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تعترب الحرمة الجسدية واملعنوية لإلنسان من بني الحقوق الكونية املتأصلة يف وعي اإلنسان
بآدميته وكرامته ،وقد أقرت اإلنسانية هذا الحق وكرسته من خالل الصكوك الدولية بداية
من صدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وضامنا للحد من اإلنتهاكات وعقاب مرتكبيها
تم وضع اتفاقية خاصة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة لدعم واجبات الدول األعضاء يف حامية مواطنيها من اإلنتهاكات من
خالل « اتخاذ إجراءات ترشيعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع أعامل
التعذيب يف أي إقليم يخضع إلختصاصها القضايئ وعدم جواز التذرع بأية ظروف إستثنائية أو
باألوامر الصادرة عن موظفني أعىل مرتبة أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب ».1
وقد صادقت تونس عىل كافة الصكوك الدولية التي متنع التعذيب مبا يف ذلك االتفاقية
الدولية ملناهضة التعذيب مبوجب القانون املؤرخ يف  23سبتمرب  1988والربوتوكول اإلختياري
لها مبوجب القانون األسايس املؤرخ يف  21أكتوبر  ، 2013كام حرصت عىل اإلنضامم إىل نظام
روما األسايس مبقتىض املرسوم عدد  4لسنة  2011املؤرخ يف  19فيفري  2011إضافة إىل
املواثيق واملعاهدات اإلقليمية واإلفريقية والعربية ذات العالقة بحقوق اإلنسان.
وعىل الصعيد الوطني ك ّرس الدستور الجديد لتونس الصادر يف  31جانفي  2014املبادئ
الكونية لحقوق اإلنسان مبا أق ّره بالفصل  24ملبدأ عدم تقادم جرمية التعذيب وفق املعايري

الدولية وهو ما تع ّزز من خالل توسيع مفهوم التعذيب وقامئة األشخاص املشمولني بالتتبع
والتشديد يف العقاب املستوجب ومزيد الضامنات وذلك بتطوير أحكام املجلة الجزائية
ومجلة اإلجراءات الجزئية بتقليص مدة اإلحتفاظ وضامن حق املحتفظ به يف إنابة محام
أثناء فرتة اإليقاف .
واعتبارا لخطورة اإلنتهاكات املتعلقة بالتعذيب وحساسية الدعاوى القضائية التي تشمل
املكلفني بإنفاذ القانون ،إلتزمت الدولة باتخاذ كل التدابري الالزمة لتنفيذ القانون مع ضامن
احرتام الحرمة الجسدية واملعنوية لألشخاص وذلك من خالل تحسني طرق تعهد القضاء
بدعاوى التعذيب و ما تتطلبه طبيعة هذه الدعاوى من رسعة ونزاهة ونجاعة مع توفري
 1املادة  2من اإلتفاقية خاصة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .
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الحامية الالزمة للمعني وعائلته والشهود من أي خطر يهددهم .ومن جهة أخرى ويف
إطار تجسيد الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تم إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
مبوجب القانون األسايس عدد  43مؤرخ يف  21أكتوبر  2013وإسنادها صالحيات رقابية
عىل أماكن اإلحتجاز واإليواء للتأكد من خلوها من مامرسة التعذيب بكل أشكاله وحامية
املوجودين بها كالتأكد من مدى تالؤمها مع معايري حقوق اإلنسان.
وإعامال للمعايري املضمنة بروتوكول اسطنبول لسنة  1999كأداة تساعد عىل ضامن املعايري
الدنيا لتوثيق مامرسات التعذيب ومن أهمها االلتزامات املحمولة عىل عاتق الخرباء من األطباء
الرشعيني اللذين يعهد لهم مبوجب إذن قضايئ بإجراء إختبارات الطبية إلثبات حاالت التعذيب
وما يتطلبه عملهم من دقة ورسعة يف إنجاز اإلختبار الطبي وإحالته عىل من له النظر.
وعىل هذا األساس ت ّم وضع هذا الدليل بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة « ديكاف » يتضمن فهرسا للمصطلحات املتعلقة باملجالني القانوين والطب
الرشعي ومناذج متعلقة بشكاوى ضحايا التعذيب وسوء املعاملة ومحارض البحث والتحقيق
ومطالب اإلختبارات الطبية وتقارير الطب الرشعي .كام تض ّمن هذا الدليل مجموعة
مختارة من النصوص القانونية الوطنية والدولية ملنع التعذيب وسوء املعاملة ومراجع لفقه
القضاء الدويل يف كيفية إقامة دليل الطبي الرشعي وهو ما من شأنه توحيد املفاهيم بني
كافة املتدخلني يف قضايا اإلنتهاكات الجسدية واملعنوية وقضايا التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
وختاما نأمل أن يكون هذا الدليل مرجعا تقنيا يستعني به السادة القضاة وإطارات الطب
الرشعي وجميع أعوان الضابطة العدلية والسجون واملحامني والهيئات الوطنية املعنية
بالوقاية من التعذيب وسوء املعاملة ومنظامت املجتمع املدين وكذلك الضحايا.
السيد غازي الجريبي
وزير العدل
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كلمة
وزير الصحة

4

5

تجسم
منذ سنة  ،2011تع ّهدت تونس بالقضاء عىل مامرسة التعذيب وسوء املعاملة .وقد ّ
هذا االلتزام باتخاذ إجراءات ملموسة ،أه ّمها:
املصادقة يف ماي  2011عىل انضامم الجمهورية التونسية إىل الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يف تونس مبقتىض القانون األسايس الذي صادق
عليه املجلس الوطني التأسييس يف شهر أكتوبر،2013
ينص الفصل
املصادقة عىل الدستور التونيس الجديد الصادر يف  27جانفي  2014والذي ّ
 23منه عىل ما ييل « تحمي الدولة كرامة الذات البرشية وحرمة الجسد ،ومتنع التعذيب
املعنوي واملادي .وال تسقط جرمية التعذيب بالتقادم».
كام صادفت تونس عىل اتفاق ّية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو

الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري امللحق بها.

وتجدر اإلشارة إىل أنه يف إطار التعهد باألشخاص الذين يتق ّدمون بشكاوى تتعلّق مبامرسات
الرشعي أهم ّية كربى يف كشف الحقيقة.
التعذيب أو سوء املعاملة ،تكتيس نتائج الطب
ّ
فالطب الرشعي يوفر مصلحة عامة من شأنها أن تدعم العدالة رشط احرتام قواعد املامرسة
الطبية واملعايري السلوكية واحرتام أخالق املهنة.
ويف هذا الصدد تم إعداد هذا الدليل الذي يعترب مثرة تعاون وثيق انطلق منذ سنة 2015
بني القضاة واألط ّباء الرشعيني بدعم من مركز الرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلّحة

التقص
بجنيف – مكتب تونس  -من أجل تجاوز الصعوبات وذلك من خالل توفري عنارص يّ
والرصد وجمع املعلومات حول هذه املامرسات.
وسوف ميكّن هذا الدليل من توحيد رشوط الفحص والجودة العلمية لنتائج الطب الرشعي
التي سيتم استغاللها لحسن سري التحقيقات القضائية .كام سيس ّهل التواصل بني مختلف
املتدخلني من خالل إعداد معجم طبي -قانوين ،متت ترجمته إىل اللغتني العربية والفرنسية.
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وبناء عىل ما تقدم نتوجه بالشكر والتهنئة إىل مختلف املشاركني الذين ساهموا يف إعداد
هذا الدليل ،الذي يعترب مرجعا إلبراز وسائل إثبات التعذيب أو سوء املعاملة املامرسة عىل
األشخاص املحرومني من حريّتهم.
كام تدعم وزارة الص ّحة التوصيات املق ّررة وتأمل يف أن يت ّم إعالم جميع املتدخّلني مبحتوى
هذا الدليل املستوحى من املعايري الدولية.

وأخريا ،نج ّدد شكرنا ملركز الرقابة الدميقراطيّة عىل القوات املسلّحة بجنيف – مكتب تونس-
عىل هذا التعاون املثمر.

السيد عماد الحمامي
وزير الصحة
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التقديم
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ما الهدف من هذا الدليل؟
أدى سقوط النظام يف تونس يوم  14جانفي  2011والتغيري السيايس الناتج عنه إىل تعزيز
سعي املواطنني نحو تحقيق العدالة حيث سجلت العديد من الشكاوى واالدعاءات املتعلقة
بالتعذيب التي تدين مسؤولني أمنيني ،ومعظمها تتعلق بوقائع قبل الثورة .وقد طالت هذه
الشكاوى أيضا القضاة واألطباء الرشعيني عىل أساس أن قراراتهم واختباراتهم ال تتضمن ما
يفيد وجود تعذيب أو سوء معاملة .خاصة مع افتقار املتقاضني واملدافعني عن الضحايا إىل
فهم خصوصية االثبات الطبي الرشعي يف مثل هذه الحاالت.
ونظرا ألهمية االثبات الطبي الرشعي أصبح من الرضوري تعزيز التعاون والتنسيق بني
القضاة واألطباء الرشعيني فيام يتعلق باألسس العلمية والقانونية التي تسمح بتكييف
الواقعة موضوع الشكاية وفقا للمعايري الدولية ذات الصلة ،وخاصة املعايري التي تضمنها
بروتوكول اسطنبول.
ويف هذا اإلطار واستجابة لطلب القضاة واألطباء الرشعيني نظم مركز الرقابة الدميقراطية
عىل القوات املسلحة بجنيف دورات تدريبية خالل شهر ماي لسنة  2015لفائدة  50مشاركا
عن كل هيكل حول إجراءات البحث املتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء املعاملة.
وقد مكن هذا التدريب من تحديد الحاجة إىل استحداث أداة عمل مشرتكة للقضاة واألطباء
الرشعيني لتحقيق األهداف التالية :
• تعزيز كفاءات األطباء الرشعيني يف تونس فيام يتعلق بإجراء الفحوصات الطبية طبقا
للمعاییر الدولیة ،وخاصة بروتوكول إسطنبول،
• تعزيز كفاءة القضاة يف تفسري واستخدام االثبات الطبي الرشعي يف الحاالت التي تنطوي
عىل ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة،
• معالجة النقائص فيام يتعلق بإجراءات البحث الجنايئ من خالل مواءمة أدوات العمل
وتطوير املامرسات الجيدة املشرتكة بني القضاة واألطباء الرشعيني،
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• تعزيز التعاون بني الجهاز القضايئ واألطباء الرشعيني يف إجراء التحقيقات الجنائية،
• تعزيز اإلطار الترشيعي والفقه القضايئ املتعلق بإنتاج واستخدام االثبات الطبي الرشعي
يف التحقيقات املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة.

كيف تم إعداد هذا الدليل العملي؟
بناءا عىل األهداف التي تم تحديدها خالل الدورات التدريبة وبدعم من مركز الرقابة
الدميقراطية عىل القوات املسلحة بجنيف لوزارة العدل ووزارة الصحة العمومية تم إعداد
دليل باللغتني العربية والفرنسية حول استعامل االثبات الطبي الرشعي فيام يتعلق بادعاءات
التعذيب وسوء املعاملة.
وهذا الدليل هو نتيجة عمل لجنة متكونة من خمس أطباء رشعيني وخمس قضاة تونسيني
من ذوي االختصاص الذين اجتمعوا شهريا خالل الفرتة املمتدة بني جانفي  2016وسبتمرب
 2017إلعداد وترجمة وإنهاء محتوى هذا الدليل الذي ميثل استجابة لرضورة وضع آليات
فعالة للبحث فيام يتعلق بجرمية التعذيب استنادا عىل الخربة يف مجال الطب الرشعي.

ما هو محتوى هذا الدليل؟
تم تصميم هذا الدليل عىل شكل « رزمة أدوات » تتضمن العديد من الكتيبات مام يجعله
أداة عمل لالستخدام السهل واملناسب.
حيث تم تخصيص كتيب متهيدي «التقديم» ليشمل كلمة كل من وزير العدل وزير الصحة
إىل جانب تقديم للدليل باإلضافة إىل السرية الذاتية ملختلف أعضاء فريق العمل.
يتضمن الكتيب األول بعنوان « مجموعة النصوص القانونية » جزءا مجموعة من النصوص
القانونية الوطنية والدولية املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة.
يحتوي الكتيب الثاين بعنوان « دليل » عىل معجم فرنيس  -عريب للمصطلحات القانونية
والطبية الرشعية .ويشمل ثالثة أقسام ،يتناول األول املصطلحات القانونية والثاين مصطلحات
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طبية بينام يتناول القسم الثالث طرق ووسائل التعذيب وسوء املعاملة.
يقدم الكتيب الثالث بعنوان « الوثائق املوحدة وأفضل املامرسات » مجموعة من الوثائق
املوحدة التي تم إعدادها لتسهيل صياغة املطالب وتقارير االختبار الطبي الرشعي .وتتعلق
هذه الوثائق مبطالب فحص الضحايا للحصول عىل شهادة طبية أولية ،فضال عن تقارير
االختبار لتيسري مهام األطباء الرشعيني وتفسري الوقائع من قبل القضاة .كام يتضمن قامئة
باملامرسات الجيدة حول التحقيق يف الحاالت املتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء املعاملة.
يتألف الكتيب الرابع بعنوان « فقه القضاء » من مجموعة قضايا دولية تطرقت إىل كيفية
إنتاج واستخدام االثبات الطبي الرشعي يف دعاوى متعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة من بينها
قرارات صادرة عن لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب واملتوفرة يف هذا الدليل باللغتني
الفرنسية والعربية .وقرارات صادرة عن املحكمة األوربية لحقوق االنسان متوفرة باللغة
العربية نظرا ألنها متاحة يف نسختها الفرنسية عىل املوقع االلكرتوين للمحكمة األوروبية.
https://hudoc.echr.coe.int

إلى من يتوجه هذا الدليل؟
يعترب هذا الدليل مبثابة أداة مرجعية وطنية للقضاة واألطباء الرشعيني وجميع العاملني
يف مجال الصحة والعدالة املعنيني باألبحاث الجنائية وجميع األشخاص العاملني يف قطاع
السجون ،وأعوان األمن ،واملحامني ،واملجتمع املدين ،واإلعالم ،وكذلك الضحايا.

ماهي اإلنجازات التي تحققت وما هي المراحل التالية للبرنامج ؟
يعد برنامج « استعامل االثبات الطبي الرشعي فيام يتعلق بادعاءات التعذيب وسوء
املعاملة » الذي يدعمه مركز للرقابة الدميقراطية للقوات املسلحة بجنيف الفرصة
الوحيدة يف تونس التي مكنت من إحداث فريق عمل متكن من خالله األطباء الرشعيني
والقضاة تبادل املعرفة فيام يتعلق بعملهم وأيضا مناقشة احتياجاتهم يف التحقيق يف
ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة.
11

وسيتكفل فريق العمل بنرش هذا الدليل بدعم من مركز الرقابة الدميقراطية عىل القوات
املسلحة بجنيف وذلك من خالل أنشطة تدريبة وتحسيسية موجهة إىل العاملني يف مجايل
الصحة والعدالة املعنيني باألبحاث الجنائية وأيضا إىل منظامت املجتمع املدين والهيئات
الوطنية املعنية مبنع التعذيب وسوء املعاملة.
وبشكل خاص ،سيكون هذا الدليل مبثابة وحدة تدريبية للقضاة ،والقضاة املبارشين يف إطار
التكوين املستمر وأيضا للملحقني القضائيني يف إطار محارضات حول حقوق االنسان التي
سيوفرها املعهد األعىل للقضاء.
كام سيتم إدراج محارضة حول التعذيب وسوء املعاملة ضمن برنامج تدريس الطب الرشعي
بالنسبة لطلبة السنة الخامسة من كليات الطب.
كام تجدر اإلشارة إىل أن فريق العمل سيجتمع مرة كل سنة أن اقتىض األمر ملراجعة الدليل.
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تقديم لجنة
الصياغة /
املؤلفون

15

تقديم المؤلفون
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محمد علّوش
طبيب رشعي مبستشفى شارل نيكول بتونس ،أستاذ مربز
بكلية الطب بتونس وخبري عديل لدى املحاكم التونسية.
طبيب مساعد سابق باملركز الجامعي للطب الرشعي بلوزان
(جنيف) .له تجربة هامة يف ع ّدة تخصصات من مجال
الطب الرشعي  :علم الترشيح ،علم الوراثة ،الجرب القانوين
للرضر البدين ،فحص ضحايا اإلساءة والتعذيب و فحص
ضحايا االعتداءات البدنية والجنسية.

عبير عيساوي حرم بدراوي
طبيب رشعي ،رئيسة قسم الطب الرشعي باملستشفى
الجامعي الطاهر صفر باملهدية.
أستاذة مربزة يف الطب الرشعي بكلية الطب باملنستري و
خبرية لدى املحاكم ،كاتب عام جمعية البحث يف البيداغوجيا
الطبية ،كاتب عام مساعد الجمعية التونسية للطب الرشعي
و العلوم الجنائية.

ألفة بن مصباح
متخرجة من املعهد األعىل للقضاء دفعة .2002
شغلت عديد الخطط القضائية ،حيث كانت قايض بالدائرة
الجناحية باملحكمة االبتدائية بتونس ()2010 – 2003
وعينت كقايض ناحية مبحكمة الناحية بتونس (– 2011
 )2014ومستشار دائرة جنائية باملحكة االبتدائية بتونس
( .)2017 – 2014منذ سبتمرب  ،2002عينت رئيس دائرة
جناحية باملحكمة االبتدائية بتونس .2
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نجاة بن صالح
وكيل عام مستشارة لدى وزير العدل.
 29سنة خربة كقايض مبختلف املحاكم التونسية وخاصة
محكمة التعقيب كام تقلّدت عديد املناصب املهمة بوزارة
العدل من بينها مسؤولة عن التعاون الدويل .عينت مديرة
عامة ملرصد اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول
حامية حقوق الطفل يف الفرتة املمتدة من  2003إىل .2006
كانت مسؤولة عن برنامج إصالح قطاع العدل واألمن
وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية يف مكتب تونس لربنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ من  2011إىل .2013

معز بن سالم
مساعد وكيل جمهورية أول باملحكمة االبتدائية بتونس .2
شغل خطة قايض باملحكمة العقارية (.)2008 – 2002
ومارس مهامه باملحكمة االبتدائية مبنوبة يف الفرتة املمتدة
من سنة  2008إىل سنة  2018كقايض مكلف بالسجل
التجاري وكقايض تحقيق ومساعد وكيل الجمهورية.
مدرس باملدرسة الوطنية لتكوين إطارات األمن الوطني
والرشطة الوطنية بصالمبو وتكوين الحرس الوطني بالعوينة
حول املواضيع التالية  :مكافحة اإلرهاب ،دور النيابة
العمومية يف االتصال مع الوحدات األمنية.

د .حازم فوراتي
ضابط سام – طبيب مبصالح الصحة العسكرية بالجيش
التونيس.
طبيب رشعي باملستشفى العسكري األصيل للتعليم بتونس
ومساعد استشفايئ جامعي بكلية الطب بتونس.
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األستاذ منصف حمدون
أستاذ جامعي بكلية الطب بتونس ورئيس قسم الطب
الرشعي مبستشفى شارل نيكول بتونس ورئيس وحدة الطب
العديل االستعجايل مبستشفى شارل نيكول ورئيس هيئة طب
الشغل والطب الرشعي بتونس.
نائب رئيس الجمعية التونسية للطب الرشعي والعلوم
الجنائية وطبيب خبري لدى محكمة االستئناف بتونس.

جليل
محمد واصف ّ
مدعي عمومي مساعد باإلدارة العامة للشؤون القضائية
بوزارة العدل منذ .2015
شغل خطة مساعد وكيل جمهورية مبحكمة االستئناف
بتونس ( )2015 – 2013وقايض ملحق بإدارة التعاون الدويل
بوزارة العدل (أفريل – سبتمرب  )2013وكذلك مساعد وكيل
جمهورية باملحكمة االبتدائية تونس )2013 – 2009( 2
وقايض رتبة أوىل باملحكمة االبتدائية مبنوبة ()2009 – 2005
وباملحكمة االبتدائية بجندوبة (.)2005 – 2003

إلياس الميالدي
قايض مكلف مبأمورية بديوان رئيس الحكومة ،مك ّون باملعهد
األعىل للقضاء ،مدرس جامعي بكليات الحقوق بتونس ،خبري
دويل يف مجال حقوق اإلنسان.
الخطط السابقة :مساعد وكيل الجمهورية لدى املحكمة
االبتدائية بقرمبالية ،حاكم الناحية مبنزل بوزلفة ،قايض
املؤسسة وقايض مقرر بالدوائر املدنية والتجارية والجزائية.
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األستاذ ماجد الزمني
مساعد سابقا يف الطب الرشعي وعلم السموم بجامعة ليون.
أستاذ بكلية الطب بتونس و أول رئيس قسم الطب الرشعي
باملستشفى الجامعي بسوسة ورئيس القسم التقني باللجنة
الوطنية لألخالقيات الطبية بتونس (.)2011 – 2007
شغل خطة رئيس مدير عام الديوان الوطني لألرسة والعمران
البرشي (.)2014 – 2012
مستشار لدى جملة من املنظامت الدولية ومنها املنظمة
العاملية للصحة و اليونسكو وصندوق األمم املتحدة للسكان
و املنظمة اﻹسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة (إيسيسكو).
رئيس الجمعية التونسية للطب الرشعي و العلوم الجنائية.
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