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خمس قارات

وقد  والحقوق،  الكرامة  في  متساوين  أحراراً  الناس  يولد جميع   :1 المادة      
وهبوا عقاًل وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء. المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز، 
كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع 
إليها  ينتمي  التي  البقعة  أو  لبلد  الدولي  أو  القانوني  أو  السياسي  الوضع  تمييز أساسه  فلن يكون هناك أي  تقدم  الرجال والنساء. وفضال عما  بين  تفرقة  أية  آخر، دون 
الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود. المادة 3: لكل فرد الحق 
المادة 5: اليعرض أي  بكافة أوضاعهما.  الرقيق  استعباد أي شخص، ويحظر االسترقاق وتجارة  أو  الحياة والحرية وسالمة شخصه.المادة 4: اليجوز استرقاق  في 
إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6: لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7: 
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن 
وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8: لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي يمنحها 
له القانون. المادة 9: ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10: لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، في أن تنظر قضيته 
أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عاداًل علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11: ) 1 ( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن 

بمحاكمة علنية تؤمن  قانوناً  إدانته  له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.) 2 تثبت 

متثل الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 155 منظمة حقوق إنسنان يف خمس قارات



إدانة خالد بن سعيد
انتصار على اإلفالت من العقاب

 في تونس
    المادة 1: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا 

عقاًل وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء. المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز، كالتمييز 
بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون 
أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضال عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان 
هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود. المادة 3: لكل فرد الحق في الحياة والحرية 
للتعذيب وال  إنسان  أي  المادة 5: اليعرض  أوضاعهما.  بكافة  الرقيق  االسترقاق وتجارة  استعباد أي شخص، ويحظر  أو  استرقاق  وسالمة شخصه.المادة 4: اليجوز 
للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6: لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7: كل الناس سواسية 
أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض 
على تمييز كهذا. المادة 8: لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9: ال 
يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10: لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة 
نظراً عاداًل علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11: ) 1 ( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة 

للدفاع عنه.) 2 ( ال يدان أي علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية 
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تم اعداد هذه الوثيقة بدعم مادي من اإلتحاد االوريب

محتوى هذه الوثيقة مسؤولية الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان وال يعكس بأي شكل وجهة نظر اإلتحاد األورويب

شكر وتقدير

تم اعداد هذه الوثيقة بدعم مادي من صندوق األمم املتحدة الطوعي لضحايا التعذيب 

محتوى هذه الوثيقة مسؤولية الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
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ملوظف  فرنسا  يف  حماكمة  أّول  أواًلـ  
دولة تونسي متهم بالتعذيب

بعد خمس سنوات من إدانة إلي ولد داح، وهو ضابط موريتاني حكمت عليه احملكمة اجلنائية حملافظة الغارد 
)GARD( في الفاحت من يوليو 2005 بالسجن لعشر سنوات بتهمة التعذيب، حكمت محكمة االستئناف في 
مورت إميوزال على خالد بن سعيد بالسجن الثنتي عشرة سنة في 24 سبتمبر 2010 ليكون ذلك ثاني حكم 
املتحدة  األمم  اتفاقية  في  عليها  املنصوص  الشامل  االختصاص  آلية  أساس  على  فرنسية  محكمة  تصدره 
ملناهضة التعذيب لسنة 1984 والتي أدرجت في قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي. إن هذا احلكم الصادر بعد 
أن استأنفت النيابة العامة احلكم الذي أصدرته احملكمة االبتدائية في منطقة البارين بالسجن لثماني سنوات 
في حق خالد بن سعيد في 15 ديسمبر 2008 جاء ليؤكد على فعالية االختصاص الشامل بوصفه آلية في 
متناول ضحايا اجلرائم الدولية األكثر جسامة. وهي أول مرة كذلك يحاكم فيها ديبلوماسي في فرنسا على 

أساس االختصاص الشامل.
 وكانت تلك أول مرة يُحاكم فيها ديبلوماسي في فرنسا على أساس االختصاص الشامل.

ستتم محاكمة خالد بن سعيد أمام محكمة االستئناف حملافظة مرت إي موزيل.

الوقائع اليت نقلتها مقدمة الشكوى السيدة غربي وانطالق اإلجراءات القضائية يف فرنسا

في 11 أكتوبر 1996، أعتقل موظفو إدارة أمن الدولة التونسية السيدة زوليخة غربي، من جنسية تونسية، 
ونُقلت إلى مركز الشرطة في جندوبة )تونس(. هدف هذا االعتقال إلى احلصول على معلومات عن عدد من 
األشخاص املشتبه فيهم باالنتماء إلى أحد األوساط الدينية، ومن بينهم زوجها، السيد مولدي غربي الذي 
كان قد احتجز وعذب في املكان نفسه في شباط/فبراير 1991 ثم حصل على حق اللجوء في فرنسا في أيار/

مايو 1996.

 اُحتجزت السيدة غربي يومني كاملني تعرضت خاللهما للتعذيب بشكل متكرر وملعامالت غير إنسانية ومذلة 
بالعصى  والضرب  منضدتني  على  مرتكز  حديدي  قضيب  من  والتعليق  واجلسد  الوجه  على  املتكرر  )الضرب 
وأعمال عنف على اجلهاز التناسلي والشتم وما إلى ذلك...(. وكان خالد بن سعيد يشغل آنذاك منصب ضابط 
شرطة وكان من معذبيها. مت اإلفراج عنها فيما بعد ثم اُستدعيت إلى مركز الشرطة في يوم االثنني التالي. 

وعقب هذا االستدعاء الذي امتثلت له، لم تتم متابعتها قضائيا.

في 22 أكتوبر 1997، غادرت السيدة غربي تونس برفقة أوالدها لاللتحاق بزوجها واإلقامة في فرنسا. 

في 9 مايو 2001، إذ اكتشفت السيدة غربي أن خالد بن سعيد يَشَغل منصب نائب القنصل التونسي في 
ستراسبورغ، قّررت تقدمي شكوى ضده ُمَثَّلًة مبحاميها األستاذ إيريك بلوفيي.

فتح حتقيق أولي بعد هذه الشكوى واتصل الضابط املكلف بالتحقيق بخالد بن سعيد في 2 نوفمبر 2001 
إلخطاره بالشكوى املقدمة ضده والستدعائه جللسة استماع. لم ميتثل خالد بن سعيد لهذا االستدعاء. 

باألستاذ  مَثَّلتان   ،)LDH( اإلنسان  حقوق  ورابطة   )FIDH( اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفيدرالية   ،2002 فبراير  في 
باتريك  بودوان، احملامي والرئيس الشرَفي للفيدرالية، تأسستا كطرفني مدنيني في هذه القضية.

في 14 فبراير حاول قاضي التحقيق املَُكلَّف بالبحث االّتصال بنب سعيد وأخبرته قنصلية تونس في ستراسبورغ 
أن نائب القنصل قد عاد إلى تونس.

في اليوم ذاته، أصدر القاضي مذكرة اعتقال دولية ضد خالد بن سعيد قبل أن يصدر إنابًة قضائيًة دولية بعد 
ذلك بأسابيع قليلة، ظل هذان اإلجراءان حبرا على ورق.
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اجلنائية في 16 فبراير  أمام احملكمة  االّتهام  أمر  أخيرًا  أُصدر  دام سبع سنوات،  العوائق، وبعد حتقيٍق  رغم كّل 
 .2007

االجراءات القضائية 

2001
9 ماي : األستاذ إريك بلوفيي، بصفته مثال للسيدة غربي، قّدم شكوى ضد خالد بن سعيد وأشخاص آخرين 

لدى النيابة العامة لباريس.

يونيو: أحيلت القضية من النيابة العامة لباريس إلى النيابة العامة لستراسبورغ.

عي العام لدى محكمة االستئناف في كوملار ذكر فيه  25 يونيو: األستاذ إيريك بلوفيي أرسل مذكرة إلى املدَّ
احتمال فرار املُشتَبه فيه.

2 نوفمبر: املأمور املسؤول عن التحقيق األّولي أبلغ خالد بن سعيد بالشكوى واستدعاه ليخضع الستجواب. 
لم ميتثل بن سعيد لهذا االستدعاء.

2002
16 يناير: فتحت نيابة محكمة ستراسبورغ االبتدائية حتقيًقا قضائيًّا عن أعمال تعذيب ارتَكَبها شخٌص فوضت 

إليه السلطة العامة خالل مهامه أو في مناسبة ذات صلة مع مهامه.

باتريك  باألستاذ  مَثَّلتان   ،  )LDH( اإلنسان  حقوق  ورابطة   )FIDH( اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفيدرالية  فبراير:   4
بودوان، احملامي والرئيس الشرَفي للفيدرالية، تأسستا كطرفني مدنيني.

6 فبراير : استجواب قاضي التحقيق للسيدة غربي.

14 فبراير: أحيط قاضي التحقيق علما بأن بن سعيد غادر فرنسا. واستنادا إلى ذلك أصدر أمر إحضار ضد خالد 
بن سعيد، وأمر بتفتيش بيت عائلة بن سعيد.

2003
22 يوليو: أرسل قاضي التحقيق أمر إنابة قضائية دولية للسطات التونسية، دون جدوى. 

2004
4 فبراير: وّجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس جاك شيراك بصفته ضامن االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها 

فرنسا وطلب منه أن يطلب من السلطات التونسية أن تنّفذ اإلنابة القضائّية الدولية.
21 يونيو:  أّول إشعار بانتهاء التحقيق )املادة 175 من قانون اإلجراءات اجلنائية(.

2005
9 مارس: طلب محامي الطرفيني املدنيني من قاضي التحقيق أن يصدر قرار ختم البحث وفقا للفقرة 4 من املادة 

175 من قانون اإلجراءات اجلنائية.
وكيل  تسلمه طلبات  بعد  وقت  أقرب  في  التحقيق  انتهاء  أمر  بأنه »سيصدر  التحقيق  قاضي  رد  مارس:   10

اجلمهورية«.
29 سبتمبر: إشعار من الطرفني املدنيني إلحالة قضية خالد بن سعيد إلى احملكمة اجلنائية للبارين )ألن التهم 

ضده كافية وألن شروط تنفيذ مبدأ االختصاص الشامل متوافرة(.

2006
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16 يونيو: طلب االدعاء العام ضمن املرافعة النهائية انتفاء الدعوى ضد خالد بن سعيد. 
21 يونيو: مالحظات محامي الطرفني املدنيني كّررت طلب اإلحالة أمام احملكمة اجلنائية في البارين.

ه خطابًا دعم  22 يونيو: األستاذ باتريك بودوان، مثِّالً الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلنسان، وَجِّ
فيه مالحظات الطرف املدني.

27 يوليو : شهادة دون الكشف عن هوّية الشاهد دعمت تصريحات السيدة غربي، وفًقا لطلٍب من محامي 
الطرف املدني.

5 أكتوبر: ثاني إشعار بانتهاء  التحقيق ) املادة 175 من قانون اإلجراءات اجلنائية(.

2007
17 يناير: طلبت النيابة العامة إثر املرافعة النهائية الثانية انتفاء الدعوى ضد خالد بن سعيد. 

16 فبراير:  إصدار أمر االتهام ضد خالد بن سعيد أمام احملكمة اجلنائية للبارين بتهمة التعذيب وأعمال بربرية 
ارتكبت في 11 و12 أكتوبر 1996 في مركز الشرطة في جندوبة.

2008
30 سبتمبر: حدد تاريخ احملاكمة في 15 ديسمبر 2008، بحضور محام من كوملار للدفاع عن خالد بن سعيد.

15 ديسمبر: احملكمة اجلنائية للبارين أكدت على اختصاصها في هذه القضية، خاصة بعد أن دفع محامي خالد 
بن سعيد بعدم اختصاصها مستندا إلى عدم تواجد املتهم في فرنسا أثناء املرافعة األّولية. حّددت احملكمة 
التعذيب لسنة 1984،  املتحدة ملناهضة  أن تنفيذ مبدأ االختصاص الشامل يستلزم، مبقتضى معاهدة األمم 

اكتشاف الشخص املشتبه فيه في فرنسا عند بدء املالحقات، أي عند بداية التحقيق األّولي.
15 ديسمبر: أدانت احملكمة اجلنائية للبارين خالد بن سعيد بتهمة املشاركة في أعمال تعذيب وأعمال بربرية 

وحكمت عليه بثماني سنوات سجن.
29 ديسمبر: قّدمت النيابة العامة طلب استئناف ضد قرار احملكمة اجلنائية. 

: بعد أن أعلنت محكمة اجلنايات في منطقة مورت إميوزال بفرنسا عن تخصصها نافية  24 سبتمبر 2010 
مزاعم الدفاع الذي ادعى العكس، أيدت احملكمة إدانة خالد بن سعيد وحكمت عليه بالسجن الثنتي عشرة 

سنة وأصدرت أمرا دوليا بإلقاء القبض عليه.

بيانات صحفية نشرتها الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

حماكمة يف االستئناف للتونسي خالد بن سعيد: القضاء الفرنسي يواجه حتدي حماكمة مقرتيف أخطر اجلرائم الدولية

 8 أيلول )سبتمبر( 2010

ملدينة  التونسي  القنصل  نائب  محاكمة  نانسي  مدينة  في  سُتجرى   ،2010 أيلول   / سبتمبر  و24   23 في   
ستراسبورغ والذي شغل كذلك منصب ضابط شرطة في مدينة جندوبة في تونس. 

أدانت احملكمة اجلنائية لستراسبورغ خالد بن سعيد في 15 ديسمبر 2010 بعقوبة سجن مدتها ثماني سنوات 
بربرية.  حضر محامي خالد بن سعيد هذه احملاكمة رغم قراره بعدم  التعذيب واملشاركة في أعمال  بتهمة 
املثول أمام احملكمة. قّررت النيابة العامة من تلقاء نفسها استئناف هذا القرار وهو أمر لم يسبق أن حدث في 

قضية خطيرة من هذا القبيل. 

في  مدني  كطرف  تأسست  والتي   1996 أكتوبر  في  التعذيب  ألعمال  تعرضت  التي  التونسية  املواطنة  أما 
هذه القضية، فهي مقيمة حاليا في فرنسا. تعرفت إلى معّذبها عندما كان يشغل منصب نائب قنصل في 
ستراسبورغ ثم قّدمت شكوى ضده في 2001. دعمتها الفيديرالية الدولية حلقوق االنسان والرابطة الدولية 

حلقوق االنسان طوال هذه اإلجراءات القضائية املرهقة التي دامت تسع سنوات. 

إذ تهّربت السلطات الفرنسية من مسؤولياتها إزاء إدانة مارسات نظام احلكم التونسي، سّلط قرار احملكمة 
اجلنائية لسترابورغ الضوء على حقيقة انتهاكات حقوق اإلنسان وجاء مخالفا للخطاب الرسمي كما بنّي على 
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نحو جلي ضلوع املوظفني الرسميني التونسيني في املمارسة املتكررة للتعذيب وإفالتهم من العقاب. 

إذ أصدرت فرنسا في 9 أغسطس املاضي قانونا يرمي إلى تعديل القانون الفرنسي لكي يتماشى مع النظام 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يجعل كل مالحقة جديدة على أساس مبدأ االختصاص الشامل1 شبه 
مستحيلة على أرض الواقع، والسيما املالحقات القضائية املتعلقة بأخطر اجلرائم كاإلبادة العرقية واجلرائم ضد 
اإلنسانية أو جرائم احلرب، يدل طلب االستئناف املقدم من طرف النيابة العامة على تردد احلكومة الفرنسية في 

االلتزام بتعهداتها الدولية ومالحقة على التراب الفرنسي املشتبه بارتكابهم أعمال تعذيب وسائر اجلاّلدين. 

القضاء  أن يتجاوز  الدولية حلقوق االنسان  والرابطة  الدولية حلقوق اإلنسان  الفيدرالية  تأمل  في هذا الصدد، 
الفرنسي هذه الصعوبات وأن يُحاكم بشكل مستقل خالد بن سعيد للجرائم اخلطيرة املتهم بها. 

تذكير باإلجراءات القضائية
بعد أن قّدمت السيدة غربي شكوى في 9 مايو 2001 ضد خالد بن سعيد بتهمة التعذيب، ُفتح حتقيق قضائي 
والرابطة  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفيدرالية  الفور  على  تشكلت   .2002 يناير   16 في  سعيد  بن  خالد  ضد 
الدولية حلقوق االنسان كطرف مدني في هذه القضية. غادر املتهم الذي كان يشغل منصب نائب قنصل في 
ستراسبورغ التراب الفرنسي مبجرد أن أُخطر بهذا اإلجراء القضائي. في 15 فبراير 2002، أُصدر في حقه أمر 
توقيف دولي لم تنفذه السلطات التونسية، وسيان األمر بالنسبة إلى اإلنابة القضائية الدولية التي أصدرها 
قاضي التحقيق في 2 يوليو 2003. يزعم أن خالد بن سعيد ال يزال يعمل في وزارة الداخلية وأنه لم يخضع 
اجلنائية  أجريت في احملكمة  التي  لتمثيله في احملاكمة  ألية مالحقات قضائية. عنّي خالد بن سعيد محاميا 

لسترابورغ في 15 ديسمبر 2008 . 

إدانة حمكمة االستئناف لدبلومسي تونسي بتهمة التعذيب

 28 أيلول )سبتمبر( 2010 
 

باثنى عشر سنة  بن سعيد  إميوزيل على خالد  االستئناف في مورت  تاريخيا، حكمت محكمة  يعد  قرار  في 
مركز شرطة  في   ،1996 أكتوبر  و12   11 في  الغربي  السيدة  تعذيب ضد  أعمال  بارتكاب  أمره  بتهمة  سجنا 
جندوبة في تونس. وبالتالي فقد شددت احملكمة العقوبة التي أصدرتها احملكمة االبتدائية في البارين في 15 

ديسمبر 2008. 
صرحت سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لرابطات حقوق اإلنسان: »إن هذه اإلدانة التي تعد رمزا جاءت 
لتكسر حلقة اإلفالت من العقاب ملرتكبي جرائم التعذيب في تونس. إن قرار القضاة الفرنسيني الذي أثبت 
التهمة املوجهة إلى بن سعيد يبني أنه لم يعد من املمكن وضع مصالح الدولة فوق حق الضحايا في قضاء 

عادل” ]1[. 

زليخة الغربي التي تقطن حاليا في فرنسا رفقة زوجها، وهو الجئ سياسي، كانت قد قدمت شكوى في مايو 
2001 ضد الديبلوماسي الذي تعرفت عليه كونه رئيس مركز شرطة جندوبة الذي تعرضت فيه للتعذيب بأمر 
منه في أكتوبر 1996. وريثما أعلم حالد بن سعيد ببدء اإلجراءات القضائية ضده، فر إلى تونس، حيث ما زال 

يعمل في املصالح التابعة لوزارة الداخلية إلى حد اليوم. 

صرح عمر مستيري، العضو في اللجنة الوطنية للحريات في تونس: “لقد سلطت احملاكمة الضوء على الطابع 
املؤسسي للتعذيب املمارس ضد كل األصوات املعارضة وكوسيلة للترهيب”. 

من  فرنسا  في  احلريات  فيه  تعاني  الذي  الوقت  “في  غربي:  السيدة  محامي  بلوفييه،  إيريك  األستاذ  وصرح 
التضييق، يأتي هذا احلكم ليبرهن على أن هناك عدالة مستقلة”. 
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 ،)LDH( وصرح األستاذ باتريك بودوان، محامي الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلنسان واملواطن
اللتان كانتا طرفا مدنيا إلى جانب اجملني عليها، والرئيس الشرفي للفدرالية: “بعد اتهام الطرف املدني بالتالعب 
بامللف ألغراض سياسية انقلبت هذه التهمة على الدفاع الذي أخفقت استراتيجيته بعد إصدار حكم يشدد 

العقوبة”. 

التي كافحت طيلة تسع سنوات من اإلجراءات من أجل  الغربي  قرار احملكمة يعد اعترافا لشجاعة السيدة 
إسماع صوت احلقيقة. 

وصرح السيد جان بيار دوبوا، رئيس رابطة حقوق اإلنسان واملواطن: “في الوقت الذي اعتمدت فيه فرنسا قانونا 
مثيرا للجدل يقلص من إمكانية مالحقة املتهمني بجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية، ها 

قد أعاد القضاة التأكيد على أهمية االختصاص الشامل كآلية ضرورية حملاربة اإلفالت من العقاب” ]2[. 
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ثانيًا - إدانة خالد بن سعيد يف سياق 
االستخدام املتكرر للتعذيب يف تونس

تنص املادة  5 من  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ما يلي: »ال يعّرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو 
املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة«. 

تونس على  بن علي مقاليد احلكم، صادقت  العابدين  زين  تولي  في 23 سبتمبر 1988، بعد أشهر قليلة من 
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 
وبعد مرور 20 عاما على ذلك، ال زالت جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان تعّبر عن قلقها إزاء »املعلومات 
اخلطيرة واملتواترة التي تردها والتي تفيد مبمارسات التعذيب وارتكاب شتى األعمال القاسية أو الالإنسانية أو 

املهينة على تراب دولة طرف في االتفاقية«.

تونس  بشأن  الدوري  التقرير  التعذيب  ملناهضة  املتحدة  األمم  جلنة  استعرضت  أن  بعد   ،1998 نوفمبر   19 في 
الصادر قبل سنة من ذلك، أعربت عن »شعورها بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بانتشار مارسات التعذيب 
وغيرها من ضروب األعمال القاسية واملهينة التي ضلعت فيها قوات األمن أو الشرطة التونسية واملتسببة في 
وفاة أشخاص حجزوا حتت االعتقال. عالوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة إزاء الضغوط وإجراءات املضايقة التي 

يستخدمها أعوان الدولة ملنع اجملني عليهم من تقدمي شكاويهم«.

التمتع  األعمال  تتيح ملسؤولي هذه  فإنها  االدعاءات،  السلطات في دحض هذه  تواصل  »إذ  اللجنة:  وأضافت 
باحلصانة وتشجعهم على مواصلة هذه املمارسات البغيضة«. عالوة على ذلك، فقد أعربت اللجنة عن قلقها 
. فقد تعرضت العشرات  إزاء »أعمال العنف ضد النساء الالئي تنتمني إلى أسر املعتقلني والالجئني1  البالغ 
أو  املعتقلني  أو ملعاقبة  باالعتداء اجلنسي ملضايقتهن  أو تهديدات  العنف والعتداءات جنسية  منهن ألعمال 
الالجئني. وأّكدت اللجنة على أن السلطات التونسية متارس التعذيب ضد عائالت الالجئني كما هو احلال مع 

قضية السيدة غربي في أكتوبر 1996.

ومنذ هذا التاريخ، لم تتراجع مارسات التعذيب واملعامالت الالإنسانية في تونس. وتدريجيا، استغلت السلطات 
قضية محاربة اإلرهاب وال تزال تستغلها، والسيما بعد 11 سبتمبر 2001، وتذّرعت بها الرتكاب أخطر االعتداءات 
على حقوق اإلنسان كاعتقال وإدانة آالف األشخاص تعرض أغلبهم للتعذيب وشتى األعمال القاسية. في 10 
دعم  في  »املشاركة  قانون  تونس  اعتمدت  اإلنسان(،  العاملي حلقوق  اليوم  التاريخ  هذا  )ويوافق   2003 ديسمبر 
اجلهود العاملية حملاربة اإلرهاب وغسل األموال«. ويخول هذا القانون سلطات استثنائية ألعوان إدارة أمن الدولة 
ويشمل تعريفا واسعا جدا للعمل اإلرهابي أتاح استخدامه ضد املعارضني السياسيني وأعضاء املعارضة. أدان 
املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعني بحماية حقوق اإلنسان في سياق محاربة اإلرهاب هذا القانون، إذ عالوة على 
أحكامه التي جتيز اعتقال املشتبه بتهديدهم لألمن العام دون تهمة أو محاكمة، فإن املادتني 49 و51، وهما 
املادتان املنتقدتان أكثر، تضمنان لباحث البداية إخفاء هويته ما يحول دون تقدمي املستجوبني طعن إذا تعّرضوا 

ملعاملة قاسية.

في مايو 2006، ملا كانت تونس دولة عضوا في مجلس حقوق اإلنسان، أعربت بفخر عن احترامها حلقوق اإلنسان، 
وعن احترامها للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، وعن خضوع قوانينها القومية 
له، والتزامها بتعهداتها عندما يتعلق األمر بتقدمي تقارير دورية لآلليات وللمنظمات الدولية. غير أن السلطات 
التونسية تنكر بشكل منتظم شكاوى املنظمات الوطنية والدولية في مجال حقوق اإلنسان. ويبدو أنها ال 
تعير أدنى اهتمام لشواغل اآلليات الدولية املعنية بحماية حقوق اإلنسان وأنها ال تضطلع بتنفيذ توصياتها، 

1. املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب : تونس : 19 تشرين الثاني/نوفمبر A/54/44 الفقرات 105-88
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والسيما التوصيات املتعلقة بالتعذيب. فلم تقدم تونس أي تقرير للجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان 
منذ 1998 وتضرب عرض احلائط بالطلبات املتكررة الستقبال املقرر اخلاص املعني بالتعذيب. 

رغم التصريحات املتكررة للسلطات التونسية التي تؤكد أن حاالت التعذيب وغيرها من أشكال سوء املعاملة 
ال تشكل إال أفعاال استثنائية وأنه قد مت مالحقة املسؤولني عن مثل هذه األفعال قضائيا ومحاكمتهم، الحظت 
منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان انتشار مارسات التعذيب في كافة مستويات اإلجراءات اجلنائية وانتبهت 
متابعات قضائية  غياب  لتسجيل شكاويهم كما الحظت  اجملني عليهم  تواجه  التي  العديدة  املشاكل  إلى 
صدر  والذي  املسلحة«،  سليمان  »مجموعة  قضية  في  متهما  الثالثون  صرح  بينما  وعليه،  الشكاوى.  عقب 
بحقهم عقوبات أقصاها عقوبة اإلعدام، أنهم اعترفوا بالتهم املوجهة ضدهم بعد تعّرضهم للتعذيب، لم 
تُتابع هذه ادعاءاتهم قضائيا. واألشخاص املشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية ليسوا الوحيدين الذين تعرضوا 
ضيفاوي،  زكية  السيدة  على  القبض  ألقي  أن  بعد  شكاويهم.  بعد  حتقيق  يفتح  أن  دون  تعذيب  أعمال  إلى 
الناشطة في الدفاع عن حقوق اإلنسان، في 27 يوليو 2008  ملشاركتها وإلقائها خطاب في مسيرة تضامنية 
في الرديف )جنوبي غرب تونس( للتنديد مبوجة القمع التي تعّرض لها أهالي احلوض املنجمي للرديف واملطالبة 
بتحرير كافة املعتقلني، اتهمت مدير دائرة الشرطة في قفصة بالتحرش اجلنسي والتهديد باالغتصاب ضدها. 
وأشار معتقلون آخرون إلى الشخص ذاته إذ انتزع اعترافاتهم حتت التعذيب إلجبارهم على التوقيع على احملاضر. 
أما احملكمة االبتدائية لقفصة التي كانت حتاكم السيدة ضيفاوي ورفقائها املعتقلني، فلم تأخذ في االعتبار 

اتهامات التعذيب وسوء املعاملة2 .

متعلقة  تقارير  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  منظمات  عن  صدر   ،2008 و   2006 عامي  بني 
اليوم  متواصلة  أنها  وبل  املاضي فحسب  إلى  تنتمي  ال  مارسات كهذه  أن  على  تشهد  تونس  في  بالتعذيب 

وبشكل متكرر.

2. راجع على وجه اخلصوص التقارير الصحفية ملرصد حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وهو برنامج مشترك بني الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان  
واملنظمة العاملية  ضد التعذيب إلى جانب الشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان، في 19 أغسطس و 16 سبتمبر2008
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الوثائق امللحقة 
يف  عليها  املنصوص  الشامل  االختصاص  آلية  تنفيذ  عن  نبذة 

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب.

1- دون  وجود اجملين عليهم، ال وجود آللية االختصاص الشامل!

إن استخدام مبدأ االختصاص الشامل في اآلونة األخيرة ثمرة معاينة مزدوجة من طرف ضحايا أخطر اجلرائم 
ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان: عجز أو قصور الدول في الكفاح ضد اإلفالت من العقوبة على املستوى 
الوطني ومنو الوعي بأن الضحايا بوسعها الضغط على العدالة عن طريق رفع دعاوى ووضع الدول أمام واجباتها 

الدولية.

يتسنى بالتالي للمجني عليهم أن يتجاوزوا النيابة العامة الوهلة، الفاسدة أو الضعيفة بإطالق دعاوى قضائية 
آلية االختصاص  مبفردهم. إلى حد اآلن، ال جديد. يكمن اجلديد في استخدام هذه االمتيازات في إطار تنفيذ 
الشامل. من املثير لالهتمام أن نتطرق إلى األسباب التي قادت وملدة طويلة إلى عدم تنفيذ هذه اآلليات بشكل 
للدول  الوطني  القانون  في  عام  بشكل  ومندمجة  اعتيادية  احلاالت  معظم  في  كانت  والتي  تقريبا،  معمم 
األطراف التي تعتبر اليوم جزءا ال يتجزأ من األعراف الدولية. االستنتاج بسيط: استوجب األمر منو الوعي لدى 
الفكري  احلوار  دائرة  من  العاملية  القضائية  الوالية  آلية  تخرج  لكي  احلكومية  غير  واملنظمات  عليهم  اجملني 
لتصبح أداة في خدمة الكفاح ضد اإلفالت من العقوبة. مثل قانون أليني تورت )قانون أمريكي يعود إلى القرن 
18، أصبح  مبثابة حجر األساس في مارسة مبدأ  االختصاص الشامل أمام احملاكم القضائية األمريكية(. لم 
يزدهر االختصاص الشامل في امليادين اجلنائية فعليا إال بعدما قرر قاضي التحقيق غارزون اللجوء إليه ملعرفة 
اجلرائم التي اقترفتها اجلماعات املتمردة األرجنتينية بحق عائالت إسبانية أو من أصول إسبانية للوصول في 

نهاية املطاف إلى قضية بينوشي الشهيرة.

وّلدت قضية بينوشي في اجملتمع املدني أمالً كبيرا. للمرة األولى، وبطلب من اجملني عليهم، تزعزعت سكينة 
رئيس دولة سابق دون أن تتمكن آليات السياسة املسيسة أو دواعي املصلحة العليا للدولة من التدخل، في 
البداية. لكان من املنطقي أن تكون الدول التي دمجت مبدأ الوالية القضائية العاملية في قوانينها الوطنية 
الحقا أول من يدافع عما يبدو اليوم كأداة استثنائية ملكافحة اإلفالت من العقوبة. غير أننا نالحظ العكس متاما. 
ملاذا هذا اإلهمال من طرف النيابة العامة؟ تكبر تساؤالتنا عندما نالحظ، على العكس، ديناميكية حقيقية ملا 
يتعلق األمر على سبيل املثال بالتحقيق أو مبالحقة املشتبه باقترافهم جرائم إرهابية. وال يسعنا إال أن نستنتج 
للمجني  الفعلية  باخلطوات  للحاالت- مشروط  الساحقة  األغلبية  -في  الشامل  االختصاص  آلية  تنفيذ  أن 
عليهم مبعية املنظمات غير احلكومية التي تساندهم. بغية تسهيل التحقيقات واملالحقات بخصوص اجلرائم 
الدولية بناء على االختصاص الشامل، استحدث االحتاد األوروبي آليات جديدة وخلقت عدة دول )بلجيكا، هولندة، 
السويد، فنلندا، الدامنرك واململكة املتحدة( مراكز متخصصة، متكونة من محققني ونواب عامني، لتسهيل 

تنفيذ إجراءات صعبة 3.

3. تقرير الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان »تشجيع مقاربة أوروبية من أجل املساءلة في جرائم اإلبادة اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب 
والتعذيب
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ال ينبغي أن يتوقف تطبيق مبدأ االختصاص الشامل على اجملني عليهم لوحدهم. في فرنسا، وإن كانت السلطة 
القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ثمة إرادة من الدولة في وضع عقبات أمام الشكاوى املقدمة من 
جانب أطراف مدنّية على أساس االختصاص الشامل. تتلكأ الدولة في تنفيذ، مببادرة منها، آلية االختصاص 
في  املسجلة  األفعال  على  والتحقيق  املالحقة  إمكانية  عن  مسؤولة  تبقى  العامة  النيابة  أن  غير  الشامل. 
الشكوى. وكنتيجة لغياب اإلرادة لدى السلطات الفرنسية، متيل الدولة إلى حتميل اجملني عليهم مسؤوليات 

كان من املفترض أن تقع على عاتقها. 
لهذه األسباب، ينزع مشروع القانون اجلديد املتعلق بتنفيذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية في 

القانون الفرنسي إلى تقييد إمكانية فتح حتقيقات قضائية على أساس االختصاص الشامل.

2-  تعريف آلية االختصاص الشامل

 يتيح مبدأ »االختصاص الشامل« الهيئات القضائية الوطنية مالحقة املشتبه باقترافهم أخطر اجلرائم أياً 
كان مكان وقوعها أو جنسية اجلاني أو اجملني عليه. وتُعّرف في هذه احلالة بـ« االختصاص الشامل البحت«. 
غير أنه عمليا، غالبا ما يستلزم ذلك وجود عنصر الربط - كوجود اجلاني على أراضي البلد الذي ّقدمت فيه 
ردا على طلب  الشكوى. وفي هذا الصدد، فقرار 15 ديسمبر 2008 الذي أصدرته احملكمة اجلنائية لـ«البارين« 
عدم االختصاص الذي قّدمه محامي خالد بن سعيد مثال بليغ على وجه اخلصوص، ألنه يكرس مفهوم وجود 

الشخص املتهم على التراب الوطني عند فتح التحقيق األولي وليس عند قراءة املرافعة األّولية.

يشكل االختصاص الشامل أداة أساسية ملكافحة اإلفالت من العقوبة ويتيح معاقبة املمارسات األكثر ضررا 
للمجتمع الدولي بشكل أكثر فعالية. وإذ يخّول االختصاص الشامل حملاكم كل الدول احلق في االطالع على 

بعض الوقائع، تتضاعف نظريا فرص محاكمة مرتكبي اجلرائم.
بالفعل، يُطّبق مبدأ االختصاص الشامل، نظرا لفرادته القضائية، على أخطر اجلرائم التي، بفعل طبيعتها أو 
اتساع نطاقها، تعني غالبا مشاركة أو تواطؤ أجهزة الدول أو جماعات تابعة لها قانونياً. وعليه، فإن مالحقة 
اجلنائية  القوانني  يتوقف غالبا على مدى استقالليتها وعلى  الوطنية  احملاكم  اجلرائم قضائيا من طرف  هذه 

احمللية ذاتها )العفو، اإلفالت من العقوبة( و على تطور النزاع.
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تقديم فريق العمل القضائي 

واملستشارين  القضاة  من  شبكة  عن  عبارة  اإلنسان  حلقوق  الدولية  للفدرالية  التابع  القضائي  العمل  فريق 
القانونيني واحملامني، أو أعضاء في منظمات وطنية معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان تابعة أو متواصلة بدورها 

مع الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان أو منتخبني سياسيني في الفدرالية.

مهام فريق العمل القضائي التابع للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان:

1. مرافقة اجملني عليهم: توفير مساعدة قانونية مباشرة لألشخاص الذينُ انتهكت 
حقوقهم على نحو خطير ومرافقتهم وإرشادهم ومتثيلهم ومساعدتهم في كل 
محاكمة ضد املشتبه في ارتكابهم اجلرائم التي تعرضوا لها يتأكد فريق العمل 
القضائي من حصول اجملني عليهم على محاكمة عادلة ومستقلة ومنصفة وأن 

يستعيدوا حقوقهم وأن يستفيدوا من إجراءات تعويضية.

2. استحصال العناصر القضائية والوقائع التي تسمح، في كافة البلدان، برفع 
دعاوى قضائية ضرورية ملعاقبة مرتكبي انتهاكات حلقوق اإلنسان.

3. إطالق دعاوى قضائية أمام احملاكم الوطنية والدولية .ومساهمًة في تعزيز إنفاذ 
الرامية إلى معاقبة مرتكبي انتهاكات حلقوق اإلنسان، يلجأ  احملاكمات الوطنية 

فريق العمل القضائي إلى مبدأ االختصاص الشامل.

4. دعم التكامل بني احملاكم الوطنية والدولية من خالل العمل على حث أكبر عدد 
وإدماج  الدولية  اجلنائية  النظام األساسي للمحكمة  إبرام  الدول على  مكن من 

أحكامه في القوانني الوطنية.

األعضاء في  للمنظمات  السماح  بغية  الدولي  اجلنائي  القانون  آليات  تعميم   .5
الوطنية  األصعدة  على  باللجوء،  وشركائها  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفدرالية 

واحمللية والدولية، إلى اإلجراءات القضائية املتاحة لهم.
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الرابطة الفرنسية حلقوق اإلنسان
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

 rue Marcadet - 75018 Paris 138
http://www.ldh-france.org  :موقع اإلنترنت -  ldh@ldh-france.org  :البريد اإللكتروني 

الهاتف: 00 51 55 56 01 )33( / الفاكس: 21 51 55 42 01 )33(

نبذة عن الرابطة الفرنسية حلقوق اإلنسان
أسست الرابطة الفرنسية حلقوق اإلنسان سنة 1898 في فرنسا أثناء محاكمة ألفريد دريفوس، الذي كان ضابطا 

يهوديا في اجليش الفرنسي. وهي تهتم منذ أكثر من قرن مبتابعة كل املشاكل الكبرى املعاصرة.
كانت مهمتها األولى عند تأسيسها الدفاع عن شخص بريء وقع ضحية معاداة السامية واملصالح العليا للدولة، 

لكن الرابطة الفرنسية حلقوق اإلنسان وسعت نطاق نشاطها ليشمل الدفاع عن كل مواطن تعرض للظلم أو انتهكت 
حقوقه.

ابتداء من احلرب العاملية األولى وإلى غاية الستينات، سعت الرابطة إلى احلفاظ على السلم ومحاربة الفاشية 
ومناهضة االستعمار. خالل فترة السبعينات، دافعت الرابطة عن احلق في حتديد النسل واإلجهاض وكافحت من أجل 

إلغاء عقوبة اإلعدام.  
وتناضل الرابطة منذ الثمانينات من أجل إلغاء القوانني املقيدة حلقوق املهاجرين وتسوية وضعية املهاجرين غير 

الشرعيني ومنح حق التصويت للمقيمني األجانب في االنتخابات احمللية.
وفي الوقت ذاته، تكافح رابطة حقوق اإلنسان، استنادا إلى مفهوم املواطنة االجتماعية، ضد األشكال اجلديدة للفقر 

وعدم االستقرار. كما تدافع الرابطة علن العلمانية أمام كل أشكال التطرف، وتدافع أيضا عن احلق في السكن والعالج 
للجميع، واملساواة بني الرجل واملرأة. باإلضافة إلى ذلك، تشجب الرابطة كل أشكال التمييز وأعمال العنف التي تصدر 

من قوات األمن وتناضل من أجل احترامها للحقوق.
يدافع اليوم، مثلما كان احلال باألمس، اآلالف من الرجال والنساء، مسلحني بقوة التزامهم، عن حقوق اإلنسان في وجه 

كل جتاوزات السلطات، من خالل التأمل واالحتجاج وتقدمي املقترحات ورفض كل أشكال التعسف.



أبقــوا أعينكــم مفتوحــة
ترسيخ الحقائق

بعثات تقيص ومراقبة قضائية

 من خالل أنشطة تتضمن بعث مراقبي محاكامت وتنظيم بعثات تقيص حقائق دولية،  قد أسست الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان إجراءات دقيقة وموضوعية لرتسيخ الحقائق 
 واملسؤولية, الخرباء املبعوثني إىل امليدان يتطوعوا بوقتهم لدعم أنشطة الفدرالية،

دعم املجتمع املدىن

تنظم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان أنشطة متعددة باملشاركة مع منظامتها العضوة يف  البلدان التي يتواجدون فيها والهدف األسايس هو تعزيز دور 
وكفاءة نشطاء حقوق اإلنسان ودفع التغيري عىل املستوى املحيل

تحريك املجتمع الدوىل

تدعم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان منظامتها العضو ورشكائها املحلييون يف جهودهم تجاه املنظامت الدولية، تقوم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 
بتنبيه اآلاليات الدولية عن إنتهاكات حقوق اإلنسان وتحيل القضايا الفردية اليهم، كام أن الفدرالية تأخذ دور يف تطوير اآلليات القانونية الدولية

متثل

 164 منظمة حقوق إنسان
 يف

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان

خمس قارات

Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme
17, passage de la Main-d’Or - 75011 Paris - France
CCP Paris : 76 76 Z
Tel: (33-1) 43 55 25 18 / Fax: (33-1) 43 55 18 80
Site internet: http://www.fidh.org 

إدارة النشر : سهير باحلسن
رئيس التحرير  : انطوان برنارد

سيغال، دان فان راميدونك
التصميم : إياد الدهماني
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إبالغ وإقرار

تقوم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان باإلبالغ وتحريك الرأي العام وذلك من خالل بيانات صحفية ومؤمترات صحفية وخطابات مفتوحة إىل السلطات 
وتقارير عن بعثات باإلضافة إىل النداءات العاجلة واإللتامسات والحمالت وموقع األنرتنت : فتستعني الفدرالية بجميع وسائل اإلتصال لرفع الدرالية فيام يتعلق 

بإنتهاكات حقوق اإلنسان


