
 

 

 

 

 ضحايا االنتهاكات إلى العدالة،  لوجائر الجنائية املتخصصة أن تضمن و تونس: أدلة عملية توضح كيف يمكن للدو 
ً
وفقا

  لمعايير الدوليةل

 2020ديسمبر/كانون األول  09

على تعزيز املساءلة املختصين اليوم دليلين عمليين يهدفان إلى مساعدة املمارسين  اللجنة الدولية للحقوقيينأصدرت 

ائر الجنائية املتخصصة في تونس  .والعدالة من خالل الدو

التونس ي  مرتكبيها بموجب القانون  الحقةات الجسيمة لحقوق اإلنسان ومالتحقيق في االنتهاك 2ناول الدليل العملي يت

أفضل املمارسات املتعلقة باألدلة في مجال  3، بينما يغطي الدليل العملي الدوليالقانون و   أما. العدالة إدارةاملبادئ و

دولية في اإلجراءات واملعايير ال  الدولي  دور القانون فقد سلط الضوء على  ،  2019    في ديسمبر   الذي صدر  و ،  1الدليل العملي  

ائر الجنائية أمام ال  املتخصصة.دو

، كان من الواضح أن الثغرات في منذ افتتاح الجلسة األولىو . 2018  املتخصصة في مايودوائر الجنائية  بدأت املحاكمات أمام ال

 تهديدقد أدت إلى    ،املتخصصةالجنائية  الدوائر  واألدلة في قضايا    الحقة القضائيةاءات التي تحكم التحقيق واملالقواعد واإلجر 

 .في املاض ياملرتكبة وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان جهود محاسبة الجناة 

املتخصصة تعتمد إلى حد كبير على قدرتها على ضمان إجراء تحقيقات دوائر الجنائية ال أمام حاكماتامل"إن مصداقية 

مدير برنامج الشرق األوسط وشمال ،  سعيد بنعربية  علق  ".مشوهةى أدلة قوية ومقنعة وغير  ومحاكمات فعالة وعادلة تستند إل

التونس ي على االستفادة القطاع العدلي  العاملين في  دة  مساعهذه األدلة العملية    من ِشأن"في اللجنة الدولية للحقوقيين.  فريقيا  ا

، مع جبر الضرر والحصول على  االنتصافن الضحايا من القصوى من هذه الفرصة لوضع حد لإلفالت من العقاب وتمكي

 ".لمحاكمة العادلةممكنة لان أعلى معايير ضم

لحقوق اإلنسان  واملعايير الدولية التي تحكم االلتزام بالتحقيق في االنتهاكات الجسيمة الدولي القانون  2حدد الدليل العملي ي

، وحقوق الضحايا وعائالتهم في املشاركة في اإلجراءات والحصول على تعويض مرتكبيها، وحق املتهم في محاكمة عادلةالحقة وم

 فعال.

 ومقبوليتها وتقييمها  األدلة  التي تطبق على جمعو املبادئ وأفضل املمارسات بموجب القانون الدولي    3الدليل العملي  بينما يتناول  

 النتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.الحقة القضائية لفي التحقيق وامل
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األدلة النظر في قضائية و الحقة الالتحقيق وامل فيهدف كال الدليلين إلى توفير خيارات لتطبيق القانون واإلجراءات التونسية ي

 واملعايير الدولية. الدولي املتخصصة بما يتوافق مع القانون دوائر الجنائية الأمام قضايا بال ما يتعلقفي

 فيما يتعلق  باال لقد انتظر التونسيون  "
ً
 علقت  ".اإلنسان التي ارتكبت في املاض ي  حقوق ل  العديدة  نتهاكاتتحقيق العدالة طويال

 تقدم"  اللجنة الدولية للحقوقيين.فريقيا في  ايين لبرنامج الشرق األوسط وشمال  ، كبيرة املستشارين القانونيسوارانكيت فيجن

 وعداملتخصصة دوائر الجنائية ال
ً
إذا استندت املحاكمات إلى إجراءات إنما يتحقق ذلك فقط بأن هذا االنتظار قد ينتهي،  ا

 ".وق اإلنسان واإلنصاف في املقدمةتضع املساءلة وحق  راسخة

 لالتصال:

، 3817-979-22-41+فريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، هاتف: امدير برنامج الشرق األوسط وشمال سعيد بنعربية، 

   said.benarbia(a)icj.orgبريد إلكتروني:

هاتف:   ،اللجنة الدولية للحقوقيينفريقيا في  ايين لبرنامج الشرق األوسط وشمال  ، كبيرة املستشارين القانونكيت فيجنيسواران

  kate.vigneswaran(a)icj.orgبريد الكتروني:  ، 31+-4664-489-62

 

 الخلفية: 

للفصل في القضايا التي تنطوي على "انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان"  2014املتخصصة في عام  الجنائية الدوائرتم إنشاء 

 .هيئة الحقيقة والكرامة قبل من والتي تمت إحالتها 2013و  1955بين عامي يدعى حصولها 

 قضية متعلقة  200املتخصصة دوائر الجنائية ئة الحقيقة والكرامة إلى ال، أحالت هي2018واليتها في ديسمبر فترة نهاية ب

الحرمان التعسفي من الحياة والحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب وغيره من ضروب املعاملة السيئة واالختفاء القسري ب

 النظام السابق. واالغتصاب واالعتداء الجنس ي والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبها

 ، والذي يبحثالفصل في الجرائم بموجب القانون التونس ي والدوليبشأن    1الدليل العملي رقم    3و    2سبق الدليل العملي رقم  ي

 فيتحليل تعريف الجرائم كما يقوم ب، لدولي وتطبيقها في النظام املحليبموجب القانون اية رجعالفي مبادئ الشرعية وعدم 

لحرمان التعسفي من الحياة والحرمان التعسفي من فيما يتعلق بجرائم االقانون الدولي  تعريفها في القانون التونس ي مقابل

ري واالغتصاب واالعتداء الجنس ي والجرائم ضد اإلنسانية. الحرية والتعذيب وغيره من ضروب املعاملة السيئة واالختفاء القس

 بشأن أنماط املسؤولية بموجب القانون التونس ي والقانون الدولي. 4كما سيتبع األدلة الثالثة الدليل العملي رقم 

شرت في أكتوبر  ورقة موجزةي ف
ُ
الحات جوهرية في ، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية إلى إجراء إص2020ن

 املتخصصة.دوائر الجنائية عمل ال يقساءلة وإزالة العقبات التي تعبهدف تعزيز امل اتلسياسالقانون وا
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