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 إجراءات الدوائر الجنائیة المتخّصصة على ضوء المعاییر الدولیة :تونس
 

التي أطاحت �حكم الرئیس بن علي، اعتمدت السلطات االنتقالیة التونسیة مجموعًة واسعًة  2010 عام�عد ثورة 
وأثناء لحقوق اإلنسان التي ارتكبت قبل  جسیمةالمن اإلصالحات القانونیة والمؤسساتیة بهدف معالجة االنتهاكات 

 الثورة.
 

الذي  1)2013(سیشار إلیه في ما یلي �قانون سنة  2013وعلى الرغم من إقرار قانون العدالة االنتقالیة في سنة 
نّص على إنشاء هیئة الحقیقة والكرامة وعلى إحداث الدوائر الجنائیة المتخّصصة، ما زالت هذه المبادرات عاجزًة 

 العدالة للضحا�ا.تحقیق لجناة و ا ضمان محاسبةعن 
 

 8المؤرخ  2014لسنة  2887رسمیًا �موجب األمر عدد  شأتأن أّن الدوائر الجنائیة المتخّصصة في حینو 
لشغل المراكز ضمن هذه الدوائر، ال ورغم تعیین عدٍد من القضاة  2)،2014(أمر سنة  2014س آب/أغسط

وتفتقر إلى الوضوح  ملیئًة �الشوائب ذات الصلة مؤسساتیةالترتیبات الإجراءات الدوائر الجنائیة المتخصصة و تزال 
 �شكٍل �بیر.

 
منصوص علیها في الباب الثالث �شأن المحاسبة من �آلیة لدوائر المتخّصصة ل جنائيالوتم التأكید على الطا�ع 

الواضحة الجنائیة ال تعّد اإلجراءات لذلك، و . 2014وهذا ما تم تأكیده أ�ضا في أمر سنة  ،2013قانون سنة 
هذه الدوائر فحسب، بل أنها ضرور�ة أ�ضا الحترام التزامات تونس الدولیة،  امامشرطًا أساسیًا لفعالیة المحاكمات 

انتهاكات حقوق اإلنسان، وحق الضحا�ا في انتصاف في حاالت التقصي والمالحقة القضائیة االلتزام �ا �ما فیه
من العهد الدولي الخاص �الحقوق  9على سبیل المثال، تنّص المادة و فعال وحق المتهم في محاكمة عادلة. 

ر لإلجراء المقرّ  علیها القانون وطبقاً ألسباب ینص "ال �جوز حرمان أحد من حر�ته إال المدنیة والسیاسیة على أنه 
ومن حق �ل فرد ... أن تكون قضیته محل نظر منصف وعلني من قبل " على ما یلي: 14" وتنّص المادة فیه

 ."منشأة �حكم القانون و حیاد�ة، و مستقلة و محكمة مختصة 
 

 یتعلق �إرساء العدالة االنتقالیة وتنظیمها. 2013�انون األول/ د�سمبر  24المؤرخ في  2013لسنة  53القانون األساسي عدد  1
�انون األول/  29المؤرخ  2014لسنة  4555. راجع األمر عدد 2014آب/أغسطس  8مؤرخ  2014لسنة  2887أمر عدد  2

یتعلق �إحداث دوائر جنائیة متخصصة في  2014آب/أغسطس  8مؤرخ  2014لسنة  2887عدد  المعدّل لألمر 2014د�سمبر 
لكاف و�نزرت والقصر�ن وسیدي العدالة االنتقالیة �المحاكم االبتدائیة المنتصبة �مقار محاكم االستئناف بتونس وقفصة وقا�س وسوسة وا

دوائر إضافیة في مدنین، وموناستیر،  4ون األول/د�سمبر إلحداث �ان 19المؤرخ  2016لسنة  1382د، المعّدل �المرسوم رقم بوز�
 ونابل وقیروان.
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)، إال 8(الفصل  2013لسنة  53أّن إحداث الدوائر الجنائیة المتخّصصة منصوص علیه في القانون عدد ورغم 
أّن إجراءات هذه الدوائر ما زالت غیر واضحة. و�رى أصحاب الشأن والجهات الفاعلة في القضاء التونسي أّن  

، �مهد لقیام نظام استثنائي �ختلف تمامًا 2013لعدالة االنتقالیة" التونسي، وخاصة قانون سنة ل" القانوني طاراإل
و�بني أصحاب هذا الرأي  3عن نظام العدالة الجنائیة القائم فیما �خّص طبیعة عمل الدوائر الجنائیة المتخّصصة.

والتي یبدو أنها تمنح دورًا فاعًال  2013اعتقادهم على الترتیبات المؤسساتیة المنصوص علیها في قانون سنة 
تمنح هیئة �تلك التي والكرامة �فوق دور النیا�ة العمومیة، وعلى تفسیر مقتضیات أخرى للقانون  لهیئة الحقیقة

اعتبر قانون سنة ما الحقیقة والكرامة وحدها صالحیة إحالة القضا�ا إلى الدوائر الجنائیة المتخّصصة. ولكن إذا 
إلى اإلجراءات الشاملة والمفّصلة التي تكون  واألوامر المنّفذة له �مثا�ة نظاٍم منفصٍل تمامًا، فهو �فتقر 2013

مجلة ضرور�ًة لضمان سیر عمل الدوائر الجنائیة المتخّصصة، من قبیل اإلجراءات المنصوص علیها في 
  .اإلجراءات الجزائیة

 
فیما یتعلق �اإلجراءات الجنائیة  2013إّن البنیة المؤسساتیة الناقصة التي نّص علیها قانون سنة ففي الواقع، و 

. فمن حیث المبدأ، ال تتوّلى ال تزال غامضةاإلجرائیة التي  ئلةاألسأمام الدوائر المتخصصة تطرح العدید من 
، �الشرطة داخل هذه المحاكم سوى مرحلة المحاكمة. وفي ظّل غیاب مؤسسات متخصصةالجنائیة الدوائر 

لمؤسسات التا�عة لنظام ینعقد االختصاص لالتحقیق، فمن المفترض أن  ءالقضائیة، والنیا�ة العامة أو قضا
، ال سیما مجلة اإلجراءات الجزائیة. و�الفعل تنّص وان تتبع اإلجراءات العاد�ة امامه العدالة الجنائیة العادي
على أن یتم استحداث الدوائر الجنائیة المتخصصة �المحاكم  2014مر سنة من أ 2016النسخة المعّدلة لسنة 

، والقانون األساسي عدد 2013االبتدائیة المنتصبة ضمن محاكم االستئناف الثالثة عشر. �ما أّن قانون سنة 
مرتبطة  المتعلق �أحكام متصلة �العدالة االنتقالیة و�قضا�ا 2014حز�ران/یونیو  12المؤرخ في  2014لسنة  17

(�شار إلیه في ما یلي �قانون سنة  2011شباط/فبرایر  28و 2010�انون األول/د�سمبر  17�الفترة الممتدة بین 
�ّلها تشیر �طر�قة أو �أخرى إلى القوانین والمؤسسات المختلفة التي تحكم نظام  2014وأمر سنة  ،)2014

لعدالة االنتقالیة" ل" القانوني طاراإلالتفاعل بین ة طبیعالعدالة العادي. ومع ذلك لم یتم التطّرق بوضوح إلى 
 والمؤسسات القضائیة القائمة. ءاتوقانون اإلجرا

 
إّن االعتماد على المؤسسات الموجودة واإلجراءات المتبعة �طرح بدوره مجموعًة من المشاكل، اضافة الى ذلك، فو 

اللجنة الدولیة  ى ذلكقصور، �ما أشارت إل ال سیما في ظّل ما �شوب نظام العدالة التونسي من عیوب وأوجه
هذا المجال آلیات "العدالة االنتقالیة" وغیرها من التدابیر في  نترى اللجنة أو   4للحقوقیین في منشوراٍت سا�قة.

 ,Pourzand Pejman. راجع أ�ضًا 2017حز�ران/یونیو  16مقا�الت أجرتها اللجنة الدولیة للحقوقیین مع القضاة التونسیین،  3
L’évaluation des acteurs de la chaîne pénale engagés dans le cadre de la justice transitionnelle 
en Tunisie, eu égard à leur capacité de prendre en charge les dossiers d’atteintes graves aux 

droits de l’homme: analyse critique et recommandations من منشورات البرنامج التدر�بي لقضاة الدوائر الجنائیة ،
 .17، ص. 2015أعّده �ّل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان، تموز/یولیو المتخصصة الذي 

ضعف آلیات االنتصاف وجبر الضرر الفعالة لضحا�ا انتهاكات  –اللجنة الدولیة للحقوقیین، عدالة وهمیة، إفالت مستمر من العقاب  4
http://icj2.wpengine.com/wp-، متوافر عبر الرا�ط: 1620أ�ار/مایو  13 حقوق اإلنسان في تونس،

-2016-report-Thematic-cationsPubli-reparations-and-Remedies-content/uploads/2016/05/Tunisia
ARA.pdf  2017أ�ار/مایو  30(تمت ز�ارة الموقع في.( 
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http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/05/Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/05/Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/05/Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/05/Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/05/Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf


في ضمان المساءلة والعدالة في سیاق العملیة االنتقالیة في تونس، اال أنها �جب أن تكمل نظام  تهاهماسرغم م
لعاد�ة ال أن تحّل محّله. �ما تعتبر اللجنة الدولیة للحقوقیین أ�ضًا أّنه، من أجل ضمان فعالیة إجراءات العدالة ا

مع القانون الدولي والمعاییر الدولیة، ال سیما هذه اإلجراءات الدوائر الجنائیة المتخصصة، �جب أن تتسق 
حقتها، وضمان حق الضحا�ا في الجبر الفعال التزامات تونس �التحقیق الفعال في انتهاكات حقوق اإلنسان ومال

 وضمانات المحاكمة العادلة.
 
في هذه المذ�رة، تتطّرق اللجنة الدولیة للحقوقیین تحدیدًا إلى المسائل اإلجرائیة المتعلقة �الولوج إلى الدوائر و 

مع األخذ �عین  الجنائیة المتخصصة، و�مراحل التحقیق والمالحقة القضائیة، و�ضمانات المحاكمة العادلة،
ولوج الضحا�ا إلى ضمان �جب هذا و واإلجراءات والمؤسسات الجنائیة القائمة.  االعتبار إطار "العدالة االنتقالیة"

فضًال عن ذلك،  �جب أن تتسق و الدوائر الجنائیة المتخصصة، وذلك لضمان حقهم في انتصاف قضائي فعال. 
تونس في التحقیق مع مرتكبي هذه االنتهاكات ومالحقتهم قضائیا. مراحل التحقیق والمالحقة القضائیة مع التزام 

، 2013في هذا السیاق، تطرح الترتیبات اإلجرائیة والمؤسساتیة، ال سیما �موجب ما ینّص علیه قانون سنة و 
القصور الموجودة في إطار أوجه في ما یتعلق �احترام المعاییر الدولیة. �ما تدرس هذه المذ�رة مهمة مخاوف 

لحقوق والضمانات الدولیة للمحاكمة تكر�سها لاإلجراءات الجنائیة ومدى � ما یتعلقالعدالة االنتقالیة" أو فی"
المسائل اإلجرائیة، من خالل هذه العادلة. �ما تدرج المذ�رة أ�ضًا مجموعًة من التوصیات حول �یفیة معالجة 

المتبعة، �ما یتماشى مع القانون الدولي الجنائیة و�صالح اإلجراءات  2013إدخال تعد�الت على قانون سنة 
والمعاییر الدولیة. و�عتبر هذا األمر حاسمًا لكي تتمكن الدوائر الجنائیة المتخصصة من المساهمة في القضاء 
على اإلفالت من العقاب، وضمان حقوق الضحا�ا و�صالح نظام العدالة الجنائیة �كّل في تونس. وال بّد من 

ًا إلى أّن هذه المذ�رة تشّكل جزءًا من سلسلٍة من منشورات أخرى للجنة الدولیة للحقوقیین تهدف إلى اإلشارة أخیر 
تعرقل عمل الدوائر الجنائیة المتخصصة وقدرتها على قد معالجة التحد�ات القانونیة اإلجرائیة والجوهر�ة التي 

 5معالجة االنتهاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان المتوارثة في تونس.
 
 
 

 
 

 �سبیل لالنتصاف القضائيإلى الدوائر الجنائیة المتخّصصة  لوجأوًال. الو 
 
لكل فرد یدعي التعرض النتهاكات حقوق اإلنسان الحق في الولوج إلى سبل انتصاٍف فعالة. و�شمل هذا الحق، 

علیها في القانون في ما یتعلق ببعض أنواع االنتهاكات، �ما فیها االنتهاكات ذات الطبیعة الجنائیة المنصوص 
أمام هیئة قضائیة مختصة. ولّما �انت آلیة الدوائر الجنائیة  ة الشخصالدولي أو الوطني، الحق في عرض قضی

المتخصصة تمّثل في تونس شكًال جدیدًا من أشكال االنتصاف القضائي، فإّن اللجنة الدولیة للحقوقیین متخّوفة 

، متوافرة عبر 2016تشر�ن الثاني/نوفمبر تونس: الدوائر الجنائیة المتخصصة على ضوء المعاییر الدولیة، اللجنة الدولیة للحقوقیین،  5
-https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/11/Tunisia-Memo-on-SCCالرا�ط: 

Advocacy-Analysis-Brief-2016-ARA.pdf 
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الحق في االنتصاف على النافذة سلبیا تقالیة" واإلجراءات الجنائیة لعدالة االنل" القانوني طاریؤثر اإلمن أن 
 �ما �خالف القانون الدولي والمعاییر الدولیة.و القضائي 

 

 لقانون المحليلإلجراءات القضائیة وفقًا لالضحا�ا  تحر�كالقیود التي تعرقل  ) أ
 

القضا�ا المتعلقة "�النظر في  جنائیة المتخصصةتعهد الدوائر ال، ت2013من قانون سنة  8للفصل  وفقاً 
قانون سنة �االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان على معنى االتفاقیات الدولیة المصادق علیها وعلى معنى أحكام 

لعدالة االنتقالیة" ل" القانوني طاراإل". وعلى الرغم من أّن هذه الدوائر منتصبة في مقار المحاكم، اال أن 2013
�إحالة في ما یتعلق مهما اته على إجراءات "خاصة" تمنح هیئة الحقیقة والكرامة دورًا ینص في عدٍد من مقتضی

 الدعاوى أمام الدوائر الجنائیة المتخصصة.
 
الملفات التي یثبت لها فیها "تحیل الهیئة إلى النیا�ة العمومیة على أن  2013من قانون سنة  42�نّص الفصل و 

بتلقي  2013". و�ّلفت هیئة الحقیقة والكرامة �موجب قانون سنة اإلنسانارتكاب انتهاكات جسیمة لحقوق 
 ،2016حز�ران/یونیو  15الشكاوى المتعلقة �مجموعة واسعة من االنتهاكات السا�قة لحقوق اإلنسان. و�حلول 

الثالث من �حّدد الباب و ألف دعوى.  60الهیئة ما یز�د عن تلقت المهلة النهائیة لتقد�م ملفات الضحا�ا، تار�خ 
(�شار إلیه في  2016دلیل اإلجراءات العام لهیئة الحقیقة والكرامة الصادر في شهر �انون الثاني/ینایر من سنة 

 6ما یلي بدلیل إجراءات هیئة الحقیقة والكرامة) اإلجراءات التي على الهیئة اتباعها عند تلقي ملفات الضحا�ا.
في صورة إحالة هیئة الحقیقة والكرامة ملفات إلى أّنه  2014نة من قانون س 3�ضافًة إلى ذلك، �شیر الفصل و 

 .للدوائر القضائیة المتخصصة "آلیاً "فإن النیا�ة العمومیة تحیلها ، إلى النیا�ة العمومیة
 
اللجنة الدولیة للحقوقیین تفسیرًا لهذه المقتضیات، و�خاصة ما ینّص علیه �ّل من قابلتهم قّدم قضاة رفیعو الرتب و 

أنها تمنح هیئة الحقیقة والكرامة صالحیًة حصر�ًة في إحالة القضا�ا إلى الدوائر  اكدو وأ، 3والفصل  42ل الفص
 7المتخصصة، �ما �ستبعد إمكانیة تقد�م الضحا�ا لشكاواهم �االستناد إلى مجلة اإلجراءات الجزائیة.الجنائیة 

في ما یتعلق �مباشرة  و�عوض اإلجراءات العاد�ة �ستبعد الجهات على أّن إطار "العدالة االنتقالیة"هذه وتؤ�د 
ترتب على �ل جر�مة دعوى عمومیة تهدف إلى �موجب مجلة اإلجراءات الجزائیة، "یو  .اإلجراءات الجنائیة

." إّن انتهاكات حقوق في صورة وقوع ضرر دعوى مدنیة لجبر ذلك الضرر تطبیق العقو�ات و�ترتب علیها أ�ضاً 
مجلة اإلجراءات الجزائیة، و�تّم لمن  1الجزائیة مشمولة �منصوص الفصل  في المجلة اإلنسان المنصوص علیها

، 2014أیلول/سبتمبر  19هیئة الحقیقة والكرامة، دلیل اإلجراءات العام، صادر �قرار من مجلس هیئة الحقیقة والكرامة المؤرخ في  6
http://www.ivd.tn/ar/wp-، متوافر عبر الرا�ط 2016نایر والذي تّم نشره في �انون الثاني/ی

-15/12/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84content/uploads/20
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91.pdf  راجع 2017أ�ار/مایو  29(تمت ز�ارة الموقع في .(
والكرامة (�شار إلیه في ما یلي بدلیل من دلیل إجراءات لجنة البحث والتقصي للجنة البحث والتقصي بهیئة الحقیقة  6أ�ضًا الفصل 

، 2016�انون الثاني/ینایر  20المؤرخ في  6إجراءات لجنة البحث والتقصي)، الصادر �قرار من مجلس هیئة الحقیقة والكرامة عدد 
 ).2017أ�ار/مایو  29في (تمت ز�ارة الموقع   /pdf.html-gShNixt/https://www.docdroid.net.متوافر عبر الرا�ط: 

 .2017حز�ران/یونیو  16مقا�الت اللجنة الدولیة للحقوقیین مع القضاة التونسیین،  7
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وفقًا للتشار�ع التونسیة الحالیة، �جوز مباشرة  8تتبع مع سائر الجرائم. التعامل معها �الطر�قة نفسها التي
ا �عرف أ�ضًا �الجهة األصلیة موهو اإلجراءات الجنائیة بوسائل ثالثة: من قبل النیا�ة العمومیة من تلقاء نفسها، 

المتضّرر من الجر�مة في حال قبل أو من  10من قبل النیا�ة العمومیة �أمر من وز�ر العدل؛ 9لتحر�ك الدعوى؛
ولكن ال تتضّمن مجلة اإلجراءات الجزائیة أّي حكم �سمح  11قرر و�یل الجمهور�ة عدم مباشرة التحقیق.

 .عن طر�ق المراجعة القضائیة یة برّد الشكوى �الطعن في قرار النیا�ة العموم للمتضّرر
 
في ما یتعلّق �الدعاوى المدنیة، و�موجب النظام القانوني التونسي، �حق لضحا�ا االنتهاكات الجسیمة لحقوق و 

اإلنسان رفع  دعوى مدنیة مستقلة، و�مكن أن تقع المسؤولیة المدنیة على مرتكب االنتهاكات الجسیمة لحقوق 
و�مكن  12الدولة في حال �ان الجناة مسؤولین عمومیین ارتكبوا الجرائم في سیاق أدائهم لمهامهم.اإلنسان وعلى 

في آن واحد مع الدعوى العمومیة، وفي هذه الصورة یتوقف النظر أو  د لدى المحكمة المدنیةنفر شكل م� القیام بها
حا�ا االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان �ضافًة إلى ذلك، �مكن لضو . الدعوى العمومیةفي  یتم البتفیها إلى أن 

رفع دعوى للحصول على تعو�ضات أمام المحكمة اإلدار�ة التي تتوّلى البت في المنازعات بین األفراد واإلدارة 
 العامة.

 
لم یتضح �عد ما إذا �انت الدوائر  ،صلت مهلة التقّدم �الشكاوى أمام هیئة الحقیقة والكرامة إلى نهایتهاو �عد ان و 

للبت في قضا�ا االنتهاكات الجسیمة السا�قة لحقوق اإلنسان،  حصر�ةصالحیة لها  ون الجنائیة المتخّصصة ستك
والمحاكم العسكر�ة. و�بدو ذلك ممكنًا �ما  العاد�ةن الفصل في هذه القضا�ا سائر المحاكم الجنائیة مفیما تستبعد 

قد منح الدوائر الجنائیة المتخصصة صالحیة الفصل في جمیع قضا�ا االنتهاكات  2014أّن قانون سنة 
، �ما فیها الدعاوى العالقة حالیًا لدى المحاكم العسكر�ة. 2010الجسیمة لحقوق اإلنسان المرتكبة إ�ان الثورة سنة 

الوسیلة الوحیدة  ت،، حسب �عض التفسیراالدوائر الجنائیة المتخصصةوعلیه، فإّن هذه المقتضیات ستجعل من 
�اختصاص البّت في  تحتفظقد المحاكم المدنیة واإلدار�ة �مكن القول أن . و سا�قةلتحقیق العدالة في االنتهاكات ال

 الجوانب غیر الجنائیة لهذه القضا�ا.
 
لعدد الكبیر من الشكاوى التي تلقتها هیئة الحقیقة والكرامة والقدرة المحدودة للدوائر نظرا لفضًال عن ذلك، و و 

تطو�ر المعاییر  هیئة الحقیقة والكرامة حالیًا على عملالجنائیة المتخصصة، فإّن اللجنة الدولیة للحقوقیین تتفّهم 
، و�ن �ان ن بین الملفات التي تلقتهاالالزمة الختیار الدعاوى التي ستحال إلى الدوائر الجنائیة المتخصصة م

 إلى هذه الدوائر. على عملیة الولوج�ال شك یؤثر س ذلك

 .1مجلة اإلجراءات الجزائیة التونسیة، الفصل  8
 .20و 2مجلة اإلجراءات الجزائیة، الفصالن  9

، الفصل 1987�انون األول/د�سمبر  29المؤرخ في  1987لسنة  80والقانون عدد  23و 21مجلة اإلجراءات الجزائیة، المادتان  10
1. 
 .36و 2مجلة اإلجراءات الجزائیة، الفصالن  11
من  85-82�موجب الفصول . إّن الجوانب واألنواع المختلفة للمسؤولیة المدنیة مرعیة 7مجلة اإلجراءات الجزائیة التونسیة، الفصل  12

المتعّلق �ضبط القانون األساسي  1982لسنة  70من القانون عدد  49مجلة االلتزامات والعقود. �اإلضافة إلى ذلك، ینّص الفصل 
 العام لقوات األمن الداخلي على مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفي قوات األمن الداخلي.
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�شمل االختصاص الموضوعي للدوائر الجنائیة المتخّصصة أّي انتهاكات جسیمة لحقوق اإلنسان �ما هي و 

. وفي وقٍت ال یتضمن فیه قانون 2013محّددة في المعاهدات الدولیة التي صادقت علیها تونس وقانون سنة 
اعتبار أّن هیئة الحقیقة  وعلىأّي إشارة إلى االختصاص الزمني للدوائر الجنائیة المتخّصصة،  2013سنة 

إلى تطبیق الفترة ذلك قد یؤدي  ،إحالة القضا�ا إلى الدوائر الجنائیة المتخصصةوالكرامة تملك وحدها صالحیة 
(الفصل  2013�انون األول/د�سمبر  31وحتى  1955تموز/یولیو  1الهیئة، أي من  تفو�ضنفسها المشمولة ب

17.( 
 
ألغراض القانون نفسه،  النتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسانل تعر�فاً  3201من قانون سنة  3الفصل  �تضمنو 

"أجهزة الدولة" أو  من الجناة مشیرًا إلى الطبیعة الجسیمة أو "الممنهجة" لالعتداءات، وصفة ما إذا �ان
لك." "مجموعات أو أفراد تصرفوا �اسمها أو تحت حمایتها و�ن لم تكن لهم الصفة أو الصالحیة التي تخول لهم ذ

، تتضمن االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان التي 2013من قانون سنة  8�اإلضافة إلى ذلك، وتبعًا للفصل و 
تقع ضمن اختصاص الدوائر الجنائیة المتخصصة، على سبیل الذ�ر ال الحصر: "القتل العمد، االغتصاب وأي 

م دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة." شكل من أشكال العنف الجنسي، التعذیب، االختفاء القسري، واإلعدا
كما یتضّمن هذا الفصل أ�ضًا، و�ن �انت خارج نطاق االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان، القضا�ا التي تتعهد 
الدوائر الجنائیة المتخصصة البّت فیها والمتعلقة بـ"تزو�ر االنتخا�ات و�الفساد المالي واالعتداء على المال العام 

 13الهجرة االضطرار�ة ألسباب سیاسیة." والدفع إلى
 

من دلیل إجراءات هیئة الحقیقة والكرامة، یبّت مجلس الهیئة في �ّل الشكاوى والعرائض المقدمة  53وفقًا للفصل 
�تخذ مجلس الهیئة قرارًا �الحفظ إذا ما تبین له أّن المؤاخذات المنسو�ة إلى المسؤولین ال تشكل و إلى الهیئة. 

. �ما �قرر المجلس وفقًا لهذا الفصل أ�ضًا إحالة الملف إلى 2013لسنة  53انتهاكات على معنى القانون عدد 
من  الحفظمكن الطعن في قرارات �و الدوائر المختصة متى ثبت له ارتكاب انتهاكات جسیمة لحقوق اإلنسان. 

خالل إجراءات خاصة منصوص علیها في دلیل إجراءات البحث والتقصي للجنة البحث والتقصي بهیئة الحقیقة 
من دلیل اإلجراءات العام لهیئة الحقیقة  54�ما ینّص الفصل  14والكرامة (دلیل إجراءات البحث والتقصي).

مجلس الهیئة حفظ ملف �مكن لكل شخص شمله التحقیق في هذا الملف والكرامة على أنه "في صورة ما إذا قرر 
 أن �طلب شهادة في حفظ الملف".

 
 

 المعاییر الدولیة �موجبالتحلیل  ) ب

 تباعًا. 3و 2، الفقرتان 8، الفصل 2013�انون األول/د�سمبر  24ؤرخ في الم 2013لسنة  53القانون األساسي عدد   13
توجه اللجنة مقترحات الملفات المرفوضة مع بیان أسباب الرفض إلى مجلس الهیئة للمصادقة في أول اجتماع له، على أن تتولى   14

). أجل الطعن عن طر�ق "مطلب إعادة 12الهیئة إعالم المعنیین �فحوى قرارات المجلس (دلیل إجراءات البحث والتقّصي، الفصل 
) في صورة ما 30ن تار�خ ثبوت حصول العلم الشخصي للعارض. و�رفع األجل إلى ثالثین یومًا () م15النظر هو خمسة عشر یومًا (

إذا �ان المعني �القرار قاطنًا خارج البالد التونسیة. وعند تعذر التبلیغ للشخص رغم حرص الهیئة خالل خمسة وأر�عین یومًا �عتبر 
). تحیل الهیئة الملفات المطعون فیها على أنظار 28لرفض نهائیًا (الفصل المعني �القرار متخلیًا عن حقه في الطعن و�صبح قرار ا

إلى دائرة المراجعة والتكییف القانوني متى تبّین ) أو 30لجنة البحث والتقصي التي تنظر فیها بواسطة فر�ق بتر�یبة مغایرة (الفصل 
 ).46جد�ة الطعن (الفصل لمجلس الهیئة 
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لى عمعاهدات دولیة و�قلیمیة انضّمت إلیها تونس عدة نّص ت، 15إلى جانب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 16التظّلم.ضمان حق المتضّرر في االنتصاف أو 
 
االنتهاكات الجسیمة في حاالت في وقٍت تشّكل فیه الدوائر الجنائیة المتخصصة سبیًال لالنتصاف القضائي و 

، و�طار العمل المقترن �ه وطر�قة 2013لحقوق اإلنسان، قد تكون القیود والثغرات التي یتضّمنها قانون سنة 
عن �ونها غیر متماثلة مع سائر المقتضیات األخرى  مع المعاییر الدولیة، وذلك فضالً  ینتفسیره، غیر متسق

وفي الواقع، إذا اعتبرت السلطات التونسیة الدوائر الجنائیة المتخصصة  17لقوانین "العدالة االنتقالیة" في تونس.
االنتهاكات المذ�ورة، وتأكد أّن مقتضیات مجلة اإلجراءات في حاالت  وسیلًة حصر�ًة لسبل االنتصاف القضائي 

زائیة ال تنطبق على إجراءات الدوائر الجنائیة المتخصصة، على األقل في الجوانب التي ینص فیها إطار الج
"العدالة االنتقالیة" على إجراءات محددة، و�ن �انت ناقصة، فإّن هذه اإلجراءات تقّید ولوج الضحا�ا إلى الدوائر 

 ضائي.الجنائیة المتخصصة، مما �عد انتهاكا لحقهم في االنتصاف الق
 

أوًال، إّن الصالحیة الحصر�ة التي تعطى لهیئة الحقیقة والكرامة من أجل إحالة الملفات إلى الدوائر الجنائیة 
المتخصصة تقّید من قدرة ضحا�ا االنتهاكات على الولوج إلى العدالة، وذلك على اعتبار أّن مقتضیات مجلة 

للضحا�ا المضمون إلغاء المر�ز القانوني  ى أساسهعلیتم فاإلجراءات الجزائیة ال تنطبق على هذه االنتهاكات، 
المستوفاة من المبادئ المتعلقة �حما�ة حقوق اإلنسان وتعز�زها  المجموعةتوّضح و وفقًا لمجلة اإلجراءات الجزائیة. 

الصادرة عن األمم المتحدة (�شار إلیها في ما یلي �مبادئ  من خالل اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفالت من العقاب
وعـلى الرغم من أن مسألة المالحقة القضائیة لمرتكبي االنتهاكات تقع �الدرجة مكافحة اإلفالت من العقاب) أّنه "

 األولى ضمن اختصاص الدول، فینبغي أن �كون الضحا�ا وأسرهم وورثتهم قادر�ن على رفع الدعاوى، إما �صورة
الدول  انفراد�ة أو جماعیة، و�خاصة عن طر�ق االدعاء �الحق المدني، أو �أشخاص یرفعون دعاوى خاصة في

 18."ذه اإلجراءاتبهعلقة �اإلجراءات الجنائیة التي تعترف قوانینها المت
 

ت التماس أن إمكانیة الوصول إلى العدالة وآلیاعالوًة على ذلك، و�موجب القانون الدولي، على الدول أن تضمن "
اإلنصاف والحصول علیه هي إمكانیة متاحة �سهولة وأن التدابیر اإل�جابیة تضمن اإلنصاف لجمیع األشخاص 

 .8ان، المادة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس  15
)؛ االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال 3( 2راجع على سبیل المثال العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة   16

حما�ة ؛ االتفاقیة الدولیة ل39؛ اتفاقیة حقوق الطفل، المادة 14و 13؛ اتفاقیة مناهضة التعذیب، المادتان 6التمییز العنصري، المادة 
؛ والمیثاق األفر�قي لحقوق اإلنسان والشعوب، 24) و2( 20) (و)، 2( 17)، 2( 8جمیع األشخاص من االختفاء القسري، المواد 

 ) (أ).1( 7المادة 
جزءًا من القسم المتعّلق بتحدید وظائف هیئة الحقیقة والكرامة، ال الدوائر الجنائیة  2013من قانون سنة  42�شّكل الفصل   17

أ�ضًا و�أنه �صف الملفات التي تحیلها الهیئة إلى الدوائر  2014من قانون سنة  3المتخصصة. لیس هذا فحسب، بل یبدو الفصل 
 الجنائیة المتخصصة �أحد الخیارات المتوافرة من بین جملة خیارات أخرى عن طر�ق تحدید إجراءات خاصة لهذه اإلحاالت.

 المستوفاة من المبادئ المتعلقة �حما�ة حقوق اإلنسان وتعز�زها من خالل اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفالت من العقاب المجموعة  18
 UN Doc، وثیقة األمم المتحدة رقم الصادرة عن األمم المتحدة (�شار إلیها في ما یلي �مبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب)

E/CN.4/2005/102/Add.1 )8  19)، المبدأ 2005شباط/فبرایر. 
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 "خطـیر"للقانون الدولي لحقوق اإلنسـان أو انتـهاك  "جسیم"یتعین أن یتاح لضحیة انتهاك و 19".على قدم المساواة 
أحـد سـبل االنتصـاف القضـائیة "على نحو متساو إلى  الولوج، من قبیل التعذیب مثًال، للقانون اإلنساني الدولي

�ذا �انت الدوائر الجنائیة المتخصصة هي السبیل الوحید للقضا�ا المتعلقة �االنتهاكات، و�ذا �انت و  20".الفعالـة
المهلة،  الطر�قة الوحیدة للوصول إلى هذه الدوائر تتمثل في تقد�م شكوى لدى هیئة الحقیقة والكرامة قبل انقضاء

فإّن الضحا�ا الذین لم یتقّدموا �شكواهم قبل التار�خ النهائي سیجدون أنفسهم حتمًا غیر قادر�ن على الحصول على 
تسق مع المعاییر ال یعلى نحٍو فعلیة �كون الوضع شبیهًا �فترة تقادم أو �شّكل فترة تقادم و أي انتصاف قضائي. 

 21الدولیة.
 

ما إذا �انت المحاكم العاد�ة المدنیة واإلدار�ة تحتفظ �صالحیاتها في البت لیس من الواضح أ�ضًا انه كما 
�الدعاوى المدنیة المتعلقة �االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان �موجب مجلة اإلجراءات الجزائیة ومجلة 

مناهضة التعذیب، على حّد ما جاء في تقر�ر لجنة و االلتزامات والعقود، إلى جانب الدوائر الجنائیة المتخصصة. 
ینبغي أن تكون المسؤولیة المدنیة متاحة �شكل مستقل عن اإلجراءات الجنائیة، و�نبغي أن تكون التشر�عات "

 22."والمؤسسات الالزمة لهذا الغرض متوافرة
 
طاق ترّحب اللجنة الدولیة للحقوقیین �مبدأ أّن التعر�ف �االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان المستخدم لتحدید نو 

في  تاالختصاص الموضوعي للدوائر الجنائیة المتخّصصة �عكس العدید من جوانب هذه االنتهاكات �ما ورد
المعاییر الدولیة، مع األخذ �عین االعتبار خطورة هذه االنتهاكات، �ما في ذلك عدد الضحا�ا، وتكرار الجرائم، 

ختصاص هذه الدوائر، فإّن اللجنة الدولیة والعالقة بین الجاني والسلطات. ولكن، و�حسب تفسیر وتطبیق ا
انتهاك جسیم �صنف �إذ �مكن للعمل الفردي، �طبیعته، أن  ،للحقوقیین تعرب عن قلقها من �عض الثغرات

في حال و وتتضّمن األمثلة حاالت االختفاء القسري أو التعذیب.  ،لحقوق اإلنسان من دون أن �كون ممنهجاً 
دم إحالة القضیة المتعلقة �عمل فردي من هذا النوع على أساس أّن الجر�مة منعزلة قّررت هیئة الحقیقة والكرامة ع

19 تشر�ن  CAT/C/GC/3 ،16، الوثیقة رقم 14: تنفیذ الدول األطراف للمادة 3لجنة مناهضة التعذیب، التعلیق العام رقم   
�حقوق  ؛ اللجنة المعنیة32)، الفقرة 3، (�شار إلیه في ما �عد بـ: لجنة مناهضة التعذیب، التعلیق العام رقم 2012الثاني/نوفمبر 

، وثیقة 2004أ�ار/مایو  26: طبیعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العهد، 31اإلنسان، التعلیق العام رقم 
، (�شار إلیها في ما یلي بـ: اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان، التعلیق UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13األمم المتحدة رقم 

؛ المبادئ األساسیة والمبادئ التوجیهیة لألمم المتحدة �شأن الحق في االنتصاف والتعو�ض لضحا�ا 20و 15، الفقرتان )31العام رقم 
 االنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطیرة للقانون اإلنساني الدولي (�شار إلیها في ما یلي بـ:"المبادئ

، 2005�انون األول/د�سمبر  16الصادر في  60/147النتصاف والتعو�ض")، قرار الجمعیة العامة رقم األساسیة �شأن الحق في ا
 .25و 24، 12المبادئ 

دعوى بوتیستا ضّد ؛ اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان، 12راجع مثًال، المبادئ األساسیة �شأن الحق في االنتصاف والتعو�ض، المبدأ   20
(الحق في الحیاة، االختفاء القسري)؛ اللجنة  2-8)، الفقرة 1995تشر�ن األول/أكتو�ر  27( 563/1993، البالغ ر قم كولومبیا

(الحق في  2-8)، الفقرة 1997تموز/یولیو  29( 612/1995، البالغ رقم فیسنتي ضّد �ولومبیادعوى المعنیة �حقوق اإلنسان، 
(التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة  30، الفقرة 3لتعذیب، التعلیق العام رقم الحیاة، االختفاء القسري). لجنة مناهضة ا

 القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة).
 .7و 6المبادئ األساسیة �شأن الحق في االنتصاف والتعو�ض، المبدآن ؛ 23و 22مبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب، المبدآن   21
 .26، الفقرة 3التعلیق العام رقم لجنة مناهضة التعذیب،   22
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وال �مكن اعتبارها "ممنهجة"، فیعني ذلك منطقیًا أّن �مقدور المحاكم المدنیة والجنائیة العاد�ة البت في هذه 
اعتبرت الدوائر  . ولكن إذا2013القضیة على أساس أّن اختصاصها في ذلك غیر مستثنى �موجب قانون سنة 

هذه الجرائم نظرًا إلى طبیعتها، في ما عدا الدعاوى المدنیة، فقد معالجة ل ةحصر� �آلیةالجنائیة المتخصصة 
یؤدي ذلك إلى حرمان الضحیة من الوصول إلى االنتصاف القضائي، مما �شّكل انتهاكًا للمعاییر الدولیة. 

شكوى لدى هیئة الحقیقة والكرامة والدوائر الجنائیة المتخصصة لیتّم عالوًة على ذلك، إذا تقّدم أحد المتضّرر�ن �الو 
إعالمه في نها�ة المطاف أّن هذه الدوائر ال تملك صالحیة البّت في دعواه، و�كون علیه العودة إلى المحاكم 

 یر الدولیة�ما �خالف المعایلالنتصاف القضائي المدنیة أو الجنائیة، فإّن ذلك سیؤدي إلى تأخیر في غیر محّله 
إلى تفسیراٍت تقیید�ة من شأنها تأخیر االنتصاف القضائي الفعال هذا الغموض قد یؤدي  ،و�التالي 23.أ�ضا

 حرمانهم منه. للضحا�ا أو
 
�اإلضافة إلى ذلك، تشید اللجنة الدولیة للحقوقیین بوجود إجراءات للطعن في قرار حفظ الملف من قبل هیئة و 

انتهاكًا جسیمًا  الفعل ند فیها هذا القرار إلى سبب عدم اعتبارتذلك في الحاالت التي �سالحقیقة والكرامة، �ما في 
ترى اللجنة الدولیة للحقوقیین أّن القرار الصادر عن هیئة الحقیقة والكرامة �عدم و من انتهاكات حقوق اإلنسان. 

لطعن و�عادة النظر. ولكن، قد �كون من الممكن أن خاضع لحفظ للملف" �" قرارإحالة الدعوى �جب أن �عامل �ـ
تعطي السلطات المحلیة تفسیرًا تقیید�ًا للمقتضیات المتعلقة �عملیة المراجعة واإلجراء المتعلق �الطعن في قرارات 

القرار الرسمي  �سمح للضحا�ا �الطعن في �شكلهیئة الحقیقة والكرامة �موجب دلیل إجراءات البحث والتقّصي، 
لذلك، ولضمان إتاحة عملیة و الملف، ولیس �قرارات رفض إحالة الملف إلى الدوائر الجنائیة المتخصصة.  �حفظ

قرارات عدم إحالة في لطعن واإمكانیة استفادة الضحا�ا من إجراء المراجعة ضمان المراجعة وفعالیتها، ال بد من 
 24حفظ الدعوى رسمیًا.الملف إلى الدوائر الجنائیة المتخصصة، حتى و�ن لم �كن قد تّم 

 
حتى و�ن تقّرر تطبیق اإلجراءات العامة المنصوص علیها في مجلة اإلجراءات الجزائیة في ما یتعلق بوصول و 

الضحا�ا إلى المحاكم على الدوائر الجنائیة المتخّصصة، فمن الضروري إدخال تعد�الت على مجلة اإلجراءات 
والعملیة �صورة تضمن �شكٍل تام حق الضحا�ا في االنتصاف الجزائیة من أجل معالجة الثغرات القانونیة 

 القضائي.
 
و�شمل ذلك أن تكون السلطة  25فقا للقانون الدولي، تكفل سبل االنتصاف الفعال عبر إجراءات عادلة ونز�هة.و و 

القضائیة محایدًة وغیر منحازة تجاه أي من الطرفین، وأن تكون مستقلًة وغیر خاضعة ألي تدخل من السلطة 

 من مبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب. 19. راجع أ�ضًا المبدأ 15، الفقرة 31اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم   23
) 2012تشر�ن األول/أكتو�ر  EU )25/2012/29راجع على سبیل المثال األمر التوجیهي الصادر عن االتحاد األورو�ي رقم   24

: 10.  اللجنة الدولیة للحقوقیین، دلیل الممارسین رقم 11الذي �حّدد المعاییر الدنیا لحقوق ودعم وحما�ة ضحا�ا الجر�مة، المادة 
 .109)، ص. 2015االختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء: حقوق أفراد األسرة (

 .12الحق في االنتصاف والتعو�ض، المبدأ المبادئ األساسیة �شأن   25
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أجل ومن  27.�ما �جب ضمان الولوج إلى اإلجراءات القضائیة من الناحیة العملیة 26التنفیذ�ة أو أي هیئة أخرى.
 28.قادرا على جبر الضرر، �جب ان �كون النتصافاة یضمان فعال

 
ولكن، و�ما أتي على ذ�ره في تقار�ر سا�قة للجنة الدولیة للحقوقیین، وفي السیاق التونسي تحدیدًا، أّدت تبعیة 
النیا�ة العمومیة للسلطة التنفیذ�ة وتوّرط المسؤولین المكّلفین �إنفاذ القوانین في االنتهاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان 

انتهاكات حقوق في حاالت نتیجًة لذلك، فإّن التقدم �شكوى و لتحقیقات عند تقد�م الشكاوى. للحؤول دون فتح ا
 �موجب المعاییرمستوجبة اإلنسان ال یؤدي �الضرورة إلى فتح إجراءات جنائیة حتى و�ن �انت هذه اإلجراءات 

ضحا�ا الساعین لالستفادة منها. لاردع في �اإلضافة إلى ذلك، تسهم التكالیف المرتبطة بهذه اإلجراءات و . الدولیة
و�ما أّنه یتعذر علیهم �موجب مجلة اإلجراءات الجزائیة الطعن في قرار النیا�ة العمومیة �عدم المالحقة، فإّن ذلك 

في حاالت االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان، �جب  ،على األقلو �قّوض من حقهم في االنتصاف القضائي. 
 29�الحق في مراجعة مستقلة لقرار النیا�ة العمومیة �عدم المالحقة القضائیة. المعنیون األطراف أن یتمتع 

 
حتى و�ن �قیت سبل االنتصاف القضائي المدنیة متاحًة، ینبغي أّال تتوقف الدعوى المدنیة و فضًال عن ذلك، و 

و�ذا وقد أّكدت لجنة مناهضة التعذیب على وجه الخصوص على ما یلي: " 30على الفصل في الدعوى الجنائیة.
كانت التشر�عات المحلیة تفرض إقامة اإلجراءات الجنائیة قبل التماس التعو�ض المدني، فإن عدم اتخاذ هذه 

التزاماتها اإلجراءات الجنائیة أو التأخر دون مبرر في اتخاذها �شكل إخفاقًا من جانب الدولة الطرف في الوفاء �
في وقٍت �مكن فیه رفع الدعاوى المدنیة من قبل الضحا�ا �غّض النظر عّما إذا �انت قد و  31."�موجب االتفاقیة

دعوى �ینان ) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة. راجع أ�ضًا المحكمة األورو�یة لحقوق اإلنسان: 1( 14المادة   26
 .123، الفقرة 2001نیسان/أبر�ل  3الحكم الصادر في ضّد المملكة المتحدة، 

. راجع أ�ضًا المبادئ األساسیة �شأن الحق في االنتصاف 15، الفقرة 31سان، التعلیق العام رقم اللجنة المعنیة �حقوق اإلن  27
المبادئ األساسیة والمبادئ التوجیهیة �شأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة (ب) و(ج)؛ وراجع أ�ضًا  12والتعو�ض، المبدأ 

مفوضیة االتحاد األفر�قي في القمة الثانیة واجتماع رؤساء دول االتحاد والتي اعتمدت �جزء من تقر�ر نشاط القانونیة في أفر�قیا، 
، المبدأ ح، (�شار إلیها في ما یلي �المبادئ األساسیة والمبادئ التوجیهیة �شأن 2003تموز/یولیو  12و 4األفر�قي في مابوتو بین 

 الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونیة في أفر�قیا).
تشر�ن  6 الضمانات القضائیة في حاالت الطوارئ،، OC-9/87 األمر�كیة لحقوق اإلنسان: الرأي االستشاري رقم محكمة الدول   28

الحكم الصادر في دعوى سیلفر ضد المملكة المتحدة، أ�ضًا المحكمة األورو�یة لحقوق اإلنسان:  ؛ راجع24، الفقرة 1987األول/أكتو�ر 
 .113، الفقرة 1983آذار/مارس  25
، UN Doc. A/HRC/20/19راجع مثًال تقر�ر المقرر الخاص المعني �استقالل القضاة والمحامین، وثیقة األمم المتحدة رقم   29

من إعالن بوردو، "القضاة والمدعون العامون في  1والفقرة  34، الفقرة 19) 2000؛ راجع أ�ضًا توصیة اللجنة الوزار�ة (86الفقرة 
؛ األمر التوجیهي لالتحاد 2009�انون األول/د�سمبر  CM (2009)192 ،15مجلس أورو�ا، مجتمع د�مقراطي"، لجنة وزراء 

) الذي �حّدد المعاییر الدنیا لحقوق ودعم وحما�ة ضحا�ا الجر�مة، 2012تشر�ن األول/أكتو�ر  EU )25/2012/29األورو�ي رقم 
 .43، والتمهید الفقرة 11المادة 

؛ واللجنة المعنیة �حاالت االختفاء القسري، المالحظات الختامیة: إسبانیا، 26، الفقرة 3عام رقم لجنة مناهضة التعذیب، التعلیق ال  30
 .30، الفقرة 2013�انون األول/د�سمبر  CED/C/ESP/CO/1 ،12وثیقة األمم المتحدة رقم 

ت االختفاء القسري، المالحظات الختامیة: . راجع أ�ضًا اللجنة المعنیة �حاال26، الفقرة 3لجنة مناهضة التعذیب، التعلیق العام رقم   31
تضمن "أن التي توصي إسبانیا � )9الفقرة ( CED/C/ESP/CO/1، وثیقة األمم المتحدة رقم 2013تشر�ن الثاني/نوفمبر  13إسبانیا، 
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�موجب القانون التونسي، إال أن االنتظار ر�ثما یتم تحدید المسؤولیة الجنائیة   تمت المباشرة �اإلجراءات الجنائیة
تعّرض العدید من هؤالء الضحا�ا للمضا�قة ولقد ًا للمعاییر الدولیة. �مكن أن ینتج عنه تأخیر قد �مثل انتهاك

، وفي �عض الحاالت حتى �عد انهیار نظام بن على مر السنین والضغط والتهدید إلكراههم على سحب شكاواهم
 32علي.

 
الدوائر الجنائیة التي تحكم عمل جراءات اإلتعدیل على ضوء ما سبق، �جب أن تضمن السلطات التونسیة و 

ة قید التطبیق، من أجل یاإلجراءات الجنائو لعدالة االنتقالیة" ل"القانوني طار اإلالمتخصصة، وذلك عبر إصالح 
 ضمان اإلحقاق الكامل لحقوق الضحا�ا في االنتصاف الفعال، �ما في ذلك من خالل:

ضافة إلى المقتضیات �اإل 2014من قانون سنة  3والفصل  2013من قانون سنة  42تعدیل الفصل  .1
الوصول المباشر إلى  فيضحا�ا االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان ضمان حق ذات الصلة من أجل 

الدوائر الجنائیة المتخصصة على نحٍو مشا�ه لما هو منصوص علیه في مجلة اإلجراءات الجزائیة، أو 
م العاد�ة وفق مجلة المحاك أوالقیام بذلك لدى الدوائر الجنائیة المتخصصة في حفظ حق الضحا�ا 

�ما في ذلك في الحاالت التي ال �كون فیها الضحا�ا قد رفعوا ملفًا لدى هیئة  ،زائیةاإلجراءات الج
 الحقیقة والكرامة؛

من دلیل اإلجراءات العام لهیئة الحقیقة والكرامة والمقتضیات ذات الصلة �ما  54و 53تعدیل الفصلین  .2
في عملیة المراجعة و�مكانیة الطعن  لجنة البحث والتقصي �حیث تنطبقت هي واردة في دلیل إجراءا

 �حیث، و قرارات هیئة الحقیقة والكرامة على قرارات عدم إحالة الدعوى إلى الدوائر الجنائیة المتخصصة
على معاییر موضوعیة للنظر في االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان �ما یتسق مع الطعن بنى ین

 یة؛المعاییر الدول
تعدیل مقتضیات مجلة اإلجراءات الجزائیة لضمان اتساقها مع عناصر الحق في االنتصاف القضائي  .3

الفعال في ما �خص االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان، �ما في ذلك من خالل: حث النائب العام 
تكالیف  حّملتأن تالمعیار القاضي �على تسبیب أي قرار �حفظ الملف دون المباشرة �التحقیق؛ إلغاء 

تهم أمام طلب مثول المتالجهة المدنیة التي تطلب من المدعي العام إجراء تحقیق أولي أو  الدعوى 
انتظار انتهاء اإلجراءات  �سببمبرر الدعاوى المدنیة �ال ؛ ضمان عدم تأخیر المحكمة االبتدائیة

حفظ الملف قبل � ومیةالعم�ة یاالن قراراتالقضائي في الطعن ضحا�ا في الالجنائیة؛ والتأكید على حق 
 فتح التحقیق؛

من توضیح العالقة بین الدوائر الجنائیة المتخصصة وسائر الدوائر الجنائیة والمحاكم المدنیة وغیرها  .4
دورًا تكمیلیًا في الفصل في أي انتهاكات لحقوق اإلنسان لم تتّم إحالتها  أجل ضمان أداء هذه المحاكم
 صة، �ما في ذلك في ما یتعلق �الدعاوى المدنیة.إلى الدوائر الجنائیة المتخص

من جمیع تدابیر التعو�ض والجبر  لحقت �ه أضرار مباشرة جراء وقوعه ضحیة جر�مة اختفاء قسري إمكانیة استفادة أي شخص طبیعي 
 ."المنصوص علیها في النظام القانوني، و�ن لم ُترفع دعوى جنائیة

ضعف آلیات االنتصاف وجبر الضرر  –اللجنة الدولیة للحقوقیین، عدالة وهمیة، إفالت مستمر من العقاب لتحلیل متعّمقق راجع   32
http://icj2.wpengine.com/wp-، متوافر عبر الرا�ط: 2016أ�ار/مایو  13 الفعالة لضحا�ا انتهاكات حقوق اإلنسان في تونس،

-2016-report-Thematic-Publications-rationsrepa-and-Remedies-content/uploads/2016/05/Tunisia
ARA.pdf  21، ص. )2017أ�ار/مایو  30(تمت ز�ارة الموقع في. 
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 ثانیًا. الجوانب اإلجرائیة لمراحل المالحقة القضائیة والتحقیق
 
 �موجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، تفرض الطبیعة الجنائیة لالنتهاك متطلبات خاصة في ما یتعلق

 إذ �جب على السلطات التحقیق في هذه االدعاءات �شكلٍ  ،تحقیقات والنتائج القانونیة المترتبة على الجناة�ال
. وفي حال توافر األدلة الوافیة، �جب مالحقة المسؤولین عن االنتهاكات التي تشّكل سـر�ع، وشـامل، ومحایـد

 جرائم �حكم القانون وفي حال تّمت إدانتهم، معاقبتهم على هذا األساس.
 

لعدالة االنتقالیة" التونسي وأحكام مجلة ل" القانونيطار اإلأ) المالحقة القضائیة والتحقیق �موجب 
 اإلجراءات الجزائیة ذات الصلة

 
 2013لعدالة االنتقالیة" التونسي، و�خاصة قانون سنة ل" القانوني طاراإلجهات فاعلة من القضاء أّن عدة ترى 

نظام خاص �ختلف  صة، �مهد لقیامأمام الدوائر الجنائیة المتخص المتعلق �مراحل المالحقة القضائیة والتحقیق
هذا التفسیر إلى الصالحیات الممنوحة إلى هیئة الحقیقة والكرامة وغیاب و�ستند . عن نظام العدالة الجنائیة القائم

لى أحكام قانونیة واضحة أو ع" أكثر منه ،إطار "العدالة االنتقالیةفي دور النیا�ة العمومیة تنظم المقتضیات التي 
 إجرائیة محددة.قواعد 

 
فیها ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان  "یثبت"إلى أّن هیئة الحقیقة والكرامة تحیل الملفات التي  42�شیر الفصل و 

و�نّص أ�ضًا على أن "یتّم إعالمها �كل اإلجراءات التي یتم اتخاذها الحقًا من قبل السلطة  إلى النیا�ة العمومیة
النیا�ة العمومیة. وال  الذي یتضّمن إشارًة إلى مهام 2013حید في قانون سنة وهذا المقتضى هو الو  .القضائیة"

تزو�ر االنتخا�ات والفساد المالي واالعتداء على أّي ذ�ر للنیا�ة العمومیة عند إحالة قضا�ا " )3(8یتضّمن الفصل
كرامة إلى الدوائر الجنائیة المال العام والدفع إلى الهجرة االضطرار�ة ألسباب سیاسیة" من قبل هیئة الحقیقة وال

في صورة إحالة هیئة الحقیقة إلى أّنه  2014من قانون سنة  3�شیر الفصل عالوًة على ذلك، و  المتخصصة.
للدوائر  "آلیاً "فإن النیا�ة العمومیة تحیلها ، إلى النیا�ة العمومیة 2010متعلقة �فترة ثورة سنة  والكرامة ملفات

 .المتخصصة الجنائیة
 

�عض  ذلك أ�ضًا هیئة الحقیقة والكرامة صالحیات واسعة في مجال التحقیق �ما في 2013�منح قانون سنة كما 
الهیئة صالحیة التحقیق (�ما �شیر إلى  40�منح الفصل و الصالحیات المشابهة لصالحیات الشرطة القضائیة. 

اتخاذ �افة التدابیر، �ما في ذلك قضاة التحقیق �موجب مجلة اإلجراءات الجزائیة) في �افة االنتهاكات عبر 
إلى األرشیف، واستدعاء �ل شخص ترى فائدة في سماع شهادته أو التحقیق معه. �ما �منحها الفصل الوصول 

صالحیة االستعانة �أعوان السلطة العامة لتنفیذ مهامها، و�جراء المعاینات �المحالت العمومیة والخاصة  40
ثائق ولها في ذلك "نفس صالحیات الضا�طة العدلیة مع توفیر الضمانات والقیام �أعمال التفتیش وحجز الو 

وتفّصل شكلیات هذه الصالحیات في دلیل اإلجراءات العام لهیئة الحقیقة  33اإلجرائیة القضائیة الالزمة."
ى أنه عل 32قواعد إجراء المعاینات والقیام �أعمال التفتیش، في حین ینّص الفصل  28والكرامة، إذ یدرج الفصل 

 .10، الفقرة 40، الفصل 2013�انون األول/د�سمبر  24المؤرخ في  2013لسنة  53القانون األساسي عدد   33
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في صورة منع أعضاء الهیئة من القیام  �أعمال المعاینة أو التفتیش أو الحجز، �حرر محضر في الغرض �حال 
النیا�ة العمومیة بهدف القیام �التتبعات المنصوص علیها �أحكام الفصل فورًا على رئیس الهیئة الذي �عهد �ه إلى 

حقیقة والكرامة ال تتمتع �صالحیة إصدار مذ�رة توقیف أو . إّال أّن هیئة ال2013لسنة  53من القانون عدد  66
 األمر �احتجاز شخص ما.

 
صالحیة التحقیق في دلیل إجراءات البحث والتقصي الذي �حّدد مهام لجنة البحث والتقصي لهیئة  تفّصلو 

وتتكون  ،الحقیقة والكرامة في ما یتعلق �النظر �الشكاوى التي تتلقاها �ما في ذلك وحدة التحقیق التي یرأسها قاض
). وقد 32قة والكرامة (الفصل من مكاتب تحقیق �شرف على �ل منها محقق برتبة قاض ملحق بهیئة الحقی

كما فّوض  34دون هیئة الحقیقة والكرامة في هذا المجال.ععلمت اللجنة الدولیة للحقوقیین أّن عدة قضاة �سا
هیئة الحقیقة والكرامة �صالحیة حما�ة مجموعة واسعة من األشخاص الذین  2013من قانون سنة  40الفصل 

 هود والضحا�ا والخبراء.یتواصلون مع هذه المؤسسة، �من فیهم الش
 
تمنح هیئة الحقیقة والكرامة  التي�فّسر العدید من الجهات الفاعلة في مجال القضاء التونسي هذه المقتضیات و 

بد�ًال عن دورًا واسعًا في مجال البحث والتقصي، �دلیل على أّن إطار "العدالة االنتقالیة" قد جعل من الهیئة 
أ�ضًا أّن هذه المقتضیات، �عتقدون �ما  35في ما یتعلق �مهام التحقیق والمالحقة القضائیة. النیا�ة العمومیة

تسمح للدوائر الجنائیة المتخصصة �االعتماد على التحقیقات التي  ،2013من قانون سنة  42و�خاصة الفصل 
تتوّلى إحالة عندما "صندوق بر�د" �الكاد دور تؤدي تكون قد قادتها هیئة الحقیقة والكرامة، وأّن النیا�ة العمومیة 

قضاة  لخوّ �موجب هذا التفسیر، �و دون القیام �مز�د من التحقیقات. و القضا�ا إلى الدوائر الجنائیة المتخصصة 
نتیجًة لذلك، تقوم و  36الدوائر الجنائیة المتخصصة قیادة تحقیقات إضافیة أو استدعاء الشهود إذا لزم األمر.

صة �اعتماد نتائج هیئة الحقیقة والكرامة قبل أن تنتقل مباشرة إلى المحاكمة �إجراء الدوائر الجنائیة المتخص
وأّن ال �ستقیم هذا التفسیر ان خبراء آخرون یرى  ولكن، 37لعدالة االنتقالیة".ل" القانوني طاراإلاستثنائي �موجب 
ضائیة أو االمتناع عنها وأّنه �جب تعیین تتوّلى اتخاذ القرار �المباشرة �المالحقة الق تبقى هي منالنیا�ة العمومیة 

آخرون أّن الدوائر الجنائیة المتخصصة، طالما أّنها تشّكل یرى كما  38قضاة التحقیق للقیام �البحث والتقصي.
جزءًا من نظام العدالة الجنائیة العادي، �جب أن تتبع اإلجراءات الجنائیة العاد�ة، �ما في ذلك في مراحل 

أو على األقل یتوقع من النیا�ة العمومیة عند المحاكمة أداء مهامها  39لسا�قة للمحاكمة،التحقیق والمرحلة ا
 40�حسب ما هو منصوص علیه في مجلة اإلجراءات الجزائیة.

 .2016آب/أغسطس  7الوقتیة لإلشراف على القضاء العدلي، مقابلة أجرتها اللجنة الدولیة للحقوقیین مع أحد أعضاء الهیئة   34
  Pourzand Pejman. راجع أ�ضًا، 2017حز�ران/یونیو  16أجرتها اللجنة الدولیة للحقوقیین مع قضاة تونسیین، مقا�الت   35

 .11-10المصدر أعاله، ص. 
 .2017حز�ران/یونیو  16مقابلة أجرتها اللجنة الدولیة للحقوقیین مع أحد القضاة التونسیین،   36
 .2016آب/أغسطس  7مقابلة أجرتها اللجنة الدولیة للحقوقیین مع أحد أعضاء الهیئة الوقتیة لإلشراف على القضاء العدلي،   37
  Pourzand Pejman. راجع أ�ضًا، 2017 یونیو حز�ران/ 16أجرتها اللجنة الدولیة للحقوقیین مع قضاة تونسیین، مقا�الت   38

 .12المصدر أعاله، ص. 
 .2016أیلول/سبتمبر  1مقابلة أجرتها اللجنة الدولیة للحقوقیین مع أحد قضاة الدوائر الجنائیة المتخصصة،   39
 .2017حز�ران/یونیو  16مقابلة أجرتها اللجنة الدولیة للحقوقیین مع أحد القضاة التونسیین،   40
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�منح هیئة الحقیقة والكرامة دورًا واسع النطاق في ما یتعلق �التحقیق في  2013صحیح أّن قانون سنة 

االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان، لكّنه ال ینّص على إجراءات تفصیلیة وال �فرض العمل �أي إجراءات 
صیلیة لكافة مراحل اإلجراءات تفصیلیة. أما مجلة اإلجراءات الجزائیة، من جهتها، فتنّص على إجراءات تف

 مهام وصالحیات المؤسسات القضائیة الجنائیة األساسیة �النیا�ة العمومیة وقضاة التحقیق.وتنظم الجنائیة 
 

النیا�ة العمومیة الدعوى العمومیة وتمارسها �ما تطلب تثیر من مجلة اإلجراءات الجزائیة،  20لفصل و�حسب ا
من القضاء  اً النیا�ة العمومیة جزء تشكل ،2014�موجب دستور سنة و . حكامتطبیق القانون، وتتولى تنفیذ األ

�مارس قضاة النیا�ة العمومیة مهامهم ، 115�حسب المادة و  41العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له �الدستور.
 .طبق اإلجراءات التي �ضبطها القانون  "وفي إطار السیاسة الجزائیة للدولة"المقررة �القانون 

 
من مجلة اإلجراءات الجزائیة التحقیق األولي والكامل في جمیع قضا�ا  47و 28الفصالن و�ستوجب 
�جتهد في تقر�ر مآل الشكا�ات واإلعالمات التي  الجمهور�ة و�یل على أنّ  30و�نّص الفصل  42"الجنا�ات"

على سبیل االسترشاد لجمع أدلة الجر�مة، و�مكنه استنطاق  أولیاً  �حثاً  . و�شمل ذلكیتلقاها أو التي تنهى إلیه
في صورة  الجمهور�ة على و�یلو  43المشبوه فیه �صفة إجمالیة وتلقي التصر�حات وتحر�ر المحاضر فیها.

من  الو�یل العام للجمهور�ة والمدعي العمومي المختص وأن �طلب حاالً  أن �علم فوراً  "الجنا�ة"
 44.ته إجراء �حث قانونيالذي �منطق التحقیق حاكم

 
الضا�طة العدلیة مكلفة �معاینة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبیها وتقد�مهم للمحاكم ما تكون من جهتها، و 

 حكام النواحي،و هم، یومساعد الجمهور�ة �الءتكّون الضا�طة العدلیة من و وت 45.لم �صدر قرار في افتتاح �حث
 46.ضباط الحرس الوطنيو  الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها، يمحافظوحكام التحقیق، و 

 
عمل حكام التحقیق وو�الء الجمهور�ة ومساعدیهم برفض أفراد الشرطة وفي حاالت معینة، تأثر في الممارسة، و 

عالوًة على ذلك، ال ینص و وهم غالبًا ما �ستجیبون ألوامر وزارة الداخلیة.  ،وضباط الحرس الوطني تنفیذ األوامر
القانون على تقسیم المسؤولیات ضمن الشرطة والحرس الوطني بین الضباط الذین ینفذون مهام الضا�طة العدلیة 

ضباط الشرطة والحرس الوطني المكلفون  ، قد �شاركلذلك تیجةو�ن 47وأولئك الذین یؤدون مهام إنفاذ القوانین.

 .115، الفصل 2014دستور عام   41
 �القتل أو �السجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام الجرائم التي تستوجب عقا�اً  "�جنا�ات"توصف �موجب مجلة اإلجراءات الجزائیة،   42

 ).122(الفصل 
 .26مجلة اإلجراءات الجزائیة، الفصل   43
 .28مجلة اإلجراءات الجزائیة، الفصل   44
 .9مجلة اإلجراءات الجزائیة، الفصل   45
 .10الجزائیة، الفصل  مجلة اإلجراءات  46
سوى الرتبة المطلو�ة للعمل �ضا�ط في الشرطة  1982آب/أغسطس  6المؤرخ في  1982لسنة  70ال �حدد القانون عدد   47

 ).5القضائیة (الفصل 
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�الرغم من أنه و االنتهاكات.  نفس الشكاوى �شأن�انتهاكات حقوق اإلنسان وزمالؤهم من الوحدة نفسها في تلقي 
إلى وحدة مختلفة من �مكن للضحیة، في الممارسة، الطلب من قاضي التحقیق أو و�یل الجمهور�ة إحالة القضیة 

الشرطة أو الحرس الوطني، ال یتوفر أي مقتضى قانوني ینّص صراحًة على هذا الطلب وال حق في الطعن في 
أعضاء قوات  یرتكبها�اإلضافة إلى ذلك، عندما تنفذ التحقیقات في الجنا�ات التي و  48ب.حال تّم رفض هذا الطل

األمن الداخلي من قبل أفراد الشرطة أو الحرس الوطني، غالبًا ما تؤجل أو تتم �صورة سطحیة األمر الذي یؤدي 
 إلى اإلفالت من العقاب.

 

 ب) التحلیل بناًء على المعاییر الدولیة
 

االنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطیرة للقانون اإلنساني الدولي التي في حاالت 
تشّكل جرائم �موجب القانون الدولي، �قع على الدول واجب التحقیق فیها وواجب محاكمة األشخاص الذین یزعم 

 ةتعلقالماللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان  كذلى إل تر اشأفي هذا السیاق، و�ما و  49أنهم ارتكبوا هذه االنتهاكات.
إن تقاعس دولة طرف عن التحقیق في ادعاءات انتهاك" "ف�العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة، 

إّن  50."قد �فضي، في حد ذاته، إلى حدوث إخالل منفصل �أحكام العهد"وعدم إحضار المسؤولین أمام المحاكم 
المواثیق الدولیة، و�شمل ضرورة االلتزام �التحقیق في انتهاكات حقوق اإلنسان منصوص علیه في العدید من 

ال. وقد أشارت المحكمة �رتبط هذا االلتزام �حق الضحا�ا في انتصاف قضائي فعّ و  51ال.إجراء تحقیق فعّ 
من االتفاقیة  13علیه في المادة األورو�یة لحقوق اإلنسان إلى أّن الحق في االنتصاف �ما هو منصوص 

"تحقیقًا شامًال وفعاًال قادرًا على تحدید المسؤولین ومعاقبتهم و�شمل وصول األورو�یة لحقوق اإلنسان یتطّلب 
والمستقل في الحاالت التي یؤدي فیها التحقیق السر�ع، والشامل، و  52."المشتكي إلى إجراءات التحقیق �فعالیة

 .2014أیلول/سبتمبر  23مقابلة أجرتها اللجنة الدولیة للحقوقیین مع محامي ممثل القائم �الحق الشخصي في   48
 من مبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب. 21و 19، 1؛ المبادئ 4األساسیة �شأن الحق في االنتصاف والتعو�ض، المبدأ  المبادئ  49
  .18و 15، الفقرتان 31اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم   50
؛ اإلعالن 12و 3؛ االتفاقیة الدولیة لحما�ة جمیع األشخاص من االختفاء القسري، المادتان 12اتفاقیة مناهضة التعذیب، المادة   51

، 1998�انون األول/د�سمبر  9، في 53/144�شأن المدافعین عن حقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمعیة العمومیة في القرار رقم 
بادئ المنع والتقصي الفعالین لعملیات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة ). راجع أ�ضًا م5( 9المادة 

(�شار إلیها في ما یلي �مبادئ األمم المتحدة في حاالت اإلعدام خارج نطاق القانون) �ما أوصى بها قرار المجلس االقتصادي 
؛ مجموعة المبادئ المتعلقة �حما�ة جمیع األشخاص الذین 9، المبدأ 1 1989یو أ�ار/ما 24الصادر في  1989/65واالجتماعي رقم 

، �ما اعتمدتها الجمعیة العامة في القرار رقم 1998�انون األول/د�سمبر  9یتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 
جمیع األشخاص من التعذیب وغیره من ؛ إعالن حما�ة 34و 33، المبدآن 1988�انون األول/د�سمبر  9الصادر في  43/173

؛ 9)، المادة U.N. Doc. A/10034 )1975ضروب المعاملة أو العقو�ة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة، وثیقة األمم المتحدة رقم 
الإنسانیة أو المهینة المبادئ المتعلقة �التقصي والتوثیق الفعالین �شأن التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة القاسیة أو ال

، الصادر 55/89(مبادئ األمم المتحدة �شأن التقصي والتوثیق للتعذیب)، �ما اعتمدتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة في القرار رقم 
 .2، المبدأ 2000�انون األول/د�سمبر  4في 
�انون األول/د�سمبر  18المحكمة األورو�یة لحقوق اإلنسان، الحكم الصادر في  ،No.21987/93رقم دعوى أكسوي ضّد تر�یا   52

، المحكمة األورو�یة لحقوق اإلنسان، 87/1997/871/1083رقم دعوى عثمان ضّد المملكة المتحدة . راجع أ�ضًا 98، الفقرة 1996
المحكمة  ،15/1997/799/1002رقم تر�یا  ضدّ  دعوى �ورت ؛ 6-115، الفقرة1998تشر�ن األول/أكتو�ر  28الحكم الصادر في 

. راجع أ�ضًا القضاء على الحصانة عن االنتهاكات 140، الفقرة 1998أ�ار/مایو  25األورو�یة لحقوق اإلنسان، الحكم الصادر في 
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حالة تشّكل انتهاكًا جسیمًا لحقوق اإلنسان، تلي األمر تبعات عدة. فتتّم مالحقة الجناة  والمحاید إلى بیان وقوع
�من فیهم الرؤساء من خالل إجراءات تتسق مع المعاییر و المزعومین �من فیهم جمیع األشخاص المسؤولین 

 الدولیة للمحاكمة العادلة.
 
وقد أدرجت  53من خالل هیئات مستقلة وغیر منحازة. �تم التحقیق في االنتهاكات �فعالیة وسرعة ودقة ونزاهةو 

فیما یتعلق بتونس، و  54المعاییر المفصلة لضمان تحقیقات تستوفي هذه الشروط في العدید من المواثیق الدولیة.
اللجنة الدولیة للحقوقیین أّن العالقة بین هیئة الحقیقة والكرامة ومؤسسات نظام العدالة الجنائیة، وال سیما ترى 

 النیا�ة العمومیة، تستدعي التوضیح لكي تتسم الدوائر الجنائیة المتخصصة �الفعالیة وتسمح بتطبیق المساءلة.
 
�موجب القانون الدولي، ال شيء �منع الدولة مبدئیًا من إنشاء آلیات تحقیق مختلفة �ما في ذلك اآللیات ذات و 

�التحقیق في انتهاكات حقوق اإلنسان �جوانبها �افة  الصالحیات المتخصصة، طالما تسهم بتنفیذ االلتزام الكامل
حتى و�ن تّم اللجوء إلى لجان الحقیقة �وسیلة للتوثیق العام للحقیقة، فإّن هذه الوظائف ال و و�متطلباتها المختلفة. 

قوق �مكنها إلغاء الحاجة إلى تقصي الوقائع بهدف مالحقة األفراد المسؤولین عن ارتكاب االنتهاكات الجسیمة لح
�الصالحیات الواسعة في التحقیق الممنوحة لهیئة اللجنة الدولیة للحقوقیین رحب تفي هذا السیاق، و  55اإلنسان.

 الدوائر الجنائیة المتخّصصة.امام لدعاوى اتهیئة و  ،التحقیقات�مباشرة  مختصةالحقیقة والكرامة �ما أّن هذه اآللیة 
بهیئة الحقیقة  ةالثغرات العدیدة في إطار "العدالة االنتقالیة" المتعلقتعرب عن قلقها من أن تسهم اللجنة إّال أّن 

والكرامة وتقاسم المهام بین هذه المؤسسة و�ین سائر الجهات الفاعلة في قطاع العدالة االنتقالیة في عرقلة تنفیذ 
الترتیبات المنصوص ي جسیمة لحقوق اإلنسان ومالحقتها. إذ ال تكفال في االنتهاكات الااللتزام �التحقیق الفعّ 
مراحل التحقیق والمالحقة لإلجراءات الجنائیة  فيوصالحیات هیئة الحقیقة والكرامة  2013علیها في قانون سنة 

صحیح أّن �مقدور هیئة الحقیقة والكرامة أن تسهم إلى حّد �عید في إعداد الدعوى  .من الفجوات عدیدنتیجًة لل
أن تحّل محّل النیا�ة العمومیة في مرحلة المحاكمة أمام الدوائر الجنائیة  للمالحقة، إّال اّنها غیر قادرة على

و�غّض النظر عن التفسیر الذي یتّم اعتماده في ما یتعلق �إمكانیة تطبیق أحكام مجلة اإلجراءات المتخصصة. 
لجنة الدولیة ال ى الجزائیة على �عض اإلجراءات الخاضعة لمقتضیات محددة من إطار "العدالة االنتقالیة"، تر 

نة �مجموعة واسعة من اإلجراءات التي �جب اتخاذها في یللحقوقیین أّن الدوائر الجنائیة المتخصصة تبقى ره
 مرحلة التحقیق والمالحقة من قبل النیا�ة العمومیة وقاضي التحقیق، تبعًا لمقتضیات مجلة اإلجراءات الجزائیة.

 

لنواب  1110ع رقم في االجتما 2011آذار/مارس  30الخطیرة لحقوق اإلنسان، المبادئ التوجیهیة �ما اعتمدتها لجنة الوزراء بتار�خ 
 .1-8الوزراء، المبدأ 

 .3المبادئ األساسیة �شأن الحق في االنتصاف والتعو�ض، المبدأ   53
)، المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لحقوق 2016( بروتو�ول مینیسوتا �شأن التحقیق القانوني في حاالت القتل غیر المشروع  54

؛ دلیل التقصي والتوثیق الفعالین �شأن التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة القاسیة أو 2017اإلنسان، نیو�ورك/جنیف 
مفوضیة السامیة لألمم المتحدة الصادرة عن  ال  No.8/Rev.1الالإنسانیة أو المهینة (بروتو�ول استنبول)، سلسلة التدر�ب المهني رقم 

 .2004لحقوق اإلنسان ، 
تشر�ن الثاني/نوفمبر  29محكمة الدول األمر�كیة لحقوق اإلنسان، الحكم الصادر في ال �انتوتا ضّد البیرو، راجع مثًال دعوى   55

 .224، الفقرة 162، رقم 9، السلسلة 2006
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 فعاالً  یؤدى أعضاء النیا�ة العامة دوراً على سبیل المثال، و�ناًء على ما تنّص علیه مجلة اإلجراءات الجزائیة، و 
، ضمن ما �سمح �ه القانون أو عون ضطل�ما � 56.في اإلجراءات الجنائیة �ما في ذلك بدء المالحقة القضائیة

تنّص المبادئ و  57.واإلشراف على قانونیة التحقیقاتشى مع الممارسة المحلیة، �التحقیق في الجرائم ایتم
لحقوق اإلنسان الجسیمة االنتهاكات في حاالت االفالت من العقاب التوجیهیة لمجلس أورو�ا �شأن القضاء على 

. وعلى الرغم من غیاب وقوع االنتهاكثبت نتیجة التحقیق یتلتزم الدول �المالحقة القضائیة عندما على ما یلي: "
أي حق �ضمن المالحقة القضائیة لشخص معین أو إدانته، یتعین على السلطات المعنیة، عندما تثبت الوقائع 

عالوًة على و  58".مرتكبي االنتهاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان إلى العدالة تقد�ملذلك، اتخاذ التدابیر الضرور�ة 
نفسها النیا�ة العمومیة صالحیة اتخاذ قرار المالحقة. و�ن لم تقم  تونسیةال ذلك، تمنح مجلة اإلجراءات الجزائیة

في وقٍت �مكن فیه ألعضاء و تحقیقاتها الخاصة، لن تتمكن من ممارسة هذه الصالحیة. �مباشرة النیا�ة العمومیة 
ر اإلثبات المستخدم التحقیقات التي تجر�ها هیئة الحقیقة والكرامة، شر�طة توضیح معیااستخدام ة مومیالنیا�ة الع

القیام ، یتعین علیهم 2013من قانون سنة  42للنظر في قضا�ا انتهاكات حقوق اإلنسان "المثبتة" وفق الفصل 
المز�د من التحقیقات للوصول إلى قرارهم الخاص في ما یتعلق �معیار اإلثبات القابل للتطبیق في اإلجراءات �

من األهمیة نظرًا إلى أّنه ال �قصد بهیئة الحقیقة والكرامة أن تستخدم  الجنائیة. و�عّد هذا األمر على قدٍر �بیر
�ما أّنها مفّوضة �التوّصل إلى الحقیقة �شأن االنتهاكات الجسیمة  ،في التحقیق الجنائيالقائم معیار اإلثبات نفسه 

من آلیا �ذا أحیلت القضا�ا و تنفیذ المالحقة القضائیة. التحقیقات من أجل �القیام المزعومة لحقوق اإلنسان، ولیس 
النیا�ة العمومیة إلى الدوائر الجنائیة المتخصصة للمحاكمة من دون تقییم ما إذا �انت األدلة التي تّم جمعها 

في مرحلة المحاكمة الفتقارها لألدلة (وهو أمر �مكن أن تفشل لدعوى �مكن ل تستوفي معیار اإلثبات الجنائي،
 للنیا�ة العمومیة تصو�به).

 
�ضافًة إلى ذلك، �جب أن تحتفظ النیا�ة العمومیة وقضاة التحقیق ببعض المهام في المرحلة السا�قة للمحاكمة و 

ضمن صالحیاتهم الخاصة، لكون هیئة الحقیقة والكرامة تفتقر إلى سلطة أداء �عض األعمال �إصدار مذ�رات 
�التالي، في وقٍت و . مة المالحقة الجنائیة للجناةالتوقیف واألمر �احتجاز الجناة المحتملین وال �فترض بها أداء مه

مساعدة هذه المؤسسة في النیا�ة العمومیة وقاضي التحقیق  فیه هیئة الحقیقة والكرامة إلى الطلب من تحتاج
، تبقى اإلجراءات المطلو�ة وفق مجلة اإلجراءات 2013من قانون سنة  40عملها �ما هو محدد �موجب المادة 

واالتهامات من مسؤولیة النیا�ة العمومیة وقضاة التحقیق في مرحلة الحقة من  مذ�رات التوقیف الجزائیة �إصدار
مرحلة المالحقة الجنائیة، متى تمت إحالة القضا�ا رسمیًا من قبل هیئة الحقیقة والكرامة. ولكي تتمكن النیا�ة 

مهم �التحقیق ومشار�تهم فیه إلى حّد العمومیة وقاضي التحقیق من المساعدة في هذه المسائل، �جب أن یتّم إعال
 ما.
 

. راجع أ�ضًا المبادئ األساسیة والمبادئ التوجیهیة �شأن الحق في 11المبدأ ، مبادئ توجیهیة �شأن دور أعضاء النیا�ة العامة  56
 .7محاكمة عادلة والمساعدة القانونیة في أفر�قیا، القسم و، المبدأ 

 المرجع نفسه.  57
 30الوزراء بتار�خ القضاء على االفالت من العقاب عن االنتهاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان، المبادئ التوجیهیة �ما اعتمدتها لجنة   58

 .1-8لنواب الوزراء، المبدأ  1110في االجتماع رقم  2011آذار/مارس 

 19 

                                                        



إّال أّن ذلك ال �عني أّن على النیا�ة العمومیة عدم األخذ بنتائج التحقیق التي تتوّصل إلیها هیئة الحقیقة والكرامة. 
 من شأن الصالحیات الواسعة في مجال التحقیق الممنوحة لهیئة الحقیقة والكرامة أن تسهم في التأكید ،في الواقعو 

على العناصر األساسیة لالنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان، �ما في ذلك في جمع األدلة المهمة، من خالل 
الوصول إلى األرشیف، على نحٍو یتسق مع المعاییر الدولیة أكثر مّما إذا �ان قد تّم من قبل النیا�ة العمومیة، 

 ونسي من حیث القانون والممارسة.�النظر إلى الثغرات الحالیة في نظام العدالة الجنائیة الت
 
قد تؤدي مواطن الضعف الموجودة حالیًا في النظام العادي لإلجراءات الجنائیة في تونس في مراحل التحقیق و 

جها هیئة الحقیقة أنواع القضا�ا التي تعال في ما �خصوالمالحقة القضائیة، إن لم تتّم معالجتها، إلى إشكالیات 
اللجنة الدولیة ترى ما �عتبر إصالح النظام العادي ضرور�ًا على المدى الطو�ل، من هنا، وفیو والكرامة. 

سهم في معالجة هذه أن � للحقوقیین أّن التعیین المباشر للمدعین العامین المتخصصین وقضاة التحقیق من شأنه
لعدالة ل" القانوني طاراإلفي ما �خّص القضا�ا المشمولة � نظرًا إلى الحاجة الملحة لتطبیق العدالة الشوائب

 االنتقالیة" في تونس.
 

على  والتي تمنح المجلس األعلى للقضاء صالحیة اإلشراف 2014إّن المقتضیات الواردة في دستور سنة 
اختیار المدعین العامین وتقدمهم في وظیفتهم وتتطلب منهم العمل �حیاد تشّكل خطوًة إلى األمام مقارنًة �النظام 

توجیه أعضاء ب مخّوالً وز�ر العدل  �بقى، و هرمیة النیا�ة خاضعًة إلشراف السلطة التنفیذ�ةتبقى السابق. ولكن، 
النیا�ة العامة و�صدار التعلیمات إلیهم. صحیح أّن المعاییر الدولیة ال تنّص �الضرورة صراحًة على استقاللیة 

ون العامون بوظائفهم �طر�قة مستقلة عن السلطة التنفیذ�ة، إال أّنه من الضروري أن �قوم المدع النیا�ة العامة
 وغیر منحازة.

 
ن في و أطراف أساسی"تقّر المبادئ األساسیة �شأن دور أعضاء النیا�ة العامة �أّن أعضاء النیا�ة العامة هم و 

بدوٍر رئیسي في ضمان ولوج ضحا�ا انتهاكات حقوق اإلنسان  أعضاء النیا�ة�ضطلع و  59."مجال إقامة العدل
للسماح ألعضاء النیا�ة العامة �أداء دورهم و  60وحما�ة المجتمع من ثقافة اإلفالت من العقاب.إلى العدالة 

من أداء وظائفهم المهنیة دون ترهیب أو تعو�ق "الدول تمكین أعضاء النیا�ة العامة  ضمنتاألساسي، �جب أن 
الجنائیة أو غیر ذلك من أو مضا�قة أو تدخل غیر الئق، ودون التعرض، �ال مبرر، للمسؤولیة المدنیة أو 

الدول االستقاللیة الوظیفیة ألعضاء النیا�ة العامة وحیادهم ومّدهم تضمن نتیجًة لذلك، �جب أن و  61."المسؤولیات
 62�الموارد المالئمة.

المبادئ األساسیة �شأن دور أعضاء النیا�ة العامة، �ما اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجر�مة ومعاملة المجرمین   59
)، (�شار إلیها في ما یلي �المبادئ األساسیة �شأن دور 1990( 45/166وتّمت المصادقة علیها �موجب قرار الجمعیة العامة رقم 

 .3أعضاء النیا�ة العامة)، المبدأ 
، 2012حز�ران/یونیو  A/HRC/20/19 ،7تقر�ر المقّررة الخاصة المعنیة �استقالل القضاة والمحامین، وثیقة األمم المتحدة رقم   60

 .35الفقرة 
 .4النیا�ة العامة، المبدأ  المبادئ األساسیة �شأن دور أعضاء  61
�مكن االطالع على المعاییر الدولیة الخاصة بهذه القضا�ا وتقییم للقانون والممارسة في تونس على ضوء هذه المعاییر في التقر�ر   62

حول استقالل ومساءلة القضاء في تونس. راجع تقر�ر اللجنة  2014الصادر عن اللجنة الدولیة للحقوقیین في شهر أ�ار/مایو من سنة 
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رتكبها المسؤولون كات الجسیمة لحقوق اإلنسان التي امالحقة قضا�ا االنتهااالمتناع عن لتحقیقات و غیاب اإن 

أّن أعضاء النیا�ة العمومیة في تونس �فتقرون �دلة، یوحیان ، على الرغم من قوة األالقوانین في الماضي عن إنفاذ
�االستقاللیة في تونس، مقرونًا �الصالحیات الواسعة الممنوحة  أعضاء النیا�ةإّن عدم تمتع  63.لالستقاللیة والحیاد

�شأن انتهاكات جسیمة  شكاوى رّد العدید من الإلى  ىقد أدّ  لهم في اتخاذ القرار �شأن متا�عة الملف أو حفظه،
 تحقیق.فتح لحقوق اإلنسان من دون 

 
العمل �موضوعیة ولصالح على أعضاء النیا�ة العامة  لعملال ینّص القانون التونسي أو المبادئ التوجیهیة و 

و�خاصة االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان.  ،من خالل مالحقة القضا�ا ضّد المسؤولین العمومین الشأن العام
و�عداد سیاسة مالئمة ترّ�ز على القصور هذا لمعالجة  اتجاهأّي  2010ولم تشهد البالد منذ الثورة سنة 

عقب ز�ارة إلى تونس، أعلن المقّرر الخاص المعني بتعز�ز الحقیقة و االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان. 
لم �قتنع المقرر الخاص إطالقًا أثناء ز�ارته بوضع استراتیجیة عدم التكرار ما یلي: " والعدالة والجبر وضمانات

 64".مقاضاة شاملة للتـصدي للحاالت المزعومة النتهاكات حقوق اإلنسان الصارخة
 
الدوائر الجنائیة المتخصصة، وذلك  اتإجراءعلى ضوء ما سبق، �جب أن تضمن السلطات التونسیة تعدیل و 

�طر�قة  ،عند الضرورة ،لعدالة االنتقالیة" واإلجراءات الجنائیة قید التطبیقل" القانوني طاراإلعبر إصالح 
 االحترام الكامل لاللتزام �التحقیق ومالحقة القضا�ا الجسیمة لحقوق اإلنسان، �ما في ذلك من خالل: تضمن
المتخّصصة التدر�ب المالئم  ضمان تلقي جمیع المسؤولین المكّلفین �إقامة العدل ضمن الدوائر الجنائیة .1

یق في االنتهاكات الجسیمة لحقوق قالقانون الدولي والمعاییر الدولیة في ما یتعلق �التح على أحكام
 اإلنسان ومالحقتها؛

 إنشاء استراتیجیة فعالة في مجال العدالة الجنائیة للتعامل مع إرث االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان؛ .2
�ما یتسق مع المعاییر الجنائیة وقضاء التحقیق والشرطة القضائیة مالحقة لت متخّصصة لئاهیإنشاء  .3

 الدولیة ومع الموارد المالئمة للعمل �التنسیق مع الدوائر الجنائیة المتخّصصة.
لألعمال في ما یتعلق �اتهامات الجرائم التي یرتكبها المسؤولون المكلفون �إنفاذ القوانین تقسیم واضح  .4

 ،لشرطة القضائیةالتي یتم تو�یلها لأداء المهام �بین مسؤولي الشرطة والحرس الوطني المفّوضین 
 إنفاذ القوانین؛أخرى مرتبطة � والضباط المكّلفین �أداء مهام

، متوافر 2014أ�ار/مایو  13استقالل ومساءلة النظام القضائي التونسي: التعّلم من الماضي لبناء مستقبل أفضل،  الدولیة للحقوقیین،
Strengthen-content/uploads/2014/05/Tunisia-cdn.com/wp-http://icj.wpengine.netdna-عبر الرا�ط 

ENG.pdf-2014-Report-Independence-Judicial  7201 حز�ران/یونیو 1(تمت ز�ارة الموقع في.( 
63  .UN Docأ�ضًا اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان، المالحظات الختامیة حول تونس، وثیقة األمم المتحدة رقم  راجع  

CCPR/C/TUN/CO/5 ،23  11، الفقرة 2008نیسان/أبر�ل.  
64 تقر�ر المقّرر الخاص المعني بتعز�ز الحقیقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، وثیقة األمم المتحدة رقم   

A/HRC/24/42/Add.1 ،30  45، الفقرة 2013تموز/یولیو. 
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للتأكید بوضوح على إحالة  2014من قانون سنة  3والفصل  2013سنة من قانون  42تعدیل الفصل  .5
القضا�ا التي تحقق فیها هیئة الحقیقة والكرامة إلى المدعین العامین المتخصصین الذین �فترض بهم 

 أداء مهامهم �ما هو محّدد في مجلة اإلجراءات الجزائیة، و�ما یتسق مع المعاییر الدولیة؛
تحقیق دور المؤسسات القضائیة المتخصصة الالحقیقة والكرامة المتعلق � �كمل دور هیئةضمان أن  .6

 المكلفة �التحقیق والمالحقة؛
تنفیذ سیاسة العدالة الجنائیة في إطار لعمل النیا�ة العمومیة ونشر مبادئ توجیهیة شاملة  وضع .7

  وضمان توافرها لكّل شخص بناء على طلبه؛
یة عندما تقّرر جهة االدعاء المتخصصة حفظ الملف قبل فتح في المراجعة القضائالضحا�ا حق إنفاذ  .8

 تحقیق؛ال
التحقیقات، تلبي المعاییر القیام �وضع مبادئ توجیهیة لقضاة التحقیق تفّصل الجدول الزمني و�جراءات  .9

المنع والتقصي الفعالین لعملیات اإلعدام خارج نطاق القانون  الدولیة �تلك المنصوص علیها في مبادئ
المبادئ المتعلقة �التقصي والتوثیق الفعالین �شأن التعذیب ، و ام التعسفي واإلعدام دون محاكمةواإلعد

 ، واألدلة الملحقة بها؛وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة
والموارد الماد�ة تزو�د المؤسسات القضائیة المتخصصة المتصلة �الدوائر الجنائیة المتخصصة �الموارد  .10

 التحقیقات.للقیام �البشر�ة الكافیة 
 

 

 ثالثًا. ضمانات المحاكمة العادلة أمام الدوائر الجنائیة المتخّصصة
 

ما إذا �انت مجلة اإلجراءات �كیف و الفاعلة في ما یتعلق الوطنیة صحیح أّن وجهات النظر تختلف بین الجهات 
أّي مقتضیات توجد ، إّال أّنه ال امام الدوائر الجنائیة الخاصة والمالحقةالجزائیة تنطبق على مراحل التحقیق 

. واعتبر الفاعلون والقوانین والسیاسات ذات الصلة في ما یتعلق �مرحلة المحاكمة 2013محّددة في قانون سنة 
في أن تطبق مجلة  أّن النیة �انت تتمثلفي مجال القضاء الذین تحدثت إلیهم اللجنة الدولیة للحقوقیین في تونس 

نظرًا إلى الثغرات الموجودة أصًال في مجلة اإلجراءات و  المحاكمة.  اإلجراءات الجزائیة �الكامل عند مرحلة
اإلجراءات متسقًة مع المعاییر الدولیة (كما سبق أن هذه الجزائیة، تعّد اإلصالحات المطلو�ة عمومًا لكي تكون 

) مهمًة �القدر عدالة وهمیة، إفالت مستمّر من العقاب 2016تقر�رها لسنة اللجنة الدولیة للحقوقیین في  احّددته
عالوًة على ذلك، تطرح الثغرات والترتیبات المؤسساتیة و إجراءات الدوائر الجنائیة المتخّصصة. المتعلق �نفسه 

�احترام ضمانات طار "العدالة االنتقالیة" وطر�قة تفسیرها مخاوف إضافیة في ما یتعلق اإلغیر الكاملة �موجب 
�شكٍل خاص  للجنة الدولیة للحقوقیین عن قلقهاا بر هذا السیاق، تعفي و المحاكمة العادلة في مرحلة المحاكمة. 

والنیا�ة العمومیة غیاب اإلجراءات والمسؤولیات الواضحة بین هیئة الحقیقة والكرامة  التأثیر الذي قد �خّلفهمن 
 ضمانات المحاكمة العادلة أمام الدوائر الجنائیة المتخّصصة.خالل المرحلة السا�قة للمحاكمة على 

 
المحدد للدوائر الجنائیة االختصاص اللجنة الدولیة للحقوقیین أّنه، وعلى اعتبار أّن ترى في هذا السیاق، و 

عدام الجسیمة لحقوق اإلنسان، �ما في ذلك "اإل تالمتعلقة �االنتهاكاقضا�ا الفي االستماع إلى یتمثل المتخصصة 
مسألة قیام هذه الدوائر �إجراءاتها �مخالفة ضمانات المحاكمة تكون من دون ضمانات المحاكمة العادلة"، ال 
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. وشرعیتهاتقّوض عمل الدوائر الجنائیة المتخصصة قد بل مسألة  ،العادلة مسألة التزام �القانون الدولي فحسب
نائیة من شأنها المساس �مبادئ المحاكمة العادلة" نفسه على منع "سّن إجراءات استث 2014�نّص دستور سنة و 

وال بد من التوقف عند هذا األمر على اعتبار أّن معظم قضا�ا االنتهاكات الجسیمة لحقوق ). 110(الفصل 
امام اإلنسان �ان یبّت فیها على نحٍو �شمل انتهاكات عدة للحق في المحاكمة العادلة، و�خاصة أنها �انت تتّم 

 65كر�ة.المحاكم العس
 
من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة، بوضوح على أّن  14�نّص القانون الدولي، �ما فیه المادة و 

الحق في المحاكمة العادلة یتطلب أن یتمتع جمیع األطراف �الحق في تكافؤ الفرص في جمیع اإلجراءات أمام 
�عني ذلك حصول جمیع األطراف على الحقوق �ما سبق أن شرحت اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان، " 66المحاكم.

اإلجرائیة نفسها ما لم توجد تفرقة تستند إلى القانون ولـها مبررات موضوعیة ومعقولة، وال تنطوي على ظلم فعلي 
 ،في اإلجراءات الجنائیة ة اإلجرائیةالمساوا  مبدأ تكافؤ الفرص قیمفي الواقع، �و  67."أو إجحاف �المدعى علیه

�منح الطرفان فرصًا متساو�ة إلعداد الدعوى وتقد�مها، وتقد�م األدلة والشهود والطعن في الحجج واألدلة المقدمة و 
 68األطراف �مساواة في جمیع الشؤون اإلجرائیة. ةعامل�سمح �مو  ،أمام المحكمة على قدم المساواة 

 
أمام الدوائر  ما اذا تم تطبیق فصولهافي حال �جب ادخال العدید من التعد�الت على مجلة االجراءات الجزائیة و 

فیجب أن  الجنائیة المتخصصة، واذا ما تم تبني اجراءات منفصلة لتطبیقها أمام الدوائر الجنائیة المتخصصة، 
 احترام الحق في المحاكمة العادلة. هذه االخیرةتضمن 

   
(الفصل  غیابیاً لى سبیل المثال، تطرح المقتضیات الواردة في مجلة اإلجراءات الجزائیة والتي تسمح �المحاكمات عو 

واستجواب الشهود والدفاع من قبل محاٍم من اختیار المتهم في ما یتعلق �الحق في المحاكمة الحضور�ة مشاكل ) 141
شخص مدان �جر�مة في أن �حاكم �حضوره وأن یتم االستماع �ّل  تشمل ضمانات المحاكمة العادلة حقو من الطرفین. 

�ما یتوافق مع العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة في  افمسموح به غیابیاً أما المحاكمات  69إلیه شفهیًا.

ّن ال تلتزم المحاكم العسكر�ة مثًال �معاییر الكفاءة والحیاد واالستقاللیة المنصوص علیها في القانون الدولي والمعاییر الدولیة، �ما أ  65
القضاة العسكر�ین �عّینون وتتّم ترقیتهم بواسطة الهیئة التنفیذ�ة. لهذا �قتصر اختصاصهم على الجنح ذات الطبیعة العسكر�ة في حین 

، 32لجنا�ات األخرى من اختصاص المحاكم العاد�ة. راجع على سبیل المثال اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم تكون ا
، وثیقة األمم 2007آب/أغسطس  23، الحق في المساواة أمام المحاكم والهیئات القضائیة والحق في المحاكمة العادلة، 14المادة 

، تقر�ر المقرر الخاص المعني بتعز�ز 15)، الفقرة 32(�شار إلیه في ما یلي �التعلیق العام رقم  CCPR/C/GC/32المتحدة رقم 
)، مجلس 2012تشر�ن الثاني/نوفمبر  16-11الحقیقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، �ابلو دي  غر�ف، البعثة إلى تونس 

، الفقرة A / HRC / 24/42 / Add.1، وثیقة األمم المتحدة رقم 2013 تموز/یولیو 30حقوق اإلنسان، الجلسة الرا�عة والعشرون، 
48. 
 14من االتفاقیة األمر�كیة لحقوق اإلنسان؛ المادة  24من المیثاق األفر�قي لحقوق اإلنسان والشعوب؛ المادة  3راجع أ�ضًا المادة   66

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 7؛ والمادة 12من االتفاقیة األورو�یة لحقوق اإلنسان والبروتو�ول رقم 
 .13، الفقرة 32اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم   67
 ).1) (6( 9مبادئ المحاكمة العادلة في أفر�قیا، القسم   68
مكّرسًا أ�ضًا في المعاییر ) (د) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة، �عّد هذا الحق 3( 14�اإلضافة إلى المادة   69

)؛ المبادئ األساسیة والمبادئ التوجیهیة �شأن الحق في المحاكمة العادلة 3( 16التالیة: المیثاق العر�ي لحقوق اإلنسان، المادة 
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و�تار�خ ومكان المتهم الحضور رغم إ�الغه قبل وقٍت �اٍف �التهم الموجهة ضّده حاالٍت محدودة جدًا، على أثر رفض 
المتهم و��الغه �من السلطة المختصة في االتصال المفترضة لجهود ا علىحدود  وجود و�الرغم من 70انعقاد اإلجراءات.

 71أّن حقوق المتهم قد احترمت، الستخالصمن بذل جهود �افیة  ال بدّ إال انه �التهم الموجهة ضّده وتفاصیل المحاكمة، 
حتى و  72المتهم عالم �اإلجراءات.افتراض أن ا المحكمة �األدلة عن الجهود التي بذلت، عوضتزّود السلطات و�جب ان و 

في ظّل الظروف المحدودة التي تبّرر فیها المحاكم الغیابیة �موجب المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان، �جب احترام 
 في الحصول على محاٍم وحقوق الدفاع؛المتطّلبات والحقوق األساسیة للمحاكمة العادلة، �ما في ذلك حقوق المتهم 

و�التالي، إذا اختار الشخص محامیًا، �جب أن �كون هذا المحامي قادرًا على المشار�ة مشار�ًة �املًة في المحاكمة، و�ن 
وألقت القبض السلطات  عادتلة ما اذا حافي و  73المحكمة محاٍم مستقل �مثل مصالحه.ان تعین ر محاٍم یاختیتم الم 

في حال القصور  سیما ال ، �حضورهأحد األشخاص المدانین غیابیًا، یلغى الحكم األصلي وتتم محاكمته من جدید على 
 141�ما �فتقر الفصل  74وفق األصول أو امتناعه عن الحضور ألسباب خارجة عن سیطرته. �المحاكمة إ�الغه في

، إجراء المحاكمة من دون حضور المتهم كن فیهامن مجلة اإلجراءات الجزائیة إلى ضمانات �افیة للحاالت التي �م
 إلى حالة عدم مثول المتهم أمام المحكمة "رغم استدعائه قانونًا". فقط �شیر خاصة أنه

 
�جوز تعر�ض أحد مجددا "ال  دلة أ�ضًا مبدأ "عدم المحاكمة مرتین" و�نّص على ما یلي:ا�شمل الحق في المحاكمة العو

للقانون ولإلجراءات الجنائیة في �ل  جر�مة سبق أن أدین بها أو برئ منها �حكم نهائي وفقاً للمحاكمة أو للعقاب على 
و�ـون الفـرد قد ُحو�م في ولكن ثمة استثناء على هذا المبدأ في ما یتعلق �حاالت الجرائم �موجب القانون الدولي، " 75."بلد

ع من مالحقته قضائیًا فیما یتعلق بنفس التصرف إذا نون الدولي ال �منالرتكا�ه جر�مة جسیمة �موجب القاوقت سابق 
إذا لم تكـن هـذه اإلجراءات قد  كان الغرض من اإلجراءات السا�قة هو إعفاء الشخص المعني من المسؤولیة الجنائـیة، أو

) (د)؛ 1( 67و) 1( 63) (ج)؛ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المادتان 6( 14والمساعدة القانونیة في أفر�قیا، القسم 
 21) (د)؛ النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السا�قة، المادة 4( 20نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، المادة 

 ) (د).4(
70  .UN Doc، وثیقة األمم المتحدة رقم 16/1977البالغ رقم دعوى مبینجي ضّد زائیر، اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان،   

CCPR/C/OP/2 ،25  نسجًا 36، الفقرة 32؛ اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم 1-14، الفقرة 1983آذار/مارس .
على المنوال نفسه، في وقٍت ال تنّص فیه االتفاقیة األورو�یة صراحًة على حق المتهم في الحضور، استنتجت المحكمة األورو�یة 

) (ج)، و(د) و(ه)، تبّین أّن الشخص المدان �جر�مة مخّول المساهمة في المحاكمة. 3( 6)، و 1( 6المواد  لحقوق اإلنسان أّن مجموع
 .27، الفقرة 1985شباط/فبرایر  12، 9024/80الطلب رقم دعوى �ولوزا ضّد إ�طالیا، راجع المحكمة األورو�یة لحقوق اإلنسان، 

71  .UN Docوثیقة األمم المتحدة رقم دعوى سالیخ ضّد أوز�كستان، اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان،   

CCPR/C/95/D/1382/2005 ،22  5-9، الفقرة 2009نیسان/أبر�ل. 
 .UN Doc، وثیقة األمم المتحدة رقم 699/1996البالغ رقم دعوى مالكي ضّد إ�طالیا، اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان،   72

CCPR/C/66/D/699/1996 ،27  1999تموز/یولیو. 
دعوى سالیخ ضّد ؛ اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان، 37، الفقرة 32راجع أ�ضًا اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم   73

؛ المبادئ 5-9، الفقرة 2009نیسان/أبر�ل  UN Doc. CCPR/C/95/D/1382/2005 ،22وثیقة األمم المتحدة رقم أوز�كستان، 
 ).4) (6) (6( 15م والمبادئ التوجیهیة �شأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة في أفر�قیا، المبدأ رقاألساسیة 

) 6( 15 راجع مثًال المبادئ األساسیة والمبادئ التوجیهیة �شأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة في أفر�قیا، رقم   74
)3) (2.( 

 ).7( 14الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة  العهد الدولي  75
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، بل ُنفذت، في ا في القانون الدوليبهُنفذت �صورة مستقلة أو نز�هة وفقًا لقواعد اإلجراءات القانونیة الواجبة المعترف 
 76."ظروف الحالة، �طر�قة تتنافى مع نیة تقد�م الشخص المعني للمحاكمة

 
مكّرر من مجلة اإلجراءات الجزائیة التأكید على مبدأ عدم المحاكمة �الجرم مرتین. إّال أّن مجلة  132و�عید الفصل 

إعادة حال التوصل إلى أدلة جدیدة) وال تسمح �اإلجراءات الجزائیة تقّید إلى حّد �عید أساس إعادة فتح الملف (إال في 
 ال الضحیة وال تتضمن االستثناء المنصوص علیه في المعاییر الدولیة. 77فتح القضیة إال إذا �انت تخدم المتهم

 
من هذا المنطلق، تشید اللجنة الدولیة للحقوقیین �أحكام الدستور التونسي التي تدرج استثناًء لهذا المبدأ في سیاق و 

الذي ینّص على أّن القضا�ا التي تحیلها هیئة الحقیقة والكرامة إلى  2013وفي قانون سنة  78"منظومة العدالة االنتقالیة"
حجیة اتصال القضاء الذي یتضّمن مبدأ عدم المحاكمة على مبدأ بناءا الدوائر الجنائیة المتخصصة ال �مكن الطعن فیها 

أن تسمح للدوائر الجنائیة المتخصصة �أن تضمن، و�ما یتسق مع المعاییر  اتعلى الجرم مرتین. و�فترض بهذه المقتضی
�سبب إلفالت مرتكبي االنتهاكات الجسیمة مرتین اللجوء إلى مبدأ عدم المحاكمة  مالدولیة المشار إلیها أعاله، �عد

رًا تقیید�ًا لهذه المقتضیات، لحقوق اإلنسان من العقاب. ولكن، ولتجنب خطر أن تعتمد الدوائر الجنائیة المتخصصة تفسی
ال بد من اتخاذ التدابیر الالزمة للتأكید على عدم تطبیق مبدأ عدم المحاكمة مرتین على حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان 

(ب) من مبادئ مكافحة اإلفالت  26التي تشّكل جرائم �موجب القانون الدولي، في الظروف المنصوص علیها في المبدأ 
في الحاالت التي تحال فیها القضا�ا ذات الصلة إلى المحاكم العاد�ة، �قتضي و  وجب المعاییر الدولیة.من العقاب و�م

�شمل ذلك تعدیل مجلة اإلجراءات الجزائیة و�نبغي أن . �موجب القانون الدولي المبدأالوارد على  التأكید على االستثناء
التي العیوب  ،من االستثناء على مبدأ عدم المحاكمة مرتینض ،�ما یتسق مع المعاییر الدولیة لألخذ �عین االعتبار

االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان سواء والمتعلقة �المحاكم العسكر�ة التونسیة امام المحاكمات التي أقیمت اعترت 
ام القاضي غیر حق سببها عدم اتس�كانت هذه العیوب تمثل انتهاكًا لضمانات المحاكمة العادلة، أو إدانة أو تبرئة 

 فیه إدانته �جرم أشّد خطورة.تستوجب أو إدانة المتهم عن سوء نیة �جرم أخف خطورًة في وقٍت  ،�الحیاد واالستقاللیة
 
لعدالة االنتقالیة"، �سهم غیاب الوضوح في ما یتعلق �الدور الفعلي ل"القانوني طار اإلعالوًة على ذلك، وفي ما یتعلق �و 

للنیا�ة العمومیة وقضاة التحقیق ووظیفة التحقیق الممنوحة لهیئة الحقیقة والكرامة في مرحلة ما قبل المحاكمة في تقو�ض 
حّل محّل النیا�ة العمومیة في ست على سبیل المثال، إن �انت هیئة الحقیقة والكرامةو مبدأ تكافؤ الفرص عند المحاكمة. 

مرحلة التحقیق، ولم �عتمد أي إجراء لضمان حق المتهم في استجواب الشهود الذین قابلتهم هیئة الحقیقة والكرامة وحقه 
في المعلومات وفي الوصول إلى �افة المستندات واألدلة التي جمعتها هیئة الحقیقة والكرامة إلعداد دفاعه (�ما �شبه ما 

حالیًا في ما یتعلق �النیا�ة العمومیة وفق منصوص مجلة اإلجراءات الجزائیة)، سیكون ذلك منافیًا للمعاییر  هو قائم
 الدولیة حول الحق في المحاكمة العادلة.

 

 .22(ب)؛ راجع أ�ضًا المبدأ  26اإلفالت من العقاب، المبدأ  مبادئ مكافحة  76
 .277مجلة اإلجراءات الجزائیة التونسیة، الفصل   77
 ).9( 148، الفصل 2014الدستور التونسي لسنة   78
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على ضوء ما سبق، �جب أن تضمن السلطات التونسیة تعدیل إجراءات الدوائر الجنائیة المتخصصة، وذلك و 
اإلجراءات الجنائیة قید التطبیق، من أجل ضمان االحترام و لعدالة االنتقالیة" ل" يالقانون طاراإلعبر إصالح 

 الكامل للحق في المحاكمة العادلة، �ما في ذلك من خالل:
امام معتمدة ال جراءات�اإل متعلقةمن مجلة اإلجراءات الجزائیة وأي مقتضیات  141تعدیل الفصل  .1

مها غیابیًا في حال عدم حضور احك�إصدار اللدوائر تسمح قد لدوائر الجنائیة المتخصصة التي ا
المتهم، على أن تشمل التعد�الت ما یلي: توضیح ضرورة اتخاذ �افة الخطوات إلعالم المتهم �التهم 

ن المحامي الذي �ختاره یالموجهة إلیه و��الغه �اإلجراءات ومكان وتار�خ ووقت انعقاد الجلسات؛ تمك
مة مشار�ًة �املًة، وفي حال رفض الشخص اختیار محام تنظر في المحاك الشخص من المشار�ة

المحكمة في ما إذا �ان من الضروري تعیین محام مستقل �مثل مصالحه؛ وفي حال تم إلقاء القبض 
 ؛اجددم محاكمته علیه �جب 

مقتضیات متعلقة �اإلجراءات  من مجلة اإلجراءات الجزائیة (وأي 277مكرر و 132تعدیل الفصلین  .2
) للتأكید صراحًة على عدم تطبیق مبدأ عدم المحاكمة �الجرم مدة امام الدوائر الجنائیة المتخصصةالمعت

مرتین في حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان التي تشّكل جرائم �موجب القانون الدولي، في الظروف 
 خرى؛(ب) من مبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب والمعاییر الدولیة األ 26المحددة في المبدأ 

لعدالة االنتقالیة" من شأنها أن تؤدي إلى ل" القانوني طاراإلضمان عدم اعتماد أي مقتضیات ضمن  .3
 انتهاك معاییر الحق في المحاكمة العادلة أمام الدوائر الجنائیة المتخصصة؛

هیئة استخدام عمل طر�قة  حول�حیث ینص على قواعد إجرائیة مفصلة  2013تعدیل قانون سنة  .4
ال سیما في ما یتعلق �إفادات الشهود والوصول إلى  أمام الدوائر المتخصصة،لكرامة الحقیقة وا

 المستندات واألدلة التي تتولى هیئة الحقیقة والكرامة جمعها، �ما �حترم الحق في المحاكمة العادلة.
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