رقم الوثيقةMDE 30/007/2009 :

 7يوليو/تموز 9002
تونس :حملة على المدافعين عن حقوق اإلنسان
مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية والبرلمانية ،المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين األول ،9002
تشع ر منةمععة ال لععو الدوليععة بععالقد مععن ت ازيععد وعوادي الترهيععب والم ععايقة واألعمععال الووشععية

ععد

مععن ي بععرون عععن نراد تنتقععد الووومععة التونسععيةل ف دععل مععد ،الشععقور السععابقة ،اشععتد قمععع المععداف ين
عععن وقععون اننسععان ،بمععا فععي ولععا الموععامون والدععوليون ،عدععل أيععدع

ععبا أمععن الدولععةل وعدععل

ععود ه ععو ،األو ععداي ،تؤوعععد منةم ععة ال ل ععو الدولي ععة أن وري ععة الت بي ععر ووري ععة االجتم ععا وتك ععوين

الجم يات هي شرو أساسية لدنقاش الور الوع ال غنل عنه في اللترة السعابقة عدعل االنتخابعات،

وأن س ععجو ت ععونئ الس ععي ف ععي مج ععال وق ععون اننس ععان ينبر ععي أال يو ععون مو ععوعا مورم ععال وت ععدعو
المنةمعة السعدتات التونسعية إلععل و عع وعد لدم عايقات واالعتععدادات التعي يت عر

عن وقون اننسان ،والل السماح بنقاش ور عن و ع وقون اننسان في البالدل

لقعا المععداف ون

ويواجه المداف ون عن وقون اننسان في تونئ أشعواال شعتل معن الم عايقات عدعل أيعدع سعدتات
الدولة ،بما في ولا المراقبة الموثلعة والددعيقة لمنعازلقم وموعاتبقم ،بان عافة إلعل اعتع ار

ووجعب

االتدععاالت القاتلي ععة واالتد ععال بالق ععاتئ ورس ععائو البري ععد انلكترون ععيل ويواج ععه أع ععاد المنةم ععات

المودية الم نيعة بوقعون اننسعان مراقبعة دعارخة عدعل أيعدع
إلل رد وترهيب أع اد هو ،المنةمات ومؤيديقا ،ووولا

عبا أمعن الدولعة ،فعي إتعار السع ي

وايا انتقاكات وقون اننسعان العوين

يرغبون في االتدعال بتدعا المنةمعاتل ومعا اسعتدقدع ععدد معن الموعامين العوين ينعددون بانتقاكعات
وق ععون اننس ععان ،وي ععي ت ر ع عوا لمراقب ععة لد ععيقة ولدترهي ععب والم ععايقة ،بان ععافة إلعععل ت ع ععر
مععووديقم ،أو مععن ينععوون تععوويدقم ،لدترهيععب مععن

ععبا أمععن الدولععة ول ععرو مععن أجععو دف قععم إلععل

وتنةم ومعالت تشعويه فعي وسعائو انععالم التعي تسعيتر عديقعا الدولعة
الت امو مع موامين نخرينل د
برععر تشععويه دععورة المععداف ين عععن وقععون اننسععان وتدتععية سععم تقمل ومععن جقععة أخععر ،،تدوععرم
المنةمات المستقدة الم نية بوقون اننسان وغيرها من منةمات المجتمع المعدني معن التسعجيو أو

تواجه دعاو ،ق ائية وات دوافع سياسية تؤدع إلل شو جميع أنشتتقا تقريبال

وقععد تدععاعدت ومدععة القمععع

ععد المععداف ين عععن وقععون اننسععان فععي غ ععون األسععابيع الما ععية،

عدل ما يبدول
فلععي  1يوليو/تمععوز  ،9002دمنععع لتلععي ال مععدوني ،ع ععو اللععر التونسععي لمنةمععة ال لععو الدوليععة
و"الجم يععة الدوليععة لمسععاندة السععجناد السياسععيين" ،معرتين مععن مرععادرة منزلععهل وقععد أخبععر ،خمسععة مععن
ععبا أمععن الدولععة وععانوا معرابتين وععول منزلععه إن لععديقم أوامععر بمن ععه مععن المشععاروة فععي االجتمععا

السنوع ال ام لدلر التونسي لمنةمعة ال لعو الدوليعة ،ومعا وعورو ،معن مواولعة مرعادرة منزلعهل وخعالل
األس ععبو الما ععي ،خ ععع من ععزل لتل ععي ال م ععدوني لمراقب ععة دع عريوة ،وت ععر

أفع عراد م ععن عائدت ععه

لدترهيب واالستجواب عن أنشتتهل وفيما ب د ،دمنع لتلي ال مدوني ،وعدد نخعر معن أع عاد اللعر
التونسي لمنةمة ال لو الدولية ،من و ور االجتما السنوع ال ام لدلر  ،والوع دعقد يومي  4و5

يوليو/تمععوز 9002ل ومععا وععان مومععد عبععو ،وهععو موععام مععن المععداف ين عععن وقععون اننسععان ،هععدفا
لومدععة تشععقير فععي الدععوافة التونسععية منععو عودتععه إلععل تععونئ إثععر زيععارة إلععل فرنسععا وبدجيوععا ،فععي

يونيو/وزيران  ،9002بعدعوة معن منةمعة ال لعو الدوليعة ويعي التقعل معع ب ع
الدوافة لدتنديد بو ع وقون اننسان في تونئل

وفي  92يونيو/وزيران  ،9002ت عر

المسعؤولين وممثدعي

ثالثعة معن الموعامين والمعداف ين ععن وقعون اننسعان ،وهعم

ار ععية الند عراوع وعبععد الععرؤوع ال يععادع وعبععد الوهععاب م تععر ،العتععداد عدععل أيععدع ق عوات أمععن
الدولع ععة التونسع ععية لع ععد ،عع ععودتقم مع ععن جنيع ععئ ويع ععي و ع ععروا مع ععؤتم ار لدمقج ع عرين التونسع ععيين ونع ععددوا

بانتقاكات وقون اننسان في تونئل وقد أدمر الثالثة بالخ و لتلتيش واتي وامو ،بان افة إلل
تلتيش جميع وقائبقم ،بما فعي ولعا الوثعائ ل وقعد ت عر

عبعد العرؤوع ال يعادع ،البعالر معن ال معر

 52عاما ،لددفع وال رب عدل أيدع قوات أمن الدولة إثر سعقوته عدعل األر  ،ثعم سعوبه أرب عة
من

با أمن الدولة واقتادو ،إلل أود المواتب ويي فتشو ،وفتشوا مت دقاتعهل ونجعم ععن االعتعداد

إدابة عبد الرؤوع ال يادع بجرح في روبته بان افة إلل تمزي مالبسهل وقعام أوعد

عبا أمعن

الدولععة بدععي و ار ار ععية الند عراوع ،عنععدما واولععت االتدععال بزوجقععا ،وألقععل هاتلقععا الج عوال عدععل
األر

بقععوة ،ومععا ألقععل وقيبععة يععدها ،التععي وانععت توععوع جقععاز الواسععوب المومععول الخععا

بقععال

وت ر عبد الوهاب م تر لشتائم من أرب ة من با أمن الدولعة ،ومعا د عرب فعي وجقعه ممعا
أد ،إلععل وسععر نةارتععه إلععل شععترين  ،واوتدجععز سععاعتين ،وولععا عنععدما رفع السععماح لقعوات أمععن

الدولة بتلتيشه واتيال

ووانععت مواميععة وقععون اننسععان ار ععية الند عراوع هععدفا لومدععة ترهيععب عدععل مععد ،الشععقور القديدععة
الما يةل فقد ت ر ت نهانات ولتلتيش بدني في المتار ،لد ،عودتقعا معن رودعة إلعل فرنسعا فعي
 12مايو/أي ععار 9002ل وم ععا اق ععتوم

ععبا م ععن أم ععن الدولع عة منزلق ععا ل ععيال ،ف ععي  94إبريو/نيس ععان

 ،9002واسععتولوا عدععل ملععاتيو المنععزل والسععيارة والموتععب ،بينمععا وانععت فععي ومبععاال لدمشععاروة فععي
مؤتمر جميع المداف ين عن وقون اننسان في إفريقيال وقد تقدمت بشوو ،رسمية ،ولكنقا لم تتدع

أية أنباد عنقا منو ولا الوينل
وت ععر

مععدافع نخععر عععن وقععون اننسععان ،وهععو عمععار عمروسععية ،العتععداد عدععل أيععدع سععتة مععن

عبا أمععن الدولععة فععي مدينععة قلدععة يععوم  15مايو/أيععار  ،9002عنععدما التقععل زوجعة سععجين العرأع

عدنان الواجي الوع دسجن ةدما بتقمة تزعم اال ترابات في منتقة قلدة في ال ام الما ي ل
وفي  91مايو/أيار  ،9002دمنع عمار عمروسية بالقوة معن مقابدعة مواميتعه ار عية الندعراوع فعي
قلدةل

وخععالل مععؤتمر دععولي ،يععوم  4مايو/أيععار  ،9002لإلعععالن عععن تقريععر ينتقععد وريععة الدععوافة فععي
تععونئ أدععدرته النقابععة الوتنيععة لددععوليين التونسععيين ،قععام ب ع

لدووومععة بععاعت ار

الدععوليين الم ععروفين بتيييععدهم

المععؤتمر الدععوليل واسععتقال ثالثععة مععن أع ععاد الموتععب التنليععوع لدنقابععة ،وهععم

من المقربين لدووومة ،في مواولة لإلسع ار بعرجراد انتخابعات جديعدة لدموتعب ،ومعا أدعدروا معوورة،
بععدعم مععن و ازرة تكنولوجيععات االتدععال وسععبما ورد ،لدمتالبععة بسععوب الثقععة مععن الموتععب التنليععوع
لدنقابععة والععدعوة الجتمععا غيععر عععادع النتخععاب هيئععة جديععدةل وقععد ت ععر

وهععدد ب
ل ععرو وترهيععب مععن أجععو التوقيععع عدععل المععوورة ،د
الراهن يت ر أع اد الموتب التنليوع لدنقابة لومدة تشقيرل

عععدد مععن أع ععاد النقابععة

ععقم باللدععو مععن عمدععهل وفععي الوقععت

وفي وقت أسعب  ،وتوديعدا فعي يناير/وعانون الثعاني  ،9002شعنت السعدتات ومدعة عدعل الم ار عة
وأغدقععت إواعععة "ودمععة" المسععتقدةل فلععي  97يناير/وععانون الثععاني  ،9002تععون

ععبا مععن الشععرتة

يرتععدون مالبععئ مدنيععة مقععر إواعععة "ودمععة" ،التععي وانععت قععد بععدأت البععي الل ععائي فععي اليععوم السععاب ل

ودودرت جميع الم داتل وشقدت فترة الودار
وب د ثالثة أيام من الودار ،أدغد مقر انواعة د
عددا من ووادي الترهيب والم ايقةل وتخ ع سقام بن سدرين ،رئيسة تورير إواععة "ودمعة" وهعي
من المداف ات عن وقون اننسان ،لدتوقي لقيامقا بالبي دون ترخي

ل

د المداف ين ععن وقعون

وتد د هو ،األوداي جمي قا جزدا من نمط من انتقاكات وقون اننسان
اننسعان ،بمععا فعي ولععا الموععامون والدعوليون وغيععرهم معن النشععتاد ،ممععن ديقعدمون عدععل م ار ععة
الو ععع السياسععي القععائم ووشععئ النقععاب عععن انتقاكععات وقععون اننسععان التععي تقععع فععي تععونئل فلععي

يونيععو/وزيران  ،9002دسععمو لدموععامي المععدافع عععن وقععون اننسععان مومععد عبععو أخيع ار بالسععلر إلععل
الخععارب ب ععد نوععو عععامين مععن ال عرف المتكععرر ،بينمععا وانععت السععدتات التونسععية تنوععر أنقععا ت ععون
أنشتة المداف ين عن وقعون اننسعان معن خعالل الترهيعب والقمعع ،ومعا وانعت تؤوعد فعي تدعريوات
لووال ععة األنب ععاد اللرنس ععية أن الم ععداف ين ع ععن وق ععون اننس ععان وأع ععاد جمي ععع األوع عزاب السياس ععية

والجم يات يتمت ون بوامو وقوققم ويمارسون أنشتتقم دون أدنعل إعاقعة ،ويموعنقم التنقعو والت بيعر
عن نرائقم بوريةل
وتش ع ع ر منةمع ععة ال لع ععو الدوليع ععة بع ععالقد ال مي ع ع مع ععن تدع ععاعد الترهيع ععب والم ع ععايقة والقمع ععع

ع ععد

الم ار ععين ،بععالرغم مععن تدععا التدعريوات ال دنيععة ،خععالل اللتعرة السععابقة عدععل االنتخابععات الرئاسععية

والبرلمانية ،وولا برر

إخرائ األدوات المنتقدةل

وتقيب منةمة ال لو الدولية بالسدتات التونسعية أن تلعي بالتزاماتقعا بموجعب المعادة  2معن الدسعتور

التونسي ،والمعواد  ،12و ،90و 99معن "ال قعد العدولي الخعا

بعالوقون المدنيعة والسياسعية" ،العوع

ان ععمت إلي ععه تععونئ ودول ععة ت ععرع ،وهععي مع عواد تكل ععو الو ع ف ععي وري ععة الت بيععر ووري ععة االجتم ععا
وتشويو الجم ياتل وتدعو المنةمة السدتات التونسية إلل الكئ فو ار عن قم قعا لدم ار عة وععن
ومالت الترهيب والم ايقة والووشية

د المداف ين عن وقون اننسانل

