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لضحا�ا انتهاكات  الةالفعّ  العدالةبتوفیر الدوائر الجنائیة المتخّصصة  ضمان قیام�جب تونس: 
 حقوق اإلنسان

 

قیام الدوائر الجنائیة المتخّصصة، لضمان  الالزمة التدابیرناشدت اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات التونسیة اتخاذ 
 .�شكٍل فّعال ومالئم العدالة لضحا�ا انتهاكات حقوق اإلنسانبتوفیر مؤخرًا، التي تّم إحداثها 

 
 حاسمةً  لدوائر الجنائیة المتخّصصة مهمةً أّكدت اللجنة الدولیة للحقوقیین أّن على عاتق اتنشرها الیوم،  وفي مذ�رةٍ 

 تسق مع القانون الدولي والمعاییر الدولیة.�ما ی ،تتمثل في محاسبة المسؤولین عن ارتكاب هذه االنتهاكات
 

على مدى استعداد تتوقف �الفعالیة المطلو�ة  هذه المهمة إنجاز علىصة الدوائر الجنائیة المتخّص  إّال أّن قدرة
 ، �ما هو منصوص علیه في التوصیات الواردة في المذ�رة.عدٍد من التدابیر السلطات التونسیة التخاذ

 
�اختیار وتعیین قضاة الدوائر الجنائیة  رتبطةتحلیًال للضمانات الم التي تنشرها اللجنة الدولیة للحقوقیینتقّدم المذ�رة و 

العقبات أ�ضًا  المذ�رة نتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان. �ما تدرج�اال الدوائر في البتّ  هذه واختصاص ،المتخصصة
 ال.فعّ نحٍو  الدوائر على توفیر العدالة علىقدرة هذه القانونیة والعملیة التي من شأنها أن تعرقل 

 
 

رساء اآللیات واإلجراءات الرامیة إلى إلالدولة  اتخذتهاكما أقّرت اللجنة الدولیة للحقوقیین �أهمیة المبادرات التي 
في  والكرامةهیئة الحقیقة معالجة االنتهاكات السا�قة لحقوق اإلنسان في سیاق "العدالة االنتقالیة"، من قبیل إنشاء 

 تونس.
 

وعلى حّد تعبیر سعید بن عر�یة، مدیر برنامج الشرق األوسط وشمال أفر�قیا في اللجنة الدولیة للحقوقیین، ولكن، 
. �ما في تونس تطبیق العدالة والمساءلة عملیة �جب أّال تعرقل هذه اآللیات، وال سیما الدوائر الجنائیة المتخّصصة،"

 ."ال أن تحّل محّلهالقضاء العادي نظام  �جب أن تكّمل هذه اآللیات
 

الدوائر  أداءضمان ل التونسیة السلطات الدور الذي �جب أن تؤد�هعلى  أ�ضاً  اللجنة الدولیة للحقوقیین وشّددت
 قطبّ تُ واضحة  إجراءاتٍ �إرساء  السلطات قیامفي  رللمهام المسندة إلیها �فعالیة. و�تمثل هذا الدو  الجنائیة المتخّصصة

اإلجراءات مع حقوق المحاكمة العادلة المعترف بها صة؛ وضمان اتساق هذه في إطار الدوائر الجنائیة المتخّص 



 
 اٍت خاصة لحما�ة الشهود والضحا�ا تحترمصة للتحقیق والمالحقة القضائیة؛ وتقد�م وحددولیًا؛ و�نشاء أجهزة متخّص 

 المعاییر الدولیة.
 

لتعر�فات غیر الدقیقة للجرائم، الجهود المبذولة لتطبیق المساءلة في تونس فتشمل اتقف في وجه التي أما العقبات 
 ؛�ما هي واردة في المجلة الجزائیة؛ وتطبیق فترات التقادم على االنتهاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان مسؤولیة الرؤساءو 

 أمامها. م �شكاواهم مباشرةً والتقدّ صة الضحا�ا إلى الدوائر الجنائیة المتخّص  والشكوك المحیطة �إمكانیة ولوج
 

السلطات التونسیة اتخاذها من أجل إزالة  علىالتدابیر المحّددة التي  في المذ�رة اللجنة الدولیة للحقوقیین كما أدرجت
 . ومن هذه التدابیر:�فعالیة لمهامها هذه العقبات وضمان أداء الدوائر الجنائیة المتخّصصة

 �مؤسسات نظام القضاءعالقتها �حّدد صاص الدوائر الجنائیة المتخّصصة، و واضح ینّظم اخت إرساء إطار •
 هیئة الحقیقة والكرامة؛�العادي و 

�ما في ذلك االنتهاكات التي لم ضمان التحقیق في �افة انتهاكات حقوق اإلنسان المزعومة ومالحقتها،  •
 ؛الدوائر الجنائیة المتخصصةتعرض على هیئة الحقیقة والكرامة أو تلك التي لم تحلها الهیئة الى 

تطبیق مبدأ عدم السماح �اإلفالت من العقاب في حاالت االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان �نتیجة ل •
 التقادم؛

انتهاك جسیم لحقوق اإلنسان التذرع �أمر صادر عن  ألي مسؤول عنالقوانین التونسیة  عدم سماحضمان  •
 ؛الجنائیة رئیس أو سلطة عامة لإلفالت من المسؤولیة

مساهمة الدوائر الجنائیة المتخصصة في الضمان الكامل لحق الضحا�ا في جبر الضرر الكافي والفعال  •
 والفوري �جمیع أشكاله المعترف بها في القانون الدولي.
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