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فعليا بلجنة
ماذا نعني
ّ
مناهضة التعذيب؟

ّ
ـون مــن
لجنــة األمــم
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب هــي هيئــة تابعــة لألمــم المتحــدة وتتكـ ّ
 10خبــراء مســتقلين مكلفيــن بالعمــل علــى تشــجيع احتــرام إجــراءات اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة
«اتفاقيــة (األمــم المتحــدة) لمناهضــة التعذيــب») وذلــك مــن
يســمى عــادة
(وهــذا مــا
ّ
ّ
االتفاقيــة أي البلــدان التــي ّ
وقعــت عليهــا والتــي اعترفــت
قبــل الــدول األطــراف فــي هــذه
ّ
ّ
فــإن هــذه اللجنــة تعمــل مــن اجــل منــع
يــدل عليهــا اســمها
بالتالــي بتطبيقهــا .وكمــا
ّ
التعذيــب ومكافحــة اإلفــات مــن العقــاب ّ
وكل مــا ّ
يتصــل بذلــك.

كيف يعمل هذا األمر؟
ّ
كل الــدول االطــراف مطالبــة بتقديــم تقاريــر بصفــة منتظمــة (كل  4ســنوات مبدئيــا) بهدف
ّ
فاقيــة.
المحميــة بواســطة االت
تفصيــل اإلجــراءات الملموســة علــى أرض الواقــع للحقــوق
ّ
ّ
ّ
ّ
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب (بــكل أعضائهــا) النظــر فــي هــذه
وتتولــى لجنــة األمــم
المعنيــة إلــى نقــاش ُيفضــي إلــى توصيــات
التقاريــر علــى أن تســتدعي فيمــا بعــد الدولــة
ّ
ـمى المالحظــات ّ
هائيــة).
الن
ّ
(تُ سـ ّ
ّ
وعــاوة علــى هــذه التقاريــر ،توجــد آليــات متابعــة أخــرى تتمثــل خاصــة فــي ّ
تلقــي ومعالجة
الفردية.
البالغــات
ّ

1988

1990

اإلستعراض الثالث

1998

اإلستعراض الثاني

تونس تصادق على
اإلتفاقية

2016

2020

اإلستعراض الرابع ?

إن المعالجــة المنتظمــة تمثــل فرصــة بــارزة ليــس فقــط للدولــة التونسـ ّـية وإنمــا أيضــا للمجتمــع المدنــي ذلك
ـدم فــي
أنهــا مناســبة
ّ
للتثبــت فــي المبــادرات التونسـ ّـية واســتعراض مــدى إنجازهــا والتعـ ّـرف علــى درجــة التقـ ّ
الصعوبــات والعراقيــل التــي حالــت دون تحقيــق بعضهــا واســتخراج التوصيــات
تحقيقهــا إلــى جانــب مناقشــة ّ
المناسبة.
حينئــذ يكمــن التحــدي فــي اإلرادة والقــدرة علــى المتابعــة والتواصــل حــول هــذه التوصيــات مــن أجــل إنجازهــا
فعليــا علــى أرض الواقــع.
ّ
ـورة  -التوصيــات الواردة
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ّ
والموجهــة إلــى تونس فــي .2016
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب البالــغ عددهــا 19
عــن لجنــة األمــم
ّ

االطار القانوني
العدالة االنتقالية
النظام الجزائي
ظروف االحتجاز
..إلخ

نتحدث عن التعذيب،
 .1عندما
ّ
نتحدث فعال؟
عن ماذا
ّ
ّ
اتفاقيــة
البدنيــة ،لكــن وحســب
نفكــر أساســا فــي االنتهــاكات
ـدث عــن التعذيــب غالبــا مــا
ّ
ّ
عندمــا نتحـ ّ
ذهنيــا
بدنيــا كان أو
ـإن كلمــة «التعذيــب» تعنــي المعانــاة أو األلــم الحــاد
األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب فـ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يســلط عــن ســابق إضمــار» .وهــذا مــا ُت ّ
الطالبــي المســؤولة عــن برنامــج المســاعدة
والــذي
ذكــر بــه نجــاء ّ
«إن اعتمــاد
المباشــرة «ســند» التابــع للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب .وتواصــل المســؤولة قولهــا ّ
الموجهــة ضــد أفــراد
عــدة طــرق :التهديــدات
التعذيــب النفســي متــداول االســتعمال فعــا ،حيــث تســتخدم
ّ
ّ
البدنيــة
اليوميــة وهرســلتهم ومحــاكاة أعمــال التعذيــب
الضحيــة ومضايقتهــم فــي الحيــاة
العائلــة وأقــارب
ّ
ّ
ّ
واإلجبــار علــى االســتماع إلــى صــوت مزعــج بصفــة متواصلــة .ويــؤدي التعذيــب ّ
ـلبية
الذهنــي حتمــا إلــى آثــار سـ ّ
علــى المــدى البعيــد تصيــب الشــخص المســتهدف.
ّ
الجزائيــة التونسـ ّـية منــذ ســنة ( 1999الفصــل  101مكــرر والـ ّ
ـذي تــم تنقيحــه
المجلــة
ـم تعريــف جريمــة التعذيــب فــي
ّ
وقــد تـ ّ
ـم اإلعــان عــن المنــع المطلــق وعــدم ســقوط جريمــة التعذيــب
ـ
ت
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.)103
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ـ
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ات)
ـر
ـ
ّ
عـ ّ
ـدة م ّ
بمــرور الزمــن ضمــن دســتور ( 2014الفصــل .)23

?

تعريف التعذيب حسب اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
كل فعــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد  ،جســديا كان أو عقليــا ُيلحــق عمــدا بشــخص مــا بهــدف
الحصــول منــه أو مــن شــخص ثالــث علــى :
 معلومات أو اعترافات.أو معاقبتــه علــى فعــل ارتكبــه أو يشــتبه فــيأنــه ارتكبــه هــو أو شــخص ثالــث.
 أو تخويفه. أو الضغط عليه. أو تخويف أو الضغط على شخص ثالث.عندمــا يلحــق هــذا األلــم أو العــذاب مــن أجــلأي ســبب يقــوم علــى التمييــز مهمــا كان
نوعــه .

?

تعريف التعذيب حسب الفصل  101مكرر من المجلة الجزائية.
كل فعــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد  ،جســديا كان أو عقليــا يلحــق عمــدا
بشــخص مــا بقصــد الحصــول منــه أو مــن غيــره علــى معلومــات أو علــى
اعتــراف أو معاقبتــه علــى فعــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه .
ـد تعذيبــا تخويــف أو ازعــاج شــخص
و يعـ ّ
أو غيــره بقصــد الحصــول علــى مــا
ذكــر.
و يدخــل فــي ســياق التعذيــب األلــم
أو العــذاب أو التخويــف أو اإلزعــاج
أو اإلرغــام الحاصــل ألي ســبب مــن
األســباب بســبب التمييــز العنصــري.

ّ
معذبــا الموظــف العمومــي أو شــبهه الــذي
و يعتبــر
يحــرض أو يوافــق أو يســكت عــن التعذيــب أثنــاء
يأمــر أو
ّ
مباشــرته لوظيفــه أو بمناســبة مباشــرته لــه.

ّ
المتحدة لمناهضة
ما هو قول لجنة األمم
التعذيب في هذا الشأن؟
ّ
ّ
إن تعريــف التعذيــب فــي
ـدة
أكــدت لجنــة األمــم
جمعيــاتّ :
ّ
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب فــي مالحظتهــا الثامنــة مــا تُ دينــه عـ ّ
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب حيــثّ ،أنــه :
ـدم فــي الفصــل األول مــن
ّ
القانــون التونســي ضيــق جــدا بالمقارنــة مــع التعريــف المقـ ّ
يستثني األعمال الهادفة إلى العقاب

حدد التمييز على أنه تمييز عنصري فقط
ُي ّ

عندما يكون هذا األلم أو العذاب مسلطا من طرف :
_ موظف عمومي أو شبهه.
يتصرف بصفته الرسمية.
_ أو أي شخص
ّ
_أو بتحريضــه أو الموافقــة عليــه بصفــة مباشــرة أو
رســمية.

ّ
ّ
(الجــاد) األشــخاص الذيــن قامــوا بالتعذيــب اتباعــا ألوامــر الموظفيــن العمومييــن ومــن
المعــذب
يســتبعد تعريــف
شــابههم او األشــخاص الذيــن تصرفــوا بنــاء علــى أمــر أو تحفيــز أو موافقــة أحــد المســؤولين.
إن الفــراغ الـ ّ
أدى
ـذي دام  11ســنة بيــن المصادقــة علــى
ّ
ّ
االتفاقيــة فــي ســنة  1988وإدخــال الفقــرة  101مكــرر فــي ســنة ّ 1999
مــن جملــة مــا أدى اليــه إلــى حرمــان العديــد مــن ضحايــا التعذيــب مــن الحصــول علــى حقوقهــم مــع تغذيــة اإلفــات مــن العقــاب
حيــز التنفيــذ .وفــي
مبدئيــا تطبيــق القانــون بصفــة
بمــا ّأنــه ال يمكــن
الســابقة لدخــول القانــون ّ
ّ
ّ
رجعيــة علــى أي مــن األفعــال ّ
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب تدعــو تونــس إلــى اتخــاذ ّ
ّ
هــذا ّ
كل اإلجــراءات ّ
اللزمــة قصــد العمــل علــى
ـإن لجنــة األمــم
االتجــاه ،فـ ّ
عمليــات التعذيــب التــي ارتُ كبــت قبــل  1999مــن أجــل إيقــاع عقوبــات تعكــس فداحــة الجــرم المقتــرف (مالحظــة .)36
تتبــع كل
ّ
ّ

 .2التعذيب في خضم ّ
التاريخ
التونسي
نريــد فقــط رؤيــة شــخص واحــد مســؤول عــن مــوت أخــي يحــال علــى المحاكمة
وذلــك بعــد  26ســنة ...وهــذا مــن شــأنه أن يضمــن عــدم تكـ ّـرر مثــل هــذه الجرائــم وأال
تتعـ ّـرض أجيــال المســتقبل إلــى نفــس اآلالم والمعانــاة
هــذا مــا قالــه جمــال بــركات ،شــقيق فيصــل ،وهــو طالــب شــاب ّ
وأمــه
توفــي تحــت وطــأة التعذيــب فــي ســنة  .1991وقــد أدلــى جمــال ّ

بشــهادتهما أثنــاء جلســات االســتماع العلنيــة األولــى التــي نظمتهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة فــي نوفمبــر .2016

ممــا يـ ّ
ـدل علــى ضخامــة مســار العدالــة
لقــد تــم اســتقبال أكثــر مــن  60 000ملــف علــى مــدى مــا يقــارب  60ســنة (ّ )2013-1956
االنتقالية.
ّ
ـؤولية لمرتكبيهــا مــن أجــل تكويــن ّ
الذاكــرة
قترفــة وتحميــل المسـ
ّ
الم َ
ويرمــي هــذا المســار إلــى تحديــد مختلــف االنتهــاكات ُ
الوطنيــة فــي هــذا الشــأن ومنــع تكــرار مثــل هــذه األعمــال وهــذا مــا تقــوم بــه باألســاس هيئــة الحقيقــة والكرامــة ،وهــي
ّ
تدريجيــا انطالقــا مــن ديســمبر
تفعيلــه
تــم
و
2013
ديســمبر
فــي
اســتحدث
لقانــون
طبقــا
إنشــاؤه
تــم
بذاتــه
مســتقل
كيــان
ّ
ّ
ّ
 .2014وتشـ ّ
ـكلت هــذه الهيئــة فــي بدايــة نشــأتها مــن  15عضــوا ّ
حاليــا بـــ 9اعضــاء فقــط.
لكنهــا تباشــر عملهــا
ّ

للمصــور أوغســتن لــو جــال
صــورة لرشــاد جعيــدان مأخــوذة مــن معــرض «تحــت الياســمين»
ّ
ّ
المتحــدة
بالشــراكة مــع المنظمــة العالمــة لمناهضــة التعذيــب .وقــد أدلــت لجنــة األمــم
لمناهضــة التعذيــب فــي  11أوت  2017برأيهــا لفائــدة رشــاد ضمــن قــرار ّ
أكــدت مــن خاللــه
وجــود أعمــال تعذيــب داعيــة تونــس إلــى ّاتخــاذ كل اإلجــراءات ّ
اللزمــة والتــي مــن شــأنها
القيــام بالمالحقــات المالئمــة لمقترفــي االنتهــاكات مهمــا كان التاريــخ الــذي وقعــت فيــه
هــذه األعمــال.
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ّ
المتحدة لمناهضة التعذيب في
ما هو قول لجنة األمم
هذا الشأن؟

عندمــا نشــرع فــي جبــر الضرر وإعــادة تأهيــل ضحايــا االنتهــاكات الخطيرة
لحقــوق االنســان ّ
فإنــه مــن الضــروري تنــاول هــذا الرهــان الهــام بالتشــاور مــع
ّ
منظمــات المجتمــع المدنــي قصــد اقتــراح أجوبــة
المعنيــة وكذلــك مــع
الــوزارات
ّ
مشـ ّ
ـدى الجانــب المــادي فقــط
ـدة جوانــب تتعـ ّ
ـخصة وأخــذ المســألة مــن عـ ّ
السيدة حياة الورتاني رئيسة لجنة جبر الضرر صلب هيئة الحقيقة والكرامة.
هذا ما أدلت به
ّ

واجهــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة  -فــي بداياتهــا وباعتبــار مهامهــا
ّ
ّ
وتعلقــت هــذه
المســتقلة،
تحديــات شــأنها شــأن ســائر الهيئــات
عــدة
ّ
ّ
الخارجيــة وبعملهــا علــى المســتوى الداخلــي .إن
التحديــات بعالقاتهــا
ّ
ّ
المهمــة الموكلــة إليهــا ،وهــذا مــا
حاليــا إلــى إنهــاء
الهيئــة
مدعــوة ّ
ّ
ّ
ّ
الضروريــة
ـق
ـ
الوثائ
ـى
ـ
إل
ـاذ
ـ
،النف
ـة
ـ
الكافي
ـوارد
ـ
الم
ـى
ـ
عل
ـا
ـ
حصوله
يتطلــب
ّ
الملفــات الــواردة عليهــا و ّ
ّ
توخــي سياســة إصــاح
 ،تحليــل مضاميــن
ّ
وتذكــر لجنــة األمــم
تمييزيــة.
شــاملة ترتكــز علــى معاييــر واضحــة وغيــر
ّ
ّ
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب كذلــك ّأنــه مــن خــال الدفــع نحــو إرســاء
الدوائرالمختصــة و تفعيــل اختصاصهــا فــإن هيئــة الحقيقــة و الكرامــة
ّ
تُ ّ
مكــن ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة مــن أن يتــم إنصافهــم وفــي اآلن
حــدا لظاهــرة اإلفــات مــن العقــاب (مالحظــة .)38
نفســه تضــع
ّ

 .3عمل نظام العدالة في مواجهة
قضايا التعذيب وسوء المعاملة:

تحديــات ضمــن تقريرهــا اإلضافــي
التونســية بوجــود
تعتــرف الحكومــة
ّ
ّ
ّ
الموجــه للجنــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب والمــودع ســنة 2014
ّ
«صعوبــات تغييــر العقليــات تجــاه ّ
النتائــج الوخيمــة للماضــي المشــحون
بالتجــاوزات واالنتهــاكات ،نظــام قانــون جزائــي يســتوجب إعــادة صياغــة
تامــة ونقــص الكفــاءات علــى الصعيديــن النظــري والتطبيقــي باإلضافــة
ّ
إلــى عــدم تطبيــق التقنيــات الحديثــة لالســتجوابات واألبحــاث».

إلى حد اليوم مازال اإلفالت من العقاب مطلقا.

ـدة ســنتين ّ
تمتعــوا
باســتثناء حكــم صــادر عــن المحاكــم التونسـ ّـية فــي  2011تـ ّ
ـم بمقتضــاه معاقبــة أربعــة أعــوان بالســجن لمـ ّ
الضحيــة (مــا يعنــي أنــه لــم يتــم ســجنهم)ّ ،
فإنــه لــم يتــم اتخــاذ
فيمــا بعــد بتأجيــل التنفيــذ عنــد االســتئناف لتقديــم عفــو مــن قبــل
ّ
ّ
الجزائيــة التونسـ ّـية.
المجلــة
أي قــرار مــن طــرف العدالــة علــى أســاس الفصــل  101مكــرر مــن
ّ
فــإن مئــات قضايــا التعذيــب وســوء المعاملــة هــي اليــوم أمــام أنظــار القضــاء وكل مواطــن(ة) تونســي(ة)
وبالرغــم مــن ذلــك
ّ
القضيــة
ـر
ـ
نش
ـاء
ـ
أثن
أو
ـه(ا)
ـ
ب
ـاظ
ـ
اإلحتف
ـد
ـ
أوعن
ـه(ا)
ـ
علي
ـض
ـ
القب
ـاء
ـ
إلق
ـد
ـ
عن
ـواء
ـ
س
:
ـرة
ـ
خط
ـة
ـ
وضعي
ـي
ـ
ف
ـه(ا)
ـ
نفس
ـد
يمكــن أن يجد/تجـ
ّ
ّ
أو فــي صــورة ســجنه (ا).

تنقيح إجراءات اإلحتفاظ  ،مكسب رئيسي
يتم تفعيله على أرض الواقع!
ينبغي أن ّ
ّ
ّ
حيــز التنفيــذ
تولــى مجلــس نــواب الشــعب التصويــت فــي فيفــري  2016علــى اإلصــاح
المتعلــق بإجــراءات اإلحتفــاظ وقــد دخــل ّ
ّ
ـددة وذلــك لضــرورة إجــراء األبحــاث
يــوم غـ ّـرة جــوان  ،2016واإلحتفــاظ هــو إجــراء اســتثنائي
ـدة محـ ّ
يتمثــل فــي حجــز شــخص لمـ ّ
والتحقيقــات ّ
ـك فــي مــا إن كان قــد ارتكــب جريمــة.
اللزمــة بشــأن الشــخص المعنــي عنــد الشـ ّ
هامــة إلــى
ـدم اإلصــاح الجديــد خطــوة
ـدة
ّ
ّ
المعينــة لضمــان احتــرام حقــوق الشــخص الموقــوف ويقـ ّ
وينبغــي تأطيــر بهــذه المـ ّ
ـدة اإلحتفــاظ و يكفــل حضــور المحامــي منــذ الســاعات األولــى فضــا عــن حــق العــرض علــى الفحــص
ـط مــن مـ ّ
األمــام اذ ّأنــه يحـ ّ
الطبــي ووجوبيــة إعــام أحــد أفــراد عائلتــه أو ّ
كل مــن يطلــب إعالمــه.

«توضيح»
مــدة اإلحتفــاظ مــن  72ســاعة إلــى
الحــط مــن
تــم
ّ
ّ
مــرة واحــدة بخصــوص
 48ســاعة قابلــة للتجديــد
ّ
الجنايــات ومقتصــرة علــى  48ســاعة بخصــوص الجنح
وعلــى  24ســاعة بخصــوص المخالفــات .ولوكيــل
الجمهوريــة اتخــاذ مــا يــراه مناســبا بعــد ذلــك مــن
ّ
الســراح أو التمديــد مــع التنصيــص علــى
قــرار إطــاق ّ
األســباب.

اماكن االعتداءات
26%

مركز شرطة

15%

مركز الحرس الوطني

26%

سجن

8%

الضحية
منزل
ّ

24%

عام
فضاء ّ

1%

اماكن اخرى

ّ
اهميــة التنقيــح
تؤكــد
رســم توضيحــي ُمنجــز باالعتمــاد علــى المعطيــات التــي وفرتهــا مراكــز ســند التابعــة للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب والتــي
ّ
الجديــد المتعلــق باالحتفــاظ .تعتبــر مراكــز الشــرطة اكثــر االماكــن خطــرا عنــد الحديــث عــن التعذيــب وســوء المعاملــة.
انكيفادا

أن المواطنيــن والمواطنــات ليســوا علــى علــم بحقوقهــم
ولألســف تبقــى هــذه اإلجــراءات الجديــدة ذات صبغــة
ـدا حيــث ّ
ّ
نظريــة جـ ّ
بالقــدر الكافــي .وتُ ّ
ّ
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب بضــرورة تفعيــل هــذه اإلجــراءات مــن خــال القيــام بأعمــال
ذكــر لجنــة األمــم
ملموســة فــي الغــرض (المالحظــات  10و : )14توضيــح الظــروف المكفولــة عنــد بدايــة اإلحتفــاظ  ،التعــاون واحتــرام اإلجــراءات مــن
الجمهوريــة.
ـوات األمــن ،الــدور االيجابــي للمحاميــن وكذلــك إجــراء المتابعــة الفعليــة مــن قبــل وكالء
ّ
قبــل قـ ّ

ـاح يبلــغ الخمســين مــن العمــر وهــو ينحــدر مــن منطقــة بئــر الحفــي مــن واليــة ســيدي
عبــد المجيــد فـ ّ

بوزيــد.
أن عبــد المجيــد قــد أقــدم ليلتهــا
فــي صبــاح أحــد ّأيــام شــهر مــاي مــن ســنة ُ 2015أعلمــت عائلتــه و محاميــه ّ
قضيــة
ـي حيــث كان فــي اإلحتفــاظ فــي إطــار تحقيــق فــي
ّ
علــى االنتحــار فــي زنزانــة مركــز الحــرس الوطنـ ّ
ســرقة غيــر ذات أهميــة  ,وقــد كان عبــد المجيــد قــد أوقــف ســابقا خــال شــهر فيفــري مــن نفــس الســنة في
ّ
ّ
ومعلــق
وقضــى الليلــة هنــاك وهــو مجـ ّـرد مــن مالبســه
مقيــدا باألغــال
نفــس مركــز الحــرس حيــث اقتيــد
ّ
ـد المعتديــن عليــه.
ـدم عبــد المجيــد حينهــا بشــكاية ضـ ّ
مــن أغاللــه فــي إطــار أحــد األبــواب .تقـ ّ
ـم الــى اآلن تحديد مالبســات
ـم أبــدا اســتدعاء
ّ
المتهميــن فــي القضيــة األولــى مــن قبــل العدالة ولــم يتـ ّ
لــم يتـ ّ
وفاتــه بصفــة موثوقة.
شــهادات مقتبســة مــن برنامــج المســاعدة المباشــرة بتونــس «ســند» التابــع للمنظمــة
العالميــة لمناهضــة التعذيــب.

ّ
تغذي اإلفالت
متعددة في المنهج
إخالالت
ّ
من العقاب
يشــكو اإلطــار القانونــي مــن ضعــف أكيــدّ ،
لكنــه فــي المــدى القريــب كاف إلدانــة المذنبيــن بصفــة تتناســب مــع خطــورة الجريمــة.
وتُ ّ
ّ
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب (المالحظــة  )20بطريقــة العمــل علــى:
ذكــر لجنــة األمــم
السهر على إنجاز تحقيق عادل وعاجل في أسرع وقت
ّ
مستقلين
من طرف قضاة
ّ
سيئة
ادعاءات وشكاوى ألعمال تعذيب أو معاملة ّ
كلما وجدت ّ

ّ
يمكــن هــذا البحــث مــن إحالــة المرتكبيــن المفترضيــن لهــذه األعمــال علــى العدالــة وتســليط العقوبــات المناســبة
وينبغــي أن
ّ
يتمتعــوا بتعويضــات واســتحقاقات كافيــة .
أمــا الضحايــا فيجــب أن
لمــا اقترفــوه مــن أعمــال فــي صــورة ثبــوت إدانتهــمّ .

لكن العراقيل متعددة في مختلف
ّ
مراحل المسار:
ّ
تســلم الشــكاوى
العدليــة
غالبــا يرفــض أعــوان الشــرطة
ّ

بخصــوص التعذيــب.

1

2
ّ
متعلقــة بمدنييــن أمــام
قضيــة
يحــدث أن يتــم تقديــم
ّ
أن المعتــرف بــه علــى
المحاكــم
العســكرية بالرغــم مــن ّ
ّ
الصعيــد العالمــي  -كمــا ّ
ّ
المتحدة
أكــدت عليــه لجنــة األمــم
ّ
أن اختصــاص
لمناهضــة التعذيــب (المالحظــة ّ – )26
العســكرية ال ُي ّ
مكنهــا مــن النظــر فــي القضايــا
المحاكــم
ّ
التــي تتنــاول انتهــاكات فــي حــق المدنييــن.

3

4
مــن خصوصيــة القضايــا المتعلقــة بالتعذيــب وســوء
ّ
األدلــة ،حيــث أن اإلعتــداءات
المعاملــة هــو صعوبــة تقديــم
غالبــا مــا تحــدث فــي أماكــن معزولــة ومغلقــة كمــا ينضاف
إلــى ذلــك محــاوالت إخفــاء األدلــة مــن طــرف المعتديــن.

كمــا ّأنــه مــن غيــر المســتبعد فيمــا يرتبــط باألدلــة أن يتــم
اســتعمال االعترافــات الحاصلــة تحــت وطــأة التعذيــب و/أو
ّ
المتحــدة
ـدد بــه لجنــة األمــم
ســوء المعاملــة وهــذا مــا تُ نـ ّ
لمناهضــة التعذيــب فــي مالحظتهــا الرابعــة والعشــرين.

7

8

أخيــرا ،إن حدثــت محاولــة للنطــق بالحكــم القضائــي ،تبــرز
عــدة عراقيــل مــن شــأنها تعطيــل تنفيــذ هــذه القــرارات
ّ
القضائيــة.
ّ

عنــد تقديــم الشــكاية توصــف اإلجــراءات بالبــطء الشــديد
ونقــص النجاعــة.

5

6

يتعــرض الضحايــا وعائالتهــم وأقاربهــم طيلــة اإلجــراءات
ّ
االنتقاميــة لثنيهــم
إلــى العديــد مــن الضغوطــات واألعمــال
ّ
علــى الحصــول علــى حقوقهــم.

النيابــة العموميــة (التــي ّ
َّ
تكلــف عــادة ّ
تمثــل المصالــح
خاصــة
ـادرة
ـ
بمب
ـق
ـ
تحقي
ـح
ـ
بفت
ـون
ـ
للقان
ـا
ـ
طبق
ـة)
ـ
العمومي
ّ
ّ
ّ
منهــا ّ
ّ
تتخلــف عــن
ولكنهــا
كلمــا اقتضــت الحاجــة إلــى ذلــك
القيــام بهــذا الواجــب ّإل فيمــا نــدر.

9

ّ
المتهمــون المثــول أمــام
كمــا يحــدث غالبــا أن يرفــض
القضائيــة.
الســلطات
ّ
ّ

يســكن ّ
كل مــن منجيــة
و محمــد علــي صحبــة توأميهمــا
البالغتيــن مــن العمــر عــام و نصــف
فــي مدينــة قصــور الســاف بواليــة
المهديــة  .فــي شــهر جويليــة 2014
اقتحــم أعــوان األمــن منزلهمــا و
حصــل تدافــع و ضجيــج و تفتيــش
ـم أخــذ محمــد علــي
فــي المنــزل  .تـ ّ
ـم جـ ّـر منجيــة مــن
ـوة فــي حيــن تـ ّ
بالقـ ّ
شــعرها باتجــاه الســيارة علــى طــول
عــدة أمتــار .و قــد كان رجــال الشــرطة
فــي تنــازع مــع محمــد علــي و ذلــك
ألســباب شــخصية و توالــت محــاوالت
التخويــف و االبتــزاز و القضايــا
المفبركــة إلخضــاع محمــد علــي.
يصــر الزوجــان علــى الحصــول علــى
العدالــة والتعويــض علــى الرغــم مــن
ّ
التشــفي.
القضية مازالت جارية.
ّ
شهادات مقتبسة من برنامج
المساعدة المباشرة بتونس «سند»
التابع للمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب.

إن عواقــب حالــة اإلفــات مــن
ّ
العقــاب خطيــرة :فهــي تزعــزع ثقــة
التونســيين فــي دولتهــم وفــي عدالتهــا
ونظامهــا األمنــي.

ّ
يذكــر بــه مختــار الطريفــي نائــب رئيــس المنظمــة العالميــة
وهــذا مــا
لمناهضــة التعذيــب

?

الحرية
 .4أماكن الحرمان من
ّ

ماذا نقصد عندما نطالب بالحق في
«محاكمة عادلة».

والدفاع ،ينبغي ضمان الحقوق التالية وبصفة ملموسة :
بالنسبة إلى طرفي االدعاء
ّ

حق النفاذ إلى المحكمة

حــق الحصــول على مســاعدة

االســتقاللية والحيــاد
ّ

قضائيــة إذا لــم يكــن لدينــا
ّ

إمكانيــات

محا مــي

المعلّ لة.
علنية المحاكمة باستثناء الحاالت ُ

لدفــع

بالنســبة إلــى القضــاة

أجــرة

الســجناء فــي الســجن الواحــدِ ،قــدم
يشــهد مجــال الســجون واإلصــاح فــي تونــس العديــد مــن
ّ
التحديــات :كثــرة أعــداد ّ
الصحــة والنظافــةّ ،
بصحــة المســاجين وصعوبــة الوصــول إلــى مراكــز
قلــة العنايــة
بنــاءات الســجون ،ضعــف مرافــق حفــظ
ّ
ّ
تعــدد حــاالت ســوء
مــع
والمحادثــة
االســتقبال
وغــرف
األنشــطة
ــة
ومحدودي
الســيئة
العــاج باإلضافــة إلــى التغذيــة
ّ
ّ
المعاملــة والتعذيــب ،وحــاالت الوفــاة المشــبوهة.
ردعيــة
العامــة للســجون واإلصــاح ،سياســة
والماديــة لــدى اإلدارة
الماليــة
ـدة أســباب :ضعــف المــوارد
ّ
ّ
ّ
ّ
ولهــذه اإلخــاالت عـ ّ
ماليــة) وهــو مــا
ـدرة أو عــدم خــاص صكــوك
ّ
قاســية تعمــل علــى ســجن مقترفــي أعمــال بســيطة (اســتهالك مــواد مخـ ّ
يعـ ّـزز اللجــوء للعقوبــات الســجنية بــدال عــن العقوبــات البديلــة أو يســمح ّ
باللجــوء شــبه اآللــي إلــى اإليقــاف التحفظــي
(تحتــوي الســجون التونسـ ّـية تقريبــا علــى نفــس عــدد المحجوزيــن الوقتييــن وأولئــك الذيــن يقضــون عقوبــة الســجن).

المؤسسات السجنية باألرقام

21 239

المثابــرة (أي النجاعــة) واآلجــال

محتجز في

المعقولــة لإلجــراءات

27

مدة االجراءات
ّ
23,5

شهرا

المدة بين ختم
معدل
ّ
ّ
البحث والحكم االبتدائي

مؤسسة
سجنية

30,4

شهرا

مدة ّ
التحقيق
معدل ّ
ّ

21,3

7,1

شهرا

مــدة البحــث
معــدل
ّ
ّ
ا ال ّو لــي

المــدة بيــن إيــداع
معــدل
ّ
ّ
وأول اســتدعاء
الشــكاية
ّ
ّ
للشــاكي(ة)

هاته ّ
النسب أنجزت باالعتماد على  171ملفا تتابعها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في اطار برنامج سند
انكيفادا

شهرا

المحكوم عليهم 50%
الموقوفون

النساء

50%

3%

الرجال 97%
المصدر :اإلدارة العامة للسجون و اإلصالح _ماي 2017

ّ
المتحدة لمناهضة
ما هو قول لجنة األمم
التعذيب في هذا الشأن؟
ّ
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب الحكومــة التونسـ ّـية ضمــن العديــد مــن توصياتهــا علــى
ـجع لجنــة األمــم
تشـ ّ
أن تُ عالــج جميــع هــذه التحديــات قصــد الوقايــة مــن التعذيــب ومكافحــة اإلفــات مــن العقــاب وتطلــب لجنــة
ّ
مهنيــة لألعــوان العامليــن فــي
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب إرســاء جــو مناســب لضمــان راحــة
األمــم
ّ
اإلبــان فــي
المصالــح
الســجنية والحتــرام حقــوق المحتجزيــن وذلــك بهــدف تيســير إعــادة إدماجهــم فــي ّ
ّ
العــود:
المجتمــع والحــد مــن مخاطــر َ
للحريــة مــع
والســالبة
ـجنية
الماليــة
ضمــان توفيــر الوســائل
ّ
والماديــة قصــد تجديــد البنــاءات السـ ّ
ّ
ّ
ّ
دعــم قــدرات األعــوان العامليــن بهــا والرفــع مــن أعــداد هــؤالء األعــوان (مالحظــة .)28

السجناء (مالحظة .)28
إدخال تعديل على السياسة
ّ
الجزائية للحد من تكاثر أعداد ّ

ّ
للتوقي من أي خطر لالنتهاكات (مالحظة .)32
فعلية ألماكن الحجز
تحقيق مراقبة
ّ

ســمير شــاب يبلــغ مــن العمــر  30ســنة أصيــل تونــس مســجون فــي
ـم
قضيــة ســرقة .حــاول ســمير فــي ســنة  2011الهــروب مــن المستشــفى أيــن تـ ّ
ّ
تحويلــه بســبب مــرض جرثومــي فــي األمعــاءّ .
ـم ضــرب
لكنــه فشــل فــي ذلــك .وتـ ّ
ـم ادخــال هــراوة فــي
ـدة أعــوان شــرطة فــي المستشــفى ،وتـ ّ
ســمير مــن طــرف عـ ّ
ّ
جراحيــة
ـدة عمليــات
شــرجه.
ّ
وقضــى  18شــهرا بالمستشــفى أيــن أجريــت عليــه عـ ّ
حاليــا أعــرج وغيــر قــادر
البوليــة .وســمير هــو
بيــن قســم العظــام وقســم المجــاري
ّ
ّ
ـدة ّ
جراحيــة.
تدخــات
ـدة مشــاكل
ّ
ّ
صحيــة ،وتنتظــره عـ ّ
جنسـ ّـيا مــدى الحيــاة ولــه عـ ّ
وقــد سـ ّـلمت شــكوى فــي الغــرض فــي ســنة  .2011كمــا ُسـ ّـلمت أخــرى فــي ســنة
الطبــي منــذ شــهر أوت  2015وال يــزال
 .2014وهــي فــي انتظــار تقريــر الفحــص
ّ
ســمير قابعــا فــي الســجن ولــم تتــم إحالــة المعتديــن عليــه إلــى العدالــة...

االنتقامية (مالحظة .)22
اإلرساء الفعلي آللية تقديم الشكاوى والحماية ضد األعمال
ّ
إجراء تحقيق عادل وعاجل في حالة الوفايات المشبوهة (مالحظة .)30
الطبي الخاص بكل سجين (مالحظة .)28
الصحي وإلى الملف
السماح بالنفاذ إلى العالج
ّ
ّ

شــهادات مقتبســة مــن برنامــج المســاعدة المباشــرة بتونــس «ســند» التابــع للمنظمــة
العالميــة لمناهضــة التعذيــب.

الوطنية للوقاية من
 .5الهيئة
ّ
التعذيب
تونــس تصــادق علــى البروتوكــول اإلختيــاري
التفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة
التعذيــب و تلتــزم بإنشــاء آليــة وقائيــة
وطنيــة فــي غضــون ســنة واحــدة.

2011

2013

وقــع فتــح أبــواب الترشــحات عــدة مــرات دون
التمكــن مــن الحصــول علــى اإلختصاصــات
المطلوبــة.

المصادقــة علــى القانــون األساســي الخــاص
بالهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب
الســنتين.
فــي شــهر أكتوبــر بتأخيــر تجــاوز ّ

ما هو دورها؟ وكيف تشتغل؟
عموميــة مسـ ّ
ـون مــن  16عضــو منتخــب وهــم
الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب هــي هيئــة
الهيئــة
ّ
ّ
ـتقلة تتكـ ّ
ّ
ـدة مجــاالت ضمــن ميــدان ّ
ويتمثــل الــدور الرئيســي لهــذه الهيئــة فــي تنظيــم
تدخــل الهيئــة.
ـ
ع
ـي
ـ
ف
خبــراء
ّ
الحريــة وباألخــص فــي مراكــز اإليقــاف والســجن ،وكذلــك فــي نشــر ثقافــة
زيــارات داخــل أماكــن الحرمــان مــن
ّ
الوقايــة مــن التعذيــب ومكافحــة اإلفــات مــن العقــاب مــع القيــام بجمــع البيانــات وصياغــة التقاريــر والتوصيات.
ّ
وتتولــى الهيئــة أيضــا اســتقبال المشــتكين وقبــول تظلماتهــم وشــكاويهم بهــدف توجيههــم نحــو العدالــة

باإلضافــة إلــى القيــام بــدور استشــاري عنــد إعــداد مشــاريع القوانيــن أو اإلصالحــات المرتبطــة بمهامهــا.

ّ
المتحدة
ما هو قول لجنة األمم
لمناهضة التعذيب في هذا الشأن؟

2014
2016

2016

ُأنتخــب أعضــاء الهيئــة الوطنيــة للوقايــة
مــن التعذيــب الســتة عشــر رســميا فــي
شــهر مــارس.

فــإن التغييــرات الحاصلــة ســنة  2011أرادت
بــأن التعذيــب هــو سياســة اتخذهــا النظــام القديــم
ّ
إذا مــا أقررنــا ّ
القطــع الماضــي مــع إبــراز العــزم علــى التغييــر ...وقــد ّ
تجلــت هــذه اإلرادة بعــد  6ســنوات ،فــي صعوبــة كبيــرة
الســائد لإلفــات مــن العقــاب وصعوبــة تغييــر العقليــات والممارســات
لترجمتهــا علــى الميــدان حيــث أن المنــاخ ّ
ّ
الوطنيــة للوقايــة مــن
ـة
ـ
الهيئ
ـم
ـ
ضمنه
ـن
ـ
وم
ل
األو
ـام
ـ
المق
ـي
ـ
ف
ـيين
يتطلــب بالضــرورة تدخــل الفاعليــن األساسـ
ّ
ّ
التعذيــب.

الوطنية للوقاية من التعذيب في ربيع سنة  2016بعد رحلة طويلة.
نشأت الهيئة
ّ

الوطنيــة المسـ ّ
تحديــات عديــدة مــن
ـتقلة األخــرى-
وتواجــه هــذه الهيئــة منــذ تأسيســها – وعلــى غــرار الهيئــات
ّ
ّ
الحقيقيــة لمهامهــا.
ـة
أجــل تكريــس اســتقاللها اإلداري والمالــي وتحقيــق االنطالقـ
ّ

 .6األمن مقابل
حقوق االنسان؟
تـ ّ
حاليــا والمعروفــة لــدى الجميــع علــى
الســائدة
ّ
ـدل الوقائــع ّ
اإلرهابيــة األولــى لســنة  2013والتــي تبعتهــا
أن :الهجمــات
ّ
ّ
فعليــا لمنــاخ
أسســت
االعتــداءات
ّ
ّ
الدمويــة لســنة ّ 2015
ّ
يتطلــب اســتجابة مناســبة مــن طــرف
جــدا
ــاس
حس
ّ
أمنــي ّ
اإلرهابيــة هــي جرائــم ال
التونســية فالهجمــات
الحكومــة
ّ
ّ
يفســرها أي شــيء.
يبررهــا وال
ّ
ّ
اإلرهــاب هــو تهديــد خطيــر لحقــوق االنســان ،وينبغــي علــى
تونــس أن تتخــذ ،فــي هــذا االتجــاهّ ،
كل اإلجــراءات ّ
اللزمــة
هويــات مرتكبــي هــذه الجرائــم وإحالتهــم
والكفيلــة بتحديــد
ّ
ســريعا علــى العدالــة مــع فــرض عقوبــات تتناســب مــع
خطــورة األعمــال التــي ارتكبوهــا.

بــال شــاب يبلــغ مــن العمــر  26عاما يعمــل كعــون رقابة اقتصاديــة فــي وزارة التجــارة .عضو
ســابق فــي حــزب حركــة ّ
النهضــة ،اســتفاد مــن العفــو العــام فقــط بعــد الثــورة .وعلــى هذا األســاس
ُوضــع حســب اقوالــه تحــت االجــراء الحــدودي  .S17فــي  16مــن أوت حوالــي الســاعة  2صباحــا ،ألقــي
القبــض علــى بــال فــي نقطــة تفتيــش تابعــة للشــرطة فــي وســط المدينة.
باعتبــار ّانــه خاضــع لالجــراء الحــدودي تــم نقلــه إلــى مركــز شــرطة ســيدي البشــير لطــرح سلســلة من
أن االجــراء أخــذ الكثيــر مــن الوقــت ،طلــب بــال بــأدب مــن االعــوان الســماح لــه بالذهاب
األســئلة ,بمــا ّ
لعملــه فجــأة أخــذ احــد االعــوان عصــا وبــدأ بضربــه علــى أجــزاء مختلفة مــن جســده االمر الذي ســبب
لــه عــدة عواقــب جســدية .اجبــره االعــوان علــى التوقيــع علــى محضــر بتهمة االعتــداء علــى موظف
عمومي.
الجمهوريــة لمحكمــة تونــس االبتدائيــة الــذي
فــي نفــس اليــوم ُ ،عــرض بــال علــى مســاعد وكيــل
ّ
الحــظ اثــارا علــى جســد بــال والمالحظــات علــى المحضر ليقــوم بعد ذلــك بإطالق ســراحه علــى الفور.
كتــب بــال فــي اليــوم نفســه شــكوى حــول االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا .القضيــة ال تــزال قيــد
البحــث األولــي.
شهادات مقتبسة من برنامج المساعدة المباشرة بتونس «سند» التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

ّ
ـؤرخ في  30مــاي  1975لتوضيــح ّ
اخلية
تدخالت
الد ّ
موظفــي وزارة ّ
ُيســتعمل االمــر عــدد  342لســنة  1975المـ ّ
التونسـ ّـية ويعطــى الحــق لهــم مــن خــال الفصــل  4فــي فقرتــه « 3فــي مراقبــة الجــوالن لألشــخاص فــي
والبحريــة وممارســة عمــل الشــرطة فــي المجــال
البريــة
وخاصــة علــى الحــدود
الجمهوريــة
كامــل تــراب
ّ
ّ
ّ
ّ
الجــوي أيضــا» .ويعتمــد هــذا االمــر وبصفــة مسـ ّ
الخصوصيــة لحالــة الطــوارئ كمرجــع
ـتقلة علــى اإلجــراءات
ّ
ّ
بتعلــة
حريــة الحركــة لعــدد مــن التونســيين والتونســيات
ـد
اعتباطيــا مــن ّ
ّ
تشــريعي منــذ ســنة  2015للحـ ّ
ضــرورات األمــن الوطنــي دون تبريــر كتابــي وبالتالــي دون إمكانيــة لالنتصــاف

مســؤولية فــي مكافحــة اإلرهــاب ّ
فإنهــا تتحمــل
وإذا كانــت الحكومــة تتحمــل
ّ
بالمــوازاة واجــب احتــرام حقــوق االنســان ذلــك أن أي انتهــاك لهــذه الحقــوق ال
األول فــي تضــارب كامــل مــع
ُيســفر عــن آثــار عكســية فقــط  ،بــل هــو فــي المقــام ّ
االلتزامــات الدوليــة لتونــس و مــع دســتورها الجديــد لســنة .2014

ّ
المتحدة
ما هو قول لجنة األمم
لمناهضة التعذيب في هذا الشأن؟
ّ
جــد
تمثــل محاربــة اإلرهــاب قضيــة
ّ
ّ
ّ
بالتمــادي
يتعلــق
مقلقــة فيمــا
فــي أعمــال التعذيــب وســوء
الســائد
المعاملــة .و قــد أعــاد المناخ ّ
الســنتين األخيرتيــن فتــح بــاب
خــال ّ
تبريــرات اســتعمال التعذيــب لــدى
وأدى هــذا األمــر علــى
الـ ّـرأي العــام ّ
الميــدان إلــى مضاعفــة عــدد حــاالت
التعذيــب
ّ
فــإن التجديــد
أدق ،
وبصــورة
ّ
المتواصــل لحالــة الطــوارئ منــذ 22
نوفمبــر  2015إضافــة إلــى القانــون
الجديــد المناهــض لإلرهــاب (الــذي
ّ
ســنه  )2015كانــا ســببا فــي
وقــع
العديــد مــن االنتهــاكات لحقــوق
أن
التونســيات والتونســيين ،حيــث ّ

«ليــس هنــاك أي شــيء يبــرر ّ
اللجــوء إلــى التعذيــب» قالــت
هينــا الجيالنــي رئيســة المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب
«اإلرهابــي شــأنه شــأن مجــرم الحــق العــام أو شــخص بــريء اختطفــه
ضــد التعذيــب ،وعلــى
الجزائيــة ،لهــم حــق الحمايــة
نظــام العدالــة
ّ
ّ
فــإن مكافحــة التهديــدات التــي تمــس األمــن
العكــس مــن ذلــك
ّ
ّ
يغــذي اإلرهــاب.
بشــكل وحشــي مــن شــأنه أن

إمكانيــة الحرمــان مــن حضــور المحامــي
ـد أقصــى مــع
ّ
ـدة  15يومــا علــى حـ ّ
خاصــة باإلحتفــاظ لمـ ّ
هــذا القانــون الجديــد يســمح ّ
ّ
المتحــدة لمناهضــة
أدى بلجنــة األمــم
أثنــاء الـــ 48ســاعة األولــى .كمــا
ّ
يتضمــن هــذا القانــون تعريفــا أوســع لإلرهــاب وهــو مــا ّ
التعذيــب إلــى أن تبــدي قلقــا كبيــرا إزاء هــذا الموضــوع (مالحظــة  .)12وينــص هــذا القانــون علــى إعــادة العمــل بعقوبــة اإلعدام
الوقائيــة علــى غــرار اإلجــراء « »S17أو إجــراءات اإلقامــة الجبريــة
مــن جديــد فــي  18فصــا و هومــا يضاعــف أيضــا مــن اإلجــراءات
ّ
معيــن أو وســيلة فــي الطعــن فــي القــرار القضائــي أمــام
ـد كثيــرا مــن التحـ ّـرك لــدى العديــد مــن التونســيين دون ســبب
ّ
التــي تحـ ّ
المحكمــة.
وهــذا اإلصــرار علــى العنــف مــن طــرف الدولــة ضــد المجتمــع ال يــؤول إلــى آثــار عكســية فحســب بشــأن مكافحــة اإلرهــاب بــل
واجتماعيــة
اقتصاديــة
التطــرف لــدى جــزء مــن التونســيين فــي إطــار أزمــة
ّأنــه يســاهم علــى العكــس فــي تغذيــة ظاهــرة
ّ
ّ
ّ

عميقــة.

 .7انتهاكات تجاه المثليين

أين تركت كرامتي...

تعرضــت للعنــف مــن قبــل مجهوليــن اثنيــن ألقــي بــي فــي الســجن بتهمــة
ســنة  2009وبعــد أن ّ

المثليــة الجنســية.

ـي لســيارة الشــرطة وجــدت نفســي فــي المستشــفى.
بعــد إلقائــي بيــن شــرطيين بدينيــن علــى المقعــد الخلفـ ّ
ضيقــة بعــد أن طلــب ّ
منــي التــزام الصمــت واالنتظــار.
ـي صغيــر .بقيــت فــي ردهــة ّ
وكان دخولنــا مــن مدخــل فرعـ ّ
ضيقــة وقــذرة وأوقفنــي أمــام طبيــب وطبيبين
بعــد وقــت طويــل دفعنــي أحــد أعــوان األمــن داخــل غرفــة صغيــرة ّ
متدربيــن .ودون انتظــار طلبــوا ّ
منــي التجـ ّـرد مــن مالبســي والصعــود علــى طاولــة الفحــص.
ّ
وتحت وقع الصدمة استجبت لطلبهم وأنا أرتعش.
صعدت على الطاولة دون أن أفهم شيئا واستلقيت.

ّ
كل المواطنيــن ،رجــاال ونســاءا ،متســاوون
فــي الحقــوق والواجبــات وهــم متســاوون أمــام
القانــون دون أي تمييــز.

في الطبيب.
أه ال تفهم ّاتخذ الوضعية المناسبة تظاهر بالصالة صرخ
ّ

عصبية من خالل الباب.
علي نظرات
كنت ألمح عوني األمن الذين كانا يلقيان
ّ
ّ

ّ
اتخذت الوضع المناسب.
المهددة لعوني األمن اللذين كانا يتملمالن خارجا
وتحت النظرات
ّ
جــدا خاصــة لمــا بــدأ بإدخــال
ارتــدى الطبيــب قفازاتــه وبــدأ فــي لمــس أعضائــي التناســلية .كان ذلــك مهينــا
ّ
أصابعــه .كنــت أشــعر بالضآلــة والعجــز أمــام هــذه اإلهانــة .اذ لــم يكــن الطبيــب وحــده فقــد بقــي الطبيبــان
المتدربــان معــه.
ّ
لمــا أنهــى الفحــص أدار ظهــري فــي
كان الطبيــب متوتــرا وكانــت تســكنه الرغبــة فــي إنهــاء الفحــص بســرعةّ .
حيــن ســاعدني الطبيبــان المتدربــان علــى النــزول مــن فــوق طاولــة الفحــص.
القوة الرتداء مالبسي وترك القاعة  ...حيث تركت كرامتي.
« ال أعرف من أين جاءتني
ّ

ّ
يؤكــد عليــه الفصــل  21مــن الدســتور التونســي .لكــن عــدد اإلدانــات ضــد المثلييــن
هــذا مــا
ممــا فتــح البــاب للنقــاش فــي شــأن حقيقة
الجنســيين مــا فتئــت تتكاثــر طيلــة الســنتين األخيرتيــن ّ
مازالــت موضوعــا محظــورا ووصمــة عــار فــي المجتمــع التونســي.
ّ
مجلتهــا
الجنســية بثــاث ســنوات ســجنا بموجــب الفصــل  230مــن
المثليــة
وتعاقــب تونــس
ّ
ّ
أطبــاء شــرعيين
الدليــل علــى ذلــك يتــم إجــراء فحــص شــرجي مــن طــرف ّ
ّ
الجزائيــة .وإلعطــاء ّ
الذمــة مــن طــرف الدولــة.
علــى
ضعــوا
ُو
ّ

ّ
يغيــر شــيئا ّ
ألنــه ال يثــق
.لــم يقــم ماهــر بتقديــم شــكاية خوفــا مــن
التشــفي واالنتقــام وهــو يعتقــد ّ
أن ذلــك لــن ّ
فــي المنظومــة القضائيــة الحاليــة
ماهر
ـم ّ
بثهــا فــي إطــار حملــة «ونرمــال؟» التــي اضطلعــت بهــا
أخــذت هــذه الشــهادة مــن
جمعيــة دمــج للعدالــة والمســاواة وقــد تـ ّ
ّ

المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب مــع الرابطــة التونسـ ّـية للدفــاع عــن حقــوق االنســان ; وجمعيــة «دمــج» والمنظمــة

التونســية لمناهضــة التعذيــب و»حريــة بــا حــدود» وذلــك فــي ســنة  2017لفضــح اإلفــات مــن العقــاب فــي شــؤون التعذيــب
وســوء المعاملــة.

الحاليــة إلذالل المواطنيــن وإدانتهــم
إن االعمــال
ّ
ّ
ّ
توجهاتهــم وممارســاتهم
يتمثــل فــي
بســبب بســيط
ّ
الجنسـ ّـية ينــدرج فــي تضــارب كامــل مــع مكتســبات الدســتور
التونســي ّ
عكســية مــع الثــورة مــن أجــل
ويتجــه بصفــة
ّ
مجتمــع تونســي ديمقراطــي وعــادل
غابريل ريتر

مديرة مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس.

ّ
المتحدة
ما هو قول لجنة األمم
لمناهضة التعذيب في هذا الشأن؟

ـكل التفتيــش الجســدي الشــامل واإلذالل الـ ّ
يمكــن أن ُيشـ ّ
ـذي ينجـ ّـر عنــه
ّ
المتحولين جنســيا.
وخاصة بالنســبة للمســاجين
نوعــا مــن التعذيــب وســوء المعاملــة
ّ
ّ
التــي تشـ ّ
وفــي الحــاالت ّ
ـإن الرجــال
المثليــة الجنسـ ّـية مخالفــة
ـكل فيهــا
جزائيــة ،فـ ّ
ّ
ّ
المشــكوك بكونهــم مثلييــن يجبــرون علــى الخضــوع إلــى فحــص شــرجي إلثبــات
طبــي وهــو ّ
يمثــل شــكال مــن أشــكال
مثليتهــم .وليــس لهــذا العمــل أي تفســير ّ
التعذيــب أو ســوء المعاملــة.

ّ
والمهينــة
الوحشــية والالإنســانية
المتحــدة للتعذيــب والعقوبــات والمعامــات
المقــرر الخصوصــي لألمــم
خــوان منــداز،
ّ
ّ
ُ

جانفــي  - 2016تقريــر خصوصــي حــول مجتمعــات المثلييــن

طبيــة لــه و الــذي ُيعتبــر عمــا تعذيبيــا علــى الصعيــد العالمــي ،
إن هــذا الفحــص التقليــدي  ،الــذي ال جــدوى
ّ
ّ
ـمية ،تُ ّ
مكــن عمليــات المســح التــي
ُيعتـ ُّ
ـد بــه كدليــل و حجــة فــي العدالــة التونسـ ّـية .وفــي غيــاب إحصائيــات رسـ ّ
ـك أقــل مــن األرقــام الحقيقــة  -بخصــوص عــدد
تقــوم بهــا الجمعيــات مــن الحصــول علــى تقديــرات – وهــي دون شـ ّ
ّ
أن هــذا العــدد يتــراوح بيــن  60و 70شــخص تقريبــا كل ســنة.
وتتوقــع
الموقوفيــن.
جمعيــة «دمــج» ّ
ّ
تُ ّ
ّ
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب  -وهــي بــكل تأكيــد علــى وعــي بالحــوار المجتمعــي الجــاري
ذكــر لجنــة األمــم
ّ
المتمثــل فــي
بأهميــة التنديــد بهــذا داعيــة إلــى وضــع حــد لتجريــم الميــل الجنســي وبتحجيــر هــذا اإلجــراء
ّ
الفحــص الشــرجي (مالحظــة .)42
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ـامحا فيــه  ،تــم أخيــرا االعتــراف
بعــد أن ظـ ّـل تعنيــف المــرأة والفتــاة طيلــة ســنوات موضوعــا محظــورا و متسـ ً
ـمية للدولــة وسياســاتها .ففــي ســنة  2016تــم إجــراء دراســة اســتقصائية وطنيــة مــن
بــه فــي الخطابــات الرسـ ّ
طــرف وزارة المــرأة ومركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق واإلعــام حــول المــرأة (الكريديــف) وأفضــت هــذه
ـن إلــى
الدراســة إلــى ّأنــه مــن بيــن المقابــات التــي ُأجريــت مــع  3873امــرأة ،أعــرب  53.5%منهــن بأنهــن تعرضهـ ّ
نــوع مــن أنــواع العنــف فــي فضــاء عمومــي خــال الســنوات األربعــة األخيــرة (.)2011-2015

ّ
المتحدة
ما هو قول لجنة األمم
لمناهضة التعذيب في هذا الشأن؟
ـؤولية مواجهــة هــذه اإلشــكاليات مــع إقــرار اإلجــراءات
تتحمــل مسـ
ـإن كل دولــة
نظــرا لتفاقــم هــذه الظاهــرة  ،فـ ّ
ّ
ّ
ّ
واألعمــال ّ
تــم تبنــي قانــون أساســي
اللزمــة لمكافحتهــا .وبعــد ســنوات طويلــة مــن التعبئــة و التحســيس ّ ،
ّ
للقضــاء علــى ّ
ويمثــل هــذا القانــون
ضــد النســاء والبنــات وذلــك فــي  26جويليــة .2017
كل أشــكال العنــف
ّ
تقدمــا كبيــرا إذ ّأنــه يكـ ّـرس أحــكام الفصــل  46مــن الدســتور التونســي مــن خــال وضــع جملــة مــن اإلجــراءات
ّ
تســمح بالقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف علــى أســاس النــوع االجتماعــي مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن
ّ
يتبنــى هــذا القانــون مقاربــة شــاملة بــدءا
ـانية .ولتحقيــق ذلــك،
الرجــل والمــرأة والحفــاظ علــى الكرامــة اإلنسـ ّ
متنوعــة فضــا عــن حمايــة ّ
الضحايــا ومســاعدتهم.
ـات
ـ
بإقرارعقوب
الجزائيــة وانتهــاء
بالوقايــة و مــرورا بالتتبعــات
ّ
ّ
وكمــا تُ ّ
ّ
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب فــي مالحظتهــا  ، 40فــإن التحــدي الحقيقــي يكمــن فــي
ذكــر لجنــة األمــم
تفعيــل العمــل بهــذا القانــون علــى أرض الواقــع.

«ســأحارب مــن اعتــدى علي ،لــدي العزيمة
الفوالذية وســأثور».
فــي ذلــك اليــوم تناولــت مريــم العشــاء مع خطيبهــا أحمد فــي مطعم
بالمرســى ،وقــد كانت بصــدد إيصاله بالسـ ّـيارة إلى منزلــه ،وفجأة ظهر
لهمــا ثالثــة أعــوان مــن الشــرطة ،وقــد تعـ ّـرض أحمد إلــى عمليــة ابتزاز
عمليــات اغتصــاب،
ـدة
أمــا مريــم فقــد وقعــت
أمــوال فقــطّ ،
ّ
ّ
ضحيــة عـ ّ
واتهمهــا مهاجموهــا بكونهــا كانــت دون حجــاب وأنهــا كانــت تلبــس
ـم اتهامهــا باعتدائها على
تنــورة قصيــرة وكانــت بصحبــة رجــل ،وقــد تـ ّ
يعرضهــا إلى  6أشــهر ســجنا.
األخــاق الحميــدة» وهــذا مــا ّ
ّ
تعرضهــا للوصــم
لكنهــا قـ ّـررت التقـ ّ
ـدم بشــكوى بالرغــم مــن احتمــال ّ

وتحصلــت فــي البدايــة على عدم ســماع الدعوى
انتقاميــة،
ولعمليــات
ّ
ّ
ّ
ـدم بشــكوى جديــدة.
بتاريــخ  28نوفمبــر  2012قبــل أن تتقـ ّ
االبتدائيــة
وبعــد محاكمــة دون حضــور الجمهــور فــي المحكمــة
ّ
لمــدة ســبع ســنوات
تــم الحكــم بالســجن
بتونــس فــي مــارس ّ ،2014
ّ
علــى عونــي االمن بتهمــة االغتصــاب بينمــا كان الحكم بعامين ســجنا
للعــون اآلخــر بتهمــة ابتــزاز مــال صديــق مريــم.
وفــي نوفمبــر  2014أصــدرت محكمــة االســتئناف بتونــس األحــكام
ّ
التاليــة 15 :ســنة ســجنا عوضــا عــن  7ســنوات للعونيــن بتهمــة
االغتصــاب وســنتان للعــون الثالــث بتهمــة االبتــزازّ ،
وأكــدت محكمــة

التعقيــب هــذه األحــكام فــي خريــف .2017
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حقوقنا
إن المواطنيــن التونســيين والمواطنــات التونســيات – الذيــن يدافعــون مــن مختلــف مواقعهــم علــى حقــوق
مدونيــن أو صحفييــن أو فنانيــن أو ناشــطين بأنواعهــم مســتهدفون بشــكل ممنهــج
اإلنســان  -ســواء كانــوا
ّ
مــن خــال اإلعتــداءات والضغوطــات ال ســيما فــي الســياق األمنــي الحالــي .ولكــن يبقــى دورهــم ضروريــا لتطويــر
الحــوار ولتشــجيع عمليــات اإلصــاح ّ
اللزمــة إلرســاء دولــة القانــون فــي تونــس.

ّ
المتحدة
ما هو قول لجنة األمم
لمناهضة التعذيب في هذا الشأن؟
ّ
المتحــدة لمناهضــة التعذيــب تونــس (مالحظــة  )45علــى توفيــر حمايــة
ـجع لجنــة األمــم
فــي هــذا االتجــاه ،تشـ ّ
والناجعــة حــول ّ
ّ
كل
والمعمقــة
فعليــة لهــذه المجموعــات وعلــى القيــام بالدراســات االســتقصائية الســريعة
ّ
ّ
التهديــدات واإلعتــداءات التــي تســتهدفهم مــع ضمــان محاكمــة المســؤولين عــن هــذه األعمــال ومعاقبتهــم
طبقــا لخطــورة أعمالهــم.

ّ
وخاصــة مــن خــال تدويــن أحــداث
مدونــة أخــذت دورا نشــيطا منــذ ثــورة 2011
مهنــي،
لينــا بــن
ّ
ّ
الخاصــة فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي.
ـاباتها
ـ
حس
ـى
ـ
وعل
ـا
ـ
موقعه
المظاهــرات علــى
ّ
موجهــة
ومنــذ تلــك الفتــرة وهــي تتعـ ّـرض دومــا لتهديــدات بالقتــل وبحمــات ثلــب ،وخاصــة عــن طريــق رســائل
ّ
اخليــة تحــت
علــى المواقــع والشــبكات
الد ّ
ّ
االجتماعيــة وعلــى شــبكة االنترنــات .وفــي ســنة  2013وضعتهــا وزارة ّ
حمايــة الشــرطة.
ّ
التمتــع بحمايــة شــخصية
وفــي يــوم  30اوت  ،2014فــي جربــة ،كانــت لينــا مصحوبــة بعــون أمــن ،فــي إطــار
ســيارتها التــي ركنهــا العــون الــذي يصطحبهــا علــى
ولمــا كانــت موجــودة بقــرب
ومتواصلــة مــن الشــرطةّ ،
ّ
مقربــة مــن إقليــم األمــن بجربــة ،ظهــر لهــا  4أعــوان شــرطة وأجبروهــا علــى الدخــول عنــوة إلــى مقـ ّـر الشــرطة
الســوق .وفــي داخــل البنايــةّ ،
تولــى عشــرة أعــوان ضربهــا علــى وجههــا كمــا ركلوهــا بأرجلهــم بينمــا
بحومــة ّ
الســب
إلــى
أيضــا
هــا
أم
ضــت
تعر
بينمــا
والمهاجمــة
الســب
إلــى
كذلــك
أبوهــا
ض
وتعــر
األرض.
طريحــة
كانــت
ّ
ّ
ّ
ّ
تقدمــت لينــا بشــكوى فــي
ـدا لهــذه الهجمــة ،وقــد
ّ
والشــتم بفظاعــة .ووضــع قــدوم رئيــس إقليــم الشــرطة حـ ّ
والقضيــة آخــذة لمجراهــا منــذ ذلــك اليــوم.
ذات اليــوم.
ّ
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لمعرفة المزيد
لالطــاع علــى عمــل المناصــرة الــذي نقــوم بــه فــي عالقــة بلجنــة االمــم المتحــدة
لمناهضــة التعذيــب
http://omct-tunisie.org/activity/plaidoyer-et-reformes/actions-de-plaidoyer
تابعونا على صفحة الفايسبوك OMCT Tunisie :
وعلى الموقع االلكتروني www.omct-tunisie.org :

تشكر المنظمة العالمية لمناهضة ّ
مموليها.
التعذيب
ّ
العالميــة لمناهضــة ّ
مضمــون هــذا ّ
التعذيــب
ـؤولية المنظمــة
التقريــر هــو مــن مسـ
ّ
ّ
بأيــة حــال مــن األحــوال ،علــى ّأنــه يعكــس وجهــة نظــر
ويلزمهــا وال يجــوز تأويلــهّ ،
ُ
المؤسســات ّ
التــي تدعمهــا.
ّ
ّ
ترخــص المنظمــة العالميــة لمناهضــة ّ
التعذيــب اســتعمال مقتطفــات مــن هــذا
العمــل بشــرط ّ
التنصيــص علــى مصدرهــا
Rédaction : Camille Henry «OMCT», Conception graphique : Le Monde De Kadar

مكتب تونس
 2شارع فرنسا ،عمارة الناسيونال ،الطابق
الثاني ،شقة عدد  ،325تونس 1000

مكتب سند بالكاف
شارع إتحاد المغرب العربي سيدي بوزيد ،عمارة

ديار الخليل ،الطابق الثالث ،شقة عدد ،11
سيدي بوزيد 9100

مكتب سند بسيدي بو زيد
شارع المنجي سليم ،عمارة الزغالمي ،الطابق

األول  ،شقة عدد  ،2الكاف 7100

