
 10 عقبات أمام العدالة والسبل الكفيلة بتجاوزها

تتجه الدولة التونسية قريبا اىل تفحص تقريرها من طرف لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وقد سبق لهذه اللجنة 

ان تقّدمت بمجموعة من األسئلة، خالل شهر نوفمرب من سنة 2022، بغرض تقييم التدابري اليت اتخذتها الدولة التونسية 

اللجنة لسنة  التعذيب وظاهرة اإلفالت من العقاب وذلك عىل ضوء التوصيات المضّمنة في تقرير  للقضاء عىل جريمة 

 .2016

وتعترب السّيدة نجالء الطاليب، مديرة برنامج سند للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن بعد مرور ثماني سنوات عن 

توصيات اللجنة األممية وقبيل اللقاء الجديد المرتقب معها، لم تقم تونس بتقدم ملحوظ عىل نهج اإليفاء بالزتاماتها 

الدولية وبقيت أغلب التوصيات حربا عىل ورق. 

ظاهرة  استفحال  أسباب  أهم  يبني  دليال  التونسية  للدولة  التعذيب  لمناهضة  العالمية  المنظمة  تقدم  اإلطار  هذا  في 

اإلفالت من العقاب. هذا الدليل الذي يحمل عنوان »10 عقبات أمام العدالة: دليل اإلصالحات الترشيعّية ضّد اإلفالت من 

العقاب« يقدم أهم العقبات اليت تحول دون تحقيق العدالة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، منها ما يتعّلق بالعراقيل 

اليت يضعها أعوان األمن لتعطيل سري األبحاث، مرورا بضعف موقع الضحّية في اإلجراءات الجزائية، وصوال لوهن السلطات 

القضائية أمام هذا النوع من القضايا.

هذا التشخيص هو حصيلة عرش سنوات من خربة وتجربة برنامج سند في مجال التنازع الجزائي واإلداري قصد انزتاع العدالة 

لفائدة الضحايا المنتفعني من هذا الربنامج. هذا ما أكدته السّيدة هيالن لوجي، مديرة الشؤون القانونّية ل »سند الحق« 

وهو خلّية التنازع القضائي صلب برنامج سند. وقد يحصل أن تكّلل هذه المنازعات بالنجاح في تحقيق يشء من العدالة 

لكنها في غالب األحيان ما تكون غري مجدية وطويلة األمد وذات وقع سليب عىل نفسّية الضحايا. 

احرتام  بهدف  ورسيعة  حقيقّية  ترشيعّية  اصالحات  التخاذ  توصية   22 عدد  التونسية  السلطات  عىل  الدليل  هذا  يقرتح 

الزتاماتها الدولية فيما يتعّلق بمكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب وتمكني الضحايا من الولوج فعلّيا للعدالة علما وان 

هذه اإلصالحات وجب أن تكون مرفقة بمبادرات كفيلة بتحسني التعامل القضائي واألمين مع هذه القضايا.

يتجه التذكري في األخري أن موعد نظر لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب في التقرير المقدمة من الدولة التونسية 

محّدد مبدئيا لسنة 2024. فالوقت اذن قصري، لكن األمل اليزال قائما. 

من جهة أخرى وفي انتظار تحقيق اإلصالحات المرجّوة، بادر برنامج سند بإعداد تنازع أمام المحكمة اإلدارية يرمي لتكريس 

أو  القاسية،  العقوبة  أو  المعاملة،  رضوب  من  وغريه  التعذيب  لضحايا  بالتعويض  ثانيا  والزامها  أوال  اإلدارة  مسؤولية 

الالإنسانية، أو المهينة. لهذا الغرض ينرش برنامج سند اليوم دليال تطبيقيا تحت عنوان: »مسؤولية اإلدارة عن حاالت التعذيب 

وسوء المعاملة« ويهدف أساسا لمساعدة المتقاضني وتسهيل عمل المحامني المهتّمني بهذا التنازع القضائي. 

https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2023/01/OBSTACLES-AR_FR.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2023/01/Guide-contentieux-administratif_FINAL.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2023/01/Guide-contentieux-administratif_FINAL.pdf


الوسائل المعتمدة في حملة:10  عقبات:

facebook :مقطع فيديو حول عدم تطابق تعريف التعذيب الوارد بالترشيع الجزائي التونيس مع الصكوك الدولية

instagram

مقطع فيديو حول العقبات اليت تحول دون تمكني الضحايا من لعب دور فعيل األبحاث والتحقيق في جرائم التعذيب 

instagram  /facebook  :وسوء المعاملة

فيديو متحرك حول نقائص األبحاث والتحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة: instagram  / facebookمقطع 

facebook /  instagram  : .فيديو حول بطء العدالة مع شهادة والد ضحية توّف ي رضوف مسرتابة

للتواصل مع الصحافة واالعالم: أسامة بوعجيلة المكّل ف بحمالت المنارصة بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: 

27.842.197

https://www.facebook.com/OMCTMENA/videos/599786828623202/
https://www.instagram.com/reel/CnebhcZpu1f/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/OMCTMENA/videos/671867868022911/
https://www.instagram.com/reel/CnjO8UHJxWI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/OMCTMENA/videos/3408064542772379/
https://www.instagram.com/tv/CnonHZCqtQg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CnwHsPxJUCm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/OMCTMENA/videos/881454743001009/



