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	دعوة إلى السادة وزیر العدل رئیس المجلس األعلى للقضاء

	COVID-19بشأن استجابة قطاع العدالة للتوقي من انتشار فیروس  

	

ومدافعین عن حقوق اإلنسان في تونس، نتوجھ بفائق االحترام بھذه الرسالة إلى السادة 	بصفتنا أطرافا فاعلین في قطاع العدالة
المجلس األعلى للقضاء للتعبیر عن مخاوفنا بشأن صحة وسالمة األشخاص القابعین في مراكز االحتفاظ وزیر العدل ورئیس 

، فحسب اإلرشادات .COVID-19واإلیقاف والسجون في جمیع أنحاء الجمھوریة التونسیة على إثر انتشار الفیروس التاجي الجدید 
باء التي حددتھا منظمة الصحة العالمیة، یعتبر األشخاص القابعین في المؤقتة بشأن االستعداد والوقایة والسیطرة على ھذا الو

بسبب الظروف التي تشھدھا تلكم المراكز 	COVID-19مراكز االحتفاظ واإلیقاف والسجون  األكثر عرضة لخطر اإلصابة بـ 
میة أن الخطر المتزاید كما أوضحت منظمة الصحة العال.	حیث یعیشون معا وھم عادة ما یشكون من حاالت صحیة أكثر سوءا

	.في المؤسسات السجنیة یمتد لیشمل األعوان وعائالتھم والمجتمع ككل	COVID-19النتشار 

وحدة، ھي عبارة عن بنایات قدیمة تشكو من تداع لبنیتھا التحتیة وتنعدم معھا شروط 	28إن أغلبیة السجون التونسیة والبالغ عددھا 
لیعیش عدد كبیر في مساحة صغیرة في 	%	300ي بعض السجون طاقة استیعابھا بالرعایة الصحیة ومن اكتظاظ یتجاوز ف

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

مثل ھذه الظروف االستثنائیة مع وجود فیروس شدید االنتشار وسریع العدوى سیجد من مراكز االحتفاظ والسجون بؤرا عمالقة 
	.لھذا الوباء یصیب اآلالف من الموقوفین وأعوان السجون وعائالتھم

لیة حمایة حریة وصحة وسالمة الموقوفین تحفظیا والسجناء وضمان المحاكمة تتحمل الجمھوریة التونسیة  كبقیة دول العالم مسؤو
العادلة لھم، حتى أثناء حاالت الطوارئ، تماشیًا مع االستجابة العالمیة، وتبعا لذلك تقترح المنظمات والھیئات الممضیة أسفلھ على 

ـ السادة ممثلي السلطة القضائیة اتخاذ إجراءات فوریة إلطالق سراح األشخ والحد من االكتظاظ 		COVID-19اص األكثر عرضة ل
	:في مراكز االحتفاظ والسجون في تونس

	:استخدام جمیع السبل القانونیة الممكنة للحد من عدد الموقوفین والسجناء .1

ء انتشار ایجب على تونس أن ال تتخلف خالل ھذه األزمة عن أنظمة العدالة في جمیع أنحاء العالم التي انخرطت في تدابیر الحتو
الفیروس عن طریق إطالق سراح الموقوفین تحفظیا، وكذلك في توجیھات منظمة الصحة العالمیة التي تشیر إلى أنھ یجب تقلیص 
عدد الموقوفین تحفظیا والسجناء عن طریق اإلفراج عنھم بضمان حضورھم عند الطلب و اطالق سراحھم في جمیع مراحل 

	.		اإلجراءات القضائیة
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حترام لوزارة العدل المجلس األعلى للقضاء ومن خاللھ لجمیع السادة القضاة باختالف مواقعھم لممارسة سلطتھم في ندعو بكل ا
منح السراح الشرطي لمن یقبعـــــــون في السجون لحمایة ھذه الفئة الضعیفة دون الحاجة إلى تقدیم مطلب رسمي وذلك نظرا 

	:للظروف االستثنائیة

	:وزارة العدللجنة السراح الشرطي ب

	أ منح السراح الشرطي لمن یقضون عقوبات في السجون التونسیة والذین یواجھون خطر اكبر لإلصابة أو الوفاة بمرض )
COVID-19		 60أو الوفاة بسببھ بما في ذلك األشخاص الذین تزید أعمارھم عن	عاًما الذین یعانون من أمراض ، وكذلك الشباب 

	.		من مجلة اإلجراءات الجزائیة	355حالة ھشاشة بغض النظر عن المدة المقضاة تطبیقا للفصل عاما الذین ھم في 	20دون 

منح السراح الشرطي للسجناء الذین یقضون عقوبات في قضایا جنح لمصلحة العدالة بغض النظر عن المدة المقضاة تطبیقا )		ب
	.		من مجلة اإلجراءات الجزائیة	355للفصل 

لجمیع األطفال الذین صدرت بشأنھم أحكام باتة والمودعین بمراكز اإلصالح أو األجنحة الخاصة بھم  منح السراح الشرطي)	ج
	.	من مجلة اإلجراءات الجزائیة	353تطبیقا للفصل ,	بالسجون بغض النظر عن المدة المقضاة

	.	ت الجزائیةمن مجلة اإلجراءا	354منح السراح الشرطي لجمیع السجناء الذین تتوفر فیھم شروط الفصل )	د

	:السادة قضاة تنفیذ العقوبات

أشھر دون األخذ بعین االعتبار 	8منح السراح الشرطي وإطالق سراح جمیع المساجین  المحكوم علیھم بالسجن لمدة ال تتجاوز )	أ
	.لجزائیةمن مجلة اإلجراءات ا	356المدة المقضاة ودون التوقف على استكمال الوثائق المطلوبة من قبلھم تطبیقا للفصل 

	استخدام جمیع السبل القانونیة للحد من عدد الموقوفین تحفظیا .2

-COVIDیتمتع السادة الوكالء العامین ووكالء الجمھوریة وقضاة التحقیق بدرجتیھ بسلطة واسعة للمساعدة في الحد من انتشار 
 ، مع ضمان إقامة العدل، ولذلك نحثھم علىفي مراكز االحتفاظ واإلیقاف بتونس من أجل تقلیل عدد المحتفظ بھم والموقوفین	19

	:القیام بما یلي

	:	السادة الوكالء العامین ووكالء الجمھوریة وقضاة التحقیق

االقتصار في إصدار األذون باالحتفاظ وإصدار بطاقات اإلیداع على حاالت التلبس في الجرائم الخطیرة جدا التي تھدد األمن )	أ
	.العام

	.انتھاء مدة االحتفاظ وتجنب التمدید في االحتفاظ بالمشتبھ بھماإلفراج الفوري اثر )	ب

	.بتعلیق تنفیذ األحكام السجنیة لمن ھم في حالة سراح)	ج

	.من م ا ج	116و 	85و 	84اإلفراج المؤقت على جمیع الموقوفین تحفظیا تطبیقا لمقتضیات الفصول  )	ج

	.حامطلب اإلفراج في حق جمیع الموقوفین الذین لیس لھم م)	د

	:السادة القضاة
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تقع على عاتق السلطة القضائیة مسؤولیة كبیرة في ضمان حمایة الحقوق األساسیة والحمایة القانونیة على قدم المساواة، حتى في 
أوقات األزمات وإعالن حالة الطوارئ ولذلك، فإنھ من الضروري إلقامة العدل أن تواصل المحاكم العمل، جزئیًا على األقل ، 

	.ظل اتخاذ تدابیر الطوارئ لعقد الجلسات الطارئة واتخاذ اإلجراءات العاجلة أثناء إصدار قراراتھا حتى في

	:وعلیھ نحث المحاكم على  اتخاذ اإلجراءات التالیة

م ا 	206قبول مطالب االفراج بضمان الحضور في المحكمة أو بدونھ طبقاً ألحكام مجلة اإلجراءات الجزائیة، وخاصة الفصل )	أ
	ج 

	.تطبیق العقوبات البدیلة أو الغرامة المالیة أو تأجیل التنفیذ أو االقامة الجبریة وفقاً للقانون)	ب

	.التسریع في تعیین جلسات للقضایا المستأنفة واإلفراج عن جمیع الموقوفین خاصة أنھم قضوا جزءا من العقاب)	ج

	:تطبیق إجراءات أكثر صرامة لحمایة المحتفظ بھم والسجناء .3

األھمیة بمكان أن یتخذ وكالء الجمھوریة و إدارة مراكز االحتفاظ والسجون في تونس اإلجراءات التالیة من أجل صحة من 
	:وسالمة المحتفظ بھم والسجناء

في الجرائم الخطیرة مثل جرائم األمن العام والقتل واالختطاف والسطو المسلح حیث ال یمكن اإلفراج عن المحتفظ بھم، ینبغي )	أ
قبل التحقیق أو السماع 	COVID-19عین العامین ضمان إحالة المشتبھ بھم فوراً على فحص الطبي للتأكد من عدم حملھم ل للمدّ 

	.أو وضعھم في مراكز االحتفاظ

توفیر أماكن منفصلة لتخصیصھا للمحتفظ بھم الجدد الذین تم إحضارھم إلى مراكز االحتفاظ وفصلھم فوراً عن المحتفظ بھم )	ب
	.ن لمدة أسبوعیناآلخری

	.توفیر مرافق العالج الطبي لمراكز االحتفاظ والسجون)	ت

شراء أدوات اتصال أو توفیر حلول تقنیة أخرى للمحتفظ بھم والسجناء حتى یتمكنوا من التواصل بحریة مع محامیھم وأقاربھم )	ث
	.باستخدام أدوات مثل الھواتف أو سكایب أو فایبر أو واتس اب

	.ات والمعقمات للمحتفظ بھم والسجناءتوفیر المطھر)	ج

	.توفیر األدوات الطبیة الالزمة لفحص درجة حرارة الجسم وفحص المشتبھ بھم والمتھمین والمدانین بشكل عام)	ح

توفیر مكان مناسب یستجیب لإلرشادات والتوصیات الطبیة لضمان صحة وسالمة المشتبھ بھم والمتھمین والمدانین أثناء )	خ
	.لمنتمین لقطاع القضاء والعدالة العطالة بما في ذلك محامي الدفاعلقائھم مع ا

توفیر معلومات شفافة ودقیقة للفاعلین في القطاع حول قدرة ھذه المؤسسات على توفیر الحمایة الكافیة لموظفیھا والموقوفین، )	د
	.بین الموظفین والموقوفین	COVID-19واإلبالغ بشفافیة عن أي حاالت لـ 

المستلزمات مثل األقنعة والقفازات البالستیكیة والمطھرات والمعقمات أثناء نقل المشتبھ بھم والمتھمین والسجناء المدانین توفیر )	ذ
	.من مكان إلى آخر بما في ذلك نقلھم إلى المحكمة من أجل جلسات المحاكمة أو جلسات االستنطاق
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ا ھذا الوضع االستثنائي الدعوة التخاذ كل التدابیر واإلجراءات السادة وزیر العدل ورئیس المجلس األعلى للقضاء، فرض علین
ن من أنكم إننا على یقی.	الوقائیة االستباقیة لمنع كارثة قد تحصل إن تفشى ھذا الوباء داخل مراكز االحتفاظ واإلیقاف والسجون

كما نعرب 	.مراكز االحتفاظ واإلیقاف السجونستأخذون بعین االعتبار القتراحاتنا تفادیا لما قد یحل بالبالد إن وصل الوباء إلى 
عن استعدادنا لتقدیم أي تعاون من شأنھ المساعدة في اتخاذ أي إجراء حمائي یقینا مخاطر اكتظاظ تلكم المراكز في مثل ھاتھ 

	.الظروف

	
	


