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	دعوة إلى سیادة رئیس الجمھوریة التونسیة للتحرك العاجل

	COVID-19لحمایة المساجین من انتشار  فیروس  

	

ومدافعین عن حقوق اإلنسان في تونس، نتوجھ بفائق االحترام بھذه الرسالة إلى سیادة 	بصفتنا أطرافا فاعلین في قطاع العدالة
مخاوفنا بشأن صحة وسالمة األشخاص القابعین في السجون في جمیع أنحاء الجمھوریة رئیس الجمھوریة التونسیة للتعبیر عن 

، فحسب اإلرشادات المؤقتة بشأن االستعداد والوقایة والسیطرة .COVID-19التونسیة على إثر انتشار الفیروس التاجي الجدید 
عین في السجون  األكثر عرضة لخطر اإلصابة بـ على ھذا الوباء التي حددتھا منظمة الصحة العالمیة، یعتبر األشخاص القاب

COVID-19	بسبب الظروف التي تشھدھا تلكم المراكز حیث یعیشون معا وھم عادة ما یشكون من حاالت صحیة أكثر سوءا.	
في المؤسسات السجنیة یمتد لیشمل األعوان 	COVID-19كما أوضحت منظمة الصحة العالمیة أن الخطر المتزاید النتشار 

	.التھم والمجتمع ككلوعائ

وحدة، ھي عبارة عن بنایات قدیمة تشكو من تداعي بنیتھا التحتیة 	28سیادة الرئیس، إن أغلبیة السجون التونسیة والبالغ عددھا 
لیعیش عدد كبیر في 	%	300وتنعدم معھا شروط الرعایة الصحیة ومن اكتظاظ یتجاوز في بعض السجون طاقة استیعابھا ب

ساھم ذلك .	موقوفا	24	000ظروف غیر إنسانیة، أین یبلغ العدد الجملي لألشخاص رھن اإلیقاف ما یقارب مساحة صغیرة في 
االكتظاظ في تفشي العدید من األمراض المعدیة كالسل و الجرب والرمد وھو ما یجعل من ھذه الوضعیة مصدرا للقلق الشدید و 

جود فیروس شدید االنتشار وسریع العدوى سیجد من السجون بؤرا عمالقة یتفاقم ھذا القلق في مثل ھذه الظروف االستثنائیة مع و
	.لھذا الوباء یصیب اآلالف من المساجین وأعوان السجون وعائالتھم

سیادة الرئیس، تتحمل الجمھوریة التونسیة  كبقیة دول العالم مسؤولیة حمایة حریة وصحة وسالمة المساجین، حتى أثناء حاالت 
	.مع االستجابة العالمیةالطوارئ، تماشیًا 

سیادة الرئیس، یھمنا تسجیل ارتیاحنا وتقدیرنا الكبیر لإلجراءات المتخذة من قبلكم كإعطاء تعلیمات بتشدید السھر على تعقیم 
الوحدات السجنیة ودعم مجھودات الوحدات الصحیة ودعوة لجنة العفو الخاص إلى دراسة جمیع ملفات المساجین للنظر في 

سجینا، إال أن ھذا العدد ال یعد كافیا للتقلیص 	2090یعھم بعفو خاص فضال على منح عفو خاص في مناسبتین على إمكانیة تمت
موقوفا، وتبعا لذلك تقترح المنظمات الممضیة أسفلھ 	22	000من خطورة ھذا الوباء داخل السجون ذلك أن عدد الموقوفین یقارب 

	COVID-19كمنح عفو خاص تكمیلي إلطالق سراح األشخاص األكثر عرضة لـ على سیادتكم اتخاذ إجراءات تكمیلیة وفوریة 
	:من م ا ج	372و 	371والحد من االكتظاظ في السجون التونسیة تطبیقا ألحكام الفصلین 

ة من سنة أو ما یفوق ذلك دون األخذ بعین االعتبار المدة المتبقی	60منح العفو وإطالق سراح المساجین الذین بلغت أعمارھم  )	أ
	.العقوبة
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منح العفو وإطالق سراح جمیع المساجین المحكوم علیھم بخمس سنوات أو أقل دون األخذ بعین االعتبار المدة المتبقیة من )	ب
	.العقوبة

	.منح العفو وإطالق سراح النساء السجینات دون األخذ  بعین االعتبار المدة المتبقیة من العقوبة)	ت

سنوات إذا كان قد أمضى أكثر من ثلث 	5سنوات و 	10محكوم علیھم بالسجن لمدة تتراوح بین منح العفو وإطالق سراح ال)	ث
	.العقوبة

	.منح العفو وإطالق سراح المساجین الذین یعانون من حالة صحیة مستعصیة)	ج

لصادرة ضدھم منح العفو الفوري وإطالق سراح األطفال المودعین بمراكز اإلصالح أو األجنحة الخاصة بھم بالسجون وا)	د
	أحكام باتة دون األخذ بعین االعتبار للمدة المتبقیة من العقوبة

سیادة الرئیس، فرض علینا ھذا الوضع االستثنائي الدعوة التخاذ كل التدابیر واإلجراءات الوقائیة االستباقیة لمنع كارثة قد تحصل 
	.إن تفشى ھذا الوباء داخل السجون

الرسالة إلى سیادتكم بوصفكم الضامن لتكریس دستور الجمھوریة و الحامي للحقوق ومنھا توفیر سیادة الرئیس، تقدمنا بھذه 
من الدستور ونحن على 	38و	30ظروف إنسانیة للمساجین وحق جمیع التونسیین دون استثناء في الصحة تطبیقا ألحكام الفصلین 

عن استعدادنا  كما نعرب.	یحل بالبالد إن وصل الوباء إلى السجون یقین من أنكم ستأخذون بعین االعتبار القتراحاتنا تفادیا لما قد
	.لتقدیم أي تعاون من شأنھ المساعدة على التسریع في اتخاذ أي إجراء حمائي یقینا مخاطر اكتظاظ السجون في مثل ھاتھ الظروف

	


