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 التعذيب في تونس مناهضة وآلياتتشريعات 

 

الحرمة الجسدٌة من ٌشّكل التعذٌب أحد أكثر االنتهاكات خطورة بحقوق اإلنسان إذ هو مّس صارخ 

ٌّة والتً  والكرامة اإلنسانٌة لذلك ٌنّص القانون الدولً على حضره ومنعه صلب االتفاقٌات المواثٌق الدول

 .مناهضتهأحدثت آلٌات ووسابل قصد 

زاع إالّ أّن ممارسة التعذٌب ال تزال شابعة ومستمرة فً العدٌد من الدول وٌتم اللجوء إلٌها النت

ٌّنة أو ببساطة التخوٌف  تاعتراف أو الحصول على معلوما أو للمعاقبة على أفعال أو معتقدات مع

 ومضاٌقة مجموعة عرقٌة أو دٌنٌة أو حتى سٌاسٌة.

، منتشرا وممنهجا 0277جانفً  71 - 0272دٌسمبر  71لقد كان التعذٌب فً تونس قبل ثورة 

 .المحلٌة كان ثقافة بأتم معنى الكلمة حسبما أّكدته الجمعٌات الحقوقٌة والنقابات المهنٌة

أصبحت تونس تعٌش مرحلة انتقال دٌمقراطً من أهم أهدافها حماٌة  0277جانفً  71ومنذ 

سنتطرق شرٌعات وآلٌات لمناهضة التعذٌب وهو ما الذات البشرٌة والكرامة اإلنسانٌة ووضع منظومة ت

، إال أن تلك المنظومة منقوصة وقاصرة عن استبصال آفة التعذٌب وهو ما سنبرزه فً الجزء األول  إلٌه

 فً الجزء الثانً.

I التشريعات الرامية إلى مناهضة التعذيب 

 ( تشريعات مناهضة التعذيب1

 النصوص القانونية أ

أي بعد شهر فقط من نهاٌة الحكم البابد صادقت تونس على البروتوكول  0277منذ شهر فٌفري 

جمٌع األشخاص من االختفاء االختٌاري التفاقٌة مناهضة التعذٌب وعلى االتفاقٌة الدولٌة المتعلقة بحماٌة 

الملحق بالمعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وقانون  االختٌاريالقسري وعلى البروتوكول 

 روما المحدث للمحكمة الجنابٌة الدولٌة.

الجسٌمة لحقوق اإلنسان تستدعً سٌاسة شاملة  االنتهاكاتعٌات ضحاٌا التعذٌب و ضولما كانت و

االنتقالٌة )الحقٌقة والعدالة الجزابٌة والجبر وضمانات عدم التكرار( فقد األربعة للعدالة  جهتنبنً على االو

على قانون العدالة االنتقالٌة الذي أحدث هٌبة الحقٌقة  0272دٌسمبر  01بتارٌخ  التأسٌسًمجلس الصادق 

والكرامة وأوكل لها مهّمة البحث فً انتهاكات حقوق اإلنسان التً وقعت خالل الفترة الممتدة من غرة 

التً تنظر فٌها  من ذلك القانون بأن الدعاوى 5فصل إلى حٌن صدور القانون وقد نص ال 7511جوٌلٌة 

بٌة المتخصصة ال تسقط بمرور الزمن وأنه ٌجب محاسبة المسؤولٌن على انتهاكات حقوق القضاالدوابر 

 .اإلنسان ومن بٌنها التعذٌب
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 7لقد تّم إصدار عدٌد النصوص القانونٌة المتعلقة بإنصاف ضحاٌا التعذٌب من ذلك المرسوم عدد 

ٌنتفع بموجبه كّل الذٌن حوكموا من والمتعلق بالعفو التشرٌعً العام الذي  0277فٌفري  75المؤرخ فً 

أجل جرابم حّق عام أو جرابم عسكرٌة إذا كانت التتبعات قد تّمت على أساس نشاط نقابً أو سٌاسً 

 0277أكتوبر  01المؤرخ فً  51وٌمكنهم العودة إلى العمل و طلب التعوٌض كما أقّر المرسوم عدد 

قٌح مجلة اإلجراءات الجزابٌة فً إطار مناهضة التعذٌب التعوٌض لشهداء ثورة الحرٌة والكرامة كما تّم تن

بمحام منذ  االستعانةالفحص الطبً ومن على المحتفظ به من العرض  0272لسنة  1إذ مّكن القانون عدد 

 ساعة. 14مّدته إلى  تصالذي تقلّ  االحتفاظبداٌة 

مكرر من  727جدٌد وهو الفصل وذلك بإضافة فصل  7555ولبن تّم تجرٌم التعذٌب منذ سنة 

نقّح ذلك الفصل واعتبر  0277أكتوبر  00المؤرخ فً  2مجلة اإلجراءات الجزابٌة فإن المرسوم عدد 

افق أو ٌسكت عن التعذٌب أثناء أو بمناسبة حّرض أو ٌوٌأو شبهه الذي ٌأمر أو  الموظف العمومً

فقد جّرم مرسوم المشار إلٌه المنقح بالمن المجلة  722مسؤوال عن التعذٌب. أما الفصل  ةمباشرته لوظٌف

 .الحصول منهم على إقرار أو تصرٌح سوء معاملة الشهود بسبب إدالبهم بتصرٌحاتهم أو

ات الشهود إذا ثبت أنها ٌحجدٌد باطلة أقوال المتهم أو اعترافاته أو تصر 711الفصل  اعتبر

بحت تحجّر التسلٌم إذا كان أص 272صادرت نتٌجة للتعذٌب أو اإلكراه كما أن الفقرة الثالثة من الفصل 

من مجلة اإلجراءات قاضً التحقٌق بمعاٌنة  71ٌخشى منه تعرض الشخص للتعذٌب، كما ألزم الفصل 

حكمة بمحضره أو اكتشفت أثناء عملٌة بحث قانونً كما أصبح وكٌل الجمهورٌة بالم ارتكبتكل جرٌمة 

فقد ألزم وكٌل الجمهورٌة بفتح تحقٌق  1صل أما الف نظر فً شكاوى التعذٌب.بتونس مختصا بال االبتدابٌة

 .الشكاوي المتعلقة بالتعذٌبفً كّل شكاٌة تتعلق بجناٌة من ذلك 

 األحكام الدستورية ب

تهدف إلى تضّمن عدة أحكام  0271جانفً  01إّن الدستور التونسً الجدٌد المصادق علٌه فً 

منه على أّن الدولة تحمً كرامة  02المادة  مناهضة التعذٌب ففً الباب المتعلق بالحقوق والحرٌات نّصت

الذات البشرٌة وحرمة الجسد وتمنع التعذٌب المعنوي والمادي وأن جرٌمة التعذٌب ال تسقط بالتقادم كما 

إنسانٌة تحفظ كرامته وأن الدولة تعمل على إعادة تأهٌل  معاملةبأن لكل سجٌن الحق فً  22نصت المادة 

القضابٌة وأحدث المحكمة الدستورٌة  ةكما كّرس الدستور استقاللٌة السلطالسجٌن وإدماجه فً المجتمع 

 وهٌبة حقوق اإلنسان.

 ليات مناهضة التعذيبآ (2

ٌّةحقوق اللقد تّم إنشاء هٌبة حقوق اإلنسان التً تسهر على حماٌة  ٌّة والجماع فً بعدها  الفرد

 والممارسات المهٌنة بالكرامة البشرٌة.التً ٌأتً فً أولها التعذٌب  االنتهاكاتالكونً والشمولً من 

ٌسهر على استقالل القضاء وحماٌة  وهو هٌكل مستقلّ كما تّم إرساء المجلس األعلى للقضاء 

 القضاة من تدخل السلطة التنفٌذٌة.
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 لالدولٌة لمناهضة التعذٌب تم فتح أو االتفاقٌةكما أنه فً إطار مجهودات الدولة التونسٌة لتنفٌذ 

كما  0271أهٌل ضحاٌا التعذٌب وتبنً خطة عمل إلصالح الهٌاكل القضابٌة والعقابٌة سنة مركز مدنً لت

وافتتاح مكتب المفوضٌة السامٌة  0272فً السجون سنة  االكتظاظتّم إحداث خطة عمل للتصدي لظاهرة 

ً فلزٌارة السجون مع منظمات المجتمع المدنً  اتفاقوإمضاء  0277لحقوق اإلنسان بتونس منذ سنة 

أبرمت الرابطة التونسٌة لحقوق اإلنسان اتفاقا فً الغرض  0271وقبل ذلك وخالل سنة  0272دٌسمبر 

 مع وزارة العدل .

كان ٌحجر على الجمعٌات والمنظمات المحلٌة والدولٌة الدخول إلى أماكن  0277جانفً  71قبل 

هً الهٌبة العلٌا لحقوق اإلنسان ولم ٌكن ٌسمح بزٌارة هذه األماكن سوى لهٌبة محلٌة وحٌدة و االحتجاز

ٌّدة بمبادئ بارٌس ، أّما الهٌبة الدولٌة  والحرٌات األساسٌة، إال أن هذه الهٌبة غٌر مستقلة ولم تكن متق

بموجب اتفاقٌة أبرمتها مع وزارة العدل سنة  االحتجازالوحٌدة التً تحصلت على ترخٌص لزٌارة أماكن 

 حمر.فهً اللجنة الدولٌة للصلٌب األ 0221

ابعة ة الصلٌب األحمر حول المتإبرام اتفاقٌة مع لجن 0271ن سنة هذا وقد تّم خالل شهر دٌسمبر م

لمناهضة العنف وإنشاء لجنة قطاعٌة موسعة الطعام وتبنً خطة وطنٌة  الطبٌة للسجناء المضربٌن عن

ناهضة التعذٌب، وقد ءمتها مع اتفاقٌة ممال اتجاهصلب وزارة العدل قصد مراجعة المجلة الجزابٌة فً 

 أنهت اللجة أعمالها أخٌرا.

أما اآللٌة األهم فتتمثل فً الهٌبة الوطنٌة للوقاٌة من التعذٌب التً أرساها القانون األساسً المؤرخ 

ارات منتظمة وأخرى فجبٌة دون ٌوخّول لها صالحٌات عدٌدة من بٌنها القٌام بز 0272أكتوبر  07فً 

من ممارسة التعذٌب  االحتجازوالتأكد من خلو أماكن  االحتجازره ألماكن سابق إعالم وفً أي وقت تختا

وتنفٌذ  االحتجازإنسانٌة أو المهنٌة ومراقبة تالءم ظروف مالت والعقوبات القاسٌة أو الاّل وغٌره من المعا

حول  نٌن الوطنٌة وكذلك تلقً البالغات واإلشعاراتٌٌر الدولٌة لحقوق اإلنسان والقواالعقوبة مع المعا

ومراقبتها  االحتجازالتعذٌب وإحالتها على السلط اإلدارٌة والقضابٌة المختصة والتحول إلى جمٌع أماكن 

لمحرومٌن من حرٌتهم وإبداء الرأي فً مشارٌع النصوص وإجراء مقابالت خاصة مع األشخاص ا

 ٌبة.هالقانونٌة والترتٌبٌة الخاصة بعمل ال

على كٌفٌة تنفٌذ العقوبة السالبة للحرٌة ومدى تالؤمها مع  أما قاضً تنفٌذ العقوبات فإنه ٌسهر

 المعاٌٌر الدولٌة و ٌتولى  زٌارة السجون ومقابلة المساجٌن واإلستماع إلى شكاٌاتهم.

II واآلليات  التشريعتجاه  باتالنقائص والعق 

 قصور النصوص القانونية -1

مكّرر  727بموجبه تنفٌح الفصل  والذي تمّ  0277أكتوبر  00الصادر فً  722إن المرسوم عدد 

من مجلة اإلجراءات الجزابٌة والمتعلق بتجرٌم التعذٌب، تم إصداره دون استشارة المجتمع المدنً ولم 

التشرٌع المتعلق بالتعذٌب مع أحكام اتفاقٌة مناهضة التعذٌب. نّص ذلك الفصل أنه ٌقصد مواءمة ٌحقق 

ٌّا كان أو معنوٌا ٌلحق عمدا بشخص ما بقصد بالتعذٌب كّل فعل ٌنتج عنه ألم أو عذاب ش دٌد جسد
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التحصٌل منه أو من غٌره على معلومات أو اعتراف بفعل ارتكبه أو من غٌره ٌشتبه فً أنه ارتكبه هو أو 

 غٌره.

وٌدخل فً نطاق التعذٌب األلم أو العذاب أو التخوٌف أو اإلرغام الحاصل لكل سبب من األسباب 

 بدافع التمٌٌز العنصري.

قصد التحصٌل ٌد لتعمّ عدا افاعلة  لقد اشترط هذا الفصل حتى ٌشكل الفعل جرٌمة تعذٌب بأن ٌكون

الفصل المحدث سنة على نتٌجة محددة وهً الحصول على معلومات أو اعتراف فً حٌن أّن صٌغة 

 قد نصت على قصد العقاب أٌضا كعنصر آخر محتمل ٌمكنه أن ٌنشا الجرٌمة. 7555

الجزابٌة بمقتضٌات المادة األولى من اتفاقٌة مناهضة التعذٌب التً تعدد بصفة غٌر  ال تتقٌد المجلة

تقصر دوافع مكرر  727حصرٌة أهدافا ٌبتغى الحصول علٌها بالتعذٌب كما أن الصٌغة الحالٌة للفصل 

 لً.التعذٌب المجرم فً التمٌٌز العنصري والحال أنه ٌجب اعتماد كل أشكال التمٌٌز مثل القانون الدو

بعض الخطابات الرسمٌة بتعرٌف التعذٌب المشار إلٌه لتزعم بأنه ال تعذٌب بالسجون أٌضا  تتعلّل

داخل السجون التحصٌل على  ارتكابهاحٌث ال ٌقصد من أي فعل من األفعال المنصوص علٌها فً حالة 

 اعترافات.

العمل اإلرهابً كما أن المتعلق باإلرهاب فإنه لم ٌعّرف بوضوح  0271لسنة  02أما القانون عدد 

ٌوما مع إمكانٌة حضور المحامً مع موكله فً الملفات المتعلقة بجرابم  71تصل إلى  االحتفاظمدة 

 العجز عن إثباته.ما ٌوفر مناخا لممارسة التعذٌب مع وهو  االحتفاظساعة من تارٌخ  14إرهابٌة بعد 

ولم  بداٌتهٌحدد بالنسبة لجرابم الحق العام فإن قانون اإلجراءات الجزابٌة لم  لالحتفاظأما بالنسبة 

كما أن القانون التونسً ال ٌحمً سرٌة شكاوي  ،االحتفاظٌمنح للمحتفظ به الحق فً الطعن فً قرار 

التعذٌب المقدمة إلى النٌابة العمومٌة بواسطة اإلدارة السجنٌة وهو ما قد ٌعرض الشاكً وأهله إلى 

 المضاٌقات.

تعتبر مجرد عنف ألن الفصل  7515دثت قبل سنة أعمال التعذٌب التً ح وتجدر المالحظة إلى أن

مكرر لٌس له مفعول رجعً وعلى أساس ذلت تمت مالحقة متهمٌن بالتعذٌب بتهمة العنف واستبعاد  727

ٌّة ردع كّل تكٌٌف قانونً آخر لألفعال التً ٌمكن أن تكون موضوع عقوبات أشدّ   . لتصبح آل

 ؤسسات التي لها عالقة بمناهضة التعذيبالهيئات والم أوضاعـ 2

إّن الهٌبة الوطنٌة لمكافحة التعذٌب ال تتمتع بالموارد المالٌة والبشرٌة الكافٌة حتى تتمكن من القٌام 

 مناهضة التعذٌب وطبقا لمبادئ بارٌس. التفاقٌةبعملها لٌكون متوافقا مع البروتوكول التكمٌلً 

المحكمة الدستورٌة حتى تتولى وقف تنفٌذ القوانٌن السارٌة  كما أنه لم ٌقع إلى حّد اآلن إرساء

أعضاء هٌبة حقوق اإلنسان ثّم إن مسألة تخصٌص  انتخابالمنافٌة للحرٌات وحقوق اإلنسان كما لم ٌقع 

لم ٌقع تعمٌمها على مختلف بتونس بالنظر فً شكاوي التعذٌب  االبتدابٌةوكٌل الجمهورٌة لدى المحكمة 

 .بٌةاالبتداالمحاكم 
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ٌّا فً كل الشكاٌات التً  تتعلق بالتعذٌب أو سوء كما أن وكالء الجمهورٌة ال ٌتولون فتح تحقٌق آل

من مجلة اإلجراءات الجزابٌة بل إن قضاٌا كثٌرة تتعلق بالتعذٌب مازالت  04المعاملة وفقا ألحكام الفصل 

عثر فً األبحاث ومضاٌقات األبحاث وٌنجم عن ذلك ت الستكمالالضابطة العدلٌة  يتحال إلى مأمور

 لضحاٌا التعذٌب وذوٌهم والشهود، كما ال ٌتمكن الضحاٌا من القٌام بالحق الشخصً أثناء تلك األبحاث.

كما أّن وكالء الجمهورٌة ال ٌمارسون رقابة فعلٌة على أعمال البحث بل ٌكتفون بإجراء رقابة 

 .لعدلٌةأعوان الضابطة اقانونٌة على اإلجراءات المتخذة من قبل 

كما ٌتضح من التقارٌر المعّدة من قبل المجتمع المدنً المحلً والمنظمات الدولٌة أن قاضً 

 م ٌمثلهتلقابٌا أو فورٌا ما ٌبدو له من آثار جرح أو ضرب على مت االعتبارالتحقٌق نادرا ما ٌأخذ بعٌن 

من مجلة  71للفصل  فً خرق واضحوذلك أمامه أو ما ٌسمعه منه من أقوال تفٌد تعّرضه للتعذٌب 

اإلجراءات الجزابٌة الذي ٌلزمه بأن ٌعاٌن كل جرٌمة ارتكبت بمحضره حال مباشرته لوظٌفته أو اكتشفت 

 أثناء عملٌة بحث قانونً .

أّما بالنسبة ألوضاع السجون فقد سجلت لجنة مناهضة التعذٌب لألمم المتحدة فً تقرٌرها األخٌر 

لة لتحسٌن ظروف االحتجاز فإن السجون تبقى مكتظة بنسبة بخصوص تونس بأنه رغم مجهودات الدو

ٌّة أو ضٌقها  712تفوق  بالمابة فً بعض السجون وبأن هذا الوضع ناتج عن نقص المؤسسات العقاب

السٌاسة العقابٌة المتمثلة بالحكم وكذلك  بالمابة(. 11وكذلك بسبب النسبة المرتفعة لألشخاص الموقوفٌن )

الدولٌة  للمعاٌٌرة وعدم تفعٌل العقوبات البدٌلة مّما ٌجعل السجون ال تستجٌب بالسجن فً جرابم بسٌط

ٌّة واجتماعٌة فً ظّل عدم الفصل اآللً بٌن الموقوفٌن والمحكومٌن  المناهضة للتعذٌب وٌخلق ظروفا صح

 وبٌن الرشداء والقصر.

ٌّة السامٌة لألمم المتحدة بحقوق اإلنسان فً مارس من  % 14بأن  0271 وقد جاء بتقرٌر المفوض

ٌعتبر وفق الفصل المساجٌن موقوفون تحفظٌا ٌنتظرون صدور أحكام فً حقهم وذلك رغم أّن اإلٌقاف 

كما تجدر اإلشارة إلى أن قاضً تنفٌذ العقوبات لٌس متفرغا  من مجلة اإلجراءات وسٌلة استثنابٌة. 41

 وصلوحٌاته محدودة.

 االحتفاظٌرها فإنها تفتقر البسط مقومات أما مراكز االحتفاظ لدى الشرطة والحرس وغ

 المنصوص علٌها بالمواثٌق الدولٌة.

 العقبات والممارسات التي تساهم في تواصل التعذيبـ 3

 في ما يتعلق بالتتبعات  أ

فً ظّل النظام السابق كانت المحاكم تعمد إلى رفض تسجٌل الشكاوي المتعلقة بالتعذٌب إال فً 

حامٌن والمجتمع المدنً وصدرت أحكام قلٌلة ال تتناسب مع خطورة األضرار حاالت نادرة بضغط من الم

معالجة أعمال التعذٌب كما تّم حفظ العدٌد من الشكاوى دون الحاصلة للضحاٌا وال تعتبر مؤشرا على 

تناولها بالتحقٌق والبحث كما أن العدٌد من الشكاوى المتعلقة بالتعذٌب تحٌلها النٌابة العمومٌة على 
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مجلة اإلجراءات الجزابٌة الذي ٌوجب إحالة  من 04العدلٌة للبحث خالفا للفصل الضابطة  يورمأم

 الشكاوى على قاضً التحقٌق.

من األمن  انتقامحصول عدة محاوالت ة مناهضة التعذٌب لألمم المتحدة هذا وقد ورد بتقرٌر لجن

 .و لدفعهم بالتراجع عنهاأ ضّد عابالت الضحاٌا أو المدافعٌن عنهم لمنعهم من تقدٌم شكاوي

 في ما يتعلق بالعرض على الفحص الطبي ب

تقرٌر لجنة مناهضة التعذٌب باألمم المتحدة بأن هناك بعض الفحوص الطبٌة تجري تضمن 

بحضور أعوان الشرطة أو أعوان السجون وبواسطة أطباء ملحقٌن بوزارة العدل وهو ما ٌؤثر على 

 خشٌة من االنتقام.إجراءات هذا الفحص الطبً بدافع ال

وأن المعاٌنات الطبٌة للمحتجزٌن تكون فً الغالب منقوصة وغٌر مفصلة وال تسلّم للمحتجزٌن إال 

من قاضً التحقٌق وهو ما ٌمنع ضحاٌا التعذٌب من تأٌٌد شكاواهم بالمؤٌدات والوثابق الالزمة كما بإذن 

 أن المحتجز ال ٌمكنه اختٌار طبٌب من تلقاء نفسه.

 يتعلق باإلفالت من العقابفي ما  ج

سنوات حبٌسة أدراج مكاتب وكالء  عّدةلقد ظلت العدٌد من القضاٌا والشكاوى المتعلقة بالتعذٌب 

ٌّة أو تّم حفظها دون نظر.  الجمهورٌة وحكام التحقٌق دون أن تكون موضوع أبحاث وتحقٌقات جد

وإن لم تعد أن ممارسة التعذٌب ولقد بٌنت تقارٌر وبالغات صادرة من مالحظٌن محلٌٌن ودولٌٌن ب

، كما  أو اإلٌقاف أو فً السجون االحتفاظما تزال سارٌة سواء عند  ولم تتوقف بعد الثورة ممنهجة فإنها 

ٌؤكد المالحظون بأن التعذٌب مازال شابعا وممارسته تتفاقم وتؤدي إلى إٌقافات جماعٌة وعنٌفة إثر 

تعلل السلطات ببطء القضاء تإلفالت من العقاب كثٌرا ما ل كتفسٌرحدوث أي اعتداء أو هجوم إرهابً و

إلى األمام والتنصل ضعف اإلمكانٌات وهو تعلٌل بمثابة الهروب والراجع إلى تراكم الملفات لدى القضاة و

، أما األحكام الصادرة بالسجن فهً قلٌلة ومخففة وقد تصل إلى حّد اإلسعاف بتأجٌل التنفٌذ، من المسؤولٌة

 ساهم ال فً ردع المعتدٌن والمتورطٌن فً أعمال التعذٌب وال فً إنصاف ضحاٌا التعذٌب.وهو ماال ٌ

ٌة شاملة ومتكاملة تقوم على مراجعة خالصة القول أن مناهضة التعذٌب تستوجب وضع استراتٌج

لدولٌة القوانٌن المتعلقة بالحقوق والحرٌات وجعلها متطابقة مع المعاٌٌر الدولٌة ومتناسقة مع االتفاقٌة ا

عمل على إنفاذ القانون وإصالح المؤسسات وجعلها قادرة على أداء واجبها دون التعذٌب كاللمناهضة 

وذلك بالتخفٌف من العقوبات  حٌف أو مٌز وإصالح المنظومة القضابٌة باستبعاد العقلٌة العقابٌة الصرفة

والتشفً بل  االنتقامالعقاب لٌست المتعلقة بالجرابم البسٌطة وتفعٌل العقوبات البدٌلة ألن الغاٌة من 

استبصال بقاٌا تغٌٌر العقلٌة بغاٌة بالعمل على وذلك إصالح المنظومة األمنٌة والسجنٌة وكذلك  ،اإلصالح

      .ثقافة التعذٌب

 ا لناظره قريبدوإّن غ

 ىالعميد عبد الستار بن موس                                                              


