
 

 OBS 067/001/0816 تونس

 مضايقة قضائية

 2102 أوت 2 فً تونس،

 لمناهضة العالمٌة والمنظمة اإلنسان لحقوق الدولٌة الفٌدرالٌة بٌن مشترك برنامج وهو اإلنسان، حقوق عن المدافعٌن حماٌة مرصد إن
 .تونس فً التالٌة الوضعٌة فً العاجل التدخل سٌادتكم من ٌلتمس التعذٌب،

 

 :الوضعية
 والسٌما ، 2100ثورة منذ تنشط التً المدونة وهً مهني بن لينا للسٌدة الموجهة االتهامات عن باإلبالغ موثوقة مصادر قامت وقد

 .وتوٌتر بوك الفٌس على وحسابها الشخصٌة مدونتها على المظاهرات سٌر بتوثٌق
 

 باالعتداء اتهامها اطار فً استماع لجلسة رسمٌا مهنً بن لٌنا السٌدة استدعاء 2102 جوان 01 فً تم فإنه ، الواردة للمعلومات ووفقا
 ووالدها لٌنا على اعتداءهم فً المشتبه من أكثر أو واحد ضدها قدمها التً الشكاوى إثر على الحكومة، موظفً من العدٌد أو واحد على
 التابعة االبتدائٌة المحكمة أمام مهنً بن لٌنا السٌدة مثلت ، ذلك على وبناء. (الوقائع خلفية انظر)  2102 سنة مهني بن الصادق السٌد
 .التحقٌق قاضً طرف من استجوبها ٌتم حتى مدنٌن لوالٌة

 
 الجنائً المحقق بٌنهم ومن المزعومٌن، المعتدٌن مع المواجهة ٌوم التهمة بهذه علما أحاطت قد مهنً بن لٌنا السٌدة أن إٌضاح المهم ومن
 المواجهة، تلك وفً. لها التابعة االعتداءات شكوى إثر على تحقٌقات اجراء إطار فً السوق لحومة التابع الشرطة قسم رئٌس و األول
 .لٌنا السٌدة بإهانة المزعومٌن المعتدٌن بعض قام
 

 بالقتل التهدٌدات بسبب الداخلٌة، وزارة من بقرار ،2100 سنة منذ دائمة أمنٌة بحماٌة تتمتع مهنً بن لٌنا السٌدة بأن المرصد وٌذكر
 . المستمرة

 
 المساعدة بتقدٌم وذلك علٌها االعتداءات منذ مهنً بن لٌنا السٌدة تدعم التعذٌب لمناهضة العالمٌة المنظمة بأن ٌُذكِّر أن المرصد وٌود

 .المدنً المجتمع أطراف من كطرف القضٌة هذه فً التعذٌب لمناهضة العالمٌة المنظمة ،وتتدخل 2102 ماي 2 منذ. لها القانونٌة
 إلى الموجهة النداءات من الرغم على ، 2100 سنة منذ مستمرة مازالت مهنً ببن لٌنا ضد المضاٌقات أن على التأكٌد المرصد وٌود

 حقوق عن الدفاع مجال فً لٌنا السٌدة نشاط ضد انتهاكا ٌمثل االجرامً االعتداء هذا أن و( الوقائع خلفٌة انظر)التونسٌة السلطات
 .شرعٌة بكل تمارسه التً اإلنسان

 
 على ومؤكدا ضدها التهم سحب التونسٌة السلطات من ٌطلب و مهنً بن لٌنا إلى الموجهة التهم إزاء الشدٌد قلقه عن المرصد ٌعرب

.وشفافة ونزٌهة ودقٌقة وفعلٌة ومستقلة شاملة بطرٌقة باالعتداءات المتعلقة التحقٌقات تتم أن ضرورة 1 

  
                                                           

ومكافحح انرقاتح وانمشاكم ذحصهد نيىا ته مهىي ػهى انؼديد مه انجىائز اندونيح ذمجيدا نؼمهها وانرزامها في مجال اندفاع ػه حريح انرؼثير وحقىق انمرأج وانطالب 1

مه قثم دويرشه فيهه و  1111وجائزج أفضم مدووح في مساتقح "انثىتز" انؼانميح سىح» انمىدو «جائزج انصحافح انؼانميح مه جريدج االجرماػيح في ذىوس، تما فيها 

1111جائزج شىن ماك ترايد، انمكرة اندوني نهسالو سىح   

 

ميح نمىاهضح انرؼذية في ذىوس في مجال انسيد انصادق ته مهىي هى مدافغ ػه حقىق االوسان يؼمم مىذ ػدج سىىاخ مغ مكرة انمىظمح انؼان2  

 مىاهضح انرؼذية

 

.2104سثرمثر  5اوظر انرسانح انمفرىحح نهمرصد نيىو 3  

 

 



 
 

  :الوقائع خلفية

 

 و االجتماعً التواصل شبكات على المنشورة الرسائل عبر السٌما تشهٌر حمالت و بالقتل لتهدٌدات 2100 منذ لٌنا السٌدة تتعرض

 االمنية الحماية تحت لوضعها الداخلٌة وزارة دعا مما .اإلنسان حقوق عن الدفاع و االجتماعً المجالٌن فً التزاماتها بسبب اإلنترنت

 .2100 سنة

 الحماٌة إطار فً الداخلٌة وزارة عٌنته الذي األمنً الحارس و والدٌها بصحبة لٌنا كانت وبٌنما 2102 سنة اوت شهر من 01 وفً

 قام جربة، بمدٌنة األمنٌة المنطقة قرب األمنً مرافقها ركنها التً سٌارتها بجوار كانت بٌنما و بها، تتمتع التً الدائمة و المكثفة األمنٌة

 ركلها و وجهها على بضربها أمن أعوان عشرة قام الداخل فً و .السوق بحومة الشرطة قسم مبنى إلى عنوة بإدخالها أمن رجال أربع

 و والدتها تعرضت و( دفع و لكم محاولة) االعتداء و للشتم مهنً بن الصادق السٌد والدها تعرض كما. األرض على ملقاة كانت بٌنما

 .االعتداءات هذه اٌقاف تم المنطقة رئٌس بوصول و العنٌف للشتم األمنً المرافق

 

 حقوق عن للدفاع التونسٌة الرابطة فرع رئٌس بحضور الصدد فً شكوى الٌوم، ذات ،فً مهنً بن السٌدة قدمت الوقائع، لهذه وتبعا

 اعتدى الذي الشرطة رجال أحد طرف من أوال استقبالهم تم قد و. الغرض فً قضائً تحقٌق فتح قصد الخاص المحامً و بجربة اإلنسان

 .الشكوى هذه إثر اجراء أي اتخاذ ٌقع لم ولكن آخر عون قبل من لهم االستماع ٌقع أن قبل علٌهم

 

 المنظمة من بتدخل و. بمدنٌن العامة النٌابة أمام والدها و موكلته عن نٌابة بشكوى مهنً بن السٌدة محامً ،تقدم 2102 اكتوبر 22 فً

 لمناهضة العالمٌة المنظمة أبلغت كما. المشتكٌن استدعاء و تحقٌق بفتح الوطنً لألمن العامة اإلدارة قامت التعذٌب لمناهضة العالمٌة

 .بمدنٌن العام للنائب القضٌة ملف نقل قررت أنها 2102 نوفمبر 20 فً التعذٌب

 .التحقٌق قاضً طرف من مهنً بن الصادق السٌد ووالدها مهنً بن لٌنا السٌدة من لكل االستماع ،وقع 2102 جانفً 2 فً

 

 :المطلوبة اإلجراءات

  :ب مطالبتها و التونسٌة السلطات بمراسلة للكتابة المرصد ٌناشدكم

 و أقاربها ضد و ضدها منها القضائٌة حتى فورا المضاٌقات أشكال لجمٌع حد وضع و مهنً بن لٌنا السٌدة ضد الموجهة التهم سحب. 0

 ;تونس فً اإلنسان حقوق عن المدافعٌن مجمل

 اإلنسان حقوق عن المدافعٌن مجمل وكذلك وعائلتها مهنً بن لٌنا للسٌدة والنفسٌة البدنٌة السالمة و الظروف كل ظل فً األمن ضمان. 2

 ;تونس فً

 مهنً بن لٌنا السٌدة على االعتداء عن المسؤولٌن هوٌة تحدٌد و وشفاف ونزٌه دقٌق و وفعلً ومستقل شامل تحقٌق بإجراء اإلسراع. 0

 اإلنسان حقوق لحماٌة واإلقلٌمٌة الدولٌة للمعاٌٌر وفقا ونزٌهة ومختصة مستقلة محكمة أمام محاكمتهم و مهنً بن الصادق والسٌد

  المدنٌة أو/و القانونٌة العقوبات وتطبٌق

 2; القانون ٌحددها التً االدارٌة أو/و

                                                           
  .بالحماٌة المتمتعٌن االشخاص قائمة فً دائما مهنً بن لٌنا السٌدة اسم ادرج و اشهر ثالثة او شهرٌن كل الوقائع الداخلٌة وزٌر ٌفحص 2

 
 
 

 



 
 
 

 :العناوين

 815 776 71 (216+) : الفاكس ، التونسٌة الجمهورٌة رئٌس السبسً، قائد باجً السٌد 

 االلكترونً البرٌد ،400 565 71 (216+)  :الهاتف الحكومة، رئٌس الصٌد، الحبٌب السٌد: boc@pm.gov.tn 

 929 347 71 (216+) : الفاكس ، 000 333 71 (216+) : الهاتف الداخلٌة، وزٌر ، مجدوب هادي السٌد 

 االلكترونً البرٌد ، 106 568 71 (216+) : الفاكس ، 440 561 71 (216+) :الهاتف العدل، وزٌر منصور، عمر السٌد: 

mju@ministeres.tn 

 22 (41+) : الفاكس ، جنٌف فً المتحدة األمم مكتب لدى لتونس الدائمة ،البعثة لتونس الدائم الممثل-السفٌر دودش ولٌد السٌد 

 at.geneve@diplomatie.gov.tn :االلكترونً البرٌد ،50 15 749 22 (41+) :الهاتف ، 63 06 734

 33 94 771 2 (32+) : الفاكس ، 95 73 771 2 (32+) :الهاتف بروكسل، فً تونس ،سفٌر الشرٌف طاهر السٌد 

 .المختلفة دولكم فً لتونس الدبلوماسٌة للبعثات الكتابة أٌضا ً ٌُرجى
*** 

 .2102 أوت 2 جنٌف، ـ بارٌس
 .جوابكم فً النداء هذا رمز ذاكرٌن اتخاذه ٌتم إجراء بأي إخطارنا ٌرجى

 حماٌة توفٌر إلى ٌهدف التعذٌب، لمناهضة العالمٌة والمنظمة اإلنسان لحقوق الدولٌة الفدرالٌة بٌن مشترك برنامج وهو المرصد، إن
 التعذٌب لمناهضة العالمٌة والمنظمة اإلنسان لحقوق الدولٌة الفٌدرالٌة .الحاجة عند إلٌهم ملموس دعم وتقدٌم اإلنسان حقوق عن للمدافعٌن

 حقوق عن المدافعٌن حماٌة آلٌة ُتطبق التً الدولٌة المدنً المجتمع منظمات عن عبارة وهً  ProtectDefenders.eu فً اعضاء هم
 .األوروبً اإلتحاد فً اإلنسان
 :الطوارئ بخط اتصلوا بالمرصد لالتصال

      :Appeals@fidh-omct.org اإللكتروني البريد
 10 11 55 43 1 33/ +11 25 55 43 1( 0) 33: +  اإلنسان لحقوق الدولية الفيديرالية وفاكس هاتف
 28 48 108 22 41/ + 38 48 108 22( 0) 41: +  التعذيب لمناهضة العالمية المنظمة وفاكس هاتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


