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الوطي لمناهضة التعذيب الموافق للثامن من ماي
تحي اليوم
المدن يف تونس
منظمات المجتمع
ي
ي
ي

بيان
كات تحت التعذيب بمركز
تحي تونس يف الثامن من ماي اليوم
وه ذكرى تصادف إستشهاد نبيل بر ي
الوطي لمناهضة التعذيب ي
ي
ي
.
والسياس يف تونس قد أرست الذكرى تقليدا نضاليا
المدت
المجتمع
مكونات
وكانت
1987
ماي
08
يوم
بڤعفور
األمن
ي
ي
وحقوقيا منذ عقود تطالب من خالله السلطات بإقراره رسميا يوما وطنيا لمناهضة التعذيب.
تفص الدولة من
تحي بالدنا هذه السنة ذكرى  08ماي وآفتا التعذيب واإلفالت من العقاب يف استفحال متواصل يف ظل
ي
ي
جب ضر ضحايا التعذيب واإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،ومن بي األمثلة عىل ذلك قضية الشاب عمر
مسؤولياتها يف ر
الي يرفض المتهمون فيها حضور الجلسات.
العبيدي ي
ر
التونس
يع يف القانون
وإذا كانت بالدنا قد صادقت عىل أغلب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،فإن الجانب التش ي
ي
قانوت
الدوىل لحقوق اإلنسان مثل النقائص المسجلة يف تعريف جريمة التعذيب وغياب نظام
يرتق إىل مستوى القانون
ال
ي
ي
ي
وجب ضرهم ،علما وأن المواثيق الدولية ذات علوية عىل القواني المحلية.
متكامل لحماية الضحايا ر
وبصفة موازية ،يتواصل تعطيل مسار العدالة اإلنتقالية وعرقلته ف مرحلة ما بعد ر
الختام لهيئة الحقيقة والكرامة
نش التقرير
ي
ي
الرسم للجمهورية التونسية بتاري خ  24جوان  ،2020وكان من المفروض أن تضع الدولة خطة عمل بالتشاور مع
بالرائد
ي
المدت لتنفيذ التوصيات المضمنة بالتقرير المذكور بشأن اإلصالحات المؤسساتية ولضمان عدم تكرار اإلنتهاكات
المجتمع
ي
تف
وصيانة المال العام ،فضال عن الحفاظ عىل الذاكرة الوطنية وذلك يف أجل أقصاه شهر جوان  ،2021إال أن الدولة لم ِ
بإلباماتها يف المجال.
والي ستستكمل يوم  29ماي المقبل عامها الرابع ،منذ إنطالق
أما بخصوص الدوائر الجنائية المتخصصة يف العدالة اإلنتقالية ي
المطماط ضحية اإلختفاء القشي والتعذيب الذي ال يعرف له رقب إىل اليوم،
أوىل الجلسات بقابس للنظر يف قضية كمال
ي
فإنها تجابه عديد العراقيل يف تقدم أعمالها من ذلك  :عدم إستقرار تركيبتها نتيجة الحركات القضائية السنوية إضافة إىل عدم
ر
ومباش من بعض النقابات األمنية وذلك يف ظل غياب أي إرادة
حضور أغلب المنسوب إليهم اإلنتهاك بتحريض مفضوح
سياسية لدعم أعمال الدوائر المذكورة وأي حماية للقضاة وللضحايا.
التونس بكافة مكوناته يجدد التأكيد عىل مواصلة النضال من أجل إجتثاث آفة التعذيب
المدت
وب هذه المناسبة فإن المجتمع
ي
ي
الماض األليم وإصالح
من بالدنا وإستكمال مسار العدالة اإلنتقالية بوصفه أحد اآلليات الكفيلة بضمان عدم تكرار إنتهاكات
ي
المؤسسات.
المدت الموقعة عىل هذا البيان تطالب ب:
إن منظمات المجتمع
ي
•
•
•
•

تكريس الثامن من ماي رسميا يوما وطنيا لمناهضة التعذيب؛
ر
الي صادقت عليها تونس يف مجال حقوق اإلنسان؛
موائمة التشيعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية ي
الي طالت بعض الشبان مثل
كشف حقائق إنتهاكات حقوق اإلنسان ومحاسبة
مرتكي االنتهاكات عىل غرار القضايا ي
ري
عمر العبيدي وعبد السالم زيان وغبهما؛
الختام لهيئة الحقيقة والكرامة وحماية عمل الدوائر الجنائية المتخصصة يف العدالة
تطبيق توصيات التقرير
ي
اإلنتقالية ودعمها حي تعيش األجيال المقبلة يف مجتمع متوازن وعادل وخال من االنتهاكات؛
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•

أسامة بوعجيلة : 27 842 197 | ob@omct.org

الجمعيات والمنظمات الموقعة:
 .1المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب؛
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 .20جمعية ي
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