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واضعو التـقرير

ّ
واملنظامت غري الحكوم ّية املح ّل ّية والدّول ّية التّالية :
وضعت هذا التّقرير الجمع ّيات
الجمعية الدولية ملساندة املساجني السياسيني  ،الجمعية التونسية للمحامني الشبان  ،مرصد شاهد  ،جمعية دمج للعدالة و
املساواة  ،جمعية الكرامة  ،جمعية العدالة و رد االعتبار  ،املنظمة التونسية لإلصالح الجزايئ و األمني  ،جمعية إنصاف قدماء
العسكريني ،املرصد التونيس للسجون ،.حرية و إنصاف  ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان  ،املنظمة العاملية
ملناهضة التعذيب  ،املرصد التونيس الستقالل القضاء.
ّ
واملنظامت املنبثقة من املجتمع املد ّين تنشط يف مجال مكافحة التّعذيب والوقاية منه  ،ويف مجال
وجميع هذه الجمع ّيات
ّ
واملنظامت ووسائل ّ
تدخلها  :برامج
بسط الدّميقراط ّية وتكريس العدالة االنتقال ّية  .وتشمل أدوات عمل هذه الجمع ّيات
مساعدة لضحايا التّعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ّ
اللإنسان ّية أو املهينة ؛ وبرامج التّحسيس
واملؤسسات ّية  ،واملناداة إىل إدخالها ح ّيز التّنفيذ .
والتّوعية ؛ وإسناد اإلصالحات التّرشيع ّية
ّ
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مدخل

تم
الس ّيئة أه ّمية كربى يستمدّها من االنتشار الواسع لهذه املامرسات ا ّلتي ّ
يكتيس عمل الوقاية من التّعذيب واملعامالت ّ
اعتامدها بصفة ممنهجة قبل ال ّثورة وما زالت قامئة حتّى اليوم رغم حدوث  14جانفي . 2011

ورغم أ ّنه ورد بتأخري ملحوظ وبالغ ومل يتق ّيد بالدّور ّية ا ّلتي ضبطتها املادّة  19من ا ّتفاق ّية مناهضة التّعذيب وغريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ّ
اللإنسان ّية أو املهينة بأربع سنوات  ،مي ّثل التّقرير الدّوريّ ال ّثالث ا ّلذي قدّمته تونس
إىل لجنة مناهضة التّعذيب فرصة سانحة للتّح ّقق يف مدى احرتام الدّولة ّ
الطرف لتع ّهداتها الدّولية  ،ولوضع توصيات جديدة
الس ّيئة .
يحسن أكرث مكافحة التّعذيب واملعامالت ّ
من شأن األخذ بها أن ّ
ومقارنة مبا كان عليه الوضع سنة  ، 1997تاريخ آخر تقرير دوريّ قدّمته الدّولة ّ
تم تجريم التّعذيب يف
الطرف  ،يذكر أ ّنه ّ
املج ّلة الجزائ ّية  ،بفصلها  101مك ّرر  ،ولكن دون أن يكون لذلك أثر عم ّ
السابقة لفرار ال ّرئيس بن عيل
يل  ،خصوصا يف الفرتة ّ
يف  14جانفي . 2011
اطي أبرز سامتها إقرار دستور جديد  ،يف  27جانفي ، 2014
ومنذ هذا التّاريخ غدت تونس تعيش سريورة انتقال دميقر ّ
1
ّ
واملؤسسات املك ّرسة له .
أهم اآلل ّيات
والشوع  ،منذئذ  ،يف وضع ّ
ّ
وخالل املرحلة االنتقال ّية هذه  ،تح ّققت أوجهٌ من التّقدّم  ،منها املصادقة عىل ا ّتفاق ّيات دول ّية جديدة  ،2وانبثاق ح ّر ّية
التّعبري  ،ومنها أيضا أن أصبح املجتمع املد ّين يلعب دورا أنشط وازدادت قدرته عىل املشاركة ّ
والشاكة. 3غري ّأن عراقيل
ما زالت تكبح سريورة الدّميقراط ّية منها تواصل التّعذيب واإلفالت من العقاب  ،وغياب ّ
مؤسسات ّية
خطة لوضع إصالحات ّ
مخصوصة كفيلة مبكافحة هذه اآلفات .
السلطات ّ
جل أوجه مكافحة التّعذيب والوقاية منه أو هي تتط ّرق إليها ( تجريم التّعذيب ،ور ّد االعتبار ّ
للضحايا
تعالج ّ
يتم بصفة مشتّتة ويسمها تناقض بني النّظر ّية وبني التّطبيق .
وجرب األرضار ا ّلتي لحقتهم  ،آل ّيات الوقاية إلخ  ).غري ّأن ذلك ّ
ّ
اطي هائلة  :فمن ثقل تركة النّظام القديم  ،إىل غياب سياسة حكوم ّية رصيحة العزم عىل
وتظل تحدّيات االنتقال الدّميقر ّ
مؤسسات ّية يف مسايرة التّح ّول بل وصدّها إ ّياه  ،حتّى تواتر التّهديدات اإلرهاب ّية واملخاطر
مكافحة التّعذيب  ،إىل تل ّكؤ هيئات ّ
السياس ّية ّ
فتخل بها .
األمن ّية ا ّلتي كثريا ما تفاجئ األجندات واألولو ّيات ّ

أسايس يتع ّلق باملحكمة الدّستور ّية وأصدر تحت عدد  50لسنة  2015وبتاريخ  3ديسمرب  . 2015غري ّأن هذه الهيئة مل تحدث فعل ّيا لح ّد
ّ 1متت املصادقة عىل قانون
ّ
ّ
ّ
اآلن اعتبارا ّ
األسايس املتعلق باملجلس األعىل للقضاء مل تحصل بعدُ  .كام توجد قيد ال ّدراسة مشاريع قوانني أساس ّية تتعلق بالهيئات
ألن املصادقة عىل مرشوع القانون
ّ
الدّستور ّية املستق ّلة منها املرشوع املتع ّلق بهيئة حقوق اإلنسان .
 2يف فيفري  2011صادقت الحكومة املؤ ّقتة  ،خالل مجلس وزاريّ  ،عىل الربوتوكول االختياريّ ال ّتفاق ّية مناهضة التّعذيب  ،وعىل اال ّتفاق ّية الدّول ّية املتع ّلقة
والسياس ّية ،وقانون روما املحدث للمحكمة
بحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسيّ  ،والربوتوكول االختياريّ امللحق بالعهد الدّو ّيل
ّ
الخاص بالحقوق املدن ّية ّ
الجنائ ّية الدّول ّية .
للسالم لسنة  2015إىل ال ّرباعي املتك ّون من ال ّرابطة التونس ّية للدّفاع عن حقوق اإلنسان والعامدة الوطنية للمحامني التّونسيني واال ّتحاد
 3أسندت جائزة نوبل ّ
ّونيس ّ
ّ
الوطني والجهود ا ّلتي يبذلونها خالل االنتقال الدّميقراطي .
الحوار
يف
إلسهاماتهم
ة
ي
ّقليد
ت
ال
ناعات
والص
ّجارة
ت
وال
ناعة
للص
ّونيس
ت
ال
حاد
ت
للشغل واال
ّ
ّ
ّ
ّ
العا ّم الت ّ
ّ
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 .1منع التّعذيب بني النّظر ّية والتّطبيق
أ .من وجهة النّظر التّرشيع ّية

يف  1999أدرج ّ
ثم وقع تنقيح هذا الفصل مبفعول
املرشع صلب املج ّلة الجزائ ّية فصال عدده «  101مك ّرر « ج ّرم التّعذيب؛ ّ
مرسوم عدده  106لسنة  ، 2011صدر بتاريخ  22أكتوبر  ، 2011لين ّقح ويت ّمم املج ّلة الجزائ ّية ومج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية .
صدر هذا املرسوم وأ ِق ّر ما تض ّمنه من تنقيح وإصالح دون استشارة املجتمع املد ّين  ،خالفا ملا كانت عليه الحال عند إعداد
سواه من مشاريع القوانني ا ّلتي اع ُت ِمدت بعد ال ّثورة  .كام أ ّنه مل يح ّقق مواءمة التّرشيع املتع ّلق بالتّعذيب ألحكام ا ّتفاق ّية
ينص عىل ما ييل :
مناهضة التّعذيب  .ذلك ّأن الفصل «  101مك ّرر « الجديد من املج ّلة الجزائ ّية ّ
« -يقصد بالتّعذيب ّ
كل فعل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد جسد ّيا كان أو معنو ّيا يلحق عمدا بشخص ما يقصد التّحصيل
منه أو من غريه عىل معلومات أو اعرتاف بفعل ارتكبه أو يشتبه يف أ ّنه ارتكبه هو أو غريه .
ويعدّ تعذيبا تخويف أو إزعاج شخص أو غريه للحصول عىل ما ذكر .
ويدخل يف نطاق التّعذيب األمل أو العذاب أو التّخويف أو اإلرغام الحاصل ّ
العنرصي .
لكل سبب من األسباب بدافع التّمييز
ّ
معذبا ّ
ويعترب ّ
يحرض أو يوافق أو يسكت عن التّعذيب أثناء مبارشته لوظيفه أو
املوظف
العمومي أو شبهه ا ّلذي يأمر أو ّ
ّ
مبناسبة مبارشته له .
وال يعترب تعذيبا األمل النّاتج عن عقوبات قانون ّية أو املرت ّتب عنها أو املالزم لها ».
وال يتوافق ما سلف ذكره مع التّعريف ا ّلذي تض ّمنته املادّة األوىل من ا ّتفاق ّية مناهضة التّعذيب .
َ
ّحصيل
تعم ِده للفعل َ ،ي ْق ُصدُ منه الت
ومن ذلك ّأن وسم فعل بأ ّنه مي ّثل جرمية تعذيب قد ْاش ُ ِت َط  ،إذن  ،بأن يكون فاعله  ،عدا ُّ
عىل نتيجة محدّدة (قصد جنايئ خاص)  .ويالحظ ّأن الخدعة أو املراوغة القانون ّية قد َق َصت  ،يف الن ّّص الحا ّيل  ،النّتيجة
نصت عىل
املقصودة أو القصد الجنايئ الخاص عىل « التّحصيل ...عىل معلومات أو اعرتاف  « .يف حني ّأن صيغة  1999قد ّ
قصد العقاب هو أيضا كعنرص آخر محتمل ميكنه أن ينشئ الجرمية .
وال تتق ّيد املج ّلة الجزائ ّية  ،ال يف صيغة  1999وال يف صيغتها الحال ّية  ،مبقتضيات املادّة األوىل من ا ّتفاق ّية مناهضة التّعذيب
ا ّلتي تعدّد  ،بصفة غري حرص ّية  ،أهدافا يبتغى الحصول عليها بالتّعذيب  .ومن ذلك ّأن صيغة  1999تج ّرم التّعذيب بسبب
العنرصي».
الصيغة الحال ّية دوافع التّمييز املنشأة للتّعذيب املج ّرم يف « دوافع التّمييز
ّ
« التّمييز أ ّيا كان « فيام تقرص ّ
الصيغة الحال ّية للفصل  101مك ّرر
وتتع ّلل بعض الخطابات ال ّرسم ّية وشبه ال ّرسم ّية بتعريف التّعذيب املنصوص عليه صلب ّ
بالسجون « حيث ال يقصد من أيّ فعل من األفعال املنصوص عليها يف حالة ارتكابه
من املج ّلة الجزائ ّية لتزعم « أن ال تعذيب ّ
داخلها التّحصيل عىل اعرتافات .
خاصة فيام
غري أ ّنه ميكن القول ّأن األحكام املرت ّتبة عن إصالح  2011جاءت  ،يف عمومها  ،مرض ّية.
ويصح هذا القول بصفة ّ
ّ
«معذبا ّ
يتع ّلق بالفصل  101مك ّرر  ،الفقرة  « 4ا ّلذي اعترب ّ
يحرض أو يوافق أو
املوظف
العمومي أو شبهه ا ّلذي يأمر أو ّ
ّ
يهم ظروف التّشديد املنصوص عليها يف الفصل
يسكت عن التّعذيب أثناء مبارشته لوظيفه أو مبناسبة مبارشته له « .؛ وفيام ّ
يخص الفقرة ال ّثانية من الفصل  155من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية ا ّلتي أضحت معها تع ّد باطلة « أقوال
 . 101ثانيا ؛ وأيضا فيام ّ
8
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املتّهم أواعرتافاته أو ترصيحات ّ
الشهود ...إذا ثبت أ ّنها صدرت نتيجة للتّعذيب أو اإلكراه ».كام ّأن الفقرة ال ّثالثة الجديدة من
تعرض ّ
الشخص للتّعذيب » .تع ّد  ،هي
الفصل  313من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية ا ّلتي ّ
حجرت التّسليم إذا كان يخىش منه « ّ
أيضا مرض ّية .
السابق املحمودي البغدادي إىل ليبيا  ،يف  24جوان  ، 2012قد كان أثار
ويذكر يف هذا ّ
الصدد ّأن تسليم الوزير األ ّول ال ّليبي ّ
السلطات التّونس ّية ذاتها  .كام ّ
تول محامو املحمودي البغدادي رفع شكوى
جداال واسعا داخل ال ّرأي العا ّم وحتّى صلب ّ
إىل املحكمة اإلفريق ّية لحقوق اإلنسان ّ
والشعوب اعرتاضا عىل تسليم مو ّكلهم ّ .إل ّأن املحكمة رفضت دعواهم لعدم
االختصاص .4وم ّربر عدم االختصاص هو ّأن تونس مل تستكمل االجراءات املنصوص عليها يف الفصل  )3(5و الفصل )6(34
اإلفريقي إلنشاء املحكمة اإلفريق ّية لحقوق اإلنسان ّ
والشعوب  ،وبالتّايل فهي غري ملزمة بالقبول
الخاص بامليثاق
للربوتوكول
ّ
ّ
تم رفعها ضدّها من قبل أفراد أو ّ
منظامت غري حكوم ّية .
بأن تنظر املحكمة يف قض ّية ّ
وتعاقب املج ّلة الجزائ ّية ّ
املوظفني العموم ّيني أو أشباههم إن هم ارتكبوا جرمية االعتداء بالعنف أو اعتداءات عىل الح ّر ّية
ال ّذات ّية دون موجب قانو ّين أو سوء معاملة (الفصل  101و الفصل  103جديد من املج ّلة الجزائ ّية) .ويعترب االعتداء بالعنف
السجن خمسة أعوام. 5
و االعتداء عىل الح ّر ّية ال ّذات ّية وسوء املعاملة جنح عقوبتها ّ
يهم حامية ّ
تختص بها  .غري ّأن الفصل  103جديد
الشهود عىل التّعذيب وضحاياه مل تتض ّمن األحكام التّرشيع ّية قوانني
ّ
وفيام ّ
من املج ّلة الجزائ ّية قد ج ّرم سوء املعاملة املرتكبة يف حقّ ّ
الشهود بسبب إدالئهم بترصيح أو للحصول منهم عىل إقرار أو
ترصيح .
األسايس عدد  53لسنة  2013املؤ ّرخ يف  24ديسمرب  2013واملتع ّلق بإرساء
نص الفصل  40من القانون
وعالوة عىل ذلك ّ
ّ
العدالة االنتقال ّية وتنظيمها عىل متتيع هيئة الحقيقة والكرامة بصالح ّيات « ا ّتخاذ ّ
كافة التّدابري املناسبة لحامية ّ
الشهود
وكل ا ّلذين ّ
والضحايا والخرباء ّ
ّ
تتول سامعهم مهام كان مركزهم  ...وذلك بضامن االحتياطات األمن ّية والحامية من التّجريم
الس ّية ».
ومن االعتداءات والحفاظ عىل ّ ّ
ورغم النّقائص ا ّلتي اكتنفتها كان يف اإلمكان  ،نظر ّيا  ،أن تح ّد هذه األحكام  ،وإن بقدر ضئيل  ،من مامرسة التّعذيب .
ينص عىل ّأن الدّعوى العموم ّية تسقط « مبرور
ويالحظ كنقطة إيجاب ّية ّأن الفصل  5من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية ا ّلذي كان ّ
عرشة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية  « .قد ن ّقح مبفعول الفقرة ال ّرابعة من الفصل  5من املرسوم عدد  106لسنة
 2011املؤ ّرخ يف  22أكتوبر  2011واملتع ّلق بتنقيح وإمتام املج ّلة الجزائ ّية ومج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية مبا جعل « الدّ عوى
العموم ّية النّاتجة عن جناية التّعذيب «  ...ال تسقط ّإل مبرور خمسة عرش عاما .

http://www.africancourt.org/fr/images/documents/court/cases/Judment/Decision-Requete%20NO%20007-2012%20-%Baghdadi%20Ali 4
.%20Mahmoudi%20c.%20Republique%20deTunisie.pdf
السجن يف الجرائم ا ّلتي يعتربها القانون جناية
 5ير ّتب الفصل  14من املج ّلة الجزائ ّية عقوبات الجرائم حسب أنواعها كالتّايل « :ضبطت بخمسة أعوام أدىن عقوبة ّ
عىل معنى الفصل  122من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية وبستّة عرش يوما يف مادّ ة الجنح وبيوم واحد يف مادّ ة املخالفات «.
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األسايس عدد  43لسنة  2013املؤ ّرخ يف  21أكتوبر  2013واملتع ّلق
تم تنقيح هذا الحكم ذاته بالفصل  24من القانون
ثم ّ
ّ
ّ
بالهيئة الوطن ّية للوقاية من التّعذيب بحيث أصبحت الدّعوى العموم ّية يف جرمية التّعذيب ال تسقط مبرور الزّمن  .وبعد
ذلك أىت دستور الجمهور ّية التّونس ّية الجديد ليث ّبت عدم سقوط جرمية التّعذيب بالتّقادم يف فصله . 6 23
تتم إدانة أيّ ّ
عمومي مبقتىض الفصل 101مك ّرر من
موظف
تم تجريم التّعذيب يف  ، 1999مل ّ
ولكن رغم ذلك  ،ومنذ أن ّ
ّ
املج ّلة الجزائ ّية . 7حالت دون ذلك العقبات الكثرية ا ّلتي تعرقل التّت ّبعات .

ب .العقبات املعرقلة للتّت ّبعات

يف ّ
السابق كانت املحاكم تعمد إىل رفض تسجيل ّ
الشكاوى املتع ّلقة بالتّعذيب ّإل يف حاالت نادرة اقرتنت بحدوث
ظل النّظام ّ
تم تقييدها
ضغط من قبل املجتمع املد ّين وبإلحاح محامني ذوي صيت يف مجال الدّفاع عن حقوق اإلنسان  .غري ّأن القضايا ا ّلتي ّ

مل تحظ بتحقيقات وأبحاث ج ّد ّية وف ّعالة  .واعتبارا أل ّنها م ّثلت حالة امتناع عن إجراء القضاء فلقد دفعت هذه العقبة لجنة
مناهضة التّعذيب األمم ّية إىل إصدار قرارات لفائدة ضحايا تونس ّيني تظ ّلموا لديها :
البالغ عدد  ، 2006 / 291دعوى تقدّمت بها سعد ّية عيل يف  2مارس  ، 2006وصدر قرار ال ّلجنة يف ح ّقها بتاريخ 21نوفمرب 2008
( )CAT / C / 41 / D 291 / 2006 , 26 novembre 2008
البالغ عدد  269لسنة  ، 2005دعوى تقدّم بها عيل بن سامل يف  2ماي ، 2005وصدر قرار ال ّلجنة يف ح ّقها يف  7نوفمرب 2007
( C A T /C / 39 / D / 269/ 2005 , 27 novembre 2007 ) .
البالغ عدد  187لسنة  ، 2001ض ّو بلقاسم ثابتي  ،قرار ال ّلجنة يف  14نوفمرب . 2003( C A T / C / 31 / D 187 / 2001 , 20 novembre 2003 ) .
البالغ عدد  189لسنة  ، 2001بو عبد ال ّله لط ّيف يف 30جوان . 2000قرار ال ّلجنة يف  14نوفمرب . 2003( C A T / C / 31 / D / 189 / 2001, 20 novembre 2003 . ) .
البالغ عدد  188لسنة  ، 2001عامد ّعبدل  29 ،جوان  ، 2000قرار ال ّلجنة يف  14نوفمرب 2002
)( C A T / C / 31 / D / 188 / 2001 , 20 novembre 2003
البالغ عدد  60لسنة  ، 1996فيصل بركات  ،يف  6نوفمرب  ، 1996معاينة ال ّلجنة يف  10نوفمرب . 1999( ) C A T / C / 23 / D / 60 / 1996 , 24 janvier 2000
 6الفصل  23من الدّستور « :تحمي الدّ ولة كرامة ّ
املعنوي واملادّ ّي  .وال تسقط جرمية التّعذيب بالتّقادم ».
الذات البرش ّية وحرمة الجسد  ،ومتنع التّعذيب
ّ
 7اإلدانة الوحيدة يف قض ّية تعذيب صدرت يف  25مارس  2011ض ّد أربعة أعوان عوقبوا بعامني سجنا وبعد أن سامحهم ّ
الضح ّية  ،سامي بالهادف  ،خ ّفضت
محكمة االستئناف عقوبتهم إىل سنتني سجنا مع تأجيل التّنفيذ .
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وعىل أ ّية حال فلقد حصل أن أدين بعض ّ
الصادرة
موظفني عموم ّيني قبل ال ّثورة 8بسبب أعامل عنف ارتكبوها  .لكنّ األحكام ّ
ضدّهم مل تكن تتناسب وخطورة األرضار الحاصلة ّ
للضحايا  .كام أ ّنه ال ميكن بأيّ وجه من الوجوه  ،أن تعترب هذه األحكام
ّ
مؤشا عىل معالجة أعامل التّعذيب وسوء املعاملة ا ّلتي كانت ممنهجة .
وتم تقييد مئات ّ
الشكاوى املتع ّلقة بالتّعذيب لدى املحاكم .9ولكن لألسف
إثر ال ّثورة رفعت عقبة تقديم الدّعاوى إىل القضاء ّ
مل تحظ أيّ من هذه ّ
الشكاوى  ،حتّى اليوم  ،مبعالجة قضائ ّية مرض ّية  .بل ّإن غالب ّية القضايا املرفوعة مل تحظ حتّى بأبسط
أعامل التّحقيق ا ّلتي يستوجبها البحث عن الحقيقة .
تم حفظ عدد ها ّم من ّ
الشكاوى املرفوعة دون تناولها ال بالفصل وال حتّى مبج ّرد البحث أو انقاد أصحابها من ّ
الضحايا
كام ّ
إىل الت ّ
السري غري الجدّي لألبحاث و  /أو تع ّرضهم لتح ّرشات وأعامل انتقام ّية
ّخل أو التّنازل عنها وسحبها ج ّراء سأمهم من ّ
س ّلطها عليهم أعوان األمن.
يتعي « عىل وكيل الجمهور ّية يف صورة الجناية أن يعلم فورا
نص الفصل  28من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية عىل أ ّنه ّ
ويف حني ّ
املختص وأن يطلب ّ
حال من حاكم التّحقيق ا ّلذي مبنطقته إجراء بحث ّ
قانوين» ّ
فإن
العمومي
العام للجمهور ّية واملدّ عي
الوكيل ّ
ّ
ّ
الضابطة العدل ّية الستكامل التّحقيق  .وتكون نتيجة ذلك أن ّ
قضايا كثرية تتع ّلق بالتّعذيب ما تزال تحال إىل مأموريّ ّ
تتعث القضايا
ومييض عليها زمن طويل دون حتّى أن تحظى بأبحاث أ ّول ّية ج ّد ّية .
وأل ّنهم ينحدرون غالبا من أحياء محرومة يكرث فيها الجنوح رسيعا ما يجد بعض ضحايا التّعذيب و  /أو أقرباؤهم أنفسهم
مالحقني بدعوى ارتكابهم لجنح ل ّفقت لهم يف واقع األمر تبعا لتش ّكيهم ّ
مم تع ّرضوا له من تعدّيات  .هذا ما حصل مثال
ألقرباء وليد دنقري  ،ا ّلذي ّ
توف وهو رهن االحتفاظ يف  2نوفمرب  ، 2013ولسمري املطوي ا ّلذي وجد نفسه  ،وهو حبيس
سجنه  ،مالحقا بسبب قضايا جديدة .
تم ا ّتخاذها ض ّد أعوان مظنون يف ارتكابهم ألعامل تعذيب أو ما إىل ذلك من
السالبة للح ّر ّية ا ّلتي ّ
ونادرة هي اإلجراءات ّ
جرائم أخرى .
تم تناولها بشكل واسع من قبل وسائل
بالسجن تح ّفظ ّيا يف القض ّية ا ّلتي ّ
ومن ذلك مثال ّأن ثالثة أعوان ّ
تم إيقافهم وإيداعهم ّ
وجهت إليهام من
اإلعالم ووسائط اال ّتصال  ،قض ّية أنس وأحالم دلهومي ال ّلتني تو ّفيتا ليلة  23أوت  2014ج ّراء طلقات نار ّية ّ
قبل دور ّية لق ّوات حفظ النّظام بينام كانتا عىل ّ
الطريق يف س ّيارة يرافقهام فيها بعض أقاربهام  .غري ّأن نقابات ق ّوات األمن
ّ
نظمت اعتصاما قدّام املحكمة االبتدائ ّية بالقرصين مساندة لألعوان ال ّثالثة عرش املتو ّرطني يف هذه القض ّية وبغاية ّ
الضغط
ّ
بامللف  .وتبعا لهذا ّ
الضغط  ،أطلق رساح عونني وأحيلت القض ّية أو استجلبت إىل املحكمة
عىل حاكم التّحقيق املك ّلف
تم إخالء سبيل العون الوحيد ا ّلذي بقي
االبتدائ ّية بصفاقس بغاية تخفيف التّو ّتر واالحتقان  .وبعدها  ،يف جانفي ّ ، 2016
رهن اإليقاف التّح ّفظي .

بالصفحتني  33و  34من التّقرير الدّوريّ للدّولة التّونس ّية .
 8انظر الفقرات  156إىل  ، 172الواقعة ّ
ّ
تم تقييدها لدى املحاكم بعد
السياس ّيني
واملنظمة التّونس ّية ملناهضة التّعذيب أكرث من  400شكوى يف التّعذيب ّ
 9أحصت الجمع ّية الدّول ّية ملساندة املساجني ّ
ال ّثورة .
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يسجل بعد ال ّثورة أيّ عمل أو
الس ّت ا ّلتي كانت لجنة مناهضة التّعذيب قد أصدرت قرارات يف شأنها مل ّ
وبخصوص القضايا ّ
تح ّرك ذي قيمة سوى فيام يتع ّلق بقض ّية وحيدة هي قض ّية فيصل بركات  ،ا ّلذي ّ
توف يف أكتوبر  1991إثر إيقافه من قبل
تم يف مارس  10 2013بضغط من املجتمع املد ّين يف إخراج جثامن فيصل
مركز الحرس الوطني بنابل .ومت ّثل هذا العمل  ،ا ّلذي ّ
بركات من مرقده و إجراء اختبار مضا ّد عليه أثبت ّأن وفاته قد انج ّرت عن التّعذيب ا ّلذي تع ّرض له خالل إيقافه وليس عن
حادث مرور مثلام أعلنه وكيل الجمهور ّية يف . 1991
الشاكلة بعد انتظار دام  22عاما إىل أن ّ
وأدّى انقالب املعطيات وانكشاف الحال بهذه ّ
تول حاكم التّحقيق لدى املحكمة
االبتدائ ّية بقرمبالية إجراء بعض األعامل التّحضري ّية وإصدار بطاقات جلب يف حقّ أعوان األمن املعن ّيني  .غري ّأن أ ّيا من
بطاقات الجلب هذه مل تبلغ غايتها  .ولح ّد يومنا هذا ما تزال قض ّية فيصل بركات دون فصل عد ّيل .
الش ّمخي  ،ا ّلذي ّ
ويف قض ّية أخرى مشابهة  ،قض ّية رشيد ّ
توف يف  ، 1991أصدر حاكم التّحقيق لدى املحكمة االبتدائ ّية
بقرمبالية بطاقات إيداع يف حقّ طبيبني ومدير مستشفى ووزير سابق للدّاخل ّية ؛ لكنّ دائرة اال ّتهام  ،بصفتها الهيئة
االستئناف ّية املخ ّول لها أن تطعن باالستئناف يف قرارات حاكم التّحقيق  ،أطلقت رساح جميع املتّهمني .
ثم أطلق رساحه ملّا استكمل املدّة القانون ّية لإليقاف التّح ّفظي .
وتم إيقاف واحد من أعوان األمن ّ
ّ
كام ظ ّلت بطاقات جلب صدرت يف حقّ متّهمني آخرين دون تنفيذ .
رئييس من الفرار من خالل سامعه من قبل حاكم التّحقيق يف 2012وهو اليوم ّ
محل تفتيش .
ومت ّكن متّهم
ّ
تم فتحها بخصوص حاالت موت مسرتاب ومل
وعدا ذلك تتسنّى اإلشارة إىل عدد غري ّ
هي من األبحاث وأعامل التّحقيق ا ّلتي ّ
تبلغ مداها  ،أي أ ّنها مل تو ّفر إجابة قضائ ّية مرض ّية حتّى يومنا هذا  .ومن هذه الحاالت تلك املتع ّلقة ب :
رياض بوسالمة  ،ا ّلذي ّتوف سنة  2000خالل حبسه بسجن املنستري ؛
الخميس  ،ا ّلذي ّ
عبد ال ّرؤوف ّتوف يف  8سبتمرب  2012خالل االحتفاظ ؛
السنويس  ،ا ّلذي ّ
توف يف  3أكتوبر  2014خالل االحتفاظ ؛
مح ّمد عيل ّوليد دنقري  ،ا ّلذي ّتوف يف  2نوفمرب ، 2013خالل االحتفاظ ؛
الشيف  ،ا ّلذي ّ
مكرم ّتوف يف  14ديسمرب  2014خالل حبسه بسجن املسعدين ؛
سفيان الدّريدي  ،ا ّلذي ّتوف يف  17سبتمرب  2015خالل إيقافه بسجن املرناق ّية ؛
قيس بال ّرحومة  ،ا ّلذي ّالوطني ؛
توف يف  4أكتوبر  2015إثر عمل ّية إيقاف عنيفة من قبل فرقة تابعة للحرس
ّ
عبد املجيد الجدّي  ،11ا ّلذي ّتوف يف  13ماي  2015إثر إيقافه من قبل ق ّوات األمن بسيدي بوزيد .

تم ذلك بحضور الدّكتور د ّريك بوندر طبقا لطلب لجنة مناهضة التّعذيب يف . 1999
ّ 10
 11قبل أشهر من وفاته كان عبد الحميد الجديّ قد تقدّم بشكوى تتع ّلق بالتّعذيب .
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ّ
يحصل  ،إثر ال ّثورة  ،مل ّفا متينا
ومم يستوجب اإلشارة إليه أ ّنه تسنّى لحاكم التّحقيق ا ّلذي نظر يف حالة رياض بوسالمة أن ّ
ّ
الساعة .
يصح أن
ّ
يستشف منه ّأن سبب املوت مل يكن طبيع ّيا .غري ّأن قرار ختم التّحقيق مل يتّخذ لح ّد ّ
يتم تقريبا توجيه أيّ
أ ّما أعامل البحث والتّحقيق يف الحاالت األخرى فهي مل تتّسم ولو بالح ّد األدىن من الج ّد ّية  ،حتّى أ ّنه مل ّ
السامع أليّ كان خارج أقارب ّ
يسجل إصدار أ ّية بطاقات إيداع أو جلب .
الضحايا  ،كام مل ّ
استدعاء لغاية ّ
السلطات فرض ّيات حول أسباب املوت وعدّتها ميتات
السنويس وسفيان الدّريدي طرحت ّ
يف حاالت وليد دنقري ومح ّمد عيل ّ
طبيع ّية حتّى قبل أن ّ
يتول األط ّباء ّ
السنويس مل ُ َي َّكن محامو
الشع ّيون القيام بأعامل التّرشيح  .ويف حالتي وليد دنقري ومح ّمد ّ
الضح ّيتني وعائلتاهام من القيام بالحقّ ّ
ّ
خيص بتع ّلة ّأن البحث أثري وقت ّيا ض ّد مجهول عىل ما يقتضيه الفصل  31من مج ّلة
الش ّ
الص ّحة قانون ّيا ّ .
ومم يؤ ّكد ذلك ّأن محامي عائلة ّ
الضح ّية عبد املجيد
اإلجراءات الجزائ ّية  . 12وهذا تأويل ال أساس له من ّ
خيص ويف أن ينفذ إىل ّ
الجديّ  ،أفلح يف أن يبدأ إجراءات القيام بالحقّ ّ
امللف .
الش ّ
تهم حسب قامئة وضعتها
تم تناولها بشكل واسع يف وسائل اإلعالم وا ّلتي ّ
الساحل  ،ا ّلتي ّ
ومن جهتها أفضت قض ّية ب ّراكة ّ
13
بالسجن ترتاوح بني العامني والخمسة أعوام يف
وزارة الدّفاع  244 ،عسكر ّيا تع ّرضوا للتّعذيب يف  ، 1991إىل إصدار أحكام ّ
حقّ بن عيل وعدد من كبار املسؤولني واألعوان عقابا لهم عىل ارتكابهم لجنحة االعتداء بالعنف .
صحيح ّأن التّعذيب مل يكن يف  ، 1991يع ّد جرمية  .لكنّ ذلك ال ينفي ّأن املحاكمة ا ّلتي تو ّلتها املحكمة العسكر ّية بعد
ّ
الصادرة تكون غري مرض ّية أو غري مجزية .فبعض طلبات
تخل املحكمة االعتياد ّية  ،قد شابتها نقائص كثرية جعلت األحكام ّ
تتم دعوة عدد من املتّهمني للحضور أمام املحكمة وأفلت متّهمون آخرون إفالتا ك ّل ّيا
املحامني مل تؤخذ بعني االعتبار ،كام مل ّ
من التّت ّبعات  ،أ ّما االختبارات ّ
الطب ّية فهي مل تسمح بضبط جميع التّبعات والعواقب واآلثار ومختلف مظاهر العجز الدّامئة
املنج ّرة ّ
تم ذلك ألمكن توجيه تهم أخرى إىل املتّهمني أو تشديد العقاب عليهم
للضحايا من التّعذيب ا ّلذي س ّلط عليهم  .ولو ّ
نص عليه الفصل  219من املج ّلة الجزائية. 14
يخص جنحة االعتداء بالعنف وفقا ملا ّ
فيام ّ
تهم عسكر ّيني تع ّرضوا للتّعذيب يف  1987لكن يبدو أ ّنها ال
كام توجد قض ّية أخرى مامثلة معروضة أمام املحكمة العسكر ّية ّ
تنحو با ّتجاه حكم عادل ومنصف إذا ما أخذت بعني االعتبار اإلخالالت ا ّلتي صاحبتها .
ويف نفس املعنى يشار إىل ّأن املحكمة االبتدائ ّية بتونس ا ّلتي نظرت يف قض ّية رشاد جعيدان  ،ا ّلذي كان ضح ّية للتّعذيب
خالل مدّة إيقافه بوزارة الدّاخل ّية يف جويلية  1993وطوال حبسه ا ّلذي امت ّد  13سنة  ،مل تق ّر غري جنحة االعتداء بالعنف ويف
حقّ بن عيل وحده يف حني ّأن آثار التّعذيب وتبعاته كبرية جدّا  ،وأ ّنه يوجد متّهمون عدّة  ،مارسوا أعامل التّعذيب بصفة
مبارشة وكان من املفرتض واملمكن مالحقتهم بسبب ذلك . 15
 12الفصل  31من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية  « :لوكيل الجمهور ّية إزاء شكاية مل تبلغ حدّ الكفاية من التّعليل أو التّربير أن يطلب إجراء بحث ّ
مؤقتا ضدّ مجهول
معي ».
بواسطة حاكم التّحقيق إىل أن ُت َو َّجهَ أو تصدر عند االقتضاء طلبات ضدّ شخص ّ
ّ
الضحايا أكرب من العدد املذكور  .وتوجد شكوك ج ّد ّية يف ّأن أحد ّ
 13يبدو ّأن عدد ّ
توف ج ّراء تع ّرضه للتّعذيب  .وفصلت
الضحايا  ،عبد العزيز املحوايش ،قد
الساحل لدواعي غري وجيهة .
قض ّية املحوايش عن قض ّية ب ّراكة ّ
املقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو
 14الفصل  219من املج ّلة الجزائ ّية  « :إذا تس ّبب عن أنواع العنف ّ
بالسجن ملدّ ة خمسة أعوام .
سقوط أو عجز
السقوط أو العجز عرشين يف املائة فاملجرم يعاقب ّ
مستمر ومل تتجاوز درجة ّ
ّ
السقوط أو العجز النّاتج عن االعتداءات املذكورة العرشين يف املائة.
بالسجن مدّ ة ستّة أعوام إذا تجاوزت درجة ّ
ويكون العقاب ّ

انعدام النّفع به أو تشويه

 15هذه القض ّية هي ّ
محل نظر اآلن من قبل محكمة االستئناف بتونس .
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بالوجه أو

ّ
ّ
تونس-تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب لألمم المتحدة

 .2تواصل التّعذيب يغ ّذيه اإلفالت من العقاب
تم ذكرها وما عداها من القضايا ّ
الصلة بالتّعذيب ا ّلتي تع ّد باملئات وا ّلتي ظ ّلت منذ
والشكاوى ذات ّ
جميع هذه الحاالت ا ّلتي ّ
تم
سنوات حبيسة أدراج وكالء الجمهور ّية وح ّكام التّحقيق دون أن تكون موضوع أبحاث وتحقيقات ّ
وتقصيات جدّية أو ا ّلتي ّ
الس ّيئة ما تزال حتّى ال ّلحظة جرائم ال يعاقب عليها .
حفظها دون نظر  ،تدفعنا إىل القول ّإن أعامل التّعذيب واملعامالت ّ
ولقد ب ّينت تقارير وبالغات وضعها مالحظون مح ّليون ودول ّيون ّأن مامرسة التّعذيب مل تتو ّقف بعد ال ّثورة بل إ ّنها ما تزال
السجون .
سارية سواء عند اإليقاف أو خالل فرتة االحتفاظ أو يف ّ
السلطات عىل إعالنه  ،ال يتع ّلق األمر بحاالت منفردة أو منعزلة  .بل ّإن التّعذيب  ،عىل العكس من ذلك
وخالفا ملا ّ
ترص ّ
وبقطع النّظر عن نوع ّيات القضايا وطبيعتها ما يزال شائعا كام ّأن مامرسته تنحو إىل التّفاقم إثر حدوث أيّ اعتداء أو هجوم
يصح القول ّإن االعتداءات والهجومات اإلرهاب ّية قد تس ّببت يف حدوث إيقافات جامع ّية وعنيفة  ،وردود فعل
إرها ّيب  .وفعال ّ
يتم إيقافهم واعتقالهم بعنوان
ومعامالت كثريا ما غلب عليها الجنوح إىل اإلذالل والقصاص فيام يتع ّلق باألشخاص ا ّلذين ّ
قانون مقاومة اإلرهاب وعائالتهم ؛ كام تس ّببت أيضا يف ظهور مشاريع قوانني تخرق الح ّر ّيات والحقوق  ،وحتّى يف املصادقة
عىل قوانني خانقة للح ّر ّيات  . 16ومع ّ
كل ذلك تنامت خطابات ال ّثلب وحمالت التّشهري وانص ّبت عىل املدافعني عن حقوق
يتمسكون بالقول ّ
الس ّيئة هي أعامل مح ّرمة ومحظورة وال
بأن التّعذيب واملعامالت ّ
اإلنسان وهيئات املجتمع املد ّين ا ّلذين ّ
الظروف  .كام ازدادت العراقيل ا ّلتي ّ
تقبل التّربير أ ّيا كانت ّ
الصحاف ّيني بل وتع ّرض بعضهم حتّى لالعتداء عند
تعطل عمل ّ
سعيهم إىل تغطية الهجامت اإلرهاب ّية .
وشح اإلمكان ّيات .
السلطات ببطء القضاء ال ّراجع إىل تراكم املل ّفات لدى القضاة ّ
وكتفسري لإلفالت من العقاب كثريا ما تتع ّلل ّ
تحسن ظروف عمل من يقع عىل عاتقهم إنفاذ
ومع أ ّنه ال مندوحة من اإلقرار بوجوب ا ّتخاذ إجراءات جذر ّية من شأنها أن ّ
القانون ّ
السلطات ال مي ّثل سوى هروب إىل األمام حيث أ ّنه يالحظ ّأن القضايا األخرى الجنائ ّية
،فإن هذا العذر ا ّلذي تتع ّلل به ّ
والجناح ّية تحظى عموما مبعالجة ج ّيدة وتجد طريقها إىل الفصل يف آجال معقولة إىل ح ّد ما .
املتعي تصفيتها بإجراءات متالزمة ونوع ّية .
السابق من ّ
ّإن تواصل مامرسة التّعذيب لهو تركة ثقيلة من النّظام ّ
تم
كان ميكن أن يعترب تكليف مساعد لوكيل الجمهور ّية صلب املحكمة االبتدائ ّية بتونس مبل ّفات التّعذيب إجراء ج ّيدا لو ّ
تعميمه صلب املحاكم االبتدائ ّية جميعها ولو ُو ِّفرت لهذا املساعد الوسائل ّ
ملؤسسة ح ّقة  ،مستق ّلة فعل ّيا ،
اللزمة املناسبة ّ
وتحظى بالحامية  ،وش ّفافة  ،ويسهل النّفاذ إليها عىل ّ
كل شخص معنويّ أو مادّيّ .
عب املجتمع املد ّين عن انشغاله ج ّراء مرشوع القانون الخانق للح ّر ّيات املتع ّلق بزجر االعتداء عىل الق ّوات املس ّلحة  .ذلك ّأن هذا املرشوع يهدّد ح ّر ّية التّعبري،
ّ 16
ّ
ّ
األسايس
الصعيد يتض ّمن القانون
الصحافة ويهب الق ّوات املسلحة نوعا من الحصانة فيام يتعلق باالستخدام املفرط للق ّوة املؤدّية إىل القتل  .وعىل نفس ّ
وح ّر ّية ّ
ّ
عدد  26لسنة  2015املؤ ّرخ يف  7أوت  2015واملتع ّلق مبكافحة اإلرهاب وغسل األموال أحكاما تبعث عىل القلق وخصوصا منها األحكام املتع ّلقة بتوسيع صالح ّيات
الخاصة وذلك دون التّنصيص عىل ضامنات جديدة تؤ ّمن مراقبة هذه اإلجراءات أو ّ
تؤطر األبحاث  ،وأيضا متديد
ّقص والتّحقيق واستخدام طرق التّح ّري
ّ
البحث والت ّ
ّ
ّ
رس ّية وعدم الكشف عن الشهود واألشخاص الواقع سامعهم  ...ومم زاد
أجل االحتفاظ مبا جعله قابال ألن يبلغ  15يوما ،وإمكان ّية إجراء جلسات املحاكمة بصفة ّ
يف انشغال املجتمع املد ّين إزاء هذا القانون أ ّنه ينطوي عىل احتامالت استخدام مفرط و /أو غري سويّ لتجريم اإلشادة باإلرهاب ومتجيده والتّحريض عليه  ،وكذلك
يهم عددا من الجرائم  ،الخ .
تنصيصه عىل حكم اإلعدام فيام ّ
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كام ّأن القضاة امللزمني بإجراء أبحاث رسيعة ودقيقة وبأن « يخربوا وكيل الجمهور ّية مبا ا ّتصل بعملهم من الجرائم أثناء
مبارشة وظائفهم» ( الفصل  29من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية ) يحتاجون ألن تتو ّفر لهم الوسائل والحامية ّ
الضور ّية ألداء
عملهم يف طأمنينة .
وعالوة عىل ذلك فإ ّنه من األه ّم ّية مبكان أن ال ُي ْغ َف َل بتاتا عن ّأن عدم إنفاذ القانون أو االمتناع عنه مي ّثل خطأ مهن ّيا خطريا
وميكن أن تنج ّر عنه تت ّبعات تأديب ّية وعدل ّية  .علام ّأن الفقرة  4من الفصل  101مك ّرر من املج ّلة الجزائ ّية تعترب مع ّذبا
ّ
العمومي أو شبهه ا ّلذي « يوافق أو يسكت عن التّعذيب «ّ ،
وأن الفقرة  4من الفصل  32من املج ّلة الجزائ ّية تع ّد
املوظف
ّ
مشاركا « ّ
الشخص ا ّلذي يعني املجرمني عمدا بإخفاء املرسوق أو غريه من الوسائل األخرى بقصد ضامن استفادتهم من جرمية
أو عدم عقابهم ».
وإىل ذلك يندر ح ّكام التّحقيق ا ّلذين يأخذون بعني االعتبار تلقائ ّيا وفور ّيا ما يبدو لهم من آثار رضب وجروح عىل مشتبه به ميثل
أمامهم أو ما يسمعونه منه من مزاعم تتع ّلق بأعامل تعذيب ؛ ذلك رغم ّأن الفصل  14من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية يلزم حاكم
التّحقيق ب « أن يعاين ّ
كل جرمية ارتكبت مبحرضه حال مبارشته لوظيفته أو اكتُ ِش َفت أثناء عمل ّية بحث ّ
قانوين ».
أ ّما األط ّباء ّ
الشع ّيون وغريهم من األط ّباء الخرباء العدل ّيني ا ّلذين اعتادوا أن يضعوا تقارير رشع ّية وط ّب ّية بالغة اإلجامل
متسكهم
واإليجاز فحريّ بهم أن يتق ّيدوا بتعليامت بروتوكول إسطنبول وأن يش ّهروا بأيّ ضغط وأيّ عرقلة يستهدفان ّ
بأخالق ّيات مهنتهم وح ّر ّية مامرستهم.
وعليهم أن يق ّوموا بعض املامرسات الخاطئة ا ّلتي ما تزال سارية  :نرضب مثاال عىل ذلك ما يحصل يف قضايا استهالك
املخ ّدرات ا ّلتي يردعها القانون عدد  52لسنة  1992املؤ ّرخ يف  18ماي  1992واملتع ّلق باملخ ّدرات حيث تقبل أحيانا  ،يف
السارية  ،بغاية تحليلها ع ّينات بول ّ
تول أخذها أعوان أمن ؛ يف حني ّأن هذه الع ّينات تسبق أخذها
مخالفة واضحة للقوانني ّ
أحيانا إهانات وتتزامن معه اعتداءات جسد ّية .
السلطات أ ّنه ال ب ّد من مكافحة التّعذيب ومن ّ
الشوع يف إدخال إصالحات عىل املنظومات واملناهج .
إثر ال ّثورة أدركت ّ
لذلك صدرت مناشري وتوصيات موضوعها التّصدّي لهذه اآلفة  ،و ُب ْر ِم َجت أعامل تكوين يف مجال حقوق اإلنسان استهدفت
وصي َغت مشاريع  ،ساعدت عليها ّ
منظامت دول ّية
األعوان واإلطارات املك ّلفني بإنفاذ القانون والقضاة  ،و ُن ّظ َمت استشارات ِ
العمومي  ، 17مد ّونة سلوك وأخالق ّيات ق ّوات األمن
وجمع ّيات  ،بغاية وضع معايري جديدة ( مد ّونة سلوك وأخالق ّيات العون
ّ
الدّاخ ّ
وصي َغت رؤية إسرتاتيج ّية إلصالح
تم إنشاء لجنة ملراجعة وإصالح املج ّلة الجزائ ّية ِ
يل  ،إصالح نظام االحتفاظ  ،الخ ) كام ّ
املنظومة العدل ّية تبنّتها وزارة العدل .
غري ّأن جميع هذه اإلجراءات ال تبدو منتظمة صلب إطار إسرتاتيجية شاملة ملكافحة التّعذيب  .كام ّأن بعض اإلجراءات
اتيجي .
تبدو غري ذات نفع وغري ف ّعالة يف غياب املتابعة والتّخطيط اإلسرت ّ
ميارس التّعذيب  ،يف أغلب األحوال  ،صلب أماكن مغلقة  ،بعيدا عن ّ
كل مراقبة ويف معزل عن األنظار  .لذلك فإ ّنه من املتأ ّكد
واملستعجل أن تنفتح أماكن ّ
الخارجي .
ومحلت االحتجاز يف تونس أمام العامل
ّ

العمومي .
 17األمر عدد  4030لسنة  2014املتع ّلق باملصادقة عىل مد ّونة سلوك وأخالق ّيات العون
ّ
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 .3أماكن االحتجاز
أ .ظروف العيش
أ ّول ما يش ّد نظر مالحظ يدخل إىل مكان احتجاز يف تونس هو تدهور البنية األساسية و التّجهيزات وشدّة االكتظاظ ّ ،
والشحوب
السواء .
البالغ والتّعب الباديان عىل الوجوه  ،وجوه النّزالء ووجوه األعوان املك ّلفني باألمن عىل ح ّد ّ
مؤسسة سجن ّية و 6مراكز إصالح 18بعضها مل يكن يف األصل معدّا ليستخدم أمكنة لالحتجاز  .وتتو ّزع
ويوجد بالبالد التّونس ّية ّ 27
السجون
ّ
السجن ّية نظر ّيا إىل  19سجن إيقاف و 8سجون لتنفيذ العقوبات  .غري ّأن هذا التّوزيع غري محرتم حيث ّأن ّ
املؤسسات ّ
ّ
تؤوي  ،يف الحقيقة ويف نفس اآلن نزالء موقوفني بصفة تحفظ ّية ونزالء محكوم عليهم بعدُ و هم بصدد تنفيذ عقوباتهم .
وحسب معطيات وزارة العدل  19كان عدد املساجني بتاريخ  31ديسمرب  2013أزيد من  25000يف حني كان عدد س ّكان البالد
الس ّكان كانت حوايل ّ 230
لكل
التّونس ّية حينها يف حدود  10886500نسمة  . 20وهو ما يعني ّأن نسبة املسجونني من مجمل ّ
 100000ساكن .
السامية لألمم املتّحدة لحقوق اإلنسان  ،يف مارس ّ ، 2014أن  58%من املساجني موقوفون تح ّفظ ّيا
ويذكر تقرير وضعته املف ّوض ّية ّ
ظي يعترب  ،وفقا للفصل  84من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية  « ،وسيلة
ينتظرون صدور حكم يف ح ّقهم وذلك رغم ّأن اإليقاف التّح ّف ّ
استثنائ ّية « .
املتوسط  ،ش ّبان ّ ،
وأن  % 30منهم مسجونون ملدد قصرية ال تتجاوز العام  ،وحوايل  % 26من
السجون بأ ّنهم  ،يف
ّ
كام يتّسم نزالء ّ
21
بينهم تع ّلقت بهم قضايا استهالك مخ ّدرات .
السجون ُت ْش َغ ُل مبا يتجاوز 150%
السجون وأجنحة ّ
السجون فأضحت بعض ّ
السياسة الجزائ ّية القمع ّية إىل اكتظاظ ّ
ولقد أدّت هذه ّ
من طاقة اإليواء ا ّلتي جعلت لها  .واضط ّر املساجني املودعون بها إىل أن يناموا عىل األرض وحذو املراحيض وإىل أن يتقاسم ّ
كل
ثالثة منهم رسيرا واحدا .
وعليه فلقد غدا من ّ
للسجن مثل عقوبات
وامللح أن تصدر وتع ّمم توجيهات وأوامر ّ
اللزم ّ
تشجع عىل اعتامد عقوبات جزائ ّية بديلة ّ
الصالح العا ّم.22
التّعويض الجزا ّيئ أو الخدمة لفائدة ّ
السجون بالبالد التّونس ّية  :املرناق ّية  ،برج العامري  ،مرناق  ،ال ّرابطة  ،منّوبة  ،ص ّواف  ،برج ال ّرومي  ،النّاظور  ،بنزرت  ،باجة  ،الكاف  ،جندوبة  ،الدّير ،
 18قامئة ّ
السس  ،سليانة  ،املسعدين  /سوسة  ،املنستري  ،املهد ّية  ،القريوان  ،الهوارب  ،سيدي بو زيد  ،القرصين  ،قفصة  ،صفاقس  ،قابس  ،حربوب  /مدنني ّ
وقبل.
ّ
الجديد .
املخصصة ّ
قامئة مراكز اإلصالح ّللقص الجانحني  :املغرية  ،ق ّمرت  ،املروج  ،مجاز الباب  ،سيدي الهاين  ،عقارب  ،وسوق ّ
بالسجون واإلصالح
السجون واإلصالح غدت الهياكل اإلدار ّية ذات ّ
الصلة ّ
 19منذ أن صدر القانون عدد  51لسنة  2001املؤ ّرخ يف  3ماي  2001واملتع ّلق بإطارات وأعوان ّ
السجون واإلصالح يرجعون بالنّظر إىل سلطة وزارة العدل ومل يعودوا يتبعون وزارة الدّاخل ّية .
يف تونس  ،وكذلك غدا إطارات وأعوان ّ
للسجون واإلصالح ال ّراجعة بالنّظر إىل وزارة العدل.
السجون ومراكز اإلصالح يؤ ّمن من قبل اإلدارة العا ّمة ّ
وهكذا أصبح تدبري و ترصيف شؤون ّ
الوطني لإلحصاء ) .
تم إحصاؤههم بتاريخ  1جويلية  ( 2013املصدر  :املعهد
الس ّكان ا ّلذين ّ
 20عدد ّ
ّ

تم نرشه يف مارس  . 2014ويتض ّمن التّقرير توزيعا للمساجني وفقا لرشائح األعامر
السامية لألمم املتّحدة لحقوق اإلنسان ا ّلذي ّ
 21معطيات مستم ّدة من تقرير املف ّوض ّية ّ
هو التّايل :بني  18و 29عاما  ، % 55 :بني  30و 39عاما  ، % 29 :بني  40و  49عاما  11% :؛  50عاما فام فوق .5%
 22العقوبات البديلة ّ
للسجن .
منظمة بالقانون عدد  68لسنة  2009املؤ ّرخ يف  12أوت  2009واملتع ّلق بإرساء عقوبة التّعويض الجزا ّيئ وبتطوير اآلل ّيات البديلة ّ
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علام ّأن العمل بهذا النّوع من العقوبات ال يط ّبق يف الوقت ال ّراهن  ،حسب ما أفادت به وزارة العدل  ،يف أكرث من عرشين قض ّية
يف السنة الواحدة .
السواء.
السجون وعموم أماكن االحتجاز انعكاسات وخيمة تطال املساجني واألعوان أو أعوان التّنفيذ عىل ح ّد ّ
وتنتج عن اكتظاظ ّ
السجون تعقيدا وازداد االكتظاظ داخلها حدّة إثر ال ّثورة ج ّراء الحرائق العديدة ا ّلتي طرأت يف
ولقد ازداد ت مه ّمة تدبري شؤون ّ
السجون وكذلك بسبب ّ
التقيات ا ّلتي استفاد منها عدد كبري من األعوان فتق ّلص نتيجتها عدد األعوان املرصودين للحراسة .
عدد من ّ
يهم املتابعة ّ
فإن اإلمكانات ّ
ويف حني تتعدّد وتتكاثر حاجات املساجني ّ
الط ّب ّية ا ّلتي تتأ ّثر شديد التّأ ّثر
تظل شحيحة خصوصا فيام ّ
بضعف عدد األط ّباء العمل ّيني أو املبارشين .
املعني بالتّعذيب وغريه من رضوب
الخاص لألمم املتّحدة
خالل الزّيارة ا ّلتي أدّاها إىل البالد التّونسية يف جوان  2014أشار املق ّرر
ّ
ّ
املعاملة أو العقوبة القاسية أو ّ
بالسجون
الل إنسان ّية أو املهينة  ،خوان أرنستو مانداس ّأن عدد األط ّباء ا ّلذين يعملون بصفة دامئة ّ
للسجون واإلصالح ضعف عدد
ال يتعدّى ال 24يقع عىل عاتقهم واجب االستجابة لحاجيات  24000سجني  .وت ّربر اإلدارة العا ّمة ّ
السجن ّية وذلك بالنّظر لصعوبة ظروف العمل .
األط ّباء العاملني لديها بعدم تح ّمس األط ّباء للعمل صلب ّ
املؤسسات ّ
السجون هؤالء يف تأمني تنفيذ مقتىض الفصل  13من القانون عدد 52لسنة  2001املؤ ّرخ يف  14ماي 2001
وبالكاد يفلح أط ّباء ّ
السجن» بل ّإن هذا الفحص قد يؤ ّمنه
السجون ا ّلذي ّ
مبجرد إيداعه عىل طبيب ّ
ينص عىل إلزام ّية « عرض ّ
واملتع ّلق بنظام ّ
السجني ّ
السجن ا ّلذين حصلوا عىل تكوين ط ّبي مدّته شهران أو ثالثة .
أحيانا أعوان ّ
فإن الفحص ّ
بالسجون هو نسق مرتفع ّ
ّ
الط ّب ّي يكون إجامل ّيا أو تقريبيا ومختزال وال مي ّكن من معاينة
وألن نسق اإليداعات
اليومي ّ
ّ
السجني  .حتّى ّأن التّقارير ّ
الطب ّية القليلة ا ّلتي حدث أن ُأ ْب ِل َغ ْت إىل العدالة مل تتض ّمن سوى
أ ّية آثار ّضب أو جروح قد يحملها بدن ّ
السجن
بيانات سطح ّية وغري ّ
السجن عند إيداعها إىل قيام إدارة ّ
مفصلة .وحسب ما نعلمه ال توجد حالة أدّى عرضها عىل طبيب ّ
بإبالغ وكيل الجمهور ّية عن حملها آلثار تعذيب ّمتت معاينتها.
شح اإلمكانات .لكن وسواه أيضا .
بعد اإليداع  ،ال تتو ّفر  ،غالب األحيان  ،متابعة ط ّب ّية ج ّد ّية  .ويكمن سبب ذلك يف عوامل عدّة منها عامل ّ
ّ
يتم حسب قواعد شبه عسكر ّية من تعبرياتها مثال ّأن املساجني ملزمون بأداء التّح ّية العسكر ّية ك ّلام م ّر
السجون ما يزال ّ
وألن تسيري ّ
سجني  ،يجد األط ّباء أنفسهم  ،عمل ّيا وآل ّيا  ،رهن أوامر وترتيبات عا ّمة تفقدهم استقالل ّيتهم .
عون أو إطار
ّ
السجن ّية مي ّثل شأنا ذا أولو ّية  .ولكنّ التّعزيز ال يجب أن
ويعني ما سلف ّأن تعزيز اإلطار
املهني املك ّلف ّ
بالص ّحة صلب ّ
املؤسسات ّ
ّ
بالسجون لسوى إرشاف الوزارة املك ّلفة
يقف عند اإلكثار من عدد األفراد  ،بل ُي َ
وص أيضا بأن ال يخضع العاملون يف املجال ّ
الص ّحي ّ
للسجون واإلصالح تدعمه.
بقطاعهم  ،أي وزارة ّ
الص ّحة  .وهذا ّ
توجه يبدو ّأن اإلدارة العا ّمة ّ
السجون أيضا تأثري وخيم عىل ّ
الص ّحة  .وهو ما يضط ّر عائالت
الصح ّية ومستلزمات حفظ ّ
الظروف ّ
ولالكتظاظ ا ّلذي ُيع ّم داخل ّ
يتم غالب ّية
السعي إىل تعويض نوع ّية الغذاء املقدّم ألبنائهم بإرسال قفاف األطعمة و امللبس إليهم  .وهو ما ّ
املساجني مثال إىل ّ
األوقات يف ظروف صعبة.
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ّ
ّ
تونس-تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب لألمم المتحدة

السجون تعفني املناخ وتصاعد ّ
ومن ناحية أخرى يو ّلد االكتظاظ ّ
الشعور ّ
بالضيم والكمد  ،واحتداد
الشديد ا ّلذي يسود داخل ّ
ّفيس والعدوان ّية ّ
ّ
وتفش امليل إىل استخدام العنف  .وهو ما تنشأ عنه ظروف مواتية النتشار املحسوب ّية  ،والفساد
الضغط الن ّ
وال ّرشوة وكذلك لشيوع مظاهر التّمييز .
السجون  ،وإن بصفة ال شكل قانون ّيا لها  ،إىل بعض املساجني ا ّلذين
السلطة ّ
والصالح ّيات داخل ّ
ولقد ّمتت مالحظة تفويض ّ
السجن  ،وا ّلذين يصبحون مبوجب التّفويض ّ
الآلشك ّ
يل املمنوح لهم مك ّلفني بحفظ النّظام وتأمني
تربطهم عالقة حسنة بإدارة ّ
إنجاز املها ّم واألعامل اليوم ّية داخل الزّنازين واألجنحة  .بل ّإن هؤالء «املساجني الق ّيمني « ( ا ّلذين ينادى واحدهم بتسمية
«كربان»  ).يكتسبون أحيانا سلطات أكرب من سلطات األعوان من ذوي ال ّرتب الدّنيا .وكثريا ما يز ّين لهم ذلك أن يلعبوا
دور الوساطة يف منظومة ال ّرشوة والفساد  ،وقد يتح ّولون إىل متس ّببني يف انخرام املعامالت وتفضيل أو تقديم مساجني عىل
مساجني  ،ويغدون معينا للخالفات وال ّنزاعات .
وعالوة عىل ما سلف ذكره يحول االكتظاظ دون تطبيق مبدإ تفريد تنفيذ العقوبة ويش ّكل عقبة تعوق إعادة اإلدماج
االجتامعي  ،وهنا ميكن تفسري ارتفاع العود نسب ّيا بني املساجني.23
ّ
السجون كذلك من عدم تو ّفر آل ّيات ف ّعالة وناجعة ملعالجة التّظ ّلامت ّ
وتهم هذه النّقائص أيضا
والشكاوى ّ ( .
وأخريا  ،تعاين ّ
املخصصة لالحتفاظ  ) .ومن املالحظ ّأن تظ ّلامت املساجني وشكاواهم تبلغ إىل املالحظني
أماكن احتجاز أخرى مثل األماكن ّ
املح ّل ّيني والدّول ّيني أساسا بواسطة العائالت واملحامني.

ب .ال ّرقابة عىل أماكن االحتجاز ومعالجة ّ
الشكاوى

ّ
واملنظامت املح ّل ّية والدّول ّية أن تنفذ إىل أمكنة االحتجاز .
يحجر عىل الجمع ّيات
قبل  14جانفي  ، 2011كان ّ

ومل يكن ُي ْس َم ُح لسوى «كيان مح ّ
يل» وحيد  ،هو «الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والح ّر ّيات األساس ّية « بأن تضطلع بزيارة
أماكن االحتجاز  .غري ّأن هذه الهيئة الوطن ّية  ،ا ّلتي يحكمها إطار قانو ّين ال يتق ّيد مببادئ باريس وال يتوافق معها  ،مل تكتسب
البتّة صفات اإلستقالل ّية والحياد املطلوبة .
ّإل ّأن حال الهيئة هذه آيلة إىل أن تتبدّل قريبا مبا ّأن دستور  27جانفي  2014قد تض ّمن بابا للهيئات الدّستور ّية متّعها بجميع
مق ّومات « ّ
تم إعداد
الشخص ّية القانون ّية واالستقالل ّية اإلدار ّية واملال ّية « ( الفصول  125إىل  130من الدّستور ) . 24زد عىل ذلك أ ّنه ّ
ّونيس
مرشوع قانون
ّ
أسايس يتع ّلق بهيئة حقوق اإلنسان يتوافق ويتطابق مع مبادئ باريس ومع الفصل  128من الدّستور الت ّ
تتم إحالته يف القريب العاجل إىل مجلس ن ّواب ّ
الشعب حتّى يصادق عليه كإطار قانو ّين جديد لهذه الهيئة يلغي
ومن املنتظر أن ّ
ويع ّوض القانون عدد  37لسنة  2008املؤ ّرخ يف  16جوان  2008واملتع ّلق بالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والح ّر ّيات األساس ّية .
السامية لألمم املتّحدة لحقوق اإلنسان (تقرير  :)2014نسبة العود تبلغ .45%
 23املف ّوضية ّ
معي البرصيّ  ،وهيئة حقوق اإلنسان  ،وهيئة التّنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة  ،وهيئة الحوكمة ال ّرشيدة
 24هيئة االنتخابات  ،وهيئة اال ّتصال ّ
الس ّ
ومكافحة الفساد .
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للصليب األحمر « هي الوحيدة ا ّلتي حصلت عىل ترخيص يف زيارة
يخص «الكيانات « الدّول ّية ف»ال ّلجنة الدّول ّية ّ
ويف ما ّ
تم لها ذلك مبوجب ا ّتفاق ّية أبرمتها يف  2005مع وزارة العدل .
أماكن االحتجاز ّ :
ّ
للمتدخلني من خارجها .
أ ّما بعد  14جانفي  2011فلقد صارت أماكن االحتجاز أيرس نفاذا بالنّسبة
السامية لألمم املتّحدة لحقوق اإلنسان» ا ّلتي أبرمت يف  2011مع الحكومة التّونس ّية 25ا ّتفاقا حول
ومن ذلك ّأن « املف ّوض ّية ّ
انتصاب مكتب لها بتونس  ،أصبحت تؤدّي زيارات إىل أماكن االحتجاز .
ومن ذلك ّأن « ال ّرابطة التّونس ّية للدّفاع عن حقوق اإلنسان» قد عقدت يف جوان  2015ا ّتفاقا مع وزارة العدل ُر ِّخ َص لها
مبقتضاه يف زيارة أماكن االعتقال دون سابق إعالم .
ويف فيفري  2016أبرمت ال ّرابطة التّونس ّية للدّفاع عن حقوق اإلنسان ا ّتفاقا مع وزارة ّ
يهم زيارة دور
الشؤون االجتامع ّية ّ
التّقاعد أردفته با ّتفاق مع وزارة ّ
التبية لزيارة املبيتات. .
وعىل غرار ذلك حصلت ّ
منظمة « هيومن رايتس ووتش» (  )Human Rights Watchيف  2013عىل ترخيص م ّكنتها منه
وزارة الدّاخل ّية سمح لها بأن تؤدّي طيلة شهرين زيارات إىل عدد من مراكز ونقاط االحتفاظ والبحث  .وإ ّنه ملن النّاجع
يتم إقرار تراخيص أخرى مامثلة إذ أ ّنه من شأن زيارات من هذا النّوع أيضا أن تسهم يف مكافحة أصناف شتّى
واملفيد أن ّ
من اإلخالالت والتّعدّيات ا ّلتي تحدث خالل عمل ّيات إيقاف مشتبه بهم من قبل ق ّوات األمن أو أثناء األبحاث األ ّول ّية .
املعني بالتّعذيب  ،خوان إرنستو منداس  ،خالل زيارته ا ّلتي أدّاها إىل
الخاص لألمم املتّحدة
وعىل عكس ذلك تع ّرض املق ّرر
ّ
ّ
وتقص وليس
تونس يف جوان  ، 2014إىل الحؤول بينه وبني الدّخول إىل « مركز القرجاين “ بتع ّلة ّأن هذا األخري مركز أبحاث ّ
الوطني .
املختصة التّابعة لألمن
يضم أبرز الفرق
ّ
مركز احتفاظ  .والحال ّأن هذا املركز ّ
ّ
خالل البحث األ ّو ّيل  ،يجد املشتبه به أو املتّهم نفسه يف وضع ّية حرجة  ،وضع ّية ضعف وهشاشة  ،وحيدا قبالة باحثيه  ،محروما
السارية الواردة يف مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية ال تسمح
حتّى من التّحادث مع محام أو من أن يزوره أقرباؤه  .ذلك ّأن األحكام ّ
بحضور املحامي مع من ّوبه خال ل األبحاث ا ّلتي تجريها ق ّوات األمن إ ّال إذا ما كان البحث يجري يف إطار إنابة عدلية  26ق ّررها
حاكم التّحقيق املك ّلف بالقض ّية .
ليغيه  ،وإن يف حدود  .فاألحكام الجديدة ا ّلتي وردت ضمن تنقيح وإمتام بعض
هذا ما جاء اإلصالح األخري لنظام االحتفاظ ّ
أحكام مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية املؤ ّرخ يف  16فيفري  ( 2016القانون عدد 5لسنة  ، ) 2016وا ّلتي ستدخل «ح ّيز النّفاذ
األول من جوان « 2016تسمح بحضور املحامي إىل جانب مو ّكله يف طور االحتفاظ  ،وتسند له دورا نشيطا وف ّعاال
بداية من ّ
 25املرسوم عدد  94لسنة  2011املؤ ّرخ يف  29سبتمرب  2011واملتع ّلق ّ
السامية لألمم
بالتخيص يف املصادقة عىل ا ّتفاق بني حكومة الجمهور ّية التّونس ّية واملف ّوض ّية ّ
السامية بالبالد التّونس ّية .
املتّحدة لحقوق اإلنسان حول انتصاب مكتب للمف ّوض ّية ّ
 26اإلنابة ّ
ينص عىل أ ّنه « إذا ّ
تعذر عىل قايض التّحقيق إجراء بعض األبحاث بنفسه أمكن له أن ينيب قضاة
منظمة بالفصل  57من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية ا ّلذي ّ
الضابطة العدل ّية املنتصبني يف دائرته ّ
التّحقيق املنتصبني يف غري دائرته أو مأموري ّ
يخصه بإجراء األعامل ا ّلتي هي خصائص وظيفه ما عدا إصدار البطاقات
كل فيام ّ
يوجه إىل وكيل الجمهور ّية بقصد تنفيذه « .
الجزائ ّية  .ويصدر يف ذلك قرارا ّ
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خاللهّ ،
اإلصالحي قد ق ّلص من مدّة االحتفاظ ،27فهو يحسب – رغم عدم أخذه مبدّة ال 48ساعة ا ّلتي أوىص
وألن هذا التّنقيح
ّ
بها ّ
الس ّيد خوان إرنستو منداس  ،ولجنة مناهضة التّعذيب – 28عىل أ ّنه خطوة إىل
الخاص
كل من املق ّرر
ّ
املعني بالتّعذيب ّ ،
ّ
األمام يرجى أن تستكمل بإصالحات الحقة تتطابق مع املعايري الدّول ّية  .ويؤ ّمل أيضا ّأن هذا اإلصالح سيم ّكن فعال وعىل أرض
الواقع املوقوف املشتبه به من أن يعرض عىل الفحص ّ
الط ّب ّي إن هو رغب يف ذلك  .إذ ّأن هذا الحقّ ّ
ظل لح ّد اليوم منتهكا
نص عليه بصفته ح ّقا .
رغم ّأن الفصل  13مك ّرر من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية املتع ّلق باالحتفاظ قد ّ
ّ
يتم ّإل إذا ما تداعى له وتآزر لتحقيقه جميع الفاعلني املعن ّيني –
وألن وضع اإلجراءات الجديدة موضع التّنفيذ ال ميكن أن ّ
الساعة ،أي قبل حلول أجل غ ّرة
املحامون  ،وق ّوات األمن  ،ووكالء الجمهور ّية  ،إلخ).فإ ّنه من الجوهريّ أن ّ
السعي منذ ّ
يتم ّ
جامعي حول أفضل سبل وأنجع كيف ّيات التّكريس العم ّ
يل لإلصالحات .
جوان ، 2016إىل إرساء سريورة تنسيق وعمل ّية تفكري
ّ
وعىل صعيد آخر يع ّول املالحظون املح ّل ّيون والدّول ّيون كثريا عىل الهيئة املرتقب إرساؤها « ،الهيئة الوطن ّية للوقاية من
التّعذيب»  ،لتؤ ّمن تف ّقد أماكن االحتجاز ولتضع التّوصيات ّ
اللزمة ملكافحة التّعذيب واملعامالت املسيئة .
الصدد أ ّنه تبعت مصادقة تونس عىل الربوتوكول االختياري ال ّتفاق ّية مناهضة التّعذيب  ،يف جويلية  ، 2011مسارعة
ويذكر يف ّ
السلطات  ،واإلسهام إسهاما مشهودا يف عمل ّية وضع إطار
املجتمع املد ّين إىل االستجابة إىل املقاربة التّشارك ّية ا ّلتي انتهجتها ّ
قانو ّين آلل ّية الوقاية من التّعذيب يستجيب لتوجيهات ومقتضيات الربوتوكول االختياريّ ال ّتفاق ّية مناهضة التّعذيب .
األسايس عدد  43لسنة  ، 2013املؤ ّرخ يف  21أكتوبر
ويف خامتة سريورة طويلة من املشاورات  ،حصلت املصادقة عىل القانون
ّ
 2013واملتع ّلق بالهيئة الوطن ّية للوقاية من التّعذيب  .وميكن القول ّأن هذا اإلطار القانو ّين الجديد يبدو مرض ّيا يف مجمله
إذا ما غضضنا النّظر عن بعض االلتباسات ( ا ّلتي ميكن تداركها عرب املامرسة العملية أو بواسطة أوامر تطبيق ّية ) وعن مخاطر
األسايس إ ّياه تنفيذا س ّيئ املقاصد .
تعطيل قد تواجهها الزّيارات يف حال تع ّمد تنفيذ أحكام الفصل 1329من القانون
ّ
السلطات سريورة إرسائها وأن مت ّكنها من جميع
وباعتبار ّأن هذه الهيئة مل ّ
ترسع ّ
الساعة من املفرتض أن ّ
يتم تشكيلها لح ّد ّ
التّسهيالت والوسائل ّ
اللزمة لحسن سريها .
يتم ملدّة ثالثة أ ّيام وميكن متديده م ّرة واحدة بنفس املدّة عىل أن يأذن يف ذلك وكيل الجمهور ّية مبقتىض قرار كتا ّيب ومع ّلل  .أ ّما التّنقيح الجديد
 27كان االحتفاظ ّ
فيضبط املدّة األصل ّية لالحتفاظ ب 48ساعة بالنّسبة للجنايات و 24ساعة بالنّسبة للجنح  .أ ّما مدّة االحتفاظ بالنّسبة للمخالفات فلقد ضبطها اإلصالح الجديد ب24
ساعة وجعلها غري قابلة للتّمديد  .ومن جهة أخرى ضبطت مدّة االحتفاظ األصل ّية يف قضايا اإلرهاب بخمسة (  ) 5أ ّيام وأعلنت قابلة للتّمديد بنفس عدد األ ّيام م ّرتني
 ،واشرتط للتّمديد إصدا ُر وكيل الجمهور ّية لقرار كتا ّيب ومع ّلل يف شأنه .
 28مالحظات ختام ّية أصدرتها لجنة مناهضة التّعذيب  :تونس يف  19نوفمرب 1998
A /4 /44,paras.88-105
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nfs/(symbol)/A.54.44,paras.88-105.Fr?Opendocument
العامة
ملحة وموجبة لها عالقة بالدّ فاع
للسلط املعن ّية االعرتاض عىل زيارة دور ّية أو فجئ ّية ملكان بعينه ّإال ألسباب ّ
السالمة ّ
الوطني أو ّ
 29الفصل  « : 13ال ميكن ّ
ّ
والكوارث ّ
ّ
ّ
ّ
الطبيع ّية أو اضطراب خطري يف املكان املزمع زيارته مبا يحول مؤقتا دون الزّ يارة ويكون ذلك بقرار كتايبّ معلل يبلغ فورا إىل رئيس الهيئة ُوين َُص فيه وجوبا
عىل مدّ ة املنع ّ
املؤقت».
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السلطات أن ال تنظر إىل إنشاء هذه الهيئة ودخولها ح ّيز النّشاط عىل أ ّنهام إعالن عن انتهاء
ومن ناحية أخرى ّ
يتعي عىل ّ
دور املجتمع املد ّين وتعويض له  .بل إ ّنه ال ب ّد للمجتمع املد ّين أن يواصل أنشطته ويجد باستمرار وأكرث فأكرث سبيله إىل
أماكن االحتجاز ّ
الصدد إىل أ ّنه سبق لوزارة العدل أن
ومحلتها املغلقة ويؤ ّمن دور ال ّرقابة عليها بفعال ّية ونجاعة  .ويشار يف ّ
أبرمت مع بعض من ّ
منظامت املجتمع املد ّين وجمع ّياته  ،يف ديسمرب  ، 2012ا ّتفاق ّية ُخ ِّو َل لألخرية مبقتضاها أن تجري زيارات
األسايس املتع ّلق بالهيئة الوطن ّية للوقاية من التّعذيب .
للسجون حتّى َيصدر القانون
ّ
ّ
أبرمت اال ّتفاق ّية املشار إليها أ ّياما قليلة بعد أن ّ
كل من بشري ّ
توف بسجن املرناق ّية ّ
القلل –يف  15نوفمرب  – 2012ومح ّمد
السفارة األمريك ّية ا ّلذي ج ّد يف  14سبتمرب ،2012
البختي – يف  17نوفمرب  . 2012واملذكوران سجينان أوقفا إثر الهجوم عىل ّ
واختارا وسيلة إلشهار براءتهام والتّشهري  ،حسب مزاعمهام  ،بتع ّرضهام ملعامالت س ّيئة أن يخوضا مبع ّية مساجني آخرين ،
إرضابا عن ّ
الطعام دام أكرث من  57يوما وانتهى بخرب وفاتهام .
للصليب األحمر بروتوكول ا ّتفاق خ ّول لألخرية أن ّ
تتول متابعة
ويف ديسمرب  2014أمضت وزارة العدل مع ال ّلجنة الدّول ّية ّ
حالة املساجني ا ّلذين يشنّون إرضاب جوع .
السجينني سالفي ال ّذكر وأحداثا أخرى كثرية مؤسفة حصلت  ،ال ب ّد أن تدفع إىل التّفكري بعمق يف أنسب اآلل ّيات
غري ّأن وفاة ّ
ا ّلتي ميكنها أن تؤ ّمن لألشخاص مسلويب الح ّر ّية معالجة أفضل لتظ ّلامتهم واحتجاجاتهم وشكاواهم .

ج .معالجة تظ ّلامت وشكاوى األشخاص مسلويب الح ّر ّية

توجد  ،نظر ّيا  ،طرق عديدة مت ّكن شخصا مسلوب الح ّر ّية من تقديم تظ ّلامت وشكاوى  .غري ّأن معالجة ّ
الشكاوى غالبا ما
تعوزها النّجاعة ّ
والشفاف ّية .
يتوجه إىل قايض تنفيذ العقوبات ليبلغه تش ّكيات أو يعلمه عن
ومن ذلك أ ّنه يف مستطاع أيّ شخص مسجون  ،نظر ّيا  ،أن ّ
والسلطات املخ ّولة لها
املؤسسة – ّ
معامالت س ّيئة س ّلطت عليه  ،غري ّأن صالح ّيات هذه ّ
مؤسسة قايض تنفيذ العقوبات – ّ
مؤسسة قايض تنفيذ العقوبات عدد  77لسنة
هي صالح ّيات وسلطات ض ّيق منها وح ّد من أثرها القانون املتع ّلق بإحداث ّ
2000املؤ ّرخ يف  23جويلية  2000رغم تنقيحه بالقانون عدد  92لسنة  2002املؤ ّرخ يف  22أكتوبر  2002واملتع ّلق بدعم
صالح ّيات قايض تنفيذ العقوبات .
األقل ّ
الشهرين عىل ّ
مرة يف ّ
لالطالع عىل أوضاع املساجني  ( .الفصل  –342ثالثا من
يحقّ لقايض تنفيذ العقوبات أن يزور ّ
السجن ّ
مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية ) وأن يقابل املحكوم عليهم ( الفصل  – 17سابعا من القانون عدد  52لسنة  2001املؤ ّرخ يف  14ماي
السجن
السجون كام ّ
تم تنقيحه بالقانون عدد  58لسنة  2008املؤ ّرخ يف  4أوت  ). 2008و»يعلم طبيب ّ
 2001واملتع ّلق بنظام ّ
السجون حول األنشطة
قايض تنفيذ العقوبات كتاب ّيا بالحاالت الخطرية «.ويتل ّقى قايض تنفيذ العقوبات تقريرا سنو ّيا تعدّه إدارة ّ
االجتامع ّية  ،ويح ّرر بدوره « تقريرا سنو ّيا ...يحيله عىل وزير العدل  ( « .الفصل  – 342رابعا من مج ّلة اإلجراءات الجزائ ّية .
غري ّأن هذه العنارص اإليجاب ّية ال يجب أن تخفي عن ال ّذهن ّأن قضاة تنفيذ العقوبات غري متف ّرغني ك ّل ّيا لهذه الوظيفة
السجون وأ ّنهم يف الغالب،
ويثقل كاهلهم كرثة املل ّفات وتراكمها ويعانون من نفس إشكال ّيات التّعاقد ا ّلتي يعاين منها أط ّباء ّ
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ينج ّرون بسبب ذلك إىل إيالء قصارى جهدهم مله ّمتهم األساس ّية ذات ّ
الساح
الطابع العديل ّ
الصف  :مه ّمة النّظر يف منح ّ
ّ
طي ومنح تراخيص الخروج .
الش ّ
ترصف
وعىل املستوى النّظريّ م ّرة أخرى يجوز أليّ شخص مسلوب الح ّر ّية أن يتقدّم بطعن لدى اإلدارة يتظ ّلم به بخصوص ّ
للسجني أن يتقدّم بشكاوى إىل املصالح اإلدار ّية املعن ّية كالتّف ّقد ّيات العا ّمة
أو قرار يراه مسيئا له  .ومن أوجه ذلك أ ّنه يحقّ ّ
السجون.30
للسجون وإدارة ّ
التّابعة لوزارة الدّاخل ّية والتّف ّقد ّية العا ّمة ّ
أسايس ّ
اللجئني وحقّ ال ّلجوء  .بل ّإن معالجة مل ّفات ّ
يؤطر وضع ّية ّ
اللجئني
إ ّال أ ّنه يالحظ يف شأن األجانب أ ّنه ليس ّمثة قانون
ّ
السامية لشؤون ّ
اللجئني  .وإىل ذلك تستدعي إجراءات االحتفاظ بأجانب بسبب
وملتميس ال ّلجوء مرتوكة للمف ّوض ّية ّ
وضع ّيتهم غري القانون ّية  ،هي أيضا ،ترشيعا خصوص ّيا .
للسلطة التّنفيذ ّية يذكر ّأن وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقال ّية 31قد أذنت – يف إطار
وفيام يتع ّلق بالتّع ّهد التّلقايئ املخ ّول ّ
صحة « االحتامل الكبري
قض ّية إرهاب ترجع إىل فيفري  2012وعرفت بنسبتها إىل برئ عيل بن خليفة – بفتح بحث يكشف مدى ّ
ّقص التّابعة للوزارة إىل القول بوجود احتامالت
لوقوع أعامل تعذيب « حصلت يف إطار هذه القض ّية  .ولقد انتهت لجنة الت ّ
تم استخدام وسائل غري قانون ّية وسوء املعاملة عند إجراء البحث يف هذه القض ّية  .غري ّأن هذا االستنتاج مل يؤ ّد إىل أيّ
كبرية بأ ّنه ّ
إعالن عن ا ّتخاذ إجراءات يف حقّ مرتكبي األفعال املشار إليها .
خاصة للبحث يف االستخدام املفرط للق ّوة ض ّد املتظاهرين يوم  9أفريل .2012
السلطة التّرشيعية لجنة تحقيق ّ
كام ش ّكلت ّ
لكنّ هذه ال ّلجنة مل تقدّم لح ّد اليوم استخالصاتها .
وعدا ذلك ُأ ْع ِلنَ عن فتح أبحاث وتحقيقات إدار ّية و /أو عدل ّية أخرى منها ذاك ا ّلذي تع ّلق بأعامل العنف واالستخدام
طي الكتامن .
املفرط للق ّوة يف نوفمرب  2012ض ّد املتظاهرين بسليانة  .لكنّ نتائج هذه األبحاث والتّحقيقات ظ ّلت ّ
والشكاوى تجدر اإلشارة إىل أ ّنه يف ّ
ظل غياب جرد يحيص االلتامسات ّ
وعودة إىل التّظ ّلامت ّ
والشكاوى ويظهر مآالتها ،
ببي بني االلتامسات ّ
والشكاوى وبني أ ّية إجراءات تأديب ّية قد تكون ا ّتخذت
وانعدام تو ّفر معطيات دقيقة ّ
تبي ال ّرابط ّ
الس ّ
ض ّد بعض من األعوان أو أ ّية بالغات يف ّ
السلطات القضائ ّية  ،يعرس  ،إن مل يكن يستحيل ّ ،
امليض أبعد
الشأن تع ّهدت بها ّ
من مج ّرد إبداء شكوك وتح ّفظات بشأن نجاعة معالجة االلتامسات ّ
والشكاوى من قبل اإلدارة  .وال تنفرد املصالح العدل ّية
الصفة وحدها بغياب املعطيات لديها بل تشاركها يف ذلك املصالح اإلدار ّية كاإلدارة العا ّمة ّ
للشؤون الجزائ ّية بوزارة العدل
ّ
واملحاكم العاد ّية والعسكر ّية منها .
الس ّيدة غربياال كناول  ،يف التّقرير ا ّلذي وضعته يف
أشارت املق ّررة ّ
الخاصة لألمم املتّحدة املعن ّية باستقالل القضاة واملحامني ّ ،
ختام زيارتها إىل تونس ا ّلتي امتدّت من  27نوفمرب إىل  5ديسمرب  ، 2014إىل أ ّنها أحيطت علام أ ّنه ال توجد قاعدة تكنولوج ّية
تسجل فيها أعداد وأصناف ووضع ّيات الحاالت
تيس الت ّ
ّرصف اآليل يف الحاالت  ،وال أ ّية قاعدة معطيات ّ
إعالم ّية أو رقمية ّ

الصادرة عن لجنة التّأديب .
يخص اإلجراءات التأديب ّية ّ
ينص برصيح العبارة عىل حقّ رفع االعرتاض إىل اإلدارة ّإال فيام ّ
السجون مل ّ
 30مع ّأن قانون  2001املتع ّلق بنظام ّ
 31أحدثت هذه الوزارة باألمر عدد  22لسنة  2012املؤ ّرخ يف  19جانفي  2012واملتع ّلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة حقوق اإلنسان
22
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املعروضة أمام أنظار املحاكم  ،وأ ّنه ال تتو ّفر  ،ال عىل مستوى النّرش وال عىل صعيد اإلنتاج  ،أ ّية إحصائ ّيات حول املوضوع.32
أسايس لتأمني جودة توثيق حاالت
ومن مندوحة القول ّإن النّفاذ إىل املعطيات واملعلومات ومحفوظات األرشيف لهو رشط
ّ
انتهاكات حقوق اإلنسان ومعالجتها .
السلطات وتسهيلها لألمور لن يتسنّى أبدا إنصاف ضحايا االنتهاكات البليغة لحقوق اإلنسان ،مبا فيها التّعذيب
وبدون تعاون ّ
تنص عليه أحكام الفصل  14من
واملعامالت املسيئة  ،ولن يتم ّكنوا من الحصول عىل « تعويض عادل ومناسب « مثلام ّ
ا ّتفاق ّية مناهضة التّعذيب .

الخاصة لألمم املتّحدة املعن ّية باستقالل القضاة واملحامني عن امله ّمة ا ّلتي أدّتها بتونس  .نرش التّقرير بتونس يف  26ماي ، 2015
 32الفقرة  52من تقرير املق ّررة
ّ
.A/HRC/29/26/Add .3
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 .4ضحايا التّعذيب وغريه من رضوب املعاملة والعقوبة القاسية أو ّ
اللإنسان ّية أو املهينة
فيام سبق  14جانفي  2011كان أغلب ضحايا التّعذيب وغريه من االنتهاكات البليغة لحقوق اإلنسان مرتوكني لوحدهم دون
وقل وندر منهم من حالفه ّ
سند ّ .
الحظ فوجد آذانا صاغية لدى ناشطي املجتمع املد ّين واملالحظني الدّول ّيني .
ثم جاءت أحداث  14جانفي  2011فأحيت األمل يف قدرة تونس عىل أن تحرز تقدّما يف مجال حقوق اإلنسان ّ .إل أ ّنه يثبت
ّ
ّ
يتجسد ويستق ّر ّإل إذا ما تو ّفرت له إجراءات ملموسة ومرافقة مخصوصة ومف ّردة ّ
للضحايا
كل يوم أكرث ّأن أيّ تقدّم لن ّ
تم تشكيلها إثر ال ّثورة  ،باملصادقة يف فيفري  ، 2011عىل عدد من
.ومثلام ّمتت اإلشارة إليه أعاله قامت أ ّول حكومة مؤ ّقتة ّ
اال ّتفاق ّيات الدّول ّية املتع ّلقة بحقوق اإلنسان  ،منها عىل وجه الخصوص الربوتوكول االختياريّ ال ّتفاق ّية مناهضة التّعذيب،
واال ّتفاق ّية الدّول ّية املتع ّلقة بحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسيّ  ،والربوتوكول االختياريّ امللحق بالعهد الدّو ّيل
املؤسس
ّ
والسياس ّية ( ا ّلذي يؤهّ ل لجنة حقوق اإلنسان لتل ّقي البالغات الفرد ّية )  ،وقانون روما ّ
الخاص بالحقوق املدن ّية ّ
للمحكمة الجنائ ّية الدّول ّية .
الس ّيئة بصفة
ّ
السابق  .ومع ّأن هذه املراسيم مل تستهدف التّعذيب واملعامالت ّ
ثم أق ّرت مراسيم 33يف عالقة بضحايا النّظام ّ
مخصوصة  ،فلقد تسنّى أن تن ّفذ بعض أحكامها لفائدة عدد من ّ
الضحايا .
ينص عىل أن « ينتفع
هكذا كان األمر مع املرسوم عدد  1لسنة  2011املؤرّخ يف  19فيفري  201134واملتع ّلق بالعفو العا ّم  .فهو ّ
ّ
قضايئ « من أجل جرائم محدّدة  ،ولكنّه أضاف إليهم كذلك « ّ
كل من حكم عليه أو كان ّ
العام ّ
كل ا ّلذين
محل تت ّبع
من العفو ّ
حوكموا من أجل جرائم ّ
سيايس  « .علام ّأن هذا
عام أو جرائم عسكر ّية إن كانت التّت ّبعات ّمتت عىل أساس نشاط نقايبّ أو
حق ّ
ّ
املرسوم أعطى ّ
ّ
«الحق يف العودة للعمل ويف طلب التّعويض  ( « .الفصل . ) 2
ّرشيعي العا ّم
لكل من شملهم العفو الت
ّ
الحر ّية والكرامة 17 :
ّ
ثم جاء املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤ ّرخ يف  24أكتوبر  2011فأرىس « التّعويض لشهداء ثورة ّ
ديسمرب  14 – 2010جانفي  2011ومصابيها ».وإىل جانب ذلك أحدثت مبقتىض املرسوم عدد  8لسنة  2011املؤ ّرخ يف 18
املسجلة خالل الفرتة املمتدّ ة من  17ديسمرب  2010إىل
فيفري « ، 2012ال ّلجنة الوطن ّية الستقصاء الحقائق يف التجاوزات ّ
حني زوال موجبها ».
الضحايا أن يتمتّعوا بتعويضات وأن ينتفعوا من إجراءات وقت ّية  .ويف ّ
وأتيح لبعض ّ
الخاص لألمم املتّحدة
الشأن يذكر املق ّرر
ّ
الس ّيد بابلو دي غريف يف تقريره عن امله ّمة ا ّلتي أدّاها
املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجرب وضامنات عدم التّكرار ّ ،
ّ
السيعة لطلبات ّ
الضحايا
بتونس بني  11و  16نوفمرب  1012أ ّنه « رغم املجهودات املحمودة « ا ّلتي ّ
تم بذلها بغاية االستجابة ّ
معممة ّ
يتعي استعجال تنزيلها
ومفككة غري مرتابطة  ،ولذلك ّ
«ظ ّلت اإلجراءات املتّخذة لحدّ التّاريخ يف غالب ّيتها حين ّية وغري ّ
ضمن إطار شامل ».
ّأسييس املنبثق عن أ ّول انتخابات ح ّرة و مستق ّلة شهدتها البالد يف  23أكتوبر  2011لصالحياته
الوطني الت
 33اعتبارا من  14جانفي  2011و حتّى مبارشة املجلس
ّ
ّ
تم تشكيلها إ ّذاك.
السلطة التّنفيذية املؤ ّقتة ّال ّ
ا ّتخذت التّرشيعات شكل مراسيم أق ّرتها ّ
تم تنقيح و إمتام هذا املرسوم مبقتىض القانون عدد  26لسنة  2012املؤ ّرخ يف  24ديسمرب  2012و ضبط أمر مؤ ّرخ يف  18نوفمرب  2013تركيبة وطرق سري ال ّلجنة
ّ 34
ّ
الفنّية لتقييم العجز البدين املحدثة مبقتىض األمر ذاته.
24
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الخاص بعدها قائال ّإن « اإلجراءات املتّخذة حتّى التّاريخ قد ّمتت صياغتها أساسا وفق مقاربة انبنت عىل
ويختم املق ّرر
ّ
أحداث أو عىل مراحل  ،وهو أفىض إىل ترتيب ّ
الضحايا ضمن أصناف مختلفة  ،ونتج عنه  ،بالتّايل ،تجزيء أو تشظية أو
تقسيم يدفع إىل االنشغال عىل مستوى مختلف مجموعات ّ
الضحايا  ،وكذلك داخل املجتمع  ،وحتّى عىل صعيد النّاشطني
والفاعلني صلب املجتمع ّ
املدين ».
الساحل شاهدا عىل ما سلف  .فمن بني ضحايا هذه القض ّية  ،ا ّلذين يالقون عنتا يف الحصول عىل
ومت ّثل حالة ضحايا ب ّراكة ّ
تم استثناؤهم من االنتفاع بالعفو العا ّم رغم أ ّنهم تع ّرضوا للتّعذيب  ،بتع ّلة أ ّنهم مل
اعرتاف رصيح وكامل بحقوقهم َ ،من ّ
يحاكموا ومل تلحقهم تت ّبعات .والحال ّأن القانون عدد  28لسنة  2014املؤ ّرخ يف  19جوان  2014واملتع ّلق بتسوية وضع ّية
ّ
ّ
املترضرين من
نص عىل أن ُتسحب أحكام التّمتّع بالعفو العا ّم عىل جميع
العسكر ّيني
الساحل قد ّ
املترضرين من قض ّية ب ّراكة ّ
هذه القض ّية  .وعىل أيّ حال ّ
فإن هذه اإلجراءات ليست كفيلة لوحدها بأن تنصف هؤالء ّ
الضحايا ا ّلذين قصفت مساراتهم
املهن ّية وا ّلذين سيظ ّلون طوال حياتهم يعانون من العواقب الجسيمة للتّعذيب .
الخاص دي
لذلك تستدعي وضع ّيات ضحايا التّعذيب واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان – مثلام شدّد عليه املق ّرر
ّ
غريف – « سياسة شاملة ّ
حقة  ،تنبني عىل األوجه األربعة للعدالة االنتقال ّية ( الحقيقة  ،والعدالة الجزائ ّية  ،والجرب وضامنات
عدم التّكرار ».
هذا هو اإلطار ا ّلذي تنزّلت صلبه مصادقة مجلس ن ّواب ّ
األسايس عدد  53لسنة  2013املؤ ّرخ يف 24
الشعب عىل القانون
ّ
ديسمرب  2013واملتع ّلق بإرساء العدالة االنتقال ّية وتنظيمها.
األسايس ا ّلذي ع ّرف يف فصله األ ّول العدالة االنتقال ّية وث ّبت أوجهها األربعة « هيئة الحقيقة
ولقد أحدث هذا القانون
ّ
والكرامة » وأوكل لها مه ّمة البحث يف انتهاكات حقوق اإلنسان ا ّلتي وقعت خالل الفرتة املمتدّة من األ ّول من شهر جويلية
 1955إىل حني صدور القانون (الفصل . )17
وإذا كانت سريورة العدالة االنتقال ّية قد انطلقت  ،يف الواقع وعمل ّيا ،منذ أن ش ّكلت أ ّول حكومة انتقال ّية بعد فرار بن عيل.
ينص حرف ّيا عىل أن «تلتزم الدّ ولة
فإ ّنها قد ُر ِّس َخ ْت و ُث ِبت َْت مبقتىض الفصل  148تاسعا من دستور  27جانفي  2014ا ّلذي ّ
السياق
بتطبيق منظومة العدالة االنتقال ّية يف جميع مجاالتها واملدّ ة الزّمن ّية املحدّ دة بالتّرشيع املتع ّلق بها  .وال يقبل يف هذا ّ
بحج ّية ا ّتصال القضاء أو بسقوط الجرمية أو العقاب مبرور الزّمن ».
الدّ فع بعدم رجع ّية القوانني أو بوجود عفو سابق أو ّ
تم انتخاب أعضائها من قبل مجلس ن ّواب ّ
الشعب وا ّلتي «حدّ دت مدّ ة عملها بأربع
غري ّأن « هيئة الحقيقة والكرامة  ،ا ّلتي ّ
سنوات  ...قابلة للتّمديد بسنة واحدة بقرار مع ّلل من الهيئة ، »...مل ُ َت َّكنْ  ،منذ تنصيبها وحتّى اليوم  ،من املوارد واإلمكانات
ييس لها القيام مبها ّمها وتكريس صالح ّياتها عىل أحسن وجه .
السلطات مبا يعزّز جانبها  ،وهو ما ال ّ
املناسبة  ،كام مل َت ْر َعها ّ
بل ّإن الهيئة قد اضط ّرت إىل أن تخوض مفاوضات بغاية متكينها من تسهيالت النتصابها ومن ميزان ّية تؤ ّمن لها تغطية
ترصفها  .وهي ما تزال تخوض معركة غايتها الحصول عىل املعطيات واملعلومات ومحفوظات األرشيف ا ّلتي متتلكها
حاجيات ّ
نص الفصل  41من قانون العدالة االنتقال ّية عىل
الدّولة  .كام ّأن « صندوق الكرامة وردّ االعتبار لضحايا االستبداد « ا ّلذي ّ
ستخصص موارده لجرب رضر ّ
الضحايا وبذل تعويضات لهم  ،مل تضبط طرق تنظيمه وتسيريه ومتويله لح ّد
إحداثه  ،وا ّلذي
ّ
اآلن  ،وعليه فقد ّ
السلطة التّنفيذ ّية فهو عىل غري ما يرام.
ظل دون موارد  .أ ّما التّواصل بني « هيئة الحقيقة والكرامة « وبني ّ
خاصة
ومن أوجه ذلك ّأن مجلسا وزار ّيا وافق دون استشارة حقيق ّية للهيئة عىل مرشوع قانون
أسايس يتع ّلق « بإجراءات ّ
ّ
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باملصالحة يف املجال االقتصاديّ واملا ّيل» علام ّأن لجنة البندق ّية أبدت رأيها بخصوص هذا املرشوع وقالت أ ّنه يخالف معايري
العدالة االنتقال ّية .
متخصصة باملحاكم االبتدائ ّية املنتصبة مبقا ّر محاكم
نص قانون العدالة االنتقال ّية عىل إحداث دوائر
ّ
وعىل صعيد القضاء ّ
االستئناف لتتع ّهد بالنّظر يف القضايا ا ّلتي تحيلها إليها هيئة الحقيقة والكرامة واملتع ّلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
الجنيس  ،والتّعذيب  ،واالختفاء القرسيّ  ،واإلعدام
خصوصا انتهاكات القتل العمد  ،واالغتصاب وأيّ شكل من أشكال العنف
ّ
دون تو ّفر ضامنات املحاكمة العادلة ؛ وكذلك يف القضايا املتع ّلقة بانتهاكات تزوير االنتخابات والفساد املا ّيل واالعتداء عىل
ّ
املال العا ّم والدّفع إىل الهجرة االضطرار ّية ألسباب سياس ّية .
متخصصة يف العدالة
وفعال  ،صدر األمر عدد  2887لسنة  2014املؤ ّرخ يف  8أوت  2014واملتع ّلق بإحداث دوائر جنائ ّية
ّ
االنتقال ّية باملحاكم االبتدائ ّية املنتصبة مبق ّر محاكم االستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت
وتم تعيني قضاة للغاية .
والقرصين وسيدي بوزيد ؛ ّ
وبال ّرغم من ّ
السياس ّية بخصوص سريورة العدالة االنتقال ّية  ،أعلنت «هيئة
كل صعوبات التّسيري ومن تضارب املواقف ّ
الحقيقة والكرامة « يف مارس  2016أ ّنها تل ّقت  27800شكاية 35منها  36تتع ّلق باختفاءات قرس ّية حدثت يف الفرتة املمتدّة
بني  1991و. 2008
وتجدر اإلشارة يف ّ
الشأن إىل ّأن تونس  ،وإن هي صادقت بعد عىل اال ّتفاق ّية الدّول ّية املتع ّلقة بحامية جميع األشخاص من
نص يج ّرم أفعال االختفاء القرسيّ  .غري أ ّنه يوجد
االختفاء القرسيّ  ،ما يزال ترشيعها
الوطني يفتقر يف الوقت الحارض إىل ّ
ّ
ييس هذا الن ّّص معالجة قانون ّية
السلطة التّنفيذ ّية  .ومن املؤ ّمل أن ّ
مرشوع قانون يتع ّلق باملوضوع قيد اإلعداد من قبل ّ
أفضل لقضايا االختفاء القرسيّ  ،مثل قض ّية كامل املطامطي ا ّلذي اختفى سنة  ، 1991وحاالت غريه .
غنّ سريورة العدالة االنتقال ّية لهي فرصة مؤاتية لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان  .وهي  ،إىل ذلك  ،مت ّثل مرحلة
اطي .
ها ّمة إلنجاح االنتقال الدّميقر ّ
تحسن «هيئة الحقيقة والكرامة « تقن ّيات تواصلها وأن تؤ ّمن شفاف ّية أفضل ألنشطتها وملا تح ّققه
ويتط ّلب الوضع الحا ّيل أن ّ
من تقدّم يف معالجة مل ّفات ّ
الضحايا .
خاصة لألوضاع الحرجة ا ّلتي يعيشها ّ
الضحايا
ّ
السريورة وأن تويل عناية ّ
السلطات من جهتها أن تدعم أكرث هذه ّ
ويتعي عىل ّ
السند النّفيس ّ
والط ّبي  .وال مندوحة من القول ّإن إخالالت ونقائص كثرية قد ّمتت معاينتها يف
وخصوصا احتياجهم إىل ّ
السلطة بغاية االنتفاع بال ّرعاية ّ
الط ّب ّية
ّ
الصدد ،كام ّأن ضحايا التّعذيب ومصايب ال ّثورة كثريا ما يجدون أنفسهم يف رصاع مع ّ
املناسبة .

 35ينقيض األجل املحدّد لتل ّقي مل ّفات ّ
الضحايا من قبل هيئة الحقيقة و الكرامة يف جوان  ، 2016أي عاما و نصف عام بعد انطالق الهيئة يف
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وسي ورعى مبادرات يف ّ
املنطقي أن يكون بديال
الشأن ،36لكنّه يستحيل عليه وليس من
صحيح ّأن املجتمع املد ّين قد ا ّتخذ ّ
ّ
السلطات كانت أعلنت يف وقت سابق عن إحداث مركز لتأهيل ضحايا انتهاكات حقوق
للدّولة يف وفائها بالتزاماتها  .علام ّأن ّ
الساعة .
اإلنسان  ،لكن ال يشء من ذلك تح ّقق لح ّد ّ
يخص القضايا املتع ّلقة بالتّعذيب وبغريه
السلطة أن تجد حلوال ملشاكل انخرام سري املرفق القضا ّيئ فيام ّ
كام يقع عىل عاتق ّ
من انتهاكات حقوق اإلنسان .
الصدد ّأن ّ
جل ضحايا التّعذيب إن مل يكن ك ّلهم  ،املعن ّيون منهم بالعدالة االنتقال ّية ومن سواهم  ،قد
وال ب ّد من أن يذكر يف ّ
واجهوا يف تعاملهم مع القضاء أو مع القضاء العسكريّ وقائع مخ ّيبة لآلمال  .ومن ذلك ّأن قضايا شهداء ال ّثورة وجرحاها ا ّلتي
سجل أثناءها وقوع إشكاال ت وتنازعات عدل ّية وغري عدل ّية كثرية .
انتهى بها املطاف بأن أوكل النّظر فيها للقضاء العسكريّ قد ّ
ّ
ومم زاد ويزيد يف خيبة أمل ضحايا التّعذيب وجرحى ال ّثورة وعائالت ّ
الشهداء أن رأوا وما زالوا يرون عددا من محاميهم ،
ومنهم األستاذة ليىل الحدّاد واألستاذة نجاة لعبيدي  ،واألستاذ عبد ال ّرؤوف الع ّيادي ،واألستاذ رشف الدّين الق ّليل  ،واألستاذ
صف املتّهمني أمام املحكمة العاد ّية أو املحكمة العسكر ّية  ،يالحقون ِب ُت َه ِم هضم جانب ّ
النّارص العويني يقفون يف ّ
موظف
عمومي أو هضم جانب ّ
موظف من النّظام العد ّيل ( الفصالن  125و 126من املج ّلة الجزائ ّية ) أو بغريها من التّهم الخطرية
ّ
كل من األستاذة إميان ّ
السابق تسخريها لالنتقام من معارضيه ومناوئيه  .وإىل املذكورين ينضاف ّ
الطريقي
ا ّلتي اعتاد النّظام ّ
واألستاذ سمري بن عمر واألستاذة سامية ع ّبو واألستاذ أنور أوالد عيل ا ّلذين اشتكتهم إحدى نقابات األمنية أل ّنهم ش ّهروا
للسلطة وأعلموا عن شكوك ج ّد ّية بارتكاب فرقة مقاومة اإلرهاب مبركز القرجاين ألعامل تعذيب .
بأعامل تجاوز ّ
تم رفع دعوى ض ّد األستاذة راضية ال ّنرصاوي عىل خلف ّية ترصيحاتها ا ّلتي تذ ّمرت خاللها من بعض مامرسات األط ّباء
كام ّ
ّ
ومتعجلة .
الصلة بقضايا التّعذيب  ،وخصوصا بعمل ّيات ترشيح اعت ُِبت غري دقيقة وج ّد إجامل ّية
الشع ّيني ذات ّ
ّ
كام يتضاعف إحساس ّ
الضحايا بالغنب وبخيبة األمل ك ّلام تصاعدت حمالت تبلغ أحيانا حتّى االعتداء مثلام حدث مع مح ّمد
تم االعتداء عليهام تباعا
عط ّية وشكري ال ّذويبي  ،عضوي الهيئة املديرة لل ّرابطة التّونس ّية للدّفاع عن حقوق اإلنسان  ،ال ّلذين ّ
يف أفريل وماي  2014خالل مظاهرات  ،وكام كان الحال مع هالة بو جناح  ،ا ّلتي اعتدى عليها عدد من أعوان األمن يف ال ّليلة
الفاصلة بني  24و 25أوت  2014بسوسة  ،ومع أحمد كعنيش ا ّلذي اعتدى عليه عدد من أعوان األمن بصفاقس يف  8جويلية
الصادق بن مهنّي والبنته  ،املد ّونة لينا بن مهنّي ( ا ّلتي كانت
 2014وكذلك مثلام حصل يف  30أوت  2014بجربة للنّاشط ّ
خصصته لها وزارة الدّاخل ّية ) حيث تع ّرضا للتّعنيف وسوء املعاملة من قبل عدد من أعوان
أمني ّ
حينها يف حامية مرافق ّ
األمن ودامئا يف إطار نفس الحمالت تواتر يف املدّة األخرية نعت املجتمع املد ّين بأ ّنه « يتعاطف مع اإلرهاب ّيني « باعتباره يندّد
بـأعامل التّعذيب وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان ا ّلتي تجري يف إطار قضايا اإلرهاب .
لكل هذه االنزالقات إذ ّأن من شأنها أن ّ
للسلطات أن تسهر عىل وضع ح ّد ّ
مؤسسات الدّولة
تعطل استعادة ال ّثقة يف ّ
وال ب ّد ّ
يتعي الحرص عىل تأصيل دولة القانون ومتكينها ّ
ألن يف ذلك
وأن تكبح عمل ّية االنتقال الدّميقراطي  .وعىل العكس من ذلك ّ
ّونيس ولنرشه يف املنطقة وكذلك لتعزيز مقاومة املخاطر اإلرهاب ّية ومحاوالت زعزعة البالد .
ضامن لنجاح النّموذج الت ّ
 36أحدثت ّ
املنظمة العاملية ملناهضة التّعذيب مركزين إلسداء املساعدة االجتامعية و القانونية لضحايا التّعذيب ،مركزي «سند» .و أحدثت «ديقنتي» معهدا لتأهيل
ّ
ّ
الصعيدين القانوين و النّفيس.
النّاجني من التّعذيب »،معهد نرباس» .كام تنشط جمعيات محلية أخرى يف مجال مساعدة ضحايا التّعذيب عىل ّ
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خامتة
وتوصيات
السائد ا ّلذي يغلب عليه االضطراب ومحدود ّية ما تح ّقق يعرس وضع تشخيص ّ
بات سواء بشأن الحالة ال ّراهنة يف تونس
يف هذا املناخ ّ
وتط ّوراتها املحتملة أو بخصوص الوقاية من التّعذيب واملعامالت الس ّيئة بال ّذات .
مم ال ّ
ّ
شك فيه ّأن الوضع يف تونس قد تبدّل عموما بعد  14جانفي  2011؛ غري ّأن تحدّيات مقاومة التّعذيب ورهانات نجاح االنتقال
الدّميقراطي ما تزال عديدة ومع ّقدة ّ
وكل االحتامالت ما تزال واردة  :اإلفالح كام الفشل !
وعىل الدّولة ّ
الطرف أن تغتنم فرصة هذا االستعراض الدّوريّ لتستفيد منه يف التّع ّرف عىل العراقيل واملعوقات بغاية إزالتها وعىل
املكتسبات بغاية تعزيزها .
تتمسك بها  ،واملامرسات
وال ميكن للمجتمع املد ّين ّإل أن يويص تونس بإلحاح بأن تضع نصب عينيها باستمرار املعايري الدّول ّية مراجع ّ
الج ّيدة يف مجال حقوق اإلنسان أمثلة تستلهم منها  ،وأحكام دستورها الجديد ثوابت ال تحيد عنها  ،بل تبذل قصارى جهدها
نصا ومقاصد ويف أفضل اآلجال .
لتكريسها عىل أرض الواقع ّ
وعليه نويص الدّولة ّ
الطرف مبا ييل :
•تنقيح الفصل  101مك ّرر من املج ّلة الجزائ ّية حتّى يتواءم مع الفصل األ ّول من ا ّتفاق ّية مناهضة التّعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو ّ
اللإنسان ّية أو املهينة .
•تجريم مامرسة االختفاء القرسيّ بالقانون .
الخاص بالحقوق
•مواصلة االلتزام بعدم تنفيذ أحكام اإلعدام واملصادقة عىل الربوتوكول االختياري ال ّثاين امللحق بالعهد الدّو ّيل
ّ
والسياس ّية املتع ّلق بإلغاء حكم اإلعدام
املدن ّية ّ
•التّصديق عىل التّرصيح االختياري املتع ّلق بقبول أهل ّية املحكمة اإلفريق ّية للفصل يف دعاوي يرفعها األفراد أو ّ
املنظامت غري
الحكوم ّية .
•التّق ّيد بقرارات لجنة مناهضة التّعذيب واحرتام دور ّية األربع سنوات املق ّررة للتّقارير الدّور ّية .
الوظيفي للقضاء يف معالجتها .
الس ّيئة بغاية إدراك أسباب االنخرام
•القيام بتدقيق ّ
خاص يشمل قضايا التّعذيب واملعامالت ّ
ّ
•إرساء منظومة رقم ّية مت ّكن من ّ
وتيس النّفاذ إليها .
االطالع عىل القضايا ا ّلتي تنظر فيها املحاكم ّ
مؤسسة مساعد وكيل الجمهور ّية املتع ّهد بقضايا التّعذيب عىل ّ
كل املحاكم االبتدائ ّية .
•تعميم ّ
•تقنني حامية ّ
الشهود ّ
والضحايا .
الساعات األوىل لالحتفاظ وتأمني حسن تطبيق إصالح نظام االحتفاظ .
•متكني املحامي من الحضور مع مو ّكله منذ ّ
•وضع ّ
السلطة القضائ ّية .
الشطة العدل ّية تحت إرشاف ّ
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الشطة العدل ّية ّ
•إرساء رقابة عىل األبحاث التّحقيق ّية ا ّلتي تجريها ّ
يتولها عىل وجه الخصوص وكالء الجمهور ّية ا ّلذين عليهم
السلطة التّنفيذ ّية.
أيضا أن يعزّزوا استقالل ّيتهم إزاء ّ
•تركيز الهيئة الوطن ّية للوقاية من التّعذيب ومتكينها من الوسائل ّ
الضور ّية لحسن تسيريها .
•إرساء هيئة حقوق اإلنسان مبا يتطابق وأحكام الدّستور ومبادئ باريس .
األسايس ّ
للسجون مبا يدرج فيه وضع آل ّيات تضمن معالجة تظ ّلامت وشكاوى املساجني  ،وأحكاما
•تنقيح وإصالح القانون
ّ
املنظم ّ
توسع من قامئة األشخاص ا ّلذين يخ ّول لهم أن يزوروا املساجني  ،ومت ّكن املحامي من مقابلة من ّوبه يف مرحلة تنفيذ العقوبة
ّ
دون ترخيص مسبق .
•رصد املوارد ّ
اللزمة لتحسني ظروف العمل  ،والبنية األساسية والتّجهيزات والخدمات املقدّمة للمساجني .
•وضع اإلطار ّ
الص ّحة  ،ا ّلتي يجب أن تتك ّفل أيضا ّ
السجون .
بالشؤون ّ
بالسجون تحت إرشاف وزارة ّ
الصح ّية داخل ّ
الط ّبي العامل ّ
ّ
ولتدخالت املجتمع املد ّين .
الخارجي
•فتح أماكن االحتجاز عىل العامل
ّ
•الزّيادة يف عدد قضاة تنفيذ العقوبات وتوسيع صالح ّياتهم ومتكينهم من التّف ّرغ الكامل مله ّمتهم .

بالسجون والس ّيام بالتّقليل أكرث ما ميكن من ال ّلجوء إىل اإليقافات التّح ّفظ ّية  ،وتوسيع اعتامد
•مكافحة ظاهرة االكتظاظ ّ
العقوبات البديلة  ،وبإصالح القانون عدد  52املتع ّلق باملخ ّدرات .
•التّك ّفل بسالمة القضاة وحاميتهم .
•برمجة دورات تكوين لوكالء الجمهور ّية والقضاة واألط ّباء ّ
الشع ّيني واألط ّباء الخرباء العدل ّيني بخصوص بروتوكول إسطنبول .

•تشجيع القضاة عىل ال ّرجوع عند نظرهم يف القضايا إىل املعاهدات واال ّتفاق ّيات الدّول ّية ا ّلتي استكملت تونس مصادقتها عليها .
خاص بحقّ ال ّلجوء ووضع ّ
اللجئني وإجراءات احتجاز األجانب ذوي الوضع ّية غري القانون ّية .
•إقرار ترشيع ّ
واملؤسسات ّية .
•ضامن مشاركة املجتمع املد ّين يف إعداد اإلصالحات التّرشيع ّية
ّ
ّ
مستقل .
السلطات وإرساء مجلس أعىل للقضاء
•الحرص عىل الفصل بني ّ
•ترسيع سريورة تركيز املحكمة الدّستور ّية وضامن استقالل ّيتها وحيادها .
•الح ّد من صالحيات املحاكم العسكر ّية وقرصها عىل الجرائم العسكر ّية طبقا ألحكام الفصل  110من الدّستور .
املتخصصة يف العدالة االنتقال ّية .
•تأمني حسن سري الدّوائر
ّ
•دعم سريورة العدالة االنتقال ّية  ،ومتكني هيئة الحقيقة والكرامة من ّ
كل وسائل ّ
الضور ّية لتسيريها عىل الوجه األكمل  ،والس ّيام
تترصف فيها الدّولة .
منها النّفاذ إىل املعطيات واملعلومات ومحفوظات األرشيف ا ّلتي ّ
الطابع املتأ ّكد  ،والس ّيام منها ما يتع ّلق باملساعدة النّفس ّية ّ
الس ّيئة ذات ّ
والطب ّية .
•س ّد حاجيات ضحايا التّعذيب واملعامالت ّ
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تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب لألمم المتحدة-تونس

INSAF

INSAF. Justice pour les Anciens Militaires
Tel : +216 71 257 453 |insaf.assoc@yahoo.fr | www.insaf-anc-mil.org

LIBERTE &
EQUITE

Liberté et Équité
www.facebook.com/liberte.equite

Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme
LTDH

Tel : +216 71 258 001 | Fax: +216 71 257 005 | contact@ltdh-tunisie.org

OMCT

Organisation Mondiale Contre la Torture
Tel : +216 71 322 561 | Fax : +216 71 322 562 | www.omct-tunisie.org

OTIM

Observatoire Tunisienne pour l’Independence de la Justice
Tel : +216 71 224 224 | Fax : +216 71 224 244 | marsed.kadha.tn@gmail.com

OTP

Observatoire Tunisien des Prisons
Tel : +216 71 834 530 | obs.prisons@gmail.com
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AISPP

Association Internationale pour le Soutien des Prisonniers Politiques
akermisaida2000@yahoo.fr

AJR

Association pour la Justice et la Réhabilitation
Tel : +216 21 980 680| justice.rehabilitation@gmail.com

ATJA

Association Tunisienne des Jeunes Avocats
Tel : +216 71 576 419 | atja.avocats@gmail.com

CHAHED

Observatoire Chahed
Tel : +216 71 241 775 | observatoire.chahed@gmail.com | www.chahed.tn

Damj

Damj, Association Tunisienne pour la justice et l’égalité
Tel : +216 22 616 020 | baaboubadr@yahoo.fr

El KARAMA

Association El Karama
Tel : +216 97 549 754 | adppkarama@gmail.com

FTRJS

Fondation Tunisienne pour la Réforme Judiciaire et la Sécurité
Tel/Fax: +216 71 240 212 | tunisian.repese@gmail.com
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تم إعداد هذه الوثيقة مبساعدة مالية من االتحاد األورويب واالتحاد السويرسي
إىل املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب .ال تعكس محتويات هذا التقرير تحت
أي ظرف من الظروف موقف االتحاد األورويب أو االتحاد السويرسي

