
(A)   GE.14-19566    051114    071114 

*1419566* 

 حباالت االختفاء القسرياللجنة املعنية 

 ١الفقرة  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب    
  تفاقية من اال٢٩ املادة من

  ٢٠١٣ تقدميها يف عام اليت حيل موعد لدول األطرافاتقارير     

  ** *تونس    
  ]٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٥: تاريخ االستالم[

__________ 

  .مسيتصدر هذه الوثيقة من دون حترير ر  *  
  .ميكن االطالع على املرفقات مبلفات األمانة  **  

 
 CED/C/TUN/1  األمم املتحدة

 
ة مجيع االتفاقية الدوليـة حلماي

 األشخاص من االختفاء القسري
Distr.: General 
31 October 2014 
 
Original: Arabic 



CED/C/TUN/1 

GE.14-19566 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٥-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٤٥-٦  ........................................................اإلطار القانوين العام  - ثانياً  

  ٤  ١٤-٦  ...........................................املنظومة التشريعية احلالية  - ألف     
  ٦  ١٥  .....................االتفاقيات اليت صادقت عليها اجلمهورية التونسية  -  باء     
  ٦  ١٨-١٦  ..................................مكانة املعاهدات يف القانون الوطين  - جيم     
  ٧  ٤٢-١٩  .....................................السلطات املعنية بتطبيق االتفاقية  - دال     
 ١٢  ٤٥-٤٣  ........................حاالت االختفاء القسري اليت تعّهد هبا القضاء  -  هاء     

  ١٣  ٢٦٩-٤٦  ..........................................اقيةمعطيات حول تطبيق مواد االتف  - ثالثاً  
  ١٣  ٥١-٤٦  ....................................................................١املادة 
  ١٤  ٦٠-٥٢  ....................................................................٢املادة 
  ١٦  ٦٤-٦١  ....................................................................٣املادة 
  ١٧  ٦٦-٦٥  ....................................................................٤املادة 
  ١٧  ٦٧  ....................................................................٥املادة 
  ١٧  ٧٤-٦٨  ....................................................................٦املادة 
  ١٩  ٧٥  ....................................................................٧املادة 
  ١٩  ٧٧-٧٦  ....................................................................٨املادة 
  ٢٠  ٨٣-٧٨  ....................................................................٩املادة 
  ٢١  ٨٨-٨٤  ..................................................................١٠املادة 
  ٢٢  ١١٧-٨٩  ..................................................................١١املادة 
  ٢٧  ١٣٥-١١٨  ..................................................................١٢املادة 
  ٣١  ١٤٠-١٣٦  ..................................................................١٣املادة 
  ٣١  ١٤٢-١٤١  ..................................................................١٤املادة 
  ٣٢  ١٤٣  ..................................................................١٥املادة 
  ٣٢  ١٤٧-١٤٤  ..................................................................١٦املادة 

  ٣٣  ١٩٩-١٤٨  ..........................................................١٨ و١٧املادتان 
  ٤٦  ٢٠٥-٢٠٠  ..................................................................١٩املادة 

  ٤٦  ٢١٦-٢٠٦  ..........................................................٢٢ و٢٠املادتان 
  ٤٩  ٢٢٦-٢١٧  ..................................................................٢١املادة 
  ٥١  ٢٤٠-٢٢٧  ..................................................................٢٣املادة 
  ٥٦  ٢٦٠-٢٤١  ..................................................................٢٤املادة 
  ٥٩  ٢٦٩-٢٦١  ..................................................................٢٥املادة 



CED/C/TUN/1 

3 GE.14-19566 

  املالحق    
  ٢٠١٤ يناير/كانون الثاين ٢٦مهورية التونسية الصادر يف دستور اجل

 جون املتعلق بنظام الس٢٠٠١مايو/أيار ١٤ املؤرخ ٢٠٠١ لسنة ٥٢القانون عدد 

املتعلق باهليئة العليا حلقوق     ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٦املؤرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ٣٧القانون عدد   
 اإلنسان واحلريات األساسية

 املتعلـق   ٢٠١٣أكتـوبر /تشرين األول  ٢١ املؤّرخ   ٢٠١٣سنة   ل ٤٣لقانون األساسي عدد    ا
  باهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب

 املتعلّـق   ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ املؤّرخ   ٢٠١٣ لسنة   ٥٣القانون األساسي عدد    
 بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها
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  مقدمة  -أوالً  
 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص      وافقت اجلمهورية التونسية على االنضمام إىل       -١

 ٢٠١١فربايـر   / شباط ١٩ املؤرخ   ٢٠١١ لسنة   ٢من االختفاء القسري مبقتضى املرسوم عدد       
  .٢٠١١ مايو/ أيار١٤ املؤرخ ٢٠١١ لسنة ٥٥٠وصادقت عليها مبقتضى األمر عدد 

ـ  ١٤وهي تسعى، يف ظل املرحلة االنتقالية اليت تعيشها عقب اندالع ثورة              -٢  انونك
، إىل القيام بإصالحات مؤسساتية وتشريعية اهلدف منها التكريس الفعلي          ٢٠١١ يناير/الثاين

  . لدولة القانون واملؤسسات القائمة على مبادئ الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان
كما أّنها حريصة يف هذا السياق على التعاون مع آليات األمم املتحـدة حلقـوق                 -٣

التزاماهتا املترّتبة عن مصادقتها على أغلب االتفاقيات الدولية املتصلة حبقوق          اإلنسان والوفاء ب  
وهـي أول   . فيها االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         اإلنسان مبا 

اتفاقية تصادق عليها بعد الثورة إدراكاً منها بأن االختفاء القسري من أكثر املمارسات انتهاكاً 
  .إلنسان ولكرامة الذات البشرية اليت كفلتها املواثيق والعهود الدولية ذات الصلةحلقوق ا

وتقّدم اجلمهورية التونسية هذا التقرير األّويل إىل اللجنة املعنّية حباالت االختفاء القسري              -٤
  .ة املذكورة من االتفاقي٢٩حول التدابري املّتخذة للوفاء بالتزاماهتا عمالً بالفقرة األوىل من املاّدة 

وقد تولّت إعداد هذا التقرير جلنة وطنية ضّمت ممثّلني عن وزارات العدل وحقـوق         -٥
 والصحة مستأنـسة    ،اإلنسان والعدالة االنتقالية، الداخلية، الشؤون اخلارجية، الدفاع الوطين       

 يف ذلك باملبادئ التوجيهية املتعلّقة بشكل وحمتوى التقارير املطلوب تقـدميها مـن الـدول              
ومعتمدة هنـج التـشاور مـع    ) CED/C/2الوثيقة ( من االتفاقية    ٢٩األطراف مبوجب املاّدة    

منظمات اجملتمع املدين الناشطة يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان من خالل تنظـيم وزارة               
العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية ملائدة مستديرة متّت فيها مناقشة حمتوى هذا التقرير             

  . ثّلي هذه املنظماتمع مم

  اإلطار القانوين العام  -ثانياً  

  املنظومة التشريعية احلالية  -ألف  
 تـنّص   مل تدرج اجلمهورية التونسية بعد يف منظومتها التشريعية اجلزائية أحكامـاً            -٦

لكّنها تسعى رغم مـا تـشهده       . صراحة على حظر االختفاء القسري بوصفه جرمية مستقلّة       
 مرحلة ما بعد الثورة والتحّديات املرفوعة يف مجيع اجملاالت إىل املضّي            البالد من صعوبات يف   

 يف اجتاه القطع مع مجيع األفعال واملمارسات املنتهكة حلقوق اإلنسان والكرامة البشرية             قدماً
  . وممارسةتشريعاً
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وسيكون دستور اجلمهورية التونسية اجلديد والذي صادق عليه اجمللـس الـوطين              -٧
 للقيام بإصالحات سياسـية وتـشريعية        منطلقاً ٢٠١٤ يناير/كانون الثاين  ٢٦يف  التأسيسي  

ومؤسساتية يف هذا املستوى بالّنظر إىل ما تضّمنه من أحكام تكّرس حقوق اإلنسان وتـضع               
  .على عاتق الدولة مسؤولية محايتها من كلّ االنتهاكات

لقيم اإلنسانية ومبـادئ    فقد جاء يف توطئة الدستور أنّ الشعب التونسي متمّسك با           -٨
حقوق اإلنسان الكونّية الّسامية وأنّ الدولة تضمن علوّية القانون واحترام احلّرّيات وحقـوق         

ووضع الدستور على كاهل الدولة واجب ضمان احلقوق واحلّرّيات الفردّية والعاّمة           . اإلنسان
واعترب احلق يف احليـاة     ). ٢١الفصل  (للمواطنني واملواطنات وهتيئة أسباب العيش الكرمي هلم        

). ٢٢الفصل  ( ال جيوز املساس به إالّ يف احلاالت القصوى اليت يضبطها القانون             اًمقّدساً  حقّ
وأوجب على الدولة محاية كرامة الذّات البشرية وحرمة اجلسد ومنـع التعـذيب املـاّدي               

تـه يف حماكمـة     وكّرس الدستور قرينة براءة املتهم إىل أن تثبت إدان        ). ٢٣الفصل  (واملعنوي  
ونّص يف ذات   ). ٢٧الفصل  (عادلة تكفل له مجيع ضمانات الدفاع يف أطوار التتّبع واحملاكمة           

السياق على منع إيقاف شخص أو االحتفاظ به إالّ يف حالة التلّبس أو بقرار قـضائي، مـع        
 حبق   مقّراً )٢٩الفصل  ( حبقوقه وبالّتهمة املنسوبة إليه وحقّه يف إنابة حمام          وجوب إعالمه فوراً  

  ).٣٠الفصل (السجني يف معاملة إنسانية حتفظ كرامته 
وستكون هذه األحكام وغريها من األحكام اليت نّص عليها الدستور اجلديد يف باب               -٩

لتزامات اجلمهورية التونسية املترّتبة عـن مـصادقتها علـى          ااحلقوق واحلريات إضافة إىل     
ن، املرجع األساسي للسلط التنفيذيـة والتـشريعية        االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسا     

والقضائية يف ضمان محاية احلقوق واحلّرّيات من كل انتهاك عرب إنصاف الضحايا وحماسـبة              
  .مرتكيب االنتهاكات وضمان عدم إفالهتم من العقاب

/  كـانون األول ٢٤ املـؤّرخ  ٢٠١٣ لـسنة  ٥٣ويعترب القانون األساسـي عـدد         -١٠
تعلّق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها من أهم القوانني اليت صـدرت بعـد          امل ٢٠١٣ ديسمرب

الثورة والذي جاء ليضمن حق التونسيني يف كشف حقيقة االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان             
  .وحماسبة املسؤولني عن ارتكاهبا وضمان عدم إفالهتم من العقاب فضالً عن جرب ضرر الضحايا

قانون العدالة االنتقالية بكوهنا مسار متكامل من اآللّيات والوسائل         وقد عّرف هذا ال     -١١
املعتمدة لفهم ومعاجلة ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان بكشف حقيقتها ومساءلة وحماسـبة        
املسؤولني عنها وجرب ضرر الضحايا ورّد االعتبار هلم مبا حيقّق املـصاحلة الوطنيـة وحيفـظ                

ي ضمانات عدم تكرار االنتهاكات واالنتقال مـن حالـة          الذاكرة اجلماعية ويوثّقها ويرس   
  ).١الفصل (االستبداد إىل نظام دميقراطي يساهم يف تكريس منظومة حقوق اإلنسان 

 هلذا القانون، فإنّ الكشف عن احلقيقة يتّم عرب حتديـد كـل االنتـهاكات               اًووفق  -١٢
ا والنتائج املترّتبة عليهـا،     وضبطها ومعرفة أسباهبا وظروفها ومصدرها واملالبسات احمليطة هب       

ويف حاالت الوفاة والفقدان واالختفاء القسري معرفة مصري الضحايا وأمـاكن وجـودهم             
  ).٤الفصل (وهوّية مرتكيب األفعال اليت أّدت إليها واملسؤولني عنها 
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ومن بني املهام اليت أسندت إىل هيئة احلقيقة والكرامة احملدثـة مبوجـب القـانون                 -١٣
املتعلّق بإرساء العدالة االنتقالية واليت سيغطّي عملها الفترة املمتّدة من األول مـن             األساسي  

 إىل حني صدور هذا القانون البحث يف حاالت االختفاء القسري اليت ١٩٥٥ يوليه/متوزشهر 
  . اليت ستقّدم إليها وحتديد مصري الضحاياى للبالغات والشكاومل يعرف مصريها وفقاً

ا القانون اختصاص التعّهد بالقضايا املتعلقة باالنتـهاكات اجلـسيمة          كما أوكل هذ    -١٤
حلقوق اإلنسان يف العهد السابق ومن بينها االختفاء القسري إىل دوائر قضائية متخّصـصة              
باحملاكم االبتدائية املنتصبة مبقاّر حماكم االستئناف يقع إحداثها بأوامر وتتكون من قضاة يقع             

ـ يشاركوا يف حماكمات ذات صبغة سياسية، ويتّم تكوينهم         اختيارهم من بني من مل       اً تكوين
  ).٨الفصل ( يف جمال العدالة االنتقالية اًخصوصّي

  االتفاقيات اليت صادقت عليها اجلمهورية التونسية  -اءب  
باإلضافة إىل مصادقتها على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء              -١٥

 على عديد املواثيق واالتفاقيات ذات العالقة واليت    هورية التونسية أيضاً  القسري، صادقت اجلم  
  :حتظر مجيع أشكال املمارسات اليت متّس من كرامة الذات البشرية ومن أمهّها

 ١٩٦٨ لـسنة  ٣٠القانون عـدد  (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       •
  ؛)١٩٦٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩املؤّرخ 

 مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            اتفاقية •
  ؛)١٩٨٨ يوليه/متوز ١١ املؤّرخ ١٩٨٨ لسنة ٧٩القانون عدد (أو املهينة 

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة            •
 ١٩  املـؤرخ  ٢٠١١ لسنة   ٥املرسوم عدد   (نة  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهي      أو

 مثّ  ٢٠١١ مايو/أيار ١٧ املؤّرخ   ٢٠١١ لسنة   ٥٥٢ واألمر عدد    ٢٠١١ فرباير/شباط
  ؛)٢٠١٣ أكتوبر/تشرين األول ٢١ املؤّرخ ٢٠١٣ لسنة ٤٣القانون األساسي عدد 

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاق امتيازات احملكمة وحصاناهتا          •
 ٥٤٩ واألمر عـدد     ٢٠١١ فرباير/شباط ١٩ املؤرخ   ٢٠١١ لسنة   ٤ عدد   املرسوم(

  .)٢٠١١ مايو/أيار ١٤ املؤّرخ ٢٠١١لسنة 

  مكانة املعاهدات يف القانون الوطين  -يمج  
 من الدستور التونسي اجلديد على أنّ القوانني املتعلقـة باملوافقـة            ٦٥ينّص الفصل     -١٦
 لذلك املوافقة علـى املـشاريع       وتستوجب تبعاً  . أساسّية املعاهدات تّتخذ شكل قوانني    على

 ٦٤ ملقتضيات الفـصل  املتعلقة هبا مصادقة األغلبية املطلقة ألعضاء جملس نواب الشعب طبقاً  
  .من الدستور
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 من الدستور على أنّ املعاهدات ال تصبح نافذة إالّ بعد املصادقة            ٦٧وينّص الفصل     -١٧
عاهدات واإلذن بنشرها من قبل رئيس اجلمهورية بعد موافقـة          وتتّم املصادقة على امل   . عليها

  . من الدستور٧٧ ألحكام الفصل جملس نواب الشعب عليها تطبيقاً
 من الدستور مكانة املعاهدات املوافق عليها من قبـل اجمللـس            ٢٠وقد بّين الفصل      -١٨

ة الوطنيـة بـأن     التشريعي واملصادق عليها من قبل رئيس اجلمهورية صلب املنظومة القانوني         
  .جعلها يف مرتبة أعلى من القوانني وأدىن من الدستور

  السلطات املعنية بتطبيق االتفاقية  -دال  
تندرج املسائل اليت تتناوهلا االتفاقية ضمن اختصاصات السلطات القضائية واإلدارية            -١٩

الكرامة احملدثـة يف    واهليئات الوطنية املستقلّة املكلفة بالرقابة والرصد وكذلك هيئة احلقيقة و         
  .سياق مسار العدالة االنتقالية

  السلطة القضائية  -١  
تعّد السلطة القضائية اجلهاز املوكول له مراقبة تكريس واحترام القـوانني الوطنيـة               -٢٠

املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات وكذلك االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت صادقت عليها           
 على تكفّل اهليئات    ٤٩وقد نّص الدستور التونسي يف الفصل       . ا اجملال الدولة التونسية يف هذ   

 على أنّ القـضاء     ١٠٢كما نّص الفصل    . القضائية حبماية احلقوق واحلّرياّت من أي انتهاك      
سلطة مستقلّة تضمن إقامة العدل وعلوّية الدستور وسيادة القانون ومحاية احلقوق واحلّرّيات            

  . سلطة عليه يف قضائه لغري القانونوعلى أنّ القاضي مستقلّ ال

  السلطات اإلدارية  -٢  
إنّ موضوع محاية حقوق اإلنسان وضمان احترام اجلمهورية التونـسية اللتزاماهتـا           -٢١

الدولية الناجتة عن مصادقتها على االتفاقيات الدولية يف هذا اجملال ال ختتّص به سلطة إدارية أو 
جلهات اليت تندرج ضمن اختصاصها املسائل اليت تتناوهلا        إذ تتعّدد ا  . مؤسسة حكومية بعينها  

ويرد أدناه بيـان تلـك    .هذه االتفاقيات ومتابعة تنفيذ االلتزامات املترتبة عن املصادقة عليها    
  . على التوايلاجلهات

   وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةالعدلوزارة   )أ(  
خابات اجمللـس الـوطين التأسيـسي     صلب أول حكومة انتقالية أفرزهتا انت  حدثتأُ  -٢٢
 ٢٢األمر عدد ( وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ٢٣ يف

 املتعلّق بإحداث وضبط مشموالت وزارة ٢٠١٢ يناير/كانون الثاين ١٩ املؤرخ   ٢٠١٢لسنة  
  ).حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية
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فّي حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية، إذ عهدت إليها يف         وقد كُلّفت هذه الوزارة مبل      -٢٣
أّما يف جمال   . جمال حقوق اإلنسان مهّمة اقتراح ومتابعة تنفيذ السياسة املتعلقة حبقوق اإلنسان          

العدالة االنتقالية، فتتولّى الوزارة تنمية جمموعة من اخليارات ملعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان            
 مبا   ملعايري العدالة االنتقالية املقّررة وطنّياً     ملساءلة واحملاسبة واملصاحلة وفقاً   يف املاضي تقوم على ا    

  .يعّزز االنتقال الدميقراطي ويسهم يف حتقيق املصاحلة الوطنية
  :ويف جمال حقوق اإلنسان كُلّفت الوزارة باخلصوص باملشموالت التالية  -٢٤

  ؛ت الكفيلة حبمايتهااملسامهة يف تطوير منظومة حقوق اإلنسان واآللّيا •
  ؛ستراتيجية يف جمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساينابلورة سياسة  •
اقتراح وإعداد مشاريع النصوص القانونية املتصلة حبقوق اإلنسان وإبـداء الـرأي             •

ُيعرض عليها من نصوص قانونية ذات العالقة وتوفري االستشارات حول املسائل           فيما
 بامليادين اخلاضعة ملشموالهتا ومتابعة إعـداد التقـارير الوطنيـة           واملشاريع املتعلقة 

  ؛املتضمنة خاصة االلتزامات الوطنية
دراسة املعاهدات الدولية واإلقليمية الثنائية ومتعّددة األطراف ذات الّصلة حبقـوق            •

اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين واقتراح املصادقة عليها والعمل علـى مالءمـة            
  ؛لوطين ملقتضياهتاالتشريع ا

التنسيق مع الوزارات املعنّية وكافّة اهلياكل واملؤسسات الوطنية املتدّخلة يف جمـال             •
  ؛حقوق اإلنسان

قبول الشكايات والعرائض املتعلّقة بانتهاكات حقوق اإلنسان ودراستها مع املصاحل           •
  .املعنّية قصد إجياد احللول املالئمة هلا

املشموالت املذكورة بالفقرة الـسابقة عهـدت إىل وزارة         وجدير بالذّكر أنّ كافّة       -٢٥
العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية بعد دمج وزارة العدل ووزارة حقـوق اإلنـسان              

األمـر  (والعدالة االنتقالية صلب وزارة واحدة على إثر تشكيل حكومة كفـاءات وطنيـة              
  ).لق بتسمية أعضاء احلكومة املتع٢٠١٤ فرباير/شباط ٣ املؤّرخ ٢٠١٤  لسنة٤١٣ عدد
كما أّنه ومنذ أن متّت إحالة اإلشراف على املؤّسسات الّسجنّية واإلصالحية مـن                -٢٦

 ٥١وزارة الداخلية إىل وزارة العدل وحقوق اإلنسان وذلـك مبقتـضى القـانون عـدد                
 واملتعلق بإطارات وأعوان الـسجون واإلصـالح،     ٢٠٠١ مايو/أيار ٣ املؤرخ   ٢٠٠١ لسنة

إىل اإلدارة العامة للسجون واإلصالح مهّمة ضمان احترام املعايري الدوليـة ملعاملـة             عهدت  
  :السجناء والتزامات اجلمهورية التونسية يف هذا اجملال باعتبارها اهليكل الساهر على

  ؛تطبيق السياسة الّسجنّية واإلصالحّية •
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قضائية املقررة لفائدة   تنفيذ األحكام القضائية السالبة للحرية واإلجراءات والتدابري ال        •
  ؛األطفال اجلاحنني

  ؛احملافظة على أمن السجون ومراكز إصالح األطفال اجلاحنني واملودعني هبا •
تنسيق التعاون مع خمتلف اهلياكل الوطنية يف جماالت إصـالح وتأهيـل وإدمـاج               •

  ؛املساجني واألطفال اجلاحنني
ت السالبة للحريـة وعقوبـة      مساعدة قضاة تنفيذ العقوبات يف متابعة تنفيذ العقوبا        •

  .العمل لفائدة املصلحة العامة

  وزارة الداخلية  )ب(  
 من الدستور التونسي على أنّ األمن الوطين أمن مجهوري قواتـه            ١٩ينّص الفصل     -٢٧

مكلّفة حبفظ األمن والنظام العام ومحاية األفراد واملؤسسات واملمتلكات وإنفاذ القـانون يف             
  . إطار احلياد التامكنف احترام احلريات ويف

وتسعى وزارة الداخلية من خالل هياكلها ومؤسساهتا إىل تطبيق القوانني وذلك يف              -٢٨
  . إطار احترام حقوق اإلنسان واحلريات العامة

ويف هذا السياق، تكون االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتصلة حبقـوق اإلنـسان              -٢٩
ية حمل التزام باحترامها وتطبيقها من قبل خمتلـف         واملصادق عليها من قبل اجلمهورية التونس     

  .مؤسسات الدولة مبا يف ذلك املؤسسة األمنية
وحترص وزارة الداخلية كغريها من مؤسسات الدولة على تكريس وضمان حقوق             -٣٠

اإلنسان من خالل مبادرهتا بإصالح اهليكل األمين على مستوى دعم قدرات األعوان املكلفني      
وحتسني األداء األمين مبا يأخـذ بعـني   ) تطوير منظومة التكوين(يف هذا اجملال بإنفاذ القانون   

  .االعتبار احترام حقوق اإلنسان يف مفهومها الواسع
كما تسعى إىل االنفتاح على املنظمات واهلياكل الدولية العاملة يف جمـال حقـوق                -٣١

عادلة بني تطبيق القانون مـن      اإلنسان لتوحيد اجلهود والرقي باألداء األمين مبا يضمن قيام م         
التعاون مع املنظمة الدولية للصليب األمحـر،       (جهة واحترام حقوق اإلنسان من جهة أخرى        

  ...).  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
هتا ويف السياق ذاته، تعمل الوزارة املذكورة على حتسني البنية التحتية وتعزيز مؤسسا             -٣٢

 حلـسن األداء وجـودة اخلدمـة      باإلمكانيات املادية واللوجستية والبشرية الالزمة ضـماناً      
  .للمواطن املقّدمة



CED/C/TUN/1 

GE.14-19566 10 

  خاليا حقوق اإلنسان بالوزارات  )ج(  
 بوزارات الداخلية والشؤون اخلارجية والشؤون االجتماعية خاليا حقـوق          أُحدثت  -٣٣

ة بانتهاكات حقوق اإلنسان وإحالتها علـى       اإلنسان ُتعىن بدراسة امللفات والشكاوى املّتصل     
اجلهات املعنّية للبحث فيها كما ُتعىن بإعداد الدراسات ووضع االستراتيجيات والتنسيق مـع   

وهي معنّية بصفة مباشـرة كـلّ يف        . اهلياكل واملنظمات احلكومية وغري احلكومية يف اجملال      
ماهتا الدولية مبوجب مـصادقتها علـى       تدّخلها مبتابعة تنفيذ اجلمهورية التونسية اللتزا      جمال

  .االتفاقيات الدولية

  اآلليات الوطنية املستقلة املكلفة بالرقابة والرصد  -٣  

  اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية  )أ(  
 اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كمؤسسة وطنية حلقـوق           حدثتأُ  -٣٤

وقد شهدت هذه اهليئة    . ١٩٩١ يناير/كانون الثاين  ٧ املؤرخ   ٥٤د  اإلنسان مبقتضى األمر عد   
 مراجعة جذرّيـة    ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٦ املؤّرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ٣٧مبوجب القانون عدد    

متثّلت باخلصوص يف متتيعها بالشخصية القانونية واالستقالل املايل وتوسيع تركيبتها واملهـام            
  :املوكولة هلا واليت من أمهّها

االقتراحات الكفيلة بدعم حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على الصعيدين         تقدمي   •
الوطين والدويل مبا يف ذلك تلك اليت تتعلّق بضمان مطابقة التـشريع واملمارسـات              
ملقتضيات الصكوك واملواثيق الدولية اإلقليمية املتعلّقة حبقوق اإلنـسان واحلريـات           

  ؛األساسية أو مالءمتها هلا
ض والشكايات حول املسائل ذات الصلة حبقوق اإلنـسان واحلريـات           قبول العرائ  •

األساسية والنظر فيها واالستماع عند االقتضاء إىل أصحاهبا وإحالتها إىل أّي سلطة            
أخرى خمتّصة للتعهد وإعالم أصحاب العرائض والـشكايات بـسبل االنتـصاف            

  ؛هلم املتاحة
السجنية واإلصـالحية ومراكـز     القيام دون سابق إعالم، بزيارات إىل املؤسسات         •

اإليقاف ومراكز إيواء أو مالحظة األطفال واهلياكل االجتماعية املهتمـة بـذوي            
االحتياجات اخلصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الـوطين اخلـاص            

  ؛حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
تحدة وعن اهليئات متابعة املالحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات وجلان األمم امل   •

واملؤسسات اإلقليمية لدى مناقشة تقارير تونس اليت يتم رفعها هلا وتقدمي مقترحات            
  .االستفادة منها



CED/C/TUN/1 

11 GE.14-19566 

 القيام مبهامها على النحو املطلوب حبكم ارتباطهـا         لكّن هذه اهليئة مل تستطع سابقاً       -٣٥
ليت تندرج يف جمـال     مبؤسسة رئاسة اجلمهورية من حيث تعيني أعضائها وتعّهدها باملسائل ا         

اختصاصها مبا جعلها ال تستجيب للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة             
  .على املستويني اهليكلي والوظيفي)مبادئ باريس (حقوق اإلنسان 

ومن هذا املنطلق، ولتاليف مجيع اإلخالالت اليت شابت عمل هـذه اهليئـة، جـاء                 -٣٦
 ليجعل منها مؤسسة دستورية يقع انتخـاب مجيـع          ٢٠١٤ يناير/كانون الثاين  ٢٦ دستور

أعضائها من قبل جملس نواب الشعب على أن ُتضبط تركيبتها والتمثيلّية فيها وطرق انتخاب              
  .أعضائها وتنظيمها وسبل مساءلتها بقانون

وأسند الدستور للهيئة مهام مراقبة احترام احلريات وحقوق اإلنسان والعمل علـى              -٣٧
ا واقتراح ما تراه لتطوير منظومة حقوق اإلنسان والتحقيق يف حاالت انتهاك حقـوق        تعزيزه

هذا باإلضـافة إىل وجوبيـة استـشارهتا        . اإلنسان لتسويتها أو إحالتها على اجلهات املعنّية      
  .يتعلق مبشاريع القوانني املتصلة مبجال اختصاصها مافي

العدالة االنتقاليـة يف إعـداد      وقد شرعت مصاحل وزارة العدل وحقوق اإلنسان و         -٣٨
 مشروع قانون يضبط تركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخاهبا وتنظيمها وسبل مساءلتها وفقاً           

  .ملا أقّره الدستور ومبا يستجيب ملبادئ باريس

  اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب  )ب(  
 ٢١املـؤّرخ   ٢٠١٣ لـسنة  ٤٣ هذه اهليئة مبقتضى القانون األساسي عدد    أُحدثت  -٣٩

 اللتزامات اجلمهورية التونسية مبوجب مصادقتها علـى        اً تنفيذ ٢٠١٣ أكتوبر/تشرين األول 
الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           

  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  :هاوقد أسند هلا القانون عديد املهام من أمهّ  -٤٠

ئية دون سابق إعالم ويف أي وقت ختتاره        االقيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فج      •
ألماكن االحتجاز اليت يوجد فيها أشخاص حمرومون أو ميكن أن يكونوا حمـرومني             

  ؛من حريتهم
التأكد من خلّو أماكن االحتجاز من ممارسة التعـذيب وغـريه مـن املعـامالت                •

سانية أو املهينة ومراقبة مدى تالؤم ظروف االحتجاز        العقوبات القاسية أو الالإن    أو
  ؛وتنفيذ العقوبة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والقوانني الوطنية

تلقّي البالغات واإلشعارات حول احلـاالت احملتملـة للتعـذيب أو املعـامالت              •
ي بـشأهنا   العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أماكن االحتجاز والتقصّ          أو

  .وإحالتها حبسب احلالة إىل السلط اإلدارية أو القضائية املختّصة
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  هيئة احلقيقة والكرامة احملدثة يف سياق مسار العدالة االنتقالية  )ج(  
 من هذا التقريـر مبقتـضى       ١٣ هيئة احلقيقة والكرامة مثلما أسلفنا بالفقرة        أُحدثت  -٤١

االنتقالية وتنظيمها، وهـي هيئـة مـستقلّة تتمتـع     القانون األساسي املتعلق بإرساء العدالة  
بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، سيغطّي عملها الفترة املمتّدة مـن األول مـن شـهر               

وقد ُحّددت مـّدة عملـها بـأربع    .  إىل تاريخ صدور القانون احملدث هلا ١٩٥٥ يوليه/متوز
  .يد مّرة واحدة ملّدة سنةسنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها مع إمكانية التمد

وقد أوكل هلا القانون مجلة من املهام والصالحيات اليت ستمكّنها من كشف حقيقة               -٤٢
انتهاكات حقوق اإلنسان اليت متّت يف العهد السابق ومساءلة املتوّرطني وضمان عدم إفالهتم             

  . إىل املصاحلةمن العقاب وجرب ضرر الضحايا ورد االعتبار إليهم وصوالً

  حاالت االختفاء القسري اليت تعّهد هبا القضاء   -هاء  
مل ُتسّجل منذ مصادقة اجلمهورية التونسية على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٤٣

  .األشخاص من االختفاء القسري أية حالة اختفاء قسري على املعىن الوارد باالتفاقية
يخ عرض هذا التقرير أي حكـم       كما أّنه مل يصدر عن القضاء التونسي إىل حّد تار           -٤٤

خبصوص القضايا اجلارية املتعلقة بثالث حاالت اختفاء وقعت يف ظلّ حكم النظام الـسابق              
  :وختّص هذه احلاالت. واليت يشتبه يف تعّرض ضحاياها إىل االختفاء القسري

  ؛١٩٩١ أكتوبر/تشرين األول ٧كمال املطماطي املختفي منذ  •
  ؛١٩٩٦ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٦فتحي الوحيشي املختفي منذ  •
  .٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٣٠وليد حسين املختفي منذ  •
وجيدر التأكيد على أنّ هيئة احلقيقة والكرامة املُحدثة مبوجب القـانون األساسـي               -٤٥

املتعلّق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها ستتولّى البحث يف حاالت االختفاء القسري الـيت             
 اليت سُتقّدم إليها وحتديد مصري الضحايا خاّصة        ى للبالغات والشكاو  اًُيعرف مصريها وفق   مل

وأنّ القانون مكّنها من صالحيات واسعة يف جمال التحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق              
  . صلب هذا التقريراإلنسان سيقع التعّرض هلا تباعاً
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  معطيات حول تطبيق مواد االتفاقية  -ثالثاً  

  ١املادة     
 ختّص االختفاء القسري كجرمية مـستقلّة       اًأحكاماً  حالّيتضّمن التشريع التونسي    ال ي   -٤٦

  . على املعىن الوارد باالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
حـرب، حالـة    (وال جييز أّي نّص تشريعي يف تونس التذرع بأية ظروف استثنائية              -٤٧

 ٥٠فقد حّدد األمـر عـدد       . نسان وحرياته بصفة عامة   كمّربر النتهاك حقوق اإل   ) طوارئ
 واملتعلق بتنظيم حالة الطوارئ األسباب      ١٩٧٨ يناير/كانون الثاين  ٢٦ املؤرخ   ١٩٧٨ لسنة

اليت ميكن معها إعالن حالة الطوارئ بكامل تراب اجلمهورية أو ببعضه واليت تتمثّل إّمـا يف                
ام أو يف حصول أحداث تكتسي خبطورهتا       حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطري من النظام الع         

وال يوجد من بني اإلجراءات االستثنائية املخّولة للسلط املعنية حبفظ األمن  .صبغة كارثة عامة  
والنظام العام أي إجراء من شأنه أن يّربر أي انتهاك جسيم أو اعتداء على احلريـة الذاتيـة                  

 ١٠ املـؤرخ    ٢٠٠٣ لـسنة    ٧٥ن عدد   كما أنّ القانو   .لألفراد على غرار االختفاء القسري    
 واملتعلّق بدعم اجملهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غـسل          ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

 تّربر تعريض املشتبه يف ارتكاهبم جرائم إرهابية إىل أي حرمان غري            األموال ال يتضّمن أحكاماً   
نسان يف  اإلسيمة حلقوق   مشروع من احلرية أو االختفاء القسري أو غريه من االنتهاكات اجل          

  . سياق مكافحة اإلرهاب
وقد أقّر دستور اجلمهورية التونسية اجلديد محاية لعديد احلقوق اليت ميكن أن تتعّرض            -٤٨

، احلـق يف    )٢٢الفصل  (إىل االنتهاك يف إطار جرمية االختفاء القسري ومنها احلق يف احلياة            
، )٢٣الفصل  ( للتعذيب املادي واملعنوي     كرامة الذات البشرية وحرمة اجلسد وعدم التعرض      

واحلق يف عدم االعتقال التعسفي بـدون إذن قـضائي          ) ٢٧الفصل  (احلق يف حماكمة عادلة     
  ).٢٩الفصل (

 / كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٢٠١٣ لسنة   ٥٣مع املالحظ أنّ القانون األساسي عدد         -٤٩
اعترب االختفاء القسري مـن بـني        املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها       ٢٠١٣ديسمرب  

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت تستوجب كشف حقيقتها وحماسبة املسؤولني عن           
  .ارتكاهبا وجرب ضرر ضحاياها ورّد االعتبار هلم وإرساء ضمانات عدم تكرارها

كل اعتداء جسيم أو ممنـهج      " من هذا القانون االنتهاك بكونه       ٣وقد عّرف الفصل      -٥٠
ى حق من حقوق اإلنسان صادر عن أجهزة الدولة أو جمموعات أو أفراد تصّرفوا بامسها أو عل

كما يشمل كل اعتداء . حتت محايتها وإن مل تكن هلم الصفة أو الصالحية اليت ختّول هلم ذلك    
  ".جسيم وممنهج على حق من حقوق اإلنسان تقوم به جمموعات منظّمة



CED/C/TUN/1 

GE.14-19566 14 

مهورية التونسية من منطلق حرصها على ضمان مواءمة        وبناء على ما تقّدم، فإنّ اجل       -٥١
 ملقتضيات تشريعها اجلزائي مع التزاماهتا الدولية مبوجب مصادقتها على هذه االتفاقية واحتراماً  

 إلجناح مسار العدالة االنتقالية، تسعى إىل تـدارك هـذا الفـراغ             دستورها اجلديد وضماناً  
 االختفاء القسري صلب منظومتها اجلزائية وذلك من        التشريعي واختاذ التدابري الالزمة لتجرمي    

خالل تكوين جلنة بوزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية تضّم ممثلني عن الوزارات           
  .املعنّية مكلّفة بإعداد مشروع قانون يتعلق باالختفاء القسري

  ٢املادة     
 ٢ي على املعىن الوارد باملـادة       ال يوجد يف القانون التونسي تعريف لالختفاء القسر         -٥٢

غري أّنه بالرجوع   . ويعزى ذلك مثلما أسلفنا إىل غياب نّص جيّرم هذا االنتهاك          .من االتفاقية 
 ُتجّرم بعض األفعال واملمارسات املشاهبة واليت تتكـّون منـها           إىل اجمللة اجلزائية جند أحكاماً    

جرمية و،  )االختطاف(رار بشخص   بعض أركان جرمية االختفاء القسري على غرار جرمية الف        
 وجرميـة   ،االعتداء على احلرية الذاتية للغري من قبل موظف عمومي دون موجـب قـانوين             

  .االعتقال أو االحتجاز دون إذن قانوين

  جرمية الفرار بشخص  -١  
وفيما يلـي   . تعّرض املشرع صلب اجمللة اجلزائية املتعلق إىل ثالث صور هلذه اجلرمية            -٥٣

   .استعراض هلا

  الفرار بشخص باستعمال العنف واحليلة والتهديد: الصورة األوىل  ) أ(  
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل      " من اجمللة اجلزائية على أّنه       ٢٣٧ينّص الفصل     -٥٤

من خيتطف أو يعمل على اختطاف شخص أو جيّره أو حيّول وجهته أو ينقله أو يعمل علـى                  
من املكان الذي كان به وذلك باستعمال احليلة أو العنف          جّره أو على حتويل وجهته أو نقله        

 إذا كان هذا الشخص املختطف أو الواقع حتويـل  أو التهديد ويرفع العقاب إىل عشرين عاماً      
  من أفراد عائلتهم أو طفالً      يف السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو أفراداً        أو عضواً  جهته موظفاً 

هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه          وتطبق   سنه دون الثمانية عشر عاماً    
أو حّولت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط ويكون العقاب السجن بقية العمر إذا                 
متّ االختطاف أو حتويل الوجهة باستعمال السالح أو بواسطة زّي أو هوّية مزيفـة أو بـأمر           

نتج عن هذه األعمـال سـقوط بـدين         زّيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما         
  ".ويكون العقاب يف هذه اجلرائم اإلعدام إذا ما صاحبها أو تبعها املوت .مرض أو
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  الفرار بشخص دون استعمال العنف أو احليلة أو التهديد :الصورة الثانية  ) ب(  
 من اجمللة اجلزائية على أّنه يعاقب بالسجن مدة عامني كل مـن             ٢٣٨ينّص الفصل     -٥٥
 من املكان الذي وضعه بـه أوليـاؤه         ن حيلة وال عنف وال هتديد خيتلس أو ينقل إنساناً         بدو
 إذا كـان الطفـل      من أنيط حفظه أو نظره بعهدهتم ويرفع العقاب إىل ثالثة أعوام سجناً            أو

 ويرفع العقاب إىل مخـسة       ومثانية عشر عاماً   الواقع الفرار به يتراوح سنه بني ثالثة عشر عاماً        
  . واحملاولة موجبة للعقاب كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثالثة عشر عاماًأعوام إذا

  إخفاء شخص وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه  :الصورة الثالثة  ) ج(  
 ٢٣٧  من اجمللة اجلزائية على أنه يعاقب بالعقوبات املقررة بالفـصلني      ٢٤٠ينّص الفصل     -٥٦
إلنسان الذي يتعّمد إخفاء إنسان وقع الفرار به أو تضليل           حسب الصور املبّينة هبما ا     ٢٣٨و

  .البحث عنه

  جرمية االعتداء على احلرية الذاتية للغري من قبل موظف عمومي دون موجب قانوين   -٢  
جّرم املشرع التونسي فعل االعتداء على احلرية الذاتية الصادر عن املوظف العمومي              -٥٧

ُيعاقب بالسجن مّدة   "من اجمللة اجلزائية على أّنه      ١٠٣دون موجب قانوين حيث ينّص الفصل       
مخسة أعوام وخبطية قدرها مخسة آالف دينار املوظف العمومي أو شبهه الذي يعتدي علـى               
حرية غريه الذاتية دون موجب قانوين أو يباشر بنفسه أو بواسطة غريه سوء معاملة ضد مّتهم             

أّما إذا مل يقـع     . نه على إقرار أو تصريح    أو شاهد أو خبري بسبب إدالئه بتصريح للحصول م        
  . "إال التهديد بسوء املعاملة فالعقاب ُيحطّ إىل ستة أشهر

ـ وجتدر اإلشارة، يف هذا الّصدد، إىل أنّ القانون اجلزائي التونسي قد تبّنى               -٥٨ اً مفهوم
ـ      ٨٢فقد عّرف الفصل    .  لصفة املوظف العمومي   اًموّسع ومي  من اجمللة اجلزائية املوظّف العم

كلّ شخص ُتعهد إليه صالحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصاحل             "بكونه  
الدولة أو مجاعة حملية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غريها من الـذوات                 

ويشّبه باملوظّف العمومي كلّ من لـه صـفة املـأمور           . اليت تساهم يف تسيري مرفق عمومي     
  ".خب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعينه العدالة للقيام مبأمورية قضائيةالعمومي ومن انت

  جرمية االعتقال أو االحتجاز دون إذن قانوين   -٣  
يعاقب بالسجن مدة عـشرة أعـوام       " من اجمللة اجلزائية على أّنه       ٢٥٠ينّص الفصل     -٥٩

و حجـزه   وخبطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أ              
  ".دون إذن قانوين

 إذا صـاحب    ٢٥٠ مضاعفة العقاب املنصوص عليه بالفصل       ٢٥١ويقتضي الفصل     -٦٠
القبض أو اإليقاف أو السجن أو احلجز عنف أو هتديد، أو إذا ّنفذت هذه العملية باستعمال                

 بالـسلك    أو عضواً  اًعمومياً  موظفسالح أو بواسطة عّدة أشخاص أو إذا كان املعتدى عليه           
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 هوية ضحيته    من أفراد عائالهتم شريطة أن يعلم اجلاين مسبقاً        الدبلوماسي أو القنصلي أو فرداً    
وإذا صاحب أحد هذه األفعال هتديد بقتل الرهينة أو إيذائها أو استمرار احتجازها من أجل               

،  أو معنويـاً   اًطبيعياً  شخصإكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو            
موعة من األشخاص على القيام أو االمتناع من القيام بفعل معـّين كـشرط صـريح                جم أو
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا جتـاوز القـبض          . ضمين لإلفراج عن تلك الرهينة     أو
اإليقاف أو السجن أو احلجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدين أو اجنّر عنه مرض                 أو

عملية هتيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة وكذلك إذا عمل           أو إذا كان القصد من هذه ال      
على هتريب أو ضمان عدم عقاب املعتدين أو مشاركيهم يف اجلناية أو اجلنحة وكذلك لغاية               

ويكون العقاب على هـذه   . تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سالمة الضحية أو الضحايا بدنيا           
  .موتاجلرائم اإلعدام إذا ما صحبها أو تبعها 

  ٣املادة     
 من جملة اإلجـراءات  ٤٧الفصل (أقّر املشّرع التونسي وجوبّية التحقيق يف اجلنايات        -٦١

وقد بّينت جملة اإلجراءات اجلزائية األعمال اليت        . لطبيعة هذه اجلرائم وخطورهتا    نظراً) اجلزائية
  .يقوم هبا حاكم التحقيق املتعّهد بالقضية

 احلقيقة هو الوظيفة األساسية حلاكم التحقيـق، مكّنـه           لكون البحث عن   اًفاعتبار  -٦٢
 من جملة   ٥٠إذ نّص الفصل    . املشرع من كل السلطات القانونية والواقعية للوصول إىل ذلك        

اإلجراءات اجلزائية على أنّ حاكم التحقيق مكلّف بالتحقيق يف القضايا اجلزائيـة والبحـث              
 .يت ميكن أن تستند عليها احملكمة لتأييد حكمها بدون توان عن احلقيقة ومعاينة مجيع األمور ال       

  .وليس له أن يشارك يف احلكم يف القضايا اليت باشر البحث فيها
 من جملة اإلجراءات اجلزائية، يتولّى حـاكم التحقيـق          ٥٣ ألحكام الفصل    اًوطبق  -٦٣

الّتفتيش مبساعدة كاتبه مساع الشهود واستنطاق ذي الشبهة وإجراء املعاينات مبحلّ الواقعة و           
باملنازل وحجز األشياء الصاحلة لكشف احلقيقة، ويأمر بإجراء االختبارات ويـتّمم مجيـع             

  .األعمال املؤّدية إىل إظهار الرباهني املثبتة أو النافية للتهمة
 القـضية   تـصبح ووعندما يستويف حاكم التحقيق مجيع أعمال البحث يف القضية            -٦٤

 اجلمهورية إلبداء الرأي يف األصل وعلى هذا األخري أن          جاهزة للّنظر، ينهي امللف إىل وكيل     
يقّدم طلباته يف القضية يف غضون أجل مثانية أيام سواء بطلب إحالة القضية علـى احملكمـة                 

 من  ١٠٤الفصل  (املختصة أو حفظها أو زيادة البحث فيها أو التخلّي عنها لعدم أهلية النظر              
 يف ختم   جاع امللف إىل حاكم التحقيق الذي حيّرر قراراً       مث يتولّى إر  ). جملة اإلجراءات اجلزائية  

البحث يتعّرض فيه إىل كل األعمال االستقرائية اليت أجراها يف القضية فيضّمن هبا تصرحيات              
املتضّرر وشهادة الشهود إن وجدوا واعتراف أو إنكار املّتهم ونتيجة االختبارات إن وجدت             

 سواء حبفـظ     يف اخلتام رأيه الذي يكون قاضياً      بدياًواحملجوز واملعاينات وأعمال التشخيص م    
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القضية أو بالتخلي عنها أو بإحالتها على دائرة االهتام مىت توفّر لديه ما يفيد قيام األركـان                 
أو بإحالتـها علـى احملكمـة        القانونية للجرمية على ضوء احلجج والقرائن املادية املتضافرة،       

  .ألفعال املكّونة للجرمية هي من قبيل اجلنحاجلناحية يف صورة ما إذا اعترب أنّ ا

  ٤املادة     
 على إعداد    من التقرير فإّنه جيري العمل حالياً      ٥١مثلما سبقت اإلشارة إليه بالفقرة        -٦٥

  .مشروع القانون املتعلق بتجرمي االختفاء القسري
 / كـانون األول   ٢٤ املـؤرخ    ٢٠١٣ لـسنة    ٥٣ويعترب القانون األساسي عـدد        -٦٦

 املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها خطوة أوىل اختذها املشرع التونسي           ٢٠١٣ ديسمرب
 حلقوق اإلنسان يـستوجب     اًجسيماً  انتهاكيف اجتاه تكريس جترمي االختفاء القسري باعتباره        

 من هذا القانون على إحـداث       ٨حماسبة مرتكبيه وإحالتهم على القضاء، حيث نّص الفصل         
خّصصة باحملاكم االبتدائية املنتصبة مبقاّر حماكم االستئناف تتكّون من قضاة،          دوائر قضائية مت  

يقع اختيارهم من بني من مل يشاركوا يف حماكمات ذات صبغة سياسية، ويـتم تكوينـهم                
وتتعّهد الدوائر املـذكورة بـالّنظر يف القـضايا         .  يف جمال العدالة االنتقالية    تكوينا خصوصياً 

ت اجلسيمة حلقوق اإلنسان على معىن االتفاقيات الدولية املصادق عليهـا           باالنتهاكا املتعلّقة
القتل العمد، االغتصاب وأي     :وعلى معىن أحكام هذا القانون، ومن هذه االنتهاكات خاصة        

شكل من أشكال العنف اجلنسي، التعذيب، االختفاء القسري، اإلعدام دون توفر ضمانات            
  .احملاكمة العادلة

  ٥املادة     
انضّمت اجلمهورية التونسية إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاق             -٦٧

 /شـباط  ١٩ املـؤرخ   ٢٠١١ لـسنة    ٤املوافقة عليه مبقتضى املرسوم عدد      (امتيازات احملكمة   
 ).٢٠١١ مـايو / أيار ١٤ املؤرخ   ٢٠١١ لسنة   ٥٤٩ واملصادقة مبقتضى األمر عدد      ٢٠١١ فرباير

ويف .  منـها  ٧زمة مبواءمة تشريعاهتا مع أحكام هذه االتفاقية وخاّصة املادة          وأصبحت بالتايل مل  
هذا الّصدد أعّدت وزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مـشروع قـانون متعلـق         

  . باجلرائم ضد اإلنسانية سيقع عرضه للمصادقة على اجمللس املكلّف بالسلطة التشريعية

  ٦املادة     
 للجرمية نفـسها    املقّررانون التونسي كلّ حماولة الرتكاب جرمية بالعقاب        يعاقب الق   -٦٨

.  عن أمور خارجة عن إرادة فاعل اجلرمية       إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها ناجتاً        
لكن ال يترّتب على احملاولة عقاب يف كل الصور اليت ال توجب اجلرمية فيها السجـن أكثر                

  ). من اجمللة اجلزائية٥٩الفصل  (خالفهنّص القانون على  إالّ إذا أعواممن مخسة 
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وبالنسبة لعقاب الفاعل األصلي والشريك، فإنّ املشّرع التونسي مل يعّرف الفاعـل              -٦٩
 من اجمللة اجلزائية الـذي      ٣٢األصلي على خالف الشريك الذي ورد تعريفه صلب الفصل          

  :يعّد ويعاقب بصفة مشارك" ينّص على ما يلي
 الذي أرشد الرتكاب اجلرمية أو تسّبب يف ارتكاهبـا بعطايـا أو وعـود               الشخص •

  ؛هتديدات أو جتاوز يف السلطة أو النفوذ أو خزعبالت أو حيل إجرامية أو
الشخص الذي مع علمه باملقصد املراد احلصول عليه أعان على ارتكابـه بأسـلحة              •

  ؛ى تنفيذ الفعلآالت أو غري ذلك من الوسائل اليت من شأهنا اإلعانة عل أو
الشخص الذي مع علمه باملقصد املذكور أعان فاعل اجلرمية علـى األعمـال              •

التحضريية أو املسّهلة الرتكاهبا أو على األعمال اليت وقعت هبا اجلرمية بالفعـل             
دون أن مينع ذلك من العقوبات اخلاّصة املُقّررة هبذه اجمللـة ملـرتكيب املـؤامرة               

على أمن الدولة الداخلي أو اخلارجي ولو يف صـورة          ملستجليب ما فيه خطر       أو
عدم وقوع اجلرمية اليت كانت مقصد الّداعني إليها أو املتآمرين عليها ارتكاهبـا             

  ؛استجالهبا بالفعل  أو
 بإخفاء املسروق أو غريه من الوسائل األخـرى،         الشخص الذي يعني اجملرمني عمداً     •

  ؛قاهبمبقصد ضمان استفادهتم من اجلرمية أو عدم ع
الشخص الذي اعتاد إعداد حمل لسكىن أو الختفاء أو الجتماع متعاطي جرائم قطع              •

الطريق أو االعتداء على أمن الدولة أو األمن العام أو علـى األشـخاص أو علـى              
  ."األمالك مع علمه بأعماهلم اإلجرامية

اب من الفاعل   والشريك يف التشريع اجلزائي التونسي يستعري الصفة اإلجرامية والعق          -٧٠
 من اجمللة اجلزائية الذي ينّص على أنّ املشاركني         ٣٣األصلي وذلك حسب مقتضيات الفصل      

يف جرمية يعاقبون يف كلّ احلاالت اليت مل ينّص القانون على خالفها بالعقاب املقّرر لفاعليها               
  . من هذه اجمللة٥٣ما مل تقتضي األحوال إسعافهم بتطبيق أحكام الفصل 

 يتعلق بعدم جواز التذّرع بأمر الرئيس لتربير القيام بسلوك إجرامي معّين، فإنّ             ماوفي  -٧١
طاعة اجملرم بسبب شدة تعظيمه ملن      " من جملة اإلجراءات اجلزائية يقّر صراحة أنّ         ٤١الفصل  

، وهذا يعين أّنه ال جمال للتذرع بـاإلكراه         "يأمره بارتكاب جرمية ال تنجر له منها صفة اجلرب        
خلشية من الرئيس املباشر للتفّصي من املسؤولية يف صورة ما إذا أمر الرئيس مرؤوسه              األديب وا 

  .بارتكاب أي عمل حيظره القانون
 من القـانون    ٦ خيّص مسؤولية الرئيس عن أفعال مرؤوسيه، ينّص الفصل          مافيأّما    -٧٢

  واملتعلق بضبط النظـام    ١٩٨٣ديسمرب  /كانون األول  ١٢ املؤرخ   ١٩٨٣ لسنة   ١١٢عدد  
األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريـة            

كلّ عون عمومي مهما كانت رتبته يف السلك اإلداري مسؤول عن تنفيذ املهـام              "على أنّ   
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املناطة بعهدته وكلّ عون مكلّف بتسيري مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن السلطة اليت منحت 
رض وعن تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر وال تعفيه املسؤولية اخلاصة اليت يتحملـها               له هلذا الغ  

  ".مرؤوسوه من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه
 من نفس القانون على أنّ كلّ خطأ يرتكبه عون عمـومي أثنـاء              ٨وينّص الفصل     -٧٣

 االقتضاء عـن    ممارسة وظيفته أو مبناسبة مباشرته هلا يعرضه لعقاب تأدييب بصرف النظر عند           
وإذا وقع تتّبع عون من طرف الغري من أجل خطأ          . العقوبات اليت ينص عليها القانون اجلزائي     

  .وظيفي جيب على اإلدارة أن تتحّمل ما قد يصدر ضّده من أحكام بغرم الضرر
/ آب ٦ املـؤّرخ    ١٩٨٢ لـسنة    ٧٠ مـن القـانون عـدد        ٤٦ويقتضي الفصل     -٧٤

بـصرف  " قانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي أّنه       واملتعلّق بضبط ال   ١٩٨٢ أغسطس
الّنظر عن األحكام اليت تنّص عليها القوانني األساسية اخلاصة فإنّ كلّ عون من أعوان قوات               
األمن الداخلي مهما كانت رتبته يف سلّم سلكه مسؤول عن املهام املنوطة بعهدته وعن تنفيذ               

وكلّ عون من أعوان قوات األمن  . طاق الشرعية القانونية  األوامر اليت يتلقاها من رؤسائه يف ن      
الداخلي مكلّف بتسيري مصلحة من مصاحل سلكه أو وحدة من وحدات أجهزة قوات األمن              
الداخلي مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة اليت منحت له هلذا الغرض وعن تنفيذ ما يـصدره             

 يتحّملها مرؤوسـوه ال تعفيـه مـن         من أوامر واملسؤولية اخلاصة الفردية أو اجلماعية اليت       
  ". املسؤولية امللقاة على عاتقه

  ٧املادة     
إنّ العقوبات املستوجبة يف التشريع اجلزائي احلايل هي تلك املسلّطة علـى اجلـرائم                -٧٥

وسـيقع حتديـد    .  من االتفاقية  ٣املشاهبة لالختفاء القسري املذكورة يف التعليق على املادة         
 جلرمية االختفاء القسري وظروف التشديد والتخفيف صـلب الـنص           العقوبات املستوجبة 

  .القانوين الذي هو بصدد اإلعداد

  ٨املادة     
 ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٢٠١٣ لسنة   ٥٣أقّر القانون األساسي عدد       -٧٦

 عـن   املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها يف فصله التاسع عدم سقوط الدعاوى النامجة           
  . االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان مبرور الزمن ومن بينها االختفاء القسري

 مـن   ٢٣الفـصل   (واعتمد املشرع التونسي نفس املبدأ بالنسبة إىل جرمية التعذيب            -٧٧
 ٢٠١٣ لـسنة  ٤٣ من القـانون األساسـي عـدد    ٢٤الدستور والفقرة الثانية من الفصل     

  ). املتعلق باهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب٢٠١٣أكتوبر/تشرين األول ٢١ املؤرخ
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  ٩املادة     
 من جملة   ١٢٩كّرس املشّرع التونسي مبدأ إقليمية النص اجلزائي حيث ينّص الفصل             -٧٨

اإلجراءات اجلزائية على أّنه تنظر يف اجلرمية حمكمة اجلهة اليت ارتكبت فيها أو حمكمة املكان               
كان الذي به حمل إقامته األخري أو حمكمة املكان الذي وجـد            الذي به مقّر املظنون فيه أو امل      

  . بالقضية أن تبّت فيهاوعلى احملكمة اليت تعّهدت أّوالً. فيه
وإذا اُرتكبت اجلرمية على منت أو ضّد سفينة أو طائرة مسّجلة بـالبالد التونـسية                 -٧٩
لدائمة بالتراب التونـسي    مؤّجرة دون طاقم لفائدة مستغلّ يكون مقّره الرئيسي أو إقامته ا           أو

وتكون هـذه احملكمـة     . فإنّ احملكمة املختّصة بالّنظر تكون حمكمة مكان الرتول أو اإلرساء         
 ولو مع عدم توفّر أحد الشرطني املبّينني بالفقرة املتقدمة إذا هبطـت الطـائرة               خمتّصة أيضاً 

  .أرست السفينة بالتراب التونسي وكان على متنها املظنون فيه أو
 من جملة الطريان املدين أّنه ختتّص احملاكم التونـسية بـالنظر يف             ١٤واقتضى الفصل     -٨٠

وختـتّص هـذه احملـاكم      . اجلرائم اليت ترتكب على منت الطائرات املسّجلة بالبالد التونسية        
 يف كل جرمية وقع ارتكاهبا على منت طائرات غري مسّجلة بـالبالد التونـسية يف    أيضاً بالنظر

  : يةاحلاالت التال
  ؛إذا نزلت الطائرة بالّتراب التونسي إثر ارتكاب اجلرمية  )أ(  
إذا كان مستغلّ الطائرة اليت ُوضعت على ذّمة الغري مبقتضى عقد كراء دون               )ب(  

  ؛ بالبالد التونسيةطاقم مقيماً
إذا كان القصد حتويل وجهة الطائرة وكان الفاعل أو أحـد املـشاركني               )ج(  
تكون احملاكم املختّصة حماكم مكان الـرتول يف صـورة التتبـع            . سية بالبالد التون  موجوداً

 الرتول أو حماكم مكان اإليقاف يف صورة ما إذا اُلقي القبض علـى املخـالف الحقـاً       عند
  .التونسية بالبالد
 من اجمللة التأديبية واجلزائية البحرية على أنّ اجلنايـات واجلـنح            ١٥وينّص الفصل     -٨١

  .لسفن ترجع بالّنظر إىل حماكم احلق العاماملرتكبة على منت ا
ويشمل اختصاص احملاكم التونسية اجلرائم املرتكبة من املواطنني التونسيني خـارج             -٨٢

 من جملة اإلجراءات اجلزائية الذي نّص       ٣٠٥تراب اجلمهورية وذلك طبق مقتضيات الفصل       
 التونسية إذا ارتكب خارج     ميكن تتّبع وحماكمة املواطن التونسي من طرف احملاكم       "على أّنه   

تراب اجلمهورية التونسية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون التونسي إال إذا تبّين أنّ قانون               
 يف  البالد املرتكبة هبا اجلرمية ال يعاقب عليها أو أثبت املتهم أنه سبق اتصال القضاء هبا هنائيـاً                

ى العقاب احملكوم به عليه أو أنّ هـذا    اخلارج ويف صورة صدور احلكم عليه بالعقاب أّنه قض        
وتنطبق أحكام الفقرة املتقدمة على الفاعل الـذي        . العقاب سقط مبرور الزمن أو مشله العفو      

  ."يكتسب صفة املواطن التونسي إال بعد تاريخ ارتكابه لألفعال املنسوبة إليه مل
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تونـسي، سـواء   كلّ من ارتكب خارج التراب ال " مكّرر أنّ    ٣٠٧كما اقتضى الفصل      -٨٣
بوصفه فاعالً أصلياً أو شريكاً جناية أو جنحة، ميكن تتّبعه وحماكمته من قبل احملاكم التونـسية إذا      

وال جيري التتّبع إالّ بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية مـن  . كان املتضّرر تونسي اجلنسية  
م أنه حكم عليه هنائياً باخلارج ويف صورة وال جيوز إجراء التتبع إذا أثبت املته. املتضرر أو من ورثته

  ."احلكم عليه بالعقاب، أّنه قضى العقاب احملكوم به عليه، أو سقط مبرور الزمن، أو مشله العفو

  ١٠املادة     
جييز القانون التونسي، عند توفّر الشروط القانونية، احتجاز أو إيقـاف شـخص               -٨٤

ويكون . اقب عنه قانوهنا اجلزائي سابق الوضع      يع موجود فوق أراضيها من أجل اقترافه جرماً      
االحتجاز أو اإليقاف طبق اإلجراءات القانونية، على أالّ يكتسي اإليقاف أي صبغة كيديـة              

تعّسفية، وأالّ يستمّر بالنسبة إىل أّي شخص إالّ املدة القانونية الالزمة للتتبـع واحملاكمـة                أو
 قوم الدولة التونسية بإجراء التحقيق األّويل فـوراً       وت .الختاذ أّي إجراءات قانونية لتسليمه     أو

  .يتعلق بالوقائع فيما
 بأقرب سلطة   وتتّم مساعدة أّي شخص أجنيب حمتجز أو موقوف على االتصال فوراً            -٨٥

قنصلية خمتّصة للدولة اليت هو من مواطنيها أو مبمثّل الدولة اليت يقيم فيها عـادة إن كـان                  
شخص أو إيقافه، ختطر السلط التونسية سلط دولة هذا الشخص          فعند احتجاز أي    . جنسية بال

  .بالظروف اليت تّربر إيقافه، وبانطالق التحقيق األّويل، مع بيان ما إذا كانت تنوي حماكمته
 وأنّ مجيع الضمانات يتّم توفريها حسب التـشريع الـوطين املـضّمن مبجلـة               اًعلم  -٨٦

جلمهورية املنتصب باملكان الذي متّ فيـه إيقـاف         اإلجراءات اجلزائية والذي أوكل إىل وكيل ا      
 يف   للتثّبت من هوّيته ويعلمه بالوثيقة اليت مبقتضاها متّ إيقافه وحيّرر حمضراً           األجنيب باستنطاقه فوراً  

وبعد ذلك، يتّم إحضار األجنيب أمـام       ).  من جملة اإلجراءات اجلزائية    ٣٠٩الفصل  (كل ذلك   
 من تاريخ إعالمه بوثيقـة      يوماً ١٥يف أجل أقصاه    "اف بتونس   دائرة االهتام لدى حمكمة االستئن    

اإليقاف مث يشرع يف استنطاقه وحيّرر حمضر يف ذلك ويقع مساع ممثل النيابة العمومية واملعـين                
باألمر وميكن هلذا األخري أن يستعني مبحام ومترجم كما يسوغ منحه السراح املؤقت يف كـل                

  ). من جملة اإلجراءات اجلزائية٣٢١الفصل " (كام القانون ألحطور من أطوار اإلجراءات وفقاً
وعلى املستوى اإلجرائي، فإّنه يتّم استدعاء الشخص األجنيب املشبوه فيه السـتنطاقه،              -٨٧

فإذا مل حيضر فيمكن لقاضي التحقيق أن يصدر بشأنه بطاقة جلب وجيب أن تنص هذه البطاقة                
نطبقة عليها واإلذن ألعوان الضابطة العدلية بإيقـاف        على التهمة وتتضّمن النصوص القانونية امل     

ولقاضي التحقيق بعد استنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقة إيداع يف السجن بعـد              . املطلوب
.  أشـد  أخذ رأي وكيل اجلمهورية وذلك إذا كانت الفعلة تستوجب عقابا بالسجن أو عقاباً            

 حبضور حمامي خيتاره ومترجم، وبعـد       وميكن لذي الشبهة عند استنطاقه األول أن ال جييب إال         
  .هذا االستنطاق فيمكن للمشبوه فيه املوقوف أن يتلقى زيارة حماميه يف أي وقت
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وخيلُص من هذه القواعد اإلجرائية العاّمة أّنه ُيخّول لألجنيب املوقوف أن يّتصل مبمثّل          -٨٨
  .عاملة باملثلدولته ولو أّنه ال يوجد نّص صريح يبيح ذلك وذلك يف إطار مبدأ امل

  ١١املادة     
تضّمن الدستور مجلة من األحكام املتعلقة بضمانات احملاكمة العادلة حيث كـّرس              -٨٩

 قرينة براءة املتهم إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة عادلة ُتكفل لـه فيهـا مجيـع                  ٢٧الفصل  
  .ضمانات الدفاع يف مجيع مراحل التتبع

اء سلطة مستقلّة تضمن إقامة العدل وعلويـة         على أنّ القض   ١٠٢كما نّص الفصل      -٩٠
  .الدستور وسيادة القانون ومحاية احلقوق واحلريات

. لكلّ شخص احلق يف حماكمة عادلة يف أجل معقـول      " ما يلي    ١٠٨وجاء بالفصل     -٩١
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييـّسر القـانون   . واملتقاضون متساوون أمام القضاء   

ويضمن القانون التقاضي على    .  اإلعانة العدلية  يكفُل لغري القادرين مالياً   اللجوء إىل القضاء و   
 إذا اقتضى القانون سّريتها وال يكون التصريح بـاحلكم          إالجلسات احملاكم علنية    . درجتني

  ".يف جلسة علنّية إال
ُتحدث أصناف احملاكم بقانون، وُيمنع إحداث حماكم " أّنه ١١٠كما اقتضى الفصل   -٩٢
  ".ئية، أو سّن إجراءات استثنائية من شأهنا املساس مببادئ احملاكمة العادلةاستثنا
ويتضّمن التشريع التونسي عديد الضمانات للمشتبه يف ارتكابه جرميـة االختفـاء              -٩٣

القسري أو غريها من اجلرائم للمحاكمة العادلة يف مجيع مراحـل اإلجـراءات القانونيـة               
  . أو أجنبياًتهم تونسياًوالقضائية وذلك سواء كان ذلك امل

  الضمانات اليت يوفرها القانون التونسي للمحاكمة العادلة يف مرحلة ما قبل احملاكمة  -١  
برز الضمانات اليت ُيقّرها القانون التونسي لفائـدة املـشتبه           أل استعراض يلي فيما  -٩٤

  .بارتكاهبم جرمية االختفاء القسري وغريها من اجلرائم

  ثنائية إلجراءي االحتفاظ واإليقاف التحفظيالصبغة االست  )أ(  
 مكّرر من جملة اإلجراءات اجلزائية ملأموري الضابطة العدلية         ١٣مل ُيخّول الفصل      - ٩٥

االحتفاظ بذي الشبهة إالّ يف احلاالت اليت تقتضيها ضرورة البحث وملّدة ال تتجاوز ثالثة              
تمديـد يف أجـل االحتفـاظ       وال ميكن ال  . أيام مع وجوب إعالم وكيل اجلمهورية بذلك      

مرة واحدة فقط ولنفس املدة وذلك مبقتضى قرار معلّل يتـضّمن األسـانيد الواقعيـة                 إال
  .والقانونية اليت تّربره
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 من جملة اإلجراءات اجلزائية على مبدأ استثنائية اللجوء لإليقـاف           ٨٥وأكّد الفصل     -٩٦
 اًحتفظياً إيقاف إيقاف املظنون فيه ميكن: "التحفظي إذ نّص الفصل املذكور صراحة على ما يلي    

يف اجلنايات واجلنح املتلبس هبا، وكذلك كلّما ظهرت قرائن قوية تستلزم اإليقاف باعتبـاره              
 لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سـالمة        وسيلة أمن يتالىف هبا اقتراف جرائم جديدة أو ضماناً        

  ".سري البحث

   أو اإليقاف التحفظياظاالحتفاحلق يف اإلعالم الفوري بقرار   )ب(  
معرفة أسباب اّتخاذ أحد هذين اإلجراءين حىت يتسىن        : الغرض من اإلعالم مزدوج     -٩٧

التحّري بشأنه والطّعن يف مشروعّيته، ومعرفة احلقوق اليت يضمنها القانون أثناء االحتفـاظ             
  .واإليقاف التحفظي

   يف إنابة حماماحلق  )ج(  
ى مأموري الضابطة العدلية املكلفني بالبحث مبوجب        لد أصبح حضور احملامي ممكناً     -٩٨

/ آذار ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٧ لـسنة    ٣٢ بالقانون عدد    إنابة من حاكم التحقيق وذلك عمالً     
مع اإلشارة إىل أّنـه مبقتـضى       .  املتمم لبعض أحكام جملة اإلجراءات اجلزائية      ٢٠٠٧ مارس

 على اجمللس الوطين    ية معروض حالياً  مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإمتام جملة اإلجراءات اجلزائ       
التأسيسي سيصبح بإمكان احملامي احلضور لدى مأموري الضابطة العدلية يف طور البحـث             

ومن شأن هذا اإلجراء أن يدعم حقوق الدفاع       . االبتدائي دون االقتصار على إنابات التحقيق     
  .بالنسبة للمحتفظ به

  احلق يف االتصال بالعامل اخلارجي  )د(  
شمل احلق يف االتصال بالعامل اخلارجي يف فترة االحتفاظ عدة حقـوق فرعيـة              ي  - ٩٩

تتمثل باخلصوص يف حق احملتفظ به يف االتصال بأحد أفراد العائلة وحـق احملـتفظ بـه                 
 مكرر من جملة    ١٣املوقوف األجنيب يف االتصال مبمثلي حكومته حسب صريح الفصل            أو

 املتعلق بنظام السجون    ٢٠٠١ لسنة   ٥٢ون عدد    من القان  ٣٦اإلجراءات اجلزائية والفصل    
وكذلك احلق يف العرض على الفحص الطيب واحلق يف تلقي الزيارات أثناء فترة االحتفاظ              

  .أو اإليقاف التحفظي

   حتفظياً يف الطعن يف قرار اإليقاف التحفظياملوقوفحق   ) ه(  
الطعن لدى هيئة أعلـى   خيضع اإليقاف التحفظي الذي يأذن به قاضي التحقيق ملبدأ            -١٠٠

ومـن بـني   .  مـن جملة اإلجـراءات اجلزائيـة  ٨٧هي دائرة االهتام حسب صريح الفصل      
الضمانات اليت أقّرها التشريع التونسي يف جمال اإليقاف التحفظي هو وجوب تعليل قرارات             

  . للصبغة االستثنائية لإليقاف التحفظيالتمديد تأكيداً
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  لوقت الكايف إلعداد دفاعه يف متكني املتهم من ااحلق  )و(  
 أو غري موقـوف أن ُيمـنح        من حق املتهم الذي تعلّقت به هتمة سواء كان موقوفاً           -١٠١

ويقصد بالوقت الكايف املّدة الزمنية الـيت تـسمح لـه           . الوقت الكايف إلعداد وسائل دفاعه    
دلّـة مـن     على أوراق امللف وتفّحص أسانيد االهتام وإحضار األ        لالطالعباالتصال مبحاميه   

  .شهود وحجج ووثائق ومعلومات

  حقوق املتهم أثناء االستنطاق  )ز(  
من أبرز احلقوق اليت أقّرها التشريع التونسي يف هذا اجملال حضور احملـامي عمليـة                 -١٠٢

 /آذار ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٧ لـسنة    ١٧ مبقتضيات القـانون عـدد       االستنطاق وذلك عمالً  
جملة اإلجراءات اجلزائية ومنع إكراه املتهم علـى         واملتعلق بإمتام بعض أحكام      ٢٠٠٧ مارس

 عدم األخذ باالعتراف واحلكم ببطالن اإلجراء علـى معـىن           إىلويؤّدي اإلكراه   . االعتراف
 من جملة اإلجراءات اجلزائية، زيادة على ما ميكن أن يلحق مبن ميارس اإلكـراه               ١٩٩الفصل  

  .من تتّبعات ومؤاخذة تأديبية وجزائية

  هم يف التزام الصمتحق املت  )ح(  
إذا : " من جملة اإلجراءات اجلزائية هذا احلق إذ نّص على ما يلـي            ٧٤كّرس الفصل     -١٠٣

 متنعه وليست فيه فإنّ حاكم التحقيق ُينذره بـأن  امتنع ذو الشبهة عن اجلواب أو أظهر عيوباً   
  .البحث يف القضية ال يتوقف على جوابه وُينص على هذا اإلنذار باحملضر

   يف االستعانة مبترجماملتهمق ح  )ط(  
 مـن جملـة اإلجـراءات اجلزائيـة         ٦٦متّ التنصيص على هذا احلق صلب الفصل          -١٠٤
خّول للمتهم االسـتعانة مبتـرجم إن كـان ال يفهـم أو ال يـتكلم اللغـة الـيت                     الذي

  . احملكمة تستخدمها

   من احلرية يف معاملة إنسانيةاحملرومحق   )ي(  
ـ اً  سجين أو   اًحتفظياً  موقوف به أو     احلرية سواء كان حمتفظاً    يتمّتع احملروم من    -١٠٥  اًحمكوم

 من الدستور   ٣٠وهو حق ضمنه الفصل     . عليه بعقوبة سالبة للحرية باحلق يف معاملة إنسانية       
  .الذي اقتضى نّصه أنّ لكل سجني احلق يف معاملة إنسانية حتفظ كرامته

   طور احملاكمة اليت يوفّرها القانون التونسي يفالضمانات  -٢  
ُيقّر القانون التونسي حق املتقاضي يف أن تنظر يف قضيته حمكمة خمتـصة مـستقلة                 -١٠٦

 من الدستور على أنّ أصناف احملـاكم        ١١٠ونزيهة ُمحدثة طبق القانون حيث نّص الفصل        
 مينع إحداث حماكم استثنائية أوسّن إجراءات استثنائية من شأهنا املـساس            أّنهوحتدث بقانون   
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 من الدستور على أنّ القضاء سلطة مـستقلّة         ١٠٢كما نّص الفصل    . بادئ احملاكمة العادلة  مب
تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون ومحاية احلقوق واحلريـات وعلـى أنّ              

  .القاضي مستقل ال سلطان عليه لغري القانون
 ١٩٦٧ يوليه/متوز ١٤ املؤرخ   ١٩٦٧ لسنة   ٢٩ من القانون عدد     ٢٣وأكّد الفصل     -١٠٧

علـى  : "يلي املتعلق بنظام القضاة واجمللس األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة على ما          
القضاة أن يقضوا بكامل التجّرد وبدون اعتبار لألشخاص أو للمصاحل وليس هلم احلكـم يف               

 استشارة يف    أو كتابة ولو بعنوان     لعلمهم الشخصي وال ميكنهم املناضلة شفوياً      قضية استناداً 
ويف السياق ذاته، جعل الدستور كل إخالل مـن قبـل           ". غري القضايا اليت هتّمهم شخصياً    

  ).١٠٣الفصل ( للمساءلة القاضي بواجب احلياد والرتاهة موجباً
وقد خّصص املشّرع الباب السادس من جملة اإلجراءات اجلزائية لتنظيم إجـراءات              -١٠٨

  .بدأ احلياد ملالتجريح يف القضاة وذلك ضماناً
التـايل  وإضافة للحقوق املذكورة، فإنّ القانون التونسي يوفّر الضمانات األخـرى             -١٠٩
  .أدناه بياهنا

  قرينة الرباءة  )أ(  
 من الدستور قرينة براءة املتهم إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة عادلة             ٢٧كّرس الفصل     -١١٠

  .  واحملاكمةتكفل له فيها مجيع ضمانات الدفاع يف أطوار التتبع

   تطبيق القانون بأثر رجعيجوازعدم   )ب(  
العقوبة شخصية وال تكون إالّ مبقتضى نص       " من الدستور على أنّ      ٢٨نّص الفصل     -١١١

كما وقع إقرار نفس املبـدأ بالفـصل        ". قانوين سابق الوضع عدا حالة النص األرفق باملتهم       
عاقب أحد إالّ مبقتضى نّص من قانون سابق        ال ي "لة اجلزائية الذي نّص على أّنه       األول من اجمل  

الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل احلكم البات وكان نّصه أرفـق باملتـهم       
  ".فاحلكم يقع مبقتضاه دون غريه

   عدم حماكمة متهم من أجل نفس الفعل مرتنييفاحلق   )ج(  
ال ميكن تتّبع من    : "ما يلي  مكّرر من جملة اإلجراءات اجلزائية على        ١٣٢نّص الفصل     -١١٢

  ".حكم برباءته من جديد ألجل نفس األفعال ولو حتت وصف قانوين آخر

   الدفاعيفاحلق   )د(  
إنّ احترام هذا احلق هو جوهر احملاكمة العادلة وله يف القـانون التونـسي مرتبـة                  -١١٣

نان  من الدستور على أن حق التقاضي وحق الدفاع مـضمو          ١٠٨دستورية إذ نّص الفصل     
 من الدسـتور    ١٠٥كما أكّد الفصل    .  اإلعانة العدلية   القانون يكفل لغري القادرين مالياً     أنّو
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. على دور احملاماة كمهنة حرة مستقلة تشارك يف إقامة العدل والدفاع عن احلقوق واحلريات             
ة االستعانة مبحام وجوبي " أنّ   ١٤١وتقر جملة اإلجراءات اجلزائية هذا احلق حيث جاء بالفصل          

أمام احملكمة االبتدائية املنتصبة مبقر حمكمة استئناف عندما تنظر يف اجلنايات وكذلك أمـام              
 يعني الرئيس من تلقاء  فإذا مل ُيعّين املتهم حمامياً    . ستئنافية مبحكمة االستئناف  االالدائرة اجلنائية   

  ". نفسه أحد احملامني للدفاع عنه

   جبلسات احملاكمةاحلضور  ) ه(  
ابتـدائي  (ت جملة اإلجراءات اجلزائية التونسية مبدأ حضور املتهمني يف اجللسات           أقّر  -١١٤

على املظنون فيه الواقـع     " منها أنه    ١٤١مع إقرار استثناءين اثنني إذ نص الفصل        ) واستئناف
 باجللسة، وميكنه   تتبعه من أجل جناية أو جنحة تستوجب العقاب بالسجن أن حيضر شخصياً           

توجب العقاب بالسجن ويف كل الصور اليت وقعت فيها مطالبته مباشرة           يف اجلنح اليت ال تس    
 للمحكمة أن تـأذن حبـضوره    ويسوغ دائماًمن القائم باحلق الشخصي أن ينيب عنه حمامياً      

 أو مل حيـضر     وإذا مل حيضر املظنون فيه بعد استدعائه قانوناً       .  إن رأت يف ذلك فائدة     شخصياً
 إذا اًغيابياً حكم على ذلك ملباشرة املرافعة وأن تصدر عليه جاز للمحكمة أن ال تتوقف، نائبه

ويبقـى   ". إذا بلغه االستدعاء شخصياً     يعترب حضورياً  مل يبلغه االستدعاء شخصيا، أو حكماً     
  . من جملة اإلجراءات اجلزائية وما بعده١٧٥ لالعتراض حسب الفصل احلكم الغيايب قابالً

  العلنيةمبدأ   )و(  
 مبدأ علنية احملاكمة إالّ إذا اقتضى القانون سـرية          ١٠٨ر صلب الفصل    أقّر الدستو   -١١٥

 من جملـة    ١٤٣كما أقر الفصل    . وال يكون التصريح باحلكم إال يف جلسة علنية       . اجللسات
. الّرئيس يدير املرافعات وحيفظ النظام باجللسة     : "اإلجراءات اجلزائية هذا احلق إذ نّص على أنّ       

حضر ممثل النيابة العمومية واخلصوم إالّ إذا رأت احملكمة من تلقاء           وتكون املرافعات علنية ومب   
 حمافظة على النظام العام أو مراعاة      نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة العمومية إجراءها سّراً         

  ".لألخالق، وينّص على ذلك باحملضر

  )مبدأ املواجهة( استدعاء الشهود ومناقشتهم يفاحلق   )ز(  
كل شخص تعلّقت به هتمة جنائية أن يطلب استدعاء شـهود النفـي وأن        من حّق     -١١٦

.  والـدفاع  االدعـاء يناقش شهود اإلثبات ملا يف ذلك من جتسيم ملبدأ تكافؤ الفرص بـني              
 من جملة اإلجراءات اجلزائية أن إثبات ما خيـالف          ١٥٤نصت الفقرة الثانية من الفصل       وقد

. عدلية أو التقارير يكون بالكتابة أو بشهادة الـشهود        احملاضر اليت حيررها مأمورو الضابطة ال     
 أن استدعاء الشهود يكون بالطريقة اإلدارية أو بواسطة العدل املنفـذ            ١٥٨واقتضى الفصل   

  .مل ينّص القانون على خالف ذلك ما
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   الطعونممارسة  )ح(  
خّول القانون للمحكوم عليه الطعن يف األحكام الصادرة ضـّده سـواء بطريـق                -١١٧

الستئناف أو االعتراض أو التعقيب أو التماس إعادة النظر وذلك حسب الصور واإلجراءات             ا
  .املقّررة مبجلة اإلجراءات اجلزائية لكلّ وسيلة من وسائل الطعن املذكورة

  ١٢املادة     
تضمن الدولة التونسية قيام سلطاهتا القضائية بإجراء حتقيق سريع ونزيه كلّما انتهى              -١١٨

وجود أفعال من شأهنا أن تشكّل جرائم ارتكبت يف أّي مكان خاضع لواليتـها              إىل علمها   
 هذه اجلهات النيابة العمومية ممثلة يف شخص وكيل اجلمهوريـة، وقـضاة             وأوىل. القضائية

كما متّ متكني هيئة احلقيقة والكرامة يف إطار القانون األساسي          . التحقيق وقضاة دائرة االهتام   
لة االنتقالية وتنظيمها من صالحيات الضابطة العدلية ومن االلتجاء إىل أي        املتعلق بإرساء العدا  

  .إجراء أو آلية متكّنها من كشف حقيقة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

  التحقيقات اليت جتريها السلطات القضائية  -١  

  األحباث اليت جيريها وكالء اجلمهورية  )أ(  
ات اجلزائية أنّ النيابة العمومية هي اليت تثري الدعوى    من جملة اإلجراء   ٢٠نّص الفصل     -١١٩

  .العمومية ومتارسها كما تطلب تطبيق القانون وتتولّى تنفيذ األحكام
 من جملة اإلجراءات اجلزائية     ٢٦ ألحكام الفصل    ووكيل اجلمهورية هو املُكلّف طبقاً      -١٢٠

ون أو أفراد الناس من اجلرائم وقبول       مبعاينة سائر اجلرائم وتلقّي ما ُيعلمه به املوظفون العمومي        
 عدا اجلنايات أو اجلنح املُتلّبس هبا أن جيري أعمـال           مافيوليس له   . شكايات املعتدى عليهم  

 على سبيل االسترشاد جلمع أدلّة اجلرمية وميكنه استنطاق  أّولياًحبثاًحتقيق، لكن ميكنه أن جيري 
 ألحكـام   كما ميكنه طبقاً  . رير احملاضر فيها  املشبوه فيه بصفة إمجالية وتلقّي التصرحيات وحت      

 من اجمللة املذكورة إزاء شكاية مل تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التربير أن يطلب                ٣١الفصل  
إجراء حبث مؤقت ضد جمهول بواسطة حاكم التحقيق إىل أن ُتوّجه هتـم أو تـصدر عنـد          

  .االقتضاء طلبات ضد شخص معّين

  يها قضاة التحقيقالتحقيقات اليت جير  )ب(  
يبذل قضاة التحقيق قصارى جهدهم للبحث بدون توان عن احلقيقة ومعاينة مجيـع               -١٢١

 من جملة   ٦٩األمور اليت ميكن أن تستند عليها احملكمة لتأييد حكمها، وحسب صريح الفصل             
اإلجراءات اجلزائية فإن قضاة التحقيق ميكنهم جتاوز بعض الـشكليات إلجـراء اسـتنطاق              

فحة يف احلني إذا كان هناك تأكّد ناتج عن حالة شاهد يف خطر املوت أو عن وجود                 مكا أو
  .آثار على وشك الزوال أو إذا توجه على العني يف حالة التلّبس باجلرمية
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وبعد انتهاء األعمال يف القضية حييل حاكم التحقيق امللف على وكيل اجلمهوريـة               -١٢٢
 أيام طلبات   ٨ل وعلى كل حال يف أجل ال يتجاوز         الذي جيب عليه أن يقّدم يف أقرب اآلجا       

كتابية ترمي إّما إىل إحالة القضية على احملكمة املختصة أو إىل حفظها أو إىل زيادة البحـث                 
  .فيها أو التخلّي عنها لعدم أهلية النظر

 نسب إىل   مااً في قرارومبجّرد ما يقّدم وكيل اجلمهورية طلباته يصدر حاكم التحقيق            -١٢٣
  .م أو املتهمني من التهم ويف كل ما أبداه وكيل اجلمهورية من الطلباتاملته
 وأنّ كل القرارات الصادرة عن حاكم التحقيق قابلة للطعن باالستئناف أمـام             اًعلم  -١٢٤

  .دائرة االهتام من قبل املتهم والقائم باحلق الشخصي والنيابة العمومية

  التحقيقات اليت جتريها دوائر االهتام  )ج(  
 من جملة   ١١٦ُتعترب دائرة االهتام حمكمة حتقيق من درجة ثانية، وقد أوكل هلا الفصل               -١٢٥

اإلجراءات اجلزائية عدة صالحيات من أبرزها إمكانية اإلذن بإجراء حبث تكميلي بواسـطة             
 يف اإلذن بإجراء تتبـع جديـد        أحد مستشاريها أو بواسطة حاكم التحقيق، وهلا احلق أيضاً        

نفسها أو بواسطة عن أمور مل يقع إجراء حتقيق يف شأهنا وذلك بعد مساع ممثل               يف البحث ب   أو
  .النيابة العمومية

وُيؤخذ من أحكام هذا الفصل أنه بإمكان دائرة االهتام يف صورة تعهـدها بقـضية                 -١٢٦
تتضمن أن جرمية قد مت ارتكاهبا يف أي مكان تابع لواليتها القضائية أن تقوم عند االقتـضاء                 

ز أحباث تكميلية بل وحىت اإلذن بإجراء تتبعات جديدة إذا تبّين هلا أنّ بعض األشخاص               بإجنا
  .مل يشملهم التحقيق

 من جملة اإلجراءات اجلزائية للمتضرر يف صورة حفظ القضية          ٣٦وقد أجاز الفصل      -١٢٧
من طرف وكيل اجلمهورية إثارة الدعوى اجلزائية على مسؤوليته اخلاصة وذلك إما بطلـب              

  .التها على التحقيق أو القيام مباشرة لدى احملكمةإح

  التحقيقات اليت ستجريها هيئة احلقيقة والكرامة يف إطار العدالة االنتقالية  -٢  
 / كـانون األول   ٢٤ املـؤرخ    ٢٠١٣ لـسنة    ٥٣أسند القانون األساسي عـدد        -١٢٨

يقية واسـعة هليئـة      املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها صالحيات حتق       ٢٠١٣ ديسمرب
احلقيقة والكرامة لكشف حقيقة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ومن بينها االختفـاء            

  :القسري اليت وقعت إّبان نظام احلكم السابق حيث تتولّى اهليئة املهام التالية
  ؛عقد جلسات استماع سرية أو علنّية لضحايا االنتهاكات وألي غرض متعلّق بأنشطتها •
 للبالغـات    حاالت االختفاء القسري اليت مل ُيعـرف مـصريها وفقـاً           البحث يف  •

  ؛والشكاوى اليت سُتقّدم إليها وحتديد مصري الضحايا
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مجع املعطيات ورصد االنتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجـل إحـداث      •
  ؛قاعدة بيانات وإعداد سجلّ موّحد لضحايا االنتهاكات

و أي أطراف أخرى يف االنتهاكات املشمولة بأحكام        حتديد مسؤوليات أجهزة الدولة أ     •
  .هذا القانون وتوضيح أسباهبا واقتراح املعاجلات اليت حتول دون تكرارها مستقبالً

  : وإلجناز هذه املهام، خّول القانون هلذه اهليئة الصالحيات التالية  -١٢٩
اردة النفاذ إىل األرشيف العمومي واخلاص بقطع النظر عن كـل التحـاجري الـو              •

  ؛بالتشريع اجلاري به العمل
تلقّي الشكاوى والعرائض املتعلقة باالنتهاكات على أن يستمر قبوهلا ملـدة سـنة              •

  ؛ من بداية نشاطها وميكن للهيئة متديدها ملدة أقصاها ستة أشهرانطالقاً
التحقيق يف كل االنتهاكات املشمولة بأحكام هذا القانون جبميع الوسائل واآلليات            •

  ؛ها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاعاليت ترا
استدعاء كل شخص ترى فائدة يف مساع شهادته أو التحقيـق معـه وال جتـوز                 •

  ؛باحلصانة جماهبتها
اختاذ كافة التدابري املناسبة حلماية الشهود والضحايا واخلرباء وكل الـذين تتـولّى              •

نون مساعهم مهما كان مركزهم خبصوص االنتهاكات املشمولة بأحكام هذا القـا          
وذلك بضمان االحتياطات األمنية واحلماية من التجرمي ومن االعتداءات واحلفـاظ           

  ؛على السرية وذلك بالتعاون مع املصاحل واهلياكل املختصة
  ؛االستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها املتصلة بالتقصي والتحقيق واحلماية •
ومية وأي شخص طبيعي أو معنوي      مطالبة السلط القضائية واإلدارية واهليئات العم      •

  ؛مبدها بالوثائق أو املعلومات اليت حبوزهتم
  ؛عنها االطّالع على القضايا املنشورة أمام اهليئات القضائية واألحكام أو القرارات الصادرة •
طلب معلومات من جهات رمسية أجنبية ومنظمات أجنبية غـري حكوميـة طبـق               •

ة يف الغرض ومجع أية معلومات مـن ضـحايا          املعاهدات واالتفاقيات الدولية املربم   
  ؛وشهود وموظفني حكوميني وغريهم من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلطة املختّصة

إجراء املعاينات باحملالت العمومية واخلاصة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثـائق            •
حتريـر  واملنقوالت واألدوات املستعملة ذات الصلة باالنتهاكات موضوع حتقيقاهتا و        

حماضر يف أعماهلا وهلا يف ذلك نفس صالحيات الضابطة العدلية مع توفري الضمانات             
  ؛اإلجرائية القضائية الالزمة يف هذا الشأن

  .االلتجاء إىل أي إجراء أو آلّية متكّنها من كشف احلقيقة •
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كات جسيمة وحتيل اهليئة إىل النيابة العمومية امللفات اليت يثُبت هلا فيها ارتكاب انتها             -١٣٠
 مـن قبـل الـسلطة       حلقوق اإلنسان ويتّم إعالمها بكل اإلجراءات اليت يتم اّتخاذها الحقاً         

  . وأن امللفات الواقع إحالتها ال تعارض مببدأ اتصال القضاءالقضائية علماً
ويكّرس القانون التونسي محاية الـشهود مـن أي سـوء معاملـة حيـث أقـّر                   -١٣١
 ٢٠١١ لـسنة    ١٠٦ مثلما متّ تنقيحه مبقتضى املرسوم عـدد         من اجمللة اجلزائية  ١٠٣ الفصل
 عقوبة بالسجن ملّدة مخسة أعوام وخبطيـة قـدرها    ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٢٢املؤرخ  

مخسة آالف دينار للموظف العمومي أو شبهه الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غـريه سـوء                
. نه على إقـرار أو تـصريح     معاملة ضد شاهد أو خبري بسبب إدالئه بتصريح أو للحصول م          

  .إذا مل يقع إالّ التهديد بسوء املعاملة فالعقاب ُيحطّ إىل ستة أشهر أّما
 ألية ضغوطات ميكن أن ُتمارس على الشاهد، اقتضت جملـة اإلجـراءات             وتفادياً  -١٣٢

كما اعتربت  ). ٦٥الفصل  (اجلزائية أن يقع مساع الشهود فرادى وبدون حضور ذي الشبهة           
 ١٠٦ من جملة اإلجراءات اجلزائية مبقتضى املرسوم عدد ١٥٥انية املضافة إىل الفصل   الفقرة الث 

 تصرحيات الشهود باطلة إذا ثبت أّنها       ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٢٢ املؤرخ   ٢٠١١لسنة  
  .صدرت نتيجة للتعذيب أو اإلكراه

مهـا إىل هيئـة     كما أسند القانون األساسي املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظي          -١٣٣
احلقيقة والكرامة صالحّية اّتخاذ كافة التدابري املناسبة حلماية الشهود والضحايا واخلرباء وكل            
الذين تتولّى مساعهم مهما كان مركزهم خبصوص االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان             

السرية وذلك بضمان االحتياطات األمنية واحلماية من التجرمي ومن االعتداءات واحلفاظ على      
  ).٤٠الفصل (وذلك بالتعاون مع املصاحل واهلياكل املختصة 

 ألّنه مل ُتسّجل أّية حالة اختفاء القسري منذ مصادقة اجلمهورية التونـسية             اًواعتبار  -١٣٤
 ألنّ حاالت االختفاء القسري السابقة لصدور القانون األساسي املتعلق          على االتفاقية ونظراً  

 للبالغات  ة وتنظيمها ستتعّهد هيئة احلقيقة والكرامة بالبحث فيها وفقاً        بإرساء العدالة االنتقالي  
والشكاوى اليت سُتقّدم إليها مث إحالة ملفاهتا إىل الدوائر القضائية املتخّصصة، فإّنه ال تتوفّر يف               

 املتعلّقـة   ىالوقت الّراهن بيانات إحصائية مفّصلة ميكن مّد اللجنة هبا حول عدد الـشكاو            
  . من هذا التقرير٤٤القسري عدا احلاالت الثالث املذكورة بالفقرة باالختفاء 

 تدريب خاّص لفرق أمنية متخّصـصة       كما جتدر اإلشارة إىل أّنه ليس هنالك حالياً         -١٣٥
غري أّنه سيتم تكوين قضاة الدوائر      . للقضاة املكلّفني بالتحقيق يف حاالت االختفاء القسري       أو

د بالنظر يف القضايا املتعلقة باالنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق          القضائية املتخصصة اليت ستتعهّ   
  . يف جمال العدالة االنتقالية خصوصياًتكويناًاإلنسان ومن بينها االختفاء القسري، 
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  ١٣املادة     
شـروط التـسليم    ) ٣٣٠ إىل   ٣٠٨الفصول من   (نظّمت جملة اإلجراءات اجلزائية       -١٣٦

دون تطبيق أحكام اتفاقية تعاون قضائي يف اجملال سواء         وإجراءاته وآثاره إالّ أن ذلك ال حيول        
 مببدأ علوية االتفاقيات الدولية على القـوانني الداخليـة          كانت دولية أو ثنائية وذلك عمالً     
  .والذي كرسه الدستور التونسي

 من جملة اإلجراءات اجلزائية أنه مينح التسليم إذا كانت اجلرمية           ٣١١ويقتضي الفصل     -١٣٧
ن أجلها التسليم يعاقب عليها القانون التونسي بعقاب جنائي أو جنـاحي وهـو              املطلوب م 

يتطلب إدراج جرمية االختفاء القسري يف القانون اجلزائي التونسي مبا يـسمح للدولـة               ما
  .التونسية منح التسليم إذا طلب منها يف إطار هذه اجلرمية

فصله السادس والعـشرين    وجيدر الـتأكيد على أن الدستور التونسي حّجر صلب           -١٣٨
ونفس التحجري ورد يف جملة اإلجراءات اجلزائية اليت تنص         . تسليم املتمتعني باللجوء السياسي   

 على انه ال مينح التسليم إذا كانت اجلناية أو اجلنحة تكتسي صبغة سياسـية             ٣١٣يف الفصل   
  .اتضح من الظروف أن طلب التسليم كان لغاية سياسية أو

دائرة االهتـام   (إذا كان لدى السلطة املختصة بالنظر يف مطالب التسليم          يف صورة ما      -١٣٩
من األسباب الوجيهة ما جيعلها تعتقد أن طلب التسليم ) لدى حمكمة االستئناف بتونس العاصمة

قد قدم بغرض مالحقة الشخص أو معاقبته بسبب جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصـله            
ويكـون   . بإمكاهنا رفض التسليم وذلك برأي معلل وغري قابل للطعن         ثين أو آرائه السياسية،   اإل

  . من جملة اإلجراءات اجلزائية٣٢٣هذا الرأي ملزماً للسلطة التنفيذية طبقاً ملقتضيات الفصل 
فإنّ السلطة التنفيذية تكون غري  ،أّما إذا ما أصدرت دائرة االهتام رأيها بقبول التسليم      -١٤٠

 من ٣٢٤ ألحكام الفصل   لسلطة التقديرية يف منح التسليم من عدمه طبقاً       ملزمة به وتبقى هلا ا    
  .جملة اإلجراءات اجلزائية

  ١٤املادة     
تقّدم اجلمهورية التونسية، يف إطار اتفاقيات تبادل املساعدة والتعاون القضائي، أكرب             -١٤١

بشأن أي جرمية موجبة    قدر من املساعدة فيما يتعلّق باإلجراءات القانونية والقضائية املّتخذة          
للتسليم مبا فيها االختفاء القسري واليت تكون ثابتة بأحكام قضائية، مبـا يف ذلـك تقـدمي                 

  .لديها من األدلّة املوجودة يف حوزهتا والالزمة لتقّدم اإلجراءات ما
وقد خّصصت جملة اإلجراءات اجلزائية القسم الرابع من الباب الثامن املتعلق بتسليم              -١٤٢
 إحالـة   مني إلجراءات التعاون القضائي والذي تضّمن عدة صور هلذا التعاون هتم أساساً           اجملر

نابات العدلية، إحالة وتبليغ الوثائق القضائية، االطالع على وسائل إثبات اجلرميـة،  اإلوتنفيذ  
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كما أنّ اتفاقيات تبادل    . حضور الشهود وتوجيه األشخاص املوقوفني بقصد إجراء املكافحة       
ة والتعاون القضائي اليت أبرمتها اجلمهورية التونسية مع عديد الدول حتّدد بـصورة             املساعد

  .مفّصلة جماالت التعاون القضائي وإجراءاته

  ١٥املادة     
مل تتلّق اجلمهورية التونسية منذ مصادقتها على االتفاقية أي طلب تعـاون قـضائي           -١٤٣

ألشخاص املختفني وحتديـد أمـاكن   يتعلق مبساعدة ضحايا االختفاء القسري والبحث عن ا     
كما أهنا مل تتوّجه مبثل هذا       .وجودهم وإخراج جثث املتوفّني وحتديد هوّيتهم وإعادة رفاهتم       

  .الطلب إىل أّية دولة أخرى

  ١٦املادة     
 من الدستور التونـسي تغريـب   ٢٥بالنسبة إىل املواطنني التونسّيني، ُيحّجر الفصل    -١٤٤

 من جملة اإلجـراءات  ٣١٢عه من العودة إىل الوطن، كما أنّ الفصل   املواطن أو تسليمه أو من    
إالّ أن عدم التسليم ال يعين عدم حماكمتـه يف صـورة            . اجلزائية مينع تسليم املواطن التونسي    

ارتكابه جلناية أو جنحة خارج البالد التونسية وذلك بناء على طلب تتّبع صادر عن اجلهـة                
  .األجنبية بالطرق الدبلوماسية

أّما بالنسبة إىل األجانب، ال ُتجيز الدولة التونسية طرد أي شخص أجنيب أو إعادته                -١٤٥
أو تسليمه إىل دولة أخرى إذا علمت خبطورة التسليم أو توافرت لديها أسباب جتعلها تعتقد               

 بالتعّرض ألي انتهاك جسيم على غرار االختفاء القسري، خاّصة إذا ثبت            بأنه سيكون مهّدداً  
أنّ الدولة املعنية فيها من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان             لديها  

  . ما يهّدده باخلطر
 املتعلّق حبالـة    ١٩٦٨مارس  /آذار ٨ املؤرخ   ١٩٦٨ لسنة   ٧وال يسمح القانون عدد       -١٤٦

ده بالتراب  األجانب بالبالد التونسّية بطرد األجنيب إالّ يف حالة واحدة وهي عندما يشكّل وجو            
وُيّتخذ قـرار   .  من القانون املذكور   ١٨التونسي خطراً على األمن العام حسب صريح الفصل         

وميكن يف هذه احلالة لألجنيب الطعن فيه باإللغاء أمـام احملكمـة            . الطرد من قبل وزير الداخلية    
 إليهـا أن  وميكن له إن كان خيشى من خطر الّتعّرض النتهاك يف الدولة اليت سـُيطرد          . اإلدارية

وتتولّى احملكمة اإلدارية يف هذه الصورة التثّبت من وجود منط          . يتمّسك لدى احملكمة هبذا الّدفع    
  .ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنّية

جنيب إذا توافرت لـديها     فإنّ الدولة التونسية تضمن عدم تسليم األ       أّما فيما يتعلّق بالتسليم،     -١٤٧
وتتولّى دائرة االهتام مثلمـا     . أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون عرضة لالختفاء القسري         

  . النظر يف طلب التسليم والتثبت من وجود هذا اخلطر من عدمه١٣أسلفنا بالتعليق اخلاص باملادة 
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  ١٨ و١٧املادتان     
مينع القانون التونسي حرمان أّي شخص من حريته بشكل تعّسفي وبغري األمـاكن               -١٤٨

ال ميكـن   " من الدستور التونسي على أّنـه        ٢٩اليت ختضع لوالية الدولة حيث ينّص الفصل        
 حبقوقـه    يف حالة التلّبس أو بقرار قضائي، ويعلم فـوراً         إالإيقاف شخص أو االحتفاظ به      

  ".، وحتدد مّدة اإليقاف واالحتفاظ بقانون، وله أن ينيب حمامياًوبالتهمة املنسوبة إليه
 /تـشرين األول   ٢١ املـؤرخ    ٢٠١٣ لـسنة    ٤٣وُيعّرف القانون األساسي عدد       -١٤٩
 واملتعلّق باهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب يف فصله الثاين احلرمان من احلرية             ٢٠١٣ أكتوبر
و إيقافه أو سجنه أو إيداعه بأمر من سـلطة   كلّ شكل من أشكال احتجاز شخص أ      "بكونه  

كما ُيعـّرف   ". قضائية أو إدارية أو غريها من السلط أو بإيعاز منها أو مبوافقتها أو بسكوهتا             
كلّ األماكن اليت ختضع أو ميكن أن ختضع لوالية الدولة التونـسية            "أماكن االحتجاز بكوهنا    

ن يوجد فيها أشخاص حمرومون من حريتـهم   وسيطرهتا أو اليت أقيمت مبوافقتها واليت ميكن أ       
  ".مبوجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو مبوافقتها أو سكوهتا

  :وتعترب حسب هذا القانون أماكن احتجاز باخلصوص  -١٥٠
  ؛السجون املدنية •
  ؛مراكز إصالح األطفال اجلاحنني •
  ؛مراكز إيواء أو مالحظة األطفال •
  ؛مراكز االحتفاظ •
  ؛العالج النفسيمؤسسات  •
  ؛مراكز إيواء الالجئني وطاليب اللجوء •
  ؛مراكز املهاجرين •
  ؛مراكز احلجز الصحي •
  ؛مناطق العبور يف املطارات واملوانئ •
  .مراكز التأديب والوسائل املستخدمة لنقل األشخاص احملرومني من حريتهم •

   االحتفاظ واإليقاف التحفظي كإجراءين استثنائيني للحرمان من احلرية  -١  
  .نظّمت أحكام جملة اإلجراءات اجلزائية االحتفاظ واإليقاف التحفظي  -١٥١
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  االحتفاظ  ) أ(  
 ٢٦ املـؤّرخ    ١٩٨٧ لـسنة    ٧٠لقد تدّخل املشرع التونسي مبوجب القانون عدد          -١٥٢

 ٢٠ املـؤّرخ    ١٩٩٩ لسنة   ٩٠ وكذلك مبوجب القانون عدد      ١٩٨٧ نوفمرب/تشرين الثاين 
 ٢٠٠٨مـارس   /آذار ٤ يف   ٢٠٠٨ لسنة   ٢٧انون عدد    مث مبوجب الق   ١٩٩٩ أغسطس/آب

لتنقيح وإمتام جملة اإلجراءات اجلزائية يف اجتاه تنظيم االحتفاظ بقواعد خاصة ومتّت إضـافة              
وأضحت  . مكّرر بعدما كانت إجراءات االحتفاظ ال حتتكم إىل أي نّص قانوين           ١٣ الفصل

 من  ة ورّبما أكثر الفصول تفصيالً     مكّرر بعد التعديالت املذكورة جّد دقيق      ١٣صيغة الفصل   
  .حيث الشكل

 مكّرر من جملة اإلجراءات اجلزائية يف احلـاالت الـيت تقتـضيها             ١٣خيّول الفصل     -١٥٣
 حمافظي الشرطة وضباطها ورؤسـاء   ضرورة البحث لبعض مأموري الضابطة العدلية وحتديداً      

 ختّولـه   مافي القمارق   مراكزها وضباط احلرس الوطين وضباط صفّه ورؤساء مراكزه وأعوان        
 وكيل اجلمهوريـة    إعالموهلم اجمللة القمرقية االحتفاظ بذي الشبهة ملدة ال تتجاوز ثالثة أيام            

 يف أجل االحتفاظ مّرة واحدة لنفس املّدة        كما خيّول لوكيل اجلمهورية التمديد كتابياً     . بذلك
وينـدرج فـرض     .ليت تّربره  مبقتضى قرار معلّل يتضّمن األسانيد الواقعية والقانونية ا        ذلكو

وجوبية تعليل قرار التمديد يف أجل االحتفاظ يف إطار السياسة اجلزائية اهلادفـة إىل تعزيـز                
  . املشتبه هبمحقوقوضمانات 

وينّص نفس الفصل على وجوب إعالم ذي الشبهة من قبل مأموري الضابطة العدلية          -١٥٤
الوة ما يضمنه له القانون مـن إمكانيـة         بلغة يفهمها باإلجراء املتخذ ضده وسببه ومدته وت       

  .طلب عرضه على الفحص الطيب خالل مدة االحتفاظ
ويوجب املشّرع على مأموري الضابطة العدلية إعالم أحد أصول أو فروع أو إخوة               -١٥٥

أو زوجة ذي الشبهة حسب اختياره باإلجراء املّتخذ ضّده والّتنصيص صلب احملضر الـذي              
  :حيّررونه على ما يلي

  ؛إعالم ذي الشبهة باإلجراء املتخذ ضده وسببه •
  ؛تالوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به •
  ؛وقوع إعالم عائلة ذي الشبهة احملتفظ به من عدمه •
  ؛طلب العرض على الفحص الطيب إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد أفراد عائلته •
  ؛ وساعةتاريخ بداية االحتفاظ وهنايته يوماً •
  ؛ وساعةاق وهنايته يوماًتاريخ بداية االستنط •
 ذلـك  إمضاء مأمور الضابطة العدلية واحملتفظ به وإن امتنع هذا األخري ينص علـى       •

  .وعلى السبب
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كما ُيلزم املشّرع مأموري الضابطة العدلّية بأن ُيمسكوا باملراكز الـيت يـتّم هبـا                 -١٥٦
اعده وُتدرج بـه     ُترقّم صفحاته ومتضى من وكيل اجلمهورّية أو مس        اًخاص  سجالًاالحتفاظ  

عّدة تنصيصات وجوبّية من شأهنا تدعيم حقوق احملتفظ به ومتكني القضاء من إجراء رقابتـه               
  :وتتمثّل هذه التنصيصات يف. على سالمة اإلجراء

  ؛هوّية احملتفظ به •
  ؛ وساعةبداية االحتفاظ وهنايته يوماً •
  ؛إعالم العائلة باإلجراء املّتخذ •
ن حصل سواء من احملتفظ أو من أحد أصـوله          طلب العرض على الفحص الطّبي إ      •

  . فروعه أو إخوته أو زوجته أو
وجتدر اإلشارة إىل أّنه هنالك مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإمتام بعض أحكام جملـة                -١٥٧

اإلجراءات اجلزائية يف اجتاه مزيد دعم ضمانات وحقوق احملتفظ هبم من ذلك اختصار مـدة               
احملامي لدى الباحث االبتـدائي واإلذن املـسبق لوكيـل           ساعة وحضور    ٤٨االحتفاظ إىل   

  . اجلمهورية يف االحتفاظ باملشتبه به
 من جملة محاية الطفـل أّنـه        ٧٧وفيما يتعلّق باألطفال احملتفظ هبم، اقتضى الفصل          -١٥٨

ميكن ملأموري الضابطة العدلية مساع الطفل املشبوه فيه أو اختاذ أي عمل إجرائي جتاهـه                ال
كما ال ميكنهم مساع الطفل الذي مل يتجاوز عمره اخلمسة          .  إعالم وكيل اجلمهورية   بعد إال

  . كاملة إال حبضور من يعتمده من ولّيه أو حاضنه أو من األقارب الّرشداءعشر عاماً

  اإليقاف التحفظي  ) ب(  
 من جملة اإلجراءات اجلزائية على أن اإليقاف التحفظـي وسـيلة            ٨٤ينّص الفصل     -١٥٩
تباعها عند اختاذه حيث ينّص على أّنه ميكـن         ا القواعد الواجب    ٨٥ويبّين الفصل   . ئيةاستثنا

 يف اجلنايات واجلنح املتلبس هبا، وكذلك كلما ظهرت قرائن          اً حتفظي إيقافاًإيقاف املظنون فيه    
 لتنفيـذ   قوية تستلزم اإليقاف باعتباره وسيلة أمن يتالىف هبا اقتراف جرائم جديدة أو ضماناً            

  .وبة أو طريقة توفر سالمة سري البحثالعق
ويكون قرار اإليقاف التحفظي    . وال جيوز أن يتجاوز اإليقاف التحفظي الستة أشهر         -١٦٠
وإذا اقتضت مصلحة البحـث إبقـاء       .  يتضمن األسانيد الواقعية والقانونية اليت تّربره      معلّالً

كيل اجلمهورية ومبقتضى قرار املظنون فيه حبالة إيقاف، ميكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي و
معلّل، متديد فترة اإليقاف بالنسبة إىل اجلنحة مرة واحدة ال تزيد مدهتا على ثالثـة أشـهر                 

والقرار القاضي مبا ذكر    . وبالنسبة إىل اجلناية مّرتني ال تزيد مّدة كل واحدة على أربعة أشهر           
  .قابل لالستئناف
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نّ اإليقاف التحفظي هو إجراء استثنائي فقـد         من املشّرع إىل التأكيد على أ      اًوسعي  -١٦١
 ٢٠٠٨ لـسنة    ٧٤ من جملة اإلجراءات اجلزائية مبوجب القانون عدد         ٨٥تولّى تنقيح الفصل    

 والذي متّ مبقتضاه التوسيع يف حـاالت اإلفـراج          ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١١املؤّرخ  
 عن ثالثـة  اًعوضاً سجنشهر الوجويب ليشمل كلّ مّتهم مل يسبق احلكم عليه بأكثر من سّتة أ    

اً سجن ال يتجاوز عامني      يف النص القدمي وكلّما كان أقصى العقاب املقّرر قانوناً         أشهر سجناً 
ويتحـّتم  : "فأصبح الفصل اجلديد ينّص على ما يلي      .  يف النص القدمي    عن العام سجناً   اًعوض

ي له مقّر معّين بـالتراب      اإلفراج بضمان أو بدونه بعد االستنطاق خبمسة أيام عن املّتهم الذ          
 إذا كان أقصى العقـاب املقـّرر        التونسي ومل يسبق احلكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجناً         

 ٢١٧ و٧٠ و٦٨ فيما عدا اجلرائم املنصوص عليها بالفـصول   ال يتجاوز عامني سجناً  قانوناً
  . من اجمللّة اجلزائّية

 محاية الطفل على قاضي حتقيـق        من جملة  ٩٣وفيما يتعلق باألطفال، يوجب الفصل        -١٦٢
كمـا يـنّص    . األطفال إعالم والديه أو املقّدم أو احلاضن املعروفني بإجراء التتّبعات ضـّده           

.  بارتكاب خمالفة أو جنحة     إذا كان مّتهماً    على أّنه ال ميكن إيقاف الطفل حتفّظياً       ٩٤ الفصل
ا تبّين أّنه من الّضروري اختاذ      ويف الّصور األخرى، ال ميكن وضع الطفل مبحل اإليقاف إالّ إذ          

ويقتضي الفصل املذكور أّنه جيـب      . هذا اإلجراء أو ظهر أّنه ال ميكن اّتخاذ غريه من الّتدابري          
إيداع الطفل مبؤسسة خمتّصة وعند التعذّر وبصفة مؤقتة جبناح خاص باألطفال بالسجن مـع              

  . عن بقية املوقوفنيحتمية فصله ليالً

  حلرمان من احلرية اإليداع مبؤسسات ا  -٢  

  اإليداع بالسجون   ) أ(  
 املتعلق بنظـام    ٢٠٠١ مايو/أيار ١٤ املؤرخ   ٢٠٠١ لسنة   ٥٢تعّرض القانون عدد      -١٦٣

تباعها من قبل إدارة املؤسسة السجنية لعلّ من أمهّها         االسجون إىل مجلة من القواعد الواجب       
  بطاقة جلـب أو تنفيـذاً      عدم جواز إيداع أي شخص بالسجن إالّ مبوجب بطاقة إيداع أو          

فاإليداع بالسجن يف القانون التونسي ال يكون       ). ٤الفصل  ( حلكم أو مبوجب اجلرب بالسجن    
  : إالّ إذا متّ مبقتضى صدورشرعّياً
وهي أمر باإليقاف تصدره السلطة القضائية املختصة لكـبري حـراس           : بطاقة اإليداع  •

 حّددت جملة اإلجراءات اجلزائية     وقد. السجن يتم مبوجبه قبول متهم وإيداعه بالسجن      
وجملة محاية الطفل السلطات اليت ميكن أن تصدر عنها بطاقات اإليداع وهي حكـام              

، دوائـر االهتـام     ) من جملة اإلجراءات اجلزائيـة     ٨٣ إىل   ٧٨الفصول من   (التحقيق  
 من جملة محاية ٨٧الفصل (، قضاة األطفال    ) من جملة اإلجراءات اجلزائية    ١١٧ الفصل(
 من جملة اإلجـراءات     ٢٠٦ و ٢٦الفصالن  (، وكالء اجلمهورية ومساعدوهم     )فلالط

  ؛) من جملة اإلجراءات اجلزائية١٦٩ و١٤٢الفصالن (وحماكم القضاء ) اجلزائية
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ميكن حلكّام التحقيق وحملاكم القضاء إصدار بطاقات جلب وتكون هذه          : بطاقة اجللب  •
  ؛) من جملة اإلجراءات اجلزائية١٤٢ و٧٩الفصالن (البطاقات سنداً لإليداع بالسجن 

يعترب مضمون احلكم سنداً قانونياً إليداع احملكوم عليه بعقوبة سالبة   : مضمون احلكم  •
الفقرة (فممثّل النيابة العمومية باعتباره السلطة الساهرة على تنفيذ األحكام          . للحرية

مني األحكام  يتوىل توجيه مضا  )  من جملة اإلجراءات اجلزائية    ٣٣٦األوىل من الفصل    
النهائية الصادرة بعقوبات بالسجن إىل مراكز األمن ليقع تنفيذ ما جـاء هبـا مـن             
عقوبات على من صدرت ضّدهم أو إصدار مناشري تفتيش إللقاء القـبض علـيهم              

  ؛وإيداعهم بالسجن مبوجب تلك األحكام
وفق  وذلكميكن أن يكون اجلرب بالسجن سنداً قانونياً لإليداع بالسجن          : اجلرب بالسجن  •

  .اجلزائية  من جملة اإلجراءات٣٤٨ إىل ٣٤٣الصور اليت نّصت عليها الفصول من 
 من القانون املتعلق بنظام السجون على وجوبية مسك مدير السجن           ١١وينّص الفصل     -١٦٤

لدفتر مرقم وخمتوم من قبل رئيس احملكمة االبتدائية املختّص ترابياً لتسجيل هوية كلّ سـجني               
  .ه والسلطة القضائية اليت صدر عنها اإلذن ويوم وساعة اإليداع واخلروجوموجب إيداع

 على أنه يتعّين على إدارة السجن إعالم أحد أصول أو فروع            ١٤كما ينّص الفصل      -١٦٥
أو إخوة أو زوج السجني حسب اختياره، وذلك مبجرد اإليداع، وكلما متّ نقله من سـجن               

دالء عند إيداعه السجن باسم وعنـوان الـشخص         إىل آخر، كما يتعّين على كل سجني اإل       
  . الذي ميكن االتصال به عند حدوث طارئ له

 أو الـّصادر     من هذا القانون ألقارب السجني املوقوف حتفظياً       ٣١ويرّخص الفصل     -١٦٦
بشأنه حكم غري بات يف زيارته مّرة يف األسبوع مبقتضى رخصة زيارة مسلّمة من قبل السلط         

  .ظرالقضائية ذات الّن
 مـن   ٧٠ يف االّتصال ورد بالفصل       وأنّ االستثناء الوحيد حلق املوقوف حتفّظياً      اًعلم  -١٦٧

جملة اإلجراءات اجلزائية الذي خيّول حلاكم التحقيق أن مينع بقرار معلّل غري قابل لالسـتئناف   
وهـذا املنـع    . االتصال باملظنون فيه املوقوف مدة عشرة أيام قابلة للتجديد مـرة واحـدة            

  . على حماميهينسحب مطلقاً ال
 من هذا القانون ألقارهبم     ٣٢وبالنسبة للمحكوم عليهم حبكم باّت فقد رّخص الفصل           -١٦٨

يف زيارهتم مّرة يف األسبوع ومبناسبة األعياد الدينّية وذلك مبقتضى رخصة مسلّمة مـن اإلدارة               
  .ة أو أكثر أو مستمّرةوتكون رخصة الزيارة صاحلة ملّرة واحد. املكلّفة بالسجون واإلصالح

 من القانون املذكور املوظفني القنصليني أو األعوان الدبلوماسيني         ٣٦وُيمكّن الفصل     -١٦٩
املكلفني بوظائف قنصلية من القيام بزيارة مواطين بلداهنم املساجني بترخيص مـن الـسلطة              

 ومن اإلدارة املكلّفة     أو من صدر بشأهنم حكم غري بات       القضائية بالنسبة إىل املوقوفني حتفّظّياً    
وتتّم الزيارة مبكتب مدير السجن      .بالسجون واإلصالح بالنسبة إىل احملكوم عليهم حبكم بات       

  .أو مبكتب خمّصص لذلك مبحضره أو حبضور من ينوبه
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 من هذا القانون فللسجني احلق يف مقابلة احملامي املكلّف          ١٧ ألحكام الفصل    اًوطبق  -١٧٠
 أو احملكوم عليـه     أحد أعوان السجن بالنسبة إىل املوقوف حتفظياً      بالدفاع عنه بدون حضور     

حبكم بات وذلك بناء على ترخيص من اجلهة القضائية املتعهدة ويف مقابلة حمام بترخيص من               
اإلدارة املكلّفة بالسجون واإلصالح وحبضور أحد موظفي السجن وذلك بالنسبة إىل احملكوم            

يف احلـاالت    قاضي تنفيذ العقوبات   يف مقابلة    ق أيضاً وللمحكوم عليه احل  . عليه حبكم بات  
املنصوص عليها بالتشريع اجلاري به العمل ويف مقابلة مدير الـسجن ويف مكاتبـة احملـامي        

  .املكلف بالدفاع عنه والسلط القضائية املعنية وذلك عن طريق إدارة السجن

  اإليداع مبراكز إصالح األطفال اجلاحنني  ) ب(  
 ١٩٩٥ديسمرب  /كانون األول  ١١ املؤرخ   ١٩٩٥ لسنة   ٢٤٢٣مر عدد   ُيوجب األ   -١٧١

املتعلق بالنظام الداخلي اخلاص هبذه املراكز على مدير كل مركز مسك دفتر خمتوم يسلم من               
طرف اإلدارة العامة للسجون واإلصالح يتّم فيه تسجيل هوية كل طفل وموجب إيداعـه              

كما يوجب إعالم ويلّ الطفـل       .)٩الفصل  (والسلط املعنية ويوم وساعة اإليداع واخلروج       
ويف صـورة    .بقرار إيداع ابنه لربط الصلة به وكذلك إشعاره بتاريخ مغادرته قبل ثالثة أيام            

تعذّر حضور الويلّ لتسلّم ابنه، يبقى الطفل باملركز الذي يبادر بإشعار السلط احمللية واجلهوية              
 على حق الطفل ونّص األمر أيضاً.  أو من ينوبه اليت يرجع إليها احلدث بالنظر الستدعاء الويلّ      

  .يف تلقي زيارة ذويه بصورة مباشرة يف مكان خمّصص لذلك ويف مقابلة مدير املؤسسة

  اإليداع باملركز االجتماعي ملالحظة األطفال   ) ج(  
 ١٩٩٢ لسنة   ٩٤اُحدث املركز االجتماعي ملالحظة األطفال مبقتضى القانون عدد           -١٧٢

 وهو مؤسسة يتّم فيها إيداع األطفال احملالني إليه من          ١٩٩٢أكتوبر  /رين األول تش٢٦املؤرخ  
ويقع إخضاع األطفال املوضـوعني هبـذا       . قبل قضاة األطفال وذلك يف طور ما قبل احلكم        

املركز لدراسة شخصّيتهم من طرف أهل االختصاص يف علوم االجتماع والنفس والتربيـة             
.  وخصائص شخصيتهم والطرق الكفيلـة بإصـالحهم       والطب قصد حتديد دوافع احنرافهم    

وُيوّجه تقرير لقضاة األطفال يتضّمن رأي أهل االختصاص قبل إصدار القرار يف شأن كـل               
وميكن عند الضرورة التمديد يف     . حالة وذلك يف ظرف شهر من تاريخ إيداع الطفل باملركز         

فصل التاسع مـن النظـام      وينّص ال . هذا األجل من قبل قضاة األطفال ملدة شهر آخر فقط         
الداخلي هلذا املركز على أّنه يتّم قبول األطفال مبقتضى مأمورية مالحظة أو بطاقـة إيـداع                

ويوجب النظام الداخلي يف فصله العاشر على مصلحة القبول          .مسلّمة من قبل قضاة األطفال    
قامة باملركز  والرعاية باملركز مسك سجل عام مرقّم ومؤّشر يتضّمن حركة القبول وإهناء اإل           

  :وحيتوي على البيانات التالية
  ؛رقم التسجيل •
  ؛االسم الثّالثي للطفل ولقبه •
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  ؛رقم بطاقة التعريف الوطنية للمعين وعند التعذّر بطاقة التعريف الوطنية للويلّ •
  ؛عنوان الطفل وأسرته إن كانت معروفة •
  .تاريخ القبول واجلهة املوّجهة وتاريخ املغادرة •

  شخاص املصابني بأمراض عقلية باملؤسسات االستشفائية إيواء األ  ) د(  
املتّعلق بالصحة  ١٩٩٢ أغسطس/آب ٣ املؤرخ   ١٩٩٢ لسنة   ٨٣ينظّم القانون عدد      -١٧٣

العقلية وبشروط اإليواء يف املستشفى بسبب اضطرابات عقلية مثلمـا مت تنقيحـه وإمتامـه               
لة إيواء األشخاص املصابني     مسأ ٢٠٠٤ مايو/أيار ٣ املؤرخ   ٢٠٠٤ لسنة   ٤٠بالقانون عدد   

حيث نّص على أّنه ال ميكـن إيـواء أّي كـان يف      . بأمراض عقلية باملؤسسات االستشفائية   
 مصابني باضطرابات عقلية أو إبقاؤه حبالة إيواء دون موافقته أو عند مؤسسة تستقبل أشخاصاً

املصاب هبا من املستحيل االقتضاء موافقة ولّيه الّشرعي إالّ يف احلاالت اليت جتعل االضطرابات         
 كانت حالته الصحية    إذا أوالتحصيل على رضاه أو إذا استوجبت حالته إسعافات مستعجلة          

  . لسالمته أو لسالمة غريهمتثل هتديداً
ويوجب القانون على مدير املؤسسة االستشفائية قبل قبول إيواء شخص باملستشفى             -١٧٤

) لقرين أو احلواشي أو الويل الشرعي للمريض      أحد األصول أو الفروع أو ا     (بطلب من الغري    
 أنوأن يتحقق من استيفاء مطلب اإليواء للشروط القانونية واحتوائه على الوثائق املطلوبـة              

  .يتأكد من هوية الشخص املطلوب إيواؤه باملستشفى ومن هوية الشخص الذي طلب اإليواء
شفائية مبسك دفتر مـرقم      من هذا القانون كل مؤسسة إيواء است       ٢٣ويلزم الفصل     -١٧٥

ومؤشر عليه من قبل مصاحل التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية يسّجل به يف غضون أربع     
  :وعشرين ساعة

  ؛اسم الشخص الذي طلب اإليواء باملستشفى ولقبه ومهنته وسنه وحمل سكناه •
  ؛تاريخ اإليواء يف املستشفى والساعة اليت وقع فيها •
  ؛اؤه باملستشفى ولقبه ومهنته وسنه وحمل سكناهاسم الشخص املطلوب إيو •
  ؛الشهادتان الطبيتان املرافقتان ملطلب القبول باملستشفى •
  ؛قرار احلجر عند االقتضاء •
  ؛تاريخ رفع إجراء اإليواء باملستشفى والساعة اليت مت فيها •
  ؛ من هذا القانون ومآهلا٢١تأجيالت اخلروج من املستشفى املنصوص عليها بالفصل  •
  .يخ الوفّيات والساعة اليت وقعت فيها وكذلك الشهادات الطبية املثبتة هلاتار •
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وجعل القانون قرار اإليواء الوجويب باملستشفى من اختـصاص رئـيس احملكمـة               -١٧٦
االبتدائية اليت يوجد بدائرهتا حمل إقامة الشخص الذي سيقع إيواؤه بناء على طلـب كتـايب                

 بـرأي  ن وكيل اجلمهورية ويكون املطلب مشفوعاً    صادر عن أي سلطة صحية عمومية أو م       
  .طيب كتايب

ويأذن رئيس احملكمة باإليواء الوجويب لألشخاص الذين تشكل اضطراباهتم العقليـة             -١٧٧
 على سالمتهم أو على سالمة اآلخرين وذلك بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية مـن              خطراً

سم خمتص يف األمراض العقلية ويـتم       مقر إقامة الشخص الذي سيخضع لإليواء يتوفر فيها ق        
ذلك بعد مساع املريض باجللسة من قبل رئيس احملكمة االبتدائية أو من ينوبه وإن تعذّر ذلك                

وال يتم اإليواء يف هذه احلالة إال بعد اإلدالء بقرار رئـيس احملكمـة              . فيتّم مساعه مبقر إقامته   
  .املعنّية يف هذا الغرض

رة من طرف طبيب نفساين مبؤسسة اإليواء لكل من رئـيس           وحتال شهادة طبية حمرّ     -١٧٨
احملكمة املذكورة ووكيل اجلمهورية ووزارة الصحة العمومية يف غضون الثماين وأربعني ساعة 

ويسجل قرار اإليواء الوجويب باملستشفى بدفتر خاص مماثـل         . اليت تعقب القبول باملستشفى   
  . الغريللدفتر املشار إليه يف حالة اإليواء بطلب من

وتعّرض هذا القانون إىل الرقابة املسلّطة على هذه املؤسسات صلب فـصله الثـاين                -١٧٩
والثالثني حيث تقع زيارهتا يف أيام غري حمّددة وعلى األقل مرة يف السنة من طرف األطبـاء                 
املتفقدين للصحة العمومية وكذلك من طرف األشخاص الذين يعيّنهم لذلك الغرض رئـيس      

 .بتدائية أو وكيل اجلمهورية أو الوايل الذي توجد املؤسـسة بـدوائرهم الترابيـة   احملكمة اال 
وتتلقّى تلك السلط شكاوى األشخاص الواقع إيواؤهم يف املستشفى وتتوىل عند االقتـضاء             

  .القيام ببحث يف املوضوع
ت  الفصل السابع والثالثون من هذا القانون عقوبـا     كما أقّر الباب السادس وحتديداً      -١٨٠

 بنـاء   جزائية ميكن أن تسلّط على مدير مؤسسة اإليواء االستشفائية يف صورة إيوائه شخصاً            
 املتعلقة بـشروط وإجـراءات      ١٥على مطلب مقّدم من الغري بدون مراعاة أحكام الفصل          

 من شخص وقع    اًموجهاً  طلباإليواء بطلب من الغري أو يف صورة إلغائه أو حجزه شكاية أو             
  .فى إىل السلط القضائية أو اإلداريةإيواؤه يف املستش

  الرقابة على أماكن احلرمان من احلرية  -٣  
متارس عديد اجلهات رقابة على أماكن احلرمان من احلريـة للتثّبـت مـن مـدى              -١٨١
ومتكّن هذه الرقابة سـواء كانـت       . التشريع اجلاري به العمل على مستوى املمارسة       احترام

تقوم اهليئات املستقلة واملنظمات غري احلكوميـة مـن رصـد           قضائية أو تلك اليت      إدارية أو 
اإلخالالت واالعتداءات التعسفية على احلريات الذاتية من قبـل األعـوان املكلّفـني              مجيع
  .القوانني بإنفاذ
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  الرقابة اإلدارية  ) أ(  

  رقابة وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  ‘١‘  
 وزيـر  ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧رئيس احلكومة يف  كلّف القرار الصادر عن       -١٨٢

حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية بالقيام بزيارات ميدانيـة للـسجون ومراكـز اإليقـاف             
 على أوضاعهم ومتابعة مشاغلهم وقد خّول       لالطالعواالحتفاظ ومقابلة املساجني واملوقوفني     

النتقالية أو من يعّينه الـدخول إىل مجيـع         القانون املذكور لوزير حقوق اإلنسان والعدالة ا      
الوحدات السجنية ومراكز اإليقاف واالحتفاظ دون سابق إعالم ومقابلة مـن يـرى مـن               

  .املسؤولني أو املوقوفني بأماكن إيقافهم أو يف أي مكان آخر

  رقابة التفقديات  ‘٢‘  

  تفقدية مصاحل السجون واإلصالح    
 تقوم هبا تفقّدية مصاحل السجون واإلصالح التعـّرف         يتّم خالل عملّيات التفقد اليت      -١٨٣

على اإلخالالت اليت قد تنشأ أثناء سري العمل وتعوق التمّشي النموذجي للمؤسسة السجنّية             
 واألوامر املرجعّية ومعرفة مدى التزام األعوان واإلطارات بتلـك          القواننيوحسب التراتيب   

  .ملؤسسات السجنية واإلصالحيةالضوابط واحترامهم لقواعد تنفيذ العقوبات با
وقد متّ تركيز إدارة فرعية للتفقّدات واألحباث صلب هذه التفقدية توجد هبا مصلحة               -١٨٤

تفقّد ُتعىن بتفقّد خمتلف جوانب وقطاعات املرفق العقايب وضبط املمارسات أو اإلجـراءات             
سانية خاّصـة مث تقـوم   سياسات العمل اخلارجة عن النظام القانوين ومقاييس املعاملة اإلن         أو

بعمليات املتابعة واملراقبة بعد رصد وتتّبع املخالفات إن وجدت فتعمل على جتميعها وإحالتها             
  .على القيادة املركزية اليت حتيلها بدورها للبحث والتحري لدى مصلحة األحباث

 وتتولّى مصلحة األحباث إجراء حتّريات وأحباث يف كل ما يعهد إليها من شـكاوى               -١٨٥
وتقترح، علـى   . وتظلّم من قبل السجني نفسه أو عائلته أو بناء على معلومات واردة عليها            

مساع الشاكي والشهود واألعوان املشتكى هبم، جتميع املعطيات (ضوء ما تقوم به من حتريات 
، إّما توقيع عقوبات تأديبية يف صورة ثبوت إدانة عـون أو            )املادية ومقارنة الوقائع واألفعال   

،  أو متسّتراً  كان أو شريكاً   اًأصلي  فاعالًعة من األعوان تتناسب مع دور كل واحد منهم          جممو
أو اقتراح احلفظ لعدم توفّر احلّجة واملؤّيد أو إحالة املوضوع على القضاء إذا اكتست األفعال               

كما ُيمكنها، يف صورة استنتاج وجود خلل تنظيمي أو إجرائي يهـّم طـرق      . صبغة جزائية 
مع اإلشارة إىل أنـه إذا تعّهـد        . إبداء مقترحات تنظيمية أو ترتيبية    ،  ؤسسة السجنّية تسيري امل 

القضاء بنفس الشكاية وتزامن مع التعّهد اإلداري، يتّم إيقاف الّنظر يف الّتتّبع التأدييب إىل حني               
 علـى مآهلـا لتحديـد       واالطالعالبّت يف املسؤولية اجلزائية للعون املُحال من قبل القضاء          

  .ملسؤوليات اإلداريةا
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   تفقديتا األمن واحلرس الوطنّيني    
، بإجراء رقابة تـشمل اجلانـب       ١٩٩٧تقوم هاتان التفقدّيتان، منذ إحداثهما سنة         -١٨٦

العالئقي والسلوكي ألعوان األمن سواء يف عالقتهم ببعضهم أو برؤسـائهم أو بـاملواطنني              
الرقابة تفقّد حسن مسك الدفاتر بتلـك       كما تشمل   . الوافدين على خمتلف الوحدات األمنية    

غرف (واملقّرات  ) من حيث تعمريها طبق القانون واحترامها لإلجراءات الشكلّية       (الوحدات  
  ...). االحتفاظ، مكاتب الشؤون العدلية، مكاتب االستقبال

وإلرساء النجاعة واملهارة الالّزمة يف العمل األمين، تقوم التفقديات بإجراء رقابـة              -١٨٧
ى املهام املنوطة بعهدة املكلفني باألحباث والتأكّد من حسن توظيف الكفـاءات البـشرية         عل

  .املتوفرة مع املهام األمنية املكلفني هبا
وتّتخذ التفقديتان العاّمتان لألمن واحلرس الوطنيني مجلة من اإلجراءات عند رفـع              -١٨٨

واإلجرائيـة  ...)  التعـذيب جتاوز حدود السلطة، الرشوة، العنف،      (اإلخالالت السلوكية   
.  بالوحدات األمنية...) مسك دفاتر احملاضر، دفاتر االحتفاظ، دفاتر الربقيات اإلعالمية سوء(

حيث تقوم حسب نوعية اإلخالل املرفوع بلفت نظر املشرف على الوحدة ودعوته إىل جتاوز         
خالفني أو اقتراح   تلك اإلخالالت أو فتح حبث إداري واقتراح تسليط عقوبات إدارية ضد امل           

  . إحالة املوضوع على العدالة إذا ثبت ارتكاب أفعال تشكّل جرائم
إضافة لذلك ُتجري التفقديات التحّريات اللّازمة حول صّحة املعلومات الـواردة يف        -١٨٩

مبقتضى عرائض من املتـضّررين     (شأن أعوان األمن واليت تشمل انتهاكات حلقوق اإلنسان         
  .  وتّتخذ يف صورة تأكّد تلك املعلومات اإلجراءات اإلدارية الالّزمة)من مصادر خمتلفة أو

  الرقابة القضائية  ) ب(  
 املتعلق بتنقـيح  ٢٠٠٠ يوليه/متوز ٣١ املؤرخ  ٢٠٠٠ لسنة   ٧٧أرسى القانون عدد      -١٩٠

كمـا  . وإمتام بعض الفصول من جملة اإلجراءات اجلزائية مؤسسة قاضي تنفيـذ العقوبـات            
 ٢٩  املؤرخ ٢٠٠٢ لسنة   ٩٢قاضي تنفيذ العقوبات مبقتضى القانون عدد       تدّعمت صالحيات   

وقد خّولت أحكام جملة اإلجراءات اجلزائية لقاضـي تنفيـذ           .٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين األول 
ة باملؤسسات السجنّية الكائنة    ّيالعقوبات مراقبة ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية املقض       

ومن أهّم الصالحيات الرقابية اليت أسندت له . راجع هلا بالنظرمبرجع النظر الترايب للمحكمة ال   
  : يف هذا اجملال نذكر

  ؛ على أوضاع املساجنيلالطالعزيارة الّسجن مّرة يف الشهرين على األقل  •
  ؛مقابلة املساجني الراغبني يف ذلك أو من يرغب يف مساعهم مبكتب خاص •
  ؛طّالع على الدفتر اخلاّص بالتأديباال •
  ؛ة السجن القيام ببعض أعمال الرعاية االجتماعية للسجنيطلب إدار •
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  ؛ باحلاالت اخلطرية اليت ُيعاينها من قبل طبيب السجن كتابياًإحاطته علماً •
  .حترير تقرير سنوي يتضّمن مالحظاته ومقترحاته واستنتاجاته وإحالته على وزير العدل •
شراف على تنفيـذ التـدابري      كما جتدر اإلشارة إىل أنّ قاضي األطفال مكلّف باإل          -١٩١

ويتعني عليه متابعة القرارات الصادرة بـشأن       . والعقوبات الصادرة عنه وعن حمكمة األطفال     
 على وضعه ومدى قبوله لإلجـراء       لالطالعالطفل بالتعاون مع املصاحل املعنية بزيارة الطفل        

  ). من جملة محاية الطفل١٠٩الفصل . (املأذون به

  لوطنية املستقلة رقابة املؤسسات ا  ) ج(  

   اإلنسان واحلريات األساسية حلقوق العليا اهليئة  ‘١‘  
 املتعلق باهليئة   ٢٠٠٨ يونيه/حزيران١٦ املؤرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ٣٧خّول القانون عدد      -١٩٢

العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف فصله اخلامس لرئيس هذه اهليئة القيـام، دون              
ؤسسات السجنّية واإلصالحية ومراكز اإليقاف ومراكز إيـواء        سابق إعالم، بزيارات إىل امل    

مالحظة األطفال واهلياكل االجتماعية املهتمة بذوي االحتياجات اخلصوصية وذلك للتثّبت  أو
  .من مدى تطبيق التشريع الوطين اخلاص حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

   للوقاية من التعذيبالوطنية اهليئة  ‘٢‘  
 ٢١ املـؤّرخ    ٢٠١٣ لـسنة    ٤٣ املهام اليت أوكلها القانون األساسي عدد        من بني   -١٩٣

 للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب القيام بزيارات دورّية منتظمة          ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 
ئية دون سابق إعالم ويف أي وقت ختتاره ألماكن االحتجاز اليت يوجـد فيهـا               اوأخرى فج 

  . نوا حمرومني من حريتهمأشخاص حمرومون أو ميكن أن يكو
وأوكل هذا القانون للهيئة مهمة التأكّد من خلو أماكن االحتجـاز مـن ممارسـة                 -١٩٤

التعذيب وغريه من املعامالت أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومراقبـة مـدى               
. قوانني الوطنية تالؤم ظروف االحتجاز وتنفيذ العقوبة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وال          

  :كما خّول هلا يف إطار ممارستها ملهامها
  ؛احلصول على التسهيالت اإلدارية املمكنة والضرورية •
احلصول على املعلومات املتعلقة بأماكن االحتجاز وعـددها ومواقعهـا وعـدد             •

  ؛األشخاص احملرومني من حريتهم
 عن  من حريتهم فضالً  احلصول على املعلومات املتعلقة مبعاملة األشخاص احملرومني         •

  ؛ظروف احتجازهم
  ؛الدخول إىل مجيع أماكن االحتجاز ومنشآهتا ومرافقها •
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 آخـر  إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص احملرومني من حريتهم أو أي شـخص       •
ميكن أن يقّدم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية أو باالسـتعانة             

  .مبترجم حملّف عند االقتضاء
ئية اليت تقوم هبا اهليئة إىل أماكن احلرمان مـن          ا الزيارات الدورّية أو الفج     وأنّ اًعلم  -١٩٥

 ألسباب ُملّحة وموجبة هلا عالقـة       إالّاحلرية ال جيوز االعتراض عليها من قبل السلط املعنية          
بالدفاع الوطين أو السالمة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطري يف املكـان املُزمـع       

 إىل رئيس اهليئـة   دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتايب معلّل ُيبلّغ فوراً      ُحيول مؤقّتاً  زيارته مبا 
يكون عرضة للتتّبعات التأديبّية كلّ مـن خيـالف        و . على مدة املنع املؤقت    وينّص فيه وجوباً  

  .املنع هذا

  رقابة املنظمات غري احلكومية  )د(  

   الدولية للصليب األمحراللجنة  ‘١‘  
 بني املنّسق العام حلقـوق      ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٦التفاقية املمضاة بتاريخ    تسمح ا   -١٩٦

 اإلقليمي للجنة الدولّية للصليب األمحر ملندويب اللّجنة الدولية بزيارة          املندوبواإلنسان آنذاك   
. كل الوحدات السجنّية ومراكز إصالح األطفال اجلاحنني وتأهيلهم وكذلك مراكز االحتفاظ

ة الدولية منذ دخول االتفاق حّيز التنفيذ بإجراء عديد الزيـارات ملختلـف             وقد قامت اللّجن  
الوحدات السجنّية ومراكز االحتفاظ بكامل تراب اجلمهورية والتقت خالهلا املساجني الذين           
رغبت يف مقابلتهم والذين استمعت إليهم على انفراد ووجدت كل املساعدة من اإلدارة يف              

  . على ظروف إقامتهماالطالع

  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  ‘٢‘  
يقوم موظفو مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتونس مبقتضى اتفاقية املقـّر              -١٩٧

 الّسامية حلقـوق اإلنـسان    األمم املتحدة   املربمة بني حكومة اجلمهورّية التونسية ومفوضّية       
 ٢٩ املـؤرخ  ٢٠١١ لسنة ٩٤ واملصادق عليها باملرسوم عدد      ٢٠١١ يوليه/متوز ١٣ بتاريخ
، بزيارات للّسجون ومراكز اإليقاف وذلك لرصد أوضـاع حقـوق           ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

اإلنسان ومراقبة مدى احترامها للمعايري الدولية، مثّ يتمُّ إعداد تقارير تتضمن االسـتنتاجات             
ـ          . والتوصيات ُترفع للجهات املعنية    ب ويف هذا اإلطار يندرج التقرير الـذي أصـدره مكت

الـسجون  " حـول    ٢٠١٤مـارس   /آذاراملفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتونس يف شهر        
والذي متّ إعداده بالرجوع إىل املعايري الدولية املتعلقـة         " التونسية بني املعايري الدولية والواقع    

بأوضاع السجون ومعاملة السجناء ومقارنتها مع التشريعات الوطنية ذات الصلة من جهـة،             
وقد خلص التقرير   .  وتطبيق تلك القواعد على املستوى العملي من جهة أخرى         ومدى تفعيل 

  .إىل مجلة من االستنتاجات والتوصيات اليت هتدف إىل تطوير املنظومة السجنية
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   اجملتمع املدين الوطنيةمنظمات  ‘٣‘  
اهم متّ بعد الثورة، وألّول مّرة يف تاريخ السجون التونسية، التوقيع على مذكّرات تف              -١٩٨

حول زيارة السجون بني وزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وعدد من املنظّمات 
اجلمعية الدولية ملساندة املساجني السياسيني، اجمللس       منظمة حرية وإنصاف،  ) احلقوقية الوطنية 

مجعية بريق، مجعية تأهيـل املـساجني        الوطين للحريات، مجعية الكرامة للسجني السياسي،     
ومتابعة أوضاع السجون، مجعية العدالة ورّد االعتبار، مجعية إنسان، مجعية الدفاع عن حقوق    

وهتدف مذكّرات التفاهم إىل تنظيم وضبط إجراءات الزيارات اليت ميكن ملمثّلـي            ). اإلنسان
كما هتدف إىل التعاون يف جمال تأهيل       . املنظمات احلقوقية الوطنية إجراؤها للسجون التونسية     

جناء واملوقوفني وتثقيفهم حول حقوقهم واملساعدة على إعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع              الس
 يف اجلهات وتكوينـهم يف جمـال        واملشاركة يف تأهيل أعوان السجون واإلصالح خصوصاً      

وُتمكّن هذه املذكّرات املنظّمات املُوقّعة عليها من القيام بزيارات استطالع          . حقوق اإلنسان 
ن ترخيص مسبق يف حدود ثالثة أشخاص مع إمكانية اصطحاب طبيب         للسجون التونسية دو  

  .كمرافق بشرط توجيه إعالم قبل يوم من موعد الزيارة
وحيوصل اجلدول التايل عدد الزيارات اليت قامت هبا املنظمات واجلمعيات إىل خمتلف             -١٩٩

 مـوفّى شـهر      إىل ٢٠١٣ ينـاير /كانون الثاين الوحدات السجنية يف الفترة املمتدة من غّرة        
 .٢٠١٤ مايو/أيار

  عدد الزيارات  املنظمة أو اجلمعية
  ١٧  اجلمعية الدولية ملساندة املساجني السياسيني

  ٥٨  منظمة حرية وإنصاف
  ٣  مجعية تأهيل املساجني ومتابعة أوضاع السجون

  ٦  مجعية الكرامة للسجني السياسي
  ٢٢  مجعية العدالة ورد االعتبار

  ٣  مجعية بريق
  ١٣  طة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسانالراب

  ٣  اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية
  ٩٩  اللجنة الدولية للصليب األمحر

  ١٢  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
  ٢٣٦  اجملموع
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  ١٩املادة     
ـ  ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٢٧ املؤرخ   ٢٠٠٤ لسنة   ٦٣أقّر القانون األساسي عدد       -٢٠٠ ق  املتعلّ

حبماية املعطيات الشخصية أّنه لكلّ شخص احلق يف محاية املعطيات الشخصية املتعلقة حبياته             
اخلاصة باعتبارها من احلقوق األساسية املضمونة بالدستور وال ميكن أن تقع معاجلتها إال يف              

  .إطار الشفافية واألمانة واحترام كرامة اإلنسان
ور أّنه تتم معاجلة املعطيات يف إطـار احتـرام           من القانون املذك   ٩واقتضى الفصل     -٢٠١

وجيب أن ال متّس معاجلة املعطيات الشخصية       . الذات البشرية واحلياة اخلاصة واحلريات العامة     
مهما كان مصدرها أو شكلها حبقوق األشخاص احملمّية مبوجب القوانني والتراتيب اجلـاري       

  .اإلساءة إىل األشخاص أو التشهري هبمهبا العمل وحيّجر يف كل احلاالت استعماهلا لغاية 
 ألغراض مـشروعة     على أنه ال جيوز مجع املعطيات الشخصية إال        ١٠ونّص الفصل     -٢٠٢

 أّنه جيب أن تتّم معاجلة املعطيات الشخصية بكامـل          ١١واقتضى الفصل   . وحمّددة وواضحة 
ا جيب علـى    كم.  للغرض الذي مجعت من أجله     األمانة، ويف حـدود ما كان منها ضرورّياً      

  . املسؤول عن املعاجلة احلرص على أن تكون املعطيات صحيحة ودقيقة وحمّينة
 معاجلة املعطيات الشخـصية املتعلقـة بـاجلرائم أو مبعاينتـها            ١٣وحّجر الفصل     -٢٠٣
  .بالتتّبعات اجلزائية أو بالعقوبات أو بالتدابري االحترازية أو بالسوابق العدلية أو

 من جملة محاية الطفل على أنّ قاضـي األطفـال         ٨٨ نّص الفصل    ويف نفس الّسياق    -٢٠٤
وكل املكلّفني من قبله حيرصون عند قيامهم بإعداد امللف االجتماعي على احتـرام حرمـة               

 من اجمللة املذكورة أنّ احملكمة تتولّى       ٩٧كما اقتضى الفصل    . العائالت واحلياة اخلاصة للطفل   
ع حّد لالنتهاكات اليت ميكن أن يتعّرض هلا الطفـل يف            اختاذ اإلجراءات الكفيلة بوض    وجوباً

حياته اخلاصة كحجز النشرّيات أو الكتب أو التسجيالت أو الصور أو األفالم أو املراسالت              
  .أو أي وثيقة أخرى متّس من مسعته أو شرفه أو مسعة عائلته أو شرفها

 ٢٤املـؤرخ    ٢٠١٣ لـسنة    ٥٣ من القانون األساسي عدد      ٢كما تعّرض الفصل      -٢٠٥
 املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها إىل محاية املعطيـات          ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول 

الشخصية للضحايا حيث اعترب أن كشف حقيقة االنتهاكات حق يكفلـه القـانون لكـل               
  .املواطنني مع مراعاة مصلحة الضحايا وكرامتهم ودون املساس حبماية املعطيات الشخصية

   ٢٢و ٢٠ن املادتا    
 حلـق املوقـوف حتفظيـاً يف         من جملة اإلجراءات اجلزائية استثناءً     ٧٠تضّمن الفصل     -٢٠٦

االّتصال بالعامل اخلارجي إذ ُيخّول هذا الفصل حلاكم التحقيق حفاظاً على سالمة سري األحباث              
ـ    ام قابلـة  أن مينع بقرار معلّل غري قابل لالستئناف االتصال باملظنون فيه املوقوف مدة عشرة أي

  .مع العلم أن قرار منع االتصال ال ينسحب مطلقاً على حمامي املظنون فيه. للتجديد مرة واحدة
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 واملتعلّـق   ٢٠٠١ مـايو /أيار ١٤ املؤرخ   ٢٠٠١ لسنة   ٥٢كما نّص القانون عدد       -٢٠٧
 على إمكانية اختاذ بعض العقوبات التأديبية يف حق السجني          ٢١بنظام السجون صلب الفصل     

ومـن بـني هـذه     .لّ بأحد الواجبات أو ميّس حبسن سري السجن أو خيلّ باألمن بهالذي خي 
 تتجاوز مّدة هذا احلرمان مخسة عشر       العقوبات احلرمان من زيارة ذويه له ملّدة معّينة على أال         

 ال تسلّط هذه العقوبة التأديبية أو غريها من العقوبات على السجني إالّ بعد              أنه و اًعلم. يوماً
ع إليه وتلقّي أوجه دفاعه ويستعان عند االقتضاء مبتـرجم بالنـسبة إىل املـساجني               االستما
 بكلّ إجراء تأدييب يّتخذ من      ويقع إعالم اإلدارة املكلّفة بالسجون واإلصالح كتابياً       .األجانب

وللسجني احلق يف االعتراض على اإلجراء التأدييب يف أجـل         ). ٢٤الفصل  ( قبل جلنة التأديب  
 إىل اإلدارة املكلّفة بالسجون  املوايل إلعالمه به لدى إدارة السجن اليت ترفعه حاالً     أقصاه اليوم 
وحيّق لإلدارة املكلّفة بالسجون  .واالعتراض على اإلجراء التأدييب ال يوقف تنفيذه     .واإلصالح

  .واإلصالح أن تقّر هذا اإلجراء التأدييب أو ختفّض منه
شخص له مصلحة مشروعة يف احلـصول علـى         ويضمن القانون التونسي حّق أي        -٢٠٨

معلومات عن األشخاص احملرومني من حريتهم وكذلك احلق يف التقاضي يف صورة التعرض             
  .إىل االعتداء على احلرية الذاتية بدون موجب قانوين

فبالنسبة لالحتفاظ، خيضع هذا اإلجراء إىل مجلة من الشروط الشكلية واملوضـوعية              -٢٠٩
وعلى الّرغم من   .  من االتفاقية  ١٨ و ١٧إليها يف سياق التعليق على املاّدتني       واليت مت التعّرض    

عدم وجود أحكام صرحية ترّتب جزاء عن اإلخالل بتلك الشروط وخاّصة منـها املتعلّقـة               
بتحرير احملاضر ومسك السجالت مبراكز االحتفاظ، فإّنه ميكن التوّصل بالرجوع إىل أحكام            

جراءات اجلزائية وبعض النصوص اخلاّصة إىل جـزاء يلحـق العمـل            اجمللة اجلزائية وجملة اإل   
  .املخالف يف حّد ذاته

 من جملة اإلجراءات اجلزائية على أنّ احملضر ال ُيعتمد كحّجة           ١٥٥فقد نّص الفصل      -٢١٠
 طبق القانون وضّمن به ُمحّرره ما مسعـه أو شـاهده             إذا كان من الوجهة الشكلية حمّرراً      إال

ومعىن ذلك أنّ اجلزاء الذي ُيستخرج      .  يف ماّدة من اختصاصه    ةباشرته لوظيف  أثناء م  شخصياً
 من أحكام هذا الفصل، يف صورة عدم إعالم عائلة ذي الشبهة احملتفظ به أو يف صورة                 ضمنّياً

 وساعة أو تاريخ بدايـة االسـتنطاق        عدم التنصيص على تاريخ بداية االحتفاظ وهنايته يوماً       
وقد يدفع هذا االجتاه إىل جزاء االنعدام       . هو عدم اعتبار احملضر كحّجة     وساعة،   وهنايته يوماً 

مبعىن أنّ كلّ إجراء خمالف للقانون ال تعتربه احملكمة وقد يسري اجلزاء على جزء حمّدد مـن                 
لكّن اجلزاء املنطقي واهلاّم يف نفس      . احملضر دون اآلخر وقد ميتّد إىل مجيع املخالفات الشكلّية        

 ١٩٩ البطالن، حىت بالنسبة إىل أعمال الضابطة العدلية حيث ينّص الفـصل     الوقت يبقى هو  
من جملة اإلجراءات اجلزائية على بطالن كل األعمال واألحكام املنافية للنـصوص املتعلّقـة              

  .بالنظام العام أو للقواعد اإلجرائية األساسية أو ملصلحة املّتهم الشرعية
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د الواقعية والقانونية اليت ينبىن عليهـا قـرار التمديـد    ويعترب التعليل الكتايب لألساني   -٢١١
بالنسبة لالحتفاظ وكذلك لقرار اإليقاف التحفظي من أهّم الضمانات لكلّ شـخص فقـد      

. حريته مبا يدعم الرقابة القضائية على االحتفاظ ويؤكّد الطابع االستثنائي لإليقاف التحفظي           
اقبة األسباب اليت تربر التمديد كالتثّبت مـن        فوكيل اجلمهورية يتولّى يف مادة االحتفاظ مر      

وجود جرمية من عدمه وتاليف إمكانية اقتراف جرائم جديدة، وتقيـيم أوجـه التمديـد يف                
األحباث كسماع شهود أو إيقاف مظنون فيه حبالة فرار، وتقدير القرائن الـيت اسـتوجبت               

قاف التحفظي من قبـل قاضـي       أماّ اقتضاء التعليل بالنسبة لقرار اإلي     . اإليقاف بصفة عاّمة  
التحقيق فهو يوفّر لدائرة االهتام عند الطعن يف قرارات هذا األخري إمكانية مراقبة مدى وجاهة 

 لقاعدة أنّ احلرّية هي املبدأ واإليقـاف هـو          هذا التعليل والتمّعن يف مّربراته وذلك احتراماً      
حروم من احلريـة لكـن دون       ويسمح التعليل هكذا بضمان املصلحة الشرعية للم      . االستثناء

املساس بالّنجاعة املطلوبة من االحتفاظ أو اإليقاف التحفظي يف جمال معاينة اجلرائم ومجـع              
  .أدلّتها والبحث عن مرتكبيها وتقدميهم للمحاكمة

بطاقة اإليداع  (أّما فيما يتعلّق بعدم مراعاة الصيغ القانونية لتحرير البطاقات القضائية             -٢١٢
من قبل قاضي التحقيق فإّنه ال يترّتب عنه بطالهنـا إالّ أنّ ذلـك يوجـب                ) وبطاقة اجللب 

ويكون كلّ نزاع يتعلّق مبوضوع البطاقة أو مبساسها        . املؤاخذة التأديبية والغرم عند االقتضاء    
 من  ٨٣باحلرية الفردية من اختصاص القضاء العديل وحده وذلك حسب مقتضيات الفصل            

  .جملة اإلجراءات اجلزائية
 مبراكز االحتفاظ يترّتب عن رصد أي إخالل بالقواعد     السجلّاتوبالّنسبة إىل مسك      -٢١٣

 مكّرر من جملة اإلجراءات اجلزائية من قبل اجلهـات          ١٣اإلجرائية املنصوص عليها بالفصل     
املعنّية بالّرقابة إّما لفت نظر املشرف على مركز االحتفاظ ودعوته إىل جتاوز اإلخالل املسّجل           

 حبث إداري واقتراح تسليط عقوبات إدارية ضد املخالفني أو اقتراح إحالة املوضـوع   أو فتح 
  .على القضاء إذا ثبت ارتكاب أفعال تشكّل جرائم

أّما خبصوص التدابري اإلدارية اليت يقع اّتخاذها يف صورة معاينة إخـالالت علـى                -٢١٤
ال اجلاحنني فان اإلدارة    مستوى مسك الّسجالّت باملؤسسات السجنية ومراكز إصالح األطف       

العامة للسجون واإلصالح حترص على إجراء حبـث إداري بتفقديـة مـصاحل الـسجون               
 على نتائج التحريات واألحباث الالزمة يف املوضوع ومدى درجة جسامة           وترتيباً .واإلصالح

اإلخالل أو اخلطأ اإلداري املرتكب يقع تسليط إحدى العقوبات اإلدارية املنصوص عليهـا             
اإلنذار، التوبيخ،  (القانون املتعلق بالنظام األساسي اخلاص ألعوان سلك السجون واإلصالح          ب

  ).اإليقاف عن العمل ملدة معينة أو العزل
من اجمللة اجلزائية أّنه يعاقب بالسجن مّدة مخسة أعوام وخبطيـة           ١٠٣ويقتضي الفصل     -٢١٥

تدي على حرية غريه الذاتيـة دون  قدرها مخسة آالف دينار املوظف العمومي أو شبهه الذي يع    
موجب قانوين أو يباشر بنفسه أو بواسطة غريه سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبري بسبب                 

  :وتتمثّل أركان هذه اجلرمية فيما يلي. إدالئه بتصريح للحصول منه على إقرار أو تصريح
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خص أو االحتفاظ   الركن املادي ويتمثّل يف الّنيل من احلرية الذاتية للغري كإيقاف ش           •
  ؛به دون موجب قانوين من قبل موظف عمومي

الركن القصدي ويتمثّل يف اّتجاه نّية املوظف إىل الّنيل من احلريـة الذاتيـة للغـري                 •
  . الّتفّصي من اإلدانة إذا أثبت أّنه تصّرف عن حسن نّيةميكنه إذ

لمحروم من حريتـه دون      على ما سبق، فإّنه يف صورة قيام أركان هذه اجلرمية، جيوز ل            وبناًء
موجب قانوين أو من له مصلحة يف ذلك تتّبع اجلاين ومقاضاته من أجل االعتداء على احلرية                

  .الذاتية للغري دون موجب قانوين
كما ميكن للمحروم من حريته بصورة غري مشروعة أو من له مصلحة يف ذلك القيام         -٢١٦

ئية الذي يعاقب بالسجن مّدة عـشرة        من اجمللة اجلزا   ٢٥٠لدى القضاء على أساس الفصل      
أعوام وخبطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شـخص أو أوقفـه أو سـجنه     

  .حجزه دون إذن قانوين أو

   ٢١املادة     
يضمن القانون التونسي التحقّق املوثوق من إطالق سراح األشخاص احملرومني مـن          -٢١٧

ز إصالح األطفال اجلاحنني أو مراكز مالحظة       حّريتهم سواء كانوا مودعني بالسجون ومبراك     
  .األطفال أو باملؤسسات االستشفائية بسبب أمراض عقلية

   إصالح األطفال اجلاحننيمبراكزوبالنسبة إىل املودعني بالسجون   -١  
 املتعلق بنظـام    ٢٠٠١ مايو/أيار ١٤ املؤرخ   ٢٠٠١ لسنة   ٥٢اقتضى القانون عدد      -٢١٨

ى أنه تسلّم للسجني عند اإلفراج عنه بطاقة سراح من قبـل             منه عل  ٤١السجون يف الفصل    
وميكّن السجني من أمتعته وأمواله املودعة بصندوق السجن مقابـل إمـضائه             .مدير السجن 

  .بالدفتر املعّد لذلك
  على مدير السجن يف حالة وفاة أحد املساجني أن يعلم بذلك فوراً            ٤٣وأوجب الفصل     -٢١٩

اإلدارة املكلّفة بالسجون واإلصالح وعائلة السجني املتـوىف وضـابط       السلط القضائية املختصة و   
  .ويسلّم طبيب الصحة العمومية شهادة يف الوفاة إىل عائلة السجني املتوفّى .احلالة املدنية

 ١٩٩٥ديسمرب  /كانون األول  ١١ املؤرخ   ١٩٩٥ لسنة   ٢٤٢٣وأوجب األمر عدد      -٢٢٠
إصالح األطفال اجلاحنني على مدير كل مركـز أن         واملتعلق بالنظام الداخلي اخلاص مبراكز      

ينصص صلب الدفتر املختوم املسلم له من طرف اإلدارة العامة للسجون واإلصالح على يوم              
  .وساعة اإليداع واخلروج
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ويف . كما أوجب على إدارة املركز إشعار ويل احلدث بتاريخ مغادرته قبل ثالثة أيام              -٢٢١
بنه يبقى احلدث باملركز الذي يبادر بإشعار السلط احملليـة          صورة تعذر حضور الويل لتسلم ا     

  .واجلهوية اليت يرجع إليها احلدث بالنظر الستدعاء الويل أو من ينوبه
وتسلّم إدارة املركز للطفل بطاقة خروج اثر انتهاء مدة اإليداع باملركز ويوجه نظري               -٢٢٢

  .من البطاقة إىل اإلدارة العامة للسجون واإلصالح

  بالنسبة إىل األطفال املودعني باملركز االجتماعي ملالحظة األطفال  -٢  
 من النظام الداخلي هلذا املركز على أن الطفل خيضع أثنـاء فتـرة              ١٣ينّص الفصل     -٢٢٣

اإلقامة إىل نظام اإلقامة املغلق وال مينح رخصة يف اخلروج الوقيت إال من قبل القاضي الـذي                 
 على مدير املركـز أو مـن        ١٤ويوجب الفصل   . ة اإليداع أصدر مأمورية املالحظة أو بطاق    

ينوبه إعالم قاضي األطفال املعين والوحدة األمنية مرجع النظر الترايب وأسرة الطفـل ووزارة              
الشؤون االجتماعية بصفة فورية يف صورة فرار الطفل من املركز أثناء فترة إقامتـه وعـدم                

وكذلك الشأن يف صورة وفاة طفـل        .لوقيترجوعه بعد انقضاء فترة الترخيص يف اخلروج ا       
  .باملركز مع وجوب إعالم وكيل اجلمهورية مرجع النظر الترايب

ويتّم إهناء اإلقامة باملركز بقرار من قاضي األطفال الذي أذن بإيداع الطفـل، مـع                 -٢٢٤
اإلشارة إىل أنه يتوجب التنصيص من قبل مصلحة القبول والرعاية باملركز صـلب الـسجل      

  . املرقم واملؤشر اخلاص حبركة القبول وإهناء اإلقامة على تاريخ املغادرة النهائيةالعام

  بالنسبة إىل األشخاص املصابني بأمراض عقلية واملودعني باملؤسسات االستشفائية  -٣  
املتّعلـق  ١٩٩٢ أغـسطس /آب ٣ املـؤرخ    ١٩٩٢ لسنة   ٨٣أوجب القانون عدد      -٢٢٥

املستشفى بسبب اضطرابات عقلية مثلمـا مت تنقيحـه         بالصحة العقلية وبشروط اإليواء يف      
 على كل مؤسسة إيـواء      ٢٠٠٤ مايو/أيار ٣ املؤرخ   ٢٠٠٤ لسنة   ٤٠وإمتامه بالقانون عدد    

استشفائية التنصيص ضمن دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصاحل التفقدية الطبيـة بـوزارة               
إجراء اإليواء باملستـشفى     غضون أربع وعشرين ساعة على تاريخ رفع         يفوالصحة العمومية   

والساعة اليت مت فيها وعلى تأجيالت اخلروج من املستشفى ومآهلا وعلى تـاريخ الوفيـات               
  .والساعة اليت وقعت فيها وكذلك الشهادات الطبية املثبتة هلا

 يف املستشفى عندما يصّرح الطبيـب       ويتّم خروج املرضى الذين مت إيواؤهم وجوباً        -٢٢٦
ويف هذه احلالة   . مبؤسسة اإليواء ضمن شهادة طبية بأنه ميكن اإلذن باخلروج        النفساين املباشر   

جيب على مدير مؤسسة اإليواء تضمني ذلك التصريح بالدفتر اخلاص وعرض األمر يف ظرف              
 الذي يبّت يف شأنه دون تأخري وعليـه         مثان وأربعني ساعة على رئيس احملكمة املختصة ترابياً       

اره يف ظرف مثان وأربعني ساعة على أقصى تقدير وبانقضاء ذلك           إعالم إدارة املستشفى بقر   
  ).٢٨الفصل (  رفع اإليواءاألجل يتم وجوباً
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  ٢٣املادة     
ُتويل اجلمهورية التونسية اهتماماً كبرياً بتحسني تدريب األعوان املكلفـني بإنفـاذ              -٢٢٧

ـ            سان الـيت تعتـرب   القوانني وذلك بالتركيز بشكل خاص على التربية على ثقافة حقوق اإلن
املدخل األساسي لنشر هذه الثقافة وتغيري السلوكيات حنو األفـضل، باعتبـار أن القـوانني     
والتعليمات رغم أمهيتها تبقى فاعليتها مرتبطة مبدى التشبع بثقافة حقوق اإلنسان والتربيـة             

 وتّتبع سياسة التكوين والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان بـصورة متناسـقة مـع              .عليها
للربنـامج العـاملي    ) ٢٠١٤-٢٠١٠(التوجهات الكربى خلطة العمل من املرحلة الثانيـة         

  .للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

  التكوين والتدريب بوزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  -١  

  التكوين اخلاص بأعوان مصاحل حقوق اإلنسان   ) أ(  
  والعدالة االنتقالية على متكني موظفيها وحتديداً      حترص وزارة العدل وحقوق اإلنسان      -٢٢٨

املنتمني منهم إىل مصاحل حقوق اإلنسان من التكوين والتدريب الالزمني يف جمـال الرقابـة               
ومن أهّم الدورات التدريبية الـيت مت تنظيمهـا         . والرصد وزيارة أماكن احلرمان من احلرية     

  :للغرض نذكر
 وذلك بالتعـاون مـع      ٢٠١٣ فرباير/شباط ٨  إىل ٦دورة تدريبية مت تنظيمها من       •

حقوق اإلنـسان   "مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتونس حول موضوع         
وقد خّصصت هذه الدورة لتكوين نظري وتطبيقـي يف         ". االحتجازوزيارة أماكن   

زيـارة  (تقنيات زيارة السجون ومراكز االحتجاز واملعايري الدولية ملعاملة السجناء          
  ؛)إىل كل من السجن املدين مبرناق وسجن النساء مبنوبةتطبيقية 

/ وكـانون األول  سـبتمرب   /دورتان تدريبيتان مت تنظيمها خالل شـهري أيلـول         •
 جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املـسلّحة    مركز بالتعاون مع    ٢٠١٣ ديسمرب

ل زيارة  تعزيز محاية حقوق اإلنسان يف تونس من خال       " لفائدة إطارات الوزارة حول   
وقد خّصصت الدورة األوىل لتدريب نظري وتطبيقي يف زيارة         ". أماكن االحتجاز 

السجون يف حني خّصصت الدورة الثانية لتدريب نظري وتطبيقي يف زيارة مراكـز        
  ).زيارة تطبيقية إىل السجن املدين مبرناق ومركز االحتفاظ ببوشوشة(االحتفاظ 

  التكوين اخلاص بالقضاة  ) ب(  
 سواء لطلبة املعهد أو القـضاة       ١٩٨٧فّر املعهد األعلى للقضاء، منذ إحداثه سنة        يو  -٢٢٩

  . يركّز على احترام احلريات وحقوق اإلنساناملباشرين تكويناً
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 للقـرار   فبالنسبة لطلبة املعهد يشمل التكوين والتأهيل باملعهد األعلى للقضاء طبقاً           -٢٣٠
 يف   ضمن املواد الرئيسية دروسـاً     ١٩٩٣ نيهيو/حزيران ٢٦الصادر عن وزير العدل بتاريخ      

وهتدف هذه الدروس إىل تنمية املعارف بدراسة االتفاقيات الدوليـة          . جمال حقوق اإلنسان  
والتوصيات ومبادئ السلوك اليت تصدرها األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف جمال حقوق            

كما هتدف هـذه الـدروس      . قارناإلنسان والتعّرف على آليات احلماية الدولية والقانون امل       
يرتبط هبا من تظاهرات تطبيقية كاحملاكمات التدريبية وأساليب التثقيـف األخـرى إىل              وما

  .إذكاء احلس اإلنساين باملعايري العاملية الّرامية لضمان حقوق املتقاضني وإقامة العدل
 ٢٦  وزير العدل يف    عن أّما بالنسبة للقضاة املباشرين فقد نّص قرار ثان صادر أيضاً           -٢٣١

 على تنظيم املعهد األعلى للقضاء حملاضرات يف إطار استكمال خـربة            ١٩٩٣ يونيه/حزيران
القضاة لغرض تنمية مهاراهتم والتعريف باجلديد يف جماالت االتفاقيات الدولّية ومحاية حقوق            

ذه احلقوق اإلنسان وتطوير التشريعات الوطنية وفقه القضاء مبا يتناسب مع توجهات تدعيم ه   
وُتنظم هذه احملاضرات ضمن دورات دراسية أو ملتقيات أو لقاءات مبقر املعهـد              .ومحايتها

  .األعلى للقضاء أو باحملاكم يشارك فيها القضاة
ويرتكز تدريس ماّدة حقوق اإلنسان يف املعهد األعلى للقضاء سواء يف إطار التكوين   -٢٣٢

ر استكمال اخلربة بالنسبة للقـضاة املباشـرين علـى          والتأهيل بالنسبة لطلبة املعهد أويف إطا     
  :اآلليات الدولّية املتعلّقة حبقوق اإلنسان وعلى آليات محاية حقوق اإلنسان وذلك كما يلي

  : اآلليات الدولية املهتمة حبقوق اإلنسان منتدريس •
اتفاقيات دولية معتمدة من قبل األمم املتحدة وغريها من الوثائق والـصكوك             •

  ؛)، مبادئ السلوكتوصياتإعالنات، (الدولية 
مناذج االتفاقيات اإلقليمية املعتمدة على الصعيد العريب واإلسالمي واإلفريقي          •

  . على الصعيد األورويب واألمريكياملعتمدةوكذلك 
  : آليات محاية حقوق اإلنسانتدريس •

يف إطار األمم املتحدة والوكاالت املتخصـصة ومنظمـة العمـل الدوليـة              •
  ؛ ترابطها مع النظام القانوين والقضائي الوطينودرس اإلقليمية واملنظمات

يف إطار املنظّمات غري احلكومية بإبراز دور املنظمات يف إشاعة مبادئ حقوق             •
  ؛اإلنسان ومحايتها

كما ينظّم املعهد عديد الندوات حول حقوق اإلنسان يف إطار التكوين األساسي لطلبة املعهد       
  .تكمال اخلربة للقضاة املباشريناألعلى للقضاء وبرامج اس
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  التكوين اخلاص بأعوان السجون واإلصالح   ) ج(  
أدرجت اإلدارة العاّمة للسجون واإلصالح ماّدة حقوق اإلنسان كمـادة أساسـية              -٢٣٣

موجهة إىل كافة أصناف املتّدربني خالل تنفيذ برامج التدريب األساسي للتالميذ املستجدين            
لك للضباط املتربصني خالل التدريب التطبيقـي يف املدرسـة          على اختالف أصنافهم وكذ   
كما تنظم العديد من دورات التدريب التنشيطي، وذلـك يف          . الوطنية للسجون واإلصالح  

نطاق حتسني خربة أعوان السجون املباشرين هبدف تنمية زادهم املعريف وإطالعهم على آخر             
حقـوق  :  خاّصة على احملاور اآلتيـة     املستجّدات يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك بالتركيز      

. السجني وواجباته والقواعد املنظمة هلا، كيفية معاملة السجناء وأساليب التواصل والتخاطب          
كما تقوم اإلدارة العامة للسجون واإلصالح بصفة دورية بتنظيم أيام توعية يف جمال حقـوق    

صالحية تـشرف عليهـا     اإلنسان موّجهة للموظفني املباشرين بكافة وحدات السجون واإل       
  .إطارات من اإلدارة العاّمة

ويف إطار التعاون مع مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة               -٢٣٤
وللغرض . بتونس مت احلرص على تدعيم الكفاءات العاملة باإلدارة العامة للسجون واإلصالح          

وظفني العاملني بالسجون حول حقوق     متّت برجمة ثالث دورات تدريبية موجهة لألعوان وامل       
 إطار وعون مبختلف الوحدات السجنية      ٢٦ وأّنه مت تنظيم دورة تدريبية لفائدة        اإلنسان علماً 

وقد استقر الـرأي علـى      . ٢٠١٤ يونيه/حزيران ١٤و ٩واإلصالحية يف الفترة املمتدة بني      
للعاملني مباشرة مع املساجني اختيار اإلطارات املشاركة يف الدورة على قاعدة إعطاء األولوية 

  ).رؤساء اجملّمعات واألجنحة(
 خـالل   كما أّنه بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر متّ تكوين عشرين إطاراً             -٢٣٥
 يف دورة تكوين املكونني هبدف تعميم خطة مراسلي التكوين جبميع الوحـدات             ٢٠١٣سنة  

يع املّتصلة بالّترّبصات التطبيقية املنجزة مـن       السجنية واإلصالحية وقد متحورت أغلب املواض     
  :قبل اإلطارات املشاركة حول حقوق اإلنسان نذكر منها

  ؛ما حقّقته الثورة  اإلنسان يف السجون،حقوق •
  ؛ االجتماعية عامل إنسايناملساعدة •
  ؛ املضرب عن الطعاممراقبة •
  . تأهيل اجلاين عمل لفائدة اجملتمع كلهإعادة •
  .ؤسسات العقابية لتحقيق التوازن بني األمن واإلنسانيةحنو تصميم جديد للم •

  التكوين والتدريب بوزارة الدفاع الوطين  -٢  
يقع تدريس ماّدة القانون الدويل اإلنساين يف مجيع املؤسسات التعليمية العسكرية على              -٢٣٦

ـ            ث خمتلف املستويات وخاصة منها مدارس الرقباء وضّباط الصف واألكادمييات العسكرية حي
متّ يف جمال تكوين وتدريب القوات املسلحة التونسّية إدراج مادة القانون الـدويل اإلنـساين               
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وتقّدم هذه املادة يف شكل دروس نظرّية وأشغال        . خمتلف مراحل التكوين األساسي واملستمرّ     يف
كما تؤمن هذا التكوين    .  ساعة سنوياً ملختلف شعب األكادمييات العسكرية      ٣٠مسّيرة مبعّدل   

" ضمن الربامج التطبيقية على مستوى الوحدات يف إطار التكـوين املـستمرّ           "مراكز التدريب   
  .معهد الدفاع الوطين- املدرسة احلربّية العليا- مدرسة األركان -دورة النقباء 

وتعمل وزارة الدفاع الوطين على نشر ثقافة القانون الدويل اإلنساين على أوسع نطاق               -٢٣٧
حيث دأبت على تنظيم دورات تدريبية يف جمال القانون الدويل           .لعسكريةيف مجيع األوساط ا   

  : اإلنساين سواء لفائدة الضباط أو القضاة العسكريني نذكر من أمهها
 ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٣ إىل   ١١دورة تدريبّية لفائدة الّضباط باجليوش الثالثة من         •

  ؛ اللجنة الدولية للصليب األمحرمعبالتعاون 
 ٢٠٠٧أبريل  /بّية لفائدة الّضباط والقضاة العسكريني خالل شهر نيسان       دورة تدري  •

  ؛ الدولية للصليب األمحراللجنةبالتعاون مع 
 /دورة تدريبّية لفائدة الّضباط والقضاة العسكرّيني خـالل شـهر تـشرين األول             •

  . بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر٢٠٠٨ أكتوبر

  ة الداخلية التكوين والتدريب بوزار  -٣  
يتلقّى األعوان واإلطارات التابعون لوزارة الداخلية تكويناً أساسياً وتكوينـاً مـستمراً              -٢٣٨

ومتثّل مادة حقوق اإلنسان واحلريات العامة من أهـم         . مبختلف مدارس األمن واحلرس الوطنيني    
 إىل خمتلف اهليئـات  حماور التدريس املدرجة بربامج التكوين حيث يستفيد منها املتكّونون املنتمون        

ويتراوح مقـّرر سـاعات     ...)  املالزمون   -مفّتشو الشرطة، ضباط الشرطة، حمافظو الشرطة       (
ومـن  .  ساعة ويؤّمن تقدميها إطارات وكفاءات عالية يف اجملال   ٤٠ و ٠٨تدريس تلك احملاور بني     

  :ف مساراهتم املهنّية نذكربني احملاور املّتصلة مبادة حقوق اإلنسان اليت يتلقّاها املتكّونون يف خمتل
  ؛ األمين يف تكريس مبادئ حقوق اإلنساناجلهازدور  •
  ؛ رجل األمن يف محاية حقوق اإلنسان وال سّيما املشتبه فيهممسؤولية •
 األمين بني ضمان حقوق اإلنسان ودور الدولة ومـسؤوليتها يف تكـريس              العمل •

  ؛اإلنسان حقوق
  ؛ة عند انتهاك حقوق اإلنسان والتدابري املتاحىإجراءات تقدمي الشكاو •
  . وممارسات األمم املتحدة يف حاالت انتهاك الشرطة حلقوق اإلنسانمعايري •
ويف جمال البحوث والدراسات اليت أجنزت يف هذا اجملال، جتدر اإلشارة إىل أّنـه متّ                 -٢٣٩

 مدارس  إعداد مذكّرات ورسائل ختّرج من قبل اإلطارات األمنية الّسامية املتخّرجة من خمتلف           
ومـن بـني    . األمن واحلرس الوطين على غرار خرجيي املدرسة العليا لقوات األمن الداخلي          

  :املذكّرات اليت مت إجنازها نذكر
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  ؛)٢٠٠٥( األمنية ورهان حقوق اإلنسان الوظيفة •
  ؛)٢٠٠٥( األمين يف ظل االلتزام بتطبيق القانون واحترام حقوق اإلنسان األداء •
  ؛)٢٠١٠(ينة لكرامة اإلنسان يف القانون التونسي التعذيب واملعاملة امله •
  ؛)٢٠١١(االعتداء على احلرمة اجلسدية من طرف أعوان إنفاذ القانون يف التشريع التونسي  •
  ؛)٢٠١١(حقوق وواجبات السجني يف القانون التونسي  •
  ؛)٢٠١٣(آليات نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف صفوف أعوان قوات األمن الداخلي  •
  .)٢٠١٣(زائية الدولية ملكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان املنظومة اجل •
كما إنّ وزارة الداخلية بصدد إجناز العديد من املشاريع اهلادفة إىل إصالح القطـاع               -٢٤٠

  :األمين أمهّها
حتسني "التعاون بني وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب األمحر لتنفيذ مشروع            •

وذلك يف إطار مكافحة أساليب سوء املعاملة " تفظ هبم التعامل مع األشخاص احملأُطر
 ٢٠١٣أبريـل   /أثناء فترات االحتفاظ حيث انطلق املشروع خالل شـهر نيـسان          

 حمـاور   ٦وخالل املشروع سيتّم التركيز علـى       . ٢٠١٦ويتواصل إىل موفّى سنة     
تها أساسية أمهّها اجناز دليل املمارسات احملمودة، تدقيق النصوص والتشاريع ومالءم         

مع املعايري الدولية حلقوق احملتفظ هبم، التكوين القطاعي، مواصفات وبرامج تكوين           
وقد انطلقت دورات تكوين لفائدة      .املوظّفني العاملني يف اجملال، حتسني البنية التحتّية      

إطارات وأعوان األمن واحلرس الوطنيني املكلفني بإنفاذ القانون وخاصة املتعـاملني           
ومشلت .  لتطوير تقنيات البحث والتحّري يف اجملال العديلوذلك سعياًمع احملتفظ هبم 

 عون أمـن إىل  ٢٠٠٠ رجل أمن ومن املتوقّع أن تشمل ٨٦٠هذه الدورات حوايل    
وقد تضّمن حمتوى برنامج التكوين حماور تتعلّق مبنظومة حقوق         . ٢٠١٦موفّى سنة   

عداد معلّقـة الـضمانات     كما متّ إ   . وحقوق احملتفظ هبم باخلصوص    اإلنسان عموماً 
 لالطـالع املُخّولة لألشخاص احملتفظ هبم اليت ستُعّمم على خمتلف الوحدات األمنية           

وسيتّم اجناز أدلة إجرائية تتعلّق     ). نشر ثقافة حقوق احملتفظ به    (عليها من قبل العموم     
  ؛بقواعد التعامل يف هذا اجملال

اون مع صندوق األمم املتحـدة       بالتع PNUDمشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       •
 حول إصالح القطاع األمين والذي ُيعىن بإعداد وتوحيد املعايري اإلجرائيـة            للسكان

  ؛يف إطار إحداث وحدات أمنية منوذجية
مشروع دعم وحتسني قضاء األطفال يف تونس الذي تشرف عليـه وزارة العـدل               •

سيف والذي يهدف إىل    يليون والعدالة االنتقالية بالتعاون مع منظمة ا      اإلنسانوحقوق  
  ؛توفري أكثر ضمانات لألطفال الذين هم يف نزاع مع القانون
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 بدعم مـن مكتـب      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢٧إصدار كتّيب للجيب بتاريخ      •
معايري حقوق اإلنسان   " حلقوق اإلنسان بتونس حول      املتحدةاملفوضية الّسامية لألمم    

دف تقدمي صياغة ُمبّسطة هلـذه املعـايري        وذلك هب " لقوات األمن الداخلي يف تونس    
  ؛لقوات األمن الداخلي

تنظيم العديد من الورشات التكوينية يف جمال الوقاية من التعذيب من ذلك الورشة              •
 بالتعاون مع مجعية مناهضة التعذيب      ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١٦ و ١٥اليت متّت يومي    

الحتفاظ وأفضل املمارسات يف    واليت مشلت حموري املبادئ التوجيهية ملراقبة أماكن ا       
جمال االهتمام والرهانات املطروحة خالل فترات االحتفاظ بني املتطلبـات األمنيـة     

  .ومبدأ احترام كرامة احملتفظ هبم

  ٢٤املادة     

  جرب ضرر الضحايا   -١  
يضمن القانون التونسي للمتضّرر من أفعال إجرامية بصفة عامة القيام ضـد مـن                -٢٤١

وميكن أن حيصل هذا القيام يف إطـار        . رر للحصول على تعويضات مناسبة    تسبب له يف الض   
القضية اجلزائية نفسها اليت يتم فيها تتبع مرتكب اجلرمية عن طريق القيام بـاحلق الشخـصي      

 مـن جملـة   ٧حيث نّص الفـصل  ، عن طريق القيام بقضية مدنّية مستقلة يف غرم الضرر      أو
 ضرر نشأ مباشرة    املدنية من حق كل من حلقه شخصياً      اإلجراءات اجلزائية على أنّ الدعوى      

وميكن القيام هبا يف آن واحد مع الدعوى العمومية أو بانفرادها لـدى احملكمـة    . عن اجلرمية 
املدنية، ويف هذه الصورة يتوقّف الّنظر فيها إىل أن يقضى بوجه بات يف الدعوى العمومية اليت   

جمللة على انه تسقط الدعوى املدنيـة بـنفس          من نفس ا   ٨كما نص الفصل    . وقعت إثارهتا 
وختضع . الشروط واآلجال املقررة للدعوى العمومية الناجتة عن اجلرمية اليت تولد عنها الضرر           

  .الدعوى املدنية فيما عدا ذلك لقواعد القانون املدين
 ١٩٨٢ لـسنة    ٧٠ من القـانون عـدد       ٤٩كما أنه استناداً إىل مقتضيات الفصل         -٢٤٢
وقع   املتعلق بالنظام األساسي لقوات األمن الداخلي فإّنه إذا ما         ١٩٨٢ أغسطس/آب ٦ املؤرخ

مبناسـبة   تتبع أحد أعوان قوات األمن الداخلي بسبب خطأ ارتكبه أثناء ممارسـة وظيفتـه أو              
  .مباشرته هلا فإّنه جيب على اإلدارة أن تضمن للمتضّرر حق احلصول على تعويض مدين

 العدالة االنتقالية حرصت اجلمهورية التونسية بعد الثورة على رّد          وفيما يتعلّق مبسار    -٢٤٣
االعتبار لضحايا القمع واالستبداد وذلك من خالل اعتماد سياسة ترتكـز علـى حمـورين               

 ٢٠١١ لـسنة  ١فقد مكّن املرسـوم عـدد   . متكاملني يتمثالن يف العفو العام وجرب الضرر 
و العام، وهو أول نّص تشريعي يـصدر بعـد           املتعلق بالعف  ٢٠١١ فرباير/شباط ١٩ املؤرخ

الثورة، من إطالق سراح كافة احملكوم عليهم من أجـل نـشاطهم الـسياسي أو النقـايب                 
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لكن تبقى إعادة االعتبار للضحايا منقوصة إذا ما اقتصرت على حمـو اجلرميـة        . اجلمعيايت أو
بالعفو العـام يف العـودة      ويف هذا اإلطار نّص املرسوم املذكور على حق املنتفعني          . والعقوبة

  .للعمل ويف طلب التعويض
 / كـانون األول ٢٤ املـؤرخ  ٢٠١٣ لسنة ٥٣كما تعّرض القانون األساسي عدد     -٢٤٤

 املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها حلقوق ضحايا االنتهاكات اجلسيمة          ٢٠١٣ديسمرب  
  .حلقوق اإلنسان يف جرب الضرر ورّد االعتبار هلم

 من هذا القانون الضحّية بكوهنا كل من حلقه ضـرر جـراء             ١٠د عّرف الفصل    وق  -٢٤٥
واعترب نفس  . تعرضه النتهاك على معىن هذا القانون سواء كان فرداً أو مجاعة أو شخصاً معنوياً             

الفصل ضحية أفراد األسرة الذين حلقهم ضرر لقرابتهم بالضحية على معىن قواعد القانون العام              
  .رر أثناء تدخله ملساعدة الضحية أو ملنع تعرضه لالنتهاكوكل شخص حصل له ض

واعترب هذا القانون أن جرب ضرر ضحايا االنتهاكات حّق يكفله القانون وعلـى أن                -٢٤٦
الدولة مسؤولة على توفري أشكال اجلرب الكايف والفعال مبا يتناسب مع جـسامة االنتـهاك               

. مكانيات املتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ  ووضعية كل ضحية على أن يؤخذ بعني االعتبار اإل        
ويقوم جرب الضرر على التعويض املادي واملعنوي ورد االعتبار واالعتذار واسترداد احلقـوق             

 ويأخذ بعني االعتبار وضعية كبار       أو مجاعياً  وإعادة التأهيل واإلدماج وميكن أن يكون فردياً      
ات اخلاصة واملرضـى والفئـات اهلـشة        السن والنساء واألطفال واملعوقني وذوي االحتياج     

  ).١١الفصل (
ويضع هذا القانون على عاتق الدولة واجب العناية الفورية والتعويض الـوقيت ملـن               -٢٤٧

حيتاج إىل ذلك من الضحايا وخاصة كبار الـسن والنـساء واألطفـال واملعـوقني وذوي                
ارات أو األحكام املتعلقة    االحتياجات اخلاصة واملرضى والفئات اهلشة دون انتظار صدور القر        

 كما يضع على عاتقها واجب التكفل مبصاريف التقاضي يف كل           .)١٢الفصل  (جبرب الضرر   
قضايا حقوق اإلنسان على معىن هذا القانون لفائدة الضحايا وذلك يف نطاق القوانني املتعلقة              

  ).١٣الفصل (باإلعانة العدلية واإلعانة القضائية أمام احملكمة اإلدارية 
 من هذا القانون بوضـع      ٣٩ ملقتضيات الفصل    وتتكفّل هيئة احلقيقة والكرامة طبقاً      -٢٤٨

برنامج شامل جلرب ضرر فردي ومجاعي لضحايا االنتهاكات يقوم على اإلقرار مبا تعرض لـه         
الضحايا من انتهاكات واختاذ قرارات وإجراءات جرب األضرار لفائدهتم مع مراعاة كل ما مت              

ات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا، ضبط املعايري الالزمـة            اختاذه من قرار  
لتعويض الضحايا، حتديد طرق صرف التعويضات وتراعي يف ذلك التقـديرات املخصـصة             

  .للتعويض واختاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا
رامة ورد االعتبار لضحايا    صندوق الك " يطلق عليه    كما أحدث هذا القانون صندوقاً      -٢٤٩

  ).٤١الفصل ( ستضبط طرق تنظيمه وتسيريه بأمر "االستبداد
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واعترب القانون املتعلق بالعدالة االنتقالية سابق الذكر أن كشف حقيقة االنتهاكات هو              -٢٥٠
 هلذا القانون، فإنّ الكشف عن احلقيقة يتّم        ووفقاً). ٢الفصل  (حّق يكفله القانون لكل املواطنني      

رب حتديد كل االنتهاكات وضبطها ومعرفة أسباهبا وظروفها ومصدرها واملالبسات احمليطة هبا            ع
والنتائج املترّتبة عليها، ويف حاالت الوفاة والفقدان واالختفاء القسري معرفة مصري الـضحايا             

  ).٤الفصل (وأماكن وجودهم وهوّية مرتكيب األفعال اليت أّدت إليها واملسؤولني عنها 
ومن بني املهام اليت أسندت إىل هيئة احلقيقة والكرامة البحث يف حاالت االختفـاء                -٢٥١

م إليها وحتديد مـصري      اليت ستقدّ  ى للبالغات والشكاو  القسري اليت مل يعرف مصريها وفقاً     
 من  ١٢سندت للهيئة املذكورة، مثلما سبقت اإلشارة إليه يف التعليق على املادة            أُو. الضحايا
حيات حتقيقية واسعة لكشف حقيقة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت          صال ،االتفاقية

   .وقعت إّبان نظام احلكم السابق

  التدابري املتخذة لالعتراف بالوضع القانوين للشخص املختفي  -٢  
  .تعّرضت جملة األحوال الشخصية إىل حاليت الفقدان والغياب  -٢٥٢
كورة على أنه يعترب مفقوداً كلّ من انقطع خـربه           من اجمللة املذ   ٨١وقد نّص الفصل      -٢٥٣

 أّنه إذا فقد الشخص يف وقـت احلـرب أو يف            ٨٢واقتضى الفصل   . وممكن الكشف عنه حيا   
حاالت استثنائية يغلب فيها املوت فإن احلاكم يضرب أجالً ال يتجاوز العامني للبحث عنـه مث             

وض أمر املدة اليت حيكم مبوت املفقود وإذا فقد الشخص يف غري تلك احلاالت فيف. حيكم بفقدانه
  .مّيتاً بعدها إىل احلاكم بعد التحري بكل الطرق املوصلة إىل معرفة إن كان املفقود حياً أو

 على انه إذا فقد اإلنسان ومل يكن له وكيل فإن احلاكم حيـصر              ٨٣وينّص الفصل     -٢٥٤
 إىل ظهور موته مـن حياتـه        ماله ويقدم من قرابة املفقود أو غريهم من ينظر فيه حتت إذنه           

  .يصدر احلكم بفقدانه أو
 الذي اقتضى أنه إذا غاب الزوج عن زوجتـه   ٤٠فقد نّص عليها الفصل      أّما حالة الغياب،    -٢٥٥

احلاكم أجـالً    ومل يكن له مال ومل يترك هلا نفقة ومل يقم أحد باإلنفاق عليها حال غيابه ضرب له                
  .ذلك د ثبوت ما سلف وحلف املرأة علىمّدة شهر عسى أن يظهر مث طلق عليه بع

 القاضي من صالحية إسـناد مـشموالت الواليـة إىل األم            ٦٧كما مكّن الفصل      -٢٥٦
احلاضنة إذا تعذر على الويل ممارستها، أو تغّيب عن مقّره وأصبح جمهول املقر، أو ألي سبب                

  .يضّر مبصلحة احملضون
/ آب املـؤرخ غـرة      ١٩٥٧ لسنة   ٣ من القانون عدد     ٥٨هذا وقد اقتضى الفصل       -٢٥٧

 واملتعلق بتنظيم احلالة املدنية أّنه يف صورة ما إذا ظهر مـن حكـم مبوتـه             ١٩٥٧ أغسطس
للوجود بعد احلكم فإّنه يسمح له بإثبات وجوده وطلب إبطال احلكم املذكور ويـسترجع              

شتراة  توجد عليها وكذلك مثن ما وقع التفويت فيه واملكاسب امل          اليتمكاسبه حسب احلالة    
  .برؤوس األموال واملداخيل الراجعة له
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  احلق يف تأسيس مجعيات ومنظمات تعىن مبوضوع االختفاء القسري  -٣  
وقـد   .كّرس الدستور اجلديد يف فصله اخلامس والثالثني حرية تكوين اجلمعيـات            -٢٥٨

نيـة  رفعت بعد الثورة مجيع التضييقات اليت كانت تعيق نشاط املنظمات غري احلكومية الوط            
وقـد شـكل     .منها والدولية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان مبا مكنها من ممارسة مهامها           

 املتعلق بتنظيم اجلمعيـات     ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٤ املؤرخ   ٢٠١١ لسنة   ٨٨املرسوم عدد   
 /تـشرين الثـاين    ٧ املؤرخ   ١٩٥٩ لسنة   ١٥٤والذي ألغى العمل مبقتضيات القانون عدد       

فقد نّص الفـصل    .  للعمل اجلمعيايت  اًمناسباً  قانونياً  إطاراجلمعيات،   املتعلق ب  ١٩٥٩نوفمرب  
 على أّنه حيّجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط اجلمعيات          ٨٨السادس من املرسوم عدد     

وأكّد الفصل اخلامس علـى حـق اجلمعيـات يف           .أو تعطيله بصفة مباشرة أو غري مباشرة      
مؤسسات الدولة وتقدمي مقترحات لتحسني أدائهـا       احلصول على املعلومات ويف تقييم دور       

ويف إقامة االجتماعات والتظاهرات واملؤمترات وورشات العمل ومجيـع األنـشطة املدنيـة             
  .األخرى ويف نشر التقارير واملعلومات وطبع املنشورات واستطالع الرأي

ساسـي أو يف    ويف املقابل حّجر هذا املرسوم على اجلمعّية أن تعتمد يف نظامهـا األ              -٢٥٩
بياناهتا أو يف براجمها أو يف نشاطها الدعوة إىل العنف والكراهّية والتعّصب والتمييز على أسس 
دينّية أو جنسية أو جهوّية، وأن متارس األعمال التجارية لغرض توزيع األموال على أعضائها              

ل لـدعم   للمنفعة الشخصية أو استغالل اجلمعية لغرض التهرب الضرييب وأن جتمع األمـوا           
أحزاب سياسية أو مرّشحني مستقلني إىل انتخابات وطنية أو جهوّية أو حمليـة أو أن تقـّدم          
الدعم املادي هلم وال يشمل هذا التحجري حق اجلمعية يف التعبري عـن آراءهـا الـسياسية                 

  .ومواقفها من قضايا الشأن العام
ن احلق يف تأسيس منظمات أو       إىل ما سبق بيانه، فإنّ الدولة التونسية تضم        اًواستناد  -٢٦٠

مجعيات تعىن مبوضوع االختفاء القسري وتشريكها يف وضع الربامج والسياسات والتشريعات 
  . اهلادفة إىل الوقاية من هذه الظاهرة ومعاجلة أسباهبا

  ٢٥املادة     
 ٩٢صادقت اجلمهورية التونسية على اتفاقية حقوق الطفل مبقتضى القانون عـدد              -٢٦١
منه على مالءمـة التـشريع       اًوحرص. ١٩٩١ نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٩املؤرخ   ١٩٩٢لسنة  

الوطين مع أحكام هذه االتفاقية، أقر املشرع التونسي صلب جملة محايـة الطفـل الـصادرة        
 محاية قانونية   ١٩٩٥ نوفمرب/تشرين الثاين  ٩ املؤرخ   ١٩٩٥ لسنة   ٩٢مبقتضى القانون عدد    

ضرر أو اإلساءة البدنية أو املعنوية أو اجلنسية أو اإلمهال          للطفل من كافة أشكال العنف أو ال      
  ).٢الفصل (أو التقصري اليت تؤول إىل إساءة املعاملة أو االستغالل 
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وقد اعتربت األحكام الواردة باجمللة اجلزائية املتعلقة جبرمييت التعذيب والفرار بشخص             -٢٦٢
حيث أقـر   . شديد يف العقوبة املستوجبة    من ظروف الت   استهداف الطفل هباتني اجلرميتني ظرفاً    

 للعقوبات املترتبة عن ارتكاب جرمية التعذيب يف         من اجمللة اجلزائية تشديداً     ثانياً ١٠١الفصل  
 وخطية قـدرها     سنوات سجناً  ٨صورة تسلطها على طفل من خالل الترفيع يف العقوبة من           

 دينـار والترفيـع يف       سنوات سجناً وخطية قدرها عشرون ألف      ١٠عشرة آالف دينار إىل     
 يف صورة ما إذا اجنر عـن         وخطية قدرها مخسة وعشرون ديناراً      سنة سجناً  ١٦العقوبة إىل   

  . تعذيب الطفل بتر عضو أو كسر أو إعاقة دائمة
 من اجمللة اجلزائية يف العقاب املسلّط على الشخص املرتكب          ٢٣٧كما شّدد الفصل      -٢٦٣

 إذا  واحليلة والتهديد من عشرة أعوام إىل عشرين عاماً       جلرمية الفرار بشخص باستعمال العنف      
  . سنه دون الثمانية عشر عاماًكان املختطف أو الواقع حتويل وجهته طفالً

 من اجمللة اجلزائية املتعلق جبرمية الفرار بشخص دون استعمال العنف           ٢٣٨أّما الفصل     -٢٦٤
امني كل من بدون حيلة وال عنف       أو احليلة أو التهديد فقد اقتضى أنه يعاقب بالسجن مدة ع          

 من املكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره وال هتديد خيتلس أو ينقل إنساناً    
 إذا كان الطفل الواقع الفرار به يتراوح سنه بني          بعهدهتم ويرفع العقاب إىل ثالثة أعوام سجناً      

مخسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع        ويرفع العقاب إىل      ومثانية عشر عاماً   ثالثة عشر عاماً  
  . واحملاولة موجبة للعقابالفرار به دون الثالثة عشر عاماً

وجيدر التنويه إىل أنّ الدستور وضع على كاهل الدولة واجب توفري مجيـع أنـواع                 -٢٦٥
كما أكدت جملة  ). ٤٧الفصل   (احلماية لكل األطفال دون متييز ووفق املصاحل الفضلى للطفل        

الطفل على ضرورة اعتبار مصلحة الطفل الفضلى يف مجيع اإلجراءات اليت تتخذ شأنه             محاية  
سواء من قبل احملاكم أو السلطات اإلدارية أو مؤسسات الرعايـة االجتماعيـة العموميـة               

وبالرجوع إىل مجيع األحكام اليت تضمنتها جملة محاية الطفل جند أن            ).٤الفصل  (اخلاصة   أو
 مجيع أنواع احلماية االجتماعية منها والقضائية سـواء بالنـسبة           املشرع حرص على ضمان   
  . ملصاحله الفضلىللطفل املهدد أو اجلانح وفقاً

 من هـذه    ١ من الفقرة    )ب(ويستجيب التشريع التونسي ملقتضيات الفقرة الفرعية         -٢٦٦
لّق  واملتع ١٩٥٧ أغسطس/آب املؤرخ غرة    ١٩٥٧ لسنة   ٣املادة على اعتبار أن القانون عدد       

 منه على أنه يستوجب كلّ تغيري وكل تـدليس يف           ٢٠بتنظيم احلالة املدنية ينّص يف الفصل       
رسوم احلالة املدنية وكلّ ترسيم هلذه الرسوم بورقة منفردة وبغري الدفاتر املعّدة لذلك غـرم               

ه وقد نّصت هذ  . الضرر ملن يهّمه األمر عالوة على العقوبات املنصوص عليها باجمللة اجلنائية          
شبهه  اجمللة على عقوبات جزائية تسلّط على مرتكب جرمية الزور سواء كان موظّفاً عمومياً أو

 من اجمللة املذكورة على أّنه يعاقب ١٧٢أو أي شخص ليست له هذه الصفة، إذ ينّص الفصل 
بالسجن بقية العمر وخبطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب يف مباشرة 

تغيري متعّمد   من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك بصنع وثيقة مكذوبة أووراً زوظيفته
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وسيلة كانت يف كل سند سواء كان مادياً أو غري مادي ويكون موضوعه إثبات  للحقيقة بأي
أما إذا ما ارتكب الزور من قبل شخص ليست له صـفة            . واقعة منتجة آلثار قانونية    حق أو 

فان العقوبة املستوجبة تكون السجن مدة مخسة عشر عاماً وخطية املوظف العمومي أو شبهه، 
كمـا يتحـّتم،    .  من اجمللة اجلزائية   ١٧٥قدرها ثالمثائة دينار وذلك طبقاً ملقتضيات الفصل        

 من اجمللة   ٥ ، احلكم أيضاً بالعقوبات التكميلية املقّررة بالفصل      ١٧٨حسب ما جاء بالفصل     
  . وظائف العمومية بالنسبة للموظف العمومي أو شبههاجلزائية ومن أمهها احلرمان من ال

 إىل أنّ املشرع التونسي نظّم صيغ القوامـة علـى األطفـال             وجتدر اإلشارة أخرياً    -٢٦٧
 املتعلـق بالواليـة العموميـة       ١٩٥٨مارس  /آذار٤ املؤرخ   ١٩٥٨ لسنة   ٢٧بالقانون عدد   
  . والكفالة والتبّني

 من هذا القانون على     ٧فالة والتبّني، نّص الفصل     ويف خصوص هناية سريان نظامي الك       -٢٦٨
وميكن للمحكمة االبتدائية بطلب من الكفيل       .أّنه تنتهي الكفالة عند بلوغ املكفول سن الرشد       

. أو من أولياء املكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة حسبما تقتضيه مصلحة الطفل              
  .، أو عن طريق القضاء قبل ذلك الطفل رشيداًفالكفالة تنتهي إذن بصفة آلية ملّا يصبح

 من هذا القانون أن احلكم الصادر عـن         ١٣أّما بالنسبة للتبّني، فقد اقتضى الفصل         -٢٦٩
 نّص يف املقابل على أّنه ميكن للمحكمة        ١٦لكّن الفصل    .حاكم الناحية بالتبّني يكون هنائيا    

حلضانة من املتبّني وإسنادها إىل شخص      االبتدائية بطلب من وكيل اجلمهورية أن حتكم برتع ا        
 .فادحاً  إخالالًآخر حسبما تقتضيه مصلحة املتبّنى، وذلك إن اّتضح أن املتبّني أخلّ بواجباته             

ورغم أن هذا الفصل يشترط للرجوع يف التبين اإلخالل الفادح من قبل املتبّني بواجباته جتاه               
 الرجوع يف التبّني إذا اقتضت مصلحة املتبّنـى         الطفل املتبّنى إالّ أن القضاء التونسي أقّر حق       

 ١٩٩٣مـارس   /آذار ٢٣ الصادر بتـاريخ     ٢٩٥٧٧ففي قرارها التعقييب املدين عدد      . ذلك
 على إطالقه مبعناه القضائي وإن كان       اعتربت حمكمة التعقيب التونسية أن التبّني ليس حكماً       

 وهو لذلك   ١٩٥٨مارس  /آذار ٤ من قانون    ١٣يصدر يف صيغة احلكم حسب تعبري الفصل        
وأكّدت احملكمة يف ذات القرار علـى حـرص         . قابل للرجوع فيه عند قيام ما يقتضي ذلك       

 لـذلك   املشرع على العناية مبصلحة املتبّنى باعتبارها السبب اجلوهري لسّن عقد التبّني وتبعاً           
 مـن بقيـة      للرجوع فيه مىت أقيم الدليل على فساده شأنه شأن غريه          يكون هذا العقد قابالً   

العقود املدنية أو عند حدوث أسباب خطرية مستوجبة لذلك تتعلق مبصلحة الطفل املتبّنى اليت              
انعدمت أو زالت أو تعرضت للهضم واخلطر أو عند إعراض املتبىن ورفضه القـاطع للتـبين                
وإصراره على احلفاظ على نسبه األصلي مىت بلغ سن التمييز أو الرشد وهو حـق ينـضوي                 

 الشخص وحقه كإنسان يف احلفاظ على حقه املـشروع يف االنتـساب ألبويـه      حتت حرية 
احلقيقيني، وهو حق مقّدم يف االعتبار ناصرته تشريعات حقوق اإلنسان والطفل وحرص على     

  . اعتبارها قانون التبّني ذاته عندما ركّز يف أهم عناصره على مصلحة املتبّنى

        


