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العدالة االنتقالية
الزال مســار العدالــة االنتقاليــة هشــا بســبب غيــاب اإلرادة
السياســية والوســائل الالزمــة لحســن ســيرها ،فإضافــة إلــى
الحاجــة الملحــة لتحقيــق العدالــة للضحايــا فــإن االنتقــال
الديمقراطــي مرتبــط بنجــاح هــذا المســار والكشــف عــن
الحقيقــة التــي ال يمكــن الوصــول اليهــا إال مــن خــال نشــر
التقريــر الختامــي الشــامل لهيئــة الحقيقــة والكرامــة
بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.
مــن ناحيــة أخــرى ،فــان عمــل الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة
فــي العدالــة اإلنتقاليــة ال يــزال مهــددا لنقــص مواردهــا
البشــرية والماليــة الكفيلــة بتنفيــذ عهدتهــا خاصــة
بانســحاب بعــض القضــاة بموجــب الحركــة القضائيــة
الســنوية ونقلتهــم وترقياتهــم.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب علــى الدولــة حــل مشــكلة
اســتمرار غيــاب المتهميــن مــن خــال إصــدار أمــر
للضابطــة العدليــة بتنفيــذ بطاقــات الجلــب الصــادرة عــن
الدوائــر المتخصصــة وردع الدعــوات الصــادرة عــن النقابــات
األمنيــة التــي تدعــو االعــوان المتهميــن إلــى عــدم حضــور
محاكماتهــم.
هــذا ومــن الضــروري وقــف الهجمــات الموجهــة ضد مســار
العدالــة االنتقاليــة عــن طريــق التعلــل بغيــاب حــق التقاضي
علــى درجتيــن فــي قانــون العدالــة االنتقاليــة كوســيلة
للتشــكيك فيهــا .وعليــه فــإن القــرار الــوزاري الــذي ينــص
صراحــة علــى حــق التقاضــي علــى درجتيــن فــي القضايــا
المعروضــة علــى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة مــن شــأنه
أن يبــدد الشــكوك المتعلقــة بضمانــات المحاكمــة العادلــة.

التدابير الرامية إلى
التصدي لإلرهاب
يقــدم القانــون األساســي عــدد  26لســنة  2015المــؤرخ
فــي  7أوت  2015المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب ومنــع
ً
ً
غامضــا للجريمــة اإلرهابيــة التــي
تعريفــا
غســل األمــوال
يمكــن وصفهــا دون األخــذ بعيــن اإلعتبــار نيــة المشــتبه بــه
كمــا يتضمــن تعريفــا فضفاضــا لجريمــة تمجيــد العمليــات
اإلرهابيــة ،ليفــرض عقوبــة اإلعــدام علــى  17جريمــة
إرهابيــة ويفــرض فتــرة احتفــاظ اســتثنائية لمــدة  5أيــام
قابلــة للتجديــد مرتيــن دون حضــور محــام خــال  48ســاعة
األولــى مــن فتــرة اإليقــاف.

بالتالــي يجــب تعديــل هــذا القانــون ليتــم تحديــد تعريــف
أكثــر دقــة للجرائــم اإلرهابيــة والتقليــص مــن مــدة
االحتفــاظ إضافــة إلــى ترســيخ الحضــور اإلجبــاري للمحامــي
منــذ بدايــة فتــرة اإلحتفــاظ .وعليــه يجــب أن تكــون هــذه
ً
شــمول لسياســة
جــزء مــن مراجعــة أكثــر
اإلصالحــات
ً
مكافحــة اإلرهــاب والوقايــة منــه وهــو مــا ال يمكــن
إنجــازه إإل بنــاء علــى مقاربــة متعــددة التخصصــات تتجــاوز
التعامــل األمنــي المجــرد الــذي يوفــر أرضيــة مالئمــة
للقيــام بممارســات تنتهــك حقــوق وحريــات المواطنيــن.
فــي هــذا اإلطــار ،يخضـــع عشـــرات األالف مـــن التونســـيين
إلـــى إجـــراءات مراقبـــة تعســفية تتجســد عبــر تصنيــف
إداري تقــوم بــه وزارة الداخليــــة مــــن أجــــل اإلشــتباه فــي
عالقتهــم بنشــــاط إرهابــــي .إن هــذه اإلجــراءات المقيدة
للحريــة والتــي يتــم إحداثهــا مــــن طــــرف وزارة الداخليــــة
ً
أشــكال مختلفــة مثــل
دون إذن قضائــي يمكــن أن تتخــذ
اإلقامــة الجبريــــة واالســتدعاءات المتكــــررة لمراكــــز
الشــــرطة والتفتيــش خـارج إطـــار أي إجـراء قضائـي إضافة
إلى المراقبة علــــى مســــتوى الطرقــات أو الحــدود أو من
خــال مداهمــات لمحــات الســــكنى او لمقــــرات العمــــل.
إن غمــوض إجراءات المراقبـــة اإلدارية والتدابيـــر التعســفية
المقيـــدة للحريـــة التـــي يخضـــع لهـــا األفــراد المصنفـــون
والفاقــدة ألي أســاس قانونــي أو رقابــة قضائيــة مناســبة
يجعلهــا إجــــراءات ال فقـــط اعتباطيـــة وإنمـــا فـــي اغلـــب
االحيــان تتجســد كأرضيــة مالئمــة لفتــح البــاب أمــام
هرسلة أمنيــــة قــد ترتقــــي إلــى ســوء معاملــة ينجر
عنهــا عديــد األضــرار الماديـــة والتبعات النفســـية الخطيـــرة
كفقدانهــم لعملهـــم وحــل روابطهــم العائليــة بصدمــة
العائلــة واألطفــال إضافــة إلــى المســاهمة فــي عزلتهــم
جــراء القلــق واالكتئــاب وهــو مــا يمكــن أن يســبب نتائــج
عكســية فــي إطــار مكافحــة اإلرهــاب والوقايــة منــه.
بنــاء عليــه ،يجب إيقــاف العمــل بهذه اإلجــراءات التعســفية
وضمــان حــق كل ضحايــا هــذه اإلجــراءات كمــا يجــب أن يتــم
اإليقــاف الفــــوري إلجــراءات المراقبــــة اإلداريــة المقيــدة
للحرية والتعويــــض لــــكل األشخاص الذيــــن خضعــوا لهــا،
كمــا يجــب علــى الدولــة القيــام بالتعديــات التشــريعية
الالزمــة حتــى يتــم إدراج كل القيـــود المفروضـــة علـــى
الحريـــات فــــي إطــار قانــون أساســي واضــح يحتــرم مبــدأي
الضــرورة والتناســب ،تحــت رقابــة قضــاء اداري لــه مــا
يكفــي مــن المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة.

مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة
لحقوق اإلنسان
ان تعريــف جريمــة التعذيــب المعتمــد مــن قبــل المجلــة
الجزائيــة التونســية ال يتوافــق مــع التعريــف الدولــي
وبالتالــي يجــب تنقيحــه ليشــمل ســوء المعاملــة التــي
ترتكــب ألغــراض أخــرى غيــر مجــرد الحصــول علــى اعترافــات.
عرفــت وتيــرة اللجــوء إلــى إســتعمال التعذيــب نقصــا
ملحوظــا منــذ الثــورة اال ان اســتخدامه ال يــزال مســتمرا
وبشــكل متكــرر ضــد أصنــاف مختلفــة مــن الضحايــا
حيــث ال تــزال هنــاك العديــد مــن حــاالت التعذيــب وســوء
المعاملــة التــي يتــم إرتكابهــا مــن قبــل أعــوان الشــرطة أو
الحــرس الوطنــي أو الســجون ألغــراض عقابيــة .ويمكــن أن
يتــم ممارســة هــذه االنتهــاكات ضــد أي مواطــن تونســي
نتيجــة لخــاف بينــه وبيــن عــون شــرطة او أحــد أعــوان
الســجون أثنــاء مباشــرته لوظيفتــه (اثنــاء دوريــة امنيــة،
بمناســبة مبــاراة رياضيــة أو داخــل مؤسســة ســجنية) فــي
هــذا اإلطــار يمكــن القــول إن الفئــات الضعيفــة كمجتمــع
الــم-ع والمهاجريــن هــم األكثــر عرضــة لمثــل هــذه
الممارســات.
ال تــزال ممارســة الفحــوص الطبيــة القســرية شــائعة
إلثبــات المثليــة الجنســية (الفحــص الشــرجي) أو عمــل
الجنــس بمقابــل (اختبــار العذريــة) كــذا الشــأن بالنســبة
إلثبــات إســتهالك القنــب الهنــدي (اختبــار العينــة البوليــة).
فــي هــذا اإلطــار تدعــو المنظمــات الموقعــة إلــى وجــوب
حظــر مثــل هــذه الفحوصــات التــي يتــم إجراؤهــا فــي
الغالــب تحــت التهديــد كمــا تدعــو إلــى عــدم تجريــم المثليــة
الجنســية والعمــل علــى ضمــان حــق الولــوج إلــى الصحــة
الجنســية واإلنجابيــة والتمتــع بخدمــات مراكــز إدمــان
المخــدرات لجميــع المســتهلكين.
يظــل التعذيــب وســوء المعاملــة مــن الممارســات واســعة
االنتشــار للحصــول علــى اعترافــات مــن مشــتبه بهــم فــي
قضايــا إرهابيــة كــذا الشــأن بالنســبة إلــى المشــبه بهــم
الرتكابهــم جرائــم حــق عــام حيــث وثقــت منظماتنــا فــي
الســنوات األربــع الماضيــة عشــر حــاالت وفــاة مســترابة فــي

ظــروف غامضــة وقعــت اغلبهــا إمــا خــال فتــرة االحتفــاظ
او الســجن او فــي الفتــرة القصيــرة التــي تليهــا .للحــد
مــن ظاهــرة التعذيــب يجــب علــى الدولــة أن تضمــن فعليــا
حــق التمتــع بمحــام وطبيــب عنــد االحتفــاظ ومراقبــة ذلــك
قــاض مســتقل يمكــن للمحتفــظ بــه
االجــراء مــن طــرف
ٍ
االلتجــاء اليــه .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب أن تخضــع مراكــز
االيقــاف للمراقبــة بالفيديــو.
علــى مســتوى مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب ،فــإن
المســار الهــادف إلــى معاقبــة جريمــة التعذيــب محفــوف
بعقبــات قــد يصعــب التغلــب عليهــا فــي ظــل غيــاب إرادة
سياســية واضحــة فــي هــذا اإلطــار .ذلــك أن غيــاب حضــور
المحامــي فــي فتــرة االحتفــاظ رغــم اإلصــاح التشــريعي
لســنة  2016وعــدم فاعليــة التعامــل القضائي مــع ادعاءات
تعــرض الضحايــا الذيــن تــم ســماعهم خــال فتــرة االحتفــاظ
للتعذيــب وآثــاره إضافــة إلــى بطــئ إجــراءات التحقيــق
وصعوبــة الحصــول علــى نتيجــة تقريــر الطــب الشــرعي في
اجــال ســريعة واللجــوء الممنهــج إلــى تكييــف ادعــاءات
التعذيــب علــى كونهــا حادثــة عنــف عــوض جريمــة تعذيــب
فــي الحــاالت النــادرة التــي تصــل امــام المحاكــم ومختلــف
التهديــدات الموجهــة ضــد الضحايــا الذيــن يرغبــون فــي
تقديــم شــكاية ...تمثــل جــزء مــن العقبــات التــي تحــول الــى
يومنــا هــذا دون وجــود أي قضيــة ضــد جريمــة التعذيــب أو
محاكمــة عادلــة تقــوم علــى تحقيــق جــدي.
ينبغــي اعتمــاد إصالحــات تشــريعية وعمليــة عديــدة إلزالــة
جميــع العقبــات التــي تقــف فــي طريــق الوصــول الــى
العدالــة .ومــن بيــن هــذه التدابيــر ينبغــي علــى الدولــة
أن تمنــح وكالء الجمهوريــة وقضــاة التحقيــق ،الحريــة
والوســائل الالزمــة إلجــراء تحقيــق جــاد ونزيــه وســريع،
وذلــك بمســاعدة ضابطــة عدليــة مختصــة تحــت اشــراف
وزارة العــدل .إضافــة الــى إجــراء تحقيــق يشــمل ،إذا لــزم
األمــر ذلــك ،إجــراء تقريــر الطــب الشــرعي وفــق متطلبــات
بروتوكــول اســطنبول .وينبغــي أن توفــر اإلصالحــات
التشــريعية للضحايــا المزيــد مــن اليــات الحمايــة خــال
التحقيــق ضــد االعمــال االنتقاميــة ومختلــف التهديــدات.

حرية وامن األشخاص
وشرعية االحتفاظ
قلــص القانــون عــدد  5لســنة  2016المــؤرخ فــي 16
فيفــري  2016مــن مــدة االحتفــاظ كمــا قــام بترســيخ
وجوبيــة انابــة محامــي فــي صــورة اتهــام المحتفــظ

بــه بجنايــة .علــى المســتوى العملــي ،يتــم بشــكل عــام
احتــرام اجــال االحتفــاظ ،اال ان انابــة محامــي خــال فتــرة
االحتفــاظ تبقــى قليلــة التطبيــق إمــا ألنــه لــم يقــع اعــام
المحتفــظ بــه بحقوقــه وإمــا لعــدم فاعليــة مؤسســة
اإلعانــة العدليــة .فــي هــذا الصــدد ،يجــب اعتمــاد مشــروع
إصــاح مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة فــي أقــرب وقــت ممكــن
وذلــك لتقليــص مــدة االحتفــاظ لــدى الشــرطة وجعــل
حضــور المحامــي إلزاميــا فــي مــادة الجنــح .إن مثــل هــذه
الضمانــات ال يمكــن أن تكــون فعالــة إال بإلغــاء الممارســات
التــي تدفــع المحتفــظ بــه للتنــازل عــن حقــه فــي الحصــول
علــى مســاعدة محــام وتخصيــص مختلــف المــوارد الماليــة
والبشــرية الالزمــة لتطويــر مؤسســة اإلعانــة العدليــة.
فيمــا يتعلــق باإليقــاف التحفظــي ،وعلــى الرغــم مــن
ً
وفقــا للفصــل  85مــن المجلــة
طبيعتــه االســتثنائية
الجزائيــة ،فإنــه يتــم اللجــوء الــى هــذا االجــراء بصفــة
ً
وفقــا إلحصائيــات مقدمــة مــن قبــل االدارة
متواتــرة
العامــة للســجون واالصــاح ســنة  2019والتــي تبــرز ان
معــدل المحتفــظ بهــم يصــل الــى حــدود  ٪ 53مــن
الموقوفيــن فــي الســنوات األخيــرة .ويفســر ذلــك
بانعــدام وجــود بدائــل لإليقــاف التحفظــي تســمح بتطبيــق
الرقابــة القضائيــة علــى المتهــم وهــو فــي حالــة ســراح،
إضافــة الــى المقاربــة العقابيــة للقضــاة الذيــن يعتبــرون
ان اإليقــاف التحفظــي هــو االجــراء المنطقــي الالحــق
لــكل عمليــة إيقــاف .هــذا وقــد نجــد أيضــا حــاالت تتجــاوز
فيهــا مــدة اإليقــاف التحفظــي اآلجــال المنصــوص عليهــا
بالنســبة للجنايــات والتــي يجــب أال تفــوت  14شــهرا.
لمعالجــة أكثــر فعاليــة ،مــن الضــروري اعتمــاد مشــروع
إصــاح مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة الــذي قلــص مــن مــدة
اإليقــاف التحفظــي الــى  6أشــهر بالنســبة للجنايــات،
والــذي ينــص علــى احــداث دائــرة الحقــوق والحريــات التــي
تســمح بتعزيــز مراقبــة شــرعية اإليقــاف التحفظــي ،إضافــة
الــى جبــر الضــرر فــي حالــة صــدور الحكــم بالبــراءة او حفــظ
القضيــة.
فيمــا يتعلــق باالختفــاء القســري فقــد صادقــت تونــس
علــى االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن
االختفــاء القســري فــي  29جــوان  ،2011لكنهــا لــم تقــم
بمالئمــة تشــريعاتها الداخليــة ومختلــف قوانينهــا مــع
أحــكام هــذه االتفاقيــة.

ظروف اإلحتجاز
ال تــزال ظــروف اإلحتجــاز داخــل الســجون أدنــى بكثيــر
مــن المعاييــر الدوليــة بســبب االكتظــاظ وســوء الظــروف
الصحيــة وعــدم الفصــل بيــن المســاجين (مرتكبــو الجنايــات

ألول مــرة؛ الجنــاة العائــدون؛ الموقوفــون تحفظيــا)
والسياســة الجزائيــة القمعيــة التــي تفتــح البــاب أمــام
اللجــوء الواســع لإليقــاف التحفظــي ( 53٪مــن المعتقليــن).
لقــد وضعــت اإلدارة الســجنية التونســية آليــة للتنديــد
بظــروف اإلحتجــاز مــن خــال إنشــاء صناديــق تســتقبل
الشــكاوى فــي جميــع الوحــدات الســجنية منــذ ســبتمبر
 .2018يمكــن إعتبــار إحــداث هــذه اآلليــة إضإفــة مهمــة
لقنــوات اإلبــاغ الموجــودة مثــل إمكانيــة إيــداع الشــكاوى
الموجهــة إلــى مديــري الســجون وللقضــاة .كمــا أن
احــداث الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب قــد عــزز
آليــة الرقابــة تجــاه ظــروف اإلحتجــاز فــي الســجون بفضــل
صالحياتهــا التــي تســمح لهــا بالقيــام بزيــارات فجئيــة
الماكــن االحتجــاز.
إال أن هــذه الهيئــة التــي تــم إحداثهــا ســنة  2013عقــب
مصادقــة تونــس علــى البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة
مناهضــة التعذيــب ،تواجــه حتــى اآلن عقبــات تؤثــر علــى
نجاعتهــا ذلــك أن تســييس العمليــة اإلنتخابيــة ألعضائهــا
وغيــاب ميزانيــة مســتقلة ومــوارد ماليــة كافيــة يمكــن
إعتبارهــا عقبــات أمــام نشــاط هــذه الهيئــة الدســتورية
المســتقلة.

استقاللية وحياد القضاء
ـرض بشــكل عــام
علــى الرغــم مــن وجــود إطــار قانونــي ُمـ ٍ
فــي المــادة المدنيــة ،ويوفــر حمايــة للمدعــى عليهــم
فــي المــادة الجزائيــة ،وعلــى الرغــم أيضــا مــن وضــع خطــة
عمــل إلصــاح المنظومــة القضائيــة والســجنية التــي مــن
المفتــرض أن يتــم إســتكمالها فــي ســنة  ،2019إال أنــه
عمليــا وخــال الســنة الجاريــة فــي  2020ال تــزال هنــاك
الكثيــر مــن العقبــات فحــق الولــوج إلــى العدالــة ال يــزال
صعــب المنــال بالنســبة للمتقاضيــن الذيــن يعانــون مــن
هشاشــة إقتصاديــة نظــرا الختــال منظومــة االعانــة
العدليــة .ففــي المــادة الجزائيــة ،يعــد الحصــول علــى انابــة
محامــي أيامــا قليلــة قبــل إنعقــاد الجلســة فــي بعــض
األحيــان ســببا لعديــد االنتهــاكات إزاء الحــق فــي محاكمــة
عادلــة.
وعليــه ،يكــون مــن الضــروري مراجعــة منظومــة االعانــة
العدليــة ،خاصــة علــى مســتوى عمــل مكاتــب االعانــة
العدليــة ،وتخصيــص المــوارد الماليــة الالزمــة لحســن ســير
هــذه المنظومــة ولزيــادة وعــي المتقاضيــن بحقوقهــم
فــي هــذا اإلطــار.

