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: رسالة هيومن رايتس ووتش إلى وزارة 1الملحق 

 الداخلية
 

 2017سبتمبر  25

 

 معالي السید لطفي براھم

 وزیر الداخلیة

 وزارة الداخلیة

 ، تونس1000شارع الحبیب بورقیبة، 

 0021671252823فاكس: 

 

بدایة نود أن نتقدم بالشكر على تعاونكم المستمر مع منظمتنا وعلى االجتماعات المثمرة 
 مع مسؤولین كبار في وزارة الداخلیة.  2017نیسان /أبریلالتي عقدناھا في 

 

 05-2016تقوم منظمة ھیومن رایتس وواتش بإجراء بحث لتقییم أثر تطبیق قانون 
الذي یعدل مجلة اإلجراءات الجزائیة، والمتعلق بوضع األشخاص الموقوفین في فترة 

ن حق األشخاص االحتفاظ لدي الشرطة. كما تعلمون، حّسن ھذا القانون من ضما
الموقوفین بالحصول على محام خالل االحتفاظ. اعتبرت "ھیومن رایتس ووتش"، 

وقتھا ان القانون خطوة نحو األمام لحقوق المحتجزین. نود طرح األسئلة التالیة 
 لمساعدتنا على تقییم آلیات تطبیق القانون في الواقع العملي.

 

 2016تموز /ظ بین األول من یونیوكم عدد األشخاص الذین أوقفوا في في االحتفا •
؟ كم شخص، من بین الذین أوقفوا خالل ھذه الفترة، 2017تموز /واألول من یونیو

 طالبوا بتمثیل قانوني وكم عدد الذین استفادوا منھ؟

نود الحصول على تفصیل عن الموقوفین في االحتفاظ: كم منھم أوقف بسبب جنح  •
 وكم منھم بسبب جنایات خالل الفترة نفسھا؟ 

نود معرفة إن كانت وزارتكم أصدرت تعلیمات أو توجیھات أو إرشادات حول  •
تطبیق القانون إلى ضباط الشرطة العدلیة؟ في حال كانت اإلجابة نعم، ھل یمكنكم 

 ا بھذه اإلرشادات؟تزویدن
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 إریك غولدستین، نائب المدیرة
 ندیم حوري، نائب المدیرة

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 اللجنة االستشاریة
 بیراتیس، المدیرة كاثرین
 بالي، مسؤولآسلي 

 األمیر موالي ھشام، مسؤول
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 أحمد المخیني، مسؤول
 جمال أبو علي

 صالح الحجیالن
 وجیھة الحویضر

 عبدالغني اإلیراني
 غانم النجار

 لیزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 دیفید بیرنشتاین
 روبرت بیرنشتاین

 نیثان براون
 شیفیغنيبول 

 أحمد الدیك
 ھناء إدوار

 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 آیل كروس

 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 عزة كامل
 أحمد منصور

 ستیفان ماركس
 حبیب نصار

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 غراھام روبنسون

 تشارلز شماس
 شینبیرغشید 

 تاماسیبي سوزان
 مصطفى تلیلي

 فراس زلت
 

 ھیومن رایتس ووتش
 كینیث روث، المدیر التنفیذي

میشیل ألكساندر، نائب المدیر التنفیذي والمبادرات 
 العالمیة

 لین لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامج
 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات

 تكنولوجیا المعلوماتولید أیوب، مدیر 
 إیما دالي، مدیر االتصاالات

 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر
 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج

 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام
 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج

 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة
 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج

 نسیس سینا، مدیر الموارد البشریةفرا
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حین قدم المتھمون أو عائالتھم أو محامیھم شكاوى مدعین حرمانھم من حقھم بالتمثیل  •
القانوني، ھل فتحت الوزارة تحقیقا بھذه القضایا؟ ھل یمكنكم تزویدنا بتفاصیل ومعلومات 

دقیقة عن عدد القضایا التأدیبیة أو القضائیة التي رفعت ضد أعوان وضباط الشرطة 
 ھاكھم الحقوق اإلجرائیة خالل فترة االحتفاظ؟ النت

ھل من خطوات محددة تُتخذ لمراقبة عمل الشرطة القضائیة والتأكد من امتثالھا لمتطلبات  •
 مجلة اإلجراءات الجزائیة بضمان وجود محام خالل االحتفاظ؟ 

 أخبر عدة محامین ھیومن رایتس ووتش بأنھم واجھوا صعوبات إلجراء محادثات خاصة مع •
موكلیھم المحتجزین بعھدة الشرطة، بسبب غیاب الخصوصیة. ھل اتخذت الوزارة أي 

 خطوات لضمان ظروف جیدة للتواصل السري بین المحامي والمتھم المحتجز؟ 

ھل تملك الوزارة أیة إحصاءات حول عدد االدعاءات بالتعذیب وسوء المعاملة خالل الحجز  •
ن؟ ھل الحظتم أي زیادة أو انخفاض في عدد حتى اآل 2016حزیران /االحتیاطي من یونیو

 االدعاءات مقارنة مع سنوات سابقة؟ 
 

 

 شاكرین لكم اھتمامكم.

 االحترام، تفضلوا سیدي الوزیر بقبول فائق

 

   ]التوقیع[
  

 سارة لیا ویتسن

 المدیرة التنفیذیة

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 ھیومن رایتس ووتش
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  2017دیسمبر/كانون األول  17ورد في 
 

 

 
 


