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ﻣﻘﺪﻣﺔ
تتقدم منظمة العفو الدولية بهذه املذكرة املوجزة عشية قيام "لجنة مناهضة التعذيب" باألمم املتحدة )"اللجنة"(
بمراجعة التقرير الدوري الثالث املقدم من تونس بشأن تطبيق "اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" )"االتفاقية"( .وتعرض املذكرة التالية عددا ً من القضايا
األساسية التي تبعث عىل قلق منظمة العفو الدولية بخصوص تطبيق تونس ألحكام "االتفاقية" ،والسيما املواد -1
 4و.16-11
وال تتضمن هذه املذكرة حرصا ً شامالً لالنتهاكات يف تونس بموجب "االتفاقية" ،ولكنها تس ﱢلط الضوء عىل بواعث
القلق التي تساور منظمة العفو الدولية استنادا ً إىل البحوث التي أجرتها املنظمة .وتر ﱢكز املذكرة ،بوجه خاص ،عىل
بواعث القلق املتعلقة بتعريف التعذيب يف القانون التونيس ،وعدم اتساقه مع التعريف الوارد يف "االتفاقية" .كما
تر ﱢكز عىل استمرار استخدام التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة أثناء االحتجاز؛ والعنف الجنيس والعنف
بسبب النوع االجتماعي عىل أيدي فاعلني تابعني للدولة أو غري تابعني وتقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات وافية يف
هذه االنتهاكات؛ ومضايقة وترهيب أهايل األشخاص املشتبه يف ارتكابهم جرائم إرهابية؛ وبواعث القلق بخصوص
تسليم أفراد إىل دول أخرى وما يُحتمل أن يكون إعادة قرسية .وباإلضافة إىل ذلك ،تتناول املذكرة بواعث القلق
املتعلقة بالتحقيقات يف شكاوى التعذيب ،واالفتقار إىل املحاسبة.
ويُذكر أن السلطات التونسية اتخذت منذ عام  2011خطوات إيجابية تهدف إىل طي صفحة االنتهاكات يف ظل
الرئيس السابق زين العابدين بن عيل ،حيث كان استخدام التعذيب متفشيا ً ومنظما ً .إال إن تطبيق هذه الخطوات
كان بطيئا ً وغري ٍ
كاف ،ومن ثم فهناك حاجة ماسة ملزيد من اإلصالحات .وكان تصديق تونس ،يف يونيو/حزيران
ً
ً
 ،2011عىل "الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية" فرصة حقيقية للتغيري .إال إن تشكيل "الهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب" تأخر بصفة متواصلة ،كما يستمر ورود أنباء عن حاالت جديدة من التعرض للتعذيب وغريه
ً
وخاصة خالل األيام القالئل األوىل بعد القبض .ويف خطوة تستحق
من رضوب املعاملة السيئة أثناء االحتجاز،
الرتحيب ،أدخلت السلطات التونسية مؤخرا ً
ٍ
تعديالت عىل "مجلة اإلجراءات الجزائية" )قانون اإلجراءات الجنائية(
ملعالجة بعض بواعث القلق هذه .وتكفل التعديالت عىل القانون التونيس ،والتي سيبدأ رسيانها يف يونيو/حزيران
 ،2016الحق يف االتصال بمحا ٍم خالل فرتة االحتجاز قبل توجيه االتهام ،باإلضافة إىل ضمانات أخرى مُحسنة
للمحاكمة العادلة ،وضمانات للوقاية من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة .إال إن هذا اإلنجاز الذي يُعد
ً
عالمة بارزة يتعرض لإلضعاف من جراء البنود التي ال تزال تجيز احتجاز املشتبه يف ارتكابهم جرائم جنائية
بمعزل عن العالم الخارجي .وهناك حاجة إلجراء تعديالت أخرى تكفل اتساق القانون التونيس مع املعايري الدولية،
وعدم وجود ثغرات تسمح ألفراد قوات األمن باإلفالت من العقاب عن أعمال التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
السيئة ،وتوفري الحماية لجميع املحتجزين بغض النظر عن طبيعة االتهامات املوجهة ضدهم .كما يجب توفري
الحماية من املضايقة والرتهيب ألهايل املشتبه بهم والسجناء واملعتقلني السابقني ،وكذلك الضحايا الذين أبلغوا عن
تعرضهم للتعذيب.
كما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من ظهور ادعاءات جديدة عن املضايقات الجنسية ،وحاالت العنف الجنيس
عىل أيدي موظفني تابعني للدولة ،منذ انتفاضة عام  .2011وقد خلصت بحوث املنظمة إىل أن تجريم العالقات
الجنسية بني أفراد من الجنس نفسه ،والعمل يف مجال الجنس ،والزنا ،ما زال يجعل املثليني واملثليات وذوي امليول
ً
عرضة بشكل كبري ملخاطر اإليذاء والعنف عىل أيدي الرشطة.
الجنسية الثنائية واملتحولني جنسيا ً ومزدوجي النوع
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 6تونس
مذكرة مُقدمة إىل "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة لألمم املتحدة
وتتناول هذه املذكرة أيضا ً بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن االفتقار إىل إطار رسمي وقانوني إلقرار أو
ً
عرضة
تحديد صفة الالجئ وطالب اللجوء ،وتقييم املخاطر التي قد يواجهونها ،وهو األمر الذي يجعل هؤالء األفراد
لخطر اإلبعاد أو اإلعادة أو التسليم إىل بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب .وبالرغم من استمرار االدعاءات
عن التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة ،فإن ثمة قصورا ً يف التحقيقات بشأن هذه الجرائم
واملحاسبة عليها.
ً
فرصة أمام السلطات التونسية لكي تربهن عىل
وتُعد مراجعة التقرير الدوري لتونس من جانب "اللجنة"
تصميمها عىل تنفيذ التزاماتها بموجب "االتفاقية" دون أي إبطاء.

رقم الوثيقةMDE 30/3717/2016 :
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ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ )اﻟﻤﺎدة ،1
اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﺎن  1و 2ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت(
بالرغم من التعديالت التي أُجريت عىل "املجلة الجزائية" )قانون العقوبات( يف تونس يف عام  ،2011وبالرغم من
التوصيات املقدمة من "املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة" التابع لألمم املتحدة )"املقرر الخاص املعني بالتعذيب"( يف األعوام  2012و 2014و،2015
فإن تعريف التعذيب ال يزال غري متسق مع التعريف الوارد يف املادة  1من "االتفاقية" 1.واملالحظ أن التعريف
الوارد يف الفصل  101مكرر الجديد من "املجلة الجزائية" هو تعريف مقيﱠد باملقارنة مع التعريف الذي تنص عليه
"االتفاقية" ،حيث يورد نوعني من األغراض املحظورة للتعذيب ،وهما الحصول عىل اعرتاف والتعذيب بدافع التمييز
العنرصي 2.وال يورد التعريف العقاب باعتباره من األغراض املحظورة للتعذيب ،متجاهال ً الحقيقة املتمثلة يف أن

" 1مرسوم عدد  106لسنة  ،2011مؤرخ يف  22أكتوبر/ترشين األول  ،2011يتعلق بتنقيح وإتمام املجلة الجزائية ومجلة
اإلجراءات الجزائية" .متاح عىل املوقع:
http://www.legislation-securite.tn/ar/node/30460
توصيات املقرر الخاص" :تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ،خوان إ .منديس ،إضافة ،البعثة إىل تونس" ،وثيقة األمم املتحدة رقم 2 ،A/HRC/Add.1 :فرباير/شباط .2012
مُتاح عىل املوقع:
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/103/22/PDF/G1210322.pdf?OpenElement
"تونس :نحتاج إىل أكثر من اإلرادة السياسية للقضاء عىل التعذيب" 6 ،يونيو/حزيران  .2014مُتاح عىل املوقع:
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14671&LangID=A
"تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،خوان إ.
منديس ،إضافة ،تقرير متابعة :البعثة إىل جمهورية طاجيكستان وتونس ،وثيقة األمم املتحدة رقم 27 ، :فرباير/شباط
 .2015مُتاح عىل املوقع:
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/038/66/PDF/G1503866.pdf?OpenElement
 2الفصل " ،1مرسوم عدد  106لسنة  ،2011مؤرخ يف  22أكتوبر/ترشين األول  ،2011يتعلق بتنقيح وإتمام املجلة الجزائية
ومجلة اإلجراءات الجزائية" .متاح عىل املوقع:
http://www.legislation-securite.tn/ar/node/30460
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التعذيب يُرتكب ألسباب شتى بخالف انتزاع معلومات .كما إن التعريف يُقرص التمييز عىل التمييز العنرصي ،وال
يتطرق إىل الحقيقة املتمثلة يف أن التعذيب يُرتكب بدافع أشكال أخرى من التمييز.

وينص الفصل ) 5فقرة رابعة( من املرسوم رقم  106لسنة  ،2011والخاص بتعديل بعض بنود "مجلة اإلجراءات
الجزائية" ،عىل أن تسقط الدعوى العمومية الناتجة عن جناية التعذيب بمرور  15عاما ً 3.وال يتماىش هذا النص مع
ً
رصاحة بأن جريمة التعذيب ال تسقط بالتقادم .فالفصل  23من الدستور التونيس
ترشيعات تونسية أخرى تقيض
4
ً
رصاحة عىل حظر التعذيب ،وعىل أن جريمة التعذيب ال تسقط بالتقادم .وباملثل ،فإن
الصادر عام  2014ينص
الفصل  9من القانون األسايس رقم  53املتعلق بالعدالة االنتقالية ينص عىل أن الدعاوى الناجمة عن االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك التعذيب ،ال تسقط بمرور الزمن ،كما إن القانون األسايس رقم  43لسنة
 ،2013واملتعلق بإنشاء "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" ،يقيض بإلغاء الفقرة الرابعة الجديدة املضافة
للفصل الخامس من "مجلة اإلجراءات الجزائية" ويستعيض عنها بالنص عىل أن الدعوى العمومية يف جريمة
التعذيب ال تسقط بمرور الزمن 5.ومع ذلك ،لم تتضمن التعديالت األخرية عىل "مجلة اإلجراءات الجزائية" إلغاء
تلك الفقرة .ومن ثم ،يجب عىل السلطات التونسية أن تضمن اتساق ترشيعاتها الوطنية مع أحكام الدستور
والقانون الدويل.

 3املصدر السابق ،الفصل .3
 4دستور الجمهورية التونسية .مُتاح عىل املوقع:
http://majles.marsad.tn/uploads/documents/TnConstit_final_1.pdf
" 5قانون أسايس عدد  43لسنة  ،2013مؤرخ يف  21أكتوبر/ترشين األول  ،2013يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب" .مُتاح عىل املوقع:
http://www.legislation-securite.tn/ar/node/32693
وكذلك" ،قانون أسايس عدد  53لسنة  ،2013مؤرخ يف  24ديسمرب/كانون األول  ،2013يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية
وتنظيمها" .مُتاح عىل املوقع:
http://www.legislation-securite.tn/ar/node/32960
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9

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ
ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ أﺛﻨﺎء
اﻻﺣﺘﺠﺎز )اﻟﻤﻮاد ،15 ،12 ،11 ،2 ،1
(16
بالرغم من أن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة لم يعد يُستخدم عىل نحو من ﱠ
ظم ،كما كان الحال يف عهد
الرئيس السابق زين العابدين بن عيل ،فإنه ال يزال شائعا ً يف تونس ،والسيما يف فرتة االحتجاز السابق عىل توجيه
االتهام .وما زالت منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء عن حاالت التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة ،بما يف
ذلك وفاة ما ال يقل عن ستة أشخاص أثناء االحتجاز يف ظروف مريبة .وتقول منظمات تونسية معنية بحقوق
اإلنسان إنه وقعت مئات من حاالت التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة منذ اندالع االنتفاضة يف نهاية عام
 2010ومطلع عام  6.2011ومن بني األشكال األكثر شيوعا ً يف أنباء التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة:
الرضب ،والشتائم ،والتهديد باالعتداء الجنيس عىل املعتقلني وأفراد أرسهم ،واإلبقاء يف أوضاع مؤملة ،والحرمان من
النوم ،وغالبا ً ما يكون ذلك بغرض انتزاع "اعرتافات" أو عىل سبيل العقاب يف مراكز الرشطة ومراكز االحتجاز.
وتفيد الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية خالل الفرتة من عام  2011إىل عام  2016أن التعذيب عاد ًة ما
يحدث خالل األيام القالئل األوىل من االحتجاز السابق لتوجيه االتهام ،قبل عرض املعتقل عىل قايض التحقيق.
وحتى وقت قريب ،كان يُسمح ملأموري الضابطة العدلية االحتفاظ باملشتبه فيهم بمعزل عن العالم الخارجي ملدة
تصل إىل ستة أيام .إال إن القانون رقم  ،2013-13الذي اعتمده مجلس نواب الشعب )الربملان( يف  2فرباير/شباط
 2016ويبدأ رسيانه يف يونيو/حزيران  ،2016تضمﱠ ن تعديالت إيجابية عىل "مجلة اإلجراءات الجزائية" ،بما يف
ذلك تخفيض مدة االحتفاظ قبل توجيه االتهام بحيث ال تتجاوز أربعة أيام ،والسماح للمشتبه فيه باالتصال بمحا ٍم
وبأفراد أرسته منذ بداية االحتفاظ 7.ومن األمور املهمة أن التعديالت تجيز للمحتفظ به االستعانة بمحا ٍم للحضور
معه خالل جلسات التحقيق .وهناك تعديل آخر ينص عىل أنه ال يجوز القبض عىل املشتبه به إال بإذن من وكيل
الجمهورية )ممثل النيابة العامة( ،يف حني أن املتبع حاليا ً هو إشعاره بذلك فحسب .كما ينص القانون رقم -13
 2013عىل إلزام وكيل الجمهورية ومأموري الضابطة العدلية بتوفري طبيب إلجراء فحص طبي للمحتفظ به ،إذا ما
طلب ذلك هو أو محاميه أو أحد أفراد أرسته.

 6مقابلة مع مدافعة عن حقوق اإلنسان" ،راضية النرصاوي :التعذيب مستمر يف تونس" ،صحيفة "العربي الجديد"28 ،
يناير/كانون الثاني  .2015مُتاح عىل املوقع:
http://www.alaraby.co.uk/society/2015/1/27/راضية-النرصاوي-التعذيب-مستمر-يف-تونس
 7هذا القانون مُتاح عىل املوقع:
http://majles.marsad.tn/2014/lois/5508a52812bdaa0d1d9d43fe/texte
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وتُعترب هذه التعديالت تحسينا ً مهماً ،إال إن ثمة حاجة لوضع مزيد من الضمانات بما يكفل أن تحد ظروف الحجز
لدى الرشطة من مخاطر التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة .فبمجرد بدء رسيان القانون -13
 ،2013سيكون من حق املحتفظ به مقابلة محاميه ملدة  30دقيقة مر ًة واحدة خالل مدة االحتفاظ ،سواء أكانت
 24ساعة أو  48ساعة )تبعا ً لطبيعة التهمة املنسوبة للمشتبه به ،أي ما إذا كانت جنحة أم جناية( .كما يجب عىل
السلطات التونسية أن تكفل للمحتفظ به الحق يف إحالته عىل وجه الرسعة إىل طبيب مستقل للطب الرشعي
لفحصه ،وتسجيل أية آثار للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة السيئة؛ ويجب عرض نتائج هذا الفحص عىل
قايض التحقيق واملحامني وأفراد عائلة املحتفظ به .ومن جهة أخرى ،يجيز القانون لوكيل الجمهورية وقايض
التحقيق ،يف القضايا املتصلة باإلرهاب ،عدم السماح للمحامي بزيارة املشتبه به وعدم الحضور أثناء سماعه
والتحقيق معه ،وذلك ملدة ال تتجاوز  48ساعة .وال ينص القانون بصفة خاصة عىل تخفيض املدة املسموح بها
لالحتفاظ قبل توجيه االتهام يف القضايا املتصلة باإلرهاب ،وهي  15يوماً ،لتصبح أربعة أيام كما هو الحال بالنسبة
للجرائم األخرى.
ويُذكر أن آالف األشخاص يُحتجزون رهن االحتفاظ السابق لتوجيه االتهام يف أماكن احتجاز تتسم باالكتظاظ
وتفتقر إىل املرافق األساسية .كما تعاني السجون من االكتظاظ وسوء الظروف ،بينما لم تبذل السلطات جهودا ً
تُذكر لفصل الفئات املختلفة من املحتفظ بهم والسجناء ،حسبما تقتيض املعايري الدولية.
وكان "املجلس الوطني التأسييس التونيس" قد اعتمد يف عام  2013قانونا ً بإنشاء "هيئة وطنية للوقاية من
مؤلفة من  16عضوا ً ،ولها صالحية القيام بزيارات ﱡ
ً
لتفقد أماكن االحتجاز بدون إخطار مسبق ،إال يف
التعذيب"
الحاالت التي تتوفر فيها أسباب ملحة وموجبة تحول دون ذلك .بيد أن اللجنة لم تبدأ عملها ،حيث لم يتم تعيني
أعضائها بعد.

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب
يف غضون عام  ،2015وثﱠقت منظمة العفو الدولية عددا ً من حاالت التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة
ألشخاص ُقبض عليهم عىل ذمة قضايا تتعلق باإلرهاب ،وذلك يف سياق تصاعد يف الهجمات املسلحة التي أسفرت
8
عن مقتل ما ال يقل عن  68مدنيا ً باإلضافة إىل عديد من أفراد قوات األمن.
ويف يوليو/تموز  ،2015اعتمد مجلس نواب الشعب التونيس قانونا ً جديدا ً ملكافحة اإلرهاب ،وذلك يف أعقاب هجوم
مس ﱠلح يف مدينة سوسة الساحلية ،يف يونيو/حزيران ،وما ُزعم عن إحباط هجوم آخر يف مدينة قفصة الواقعة يف
جنوب البالد .ويح ﱡل القانون الجديد محل قانون صدر يف عام  ،2003واستُخدم يف عهد الرئيس السابق زين
العابدين بن عيل لقمع املعارضة .وينطوي القانون الجديد عىل إشكاليات ،من بينها ما تضمنه من تعريف مبهم
 8انظر :منظمة العفو الدولية" ،تونس :األدلة عىل التعذيب والوفيات يف الحجز تشري إىل أن مكتسبات االنتفاضة يف مجال
حقوق اإلنسان يف تراجع" 14 ،يناير/كانون الثاني  .2015مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/tunisia-evidence-of-torture-and-deaths-incustody/
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وفضفاض لإلرهاب 9.كما ينص القانون عىل منح ضباط األمن سلطات واسعة يف مراقبة األشخاص ،كما يزيد من
املدة التي يُسمح فيها باحتجاز املشتبه به يف قضية تتعلق باإلرهاب بمعزل عن العالم الخارجي ألغراض التحقيق
لتصل إىل  15يوماً ،وهو األمر الذي يزيد من مخاطر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة .وينص القانون
أيضا ً عىل فرض عقوبة اإلعدام عىل مرتكب االغتصاب وأعمال اإلرهاب التي تسفر عن وقوع وفيات ،كما يجيز
للمحاكم عقد جلسات مغلقة وعدم الكشف عن هوية الشهود ،مما يقوﱢض حق املتهمني يف محاكمة عادلة .ويف
ديسمرب/كانون األول  ،2015قالت الحكومة إنه صدر  28حكما ً يف محاكمات تتعلق باإلرهاب ،من بينها ثالثة
10
أحكام باإلعدام ،وإن هناك ما يزيد عن ألف شخص رهن االحتجاز بتهم تتعلق باإلرهاب.
وقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع عدة أشخاص ،من بينهم نساءُ ،قبض عليهم باتهامات تتصل باإلرهاب خالل
عام  ،2015وادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة عىل أيدي أفراد "الفوج الوطني
ملجابهة اإلرهاب" يف القرجاني بتونس العاصمة ،وذلك خالل جلسات التحقيق التي كانت تهدف إىل إجبارهم عىل
اإلدالء باعرتافات كاذبة .وقد تعرض املعتقلون للصعق بصدمات كهربية ،بما يف ذلك صدمات عىل األعضاء
التناسلية ،وأُخضعوا للوضع املؤلم املعروف باسم "الدجاج املشوي " ،حيث تُكبل أيديهم وأقدامهم بعصا .وتعرض
بعضهم للصفع ،والحرمان من النوم ،وأُجربوا عىل خلع مالبسهمُ ،
وهددوا بإيذاء واغتصاب إناث من أفراد
عائالتهم ،وذلك يف محاولة إلجبارهم عىل التوقيع عىل اعرتافات كاذبة .ويف وقت الحق ،أمر أحد قضاة التحقيق
باإلفراج عن أولئك األشخاص الذين تحدثت معهم منظمة العفو الدولية نظرا ً لعدم وجود أدلة ،وذلك بعد أن أخربوا
القايض أنهم أُجربوا عىل التوقيع عىل "االعرتافات" .وقد بدأ إجراء تحقيق قضائي يف ادعاءات التعذيب ،ولكنه لم
يسفر عن يشء ،ويقول بعض أولئك األشخاص إنهم يتعرضون للرتهيب واملضايقة من ضباط األمن لحملهم عىل
الكف عن املطالبة بالعدالة واملحاسبة.
ادعى خمسة أشخاصُ ،قبض عليهم يوم  27يوليو/تموز  2015لالشتباه يف صلتهم باإلرهاب ،أنهم تعرضوا
للرضب والتعذيب بأسلوب اإليهام بالغرق عىل أيدي محققني من "الفوج الوطني ملجابهة اإلرهاب" يف القرجاني.
وقد تقدموا بشكاوى رسمية بعد اإلفراج عنهم ،يف  4أغسطس/آب  ،2015ولكن أفراد "الفوج الوطني ملجابهة
اإلرهاب" ألقوا القبض عليهم مرة أخرى يف اليوم نفسه ،من أمام املحكمة االبتدائية يف تونس العاصمة ،وأعادوهم
إىل مكان احتجازهم السابق يف القرجاني .ويف  5أغسطس/آب  ،2015خضع الخمسة لفحوص الطب الرشعي،
وأُفرج عنهم إفراجا ً مؤقتا ً يوم  10أغسطس/آب  .2015وقد عُ ينت لجنة برملانية للتحقيق يف ادعاءاتهم بالتعرض
للتعذيب ،ولكن لم تُعلن أية نتائج للتحقيق.

 9منظمة العفو الدولية" ،قانون مكافحة اإلرهاب يهدد الحقوق .يجب ترشيع ضمانات تمنع االنتهاك" 31 ،يوليو/تموز
 .2015مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/2195/2015/en/
" 10الكشف عن عدد السجناء بتهمة اإلرهاب يف تونس" ،صحيفة "الرشوق" 23 ،ديسمرب/كانون األول  .2015مُتاح عىل
املوقع:
http://goo.gl/47vJhi
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اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرﻫﺎب
تلقت منظمة العفو الدولية أنباء عن حاالت من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة ارتُكبت خالل عمليات
القبض ،والنتزاع معلومات أثناء التحقيق يف فرتة االحتفاظ السابق عىل توجيه االتهام ،أو كوسيلة لعقاب أشخاص
يشككون يف سلطات ضباط األمن .ومن بني األساليب املتواترة يف ادعاءات التعذيب التي جمعتها منظمة العفو
الدولية :الصفع والرضب بأداة ،واللكم ،والركل ،والجر عىل األرض ،أو رطم الرأس يف الحائط ،واإلبقاء يف أوضاع
مؤملة.
ويف إحدى هذه الحاالت ،تعرض محمد غرس الله ،وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر  65عاماً ،العتداء عىل
أيدي اثنني من املسافرين يف تونس العاصمة ،بينما كان يغادر محطة حافالت باب سعدون متجها ً إىل مدينة
الكاف ،يف الساعة الخامسة من فجر يوم  11نوفمرب/ترشين الثاني  .2015وقد ذكر ملنظمة العفو الدولية أن
املسافرين كانا من ضباط الحرس الوطني يف غري أوقات الخدمة الرسمية .وبعد أن تدخلت الرشطة لوقف االعتداء
بالرضب ،اقتيد محمد غرس الله مع االثنني اللذين اعتديا عليه إىل مركز الرشطة يف باب سعدون .وبمجرد وصولهم،
اتهمه ضباط الرشطة باالعتداء عىل املسافرين ،وراحوا ينهالون عليه رضبا ً .ويف سياق ذلك ،دفعوه يف الحائط،
وداسوا بأحذيتهم عىل رسغه بينما كان ملقى عىل األرض ،وركلوه مرارا ً يف فخذه األيرس .ويف حوايل الساعة التاسعة
من صباح يوم  11نوفمرب/ترشين الثاني  ،2015نُقل محمد غرس الله يف نهاية املطاف إىل مستشفى شارل
نيكول ،بعدما ُسمح لزمالئه ،الذين تبعوه إىل مركز الرشطة ،باستدعاء سيارة إسعاف .وقد أُصيب محمد غرس الله
بكرسين يف ساقه اليرسى ،وتعني عليه أن يخضع لعمليتني جراحيتني ،إحداهما عملية استبدال مفصل الورك ،وظل
يخضع للعالج يف املستشفى ملدة  17يوماً ،وعندما التقى به ممثلو منظمة العفو الدولية ،يف  28نوفمرب/ترشين
الثاني  ،2015كان ال يزال عاجزا ً عن امليش .وأفادت شهادة طبية أولية ،صادرة عن مستشفى شارل نيكول ،بأنه
يحتاج إىل الراحة ملدة  90يوما ً .وقد اض ُ
طر إىل دفع نفقات جراحة استبدال املفصل ،والتي بلغت  1850دينار
تونيس )حوايل  917دوالر أمريكي( ،وكذلك النفقات املتعلقة بالتمريض .وليس من الواضح حتى اآلن طبيعة
الخطوات التي اتخذتها السلطات للتحقيق يف تلك االدعاءات ومحاسبة املسؤولني عنها.

اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ
تقاعست السلطات التونسية عن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعﱠ الة عىل وجه الرسعة بخصوص ست حاالت،
عىل األقل ،من الوفيات املريبة يف الحجز وقعت منذ عام  .2011ويف املرات التي أُجريت فيها تحقيقات ،جاءت
قارص ًة بشكل فادح ،ولم تقم السلطات بإبالغ أهايل الضحايا باإلجراءات وال بنتائج التحقيقات.
ال تزال عائلة سفيان الدريدي تنتظر حتى اليوم معرفة التفاصيل الكاملة ألسباب وفاته يف الحجز .وكان سفيان
الدريدي قد ُقبض عليه لدى وصوله إىل مطار تونس يوم  11سبتمرب/أيلول  ،2015إثر ترحيله من سويرسا.
وكانت لدى السلطات التونسية مذكرة سابقة بالقبض عليه بتهمة ارتكاب اعتداء عنيف يف عام  .2011وقد مثل
سفيان الدريدي يف املحكمة يوم  15سبتمرب/أيلول  ،2015وكان بصحة جيدة ،ونُقل إىل سجن املرناقية بعد
الجلسة .ويف  18سبتمرب/أيلول  ،2015أُبلغ أفراد عائلة سفيان الدريدي أنه نُقل إىل املستشفى ،ولكنهم عندما
حاولوا زيارته هناك أنكر أفراد الطاقم الطبي معرفة أي يشء عنه .وعندئ ٍذ عادت العائلة إىل املحكمة سعيا ً
للحصول عىل مزيد من املعلومات ،فأُبلغت بأنه تُويف بسبب أزمة قلبية .وعندما شاهد أفراد العائلة جثة سفيان
الدريدي يف املرشحة ،الحظوا وجود كدمات عىل وجهه وجسده .وقد صدرت شهادة وفاته بتاريخ  17سبتمرب/أيلول
 .2015وأفاد تقرير الطب الرشعي ،الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية ،أن سفيان الدريدي نُقل إىل قسم
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الطوارئ يف مستشفى شارل نيكول ،يوم  16سبتمرب/أيلول  ،2015وهو يعاني من "تغري حالة الوعي"ُ ،
وشخصت
حالته عىل أنها زيادة يف الحمض الكيتوني يف الدم وقصور كلوي .ويشري التقرير إىل وجود كدمة ناجمة عن آلة غري
حادة عىل الجانب األيرس من الوجه ،ويحدد أن الكدمة حدثت قبل الوفاة بفرتة ترتاوح بني يومني وخمسة أيام .ولم
يحدد التقرير سبب الوفاة ،ولكنه خلص إىل أن الكدمة يف حد ذاتها ليست السبب الوحيد للوفاة ،وأن الوفاة لم تنجم
عن صدمة ،وأن هناك حاجة إلجراء مزيد من الفحوص لتحديد سبب الوفاة.
ولم تتوفر أية معلومات عن التحقيقات بخصوص خمس حاالت أخرى عىل األقل من حاالت الوفاة املريبة يف الحجز
11
التي علمت بها منظمة العفو الدولية.
ُقبض عىل محمد عيل السنويس من منزله يف حي املالسني بتونس العاصمة يوم  24سبتمرب/أيلول .2014وأفاد
جروه عاريا ً إىل الشارع ،ثم اقتادوه إىل مركز رشطة
شهود عيان أن ضباط الرشطة اعتدوا عليه بالرضب و ﱡ
السيجومي ،حيث احتُجز دون السماح له باالتصال بمحا ٍم أو بعائلته .ويف  1أكتوبر/ترشين األول  ،2014نُقل
محمد عيل السنويس إىل مستشفى شارل نيكول ،بعدما رفض املسؤولون يف سجن املرناقية استالمه نظرا ً لسوء
حالته الصحية .وأشار تقرير طبي إىل أنه تُويف يف الساعة  5:45صباح يوم  3أكتوبر/ترشين األول  .2014وقال
بعض أقارب ومحامي محمد عيل السنويس ملنظمة العفو الدولية إنهم شاهدوا كدمات كبرية عىل جثته ،بما يف ذلك
كدمات عىل مؤخرة الرأس وعىل الظهر والساقني.
وكان عيل بن خميس اللواتي سجينا ً يقيض حكما ً بالسجن ملدة ثالث سنوات يف سجن برج العامري ،غربي تونس
العاصمة .وقال محاموه إنهم بعثوا برسالة إىل السلطات ،يف يوليو/تموز  ،2014منوهني بشكواه من أنه يعاني من
آالم يف جسده ،وأنه ال يتلقى العالج املالئم يف السجن .ولم يتلق املحامون ردا ً عىل هذه الشكاوى ،وتُويف عيل بن
12
خميس اللواتي يف الحجز يوم  23سبتمرب/أيلول .2014
أما وليد دنقري ،الذي كان يبلغ من العمر  34عاماً ،فتُويف يف حجز الرشطة يف تونس العاصمة بعد نحو ساعة من
القبض عليه يف  1نوفمرب/ترشين الثاني  .2013وذكر شهود عيان أنه ُقبض عليه يف شارع عيل طراد بمنطقة مون
فلوري يف تونس العاصمة عىل أيدي أربعة من ضباط الرشطة العدلية يف حي الوردية ،واقتيد إىل مركز رشطة
سيدي بشري .وبعد ذلك ،أُبلغت والدته أنه تُويف من جراء نوبة قلبية ،ولكنها عندما شاهدت جثته بعد بضع ساعات
يف مستشفى شارل نيكول ،الحظت وجود إصابات وكدمات كثرية عىل أجزاء متفرقة من جسمه ،عىل حد قولها،
حيث الحظت وجود جرح خلف األذن ،ودماء تسيل من فمه وأنفه ،وكسور يف أسنانه .وتوضح صور التُقطت بعد
ترشيح الجثة ،واطلعت عليها منظمة العفو الدولية ،وجود جروح عىل كاحيل القدمني ،مما يشري إىل أنهما كانا
مقيﱠدين ،وآثار عىل الرسغني تدل عىل أنهما كانا مكبﱠلني ،إما بأصفاد اليدين أو بغريها من وسائل التكبيل .وتثري
هذه اإلصابات تساؤالت عن الطريقة التي ُقيﱢد بها وليد دنقري وعن الغرض منها .وقد اقترص تقرير فحص الجثة
الذي تسلمته العائلة عىل اإلشارة إىل وجود خدوش قديمة عىل جسد وليد دنقري ،ولكنه لم يذكر اإلصابات التي
13
شاهدتها أرسته ،وال تلك التي ظهرت يف الصور.

 11انظر :منظمة العفو الدولية" ،التعذيب والوفاة يف الحجز يف تونس" 17 ،أكتوبر/ترشين األول  .2014مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2014/10/torture-and-death-in-custody-intunisia/
 12املصدر السابق.
 13انظر :منظمة العفو الدولية" ،تونس :يجب أن يكون التحقيق يف وفاة شخص يف الحجز مستقالً ومحايداً ،وأن تُنرش
نتائجه") ،رقم الوثيقة 7 ،(MDE 30/018/2013 :نوفمرب/ترشين الثاني  .2013مُتاح عىل املوقع:
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اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻌﻨﻒ ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ )اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(
)اﻟﻤﻮاد  ،16 ،2 ،1اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ  10ﻣﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت(
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ال تتوفر معلومات عن نطاق العنف الجنيس والعنف بسبب النوع االجتماعي عىل أيدي موظفني رسميني .إال إن
منظمة العفو الدولية عملت ،منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن عيل ) ،(2011-1987عىل نرش تقارير عن
تعرض نساء للتعذيب واإليذاء الجنيس عىل أيدي أفراد قوات األمن .ففي عام  ،1993نرشت املنظمة تقريرا ً يوثﱢق
ً
موجة من االعتقاالت التعسفية استهدفت نسا ًء من أقارب بعض املعارضني للرئيس السابق بن عيل ،وخاللها
تعرضت عرشات النساء ،وكانت بعضهن حوامل ،للرضب ،والتجريد من املالبس ،واإليذاء الجنيس ،واإلبقاء يف
14
أوضاع مؤملة ،والتهديد باالغتصاب أو بتقديمهن للمحاكمة بتهمة الزنا.
وبحلول يوليو/تموز  ،2015كانت "هيئة الحقيقة والكرامة" ،التي أُنشئت يف عام  2014ملعالجة الجرائم
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت منذ  1يوليو/تموز ،1955
قد تلقت  13278شكوى ،من بينها  1626شكوى من نساء .ومن بني هؤالء النساء الالتي تقدمن بشكاوى ،كانت
هناك  400من السجينات السابقات .وذكرت رئيسة "لجنة املرأة" املنبثقة عن "هيئة الحقيقة والكرامة" أن كثريا ً
ً
رصاحة .إال إن هذه
من الشكاوى تتعلق باإليذاء الجنيس ،ولكن عددا ً قليال ً منها فحسب هو الذي أشار إىل االغتصاب
األعداد ،عىل حد قول رئيسة اللجنة ،ال تعرب عن نطاق االنتهاكات التي وقعت يف املايض ،ومن ثم فهناك حاجة ملزيد
15
من الجهود لحث النساء عىل اإلبالغ عن تلك االنتهاكات.

https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/018/2013/en/
 14انظر :منظمة العفو الدولية" ،نساء ضحايا للمضايقة والتعذيب والسجن") ،رقم الوثيقة،(MDE 30/018/2013 :
يونيو/حزيران  .1993مُتاح عىل املوقع )باإلنجليزية والفرنسية فقط(:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/002/1993/en/
 15انظر :ابتهال عبد اللطيف ،رئيسة لجنة املرأة يف "هيئة الحقيقة والكرامة" ،يوليو/تموز  .2015مُتاح عىل املوقع:
https://inkyfada.com/2015/07/ibtihel-abdelatif-commission-femme-ivd-tunisie/
وقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع ابتهال عبد اللطيف هاتفياً ،يف  12أغسطس/آب .2015
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ومنذ انتفاضة عام  ،2011ظهرت ادعاءات جديدة عن حاالت من التحرش الجنيس عىل أيدي أفراد الرشطة ،وبعض
حاالت العنف الجنيس عىل أيدي موظفني رسميني .ففي سبتمرب/أيلول  ،2012اتهمت مريم بن محمد اثنني من
أفراد الرشطة باغتصابها ،ويف املقابل وُجهت لها تهمة "التجاهر عمدا ً ُ
بالفحش" ،وذلك بعدما وجدها ضباط
الرشطة مع خطيبها يف سيارة يف منتصف الليل 16.وبعد محاكمة مطوﱠ لة ،أُدين الضابطان بتهمة االغتصاب وحُ كم
ً
معروضة أمام محكمة التعقيب
عليهما بالسجن ملدة  15سنة ،وهما يقضيان مدة الحكم حاليا ً .وال تزال القضية
)النقض( .وتُعد التحقيقات واملحاكمات الفعﱠ الة يف حاالت العنف بسبب النوع االجتماعي أمرا ً استثنائياً ،وال يزال
هناك إحجام عن اإلبالغ عن حاالت العنف الجنيس ،وخاصة التي يرتكبها موظفون رسميون ،وذلك خشية العواقب
ووصمة العار التي تلحق باملبلغات.

اﻟﻤﺜﻠﻴﻮن واﻟﻤﺜﻠﻴﺎت وذوو اﻟﻤﻴﻮل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﺤﻮﻟﻮن ﺟﻨﺴﻴﺎ ً
وﻣﺰدوﺟﻮ اﻟﻨﻮع واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﻨﺲ
يؤدي تجريم العالقات الجنسية بالرتايض بني أفراد من الجنس نفسه ،بموجب الفصل  230من "املجلة الجزائية"
الذي يفرض عقوبة عىل ذلك تصل إىل السجن ثالث سنوات ،ويُعد يف حد ذاته انتهاكا ً لحقوق اإلنسان ،إىل جعل
ً
عرضة للعنف واإليذاء من جانب
املثليني واملثليات وذوي امليول الجنسية الثنائية واملتحولني جنسيا ً ومزدوجي النوع
أفراد الرشطة ،الذين كثريا ً ما يستغلون خوف أولئك األفراد من االعتقال واملحاكمة ويقومون بابتزازهم وطلب املال
منهم ،بل وإيذائهم جنسيا ً يف بعض األحيان .ويُضطر املثليون لدفع رىش لتفادي القبض عليهم ،حتى وإن لم يكن
لدى الرشطة "دليل" يثبت ممارستهم لعالقات جنسية مثلية .كما يواجه املتحولون جنسيا ً مخاطر إضافية
تجرم ُ
الفحش واألفعال التي تُعترب تعديا ً عىل األخالق الحميدة واآلداب
بالتعرض للقبض واملحاكمة بموجب قوانني ﱢ
17
العامة.
وقد ذكر عدد من املثليني ومن املتحوالت جنسيا ً ملنظمة العفو الدولية أن ضباط الرشطة استغلوا خوفهم من
التعرض للقبض واملحاكمة من أجل التحرش بهم وإيذائهم جنسيا ً 18.فعىل سبيل املثال ،أوقف اثنان من ضباط
الرشطة طالبا ً من صفاقس يبلغ من العمر  20عاما ً وطلبا االطالع عىل بطاقة هويته .وقال الشاب إنه كان يضع
مساحيق التجميل عىل وجهه ،ولهذا وصفه الضابطان بأنه "شاذ" .ثم اقتاده أحد الضابطني إىل سيارته وأخذ
ً
أسئلة ،ثم بدأ بتفتيشه ،وقال الشاب إنه يف أثناء ذلك ،راح الضابط يتلمس األجزاء الحساسة من جسده
يوجه له
 16انظر :منظمة العفو الدولية" ،امرأة ُزعم أنها اغتُصبت من قبل أفراد الرشطة تواجه املحاكمة" 27 ،سبتمرب/أيلول .2012
مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/09/tunisia-woman-allegedly-raped-police-mayface-jail-time/
 17ينص الفصل  226من "املجلة الجزائية" عىل أن يُعاقب بالسجن مدة ستة أشهر ك ﱡل من يتجاهر عمدا ً ُ
بالفحش ،بينما ينص
الفصل  226مكرر عىل أن يُعاقب بالعقوبة نفسها ك ﱡل من عمد علنا ً إىل مضايقة الغري بوجه يخل بالحياء ،وك ﱡل من لفت النظر
علنا ً إىل وجود فرصة الرتكاب الفجور.
 18انظر :منظمة العفو الدولية" ،االعتداء ثم االتهام :العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتماعي يف تونس") ،رقم الوثيقة:
 ،(MDE 30/2814/2015نوفمرب/ترشين الثاني  .2015مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/2814/2015/en/

رقم الوثيقةMDE 30/3717/2016 :

منظمة العـفـو الـدولية مارس/آذار 2016

 16تونس
مذكرة مُقدمة إىل "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة لألمم املتحدة
وطلب الحصول عىل رقم هاتفه.
ونظرا ً للخوف من وصمة العار ومن التعرض للعنف ،يُضطر كثري من املثليني واملثليات وذوي امليول الجنسية
الثنائية واملتحولني جنسيا ً ومزدوجي النوع إىل إخفاء هويتهم الجنسية عن عائالتهم ومجتمعاتهم .وقال شخص
مثيل آخر ملنظمة العفو الدولية إن أحد ضباط الرشطة استغل خوفه من انكشاف أمره لكي يبتزه .وقال الشخص
إن ضابط الرشطة كان يتصل به بانتظام ويطلب منه أداء "خدمات جنسية".
وباملثل ،فإن تجريم بعض أنواع العمل يف مجال الجنس ،بموجب الفصل  231من "املجلة الجزائية" الذي يفرض
عقوبة السجن ملدة تصل إىل سنتني ،وتجريم الزنا ،بموجب الفصل  236من "املجلة الجزائية" الذي يفرض عقوبة
ً
عرضة بشكل كبري ملخاطر االنتهاكات عىل
السجن ملدة خمس سنوات" ،يؤدي إىل جعل العامالت يف مجال الجنس
19
أيدي الرشطة ،كما يمنعهن من اإلبالغ عن االنتهاكات والسعي إىل انتصاف قضائي .وكثريا ً ما تتعرض عامالت
الجنس ،الالتي يمارسن العمل بشكل غري قانوني لالغتصاب واالبتزاز من جانب أفراد الرشطة 20.وقد أظهرت
بحوث منظمة العفو الدولية أن بعض عامالت الجنس يخشني من اإلبالغ عن تلك االنتهاكات خوفا ً من أن يتعرضن
للمحاكمة أو أن يعرف أفراد عائالتهن بعملهن يف مجال الجنس .وال تتوفر حماية تُذكر لهؤالء الالتي يعملن خارج
إطار التعليمات والنُظم الصادرة عن وزارة الداخلية .ويف أعقاب االنتفاضة ،تعرضت عدة مواخري رسمية العتداءات
من جانب أشخاص يُعتقد أنهم سلفيون ،مما جعل عدد املواخري ينخفض من  11ماخورا ً إىل اثنني فقط يف تونس
21
العاصمة وصفاقس .ومنذ ذلك الحني ،اض ُ
طرت كثريات من عامالت الجنس إىل مزاولة العمل بشكل غري قانوني.
ويف إحدى الحاالت ،قالت امرأة متزوجة من صفاقس ،وتبلغ من العمر  25عاماً ،ملنظمة العفو الدولية يف
مارس/آذار  ،2015إنها تعرضت لإلساءة الجنسية واالبتزاز واالستغالل من جانب ضابط رشطة بعينه منذ عام
 ،2012حني عرف أنها تعمل يف مجال الجنس .فقد هدد ضابط األمن بإبالغ عائلتها بطبيعة عملها ،وباتهامها
بممارسة الدعارة ،وإخبار زوجها بأنها زانية )وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن خمس سنوات مع غرامة(.
 19ينص الفصل  236من "املجلة الجزائية" عىل أن يُعاقب مرتكب الزنا ،سواء أكان الزوج أو الزوجة ،بالسجن خمس سنوات
وبغرامة قدرها  500دينار تونيس )حوايل  255دوالر أمريكي( .وبالرغم من أن املجلة الجزائية" ال تنطوي عىل تمييز ضد
املرأة فيما يتعلق بالعقوبة ،فإن منظمة العفو الدولية ترى أن قوانني الزنا تؤثر بشكل غري متناسب عىل املرأة يف الواقع الفعيل،
وتعزز من الصور النمطية الضارة املتعلقة بالنوع االجتماعي ،وتمنع ضحايا االغتصاب يف بعض األحيان من اإلبالغ عن
الجريمة خشية تعرضهن للمحاكمة إذا عجزن عن إثبات حدوث االغتصاب.
 20يتعني عىل أية امرأة ترغب يف العمل يف مجال الجنس أن تسجل نفسها لدى وزارة الداخلية .وال يجوز لها مزاولة هذا العمل
إال يف مواخري ﱠ
مرخصة يف مناطق محددة ال يجوز لها مغادرتها دون إذن الرشطة .وتحصل كل امرأة عىل إجازة شهرية ،ترتاوح
بني ستة و 10أيام ،توافق فرتة الطمث أو الدورة الشهرية لديها ،وتخضع لفحوص طبية إلزامية كل أسبوعني للتحقق من
خلوها من األمراض املنقولة جنسيا ً .وتدفع كل امرأة ما يرتتب عليها من رضائب ،وتُعترب موظفة تابعة لوزارة الداخلية .وطبقا ً
للتعليمات والنُظم نفسها ،يتعني عىل من ترغب يف ترك هذا العمل أن تثبت قدرتها عىل كسب العيش بوسيلة "رشيفة" ،وأن
تحصل عىل إذن من الرشطة ،وهو األمر الذي يضع عوائق أمام الراغبات يف ترك العمل يف مجال الجنس .ويُعترب العمل يف مجال
ُجرما ً بموجب الفصل  231من "املجلة الجزائية".
الجنس خارج إطار هذه التعليمات والن ُظم عمالً م ﱠ
 21انظر :منظمة العفو الدولية -5" ،محنة عامالت الجنس" ،يف التقرير املعنون" :االعتداء ثم االتهام :العنف الجنيس والقائم
عىل النوع االجتماعي يف تونس") ،رقم الوثيقة ،(MDE 30/2814/2015 :نوفمرب/ترشين الثاني  .2015مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/2814/2015/en/
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وأوضحت املرأة ملنظمة العفو الدولية أنها بدأت العمل يف مجال الجنس إلعالة أرستها بعد حبس زوجها ،وأنها
حرصت عىل القيام بذلك رسا ً .وكان ضابط الرشطة قد أوقفها بينما كانت يف سيارة أجرة ،وفتﱠش حقيبتها ،ووجد
عددا ً من الواقيات الذكرية ومبلغا ً كبريا ً من املال ،فاستنتج أنها تعمل يف مجال الجنس ،وهددها بالحبس إذا لم
توافق عىل الذهاب معه إىل منزله .وبمجرد ذهابها هناك قام باغتصابها .وبعد ذلك ،واصل الضابط إيذاءها جنسياً،
وتهديدها بفضحها أمام زوجها وأرستها إذا رفضت ممارسة الجنس معه ومع أصدقائه.
ووصفت امرأة أخرى تعمل يف مجال الجنس ملنظمة العفو الدولية كيف تعرضت لالغتصاب عىل أيدي ضباط
الرشطة يف مركز رشطة باردو بتونس العاصمة يف عام  .2003وكانت املرأة تجلس مع ابنها ،البالغ من العمر سبع
سنوات ،يف مقهى ترتدد عليه عامالت الجنس عندما حرض عدد من ضباط الرشطة وطلبوا منها أن تذهب معهم إىل
مركز الرشطة .وعندما وصلوا إىل هناك ،حبس الضباط ابنها يف غرفة أخرى ،وعرضوا عليها رشيط فيديو المرأة
تمارس الجنس مع عدة رجال ،ثم طلب منها رئيس مركز الرشطة أن تفعل اليشء نفسه ،وركلها يف فمها ثم
اغتصبها .وبعد ذلك جاء ضابطان آخران وتناوبا عىل اغتصابها ،بينما كان ضابط رابع يقوم بتصويرها وهي
تُغتصب .وكانت املرأة ترصخ طوال الوقت ،وكانت تسمع ابنها وهو يرصخ يف الغرفة األخرى.
ويُذكر أن أعمال العنف بسبب النوع االجتماعي التي يرتكبها موظفون رسميون ،من قبيل اإلساءات الجنسية التي
يرتكبها أفراد الرشطة ضد النساء املشتبه يف أنهن يعملن يف مجال الجنس ،تُعترب بمثابة نوع من التعذيب ،كما إنها
تمثل انتهاكات اللتزامات تونس بموجب "اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة" ،و"العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" ،وغريهما من املواثيق الدولية يف مجال حقوق اإلنسان.

ﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ :ﻓﺤﻮص اﻟﻌُﺬرﻳﺔ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﺸﺮﺟﻲ
من أجل إقامة دليل عىل العنف الجنيس أو العنف بسبب النوع االجتماعي ،يتعني عىل الضحايا الحصول عىل شهادة
طبية أولية ،وهي عبارة عن تقرير للطب الرشعي ،وال يمكن استخراجها إال من مؤسسة عامة ،ويجب أن يتقدم
قاض أو ممثل السلطة املحلية ،مثل العمدة أو حاكم الوالية.
بطلبها ضابط رشطة أو ٍ
وكثريا ً ما يُطلب من األطباء الرشعيني عند فحص النساء الضحايا أن يحددوا ما إذا كانت الضحية عذراء أم معتاد ًة
عىل املمارسة الجنسية ،وطبيعة اإلصابات التي لحقت بجسدها .وقد ذكرت "منظمة الصحة العاملية" أن فحوص
العُ ذرية ليس لها أساس علمي ،وينبغي أال تُستخدم تحت أي ظرف من الظروف خالل الفحص الطبي لضحايا
تعرض الضحايا لوصمة أخرى.
االعتداءات الجنسية .وترى منظمة العفو الدولية أن مثل هذه الفحوص قد ﱢ
ويف الوقت نفسه ،عاد ًة ما يخضع الرجال املتهمون بالضلوع يف عالقات جنسية مثلية بالرتايض لفحص رشجي
بمعرفة أطباء .وينطوي الفحص ،الذي يأمر به القايض عاد ًة من أجل "إثبات" ممارسة الجنس الرشجي ،عىل
إيالج .وبالرغم من أنه يحق للمشتبه بهم رفض الخضوع لهذا الفحص ،فإن النشطاء يقولون إن معظم الرجال
ليسوا عىل علم بحقوقهم ،ويتعرضون للضغط من أجل املوافقة عىل إجراء الفحص ،كما يتعرضون للتهديد إلجرائه.
وال يوجد أساس علمي ملثل هذه الفحوص ،كما إنها تمثل انتهاكا ً ملبدأ حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
السيئة عندما تتم بشكل غري طوعي وتنطوي عىل إيالج ،كما هو الحال يف الفحوص الرشجية باإلكراه يف تونس.
ً
مخالفة ألخالقيات مهنة الطب املنصوص عليها يف
وترى منظمة العفو الدولية أن الفحوص الرشجية باإلكراه تمثل
"إعالن جنيف" الصادر عن "الجمعية الطبية العاملية" ،و"مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني
الصحيني ،والسيما األطباء ،يف حماية املسجونني واملحتجزين من التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
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يف  6سبتمرب/أيلول  ،2015استدعت الرشطة طالبا ً يبلغ من العمر  22عاما ً ،ويُعرف باالسم املستعار "مروان"،
فيما يتصل بقضية قتل رجل يف مدينة سوسة .وقد أنكر مروان أي صلة له بالجريمة ،ولكنه اعرتف بممارسة
الجنس مع القتيل ،وذلك بعدما هدده أفراد الرشطة بتوجيه تهمة القتل العمد له ،حسبما ورد .وقد وُجهت له تهمة
"اللواط" بموجب الفصل  230من "املجلة الجزائية" ،وأُدين وحُ كم عليه بالسجن ملدة سنة ،يف  22سبتمرب/أيلول
 ،2015وذلك بعدما أُجرب عىل الخضوع لفحص رشجي .ويف ديسمرب/كانون األول  ،2015أُفرج عنه بكفالة ،وعند
نظر االستئناف ،يف يناير/كانون الثاني ُ ،2016خفض الحكم إىل املدة التي أمضاها فعال ً يف الحبس باإلضافة إىل
22
غرامة.
ويف حالة أخرىُ ،قبض عىل ستة شبان أثناء تجمع ،يوم  2ديسمرب/كانون األول  ،2015يف مدينة القريوان .ويف 10
ديسمرب/كانون األول  ،2015أُدين الستة وحُ كم عليهم بالسجن ثالث سنوات ،كما أمرت املحكمة بمنعهم من
اإلقامة يف مدينة القريوان ملدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة عقوبتهم واإلفراج عنهم 23.ويف  7يناير/كانون الثاني
 ،2016أُفرج عن الشبان الستة لحني البت يف االستئناف .وخالل جلسة االستئناف ،يف  3مارس/آذار ،2016
ُخفض الحكم الصادر ضدهم إىل السجن ملدة شهر ،وهي املدة التي أمضوها بالفعل ،باإلضافة إىل غرامة .كما أُلغي
الحظر املفروض عىل إقامتهم يف القريوان .وبعد اإلفراج عن هؤالء الشبان بكفالة ،وصفوا كيف أُجربوا عىل الخضوع
للفحص الرشجي رغما ً عن إرادتهم .ووفقا ً لروايتهم ،فقد اقتادهم أفراد الرشطة إىل املستشفى واصطحبوهم إىل
غرفة الفحص .وكان الطبيب الرشعي يقابل كال ً منهم عىل حدة ،وعندما رفض ك ٌل منهم الخضوع للفحص ُ
طلب
منهم التوقيع عىل إفادة بالرفض .ولدى مغادرة هؤالء األشخاص الغرفة ،اعتدى أفراد الرشطة عليهم بالرضب،
وأجربوهم عىل العودة والخضوع للفحص .وقد مُزقت إفادات الرفض ،وأُجربوا عىل التوقيع عىل إفادة بقبولهم
24
إجراء الفحص.

محرمات رهاب املثلية يف تونس"" 30 ،سبتمرب/أيلول  .2015مُتاح عىل املوقع:
 22انظر :منظمة العفو الدولية" ،تحدي ﱠ
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/challenging-tunisias-homophobic-taboos/
 23انظر :منظمة العفو الدولية" ،تونس :الحكم عىل ستة رجال بتهمة إقامة عالقات جنسية مثلية يس ﱢلط الضوء عىل ُرهاب
املثلية املتأصل يف البالد" 14 ،ديسمرب/كانون األول  .2015مُتاح عىل املوقع )باإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية(:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/tunisia-sentencing-of-six-men-for-samesex-relations-highlights-states-entrenched-homophobia/
 24انظر :منظمة العفو الدولية" ،تونس :معلومات إضافية :اإلفراج عن ستة رجال بكفالة ،ولكنهم عرضة لخطر جسيم"15 ،
يناير/كانون الثاني  .2016مُتاح عىل املوقع )باإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية(:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/3216/2016/en/
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واﺟﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
تتحمل تونس أيضا ً املسؤولية عن أعمال العنف التي يرتكبها فاعلون غري تابعني للدولة ،وذلك إذا لم "تترصف
بالجدية الالزمة ملنع انتهاكات الحقوق أو الستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض" 25.ويشمل ذلك عدم
الترصف بالجدية الالزمة ملعالجة العنف يف إطار األرسة والبيت ،وغري ذلك من أشكال العنف بسبب النوع
ً 26
االجتماعي ،واالعتداءات التي ينفذها فاعلون غري تابعني للدولة بدافع كراهية املثليني واملثليات واملتحولني جنسيا.
وال يزال القانون التونيس قارصا ً عن توفري الحماية الكافية لضحايا العنف الجنيس والعنف بسبب النوع
االجتماعي .فتعريف االغتصاب ال يتماىش مع املعايري الدولية ،وال يشتمل عىل االغتصاب يف إطار الزواج ،وهو األمر
الذي يعني أن إثبات الجريمة يف املحكمة يخضع لتقدير القايض .ويجيز الفصل  227مكرر من "املجلة الجزائية"
ملن اغتصب فتاة أو امرأة يقل عمرها عن  20سنة أن يفلت من العقاب إذا تزوج ضحيته .وينص الفصل  230من
"املجلة الجزائية" عىل تجريم العالقات الجنسية بالرتايض بني أفراد من الجنس نفسه ،وهو األمر الذي يعني أنه
من غري املرجح أن يتقدم ضحايا العنف الجنيس من املثليني واملثليات وذوي امليول الجنسية الثنائية واملتحولني
جنسيا ً ومزدوجي النوع لإلبالغ عما تعرضوا له من جرائم أو للسعي لتحقيق العدالة .وقد أوصت "اللجنة املعنية
27
بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة" بأن تعتمد السلطات التونسية قانونا ً شامال ً بشأن العنف ضد النساء والفتيات.
ترسب مرشوع أويل لهذا القانون ،يف ديسمرب/كانون األول  ،2014وكان يعكس تطورا ً إيجابيا ً عىل ما يبدو .إال
وقد ﱠ
ُ
ً
إن مرشوع القانون عُ طل الحقا يف مجلس الوزراء ،ثم أحيل مرة أخرى إىل وزارة املرأة واألرسة والطفولة إلعادة
مرشوع جدي ٍد للقانون ،ينص عىل إنشاء آليات للمنع والحماية لضحايا العنف،
صياغته .ويجري حاليا ً االنتهاء من
ٍ
ويهدف إىل إلغاء الفصل  227مكرر والفصل  239من "املجلة الجزائية".
وبالرغم من ارتفاع معدالت العنف بسبب النوع االجتماعي ،فإن ضباط الرشطة عاد ًة ما يفتقرون إىل التدريب
ً
ً
شخصية .وال توجد وحدات رشطية متخصصة للتعامل مع
مسألة
الالزم للتعامل مع العنف األرسي ويعتربونه
حاالت العنف األرسي والعنف الجنيس ،وعادة ما يتقدم الضحايا بالشكاوى إىل أفرع الحرس الوطني أو الرشطة
العدلية .ويُعترب عدد ضابطات الرشطة النسائية منخفضاً ،وهن ال يملن إىل العمل يف أوقات املساء أو الليل .وقالت
بعض النساء الالتي التقت بهن منظمة العفو الدولية إن ضباط الرشطة كانوا يرفضون بالغاتهن أو يلقون باللوم
عليهن فيما تعرضن له من عنف .وبوجه عام ،تحاول الرشطة إثناء النساء عن التقدم بشكاوى ،وإقناعهن بعدم
 25اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ،التوصية العامة رقم  ."19مُتاحة عىل املوقع:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom12
 26انظر :منظمة العفو الدولية -9" ،الواجبات الدولية املرتتبة عىل تونس يف مجال حقوق اإلنسان" ،يف التقرير املعنون:
"االعتداء ثم االتهام :العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتماعي يف تونس") ،رقم الوثيقة،(MDE 30/2814/2015 :
نوفمرب/ترشين الثاني  .2015مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/2814/2015/en/
" 27املالحظات الختامية للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ،وثيقة األمم املتحدة رقم،CEDAW/C/TUN/CO/6 :
 22أكتوبر/ترشين األول  .2010مُتاح عىل املوقع:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-TUN-CO-6.pdf
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هدم األرسة وبوضع مصالح األطفال فوق أي اعتبار .وبدال ً من تنفيذ القانون وحماية النساء من التعرض ملزيد من
28
العنف ،ترى الرشطة أن دورها ينحرص يف محاولة التوسط واملصالحة.
وال يتم التحقيق يف جرائم الكراهية ضد املثليني واملثليات واملتحولني جنسيا ً .وذكر الضحايا الذين التقت بهم
منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا العتداءات يف الشوارع ويف بيوتهم ويف أماكن عملهم ،ويف بعض األحيان تكرر
االعتداء عدة مرات من جانب املجموعات نفسها أو األفراد أنفسهم .وقال الضحايا إنهم كانوا يتعرضون للرضب
والسب مرارا ً .ويف بعض الحاالت كانوا يتعرضون ملحاوالت خنق ولحرقهم بلفافات التبغ .وذكر بعض املجاهرين
بهويتهم الجنسية املثلية والنشطاء املدافعني عن حقوق املثليني واملثليات وذوي امليول الجنسية الثنائية واملتحولني
جنسيا ً ومزدوجي النوع أنهم يتعرضون عىل الدوام لشتائم ومضايقات ،وأنهم تلقوا تهديدات بالقتل واإليذاء بشكل
شخيص أو من خالل مواقع التواصل االجتماعي .وعندما سألتهم منظمة العفو الدولية عما إذا كانوا قد تقدموا
بشكاوى إىل الرشطة عن تلك االنتهاكات ،أوضح معظمهم أنهم لم يرغبوا يف اإلبالغ عما تنطوي عليه الجرائم من
كراهية للمثليني واملثليات واملتحولني جنسيا ً خوفا ً من التعرض لالعتقال واملحاكمة .أما أولئك الذين أبلغوا الرشطة
عن االعتداءات ،فكثريا ً ما كانوا يتعرضون ملزيد من اإلساءة عىل أيدي الرشطة ،وكان يُقال لهم إنهم يتحملون
مسؤولية استجالب العنف عىل أنفسهم .والواقع أن الرشطة كثريا ً ما تخرب الضحايا من املثليني واملثليات وذوي
امليول الجنسية الثنائية واملتحولني جنسيا ً ومزدوجي النوع أن عليهم التنازل عن شكاواهم إذا ما أرادوا تفادي
29
املحاكمة بتهمة ممارسة عالقات جنسية مثلية.
يف عام  ،2015قالت امرأة مثلية ،تُعرف باسم "شاركي" ،ملنظمة العفو الدولية إنها سعت لطلب اللجوء يف الخارج
بعدما تعرضت ألربعة اعتداءات منفصلة عىل مدار عام ،وذلك من جانب رجال كانوا يعتدون عليها يف الشارع،
ويرضبونها بأيديهم وأقدامهم وبزجاجات محطمة ،ويف إحدى املرات جرحوها يف رقبتها بمدية .وقد تعرضت
"شاركي" ملا يقل عن ثمانية اعتداءات بدافع كراهية املثليني واملثليات عىل مدار تسع سنوات ،وأبلغت الرشطة بهذه
االعتداءات ،ولكن الرشطة تقاعست عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم ،بل وحذرتها السلطة من أنها قد تواجه
30
املحاكمة والسجن باعتبارها امرأة مثلية.

 28انظر :منظمة العفو الدولية -6" ،العقبات التي تعرتض سبيل العدالة" ،يف التقرير املعنون" :االعتداء ثم االتهام :العنف
الجنيس والقائم عىل النوع االجتماعي يف تونس") ،رقم الوثيقة ،(MDE 30/2814/2015 :نوفمرب/ترشين الثاني .2015
مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/2814/2015/en/
 29انظر :منظمة العفو الدولية -4" ،العنف املوجه ضد املثليني واملثليات وذوي امليول الجنسية الثنائية واملتحولني جنسيا ً
ومزدوجي النوع" ،يف التقرير املعنون" :االعتداء ثم االتهام :العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتماعي يف تونس") ،رقم
الوثيقة ،(MDE 30/2814/2015 :نوفمرب/ترشين الثاني  .2015مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/2814/2015/en/
 30املصدر السابق ،ص .45-44
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اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺿﺪ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ
ﺑﻬﻢ وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ )اﻟﻤﺎدﺗﺎن ،1
 ،16اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ  40ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت(
إﺟﺮاءات اﻟﻄﻮارئ
صعﱠ دت السلطات التونسية من اإلجراءات األمنية ،من خالل االعتماد بشكل كبري عىل قوانني الطوارئ .وقد ظلت
البالد تخضع لحالة الطوارئ لفرتات طويلة منذ عام  ،2011وكان آخرها منذ  24نوفمرب/ترشين الثاني  ،2015يف
أعقاب هجوم وقع يف وسط العاصمة تونس وأسفر عن مقتل  12من أفراد الحرس الرئايس .وبموجب حالة
الطوارئ ،التي ينظمها أمر رئايس صادر يف عام  1978كما يقرها الدستور ،تتمتع السلطات التونسية بصالحيات
واسعة يف تقييد حرية التنقل وحرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات .ويف ظل هذه األوضاع ،ﱠ
نفذت قوات األمن آالفا ً
من عمليات القبض واملداهمة ،بما يف ذلك عمليات تفتيش للمنازل بدون إذن قضائي .كما وضعت قوات األمن مئات
األشخاص رهن اإلقامة الجربية يف املنزل أو تحديد اإلقامة يف مناطق معينة ،ون ُ ﱢفذت كثري من هذه اإلجراءات عىل
نحو تعسفي ينطوي عىل التمييز.
وقد ن ُ ﱢفذ ما ال يقل عن  1880عملية مداهمة يف شتى أنحاء البالدُ ،
وقبض عىل ما ال يقل عن  155شخصا ً لالشتباه
يف انتمائهم إىل منظمات إرهابية ،خالل األسبوع الذي أعقب إعالن حالة الطوارئ يف  24نوفمرب/ترشين الثاني
ً
سلسلة من عمليات مداهمة
 ،2015وذلك وفقا ً ملا ذكرته وزارة الداخلية التونسية .وقد وثﱠقت منظمة العفو الدولية
املنازل ليال ً يف منطقة حلق الوادي قرب العاصمة تونس ،يوم  27نوفمرب/ترشين الثاني  ،2015وخاللها
استخدمت قوات األمن القوة املفرطة .وذكر بعض أهايل املنطقة أن أعدادا ً كبرية من أفراد قوات األمن ،الذين ينتمون
إىل "الفوج الوطني ملجابهة اإلرهاب" ،اقتحموا منازل يف منطقة حلق الوادي ،وهم يغطون وجوههم بلثام ويحملون
بنادق ،وراحوا يهددون السكان ،وبينهم أطفال وكهول يعانون من أمراض مزمنة ،بتصويب األسلحة عليهم،
وقبضوا عىل عرشات األشخاص خالل الساعات األوىل من فجر يوم  27نوفمرب/ترشين الثاني  .2015وقال شهود
عيان تملكتهم الصدمة إن أفراد قوات األمن اقتحموا منازل بعدما حطموا أبوابها دون اإلفصاح عن هويتهم أو
تقديم أذون قضائية ،وراحوا يصوبون أسلحتهم نحو السكان .وقد اقتيد كثريون ممن ُقبض عليهم بعيدا ً وهم ال
يزالون يرتدون مالبس النوم والنعال املنزلية ،وتعرض بعضهم للرضب أثناء نقلهم إىل مركز الرشطة الستجوابهم.
وقد أُطلق رساحهم بعد عدة ساعات وقيل لهم إنه سيتم االتصال بهم ملتابعة االستجواب.
كما استُخدمت إجراءات الطوارئ لوضع عرشات األشخاص رهن اإلقامة الجربية يف املنزل أو تحديد اإلقامة يف
مناطق معينة ،وذلك عىل نحو يتسم بالتمييز والتعسف ،فيما يبدو ،مما فرض قيودا ً عىل حريتهم وعىل حقهم يف
حرية التنقل كما أرضﱠ بقدرتهم عىل كسب العيش .وتشري أحدث األرقام الصادرة عن وزارة الداخلية إىل أن ما ال
يقل عن  138شخصا ً قد وُضعوا قيد اإلقامة الجربية يف املنزل أو تحديد اإلقامة يف منطقة معينة ،وذلك ردا ً عىل

رقم الوثيقةMDE 30/3717/2016 :

منظمة العـفـو الـدولية مارس/آذار 2016

 22تونس
مذكرة مُقدمة إىل "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة لألمم املتحدة
الهجوم الذي وقع يف نوفمرب/ترشين الثاني  .2015وقد ادعت وزارة الداخلية التونسية أن جميع الذين ُفرضت
عليهم تدابري اإلقامة الجربية كانوا إما مقاتلني عادوا من مناطق رصاع ،وإما أعضاء يف جماعة "أنصار الرشيعة"
املسلحة ،التي أعلنتها تونس جماعة إرهابية.
إال إن تجربة  11شخصا ً يخضعون حاليا ً لتدابري اإلقامة الجربية يف املنزل أو تحديد اإلقامة يف منطقة معينة،
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم ،تبني أن بعضهم لم يسبق لهم السفر مطلقا ً خارج البالد ،أو السفر
إىل مناطق رصاع .ويعتقد بعضهم أنهم استُهدفوا بسبب معتقداتهم الدينية أو أنشطتهم يف مجال املجتمع املدني.
بينما قال آخرون إنهم يتعرضون للعقاب مرة أخرى بعد أن سبق القبض عليهم بموجب قوانني كانت تُستخدم يف
ظل الحكم القمعي للرئيس األسبق زين العابدين بن عيل بهدف إخراس املعارضة .ولم يتلق أي من هؤالء
األشخاص إشعارا ً كتابيا ً بقرار وضعهم رهن اإلقامة الجربية ،مما يجعل من الصعب للغاية عليهم الطعن يف هذا
القرار .وقد قيل لهؤالء األشخاص إن اإلقامة الجربية يف املنزل سوف تستمر ما دامت حالة الطوارئ مستمرة .وقد
خ ﱠلف هذا اإلجراء ،مع تجديده بصورة متكررة ،عواقبَ وخيمة عىل حياة أولئك األشخاص ،حيث ال يستطيعون
مزاولة أعمالهم ،بل وانفصل بعضهم عن عائالتهم .ويتعني عىل الدولة ،بمقتيض القانون التونيس ،تقديم تعويضات
للخاضعني لإلقامة الجربية يف املنزل أو تحديد اإلقامة يف منطقة معينة .إال إن جميع األشخاص الذين تحدثت معهم
منظمة العفو الدولية قالوا إنهم لم يحصلوا عىل أية مساعدات من الدولة.
ومن جهة أخرى ،تلقت منظمة العفو الدولية أنبا ًء عن ممارسات عنف عىل أيدي ضباط األمن ضد متظاهرين وضد
إعالميني كانوا يغطون املظاهرات ،وذلك أثناء تفريقها بالقوة .وقال بعض الصحفيني ملنظمة العفو الدولية إنهم
تعرضوا للكم أو الركل عىل أيدي ضباط األمن أو حُ طمت معداتهم اإلعالمية .وذكر "مركز تونس لحرية الصحافة"
أن معظم الصحفيني أصبحوا يُحجمون عن اإلبالغ عن أحداث العنف ضدهم ،نظرا ً لعدم وجود ثقة تُذكر لديهم يف
أنه سيتم التحقيق يف شكاواهم أو يف أن املسؤولني سوف يخضعون للمحاسبة.

ﺗﺮﻫﻴﺐ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮاﺋﻢ "إرﻫﺎﺑﻴﺔ"
وثﱠقت منظمة العفو الدولية نمطا ً من املضايقة والرتهيب تمارسه قوات األمن ضد أهايل األشخاص املشتبه يف
ارتكابهم جرائم إرهابية ،وذلك عىل ما يبدو بهدف إجبارهم عىل تقديم معلومات عن أماكن ذويهم.
وذكر بعض األهايل الذين يقيمون يف مدينة الكاف ويف تونس العاصمة أنهم تعرضوا لالعتقال مرارا ً بشكل تعسفي،
باإلضافة إىل تكرار تفتيش منازلهم بدون إذن قضائي ،واستخدام القوة املفرطة أثناء عمليات مداهمة املنازل ليالً،
من قبيل تحطيم األبواب وإطالق العيارات النارية يف الهواء .ويف معظم الحاالت ،لم تكن قوات األمن توضح السبب
وراء عمليات التفتيش وال ماهية ما يبحثون عنه .ويف الحاالت التي وثﱠقتها منظمة العفو الدولية ،كانت املضايقات
تمتد لفرتات ترتاوح بني تسعة أشهر وحوايل ثالث سنوات ،وكان لها تأثري نفيس هائل عىل األهايل ،ومن بينهم
أطفال وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة .وقال بعض األشخاص الذين التقت بهم منظمة العفو الدولية إن
أفرادا ً من عائالتهم عانوا من صدمات بسبب املداهمات املتكررة ،واض ُ
طروا يف بعض الحاالت إىل الحصول عىل عالج
طبي من الصدمات.
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ويف مقابلة مع منظمة العفو الدولية ،روى محمد الصحراوي سليمي ،وهو من سكان معتمدية الربنوصة يف والية
الكاف ويبلغ من العمر  66عاماً ،وابنه مطلوب للسلطات لالشتباه يف عالقته بأنشطة إرهابية ،كيف عانى من
املضايقة والرتهيب بشكل متواصل منذ أن ترك ابنه البيت يف عام  ،2013وذلك عىل ما يبدو إلجبار األرسة عىل
اإلفصاح عن مكان االبن .وبالرغم من أن أفراد األرسة قد أرصوا بشكل دائم عىل أنهم ال يعرفون مكان االبن ،فقد
ظلوا يتعرضون بصفة منتظمة ملداهمات ملنزلهم ولالعتقال التعسفي عىل أيدي ضباط من مركز رشطة بني عنني
وأعوان الحرس الوطني .ودأب ضباط األمن عىل دخول املنزل عنو ًة يف منتصف الليل وإجراء عمليات تفتيش للمنزل
بدون إذن قضائي بالتفتيش .ويف كثري من املرات ،كان الضباط يظلون يف املنزل لعدة ساعات ويمنعون أفراد
األرسة من النوم يف تلك األثناء ،حسبما قيل .وكانت هذه املداهمات تحدث أسبوعيا ً منذ عام  ،2013وقد ازداد
تواترها عىل ما يبدو منذ إعالن حالة الطوارئ يف  24نوفمرب/ترشين الثاني  .2015ففي خالل الفرتة من 24
نوفمرب/ترشين الثاني إىل  1ديسمرب/كانون األول  ،2015كان منزل األرسة يتعرض للمداهمة كل ليلة.
وذكر محمد الصحراوي سليمي أيضا ً أنه تعرض لالعتقال بشكل تعسفي من منزله عدة مرات ،وكان يُقتاد إىل
مركز الرشطة للتحقيق معه ،ثم يُفرج عنه بعد ساعات قالئل .كما قال إن زوجته واثنني من أبنائه ،وأحدهما يعاني
من إعاقة عقلية ،وأحفاده الثالثة الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات وسبع سنوات وتسع سنوات ،قد تعرضوا
لالعتقال أيضاً ،وكان يُفرج عنهم مثله بعد عدة ساعات يف مركز الرشطة .وقال محمد الصحراوي سليمي ملنظمة
العفو الدولية إن املداهمات واملضايقات املتواصلة كان لها أثر هائل عىل الصحة العقلية لجميع أفراد األرسة ،وأن
بعضهم حاولوا االنتحار.

ﺗﺮﻫﻴﺐ أﻓﺮاد ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻈﻬﺮﻫﻢ
تلقت منظمة العفو الدولية أنبا ًء عن أشخاص تعرضوا للمضايقة دونما سبب ،عىل ما يبدو ،سوى مظهرهم .فقد
تحدثت املنظمة إىل رجال أوقفتهم الرشطة مرارا ً يف الشارع أو أنزلتهم من املواصالت العامة ألنهم يطلقون اللحية
أو يرتدون زيا ً دينيا ً .ويف الحاالت التي وثﱠقتها منظمة العفو الدولية ،اعتُقل أشخاص لساعات قالئل ثم أُطلق
رساحهم .وخالل تلك األثناء كانت تُوجه إليهم سلسلة من األسئلة عن معتقداتهم الدينية ،والربامج التليفزيونية
التي يشاهدونها ،وعن قراءاتهم ،وعن الفرتة التي مضت عليهم وهم يطيلون لحيتهم .وقد اكتشف بعضهم أن
أسماءهم مُدرجة عىل قائمة "املنع من السفر" ،وهو ما يعني إيقافهم واستجوابهم بالطريقة نفسها يف كل مرة
يسافرون فيها خارج مدينتهم أو بلديتهم.

ﺗﺮﻫﻴﺐ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ وﺳﺠﻨﺎء ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ
تلقت منظمة العفو الدولية أنبا ًء من معتقلني سابقني اتُهموا بممارسة أنشطة إرهابية ولكن أُطلق رساحهم فيما
بعد دون توجيه تهم رسمية لهم .وذكر هؤالء األشخاص أنهم يتعرضون بشكل متواصل للمضايقة والرتهيب عىل
أيدي قوات األمن منذ اإلفراج عنهم .ومن بني أشكال املضايقة والرتهيب هذه مداهمة منازلهم وتفتيشها بدون إذن
قضائي؛ ومصادرة وثائق شخصية وأجهزة حاسوب شخصية؛ واحتجازهم واستجوابهم لعدة ساعات بدون إذن
قضائي .كما تعرض نحو  20ممن ُقبض عليهم يف أعقاب الهجوم الدامي عىل متحف باردو يف تونس العاصمة ،يف
 18مارس/آذار  ،2015ملضايقات من مجتمعاتهم املحلية ،حيث قامت السلطات إثر القبض عليهم بنرش صورهم
وعرضها عىل نطاق واسع عىل شاشة التليفزيون باعتبارهم من املشتبه يف أنهم إرهابيون.
وقال آخرون إنهم تعرضوا أيضا ً لإليقاف واالستجواب بسبب وضعهم ،ألنهم سبق وأن ُسجنوا يف عهد الرئيس
السابق زين العابدين بن عيل ،نظرا ً ملا ُزعم عن ميولهم اإلسالمية أو انتقادهم للسلطات.
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ﻋﺪم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ )اﻟﻤﻮاد ،14 ،13 ،12
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ  34-28ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت(
أعربت السلطات التونسية مرارا ً عن تعهدها بتعزيز التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان ،وإجراء تحقيقات يف جميع
ادعاءات التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة .ويف اجتماع عُ قد يف  4ديسمرب/كانون األول  ،2015قال ناطق
بلسان وزارة الداخلية ملندوبي منظمة العفو الدولية إنه يتم إجراء تحقيق داخيل يف كل بالغ بهذا الصدد .ومع ذلك،
ففي الواقع الفعيل كانت التحقيقات التي أُجريت بخصوص ادعاءات التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة
قارص ًة عن املعايري الدولية ،ولم تسفر عن تحقيق العدالة .ويف الحقيقة أنه عىل مدى الفرتة التي يغطيها التقرير
منذ عام  ،1998لم يُرفع سوى عدد قليل من القضايا ضد أفراد من الهيئات املكلفة بإنفاذ القانون بخصوص
ادعاءات عن التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة السيئة ،بل ولم تكن هناك نتائج إال يف أقل القليل منها .ولم يتم
حتى اآلن التصدي بشكل جذري لإلفالت من العقاب عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها أفراد الرشطة
وأجهزة األمن ،وتشمل الحرس الوطني والرشطة العدلية ووحدات مكافحة اإلرهاب ،بما يف ذلك اإلفالت من العقاب
عن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة.
وينص الفصل  101مكرر من "املجلة الجزائية" ،والذي عُ دﱢل يف عام  ،2011عىل معاقبة املوظف العمومي الذي
يُخضع شخصا ً للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة السيئة.
وبالرغم من ذلك ،فإن املعلومات املتوفرة لدى منظمة العفو الدولية تشري إىل وجود مشاكل يف الطريقة التي تتم بها
التحقيقات يف مثل هذه الحاالت .فقد ذكر بعض املحامني ملنظمة العفو الدولية أنه يف بعض الحاالت يمثل شخص
محتفظ به أمام قايض التحقيق وقد بدت عليه آثار واضحة لإليذاء ،ولكن القايض ال يسأله عن كيفية إصابته .ويف
حاالت أخرى ،يالحظ قايض التحقيق آثار اإليذاء ويبدأ بإجراء تحقيق ،ولكن التحقيقات تتعطل الحقا ً وال يُحاكم
الجناة .وعاد ًة ما تتوىل إجراء التحقيقات الرشطة العدلية ،التي تخضع ألمر وزارة الداخلية ،وهو األمر الذي يثري
الشك يف استقالل التحقيقات ونزاهتها وفاعليتها .ويف مقابالت مع منظمة العفو الدولية ،قال بعض الضحايا الذين
تقدموا بشكاوى إنهم تعرضوا للمضايقة والرتهيب من جانب ضباط الرشطة إلجبارهم عىل إسقاط شكاواهم .كما
ذكروا أنهم تعرضوا للمالحقة والتهديد من جانب ضباط الرشطة .ويف العدد القليل من الحاالت املعروفة التي
حُ وكم فيها ضبا ٌ
ط بسبب اتهامات بالتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة السيئة ،كانوا يُحاكمون بتهم أقل جسامة
31
يُعاقب عليها بعقوبات أخف.

 31تبني األرقام التي قدمتها الحكومة التونسية يف تقريرها الدوري ا ُملحدﱠث إىل "اللجنة" يف عام  2014العدد القليل من القضايا
التي أسفرت عن محاكمات .فمن بني  230قضية نظرتها املحاكم يف الفرتة من  1يناير/كانون الثاني  2014إىل 1
يوليو/تموز  ،2014حُ فظت ست قضايا لعدم كفاية األدلة أو لعدم توفر األركان القانونية؛ ويف ثالث قضايا صدرت أحكام
بالسجن والغرامة غيابياً؛ ويف قضيتني صدرت أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ؛ بينما أُحيلت  20قضية إىل املحكمة
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وهناك أيضا ً افتقار للمحاسبة عن الجرائم التي ارتُكبت قبل اندالع االنتفاضة يف أواخر عام  2010ومطلع عام
 2011ضد الرئيس السابق زين العابدين بن عيل .وقد صدر يف عام  2013قانو ٌن بشأن العدالة االنتقالية يقيض
بإنشاء "هيئة الحقيقة والكرامة" ،والتي ُشكلت أخريا ً يف عام  2014وبدأت يف تلقي شكاوى يف مايو/أيار .2015
إال إن ثمة أحداثا ً طغت عىل عمل الهيئة ،وتتمثل يف استقالة بعض أعضائها ،وتردد ادعاءات بالفساد ضد رئيسها،
وعدم تعاون بعض السلطات ،وانتقادات وسائل اإلعالم لها .وقد تلقت الهيئة آالف الشكاوى ،ولكن يتعني االنتظار
ملعرفة كيف ستُستخدم املعلومات التي تلقتها الهيئة يف محاسبة املسؤولني عن االنتهاكات.
ال تزال عائلة فيصل بركات يف انتظار إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة رغم مرور  25عاما ً عىل وفاته .وكان فيصل
بركات ،وهو ناشط طالبي شهري وعضو يف حزب "النهضة" املحظور آنذاك ،قد تُويف تحت وطأة التعذيب يف
أكتوبر/ترشين األول  ،1991ولم يتجاوز عمره  25عاما ً .وقد ناضلت منظمة العفو الدولية منذ البداية من أجل
إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة فيما يخص حالة فيصل بركات .ويف عام  ،2013حرض مندوبون من املنظمة أثناء
استخراج جثة فيصل بركات إلعادة فحصها ،وهو األمر الذي تأمل عائلته يف أن يكون نقطة تحوﱢل نحو كرس حلقة
اإلفالت من العقاب التي أحاطت بقضيته 32.ومع ذلك ،فلم تحدث أية تطورات أخرى حتى اآلن .وكان فيصل بركات
قد انتقد ،يف مقابلة عىل التليفزيون التونيس يوم  8مارس/آذار  ،1991أسلوب تعامل الحكومة مع املصادمات بني
الطالب والرشطة ،والتي أسفرت عن مقتل عدة طالب .وعقب ذلك ،اض ُ
طر إىل االختباء ،وفيما بعد حُ كم عليه غيابيا ً
بالحبس ستة أشهر إلدانته بعدة تهم ،من بينها االنتماء إىل منظمة غري مرشوعة .ويف  8أكتوبر/ترشين األول
ُ ،1991قبض عليه ،ويف  11أكتوبر/ترشين األول  ،1991أُحرضت جثته إىل مستشفى نابل .ويف 17
أكتوبر/ترشين األول  ،1991أبلغت السلطات عائلة فيصل بركات أنه تُويف يف حادث سري .إال إن اآلثار التي وُجدت
عىل جثته ،ومراجعة خبري مستقل لتقرير فحص الجثة ،وشهادات الشهود ،تشري جميعها إىل أن فيصل بركات قد
ٍ
إصابات نجمت عن التعذيب عىل أيدي ضباط الرشطة .وبالرغم من هذه األدلة ،فال تزال عائلة فيصل
تُويف من جراء
بركات يف انتظار إحراز تقدم يف قضيته ،أما أولئك الذين يُعتقد أنهم كانوا مسؤولني عن وفاته هو وغريه فال يزالون
مطلقي الرساح.
ويف الوقت نفسه ،تستمر التحقيقات بوترية بطيئة يف قضية وفاة رشيد الشماخي يف الحجز ،يوم 28
أكتوبر/ترشين األول  ،1991بعد ثالثة أسابيع من وفاة فيصل بركات وإثر احتجازه يف يف مركز الحرس الوطني
33
نفسه الذي احتُجز فيه بركات .والقضية حاليا ً معروضة أمام دائرة االتهام يف محكمة االستئناف يف نابل.

العسكرية الدائمة يف تونس العاصمة .أما القضايا الباقية ،وعددها  165قضية ،فكانت ال تزال يف طور التحقيق يف وقت إعداد
هذا التقرير .واألرقام مُتاحة يف :لجنة مناهضة التعذيب" ،النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف بموجب املادة  19من
االتفاقية .التقارير الدورية الثالثة للدول األطراف املقرر تقديمها يف عام  .1997تونس ،إضافة ،تقرير مُحدﱠث إضايف13 ،
أكتوبر/ترشين األول  .2014مُتاح عىل املوقع:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f
TUN%2f3%2fAdd.1&Lang=en
 32منظمة العفو الدولية" ،تونس :عندما تتحدث الرفات :النضال من أجل إخضاع جالدي فيصل بركات للمساءلة") ،رقم
الوثيقة ،(MDE 30/016/2013 :أكتوبر/ترشين األول  .2013مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/016/2013/en/
33

انظرُ " :قتل تحت التعذيب بمكز الحرس بنابل ..تطورات جديدة يف قضية مقتل الشهيد رشيد الشماخي" .صحيفة
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وكان قايض التحقيق يف مدينة قرمبالية قد أمر ،يف مطلع نوفمرب/ترشين الثاني  ،1991بفتح تحقيق بخصوص
وفاة رشيد الشماخي ،واستمع إىل أقوال والده .ولكن التحقيق أُغلق بعدما تلقى قايض التحقيق تقريرا ً طبيا ً يدعي
أن رشيد الشماخي تُويف ألسباب طبيعية .ولم يكن قد مىض وقت طويل عىل وفاة رشيد الشماخي عندما أبلغت
السلطات التونسية منظمة العفو الدولية بأنه ُقبض عليه يوم  22أكتوبر/ترشين األول  ،1991وتُويف يف اليوم
نفسه من جراء قصور كلوي كان قد "أُهمل لفرتة طويلة" .إال إن بعض األشخاص الذين كانوا محتجزين مع رشيد
الشماخي يف مركز الحرس الوطني يف نابل أبلغوا منظمة العفو الدولية أنهم شاهدوه هناك ليلة  27أكتوبر/ترشين
األول  ،1991وأن آثار التعذيب كانت منترش ًة عىل جسده ،وقالوا إنه نُقل إىل مستشفى نابل بعد أن تهاوى .كما قال
شاهد رآه يف املستشفى إن الجروح والكدمات كانت تغطي جسده ،وإنه كان يعاني من آالم شديدة ويتنفس
بصعوبة .وقد تُويف يف الساعات األوىل من يوم  28أكتوبر/ترشين األول .1991
وتقول عائلة فيصل بركات إن األشخاص الذين كانوا مسؤولني عن تعذيبه ووفاته هم أنفسهم الذين قتلوا رشيد
الشماخي .وكان هناك ما ال يقل عن  20ضابطا ً يف مركز الحرس الوطني الذي شهد تعذيب فيصل بركات ورشيد
الشماخي ،وقد تمكنوا حتى اآلن من اإلفالت من العدالة ،بما يف ذلك بعض الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض
عليهم وإيداعهم يف السجن .وكان قد صدر أمر بالقبض عىل كل من عبد الله القالل ،وزير الداخلية السابق يف عهد
زين العابدين بن عيل؛ والصادق شعبان ،وزير العدل السابق يف عهد بن عيل ،ولكن دائرة االتهام بمحكمة
34
االستئناف يف نابل ألغت األمرين يف يناير كانون الثاني وفرباير/شباط .2013
ويُذكر أن محاكمات املسؤولني السابقني املتهمني بارتكاب انتهاكات خالل االنتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق
زين العابدين بن عيل يف عام  2011قد شهدت محاكمة  53مسؤوال ً سابقا ً أمام محاكم عسكرية ،أسفرت عن
صدور حكم بالسجن مدى الحياة ضد زين العابدين بن عيل )الذي حُ وكم غيابيا ً( ،و 27حكما ً بالسجن ملدة ثالث
سنوات أو أقل؛ و 25حكما ً بالرباءة .إال إن محامي الضحايا وأفراد عائالتهم أعربوا عن شعورهم بأن تلك األحكام
املخففة ال تعكس فداحة الجرائم التي ارتُكبت .كما ُخفضت كثري من األحكام وأُفرج عن بعض املتهمني لدى نظر
االستئناف .ومن جهة أخرى ،انتقدت منظمة العفو الدولية أيضا ً استخدام املحاكمات العسكرية لنظر قضايا تتعلق
بانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،وهو األمر الذي يتناىف مع املعايري الدولية.

"الصباح" 13 ،فرباير/شباط  .2016مُتاح عىل املوقع:
http://goo.gl/QNCkYU
ُ 34قبض عىل عبد الله القالل يف عام  2011وحُ وكم يف عدة قضايا ،من بينها القضية املعروفة باسم "براكة الساحل" ،والتي
تشمل عددا ً من ضباط الجيش تعرضوا للتعذيب يف عام  .1991وقد حُ كم عىل عبد الله القالل ،يف نوفمرب/ترشين الثاني
 ،2011بالسجن أربع سنوات إلدانته بتهمة "التعدي بالعنف عىل أناس بنفسه أو بواسطة" آخرين .ويف إبريل/نيسان ،2012
ُخفض الحكم إىل السجن سنتني عند االستئناف ،وأُفرج عنه يف يوليو/تموز  .2013أما الصادق شعبان ،فأمىض شهرا ً رهن
االحتجاز قبل إلغاء أمر القبض عليه يف فرباير/شباط .2013
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اﻹﺑﻌﺎد ،واﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ،
واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ )اﻟﻤﺎدة  ،3اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﺎن 14
و 16ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت(
تُعترب تونس من الدول األطراف يف "االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني" ،املربمة عام  ،1951ويف الربوتوكول امللحق
بها .إال إن تونس تفتقر إىل إطار قانوني رسمي لتحديد أو تقرير صفة الالجئ وطالب اللجوء .وباإلضافة إىل ذلك،
فقد اقترص الدستور الصادر عام  2014عىل حظر تسليم املتمتعني باللجوء السيايس .ومن شأن غياب إجراءات
عادلة وشفافة لتقرير وضع الالجئ وتقييم األخطار التي قد يواجهها الشخص املعني لدى إعادته إىل بل ٍد ما أن
دول أخرى قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو غريه من
يؤدي إىل إبعاد أشخاص أو إعادتهم أو تسليمهم إىل ٍ
رضوب املعاملة السيئة.
ويف حالة وقعت مؤخراً ،أُبلغت منظمة العفو الدولية أن حوايل سبعة الجئني سوريني ،بينهم طفالن ،قد ُرحلوا من
مطار قرطاج يف تونس العاصمة إىل لبنان ،يوم  19فرباير/شباط  .2016وورد أن هؤالء الالجئني كانوا قد سافروا
إىل موريتانيا قبل خمسة أيام عىل متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية ،ولكنهم مُنعوا من دخول موريتانيا،
وأُعيدوا إىل تونس العاصمة عىل الطائرة نفسها التي أحرضتهم .ويف حديث مصور بالفيديو ُسجل يف املطار وبُث
عرب اإلنرتنت ،أعرب هؤالء الالجئون عن مخاوفهم من إعادتهم إىل لبنان .وقد حاولت إحدى املنظمات املحلية التدخل
لصالح هؤالء الالجئني يف الليلة السابقة عىل املوعد املحدد لرتحيلهم ،ولكن دون جدوى ،وتم ترحيلهم جميعا ً يف
صباح اليوم التايل دون تقييم ملخاطر تعرضهم للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة السيئة لدى عودتهم.
ويف أغسطس/آب  ،2015قبضت السلطات التونسية عىل  10أشخاص من مواطني السودان ونيجرييا وكينيا
وليبرييا ،بينهم امرأة واحدة ،كانوا قد نظموا احتجاجا ً خارج مقر "بعثة االتحاد األوروبي" يف تونس العاصمة
مطالبني بتوطينهم .وكان هؤالء قد نُقلوا أول األمر إىل مركز استقبال الالجئني يف ناحية الوردية بتونس العاصمة،
ثم نُقلوا إىل معرب بوشبكة الحدودي مع الجزائر ،يف محاولة إلبعادهم دون تقييم للمخاطر التي قد يواجهونها يف
الجزائر .وعندما هدد حرس الحدود الجزائريون بإطالق النار عىل هؤالء الالجئني إذا ما عربوا الحدود ،سمحت لهم
السلطات التونسية بالعودة إىل تونس ،وأفرجت عنهم يف نهاية املطاف .وكانت "املفوضية العليا لشؤون الالجئني"،
التابعة لألمم املتحدة ،قد رفضت طلبات اللجوء املقدمة من أولئك األشخاص يف عام  ،2012ولكنهم ظلوا يف مخيم
الشوشة ،الذي أقامته "املفوضية العليا لشؤون الالجئني" خالل األزمة يف ليبيا يف عام  ،2011بالرغم من إغالقه
رسميا ً يف عام  .2013وكان جميع أولئك األشخاص يعملون يف ليبيا قبل اندالع النزاع املسلح هناك يف عام .2011
وبالرغم من أن السلطات التونسية تسمح عموما ً للمواطنني الليبني ،الهاربني من النزاع املسلح الدائر يف ليبيا،
بدخول تونس ،فإنه ال يُسمح لألجانب اآلخرين ،بما يف ذلك آالف الالجئني واملهاجرين من بلدان إفريقية جنوب
الصحراء الكربى وبلدان الرشق األوسط الذين يقيمون يف ليبيا ،بدخول تونس إال إذا كانوا يحملون وثائق سفر
صالحة وتأشريات دخول .ويتعني عىل هؤالء الذين يُسمح لهم بالدخول بأن يغادروا تونس ويعودوا إىل بلدانهم
األصلية بعد فرتة إقامة مؤقتة قصرية .ونظرا ً لعدم القدرة عىل مغادرة ليبيا عرب الحدود الربية ،فإن اآلالف من
املهاجرين وطالبي اللجوء والالجئني املنحدرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء الكربى ومن بلدان الرشق
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األوسط ،والذين ال يحملون وثائق ويواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان يف ليبيا ويتأثرون بالنزاع املسلح
35
الدائر هناك ،يفضلون التوجه نحو أوروبا عىل متن قوارب غري آمنة.
وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن افتقار طالبي اللجوء والالجئني لوضع قانوني ،باإلضافة إىل التباين يف
السياسات واملمارسات إزاء منعدمي الجنسية من طالبي اللجوء والالجئني ذوي األصول املختلفة ،يزيدان من خطر
اإلعادة القرسية ألشخاص يحتاجون للحماية من التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة السيئة.

ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﻤﺤﻤﻮدي
أثارت منظمة العفو الدولية مع السلطات التونسية ،بصورة علنية وغري علنية ،بواعث قلقها بشأن تسليم رئيس
الوزراء الليبي السابق البغدادي املحمودي إىل ليبيا يف يونيو/حزيران  .2012فاستنادا ً إىل رصد املنظمة لوضع
حقوق اإلنسان يف ليبيا يف ذلك الوقت ،كان رأي املنظمة أن البغدادي املحمودي قد يتعرض لخطر حقيقي يتمثل يف
36
التعذيب أو اإلعدام خارج نطاق القضاء أو املحاكمة الجائرة.
وكانت محكمة االستئناف يف تونس قد قضت ،يف  8نوفمرب/ترشين الثاني  ،2011بأنه يجوز للسلطات التونسية
تسليم البغدادي املحمودي إىل ليبيا ،وأن ذلك ال يتطلب سوى املوافقة النهائية للرئيس التونيس .وبعد تسليم
البغدادي املحمودي يف نهاية املطاف ،ترددت ادعاءات بأن رئيس أركان القوات املسلحة ووزير الدفاع يف تونس لم
يبلغا الرئيس التونيس عىل نحو دقيق بأمر التسليم ،وأن الرئيس يف واقع األمر لم يعط موافقته النهائية عىل
التسليم .كما حُ وكم أيوب املسعودي ،والذي كان أحد مستشاري الرئيس ،بسبب انتقاد قرار التسليم .وقد احتُجز
البغدادي املحمودي ،بعد تسليمه ،يف سجن الهضبة ،وهو سجن مشدد الحراسة يف مدينة طرابلس بليبياُ ،
وقدم
للمحاكمة ملا ُزعم عن ارتكابه جرائم خالل انتفاضة عام  2011يف ليبيا وما تالها من نزاع مسلح ،وذلك مع  36من
املسؤولني السابقني يف عهد القذايف .وخالل جلسة املحاكمة األخرية ،يف  20مايو/أيار  ،2015ادعى املحمودي أنه
 35تشري تقديرات األمم املتحدة إىل أنه يوجد يف ليبيا حاليا ً ما يقرب من  250ألف أجنبي ،من بلدان إفريقية جنوب الصحراء
لشكل من أشكال املساعدة أو الحماية.
الكربى وبلدان الرشق األوسط وبينهم مهاجرون وطالبو لجوء والجئون ،وهم يف حاجة
ٍ
وتفيد البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية بأن املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء يتعرضون لعمليات اختطاف
بغرض الحصول عىل فدية ،وكذلك للتعذيب والعنف الجنيس ،عىل أيدي جماعات مسلحة وعصابات إجرامية وشبكات لتهريب
البرش واإلتجار بهم .ويتعرض كثريون منهم للتمييز واالستغالل عىل أيدي أصحابا األعمال .كما إن الجميع عرضة لخطر
االحتجاز إىل أجل غري محدد يف مراكز احتجاز دون املستوى ،حيث يواجهون الرضب بالعيص الخشبية وبالخراطيم وأعقاب
البنادق؛ والصعق بالصدمات الكهربية؛ ويُحرمون من االغتسال ومن مرافق النظافة الشخصية ،وال تُقدم لهم كميات كافية من
الطعام واملياه .ويتعرض أبناء األقليات الدينية ،والسيما املهاجرين والالجئني املسيحيني ،لالضطهاد ،ويتزايد خطر تعرضهم
لالنتهاكات ،بما يف ذلك القتل دون محاكمة ،عىل أيدي جماعات مسلحة تسعى لفرض تفسريها الخاص للرشيعة اإلسالمية.
انظر :منظمة العفو الدولية" ،ليبيا تحفل بالقسوة :قصص عن االختطاف والعنف الجنيس وسوء املعاملة يرويها مهاجرون
والجئون") ،رقم الوثيقة ،(MDE 19/1578/2015 :مايو/أيار  .2015مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/1578/2015/en/
 36منظمة العفو الدولية" ،تونس :رئيس وزراء ليبي سابق عرضة للخطر يف حالة تسليمه" 9 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2011
مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/021/2011/en/
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تعرض للتعذيب عقب تسليمه من تونس .ويف  28يوليو/تموز  ،2015حُ كم عىل البغدادي املحمودي باإلعدام .وقد
اتسمت اإلجراءات بمثالب جمﱠ ة خالل مرحلتي التحقيق واملحاكمة .فعىل وجه الخصوص ،تقاعست السلطات عن أن
تضمن للمتهمني حقوق املحاكمة العادلة ،بما يف ذلك الحق يف االستعانة بمحامني ،والحق يف التزام الصمت ،والحق
يف إبالغهم عىل وجه الرسعة بالتهم املنسوبة لهم ،والحق يف الحضور أثناء املحاكمة .ويف بعض الحاالت ،احتُجز
معتقلون يف أماكن احتجاز غري رسمية ،ووُضعوا بمعزل عن العالم الخارجي لفرتات طويلة .كما تقاعست
السلطات عن التحقيق يف ما ادعاه بعض محامي الدفاع من أن موكليهم تعرضوا للتعذيب أو غريه من رضوب
37
املعاملة السيئة.

 37منظمة العفو الدولية" ،ليبيا :املحاكمة غري العادلة للمسؤولني يف عهد القذايف تفيض إىل أحكام مزرية باإلعدام"28 ،
يوليو/تموز  .2015مُتاح عىل املوقع:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/libya-flawed-trial-of-al-gaddafi-officials/
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ﺗﻮﺻﻴﺎت
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إىل اتخاذ الخطوات التالية:

تعريف التعذيب

ً
ً
وخاصة عن طريق التكفل بأن يتقيﱠد تعريف
متماشية مع أحكام "االتفاقية"،
 جعل الترشيعات املحلية
ً
التعذيب بالتعريف الوارد من املادة  1من "االتفاقية" ،ويشمل ذلك :النص رصاحة عىل حظر جميع رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،بما يف ذلك العقوبات البدنية بموجب أحكام قضائية؛ والنص
بشكل محدد عىل أنه ال يجوز التذ ﱡرع بأية ظروف استثنائية أيا ً كانت ،سواء أكانت حالة حرب أو تهديدا ً بالحرب أو
أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر ألي عمل من أعمال التعذيب ،كما ال يجوز التذ ﱡرع باألوامر
الصادرة عن مسؤولني أو موظفني أعىل رتبة كمربر ملثل هذه األعمال؛ وضمان عدم االستشهاد بأية معلومات يتم
كدليل يف أية
الحصول عليها من خالل التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ٍ
كدليل عىل اإلدالء بتلك األقوال.
إجراءات من أي نوع ،إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب
ٍ
 إلغاء أي نص يف الترشيعات الوطنية يذكر سقوط جريمة التعذيب بالتقادم ،وخاصة الفصل ) 5فقرة رابعة(
من "مجلة اإلجراءات الجزائية".

استخدام التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة أثناء االحتجاز


تعزيز التعديالت عىل "مجلة اإلجراءات الجزائية" ،عن طريق:
o
o
o
o

إلغاء القيود عىل اتصال املُ َ
حتفظ به باملحامني؛
ضمان حق املُ َ
حتفظ به يف القدرة عىل الوصول اىل االطباء الرشعيني املستقلني؛
توضيح أسباب القبض عىل املشتبه به ،بما يف ذلك مدى االشتباه الالزم لتربير القبض ،وتوضيح أن
االحتفاظ يبدأ من لحظة القبض؛
إلغاء النص الذي يتيح لوكيل الجمهورية تأخري االتصال باملحامي بالنسبة للمشتبه به يف قضايا
تتصل باإلرهاب.

عدم املحاسبة )املواد  ،14 ،13 ،12املسائل  34-28من قائمة املوضوعات(
 إجراء تحقيقات وافية يف جميع ادعاءات التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة ،بما يف ذلك االغتصاب
وغريه من أشكال االعتداء الجنيس؛
 إنهاء الحصانة التي يتمتع بها املسؤولون الضالعون يف أعمال التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة ،عن
طريق محاكمة ومعاقبة من تثبت مسؤوليته ،وتطبيق اإلصالحات الدستورية الالزمة لضمان التنفيذ الفعﱠ ال
للقوانني القائمة التي تحظر التعذيب؛ وتوفري اإلنصاف والتعويض املالئمني للضحايا؛
 ضمان إيقاف املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون املشتبه يف ضلوعهم يف أعمال التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة السيئة عن الخدمة الفعلية لحني انتهاء التحقيق .ويجب أال يمس هذا اإلجراء حقهم يف املحاكمة العادلة؛
 ضمان أن يُحاكم جميع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ،الذين تُوجه لهم ته ٌم تتعلق بالتعذيب وغريه من
رضوب املعاملة السيئة ،يف محاكم مدنية بما يتماىش مع املعايري الدولية للعدالة ودون اللجوء إىل عقوبة اإلعدام.
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العنف الجنيس والعنف بسبب نوع الجنس )النوع االجتماعي( )املواد  ،16 ،2 ،1املسألة  10من
قائمة املوضوعات(

 التنديد علنا ً بجميع أشكال العنف الجنيس والعنف بسبب النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات واملثليني
واملثليات وذوي امليول الجنسية الثنائية واملتحولني جنسيا ً ومزدوجي النوع والعاملني والعامالت يف مجال الجنس،
سواء ارتُكبت عىل أيدي فاعلني تابعني للدولة أو غري تابعني ،يف نطاق األرسة أو املجتمع أو يف املجال العام؛ والتكفل
بإجراء تحقيقات ومحاكمات فعﱠ الة بخصوص تلك الجرائم؛

 اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد النساء والفتيات ،يشتمل عىل بند بمجموعة كبرية من ُسبل االنتصاف،
بما يف ذلك أوامر حماية ،وعقوبات مالئمة ،وأوامر بتقديم تعويضات لضحايا العنف؛
 تعريف االغتصاب واالعتداء الجنيس باعتباره انتهاكا ً لسالمة جسد الفرد وإرادته الجنسية الذاتية ،بدال ً من
تعريفه حاليا ً باعتباره مجرد "اعتداء بفعل الفاحشة"؛ وجعل القوانني بشأن جرائم االغتصاب أو االعتداء الجنيس
ذات طابع شامل دون تحديد للنوع االجتماعي ،والنص عىل أنها تنطوي عىل عدم الرضا وليست مجرد عمل من
ً
ً
جريمة ،وأن تكون هذه
رصاحة باعتبار االغتصاب يف إطار الزواج
أعمال القوة أو العنف .وينبغي أن تق ﱠر القوانني
ً
متماشية مع القوانني واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان؛
القوانني
 إلغاء أو تعديل البنود التي تنطوي عىل إشكاليات يف الترشيع املحيل ،من قبيل الفصل  227مكرر والفصل
 230من "املجلة الجزائية" ،وذلك بما يتماىش مع التزامات تونس الدولية؛
 الكف عن إجراء "فحوص العُ ذرية" خالل الفحص الطبي لضحايا االعتداء الجنيس ويف حاالت هروب فتيات
للزواج بدون موافقة األهل؛
 ضمان أن تُوضع القوانني والن ُظم املتعلقة بالعمل يف مجال الجنس بالتشاور مع العاملني والعامالت يف مجال
الجنس ،واحرتام إرادة العاملني والعامالت يف مجال الجنس ،والتأكد من أن العامالت يف مجال الجنس يفعلن ذلك
ً
طواعية ويف ظروف آمنة وال يخضعن الستغالل ،وأن بوسعهن التوقف عن العمل يف مجال الجنس باختيارهن.
ُ
ُ
وينبغي ،عىل وجه الخصوص ،إلغاء النظم التي تقتيض من عامالت الجنس املسجالت أن يُثبتن قدرتهن عىل العيش
بوسائل "رشيفة" إذا رغبن يف ترك عملهن ،وذلك عىل أساس أن هذه النُظم تنطوي عىل التمييز وتضع رشوطا ً غري
معقولة عىل من يرغبن يف ترك العمل يف مجال الجنس.
تدريب )ضمن تدريبهم األسايس وتدريبهم املهني
 ضمان حصول املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون عىل
ٍ
املستمر( عىل األساليب العملية املُثىل إلجراء املقابالت وتقديم الدعم يف حاالت ضحايا العنف األرسي والعنف الجنيس
والعنف بسبب النوع االجتماعي.

املضايقة والرتهيب ضد املشتبه بهم وأفراد أرسهم )املادتان  ،16 ،1املسألة  40من قائمة
املوضوعات(
 الوقف الفوري لجميع سياسات وممارسات املضايقة وغريها من رضوب املعاملة السيئة ضد املشتبه بهم
وأفراد عائالتهم ،والتحقيق يف مثل هذه الحاالت ،ومحاكمة من يُشتبه أنهم ارتكبوها ،بما يف ذلك األشخاص يف
مواقع السلطة الذين يُحتمل أن يكونوا قد أمروا بارتكاب أعمال التعذيب ،أو عىل األقل األشكال املتعمدة من املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،أو حرضوا عىل ارتكابها ،أو كانوا ضالعني فيها بأي شكل آخر.
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اإلبعاد ،واإلعادة القرسية ،والتسليم )املادة  ،3املسألتان  14و 16من قائمة املوضوعات(

ً
عرضة لخطر حقيقي
 الكف عن نقل أي شخص قرساً ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،إىل أي بلد قد يكون فيه
يتمثل يف االضطهاد ،أو التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة السيئة ،أو غري ذلك من االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان؛
 الكف عن استخدام التأكيدات الدبلوماسية وعن االعتماد عليها من أجل االلتفاف عىل ذلك االلتزام وتسليم أو
إعادة أشخاص إىل أماكن قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة؛
 التأكد ،عند اقرتاح إعادة أي شخص إىل أي بلد سواء بالتسليم أو بأي شكل آخر ،من أن ذلك الشخص لديه
فرصة فعﱠ الة لطلب مراجعة ذلك القرار .وينبغي أن تشمل هذه املراجعة دراسة وافية للمخاطر التي قد يتعرض
لها ذلك الشخص يف البلد الذي سيُعاد إليه .ويجب يف نهاية املطاف أن تُتاح لذلك الشخص ُسبل الطعن أمام
املحاكم يف قرار إعادته .وينبغي عدم إعادة أي شخص عىل نحو يمثل التفافا ً عىل تلك اإلجراءات؛
ً
ُدرجة ،ولها األولوية ،يف أية اتفاقيات أمنية
 ضمان أن تكون االلتزامات الدولية يف مجال حقوق اإلنسان م
ثنائية أو إقليمية أو أية اتفاقيات أخرى تتعلق بالتعاون يف مجال العدالة الجنائية.
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