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 صحفي  بيیانن
  حدد  ووووضع  االتعذذيیبب  منن  للتووقي  االالززمم  االحززمم  إلبددااء  االتوونسيیة  االقيیاددااتت  تددعوو  االتعذذيیبب  لمناهھھھضة  االعالميیة  االمنظظمة:  توونسس

 .االعقابب  منن  لإلفالتت
 

  مماررساتت  تووااصلل  منن  قلقهھا  عنن  االيیوومم  هھھھذذاا االتعذذيیبب  لمناهھھھضة  االعالميیة  االمنظظمة  عبررتت ــــ  2015  نووفمبرر  6  توونسس٬،
  لمناهھھھضة  االعالميیة  االمنظظمة  ووددعتت.  توونسس  في  وواالمهھيینة  وواالالإإنسانيیة  االقاسيیة  وواالمعامالتت  االعقووباتت  منن  غيیررهه  وو  االتعذذيیبب
  إإليیهھمم  يیرردد  حتى  ووعائالتهھمم  لضحايیاهه  االالززمم  االددعمم  تووفيیرر  ووإإلى  االتعذذيیبب  جرريیمة  مررتكبي  تتبع  إإلى  االتوونسيیة  االسلططاتت االتعذذيیبب

 .بالكاملل  ااعتباررهھھھمم
 

  مماررسة  تووااصلل  بسببب  ااالنشغالل  شدديیددةة  أأنهھا  االيیوومم  هھھھذذاا  عقددتهھا  صحفيیة  نددووةة  خاللل  االتعذذيیبب  لمناهھھھضة  االعالميیة  االمنظظمة ووقالتت
  ااإلفالتت  ووااستمرراارر  االقضاء  ووتررااخي  االمسترراابب  االمووتت  ددعاووىى  بسببب  ووكذذلكك  االددوولة٬،  أأعوواانن  قبلل  منن  االمعاملة  ووسووء  االتعذذيیبب

 .االعقابب  منن
 

  يیررأأسهھا  االمستووىى٬،  ررفيیعة  بعثة  تكليیفف  إإلى  ددفعتهھا  وواالقلقق  ااالنشغالل  حالة  أأنن  االتعذذيیبب  لمناهھھھضة  االعالميیة  االمنظظمة  ووأأووضحتت
  مالحظظاتهھا  بتقاسمم  االبعثة  ووقامتت.  توونسس  في  مهھمة  بأددااء  سوويیسرراا٬،  في  االسابقق  االعامم  االنائبب  ماررتي٬،  دديیكك  االسيیدد  ررئيیسهھا  نائبب

 .االتنفيیذذ  مووضع  ووووضعهھا  االضرروورريیة  ااإلصالحاتت  إإررساء  على  ووحثتهھمم  االتوونسيیة  االقيیاددااتت  مع  ووتجرربتهھا
  هھھھوو  وواالمبتغى  االووااقعي  االهھددفف"    أأنن    االتعذذيیبب  لمناهھھھضة  االعالميیة  لمنظظمةل  االتنفيیذذيي  االمجلسس  عضوو  االططرريیفي  مختارر  االسيیدد  ووأأكدد
  االقانوونن  تنفيیذذ  لهھمم  االمووكوولل  االمووظظفوونن  يیكتسبهھا  أأنن  يیجبب  االتي  االقناعة  عبرر    االسيیئة  االمعاملة  ووضررووبب  االتعذذيیبب  إإلى  االلجووء  منع
 ."معاقبتهھ  سيیتمم  تعذذيیبب  عملل  أأيي  بأنن
 

  االتعذذيیبب  لضحايیا  االمباشررةة  للمساعددةة 1سندد  بررنامج  تجرربة  منن  بعضهھا  ااستخالصص  تمم  مالحظظاتت  جملة  االنددووةة  خاللل  ووقددمتت
  االتقرريیرر  أأشارر  ووقدد  .بالمناسبة  نشاططهھ  تقرريیرر  تقدديیمم  تمم  وواالذذيي  االتعذذيیبب  لمناهھھھضة  االعالميیة  االمنظظمة تنفذذهه  االذذيي  االمعاملة  ووسووء
 : ررفعهھا  يیجبب  االتي  االتاليیة  ااألساسيیة  االتحدديیاتت  إإلى  االخصووصص  ووجهھ  على

 ٬،  ااإلحتفاظظ  مررحلة  خاللل  حمايیة  آآليیاتت  إإنعدداامم ‐-
 ووعائالتهھمم٬،  االشكاووىى  أأصحابب  لهھا  يیتعررضض  أأنن  يیمكنن  االتي  ووااإلنتقامم  االثأرر  عمليیاتت ‐-
 .االتقاضي  إإجررااءااتت  بططئ ‐-

  في  االتوونسيیيینن  االمووااططنيینن  ووثقة  االسارريیة  ااتت  ااإلجررااء  ووجدديیة  االددوولة  مصددااقيیة"  أأنن  على  االنددووةة  خاللل  مررتي  دديیكك  االسيیدد  ووشدددد
 ".ووضمانتهھا  االدديیمقررااططيیة  أأساسس  هھھھي  االمؤؤسساتت

 
  ملمووسة  أأعمالل  في  االسيیاسيیة  إإررااددتهھمم  تكرريیسس  إإلى  االتوونسيیة  وواالقيیاددااتت  االسلططاتت  االتعذذيیبب  لمناهھھھضة  االعالميیة  االمنظظمة  تددعوو  وو

  تنفيیذذ  بغايیة    عالنيیة  وو  ناجعة  وو  ملمووسة  ااتت  ااجررااء  ااتخاذذ  االى  بالخصووصص  وو  االمعاملة  ووسووء  االتعذذيیبب  منن  ناجعة  ووقايیة  تضمنن
  أأعمالل  مقتررفي  تقدديیمم  وو  االعقابب  منن  لإلفالتت  حدد  لووضع  بالتالي  وو  معقوولة  آآجالل  في  شفافة  وو  جدديیة  تحقيیقق  وو  تقصص  أأعمالل

 .  للضحايیا  تعوويیضاتت  بذذلل  وو  االقضاء  االى  االتعذذيیبب
 

 : بب  ااإلتصالل  االررجاء  االمعلووماتت  لمززيیدد
 

 )23hm@omct.org ( 660  689االتعذذيیبب  لمناهھھھضة  االعالميیة  للمنظظمة  االقانووني  االمستشارر  االمؤؤددبب٬،  حليیمم
  )24hk@omct.org  ( 666  356سندد  بررنامج  مدديیررةة  االخشيینن٬،  هھھھندد

 

                                                           
  خاللل  منن  االجمهھوورريیة  مناططقق  كاملل  منن  ووعائالتهھمم  االضحايیا  وومسانددةة  باستقبالل  االمررااكزز  هھھھذذهه  تقوومم.  وواالكافف  بووززيیدد  بسيیدديي  للتووجيیهھ  سندد  مررااكزز  تووجدد  1

 .االعمووميیة  ووااإلددااررااتت االمددني  االمجتمع  منن  شرركاء  مع  بالتعاوونن  ووذذلكك  وواالصحيیة  ااالجتماعيیة  وواالمساعددةة  االقانوونيیة  االمساعددةة
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