
 منظمة العفو الدولية
 بيان للتداول العام

 
 

   MDE 30/4064/2016: الوثيقة رقم
   6102مايو/أاير  20بتاريخ: 

 
 ملناهضة التعذيب توصيات جلنة األمم املتحدة وجه السرعة على أن تنفذعلى السلطات  تونس:

 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن على السلطات التونسية القيام ابلتدابري الالزمة على الفور لتنفيذ توصيات "جلنة األمم املتحدة 
 . عقابملناهضة التعذيب" ووضع حد إلفالت مرتكيب التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة من ال

 

املؤلفة من خرباء "جلنة مناهضة التعذيب"،  ،مايو/أاير 01، يف ملالحظات اتختامية ال ي نررهاوترحب منظمة العفو الدولية اب
كلفت بتقييم مدى تنفيذ تونس أحكام "اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو   ال ي مستقلني،

 ".الالإنسانية أو املهينة
 

، وأشادت كذلك ابحلوار املفتوح والبناء مع الوفد التونسي، 6112م تونس بعدة خطوات إجيابية منذ اعرتفت اللجنة بقيافبينما 
للتحقيق يف مزاعم  عدليةسلطت اللجنة الضوء على غياب الدأب الواجب وعلى التأخريات يف تدابري اهليئات القضائية والضابطة ال

أن رجال األمن املتهمني ابرتكاب مثل هذه األفعال ما برحوا يفلتون من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، والحظت 
يناير/  قضية تعذيب نظرها احملاكم ما بني  611العقاب. وأعربت اللجنة عن بواعث قلقها، على وجه اتخصوص، من أنه من بني 

 اثنتان منها فقط إىل إصدار حكم ابإلدانة. منها يف مرحلة التحقيق، بينما انتهت  021، ما زالت 6102كانون الثاين ويوليو/متوز 
 

والحظت اللجنة أن تعريف تونس للتعذيب ما زال يفتقر إىل االتساق مع التعريف الذي تعتمده "اتفاقية مناهضة التعذيب". وحضت 
ء املوظفني تونس على تسريع عملية اإلصالح الترريعي يف هذا الصدد، وكذلك إىل حذف نص يف "قانون العقوابت" يسمح إبعفا

  العموميني الذين يستنكرون أعمال التعذيب من العقاب. 
 

 استمراربواعث قلقها برأن  -بني مجلة أمور - ويف تقرير موجز قدمته إىل اللجنة يف أبريل/نيسان، تخصت منظمة العفو الدولية
اب التحقيقات القاطعة برأن مزاعم التعرض ، وغيوغريه من صنوف سوء املعاملة بال هوادة استخدام التعذيبيف السلطات التونسية 

، قالت تونس إىل اللجنة ويف تقريرهاهة يف احلجز. للتعذيب وسوء املعاملة. كما أعربت عن بواعث قلقها برأن عدة حاالت وفاة مرتب  
التحقيقات ال ي جرت ، ولكنها مل تقدم أية معلومات حول 6101معتقالً فارقوا احلياة يف احلجز كل سنة، منذ  12إن ما يقرب من 

برأن هذه احلاالت. وحضت اللجنة تونس على مباشرة حتقيقات فورية وفعالة يف مجيع مزاعم التعذيب وغريه من ضروب إساءة 



املعاملة، وعلى وقف رجال األمن املرتبه يف ممارستهم هذه األفعال فوراً عن القيام مبهام عملهم. كما دعت إىل فتح حتقيقات حمايدة 
 فيما حيدث من وفيات يف احلجز، وأكدت على أمهية السماح للضحااي وعائالهم أبن يكونوا طرفاً يف التحقيقات القضائية. وفعالة

 

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إىل تنفيذ توصيات اللجنة املتعلقة بترريع مكافحة اإلرهاب التونسي وما يتصل به 
تقليص ة. وترمل هذه التوصيات إعادة النظر يف التعريف الفضفاض لألعمال ذات الصلة ابإلرهاب، و من ممارسات على وجه السرع

املدة القصوى لفرتة التوقيف للنظر، لتتواءم مع ما تنص عليه املعايري الدولية. كما تؤكد على وجوب متتع مجيع األشخاص الذين جيري 
 ائية، حىت يف قضااي اإلرهاب، وإهناء كل شكل من أشكال االعتقال السري. توقيفهم يف انتظار احملاكمة جبميع الضماانت القض

 

يوماً يف القضااي ذات  01الفرتة القصوى للتوقيف للنظر ال ي تسبق احملاكمة وتبلغ  وأعربت املنظمة عن بواعث قلقها، حتديداً، برأن
، تقريرها املوجزساعة. ويف  24ابحملامني ملدة تصل إىل  الصلة ابإلرهاب، وبرأن األحكام ال ي تسمح مبنع احملتجزين من االتصال

يف سياق عمليات مكافحة قّدمت منظمة العفو الدولية تفاصيل تتعلق إبخضاع عدة أفراد للتعذيب ولغريه من ضروب املعاملة السيئة 
عررات األشخاص أو جرحوا. اإلرهاب، عقب سلسلة اهلجمات املسلحة ال ي وقعت يف تونس على مدار السنة املاضية وقتل فيها 

فبينما يظل من واجب السلطات التونسية محاية حق الناس يف احلياة واألمان، يتوجب عليها ابملثل أن تقوم بذلك عرب اللجوء إىل 
م تدابري تتواءم مع االلتزامات الدولية لتونس يف مضمار حقوق اإلنسان. حيث يتعني على السلطات ضمان احلماية ملن حيتجزون بته

 أي شكل آخر من أشكال الردود االنتقامية.  من من املضايقات والرتويع، أو ،عائالهملو  ،تتصل ابإلرهاب
 

بني بواعث القلق ال ي أعربت عنها "جلنة مناهضة التعذيب" كذلك املضايقات ال ي يواجهها املرتكون وعائالهم. حيث أوصت من و 
لرهود وللمرتكني، إبقرار نظام مستقل وسري يسهل الوصول إليه للتقدم ابلركاوى اللجنة أبن تكفل السلطات التونسية احلماية ل

حيمي الضحااي وعائالهم من األعمال االنتقامية؛ وإخضاع أي املتعلقة ابلتعذيب وبغريه من ضروب سوء املعاملة؛ واعتماد نظام 
 شخص مسؤول عن مثل هذه األعمال االنتقامية للمحاسبة. 

 

فو الدولية السلطات التونسية على أن تنفذ توصيات اللجنة املتعلقة ابلعنف ضد املرأة. فبينما رحبت اللجنة جبهود وترجع منظمة الع
تونس ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، حضت تونس على تسريع عملية إقرار قانون شامل برأن العنف ضد املرأة، وضمان 

لعنف األسري واالغتصاب الزوجي. وأكدت اللجنة كذلك على ضرورة تعديل أحكام اعرتافه جبميع أشكال العنف، مبا يف ذلك ا
 "قانون العقوابت" على حنو يكفل عدم هرب مرتكيب العنف اجلنسي من مواجهة العدالة. 

 

ملثليني جيربون على وأعربت اللجنة عن بواعث قلقها برأن جترمي العالقات اجلنسية املثلية ال ي تتم ابلرتاضي، وبرأن واقع أن الرجال ا
من "قانون العقوابت"، ال ي جترّ م  611حضت تونس على إلغاء املادة شرجية عقب هديدات الررطة هلم، و  اتخضوع لفحوصات

العالقات اجلنسية املثلية. كما أعربت اللجنة عن بواعث قلقها برأن استخدام الفحوصات املهبلية القسرية، مبا يف ذلك عقب اهامات 
وحضت احلكومة التونسية على وضع حد عالقات جنسية خارج نطاق الزوجية، أو ابلعالقة مع العامالت يف جمال اجلنس.  مبمارسة

جلميع الفحوصات الطبية ال ي تنتهك اتخصوصية الرخصية دون مربر طيب. وسلط إجياز منظمة العفو الدولية املقدم إىل اللجنة الضوء 
ة مبزاعم التعرض للتحرش اجلنسي وحباالت العنف اجلنسي من جانب ممثلي الدولة منذ انتفاضة على بواعث القلق املستجدة املتعلق

العمل يف جمال اجلنس والعالقات يف إطار . حيث بيّنت أحباث املنظمة أن جترمي العالقات اجلنسية املثلية ال ي تتم ابلرتاضي و 6100



فيهم املثليون واملثليات واملتحولون جنسياً وذوو امليول اجلنسية الثنائية،  ض األشخاص، مبناجلنسية خارج كنف الزوجية ما برح يعرّ  
 على أيدي الررطة.  الرديد والعامالت يف جمال اجلنس، تخطر االنتهاكات والعنف

 

يس زين العابدين لقد اختذت السلطات التونسية عدداً من اتخطوات اإلجيابية الرامية إىل كسر احللقة املفرغة لالنتهاكات إابن حكم الرئ
. وبني تلك ميارسان على نطاق واسع وبصورة منهجيةبن علي، عندما كان استخدام التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة 

املدة القصوى لالحتجاز يف أقسام الررطة، الذي تثار ضده  تقليصاإلجراءات اجلزائية"،  جملةالتغيريات األخرية ال ي أدخلت على "
، الذي اعتمد يف فرباير/شباط 6102لسنة  1عرض للتعذيب ولغريه من ضروب املعاملة القاسية. وينص القانون عدد معظم مزاعم الت

ما يضمنه له القانون من طلب  أن تتلو على مسامعهعلى حق الرخص املوقوف على جهة االحتجاز يف من السنة احلالية، أيضاً 
وبينما أعربت اللجنة عن تثمينها للقانون  االتصال بعائلته. يف ضور معه، و  وحقه يف اختيار حمام للحعرضه على الفحص الطيب

 اجلديد، إال أهنا أوصت أبن ال يتم جتاوز فرتة احلد األقصى لالحتجاز يف الواقع الفعلي. وأوصت اللجنة كذلك أبن تضمن الدولة
االطالع على سجالهم الطبية، من و  ،ن السريةمتكني املتحفظ عليهم من احلصول على خدمات خرباء طبيني مستقلني يف نطاق م

عن األدلة على التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، دومنا خرية من  ،يف نطاق من السرية ، من اإلبالغومتكني اتخرباء الطبيني
 الردود االنتقامية. 

 

التونسية مع املعايري الدولية، وحىت حكام الترريعات لكن على الرغم من هذه التغيريات اإلجيابية، ال بد من فعل املزيد لضمان تساوق أ
تقطع تونس على حنو فعال مع إرث اإلفالت من العقاب، وتكفل جلميع املعتقلني حقوقهم اإلنسانية، بغض النظر عن طبيعة التهم 

 املوجهة إليهم. 
 

 


