
2019-2015



الرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح
املنظــومة القضــائية والسجنية

2019 - 2015



الرؤية اإلستراتيجية إلصالح املنظومة القضائية والسجنية 2015 - 22019



3

تقدمي وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية........................................................................................... 5

تقدمي رئيس الهيئة الوقتية لإلشراف على القضاء العدلي................................................................................. 7

9 ................................................................................................................... اجلزء األول : أسس الرؤية اإلستراتيجية

I.    األسس التوافقية والتشاركية للرؤية اإلستراتيجية......................................................................................... 9

11 .................................................................................... II.   االنتظارات من إصالح املنظومة القضائية والسجنية

1. دعم تفعيل مسار العدالة اإلنتقالية............................................................................................................ 11

11 ......................................................................................................... 2. جتسيم التطلعات إلرساء دولة القانون

3. مراجعة املنظومة اجلزائية............................................................................................................................... 12

4. حتديث املنظومة القضائية والسجنية.......................................................................................................... 13

III.  مساهمة الرؤية اإلستراتيجية في تدعيم الشراكة........................................................................................ 13

14 .......................................................................................................... 1. صياغة مرجعية مشتركة لالستثمار 

2. مضاعفة امليزات التفاضلية للمتدخلني في دعم القطاع.......................................................................... 14

3. وضوح رؤية األهداف و جتميع سلسلة القيمة املضافة............................................................................... 15 

اجلزء الثاني: اإلطار القانوني املتعلق باملنظومة  القضائية و السجنية  في تونس..................................... 17 

I .17 ..........................................................................................................................الوضعية قبل املرحلة االنتقالية

II .18 .................................................................................................اإلجراءات املتخذة خالل املدة السابقة لإلنتقال

III .19 ........................................................................................................... اإلجراءات املتخذة خالل الظرف االنتقالي

1. العدالة اإلنتقالية  و اصالح املنظومة القضائية والسجنية..................................................................... 19

2. تبني دستور جديد............................................................................................................................................. 21 

3. الهيئة الوقتية لإلشراف على القضاء العدلي واجمللس األعلى للقضاء اجلديد........................................ 22 

الفهرس



الرؤية اإلستراتيجية إلصالح املنظومة القضائية والسجنية 2015 - 42019

23 .................................................................................. اجلزء الثالث :وضعية املنظومة القضائية والسجنية

I .23 ......................................................................................................................................... املنظومة القضائية

1. الدستور اجلديد............................................................................................................................................ 24

25 ...................................................................................................................................... 2. التنظيم القضائي

 25 ........................................................................................................................... 3. املصادر القانونية الدولية

II . 26 ......................................................................................................................................... املنظومة السجنية

III . 27 ...................................................................................................................................................املوارد البشرية

1. املوظفون العدليون...................................................................................................................................... 29 

30 ..................................................................................................................... 2. املوظفون االداريون للمحاكم

3. موظفو السجون......................................................................................................................................... 30 

4. مساعدو القضاء......................................................................................................................................... 31

IV . 33 ..................................................................................................................................................البنية التحتية

V .34 .......................................................................................................................................................املوارد املادية

اجلزء الرابع: احملاور اإلستراتيجية لإلصالح........................................................................................................ 35 

احملور األول     : حرية و إستقاللية السلطة القضائية....................................................................................... 35

36 .............................................. احملور الثاني   : رفع معايير اخالقيات املهنة للمنظومة القضائية و السجنية

احملور الثالث  : تطوير جودة مرفق القضاء و حماية حقوق املتقاضني............................................................... 36 

احملور الرابع    : النفاذ إلى العدالة.......................................................................................................................... 39

احملور اخلامس : تدعيم آليات االتصال و التواصل و الشراكة في املؤسسات القضائية و السجنية................ 40

43 ........................................................................... اجلزء اخلامس: إطار مساندة و تنفيذ الرؤية االستراتيجية

45 ....................................................................................................................................................................... اخلامتة



5

يشــرفني تقــدمي هــذه الرؤيــة االســتراتيجية التي حتدد  التوجهــات العامــة و أولويــات االصــالح فــي قطــاع 

ــع  ــق م ــاور الوثي ــوزارة بالتش ــرف ال ــن ط ــة م ــادئ التوجيهي ــذه املب ــة ه ــت صياغ ــد مت ــس. وق العدالة بتون

ــون وضمــان تطبيــق  جميــع اجلهــات املتدخلــة فــي مرفــق العدالة ألجــل املســاهمة فــي بنــاء دولــة القان

حقــوق االنســان واحلريــات االساســية التــي اقرهــا الدســتور التونســي اجلديــد.

وتنــدرج هــذه الرؤيــة االســتراتيجية ضمن اخملطــط املعتمــد فــي ســنة 2012  مــن قبــل وزارة العــدل و الــذي 

كان هدفــه الرئيســي يتمثــل فــي الشــروع فــي مســار اصــالح النظــام القضائــي ونظــام الســجون بطريقــة 

تشــاركية وشــفافة. و ستســاعد هــذه الرؤيــة االســتراتيجية على البدء فــي عمليــة االصــالح و تأطيرهــا 

مســتقلة  قضائيــة  ســلطة  الى انشــاء  أجل تلبية  تطلعات املواطنني التونسيني الشــديدة  مــن 

ــن ارادة  ــا  م ــان  ايض ــة ينبثق ــذه الرؤي ــر ه ــداد ونش ــا ان اع ــني. كم ــن املواطن ــة م ــأة و قريب ــفافة و كف وش

ــورة.  ــد الث ــجني بع ــي والس ــام القضائ ــاه النظ ــة املواطنني جت ــوزارة اعادة بناء ثق ال

و هــذه الوثيقة هــي نتيجــة عمــل طويــل فقــد مت اعدادها علــى أســاس نتائــج إستشارة موســعة أجريــت 

ــالح  ــول اص ــارة الوطنية ح ــذه االستش ــت ه ــد مكّن ــة،  و ق ــات املمثل ــع اجله ــنة 2013 مع جمي ــي س ف

ــب  ــاء )PNUD( و مكت ــدة لإلمن ــج االمم املتح ــع برنام ــراكة م ــي ش ــدل ف ــا وزارة الع ــة و التي نظمته العدال

املفوضية الســامية حلقوق االنســان )HCDH( مــن جمــع الطلبــات و االنتظارات ألكثــر من 4000 جهــة 

فاعلــة و متقاضــي تونســي أخــذوا بعــني االعتبــار عنــد اعــداد هــذه الوثيقــة. 

 

ان وزارة العــدل وحقــوق االنســان والعدالــة االنتقاليــة التزمــت بعمليــة اصــالح  تهدف الــى اكتســابها لرؤية 

ــك  ــي مجملهما. لذل ــجني ف ــام الس ــي والنظ ــام القضائ ــتقبلية للنظ ــرة مس ــن نظ ــتراتيجية تتضم اس

فقــد التزمنا بعمليــة االصــالح متبنــني ملقاربــة تشــاركية لضمــان توافــق اآلراء حــول محــاور االصــالح مــن 

جهــة،  ومــن جهــة اخــرى لنتمكــن مــن وضــع تخطيــط التخــاذ اإلجــراءات امللموســة املؤديــة الــى التغييــر. 

 

 تقدمي وزير العدل وحقوق االنسان 
والعدالة االنتقالية
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و تهــدف هــذه الرؤيــة االســتراتيجية الــى ضمــان حســن ســير  املؤسســات القضائيــة والســجنية حتــى 

ــان  ــات وضم ــة احلري ــى حماي ــادرة عل ــة ق ــة وفعال ــة متاح ــني خدم ــني و للمتقاضني وللمهني توفر للمواطن

احلقــوق الفرديــة واجلماعيــة.

 

هــذه الرؤيــة االســتراتيجية ســُتتَْبع بتطويــر و تنفيــذ اخلطــط العملية املنبثقــة عــن التوجهــات 

ــط  ــر و املتوس ــدى القصي ــى امل ــات عل ــد األولوي ــمح لنا بتحدي ــة ستس ــط العملي ــذه اخلط املُعلنة. وه

، و ســتمكننا من اعــداد امليزانيــة الالزمــة و حتديــد الطرف املســؤول عــن التنفيــذ و هكــذا نكــرّس 

لثقافة مســؤولية كل طــرف فاعــل جتــاه املســتفيد مــن خدمــات العدالــة. 

 

و نحــن نأمــل ان نعّول علــى تعــاون جميــع االطراف الفاعلــة فــي منظومــة العدالــة  و علــى دعــم 

شــركائنا مــن اجل تنفيــذ هــذه الرؤيــة و املســاهمة فــي تدعيــم دولــة القانــون و جنــاح عمليــة االنتقــال 

الدميقراطى بتونــس.
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ــية . ــة التونس ــالح العدال ــتراتيجية الص ــة االس ــة الرؤي ــدمي وثيق ــرف بتق ــروري ان اتش ــي س ــن دواع ــه مل إن

ــي  ــاعدتنا ف ــا ملس ــي بذلوه ــود الت ــراء للجه ــى اخلب ــي ال ــر التهان ــدم بأح ــي أتق ــا لك ــبة ايض ــي مناس وه

اعــداد الوثيقــة حــول الرؤيــة االســتراتيجية إلصــالح قطــاع العدالــة مبــا فــي ذلــك املنظومــة الســجنية، و 

قــد مت ذلــك بالتشــاور مــع جميــع االطــراف املعنيــة العموميــة واخلاصــة الوطنيــة منهــا والدوليــة، فــي اطار 

مقاربــة تشــاركية توجــت بتنظيــم استشــارة وطنيــة امتــدت مــن شــهر افريــل الــى شــهر ســبتمبر مــن 

ســنة 2013.

و إذ تعّبــر الهيئــة عــن تقديرهــا العميــق للجهــود التــي تبذلهــا العديــد مــن املنظمــات الدوليــة فــي دعمها 

ــض  ــذ بع ــأن أخ ــر ب ــب التذكي ــن املناس ــرى م ــا ت ــتقرار، فإنه ــو االس ــي نح ــارها االنتقال ــي مس ــس ف لتون

الــدول التــي عاشــت ازمــات عنيفــة وعميقــة كمرجعيــة ال يعنــي جنــاح جتاربهــا فــي بلدنــا و ذلــك بســبب 

خصوصياتهــا، وانطالقــا مــن ذلــك فانــه مــن املتجــه أن تكــون عمليــة االصــالح تونســية املرجــع باالســاس 

مــع االســتعانة بالتجــارب اخلارجيــة و تطويعهــا مــع الواقــع التونســي فــي اطــار اخملطــط التنمــوي للبــالد 

و توجهــات دســتور جانفــي 2014.

كمــا أود أن أؤكــد علــى اهميــة أن هــذا االصــالح يرتكــز أساســا لتحقيقــه علــى مقومــات بشــرية وماديــة 

وماليــة ومــن هنــا تبــرز اهميــة وضــع خطــة عمــل تدعــم تنفيــذ هــذه االســتراتيجية و املطلــوب هــو توفيــر 

كل ضمانــات جنــاح هــذه الرؤيــة االســتراتيجية ذلــك ان النجــاح ليــس اال عقيــدة و إمكانيــات .

و فــي هــذا االطــار فانــه مــن املهــم أن تعتمــد الرؤيــة االســتراتيجية املضمنــة صلــب هــذه الوثيقــة أكثــر 

علــى الســبل والوســائل التــي متكــن مــن اســتعادة  ثقــة الشــعب فــي العدالــة وذلــك خاصــة:

مــن خــالل ارادة سياســية صادقــة متكــن مــن رفــع الوصايــة علــى القضــاء، و ترســيخ االميــان العميــق 	 

بالــدور الــذي  يلعبــه فــي التنميــة واالزدهــار .

عبــر انشــاء إدراك واضــح ملفهــوم االســتقاللية واحلياديــة جتــاه اجلميــع مــن طــرف القاضــي، و يجــب ان 	 

تقدمي رئيس الهيئة الوقتية
لالشراف على القضاء العدلي
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يكــون ذلــك مقترنــا مبتابعــة مســتمرة لــكل املســتجدات فــي مجــال القضــاء بغيــة االســتفادة منهــا 

بجميــع  الوســائل. 

بوضــع آليــات مراقبــة و متابعــة و محاســبة مــن شــأنها ان تنشــر و تأســس  لقيــم العدالــة مبعناهــا 	 

الشــامل.

مــن خــالل تعزيــز االطــار البشــري واملــادي للتفقديــة لكــي تقــوم مبهامهــا فــي التحقيــق  و التقييــم 	 

وتطبيــق أخالقيــات العمــل القضائــي فــي ســبيل نحــت منــوذج القاضــي احليــادي والنزيــه .

ــيني  ــالل سياس ــن خ ــه اال م ــن حتقيق ــي ال ميك ــام القضائ ــالح للنظ ــاح أي إص ــأن جن ــر ب ــا ان اذك  وأود ايض

ــه. ــى تكريس ــون عل ــه و يعمل ــون ب ــاة يؤمن وقض

وفــي اخلتــام ، اود أن أؤكــد علــى التــزام الهيئــة الوقتيــة لإلشــراف علــى القضــاء العدلــي بدعــم جتســيد 

هــذا اإلصــالح القضائــي مــع متنياتــي أن يتحقــق ذلــك فــي اآلجــال احملــددة وأن يكــون فــي مســتوى إنتظــارات 

جميــع اجلهــات القضائيــة.
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I - األسس التوافقية والتشاركية للرؤية 

اإلستراتيجية: 

القضائيــة  املنظومــة  اصــالح  طلــب  لتلبيــة 

والســجنية كان ال بــد مــن بنــاء رؤيــة إستشــرافية 

ــة مــن كل األطــراف ومنبثقــة  تشــاركية و مقبول

ــراف  ــل األط ــن قب ــة م ــول املقترح ــن اآلراء واحلل ع

بلــورة  و  لصياغــة  صاحلــة  تكــون  و  الفاعلــة 

االجــراءات التــي يجــب القيــام بهــا ضمــن القطاع.

لذلــك كان مــن الضــروري صياغــة التوصيــات 

التــي حضيــت باإلجمــاع علــى الصعيــد الوطنــي. 

فارتكــزت الرؤيــة اذن علــى مرجعيــات مؤسســاتية 

قاعديــة وعلــى توصيــات منبثقــة عــن منظمــات 

إرادة كل  تعكــس  أنهــا  ودوليــة كمــا  وطنيــة 

ــن  ــة م ــاع العدال ــي قط ــني ف ــني الوطني الفاعل

ــالح. ــول اإلص ــة ح ــارة الوطني ــالل اإلستش خ

1. املرجعيات االساسية:

العــدل 	  لــوزارة  اإلســتراتيجي  اخملطــط 

ــى مــا  ــذي ينــص عل للســنوات 2016-2012 ال

ــي  ــيط ف ــب دور نش ــوزارة لع ــزم ال ــي » تعت يل

إدارة عمليــة اصــالح املنظومــة القضائيــة 

الظــروف  بتوفيــر  ذلــك  و  والســجنية 

لتشــريك  الالزمــة  والفنيــة  اللوجســتية 

واســع جلميــع املهتمــني بقطــاع العدالــة )...(«. 

ــة  ــالح املنظوم ــار إص ــوج 2.1، إدارة مس )املنت

الســجنية(. املنظومــة  و  القضائيــة  

وثيقــة املشــروع )PRODOC( املشــترك بــني 	 

املفوضيــة  و  لإلمنــاء  املتحــدة  االمم  برنامــج 

ــان )PNUD-HCDH( و  ــوق اإلنس ــامية حلق الس

التــي وردت حتــت عنــوان: »دعــم إصــالح قطــاع 

العدالــة و مســار العدالــة اإلنتقاليــة بتونــس 

ــي العــدل  )2014-2012(« و املمضــاة مــع  وزارت

ــة خــالل  ــة اإلنتقالي وحقــوق اإلنســان والعدال

شــهر مــاي 2012 والتــي تنــّص علــى مــا يلــي: 

اإلســتراتيجية إلصــالح قطــاع  الرؤيــة  »إن 

العدالــة مبــا فيهــا املنظومــة الســجنية يجب 

ان تتبلــور بالتشــاور مــع جميــع الفاعلــني مــن 

ــنة 2013«. ــر س ــى أواخ اآلن ال

2. توصيات املنظمات الوطنية والدولية: 

إن هــذه التوصيــات املنبثقــة عــن حتليــل عميــق و 

واقعــي لوضــع العدالــة فــي تونــس أخــذت منحــى 

ــع  ــن الوض ــة ع ــائل املنبثق ــة املس ــدا ملعاجل موّح

املذكــور أال وهــو تنزيــل اإلصــالح فــي:

منظومــة إستشــارية لــكل األطــراف املعنيــة 	 

العموميــة منهــا واخلاصــة، 

اجلزء األول : أسس الرؤية اإلستراتيجية 
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مشــاركة واســعة تضمــن دميومــة االنخــراط 	 

فــي عمليــة اإلصــالح وإمكانيــة تطبيقهــا، 

إطــار قانونــي مطابــق للمعاييــر الدوليــة 	 

)وباألخــّص االعالنــات املرجعيــة لباريــس/ أكــرا/ 

ــفله(.  ــر أس ــة Out come  -أنظ ــة العاملي القم

3. توصيات اإلستشارة الوطنية حول إصالح 

قطاع العدالة:

إن مــن بــني أولويــات اخملطــط اإلســتراتيجي لــوزارة 

العــدل للســنوات 2012 -2016  ضــرورة تطويــر 

مــن شــأنه  العدالــة  مســار إلصــالح قطــاع 

ــالح  ــتراتيجية إلص ــة اس ــورة رؤي ــى بل ــل إل التوص

ــة. العدال

ــي  ــذ ف ــز التنفي ــال حّي ــة فع ــت العملي ــد دخل وق

ــة  ــن جلن ــنة 2012 بتكوي ــن س ــر م ــهر أكتوب ش

ــة و مكلفــة  ــى إصــالح العدال ــادة مشــرفة عل قي

ــة. و  ــالح العدال ــتراتيجية  إلص ــة  إس ــورة رؤي ببل

ــف  ــن مختل ــني ع ــن ممثل ــة م ــذه اللجن ــب ه تترك

ــح وزارة العــدل و عــن مؤسســات مرتبطــة  مصال

بهــا وممثلــني عــن وزارة العدالــة اإلنتقاليــة وحقــوق 

ــاء وعــن  اإلنســان وعــن برنامــج األمم املتحــدة لإلمن

املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان مــع إمكانية 

ــة أو مــن  إنضمــام كل عضــو مــن منظمــة نقابي

اجملتمــع املدنــي أو كّل شــخص تتوفــر فيــه الكفاءة 

ــر(.  ــة )الوزي بقــرار مــن رئيــس اللجن

و قــد قــررت جلنــة القيــادة املشــرفة علــى االصــالح 

ــم  ــنة 2012 تنظي ــر س ــهر أكتوب ــي ش ــور ف املذك

ــل  ــع و حتلي ــى جم ــدف ال ــة ته ــارات وطني استش

ــي  ــع املدن ــني و اجملتم ــارات املواطن ــاغل و إنتظ مش

واملتدخلــني  العدالــة  قطــاع  فــي  والفاعلــني 

ــي  ــركاء ف ــك الش ــات و كذل ــار مؤسس ــي إط ف

املســتويات التقنيــة واملاليــة حــول منظومــة 

ــفافة.  ــاركية و ش ــروح تش ــك ب ــالح، كل ذل اإلص

ــل  ــهر أفري ــن ش ــارات م ــذه اإلستش ــد دارت ه وق

ــت  ــنة 2013 وقدم ــن س ــبتمبر م ــهر س ــى ش إل

نتائجهــا للعمــوم خــالل ورشــة عمــل أقيمــت فــي 

ــمبر 2013. ديس

و تنــدرج بلــورة هــذه الرؤيــة اإلســتراتيجية الصالح 

املنظومــة القضائيــة والســجنية فــي أعقــاب 

العدالــة  الوطنيــة لقطــاع  هــذه اإلستشــارة 

التــي كانــت نتائجهــا معبــرة عــن االرادة الوطنيــة 

ــي  ــذه االرادة الت ــاع. ه ــذا القط ــالح ه ــول إص ح

كانــت مصحوبــة بتحــرك جماعــي مــن الشــركاء 

ــارات  ــخيص واإلختب ــات التش ــر مهم ــني عب الدولي

ــر  ــة و عب ــاع العدال ــة بقط ــات ذات العالق والدراس
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تنظيــم تظاهــرات تتعلــق بإصــالح هــذا القطــاع.

ــي  ــود الوطن ــذا اجمله ــج ه ــة نتائ ــت صياغ ــد مت وق

والدولــي ضمــن توصيــات وقعــت مراجعتهــا و 

ــا  ــالح كم ــني باإلص ــرف كل املهتم ــن ط ــا م إثراؤه

تنزلــت حســب مســتويات التدخــالت التاليــة التي 

ــأن  ــني بالش ــات املهتم ــا تطلع ــس جميعه يعك

ــر: ــالح والتغيي ــو اإلص نح

: إستقاللية السلطة القضائية. احملور األول 

: رفع معايير اخالقيات املهنة  احملور الثاني 

                       للمنظومة القضائية و السجنية.

: تطوير جودة مرفق القضاء وحماية  احملور الثالث 

                      حقوق املتقاضني.

: النفاذ للعدالة. احملور الرابع 

: التواصل والشراكة بني املؤسسات    احملور اخلامس 

                       القضائية والسجنية.

وتتمحــور الرؤيــة اإلســتراتيجية لقطــاع العدالــة 

حــول هــذه املســتويات مــن التطــور البشــري 

واملؤسســاتي وتنهــل منهــا إمكانيــات حتقيــق 

ــة  ــكل حري ــر عنهــا ب ــا وقــع التعبي أهدافهــا طامل

مــن طــرف جميــع األطــراف املعنيــة قصــد حتقيــق 

ــزة  ــل الركي ــي متث ــم الت ــم و إنتظاراته تطلعاته

ــاع.  ــذا القط ــالح ه ــة إلص ــية وامللح األساس

II - االنتظارات من إصالح املنظومة القضائية 

والسجنية: 

ــرام  ــة وإحت إن اعــادة ارســاء الشــفافية واملصداقي

ــاح  ــيا لنج ــرطا أساس ــل ش ــي متث ــاز القضائ اجله

ــداة  ــق غ ــذي إنطل ــة ال ــة  اإلنتقالي ــار العدال مس

ــذي ال غنــى  ــورة وهــي متثــل الشــرط ال ــدالع الث ان

ــون.  ــة القان ــه إلرســاء دول عن

1. دعم تفعيل مسار العدالة اإلنتقالية :

ــة  ــق جمل ــي تطبي ــة ف ــة اإلنتقالي ــل العدال تتمث

مــن اآلليــات والطــرق العمليــة التــي تســعى إلــى 

مجابهــة اإلنتهــاكات الكبــرى التــي اقترفــت فــي 

املاضــي قصــد حتديــد مســؤوليات مــن قامــوا 

ــذا  ــة، ول ــق املصاحل ــدل و حتقي ــة  الع ــا و إقام به

ــذا  ــن ه ــه ضم ــيا تلعب ــة دورا أساس ــإن للعدال ف

املســار ولكنهــا لــن تتمكــن مــن تأمــني التتبعــات 

الناجعــة ضــد مقترفــي اخلروقــات الســابقة و 

ــد  ــات بع ــذه النزاع ــل ه ــدوث مث ــادة ح ــع إع من

فتــرة االنتقــال و ضمــان دميومــة دولــة القانــون اال 

ــاع. ــذا القط ــالح ه ــق إص ــد حتقي بع

2. جتسيم التطلعات إلرساء دولة القانون : 

ــش  ــي تعي ــدان الت ــاتي للبل ــط مؤسس ــي محي ف

فــي فتــرة انتقــال تلــي النزاعــات الداخليــة، دائمــا 

مــا ميثــل اصــالح قطــاع العدالــة رهانــا يتحتــم ان 
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ترفعــه كل أمــة تتطلــع الــى احلريــة والدميقراطيــة 

ضمــن دولــة قانــون دائمــة. 

ــان  ــذا الره ــان ه ــة، ف ــة خاص ــس بصف ــي تون وف

ــر  ــني عب ــرف املواطن ــن ط ــاز م ــدد اإلجن ــو بص ه

مؤسســاتهم وهــم مقتنعــون بــأن إقــرار الســلم 

ــة   ــدون عدال ــدث ب ــن ان يح ــو ال ميك ــق النم وحتقي

ــع  ــذا التطل ــق ه ــي يتحق ــتقلة.  و لك ــرة ومس ح

لعدالــة  فــي مســتوى اإلنتظــارات فــإن وزارة العدل 

ــتراتيجية  ــة االس ــذه الرؤي ــذ ه ــى تنفي ــل عل تعم

إلصــالح قطــاع  العدالــة. وهــي رؤيــة يتقاســمها 

جميــع االطــراف الفاعلــة و الشــريكة فــي التنمية 

ــة. ــا او الدولي ــة منه ــواء الوطني س

ــني  ــذ بع ــا تأخ ــى أنه ــة  مبعن ــة مندمج ــي رؤي وه

اإلعتبــار فــي نفــس الوقــت الرؤيــة اإلســتراتيجية 

الشامــل  اإلصــاح  لتحقيــق  العــدل  لــوزارة 

ــذ  ــا تأخ ــجنية  كم ــة و الس ــة القضائي للمنظوم

أيضــا باملعاييــر الدوليــة املتعلقــة باســتقالل 

وبحقــوق  احملامــاة  وســلك  والقضــاء  العدالــة 

ــاف  ــروف اإليق ــم و بظ ــون فيه ــني و املظن املتقاض

ومعاملــة املوقوفــي1.

 3. مراجعة املنظومة اجلزائية :

إن النظــرة اإلســتراتيجية لقطــاع العدالــة ترتكــز 

علــى مقاربــة إصالحيــة تهــدف إلــى تدعيــم دولــة 

ــوق  ــة احلق ــة منظوم ــق مراجع ــن طري ــون ع القان

و الواجبــات و املســؤوليات التــي يخضــع لهــا 

املتقاضــي2. وقــد كانــت األنظمــة الســابقة للثورة 

ــة  ــذه املنظوم ــراف ه ــن أط ــزء م ــع ج ــاون م تتع

ــني3. ــات املواطن ــادرة حري ملص

 3 2 1

ــل هــذا املصــدر فــي مجموعــة  ــون و يتمث ــة القان ــة ؟ فــي دول ــق اســتقاللية العدال ــة االســتراتيجية مصــدرا مهمــا لهــا لتحقي 1 ( جتــد هــذه الرؤي

االتفاقيــات و املعاييــر و املبــادئ االساســية و املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالقضــاة و احملامــني و مبعاملــة املوقوفــني و التــي اعدتهــا منظمــة االمم املتحــدة.

2 ( “يبدو ان اكبر خمسة اخالالت تتمثل في: 

االنتهاكات املتعلقة بااليقاف التحفظي و ظروف السجن,	 

ــات االجرائيــة )أجــل 	  ــؤدي الــى مضاعفــة عمليــات التأخيــر كمــا يهــدد أغلــب الضمان ــا املنشــورة بجــدول اجللســات ممــا ي ــل للقضاي الكــم الهائ

ــاع...( ــة للملــف، حقــوق الدف ــراءة، الدراســة الكامل ــة الب معقــول، قرين

عدم تخويل املتقاضي امكانية تكليف محامي كفء و متفرغ و يتحصل على أتعاب معقولة في مقابل أعماله.	 

عدم احترام مبدأ املساواة في اخلصومة من طرف احملامني,	 

عدم احترام مبدأ املساواة في اخلصومة من طرف النيابة العمومية«	 

شبكة مراقبة العدالة التونسية _ تقرير سبتمبر 2013.

3 ( “تلــك القيــم التــي مت مــع االســف دوســها و إفراغهــا مــن محتواهــا مــن قبــل دكتاتوريــة أفشــت الرشــوة و احملســوبية و الفســاد داخــل الســطة 

القضائيــة حتــى تضمــن والء بعــض منتســبي املنظومــة القضائيــة و غيرهــم خدمــة ملصاحلهــا الضّيقــة فــي قمــع احلريــات و التحكــم فــي دواليــب 

االقتصــاد و مصــادر الثــروة » 

مقدمة اخملطط االستراتيجي 2012 – 2016، وزارة العدل، ص.6.
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ولــذا فــإن إصــالح املنظومــة الســجنية بصفتهــا 

ــة،  ــة اجلزائي ــذه املنظوم ــي ه ــة ف ــة ضروري حلق

ــة  ــاع العدال ــالح قط ــن اص ــرورة ضم ــدرج بالض ين

ــل هــو شــرط لنجاحــه. ب

و تتمثــل الرؤيــة اإلســتراتيجية إلصــالح املنظومــة 

اجلزائيــة فــي تونــس  لقطــاع العدالــة فــي تونــس 

فــي إرادة لوضــع املنظومــة املتكونــة من »الشــرطة 

والعدالــة و الســجون«  حتــت طائلــة قانــون تطبقــه 

علــى  مســتقلة  و  حــرة  قضائيــة  مؤسســات 

الصعيديــن الواقعــي املــادي و القانونــي و تكــون لها 

الوســائل  البشــرية واملاديــة واملاليــة املســّخرة ألداء 

مهمتهــا فــي منــاخ مهنــي  و أخالقيــات املهنــة.

4. حتديث املنظومة القضائية و السجنية:

ــن  ــتراتيجية ضم ــرة اإلس ــذه النظ ــراط ه إن انخ

ــات  ــج و اآللي ــث املناه ــى حتدي ــدف ال ــة ته مقارب

يســتدعي  العدليــة  للمؤسســات  القضائيــة 

إعطــاء أكثــر ديناميكيــة ملؤسســات البحــث 

ــث  ــم للبح ــاء املالئ ــل الفض ــي متث ــن الت والتكوي

ــة  ــة وتنمي ــادة القانوني ــي امل ــد ف ــد التجدي قص

ــني  ــني اإلداري ــي واملوظف ــلك القضائ ــاءات الس كف

للمحاكــم وألعضــاء املهــن القضائيــة.

ــاع  ــالح قط ــتراتيجية إلص ــة اإلس ــإن الرؤي ــذا ف ول

العدالــة ال تعــدو أن تكــون ســوى تعبيــر عــن 

تظافــر جهــود اجلميــع قصــد جعــل القانــون فــي 

ــاهرة  ــات الس ــاء املؤسس ــن و اعط ــة املواط خدم

ــي  ــتحقها ف ــي تس ــة الت ــه املكان ــى تطبيق عل

ــون. ــة القان ــار دول إط

III - مســاهمة الرؤيــة اإلســتراتيجية فــي تدعيــم 

الشراكة: 

إن تدخــل الشــركاء ضمــن قطــاع العدالــة يتعطل 

بغيــاب إطــار مالئــم يدعــم اصالحــه. ففــي الوقــت 

الــذي يتمتــع فيــه الشــركاء الدوليــني باخلصــوص 

ــب  ــل بعــض جوان ــة  لدعــم ومتوي بالقــدرة الكافي

ــار  ــي إط ــزل اال ف ــم ال يتن ــان تدخله ــالح ف اإلص

اخلاصــة  لنظرتهــم  تســتجيب  عمــل  برامــج 

ــه. ــم تقدمي ــي إمكانه ــذي ف ــم ال للدع

وهــذا التنــاول لعمليــة الدعــم يتطابــق مــع 

ــج  ــو والبرام ــاعدة النم ــة ملس ــات الدولي اإلتفاقي

اإلقليميــة اخلصوصيــة التــي تطبقهــا كل منظمة 

ــن  ــج ع ــا. و ينت ــتفيدة منه ــدان املس ــح البل لصال

ذلــك أن إطــار تدخــل هــذه املنظمــات يتمثــل فــي 

ــي  ــاذج الت ــات و النم ــس و املرجعي ــة املقايي جمل

حتددهــا و تعبــر عنهــا ضمــن تدخالتهــا، معتمــدة 

فــي ذلــك علــى ترســانة  الصكــوك  الدوليــة التــي 
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صادقــت عليهــا تونــس قصــد تدعيمهــا وتطويرها 

ــخيص  ــات التش ــج عملي ــى نتائ ــد عل ــا تعتم كم

والدراســات والتوصيــات الصــادرة عــن اخلبــراء 

ــة.  ضمــن مهامهــم املنجــزة فــي قطــاع العدال

1. صياغة مرجعية مشتركة لإلستثمار: 

ــن  ــدرج ضم ــم ال ين ــود للدع ــود  احملم ــذا اجمله ه

اســتراتيجية تشــمل حاجيــات وتطلعــات املنتفــع 

األول منــه أال وهــو قطــاع العدالــة و امناجــاء   

و  انيــة  ملتطلبــات  كاســتجابة  الدعــم  هــذا 

ــة  ــتتة و مختلف ــرق مش ــا بط ــر عنه ــة يعب حيني

ــي  ــم و ف ــق للدع ــر متناس ــي تطوي ــاهم ف ال تس

ــة  ــت القيم ــك بقي ــاع لذل ــة للقط ــاء إضاف اعط

املضافــة للمســاهمة الدوليــة  فــي الدعــم املــادي 

والالمــادي للقطــاع وفــي تقويــة قدراتــه مشــتتة 

ــاهمة  ــا ملس ــدى تقدميه ــد م ــب حتدي ــن الصع و م

ــاع. ــالح القط ــي إص ــة ف جملي

فعــدم اللجــوء الــى إعتمــاد مخطــط للتنميــة 

و اإلجتماعيــة يحــدد علــى صعيــد  اإلقتصاديــة 

السياســة القطاعيــة للدولــة االنتظــارات و احلاجيات 

ــات  ــي املرجعي ــا ف ــل نقص ــة مثّ ــاع العدال ــي قط ف

ــاع.  ــي القط ــة ف ــالت الدولي ــى التموي ــبة ال بالنس

ولــذا فإنــه ال يوجــد إطــار توافقــي و تشــاركي يعّبر 

ــات  ــن تطلع ــة ع ــة وعملي ــة توجيهي ــن وثيق ضم

الســلط العموميــة و ميكــن إعتمادهــا كمرجعيــة 

ــاع  ــم قط ــة لدع ــالت الدولي ــه التدخ ــرّر و توج تب

العدالــة. 

ــا  ــار كم ــذا اإلط ــتراتيجية ه ــة اإلس ــع الرؤي وتض

إعتمــاده  ليقــع  الصلوحيــة  و  القــدرة  متنحــه 

ــات  ــراز التطلع ــك باب ــتثمار و ذل ــة لإلس كمرجعي

ــة.  ــاع العدال ــة بقط ــات اخلاص واحلاجي

2. مضاعفــة امليــزات التفاضليــة للمتدخلــن 

ــاع : ــم القط ــي دع ف

ــور  ــارا لتص ــا إط ــتراتيجية بصفته ــة اإلس إن الرؤي

األهــداف املطلــوب حتقيقهــا، متكــن كل شــريك مــن 

ــة مــع االخــذ بعــني  ــه الفني التدخــل حســب خبرت

االعتبــار مليــدان كفاءتــه. وهــي توفــر بالتالــي مقاربة 

لإلســتثمار تعتمــد امليــزات التفاضليــة اخلاصــة 

ــة أو مؤسســة شــريكة للقطــاع. ــكل وكال ب

و ان ادراج العمــل ضمــن الرؤيــة االســتراتيجية 

ــركاء  ــل الش ــي تدخ ــل ف ــرف االمث ــمح بالتص يس

ــا  ــة و م ــر اجملدي ــتثمارات غي ــب االس ــك بتجن و ذل
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يعنيــه ذلــك مــن إقتصــاد فــي االمكانيــات، كمــا 

يســمح فــي نفــس الوقــت باعطــاء الســلط 

العموميــة القــدرة علــى متابعــة جملــة التدخالت 

ــاع.  ــي القط ف

كمــا ستســمح مراقبــة الســلط العموميــة 

لتدخــل الشــركاء إعتمــادا علــى برامــج تدخالتهم 

ــالح  ــب اإلص ــات جوان ــد مرجعي ــالل حتدي ــن خ وم

النجاعــة  ظــروف  بتوفيــر  يتناولونــه،  الــذي 

لإلســتثمار بإحــداث تكامــل بــني مختلــف االعمال 

ــة.  ــاع العدال ــي قط ــزة ف املنج

3. وضــوح رؤيــة األهــداف و جتميــع سلســلة 

: املضافــة  القيمــة 

لقــد إتســم اإلســتثمار فــي قطــاع العدالــة خــالل 

الســنوات القليلــة املاضيــة بالضبابيــة علــى 

مســتوى وســائله و مناهجــه ونتائجــه فالقيمــة 

ــة  ــتثمارات املتعاقب ــر اإلس ــاع عب ــة للقط املضاف

ــذا  ــة وه ــج ملموس ــن نتائ ــان ضم ــر للعي ال تظه

ــي  ــاهمتها ف ــدى مس ــم م ــول دون تقيي ــا يح م

السلســلة الضروريــة للقيمــة املضافــة فــي 

ــة.  ــاع العدال قط

ــإن كل  ــي ف ــاون الدول ــال التع ــي مج ــذا، و ف و هك

منظمــة دوليــة تســتثمر فــي اجلانــب الــذي تعتبره 

ــة.  ــاع العدال ــة قط ــة لتنمي ــر أهمي ــي أكث يكتس

ــيق  ــاب التنس ــرد غي ــك و جمل ــن ذل ــج ع ــد نت و ق

ــات  ــذه املنظم ــف ه ــالت مختل ــج تدخ ــني برام ب

ــر  ــا غي ــة و لكنه ــة مضاف ــد لقيم ــجيل أكي تس

مقترنــة و مدمجــة بالقيمــة التــي أضافتهــا 

ــاع. ــس القط ــي نف ــرى ف ــات االخ ــة املنظم بقي

وهــذا مــا يعنــي وجــوب تنظيــم اجملهــودات الرامية 

الــى خلــق قيمــة مضافــة فــي قطــاع العدالــة من 

ــى تتكامــل فيمــا بينهــا. طــرف كل منظمــة حت

ولــذا و عبــر رؤيــة إســتراتيجية تبــث بصفــة 

حتــت  تنّفــذ  و  الشــركاء  كل  الــى  واســعة 

ــاون و  ــق التع ــة يتحق ــلطة الوطني ــراف الس إش

ــى  ــدرة عل ــداف والق ــوح األه ــل وض ــآزر بفض الت

املنتظــرة.  للنتائــج  اجليــد  اإلستشــراف 
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مــن  إطــار  فــي  التونســية  العدالــة  تنــدرج 

ــدات  ــن التعه ــر ع ــي تعب ــة الت ــد الدولي القواع

الدوليــة للدولــة التونســية كمــا تتنــزل فــي إطــار 

ــي تعطــي للســلطة  ــة الت مــن القواعــد الداخلي

القضائيــة مفهومهــا وتنظيمهــا وهيكلتهــا. 

ومــع ذلــك فقــد كانــت العدالــة آلــة فــي خدمــة 

ــا  ــوا منه ــن جعل ــة الذي ــي الدول ــيني ف السياس

الســلطة  لضغوطــات  خاضــع  جهــاز  مجــرد 

الســلطوي  الوضــع   هــذا  وفــي  التنفيذيــة.4 

لــم تقــدر العدالــة علــى حتقيــق حريتهــا وال 

إســتقالليتها5. 

ســلبي  انعــكاس  الوضــع  لهــذا  كان  قــد  و 

ــد  ــني. و ق ــوق املواطن ــات وحق ــى حري ــديد عل ش

ــرأي   ــركات ال ــع ح ــرة قم ــك مباش ــن ذل ــج ع نت

ــات  ــوق واحلري ــاك احلق ــالح، و انته ــب اإلص ومطال

ــرة  وتعــدد اإليقافــات التعســفية واحملاكمــات اجلائ

واكتظــاظ الســجون وتدهــور ظــروف االقامــة 

ــا. فيه

ــى  ــة ال ــل الهادف ــع ردود الفع ــلت جمي ــد فش وق

ــع  ــل وق ــتنكارها، ب ــة و اس ــذه الوضعي ــح ه فض

ــوة6.  ــتعمال الق ــا باس تبديده

ــا  ــد علني ــع التندي ــة وق ــة االنتقالي ــول املرحل بحل

بهــذه الوضعيــة و اســتتبع ذلــك بتحــرك ذي 

ــة تقــوده منظمــات اجملتمــع املدنــي7  أصــول وطني

والســلط العموميــة و ترافقــه املنظمــات الدولية. 

I - الوضعية قبل املرحلة االنتقالية: 

إن الطــوق الــذي كان مضروبــا علــى العدالــة 

طــوال الفتــرة الســابقة لثــورة 14 جانفــي 2011 

اجلزء الثاني : اإلطار القانوني املتعلق
باملنظومة  القضائية و السجنية  في تونس 

 4 3 2 1

4( “إن الثــورة التونســية التــي وقعــت فــي جانفــي 2011 متثــل فرصــة الرســاء دولــة قانــون حتتــرم حقــوق االنســان و احلريــات االساســية« . تقريــر 

بعثــة االحتــاد االوروبــي لتشــخيص النظــام القضائــي و الســجني )Pee Based Review( التقريــر اخلتامــي 2011 ص.3.

5 ( “ان العدالــة التونســية، فــي مجملهــا، تخضــع لرقابــة لصيقــة مــن النظــام و ذلــك فــي مســتوى النصــوص و علــى مســتوى التطبيــق فــي نفــس 

الوقــت، و قــد حصلــت خــالل الســنوات االخيــرة بعــض اإلصالحــات ذات الصبغــة الفنيــة التــي وقــع ادخالهــا بهــدف تعصيــر إدارة العدالــة و لكــن دون 

اخلــوض فــي مســألة اســتقاللية العدالــة”  تقريــر الشــبكة االوربيــة املتوســطية حلقــوق االنســان لســنة 2008 ، ص 45. 

6 ( إن وضعيــة القاضــي اخملتــار اليحيــاوي تعتبــر أحســن مثــال ملــا يتعــرض لــه القضــاة املنــادون باحتــرام حقوقهــم. و ملزيــد املعلومــات حــول هــذا 

www.eurome- ــي ــر املوقــع االلكترون ــة التونســية« عب ــاد العدال ــة التونســية بصــورة عامــة ، يراجــع: »اســتقاللية و حي ــة العدال  املوضــوع و وضعي

ــة – املتوســطية حلقــوق االنســان 2008. ــر الشــبكة االوروبي ــك تقري drights.net   و كذل

 Authoritarian mechanisms for regulating civil society curbed the capacity of CSOs )…(. Human rights activists were often imprisoned. In )7

 INTERNATIONAL ALERT  ”Transforming Tunisia: The Role of Civil society  in Tunisia’s Transition. P.12-13 et M. Rishmawi )2007(. ”Overview

 of civil society in the Arab world“, Praxis Paper No. 20. October )http///www.intrac.org/data/files/resources/421/Praxis –paper -20-Overview

)–of Civil –Society –in –the-Arab –World-pdf
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أثــار عــّدة ردود فعــل ضــد هيمنــة الســلطة 

أن  غيــر  القضائــي،  اجلهــاز  علــى  التنفيذيــة 

هــذه االحتجاجــات أفضــت الــى جملــة مــن 

فاعليــة  ذات  تكــن  لــم  التــي  “التحســينات” 

تذكــر نظــرا جلســامة العلــل التــي كانــت تعانــي 

منهــا العدالــة8. فخــالل تلــك الفتــرة لــم تكــن 

حتقيــق  الــى  تهــدف  املذكــورة  التحســينات 

إصــالح عدلــي شــامل و لــم تكــن  تعكــس ارادة 

ــم  ــراءات تتس ــكل إج ــي ش ــم ف ــادة التنظي إلع

بقــرارات  يتعلــق  االمــر  كان  وامنــا  بالدميومــة 

املنــدد  اجلوانــب  بعــض  تســتهدف  مشــتتة 

ــح  ــت تنتهــي لصال بهــا فــي حينهــا والتــي كان

الســلطة التنفيذيــة ســواء عــن طريــق محتــوى 

ــا.  ــة تنفيذه ــر كيفي ــادرة أو عب ــوص الص النص

ــرف  ــن ط ــدم م ــم املق ــص الدع ــا يخ ــي م ــا ف أم

ــد  مــن  ــة فقــد كان محــل تندي املنظمــات الدولي

ــم  ــه ل ــي ألن ــع املدن ــي اجملتم ــني ف ــرف الفاعل ط

يكــن موجهــا حلــل املشــاكل األساســية للعدالــة 

و امنــا كان يقتصــر علــى حتســني البنيــة التحتيــة 

ــى  ــخ...( أو عل ــة، إل ــب ، إعالمي ــزات )مكات والتجهي

تنظيــم دورات تكوينيــة متفرقــة وبعيــدة عــن 
ــة.8 ــة للعدال ــات احلقيقي احلاجي

و قــد كانــت هــذه الوضعيــة ظاهــرة للعيان ســواء 

مــن خــالل  الضمانــات الدســتورية إلســتقالل 

ــاة  ــي للقض ــون األساس ــن القان ــاء أو ضم القض

ــا. ــي مجمله ــة ف ــن العدلي ــالل امله ــن خ أوم

II - االجــراءات املتخــذة خــالل املــدة الســابقة 

لإلنتقــال :

اهتمــت االجــراءات املذكــورة  ببعــض املســائل 

التقنيــة واإلجرائيــة التــي كانــت قيمتهــا اجلمليــة 

ــدودة . مح

وكان األمــر كذلــك بالنســبة الــى مراجعــة 

محاكــم  انشــاء  مــع  القضائيــة  اخلارطــة 

االختصــاص،  تنــازع  جديــدة منهــا مجلــس 

وقضــاء الطفولــة ومحاكــم اســتئناف فــي 

بعــض اجلهــات اضافــة الــى إنشــاء هيئــات 

قضائيــة جديــدة مثــل الدوائــر االســتئنافية 

ــة  ــة مبحكم ــر اجلبائي ــة والدوائ ــة اإلداري باحملكم

اإلســتئناف ودوائــر اإلســتئناف اجلنائــي و إحــداث 

خطــط جديــدة مثــل قاضــي تنفيــذ العقوبــات 

وقاضــي الضمــان االجتماعــي والدوائــر التجاريــة 

وقاضــي األســرة باحملاكــم االبتدائيــة وأخيــرا 

 1

8 ( “إال ان هــذا الــدور لــم يكــن واضحــا عبــر تاريــخ الــوزارة نظــرا لتقييــد االســتقاللية مــن جهــة و التحكــم فــي مســار االجــراءات القضائيــة و املســار 

املهنــي للقضــاة مــن جهــة أخــرى االمــر الــذي أوجــد منظومــة عاجــزة نســبيا عــن مواكبــة املعاييــر الدوليــة و أفضــل املمارســات القضائيــة إقليميــا 

و دوليــا” نفــس املرجــع الســابق ص6.
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مراجعــة بعــض املؤسســات القضائيــة ) الدوائــر 

الشــغلية(.

ــرات  ــدث تغيي ــم حت ــراءات ل ــذه االج ــر ان كل ه غي

جوهريــة فــي وضعيــة التبعيــة التــي كانــت 

ــتقاللية  ــص االس ــي نق ــة و ال ف ــها العدال تعيش

ــه. ــل ضمن ــت تعم ــذي كان ــرار  ال ــاذ الق واتخ

III- اإلجراءات املتخذة خالل الظرف االنتقالي:  

املنظومــة  وإصــالح  اإلنتقاليــة  العدالــة   .1

: والســجنية  القضائيــة 

ــة بعــد  ــة بإصــالح قطــاع العدال إندرجــت املطالب

2011 فــي إطــار مســار “العدالــة  14 جانفــي 

ــد  ــى حتدي ــا ال ــدف أساس ــي ته ــة » الت اإلنتقالي

املســؤوليات وحتقيــق العدالــة وتعويــض املتضررين 

مــن األشــخاص الطبيعيــني و املعنويــني مبــا فيهــم 

ــم و  ــت حقوقه ــن أنتهك ــها، و الذي ــة نفس الدول

نهبــت مكاســبهم طــوال فتــرة النظــام الســابق 

مــع وضــع الضمانــات الكفيلــة بعــدم تكــرار هاته 

ــتقبل. ــي املس ــاكات ف اإلنته

ــنة  ــدد 6 لس ــي ع ــون التأسيس ــّول القان ــذا خ و هك

واملتعلــق   2011 ديســمبر   16 فــي  املــؤرخ   2011

بالتنظيــم املؤقــت للســلط العموميــة فــي فصلــه 

24 للمجلــس الوطنــي التأسيســي التصويــت علــى 

»قانــون أساســي ينظــم العدالــة اإلنتقاليــة ويضبط 

أسســها و مجــال إختصاصهــا”. وقــد أنشــأت بعــد 

ذلــك وزارة حلقــوق اإلنســان والعدالــة اإلنتقاليــة 

التــي كانــت تهــدف باإلضافــة إلــى »اقتــراح ومتابعــة 

تنفيــذ السياســة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان« الــى 

»تنميــة مجموعــة مــن اخليــارات ملعاجلــة إنتهــاكات 

حقــوق اإلنســان فــي املاضــي تقــوم علــى املســاءلة و 

احملاســبة واملصاحلــة وفقــا ملعاييــر العدالــة اإلنتقالية 

الدميقراطــي  اإلنتقــال  املقــرّرة وطنيــا مبــا يعــزز 

ــت  ويســهم فــي حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة«9. وكان

ــي  ــل ف ــوزارة تتمث ــذه ال ــى ه ــندة ال ــة املس املهم

ــرعت  ــي ش ــة الت ــلط العمومي ــارات الس ــع خي جتمي

فــي إجنازهــا فعــال منــذ شــهر فيفــري 2011 و ذلــك 

ببعــث جلــان و هيئــات وطنيــة )لتقّصــي احلقائــق فــي 

التجــاوزات املســجلة اثنــاء الثــورة، وملقاومــة الرشــوة 

و الفســاد...( و اصــدار املراســيم املتعلقــة بجبــر 

أضــرار ضحايــا الثــورة و بالعفــو العــام قصــد ضمهــا 

ــي موحــد ومنســجم. فــي إطــار قانون

وقصــد حتقيــق هــذه األهــداف كلفــت الــوزارة 

»بتنظيــم استشــارات حــول اإلطــار القانونــي 

 1

9( االمر عدد 22 لسنة 2012 املؤرخ في 19 جانفي 2012. 



الرؤية اإلستراتيجية إلصالح املنظومة القضائية والسجنية 2015 - 202019

للعدالــة اإلنتقاليــة و ســبل ارســائها تشــمل 

ــي«10   ــع املدن ــة و اجملتم ــة املعني ــات احلكومي اجله

ــد مت  ــل 2012 فق ــهر أفري ــن ش ــة م ــذا و بداي وهك

عقــد ملتقــى وطنــي أعطــى إشــارة إنطــالق احلوار 

حــول العدالــة اإلنتقاليــة و مت انشــاء جلنــة فنيــة 

وطنيــة بقــرار مــن وزيــر حقــوق اإلنســان والعدالــة 

ــى  ــة أوكلــت إليهــا مهمــة اإلشــراف عل اإلنتقالي

ــذي  ــة وال ــة اإلنتقالي ــي حــول العدال احلــوار الوطن

يفتــرض ان يســفر عــن صياغــة قانــون حــول 

ــداع مشــروع  العدالــة اإلنتقاليــة. وقــد مت فعــال اي

فــي  التأسيســي  الوطنــي  باجمللــس  القانــون 

جانفــي 2013 و وقعــت املصادقــة عليــه أخيــرا يــوم 

15 ديســمبر 2013. 

ويتضمــن القانــون االساســي عــدد 53 لســنة 

اإلنتقاليــة  العدالــة  بارســاء  املتعلــق   2013

وتنظيمهــا )القانــون اخلــاص بالعدالــة االنتقاليــة( 

ــي  ــة« )IVD( الت ــة والكرام ــة احلقيق ــاء »هيئ انش

عهــدت إليهــا مهمــة البحــث عــن احلقيقــة حــول 

اإلنتهــاكات املقترفــة منــذ اإلســتقالل الــى غايــة 

ــث  ــا ببع ــة أيض ــي مكلف ــمبر 2013 وه 31 ديس

ــا. ــى الضحاي ــار ال ــرد االعتب ــدوق ل صن

كمــا يؤكــد القانــون علــى دور املؤسســات القضائية 

ــني  ــح تتبعــات ضــد املرتكب ــب منهــا فت ــي يطل الت

املفترضــني لإلنتهــاكات وذلــك بالتنصيــص خاصــة 

علــى بعــث دوائــر مختصصــة صلــب بعــض احملاكــم 

العدليــة التونســية كمــا يحتــوي القانــون علــى باب 

ــدف  ــك به ــات و ذل ــالح املؤسس ــق باص ــاص يتعل خ

»تفكيــك منظومــة الفســاد و القمــع و االســتبداد 

ومعاجلتهــا بشــكل يضمــن عــدم تكــرار االنتهــاكات 

و احتــرام حقــوق االنســان و ارســاء دولــة القانــون«11 

ــق عليهــا تســمية  ــة يطل ــى احــداث جلن اضافــة ال

ــات«  ــالح املؤسس ــي و اص ــص الوظيف ــة الفح »جلن

ــة:  ــى خاص ــة تتول ــة و الكرام ــة احلقيق ــب هيئ صل

»تقــدمي مقترحــات عمليــة الصــالح املؤسســات 

املتورطــة فــي الفســاد و االنتهــاكات«12.

ــة  ــة القضائي ــالح املنظوم ــذا ان إص ــد هك ويتأك

والســجنية  هــو ضــرورة ملحــة لدرجــة انــه 

ــة  ــار العدال ــاح مس ــيا لنج ــرطا أساس ــل  ش ميث

اإلنتقاليــة  التــي يجــب ان تعــّول بالضــرورة علــى 

جهــاز قضائــي قــادر بفضــل إســتقالليته ونزاهتــه 

املاديــة واملعنويــة علــى انصــاف الضحايــا إنصافــا 

كامــال و الن قطــاع العدالــة سيســاهم في إرســاء 

 3 2 1

11( االمر عدد 22 لسنة 2012 املؤرخ في 19 جانفي 2012

12( الفصل 14 من القانون االساسي عدد 53 لسنة 2013.
13( الفصل 43 من القانون االساسي عدد  53 لسنة 2013.
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الضمانــات لعــدم تكــرار اإلنتهــاكات اخلطيــرة 

ــان. ــوق اإلنس حلق

2. تبني دستور جديد:

ــه  ــع تنقيح ــا وق ــوان 1959 كم ــرة ج ــتور غ إن دس

ــة  ــادئ املتعلق ــن املب ــة م ــى جمل ــص عل كان ين

بإســتقالل القضــاء والقضــاة و كان مينــح اجمللــس 

األعلــى للقضــاء وظيفــة » الســهر علــى إحتــرام 

ــّص  ــا يخ ــي م ــاة ف ــة للقض ــات املمنوح الضمان

ــب«. ــة والتأدي ــة و النقل ــني و الترقي التعي

»بالســلطة  اخلاصــة  االحــكام  هــذه  لكــن 

القضائيــة« جــرّدت مــن فاعليتهــا و ذلــك الحالتها 

الطــرق  »لتحديــد  القانــون  الــى  الصريحــة 

والشــروط والضمانــات الــخ ...« املتعلقــة بتطبيــق 

كل منهــا، ممــا أدّى إلــى مصــادرة ســلطات القضــاء 

و وضعــه حتــت وصايــة الســلطة التنفيذيــة و التي 

ــرد  ــوى مج ــريعية س ــلطة التش ــن الس ــم تك ل

إمتــداد لهــا بحكــم سياســة احلــزب الواحــد 

وشــخصنة الســلطة السياســية. 

ولقــد خصص الدســتور الصــادر فــي 27 جانفي 2014  

بابــه  اخلامــس »للســلطة القضائيــة« املتكونــة مــن 

ثالثــة أنظمــة قضائيــة: القضــاء العدلــي و القضــاء 

االداري و القضــاء املالــي و التــي يقــع متثيلهــا صلــب 

اجمللــس االعلــى للقضــاء كمــا تنتفــع بعقــد جلســة 

عامــة خملتلــف مجالــس هــذه االنظمــة القضائيــة.

كمــا يكــرس الدســتور مبــادئ احلريــة واإلســتقاللية 

لــكل جهــاز قضائــي مــع التعــرض الــى  صالحيــات 

ــم، كل  ــواز نقلته ــدم ج ــم و ع ــاة و نزاهته القض

ذلــك حتــت رقابــة و إشــراف اجمللــس األعلــى للقضاء.

وقــد وضــع إذن الدســتور اجلديــد الصــادر فــي 

27 جانفــي 2014 املبــادئ األساســية و اآلليــات 

الهيكليــة و الوظيفيــة العامــة قصــد إرســاء 

ــا. ــا ومالي ــتقلة إداري ــرة ومس ــة ح عدال

لكــن نفــاذ االحــكام الــواردة بالبــاب اخلامــس 

اخلــاص »بالســلطة القضائيــة« علــى عــني الواقــع 

يبقــى رهــني االحالــة الدســتورية الصريحــة الــى 

القانــون لتحديــد طــرق و شــروط و ضمانــات 

ــأن هــذه  ــا ب ــا يذكرن ــق كل قاعــدة و هــذا م تطبي

االحالــة الــى القانــون ســواء االساســي أو  العــادي 

قــد أدت ســابقا فــي ظــل دســتور غــرة جــوان 1959 

الــى تعطيــل مبــادئ و آليات اســتقاللية الســلطة 

ــن عنهــا فــي الدســتور. ــة املعل القضائي

ــتور  ــار الدس ــي إط ــة ف ــاع العدال ــالح قط إن إص

اجلديــد، ســيقع إعمالــه عبــر القوانــني التطبيقية 
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ــى  ــم عل ــا يحت ــذا م ــتورية وه ــوص الدس للنص

منظومــة اإلصــالح تدعيــم اآلليــات املؤسســاتية 

ــا. ــنها ومراقبته ــة بس اخلاص

3. الهيئة الوقتية لإلشراف على القضاء العدلي 

واجمللس األعلى للقضاء اجلديد:

أحــدث القانون األساســي عــدد 13 لســنة 2013 املؤرخ 

ــع  ــتقلة تتمت ــة مس ــة وقتي ــاي 2013 »هيئ ــي 2 م ف

باالســتقاللية االداريــة و املاليــة تشــرف علــى شــؤون 

القضــاء العدلــي حتــل محــل اجمللــس االعلــى للقضاء 

تســمى »الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي«14.

و تنظــر هــذه الهيئــة »فــي املســار املهنــي للقضــاة 

مــن تســمية و ترقيــة و نقلــة و تأديــب. و تبــدي رأيــا 

استشــاريا فــي مشــاريع القوانــني املتعلقــة بســير 

العمــل القضائــي و أســاليب إصــالح منظومــة 

القضــاء العدلــي و لهــا ان تقــدم من تلقاء نفســها 

ــي تراهــا مالئمــة فــي  ــات الت االقتراحــات و التوصي

كل مــا مــن شــأنه تطويــر العمــل القضائــي«15.

لكــن هــذه الهيئة تبقــى محــدودة فــي إمكانياتها 

املاديــة واملاليــة و الفنيــة. فنظــرا لعــدم تصرفهــا 

ــة مرصــودة  فــي مقــر خــاص بهــا و ال فــي ميزاني

حقيقــة و ال فــي إدارة مســتقلة، فــان الهيئــة 

الوقتيــة للقضــاء العدلــي ال ميكنهــا ان تــؤدي 

مهمتهــا ضمــن محيــط يتســم بالتبعيــة املاديــة 

واملاليــة وقــد أنشــأ دســتور 27 جانفــي 2014 

“اجمللــس األعلــى للقضــاء” CSM  الــذي يتكــون مــن 

ــاكل هــي: أربعــة هي

مجلس القضاء العدلي 	 

مجلس القضاء اإلداري 	 

مجلس القضاء املالي 	 

القضائيــة 	  للمجالــس  العامــة  اجللســة 

املذكــورة  الثالثــة 

ويضمــن هــذا اجمللــس األعلــى حســن ســير القضاء 

واحتــرام إســتقالله، و تنظــر هياكلــه الثالثــة 

ــي  ــي ف ــي و االداري واملال ــاء العدل ــة بالقض املكلف

املســائل اخلاصــة باملســار املهنــي وتأديــب القضــاة.

كمــا منــح الدســتور للمجلــس األعلــى للقضــاء 

ــر  ــعة عب ــة واس ــة ومالي ــتقاللية إداري ــد اس اجلدي

عنهــا مبصطلــح »القــدرة علــى التســيير الذاتــي« 

التــي متكنــه مــن إعــداد ميزانيتــه الســنوية 

وتقدميهــا للمناقشــة أمــام اللجنــة اخملتصــة 

ــعب. ــي الش ــس ممثل ــن مجل ضم

 2 1

14( الفصل االول من القانون االساسي عدد 13 لسنة 2013 املؤرخ في 02 ماي 2013.
15( الفصل الثاني من القانون االساسي عدد 13 لسنة 2013 املؤرخ في 02 ماي 2013.
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16( أنظــر اخلالصــات املضمنــة صلــب تقاريــر املرصــد التونســي الســتقالل القضــاء 2012 و 2013 بخصــوص مختلــف جوانــب االســتقاللية و احلريــة 

للســلطة القضائيــة.

17( أنظر نتائج التحقيق االختياري املنجز مع املتقاضني في إطار االستشارة الوطنية حول االصالح القضائي.

الســلطة  عبــر  العدلــي  القطــاع  ورث  لقــد 

ــخير  ــن التس ــة م ــه حال ــي حترك ــة الت القضائي

والتبعيــة دامــت طــوال عشــريات متتاليــة. و قــد 

ــة  ــي حال ــاع ف ــذا القط ــى ه ــة عل ــت احملافظ مت

تبعيــة مهنيــة و إداريــة و ماليــة حرمتــه مــن 

التصــرف املســتقل فــي مــوارده البشــرية واملاديــة 
وفقــا حلاجياتــه وتطلعاتــه.16

ــاع  ــان قط ــرز للعي ــة ب ــرة االنتقالي ــول الفت و بحل

ــددة:  ــب املتع ــي ذي اجلوان ــده احلقيق ــة ببع العدال

بنية حتتية منهارة،	 

جتهيزات ماديــة قدمية و مهملة،	 

موارد بشــرية حتتاج الى تأهيل،	 

و ســلطة قضائيــة ترتكــز عليهــا تطالــب 	 

املصادرتــني. واســتقالليتها  بحريتهــا 

I - املنظومة القضائية: 

خــالل  القضائيــة  املنظومــة  خضعــت  لقــد 

الســنوات االخيــرة الفارطــة الــى تأثيــر بيئــة 

سياســية غيــر مالئمــة للنهــوض بدولة القانــون.17 

ولقــد  ابــدى هــذا القطــاع فــي بعــض املســتويات 

ــل  ــردود فع ــت ب ــراف قوبل ــر اإلنح ــة ملظاه مقاوم

ــاب  ــني واصح ــن الفاعل ــا م ــت جانب ــة طال انتقامي

ــة  ــت املؤسس ــني كان ــي ح ــة  ف ــن القضائي امله

القضائيــة تعانــي مــن جهتهــا مــن خضــوع 

ــريات  ــّدة عش ــذ ع ــا من ــت عليه ــلطة فرض لس

أن قطــاع  يفســر  مــا  وهــذا  تبعيــة.  عالقــات 

العدالــة الــذي بقــي يــرزح حتــت التبعيــة لــم يكــن 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  باألولويــات  يحضــى 

واملاديــة لتطويــره و لــم يكــن ميتلــك حتــى القــدرة 

ــة. ــا بحري ــه إليه ــن حاجت ــاح ع ــى اإلفص عل

وقــد مكنــت الثــورة و مــا صاحبهــا مــن التنديــد 

بالنظــام القائــم مــن إبــراز نقائــص قطاعــات 

الســيادة وخصوصــا منهــا قطــاع العدالــة الــذي 

ــا. ــة فيه ــة مهم ــل حلق ميث

ــه،  ــكان ألن ــة مب ــن االهمي ــاع م ــذا القط ــر ه ويعتب

االساســي  العنصــر  ميثــل  متناقــض،  وبشــكل 

الــذي كان مــن الواجــب االســتناد إليــه إلجنــاح 

ــب احلــركات  ــت أهــم مطال ــة االنتقــال. و كان عملي

ــة  ــة لألم ــق العدال ــي حتقي ــل ف ــة تتمث االحتجاجي

ذواتــا  كانــوا  ســواء  ولألشــخاص  وللجماهيــر 

ــاع  ــى قط ــح عل ــن املّل ــة وكان م ــة او معنوي طبيعي

اجلزء الثالث : وضعية املنظومة القضائية 
والسجنية
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العدالــة ان يســاهم فــي ذلــك. و قــد ســعت 

الســلط العموميــة االنتقاليــة الــى مواجهــة هــذا 

ــن  ــم يك ــي ل ــوات الت ــض اخلط ــذ بع ــدي بأخ التح

ــرا  ــا نظ ــوة منه ــج املرج ــكّن النتائ ــا املس لتأثيره

ــة.  ــة املهم ــدى صعوب مل

ــاد  ــذة بإبع ــراءات املتخ ــّص اإلج ــا يخ ــي م ــا ف أم

املســاجني  ســراح  وإطــالق  القضــاة  بعــض 

ــا  ــر منه ــة أكث ــض التهدئ ــد  بع ــيني فق السياس

ــة . إلــى إحــداث تغييــر جــذري فــي قطــاع العدال

ويبقــى العنصــر االهــم فــي نطــاق مجهــود إصالح 

قطــاع العدالــة يتمثــل فــي بعــث الهيئــة  الوقتية 

للنظــام العدلــي، رغــم االنتقــادات التــي واجهتهــا 

بخصــوص صالحياتهــا و وســائل عملهــا. 

ــوال  ــوى حل ــل س ــن متث ــم تك ــراءات ل ــذه اإلج فه

ــة  ــار مقارب ــي إط ــة ف ــن منزل ــم تك ــة و ل وقتي

إســتراتيجية مندمجــة خلدمــة إصــالح قطــاع 

العدالــة اي تلــك املقاربــة التــي يجــب ان تــؤدي إلى 

تالفــي النقائــص و نقــاط الضعــف فــي القطــاع.

1. الدستور اجلديد

 2014 جلانفــي  اجلديــد  الدســتور   أتــى  قــد   

بتحســينات جوهريــة فــي ما يخــص اإلســتقاللية 

الهيكليــة و الوظيفيــة للســلطة القضائيــة. 

ــني  ــى قوان ــة هــذا الدســتور ال ولكــن نظــرا إلحال

ــذه  ــق ه ــان حتقي ــه، ف ــل أحكام ــة لتفعي تطبيقي

ــة  ــدى مطابق ــا مب ــيكون مرتبط ــتقاللية س اإلس

للمبــادئ  التطبيقيــة  التشــريعية  النصــوص 

الدســتورية املوضوعــة. 

و يتحتــم ان يقــع ســّن هاتــه النصــوص بعــد 

مبراقبــة  املكلفــة  الوقتيــة  »الهيئــة  تنصيــب 

أقرتهــا  التــي  القوانــني«  مشــاريع  دســتورية 

االحــكام اإلنتقاليــة أو بعــد إنشــاء »احملكمــة 

الدســتورية« احملدثــة مبوجــب الدســتور. ومتثــل 

ــني اخلاصــة بإســتقاللية  ــة دســتورية القوان مراقب

الســلطة القضائيــة الشــرط الــذي ال غنــى عنــه 

ــة.  ــاع العدال ــي قط ــالح ف ــة اإلص ــاء و مواصل لبق

 27 وقــد قــام الدســتور اجلديــد الصــادر فــي 

جانفــي 2014 بإعــادة تنظيــم الســلطة القضائية 

و ذلــك بتمكــني جملــة األنظمــة القضائيــة من أن 

يقــع متثيلهــا ضمــن هيــكل واحــد أال وهــو اجمللــس 

ــاء. ــى للقض األعل

ــكل نظــام  ــل ل ــوي هــذا الهيــكل املمث كمــا يحت

قضائــي، فــي شــكل مجلــس، علــى جلســة عامة 

للمجالــس الثالثــة املعنيــة.
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ــي 2014 ال  ــد لـــ27 جانف ــتور اجلدي ــر أن الدس غي

يتنــاول مســألة فــّض تنــازع االختصــاص بــني 

ــة  ــر اجللس ــة وتقتص ــة القضائي ــف االنظم مختل

العامــة للمجالــس القضائيــة الثالثــة التــي أقرهــا 

ــدي  ــا تب ــات كم ــراح اإلصالح ــى إقت ــتور عل الدس

ــام  ــة بالنظ ــني املتعلق ــاريع القوان ــي مش ــا ف رأيه

القضائــي و التــي تخضــع وجوبــا الــى استشــارتها.

ــائل  ــي  املس ــّت ف ــي تب ــة فه ــس الثالث ــا اجملال أم

ــم ــاة و تأديبه ــي للقض ــار املهن ــة باملس املتعلق

املتعلــق  الدســتوراجلديد  مــن   115 الفصــل 

ــن  ــون م ــه يتك ــى ان ــد عل ــي يؤك ــاء العدل بالقض

محكمــة التعقيــب ومحاكــم اســتئناف ومحاكم 

ــع  ــة تتمت ــة العمومي ــح ان النياب ــة و يوض ابتدائي

بنفــس الضمانــات الدســتورية و ان قضــاة النيابــة 

ــون  ــب القان ــم حس ــون مهامه ــة ميارس العمومي

ويخضعــون الــى السياســة اجلزائيــة للدولــة 

حســب االجــراءات املنصــوص عليهــا فــي القانــون.

2. التنظيم القضائي : 

إن احملاكــم التابعــة لنظــام القضــاء العدلــي تخضع 

ملقتضيــات القانــون عــدد 29 لســنة 1967 املــؤرخ في 

14 جويليــة 1967 املتعلــق بنظــام القضــاء واجمللــس 

األعلــى للقضــاء والقانــون األساســي للقضــاة كمــا 

وقــع إمتامــه و تنقيحــه بالقانــون االساســي عــدد 81 

لســنة 2005 املــؤرخ فــي 4 أوت 2005. 

ــغ  عــدد احملاكــم 139 محكمــة تتكــون مــن  و يبل

و  إســتئناف  10محاكــم   و  تعقيــب  محكمــة 

ــم  ــاء محاك ــة لقض ــة تابع ــة إبتدائي 28 محكم

االســتئناف و 85 محكمــة ناحيــة تابعــة لقضــاء 

احملاكــم االبتدائيــة اضافــة الــى احملكمــة العقاريــة.

ــا  ــع القضاي ــي جمي ــة ف ــم العدلي ــر احملاك و تنظ

املدنيــة واجلزائيــة التــي ال يعهــد بهــا القانــون الــى 

غيرهــا مــن املؤسســات القضائيــة.

3. املعاهدات الدولية :

ــرة  ــال بفت ــة اإلنتق ــل مرحل ــس قب ــت تون ــد صادق لق

طويلــة علــى عّدة معاهــدات  مهمة تفــرض على الدول 

حمايــة حقــوق وحريــات األفــراد نذكر منهــا باخلصوص :

امليثــاق الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة و 	 

،1966 12 ديســمبر  السياســية املــؤرخ فــي 

إتفاقيــة االمم املتحــدة اخلاصــة بالقضــاء علــى 	 

ــة  ــرأة املؤرخ ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش جمي

فــي 18 ديســمبر 1979، 

ــة 	  ــل املؤرخ ــوق الطف ــة بحق ــة اخلاص اإلتفاقي

ــر 1989،  ــي 20 نوفمب ف

إتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب 	 

وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة 
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ــة  ــة املؤرخ ــانية أو املهين ــية أو الالإنس القاس

فــي 10 ديســمبر 1984،

امليثــاق اإلفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب 	 

ــؤرخ 26 جــوان 1981. امل

ومــن ناحيــة أخــرى فقــد كان الدســتور التونســي 

لغــرة جــوان 1959 كمــا وقــع تنقيحــه، ينــص فــي 

ــا  ــادق عليه ــدات املص ــى اّن » املعاه ــه 32 عل فصل

مــن قبــل رئيــس اجلمهوريــة و املوافــق عليهــا 

مــن قبــل مجلــس النــواب أقــوى نفــوذا مــن 

ــد  ــتور اجلدي ــر أن الدس ــر بالذك ــني« واجلدي القوان

ــل 20  ــن الفص ــدأ ضم ــذا املب ــس ه ــر نف ــد أق ق

ــق  ــدات املواف ــى ان »املعاه ــص عل ــذي ين ــه ال من

عليهــا مــن قبــل اجمللــس النيابــي و املصــادق 

عليهــا، أعلــى مــن القوانــني و أدنــى مــن الدســتور.

لكــن اعتمــاد املعاهــدات الدوليــة املصــادق عليهــا 

ــة  ــن أولوي ــن م ــم تك ــي ل ــون الوطن ــن القان ضم

ــباب  ــك لألس ــي و ذل ــي العدل ــات القاض اهتمام

الســابق ذكرهــا18 رغــم أن هــذه املعاهــدات اخلاصــة  

ــان  ــوق اإلنس ــية وحق ــة والسياس ــوق املدني باحلق

بصفــة عامــة متثــل اجملــال الطبيعــي الختصاصــه 

باعتبــاره احلامــي للحريــات الفرديــة والضامــن 

ــة. ــة اخلاص للملكي

II - املنظومة السجنية : 

إن املنظومــة الســجنية تعيــش فــي هــذا الظــرف 

وضعيــة متأزمــة و ذلــك نظــرا إلكتظاظ الســجون 

وضيــق منشــآتها و ضعــف وقــدم إمكانياتهــا 

اللوجســتية و وســائل النقــل املتوفــرة لديهــا.

فمــع تفاقــم عــدد املســجونني الــذي بلــغ 25000 

ــجون  ــإن الس ــجني( ف ــف س ــرين أل ــس وعش ) خم

أصبحــت كثيــرة اإلكتظــاظ بصــورة فاقــت طاقــة 

ــني  ــي للمتهم ــل اليوم ــى النق ــتيعابها فحت اس

املوقوفــني الــى احملاكــم قصــد مقاضاتهــم أصبــح 

ــدد  ــا أن ع ــجون مب ــرا إلدارة الس ــا كبي ــل عائق ميث

ــة   ــن جمل ــف م ــي النص ــني يضاه ــؤالء املوقوف ه

ــال ســجن  ــى ســبيل املث املســجونني. ونســوق عل

ــوق  ــادل أو يف ــا يع ــل م ــوم بنق ــذي يق ــة ال املرناقي

400 موقــوف يوميــا نحــو محاكــم تونــس الكبــرى 

بواســطة 5 ســيارات قدميــة مــع كّل مــا يترتــب عن 

ــجون  ــق الس ــى مرف ــج ســلبية عل ــك مــن نتائ ذل

وأمــن األعــوان. وهــذا املثــال يعطــي صــورة مصغرة 

 1

18( “ان توجــه القضــاء، رغــم صعوبــة االقــرار بوجــود موقــف عــام و موحــد، يبــدو متــرددا، اذ يتمثــل أحيانــا فــي التغاضــي عــن اعتبــار االتفاقيــات الدوليــة مــن بــني 

مصــادر القانــون بينمــا يؤســس فــي أحيــان أخــرى أحكامــه علــى مبــدإ علويــة هــذه االتفاقيــات«، يراجــع تقريــر الشــبكة األوروبيــة املتوســطية حلقــوق االنســان: 

»اســتقاللية و حيــاد العدالــة« ، 2008، ص8. 



27

ــات االدارة  ــا إمكاني ــي عليه ــي ه ــة الت ــن احلال ع

ــا  ــا مب ــزداد تفاقم ــأت ت ــا فت ــي م ــجنية و الت الس

ــر مــن خمســة عشــر مؤسســة ســجنية  أن أكث

تعانــي مــن إخــالالت أمنيــة بســبب تهــدم جانــب 

ــة. ــا الداخلي ــض جتهيزاته ــات أو بع ــن البناي م

وتّتســم الســجون بصعوبــة إدارتهــا مــن النواحــي 

ــة و اللوجســتية وهــو مــا ينتــج عنــه عــدم  املادي

القــدرة ليــس فقــط علــى القيــام بالتأطيــر 

الداخلــي للمســاجني بــل أيضــا عــدم القــدرة على 

ــن.  ــرف الزائري ــن ط ــة م ــات املطلوب ــة اخلدم تلبي

ــون  ــن ال يتقبل ــجناء الذي ــدد الس ــح ع ــذا أصب ول

الزيــارات يبلــغ نســبا مفزعــة مــع مــا يترتــب عــن 

ذلــك مــن عواقــب وخيمــة علــى احلالــة النفســية 

ــم  ــف أعماره ــى مختل ــاجني عل ــة للمس والعقلي

ــول  ــودة لدخ ــات املوج ــا للصعوب ــع إم ــك راج وذل

ــن  ــة ع ــي العائل ــجون أو لتخل ــى الس ــن ال الزائري

ســجينها ومــن جهــة أخــرى فــإن نصــف املقيمــني 

ــني«  ــن »املوقوف ــون م ــجون يتكون ــني بالس احلالي

ــة  ــجنية الصعب ــروف الس ــون الظ ــن يتحمل الذي

ــراءات  ــى إج ــوء ال ــرة اللج ــى كث ــع ال ــذا راج وه

إيقــاف املتهمــني مــن طــرف القضــاة ممــا يتســبب 

فــي إكتظــاظ الســجون و يجعــل ظــروف اإليقــاف 

ــم  ــخاص ل ــاء أش ــي إلق ــبب ف ــا يتس ــة كم هّش

ــر  ــجني يؤث ــط س ــي وس ــد ف ــم بع ــع إدانته تق

ســلبا علــى مســتقبلهم االجتماعــي و النفســي.

إن التأثيــر الســلبي للمنظومــة القضائيــة و ذلــك من 

خــالل طــول آجــال احملاكمــات و كثــرة تأخيــر اجللســات 

علــى إكتظــاظ الســجون مبوقوفــني فــي انتظــار 

احملاكمــة أو بصددهــا يجــب أن يســتغل إليجــاد حلــول 

ــدة مــن الســجناء  ــة للحــّد مــن األعــداد املتزاي عاجل

الذيــن يتكونــون فــي احلقيقــة مــن هــؤالء املوقوفــني.

III - املوارد البشرية :

ــوارده  ــل مل ــة تأهي ــة عملي ــاع العدال ــتوجب قط يس

البشــرية ليــس فقــط تلــك املتكونــة مــن االســالك 

ــن  ــا م ــل وأيض ــم ب ــة للمحاك ــة واإلداري القضائي

ــدان  ــي مي ــة ف ــة العامل ــالك املهني ــاء االس أعض

العدالــة. فالتكويــن املســتمر والرســكلة وقــع 

ــزى  ــة«. وتع ــن باملمارس ــدة »التكوي ــا لفائ إهمالهم

هــذه الوضعيــة، بالنســبة الــى االســالك القضائية، 

الن  التنظيميــة  و  القانونيــة  وضعيتهــم  الــى 

تقدمهــم فــي املســار املهنــي ال يأخــذ بعــني االعتبار 

معيــاري النجاعــة و اجلــدوى فــي العمــل و إمنــا يأخــذ 

بأقدميتهــم أو بتعيينهــم أمــا فــي مــا يخــّص 

مهنــي العدالــة فــان ذلــك يعــزى الــى غيــاب إلتــزام 

ــكلة. ــن و الرس ــم التكوي ــرض عليه ــي يف قانون
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فيمكــن للقاضــي أن يواصــل مســاره املهنــي الــى 

غايــة حصولــه علــى التقاعــد بــدون أن يقــوم 

ــه  ــل لكفاءات ــادة تأهي ــن أو إع ــة تكوي ــأي عملي ب

ومعارفــه فــال القانــون األساســي و ال أي حافــز 

مهنــي لتحســني كفاءتــه  ميكننــاه مــن ذلــك. 

وهــذه الوضعيــة قــد أضــرت كثيــرا بالعدالــة التــي 

تقلصــت جودتهــا ونقصت ســلطتها ذلــك ان جودة 

ــا  ــرض احترامه ــي تف ــي الت ــة ه ــكام القضائي االح

ــي. ــرف املتقاض ــن ط ــا م ــا و تنفيذه وقبوله

ــون  ــم يكتف ــة فه ــي العدال ــوص مهني ــا بخص أم

باحلصــول علــى شــهاداتهم االساســية أو بقبولهم 

فــي املناظــرة املهنيــة و مبــدة تربصهــم حتــى 

يتمكنــوا مــن ممارســة املهنــة وهــم ال يخصصــون 

ــني ان  ــي ح ــم ف ــادة تأهيله ــا إلع ــاء ضيق اال فض

التطــور الكبيــر الــذي تســجله املعرفــة مــن 

حيــث الشــكل و املضمــون و مــن حيــث املفاهيــم 

والتطبيقــات و كذلــك مــن حيــث املناهــج و االدوات، 

ــال. ــتمرا و متواص ــا مس ــتدعي تكوين يس

فاجلــودة العلميــة والتقنيــة للمهنيــني فــي قطــاع 

العدالــة لهــا إنعــكاس كبيــر علــى العدالــة. غيــر 

ــب  ــة تدري ــإن نتيج ــتوى، ف ــذا املس ــي ه ــه، و ف أن

املهنيــني لــم تكــن فــي مســتوى التطلعــات. كمــا 

ــات  ــرف مؤسس ــن ط ــراط م ــجل أي انخ ــم يس ل

تكويــن القضــاة واحملامــني بصفــة مبرمجــة و 

دوريــة فــي إعــادة تأهيــل املهــن القضائيــة فــكل 

ــن  ــر تكوي ــى توفي ــر عل ــات تقتص ــذه املؤسس ه

ــاري  ــتمر إجب ــن مس ــس تكوي ــي دون تكري أساس

ــم.  ــادة تأهيله ــد إع ــرين قص ــني املباش للمهني

ــبه  ــة ش ــي حال ــم ف ــم فه ــو احملاك ــا موظف أم

إهمــال لعــدم وجــود أي برنامــج تكويــن تقــع 

متابعتــه و تطبيقــه بــني احملاكــم ومؤسســات 

نقــص  الــى  احلالــة  هــذه  تعــزى  و  التكويــن. 

اإلســتقاللية اإلداريــة واملاليــة للمحاكــم فــي هــذا 

اجملــال ولكــن أيضــا و بصفــة أخــص لغيــاب مقاربة 

ــن التعامــل مــع  ــن حس ــة متكــن مثــال م إداري

ــم  ــماح لبعضه ــد الس ــني قص ــدد املوظف ــة ع قل

بالقيــام بالتربصــات وعمليــات التأهيــل.

ــني  ــن املوظف ــات م ــت احلاجي ــد بلغ ــل فق وبالفع

)قضــاة جالســني و نيابــة عموميــة و قضــاة( 

ــة:  ــام التالي األرق

39 فيما يخص محاكم اإلستئناف،	 

445 فيما يخص احملاكم اإلبتدائية، 	 

20 فيما يخص محاكم النواحي،  	 

ــني  ــن املوظف ــات م ــص احلاجي ــا يخ ــي م ــا ف أم

ــد  ــم فق ــة احملاك ــة( جملموع ــوان و كتب ــني )أع اإلداري

ــي: ــا يل ــل فيم ــت تتمث كان
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174 بالنسبة الى محاكم اإلستئناف، 	 

364 بالنسبة الى احملاكم اإلبتدائية، 	 

242  بالنسبة الى محاكم النواحي،19	 

1. املوظفون العدليون 

1. 1. القانون األساسي للقضاة:

إن القانــون األساســي اخلــاص بالقضاة هــو موضوع 

ــؤرخ  ــنة 1967 امل ــدد 29 لس ــي ع ــون االساس القان

ــاء  ــام القض ــق بنظ ــة 1967 املتعل ــي 14 جويلي ف

ــي  ــون األساس ــاء والقان ــى للقض ــس االعل و اجملل

للقضــاة كمــا وقــع تنقيحــه بالنصــوص الالحقــة 

كمــا يخضــع لألمــر عــدد 436 لســنة 1973 الصادر 

فــي 21 ســبتمبر 1973 املتعلــق بضبــط الوظائــف 

التــي ميارســها القضــاة مــن الصنــف العدلــي.

 فالقضــاة يعينــون مبقتضــى أمــر رئاســي بإقتــراح 

ــت  ــي الوق ــاء ف ــى للقض ــس األعل ــرف اجملل ــن ط م

الــذي كانــت فيــه هــذه املؤسســة منظمــة 

خلدمــة مصالــح الســلطة التنفيذيــة ضمــن 

ــة ــرة القضائي الدائ

ــى  ــاة مبقتض ــمية القض ــرق تس ــر ط ــد مت  تغيي وق

القانــون االساســي عــدد 2013-13 املــؤرخ فــي 

ــة  ــأة الوقتي ــداث الهي ــق بإح ــاي 2013 املتعل 2 م

بصــورة  العدلــي  القضــاء  علــى  لإلشــراف 

متماهيــة مــع القانــون املتعلــق بالتنظيــم املؤقــت 

للســلط العموميــة املــؤرخ فــي  16ديســمبر 2011 

ــدد 6-2011 ــت ع حت

ــي  ــي 27 جانف ــادر ف ــد الص ــتور اجلدي ــا الدس أم

ــي  ــتقاللية القاض ــادئ اس ــرّس مب ــد ك 2014 فق

وعــدم املســاس بصالحياتــه وحريتــه و عــدم نقلته 

ــاء  ــى للقض ــس االعل ــص اجملل ــا بتخصي و دّعمه

ــة  ــة املتعلق ــة و الوظيفي ــات الهيكلي بالصالحي

بــإدارة املســار املهنــي للقاضــي ومراقبــة نشــاطه 

ــة  ــلطة التنفيذي ــر دور الس ــا يقتص ــي. بينم املهن

علــى صالحيــة تعيــني القضــاة طبقــا آلراء اجمللــس 

ــاء.  ــى للقض األعل

1. 2. تكوين القضاة: 

إن الســلطة التنفيذيــة بســطوها علــى القانــون 

ــلطة  ــها س ــت لنفس ــاة منح ــي للقض األساس

فــرض قواعــد و إجــراءات و مقاييــس تكويــن 

ســلك القضــاة و طــرق إنتدابهــم ودخولهــم 

تكويــن  مؤسســة  خــالل  مــن  املهنــة  الــى 

ــا. ــة به ملحق

 1

19( املصدر: تقارير التفقدية العامة لوزارة العدل )2011 و 2012( و تقارير االدارة العامة للمصالح املشتركة )2011/2012(.
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ذلــك ان إنشــاء مؤسســة عموميــة جديــدة ذات 

صبغــة إداريــة تابعــة لــوزارة العــدل تســمى باملعهــد 

االعلــى للقضــاء مبقتضــى القانــون عــدد 80 لســنة 

ــن  ــع تكوي ــد وض ــي 11 أوت 1985، ق ــؤرخ ف 1985 امل

القضــاة حتــت واليــة و إشــراف جهــاز مــن الســلطة 

التنفيذيــة. و لــم يبــدأ املعهــد نشــاطه إال في ســنة 

1991 لهــدف  ارســاء »حرفيــة« القاضــي، لكنــه 

ــلطة  ــح الس ــي من ــر ف ــاهم أكث ــة س ــي احلقيق ف

ــوى  ــد محت ــي حتدي ــة ف ــلطة مطلق ــة س التنفيذي

ــة . ــاء الطلب ــاق و إنتق ــروط االلتح ــج وش البرام

وقــد فــرض الدســتور اجلديــد املــؤرخ فــي 27 

ملمارســة  كمعيــار  »الكفــاءة«   2014 جانفــي 

الوظيفــة القضائيــة وتعطــي هــذه املرجعيــة 

ــزة  ــريعية واالجه ــكام التش ــتوريا لألح ــندا دس س

ــالح  ــار إص ــي إط ــا  ف ــع وضعه ــاتية املزم املؤسس

العدالــة قصــد تدعيــم مؤهــالت املهــن القضائية.

2. املوظفون اإلداريون للمحاكم: 

2. 1. كتبة احملاكم: 

إن ســلك كتبــة احملاكــم منظــم باالمــر عــدد 1007 

ــل 2002 املتعلــق  لســنة 2002 املــؤرخ فــي 29 أفري

ــي  ــف العدل ــن الصن ــم م ــات احملاك ــم كتاب بتنظي

الوظيفيــة  اخلطــط  إســناد  شــروط  ضبــط  و 

اخلاصــة بهــا و االعفــاء منهــا وكذلــك االمــر 

ــاي 2012  ــي 5 م ــؤرخ ف ــنة 2012 امل ــدد 246 لس ع

املتعلــق بضبــط النظــام االساســي اخلــاص بهــم. 

و لقــد كانــت صــورة كتبــة احملاكــم مــن الصنــف 

العدلــي ســيئة لــدى املتقاضــني، وقــد إزدادت هــذه 

ــود  ــرة و يع ــنوات االخي ــالل الس ــوءا خ ــورة س الص

ــص  ــة التكوين وبصفــة أخ ــى قل ــك أساســا إل ذل

ــم  ــة كفاءاته ــن لتنمي ــتمر الضام ــن املس التكوي

ــباب  ــى أس ــة إل ــا راجع ــا أنه ــم كم وتخّصصه

أخــرى خارجــة عــن إرادتهــم ومنهــا خاصــة تراكــم 

العمــل وقلــة عــدد املوظفــني واإلمكانيــات املاديــة 

ــي فــي حوزتهــم. احملــدودة الت

3. موظفو السجون :

3. 1. أعوان السجون و اإلصالح 

ــر  ــم باألم ــني منظ ــن املوظف ــلك م ــذا الس إن ه

عــدد 1167 لســنة 2006 املــؤرخ فــي 13 أفريــل 

2006 املتعلــق بضبــط النظــام األساســي اخلــاص 

بســلك إطــارات و أعــوان الســجون واإلصــالح 

مثلمــا وقــع إمتامــه و تنقيحــه بنصــوص الحقــة. 

ــة  ــذه املهن ــا ه ــي منه ــي تعان ــات الت إن الصعوب

لــم تبــرز للعيــان إال بعــد 14 جانفــي 2011 و ذلــك 

ــرا  ــل نظ ــي الظ ــة ف ــدة طويل ــا مل ــرا لبقائه نظ

ــجني. ــط الس ــي الوس ــاطها ف ــة نش لطبيع
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4. مساعدو القضاء:

كان مســاعدو القضــاء فــي صميــم مطلبيــة 

التغييــر ضمــن القطــاع العدلــي وقد مثلــوا احملرك 

ــة«  ــد و»مقاوم ــق التندي ــن طري ــا ع ــي له األساس

الســتقاللية  واملقيــدة  الالشــرعية  القــرارات 

القضــاء. كمــا تعّلقــت طلباتهــم أيضــا بتحســني 

التــي  واملعنويــة  واملاديــة  املهنيــة  الظــروف 

ميارســون فيهــا نشــاطهم ممــا أجبــر الســلط علــى 

أخــذ بعــض اإلجــراءات »اإلصالحيــة« لكنهــا لــم 

تكــن  كافيــة ذلــك انهــا ال تقــدم حلــوال حقيقيــة 

ــة. ــاع العدال ــور قط لتده

4. 1. احملامن:

كانــت مهنــة احملامــاة قبــل ســنة 2011 منظمــة 

ــؤرخ  ــنة 1989 امل ــدد  87 لس ــون ع ــى القان مبقتض

ــة  ــذه املهن ــت ه ــد كان ــبتمبر 1989، وق ــي 7 س ف

ضدهــا  املتخــذة  الردعيــة  لألحــكام  ضحيــة 

مبقتضــى هــذا القانــون و القوانــني املتعاقبــة. وفــي 

ــدم  ــة وع ــم« املرافع ــرار »جرائ ــياق مت إق ــذا الس ه

ــن ينجــر عنهمــا  ــة الذي الكشــف عــن ســر املهن

ــان  ــذا ف ــي. ول ــا احملام ــن أجله ــذ م ــم يؤاخ جرائ

ــام  ــات النظ ــي بانحراف ــهير العلن ــات التش عملي

القائــم و هيمنتــه علــى الســلطة القضائيــة 

ــة.  ــة خصب ــاة أرضي ــلك احملام ــي س ــدت ف وج

وفعــال ففــي إطــار هــذا احلــراك تنــدرج مطلبيــات 

احملامــني طــوال الســنوات األخيــرة فــي مــا يخــص 

ظروفهــم  وحتســني  مهنتهــم  تثمــني  إعــادة 

ــي  ــر ف ــادة النظ ــة وإع ــة واملعنوي ــرية واملادي البش

ــم.  ــة ملهنته ــة املنظم ــر القانوني األط

وتخضــع مهنــة احملامــاة اآلن فــي تنظيمهــا الــى 

املرســوم عدد 79 لســنة 2011 املؤرخ فــي 20  أوت 2011 

املتعلــق  بتنظيــم مهنــة احملامــاة و الــذي قــام خاصــة 

بإعــادة تعريــف املهــام املهنيــة و طــرق االنخــراط فــي 

املهنــة مــع ضبــط حقــوق وواجبــات احملامــي.

 

4. 2. اخلبراء العدليون :

يضــم القطــاع 1781 خبيــرا عدليــا و وقــع تنظيــم 

هــذا الســلك مبقتضــى  القانــون عــدد  61 لســنة 

1993 املــؤرخ فــي 23 جــوان 1993 املتعلــق باخلبــراء 

ــون  العدليــني كمــا وقــع إمتامــه و تنقيحــه بالقان

عــدد 33 لســنة 2010 املــؤرخ فــي 21 جــوان 2010 

لكــن تطــور املهنــة بقــي رهــني التحســينات 

املرتقبــة مــن طــرف هــذا الســلك و املتمثلــة فــي 

التمثيــل املهنــي و آليــات التعيــني و أجــرة أعضائــه 

واعتمــاد  بالشــفافية  املهنــة  هــذه  وتطالــب 

املقاييــس املوضوعيــة فــي إجــراءات تعيــني اخلبــراء 

مــن طــرف الهيئــات املعنيــة و إنتهــاج املوضوعيــة 
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ــتحقاتهم  ــد مس ــد حتدي ــاة عن ــرف القض ــن ط م

ــة. املالي

ــتوى  ــى مس ــواء عل ــال س ــاع تأهي ــب القط ويتطل

ــتوى  ــى مس ــه أو عل ــتمر ألعضائ ــن املس التكوي

ــت  ــرة. وقــد عان ــر طرقــه فــي العمــل واخلب تعصي

املهنــة أيضــا طيلــة األعــوام األخيــرة مــن عراقيــل 

ــى  ــات  فــي النفــاذ إل ــة ناجتــة عــن صعوب حقيقّي

ــدى  ــم أو ل ــتوى احملاك ــى مس ــواء عل ــة س املعلوم

ــود أوال  ــذا يع ــة. وه ــة العمومي ــات اإلداري املؤسس

لغيــاب وســائل احلصــول علــى املعلومــة املناســبة 

ــاذ  ــى النف ــة عل ــاء املهن ــدرة أعض ــدم ق ــا لع وثاني

ــق االمــر بأنظمــة محوســبة. إليهــا عندمــا يتعل

4. 3. عدول االشهاد: 

إن مهنــة عدالــة االشــهاد منظمــة مبقتضــى 

القانــون عــدد 60 لســنة 1994 املــؤرخ فــي 23 مــاي 

1994. وتضــم هــذه املهنــة 974 عــدل إشــهاد 

وكغيرهــا مــن املهــن القضائيــة فــإن أعضــاء 

ــي  ــل مهن ــى تأهي ــون ال ــلك ال يخضع ــذا الس ه

وجوبــي ومســتمر وعــالوة علــى ذلــك فــإن مجــال 

نشــاطهم يبقــى محــدودا بســبب خضوعهــم في 

عملهــم الــى مجــال ترابــي محــدد وتداخــل مهــن 

ــم. ــدان اختصاصه ــي مي ــرى ف ــة أخ قضائي

ويشــكو هــذا الســلك مــن غيــاب هيــاكل مهنيــة 

يتكتلــون داخلهــا علــى غــرار »الشــركات املهنيــة« 

ــص  ــم بالتخص ــمح له ــأنها أن تس ــن ش ــي م الت

كمــا يبقــى وجــود هيئــة تأديبيــة مهنية مســتقلة 

عــن الســلطة التنفيذيــة مــن أبــرز املطالــب التــي 

ــل  ــا ميث ــهاد كم ــدول االش ــلك ع ــا س ــادي به ين

عــدم النفــاذ الــى املعلومــة ســواء علــى مســتوى 

كتابــات احملاكــم أو علــى مســتوى اإلدارة العموميــة 

عائقــا ملمارســة املهنــة طــوال الســنوات األخيــرة.

4. 4. عدول التنفيذ :

مبقتضــى  منظمــة  التنفيــذ  عدالــة  مهنــة  إن 

القانــون عــدد 29 لســنة 1995 املــؤرخ فــي 13 مــارس 

التنفيــذ  بتنظيــم مهنــة عــدول  املتعلــق   1995

ــدل  ــلك 935 ع ــذا الس ــى ه ــني إل ــدد املنتم ــغ ع ويبل

منفــذ وهــم يلتقــون مــع عــدول اإلشــهاد فــي جــّل 

الصعوبــات التــي تتعــرض إليهــا مهنتهــم )التكوين، 

التنظيــم...( و يضــاف الــى ذلــك حالــة إنعــدام األمــن 

الســائدة أثنــاء قيامهــم بتنفيــذ األحــكام القضائيــة 

ــي 2011.   ــد 14 جانف ــا بع ــت خصوص ــي تفاقم و الت

ــض اإلدارة  ــن رف ــلك م ــذا الس ــتكي ه ــا يش كم

العموميــة تنفيــذ االحــكام الصــادرة ضدهــا 

اخلاصــة  املعلومــات  إلــى  النفــاذ  وصعوبــة 
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ــادي  ــا ين ــة كم ــح املعني ــدى املصال ــني ل باملتقاض

اإلجــراءات.  تبســيط  بضــرورة 

IV- البنية التحتية :

ــي  ــة كان يعان ــق العدال ــاري ملرف ــد العق إن الرصي

مــن حالــة تدهــور وإهمــال ملحــوظ قبــل مرحلــة 

االنتقــال مبــدة طويلــة. وحتــى مخصصــات امليزانية 

الســنوية املرصــودة للقطــاع قصــد بنــاء و ترميــم 

البنــاءات الراجعــة لـــ139 محكمــة تابعــة للنظام 

العدلــي فــي كامــل اجلمهوريــة فقــد كانت تتســم 

لــوزارات  املرصــودة  بتفاهتهــا مقارنــة بغيرهــا 

ــإن  ــة ف ــرة االنتقالي ــول الفت ــرى. وبحل ــيادة أخ س

ضعــف امليزانيــة بســبب تــردي احلالــة االقتصاديــة 

واملاليــة  للبــالد لــم يســمح بإصــالح الوضــع ولــذا 

ــة  ــي حال ــوم ف ــى الي ــة  ال ــة التحتي ــت البني بقي

ــوارد  ــف امل ــرا لضع ــا نظ ــل معه ــب التعام يصع

ــدة. ــات اجلدي املرصــودة لهــا مــن امليزاني

ولــم تنجــو محكمــة التعقيــب نفســها مــن هذه 

احلالــة العقاريــة املترديــة التــي مــا فتــأت تتفاقــم، 

فإضافــة الــى ضيــق الفضــاءات، 

و يقــاس علــى ذلــك احلالــة العقاريــة لبقيــة 

احملاكــم األخــرى فــي البــالد و التــي تفاقمــت 

ــي  ــى أخــرى و الت ــة توســيع إل حالتهــا مــن عملي

ــد  ــى صعي ــص عل ــن نقائ ــكو م ــا تش ــا م غالب

الدراســة واإلجنــاز ممــا جعــل احملاكــم تتواجــد فــي 

فضــاءات عمــل غيــر مالئمــة ألداء مهامهمــا.

أول  املالئمــة  التحتيــة  البنــى  إنشــاء  وميثــل 

حلقــة   تنجــز للتعبيــر عــن كّل إرادة فــي حتســني 

ــيا  ــرطا أساس ــل ش ــا متث ــك أنه ــة ذل أداء العدال

ــدل و  ــون الع ــن يقيم ــؤالء الذي ــل ه ــة عم لنجاع

ــم. ــرون إنصافه ــن ينتظ ــك الذي ــان أولئ إلحتض

ــن  ــار ع ــالل املعم ــن خ ــر م ــة تعب ــة التحتي فالبني

ــة  ــورة املهيب ــس الص ــي تعك ــة فه ــة العدال عظم

للعدالــة كمــا يجــب أن ترســخ فــي نظــرة املتقاضي 

و التــي يــرى مــن خاللهــا قــوة القانــون كمــا أن جتديد 

ــا  ــي بدوره ــي ه ــة تكتس ــة التحتي ــر البني و تعصي

ــددت املنظمــات  نفــس االهميــة امللحــة اذ لطاملــا ن

احلقوقيــة و منــذ ســنوات عديــدة بالظــروف املترديــة 

للفضــاء املعيشــي و ظــروف حفــظ الصحــة و 

النظافــة التــي يعيشــها الســجناء، ذلــك ان البنيــة 

ــي  ــديدة ف ــة ش ــد صعوب ــجنية جت ــة الس التحتي

ــد ازدادت  ــجناء و ق ــر للس ــدد الكبي ــتيعاب الع اس

هــذه الوضعيــة تدهــورا مبــا أنــه وقــع االضــرار بـــ17 

ــورة.  ــاء الث ــني 28 أثن مؤسســة ســجنية مــن ب
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ولــذا يتحتــم وضــع إســتراتيجية تهــدف إلــى تطوير 

البنــى التحتيــة للمؤسســات القضائية و الســجنية 

و متكــن مــن وضع جــرد مســتفيض للرصيــد العقاري 

البنايــات بحســب مســتوى  و تصنيــف  املتوفــر 

االهمــال و القــدم التــي تعانــي منهــا و حتديــد مــدى 

إمكانيــة ترميمهــا أو إعــادة بنائهــا.

V- املوارد املادية : 

إن االثــاث اجملهــزة بــه مختلــف احملاكــم يشــكو من 

ــل  ــني يتمث ــني إثن ــع لعامل ــك راج ــدم وذل ــة ق حال

أولهمــا فــي عــدم تغييــره و ثانيهمــا فــي إنعــدام 

الصيانــة الــذي ميثــل خطــأ متكــررا. فاالثــاث يقــع 

اســتعماله علــى حالتــه األولــى الــى ان يتــم 

تعويضــه إن اقتضــى األمــر مــع مــا يتســبب فيــه 

ــك مــن فقــدان ظــروف الراحــة وتعكــر ظــروف  ذل

العمــل، وهــذه الوضعيــة جتبــر أحيانــا بعــض 

القضــاة علــى االنتقــال التلقائــي خــارج مكاتبهم 

للعمــل  فــي املكتبــات أو قاعــات اإلجتماعــات 

التــي متكنهــم مــن العمــل فــي ظــروف أحســن.

أمــا قاعــات اجللســات فهــي تشــكو مــن تعطــل 

التجهيــزات الصوتيــة ان لــم نقــل إنعدامهــا و من 

نظــام تكييــف عــادة مــا يكــون خــارج اخلدمــة.

أمــا التجهيــزات اإلعالميــة فهــي فــي بعــض 

احملاكــم فــي وضــع إهمــال و يفّضــل بعــض كتبــة 

احملاكــم العمــل يدويــا ملواجهــة الطلبــات العاجلة 

الشــبكة  أمــا   اجلاريــة.  اليوميــة  للخدمــات 

االعالميــة الداخليــة لإلتصــال )إنترانــت( فــإن 

إســتعمالها غيــر منتظــم فــي بعــض املصالــح و 

ــرى. ــح أخ ــي مصال ــا ف ــاذ إليه ــب النف يصع

وفــي مــا يخــص التجهيــزات الالماديــة مثــل 

البرمجيــات والبرامــج الــخ... فلــم يقــع تخصيــص 

ــاء  ــأي إحص ــام ب ــا وال القي ــة به ــة خاص مصلح

ــوءا  ــة س ــذه احلال ــد إزدادت  ه ــا. وق ــب له مناس

باملســتوى الضعيــف للكفــاءات العاملــة فــي 

ــة. ــادة اإلعالمي ــي م ــم ف احملاك

ــة.  ــه املادي ــرا بظروف ــر كثي ــط العمــل يتأث إن محي

وهــذه الوضعيــة تفســر الــى حــّد كبيــر التأخيــر 

احلاصــل لــدى كتابــة احملاكــم فــي تقــدمي الوثائــق 

ــك الصــادرة  ــة مــن طــرف املتقاضــي أو تل املطلوب

ــا  ــرارات و غيره ــكام و الق ــل األح ــم مث ــن احملاك ع

ــق العــام  ــة و جــودة املرف ــإن جناعــة العدال ــذا ف ول

الــذي تغطيــه تبقــى رهينــة اإلمكانيــات املتوفــرة 

ــتعملونها.  ــن يس ــك الذي ــالت أولئ ــا ومؤه لديه
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احملور األول : حرية وإستقاللية مرفق العدالة 

النتيجــة األولــى: بحلــول ســنة 2019 يقــع حتقيق 

و ضمــان حريــة و اســتقاللية مرفــق العدالة.

ــة و اســتقاللية  إن دســتور ســنة 2014 يضمــن حري

الســلطة القضائيــة اللتــان همــا فــي صميــم 

إصــالح قطــاع العدالــة. وتؤكــد كّل التوصيــات 

الصــادرة عــن كل املتداخلــني فــي الشــأن القضائــي 

ضــرورة  علــى  الوطنيــة  االستشــارات  مبناســبة 

تكريــس هــذه املبــادئ قصــد اســتعادة ثقــة املواطنني 

ــة. ــة العدال ــة منظوم ــلطة القضائي ــي الس ف

ويهــدف إصــالح املنظومــة القضائيــة والســجنية 

إلــى حتقيــق هــذه املبــادئ خاصــة عبــر: 

تكريــس حرية واســتقاللية الســلك القضائي. 	 

االســتقاللية الهيكليــة والوظيفيــة للمجلس 	 

ــى للقضاء.  األعل

واملاليــة 	  اإلداريــة  االســتقاللية  وتدعيــم 

والبحــث. التكويــن  وملؤسســات  للمحاكــم 

واســتقاللية 	  حريــة  حتقيــق  ويقتضــي 

ــترتها  ــت دس ــا مت ــة مثلم ــلطة القضائي الس

ــدل  ــات وزارة الع ــام وصالحي ــد مه ــادة حتدي إع

مبــا يكفــل حســن تنظيمهــا الداخلــي وبيــان 

متابعتهــا وعالقتهــا باملؤسســات األخــرى.  

لتطبيــق هــذه املبــادئ وقــع حتديــد ســتة )6( نتائــج 

وســطى و تتمثــل فيمــا يلــي: 

ــى 	  ــس األعل ــطى .1.1: إن اجملل ــة الوس النتيج

ــة   للقضــاء مســتقل عــن الســلطة التنفيذي

ــة  ــة واملالي ــتقاللية  اإلداري ــع باالس ــو يتمت وه

ــة نشــاط . وهــو فــي حال

ــة 	  ــدم نقل ــدأ ع ــطى2.1: إن مب ــة الوس النتيج

القضــاة مضمــون و  تتــم  ترقيتهــم ونقلتهم  

مــن طــرف اجمللــس االعلــى للقضــاء إســتنادا 

إلــى معاييــر موضوعيــة.

ــة 	  ــة العمومي ــطى3.1: النياب ــة الوس النتيج

ــون  ــة وتك ــلطة التنفيذي ــى الس ــع ال ال تخض

ــة  ــل الدول ــام )وكي ــي الع ــراف املدع ــت اش حت

ــب( ــة التعقي ــدى محكم ــام ل الع

تتمتــع محاكــم  	   : الوســطى4.1  النتيجــة 

القضــاء العدلــي واإلداري واملالي باالســتقاللية 

ــة . ــة واملالي اإلداري

ــات 	  ــع املؤسس ــطى5.1: تتمت ــة الوس النتيج

ميــدان  فــي  املهنيــني  بتكويــن  املكلفــة 

القضــاء و تلــك املكلفــة بالدراســات والبحوث 

اجمللــس  إلشــراف  تخضــع  و  باالســتقاللية 

ــاء.  ــى للقض االعل

ــام  و 	  ــد مه ــاد حتدي ــطى6.1: يع ــة الوس النتيج

ــك  ــة تل ــة خاص ــدل وبصف ــات وزارة الع صالحي

اجلزء الرابع : احملاور اإلستراتيجية لإلصالح
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التــي متارســها أجهــزة الرقابــة و التفقــد حســب 

ــا.  ــم تفعيله ــتور و يت ــا الدس ــى به ــي ات ــر الت املعايي

ــة  ــات املهن ــر اخالقي ــع معايي ــي:  رف ــور الثان احمل

للمنظومــة القضائيــة و الســجنية

النتيجــة الثانيــة : بحلــول ســنة 2019 يقــع 

حتديــد و تطبيــق أخالقيــات املهنــة ملوظفــي وزارة 

ــاء. ــاعدي القض ــجون و ملس ــدل و الس الع

ــي  ــف ف ــن  ضع ــة م ــة القضائي ــكو املنظوم تش

القيــم األخالقيــة للمهــن القضائيــة و الســجنية 

ــا أن  ــا. كم ــن أداء مهامه ــا م ــا مينعه ــي جملته ف

ــة. ــات املهن ــة بأخالقي تراكــم املمارســات اخملّل

وبصفــة  الوطنيــة  االستشــارات  وضعــت  وقــد 

ــي  ــوة ف ــوم الرش ــتقصاء العم ــج اس ــة نتائ خاص

ــي  ــة ف ــار الثق ــباب إنهي ــني أس ــن ب ــام األول م املق

منظومــة العدالــة. ولــذا أصبــح مــن املتحتــم فــرض 

احتــرام القيــم األخالقيــة ومبــادئ أخالقيــات املهــن 

ــة  ــات املراقب ــز  صالحي ــجنية وتعزي ــة والس القضائي

والزجــر للمجلــس األعلــى للقضــاء فــي هــذا امليدان. 

ــس)5(  ــددت خم ــد ح ــة فق ــذه الغاي ــق ه و لتحقي

ــي:   ــا يل ــل فيم ــج وســطى تتمث نتائ

ــة 	  ــع مدوّن ــع وض ــطى 1.2: يق ــة الوس النتيج

ــي  ــة القاض ــات مهن ــن أخالقي ــلوك تتضم س

ــع  ــى م ــا يتماش ــة مب ــالك العدلي ــة االس وبقي

املعاييــر الدوليــة املتعلقــة بالوقايــة ومراقبــة 

ــة  ــات املهني االخالقي

النتيجــة الوســطى 2.2: تدعيــم مؤهــالت 	 

ــال  ــي مج ــني ف ــني القضائي ــاة و امللحق القض

ــة . ــات املهن أخالقي

النتيجــة الوســطى 3.2: مالءمــة أســاليب 	 

الزجــر احلاليــة مع متطلبــات أخالقيــات املهنة.

النتيجــة الوســطى4.2: تعزيز مؤهالت مســاعدي 	 

القضــاء علــى مســتوى أخالقيــات املهنــة .

مؤهــالت 	  تدعيــم  الوســطى5.2:  النتيجــة 

مجــال  فــي  الســجنية  املصالــح  أعــوان 

املهنــة.  أخالقيــات 

ــاء و  ــق القض ــودة مرف ــر ج ــث :  تطوي ــور الثال احمل

ــن ــوق املتقاض ــة حق حماي

ــيقع  ــنة 2019 س ــول س ــة : بحل ــة الثالث النتيج

حتســن جــودة اخلدمــات القضائيــة و الســجنية 

و حتســن حمايــة حقــوق املتقاضــن.

ميثــل إرســاء عدالــة جيــدة توفــر ضمانــات احتــرام 

حقــوق املتقاضــي و حمايــة حقــوق املوقوفــني 

أولويــة كبــرى فــي عمليــة اإلصــالح العدلــي. 
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وســيقع حتقيــق ذلــك عبــر خمــس )5( مســتويات 

ــي: ــل ف ــة تتمث ــالت ذات االولوي ــن التدخ م

خاصــة 	  ذلــك  ومــن  القانونــي:  اإلطــار 

و  واملدنيــة  اجلزائيــة  اإلجــراءات  مراجعــة 

التشــريعات املتعلقــة بالســجون وهــو مــا 

ســيؤدي الــى: 

تعزيــز حمايــة حقــوق املوقــوف فــي كل مراحل ( 1

اإلجــراءات  العدليــة والقضائية.

ــة ( 2 ــات االجرائي ــة للصعوب ــول عملي ــاد حل إيج

ــة. ــكام املدني ــذ االح ــادة تنفي ــي م ــة ف خاص

حتســني طريقــة تنــاول النزاعــات املتخصصــة ( 3

صلــب احملاكــم. 

وضــع طــرق بديلــة لإليقــاف واتخــاذ وســائل و ( 4

إجــراءات لتهيئــة العقوبــات و مراجعتهــا.

تعزيــز حمايــة األطفــال اخملالفــني للقانــون مــن ( 5

ــجن  ــة للس ــول بديل ــن حل ــث ع ــالل البح خ

إلعــادة  جديــدة  اســتراتيجيات  وإتخــاذ 

وإصالحهــم. إدماجهــم 

ــي ( 6 ــوع االجتماع ــة الن ــم مقارب ــرا تدعي و أخي

ــة  ــة مطابق ــل األطــر القانوني ــالل جع ــن خ م

وجــود  حتســني  قصــد  الدوليــة  للمعاييــر 

املنظومتــني  ضمــن  النســائي   العنصــر 

الســجنية.  و  العدليــة 

ــي 	  ــجنية: و الت ــة والس ــح العدلي إدارة املصال

ــن: ــا م ــادة تأهيله ــيمكّن إع س

ــة . 1 ــة واملالي ــات اإلداري ــط الصالحي ــني ضب حتس

ــم. ــن احملاك ــؤولني ع للمس

تدعيم كفاءات أعوان التصرف.. 2

إعــادة تنظيــم مصالــح كتابــات احملاكــم مــن . 3

النواحــي البشــرية و اللوجســتية.

ــجنية . 4 ــة الس ــي املؤسس ــرف ف ــني التص حتس

ــة  ــة واملالي ــتقالليتها اإلداري ــيخ اس ــر ترس عب

و حتميلهــا املســؤولية ومتكــني ممثلــي اجملتمــع 

ــروف   ــة ظ ــي مراقب ــاركة ف ــن املش ــي م املدن

ــاف.  اإليق

ــرف . 5 ــاف والتص ــاءات اإليق ــة فض ــرا تهيئ وأخي

ــة  ــة )البدني ــات الصحي ــز اخلدم ــا و تعزي فيه

و  الصحــة  حفــظ  وظــروف  النفســية(  و 

النظافــة. 

املــوارد البشــرية: والتــي يــؤدي تدعيمهــا إلــى 	 

ــة و  ــودة العدال ــى ج ــي عل ــر إيجاب ــداث أث إح

ذلــك مــن خــالل:

حتســني صياغــة مجــال تدخــل وحقــوق  و . 1

واجبــات كل مهنــة عدليــة.

و . 2 والكفــاءات  املهــارات  مســتوى  حتســني 

للمهــن  والنزاهــة  االســتقاللية  حتســني 

الســجنية.  و  العدليــة 
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التــي 	  و  والتجهيــزات:  التحتيــة  البنيــة 

ــا  ــي عليه ــي ه ــدم الت ــة الق ــي حال تقتض

ــذ  ــا من ــت به ــي حلق ــرار الت ــك االض و كذل

و  لتجديدهــا  مجهــودا  الثــورة  إنــدالع 

ــد  ــة قص ــر الدولي ــا للمعايي ــا وفق تعصيره

ضمــان بيئــة قضائيــة و ســجنية قــادرة 

ــة  ــني و كرام ــوق املتقاض ــة حق ــى صيان عل

املســجونني.

االلكترونيــة 	  االدارة  و  اإلعالميــة  املنظومــة 

ــد  ــم يع ــي ل ــة  )e-justice(:و الت ــق العدال ملرف

معاييــر  و  ملقتضيــات  يســتجيب  أداؤهــا 

ــم تقييمهــا وإعــادة تأهيلهــا  اجلــودة مــا يحّت

حتــى تواكــب حاجيــات املهنيــني ومؤسســات 

ــا  ــتوجب دعم ــي تس ــجون. وه ــة و الس العدال

ــريا  ــا  وبش ــدا مادي ــا ورصي ــا الكتروني برمجي

ــا. مهّم

و لتحقيــق هــذه االهــداف وقــع ضبــط عشــر )10( 

نتائــج وســطى تتمثــل فــي مــا يلــي:

النتيجــة الوســطى 1.3: مراجعــة التشــريع 	 

التشــريعات  ذلــك  فــي  مبــا  اجلزائــي 

مــع  متطابقــة  جعلهــا  و  الســجنية 

الدوليــة. املعاييــر 

ــريع 	  ــة التش ــطى 2.3: مراجع ــة الوس النتيج

ــكام.  ــذ االح ــدان تنفي ــي مي ــة ف ــي خاص املدن

ســلطة 	  تقويــة   :3.3 الوســطى  النتيجــة 

النيابــة العموميــة علــى الشــرطة العدليــة .

النتيجــة الوســطى 4.3: تعزيــز قــدرات احملاكــم 	 

علــى معاجلــة النزاعــات املتخصصــة .

احلمايــة 	  تدعيــم   :5.3 الوســطى  النتيجــة 

القضائيــة للفئــات الضعيفــة وخصوصــا 

النســاء و القّصــر واألحــداث .

طريقــة 	  حتســني   :6.3 الوســطى  النتيجــة 

ــدي  ــا تس ــة وجعله ــح العدلي ــم املصال تنظي

ــنة.  ــودة حس ــات ذات ج خدم

طريقــة 	  حتســني   :7.3 الوســطى  النتيجــة 

تنظيــم املصالــح الســجنية و جعلهــا تســدي 

ــنة.  ــودة حس ــات ذات ج خدم

القانــون 	  حتســني  الوســطى8.3:  النتيجــة 

األساســي للفاعلــني فــي املنظومــة العدليــة 

و الســجنية  و تنميــة كفاءاتهــم.

النتيجــة الوســطى 9.3: جتديــد و تعصيــر 	 

التابعــة  التجهيــزات  و  التحتيــة  البنيــة 

الســجنية. و  العدليــة  للمنظومــة 

النتيجــة الوســطى 10.3: حتســني مردوديــة 	 

العدليــة  باملصالــح  اإلعــالم  منظومــات 

والســجنية.
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احملور الرابع: النفاذ الى العدالة 

النتيجة الرابعة: بحلول ســنة 2019 يقع حتســن  

ــة  ــق العدال ــتعملي مرف ــن و مس ــاذ املتقاض نف

الــى املعرفــة القانونيــة و الــى خدمــات العدالــة. 

بينمــا يــزداد تأثيــر القانون علــى احليــاة االجتماعية 

الوطنيــة  االستشــارات  تبــني  فشــيئا  شــيئا 

ــة ال تســتجيب لــكل تطلعــات  احلديثــة أن العدال

املواطنــني. ولــذا فــإن إحــداث عدالــة تكــون قريبــة 

حّقــا مــن املواطنــني يبــدو وســيلة مــن بــني 

الوســائل لســد الفجــوة بــني املواطــن ومنظومــة 

العدالــة.  و يتطلــب حتقيــق هــذا الهــدف تقليــص 

عــّدة مســافات بــني املواطنــني ومنظومــة العدالــة 

و مســافات  فــي مســافات جغرافيــة  تتمثــل 

زمنيــة مرتبطــة باآلجــال الطويلــة ومســافات 

اجتماعيــة ناجتــة عــن الضغوطــات االقتصاديــة أو 

ــك  ــق ذل ــب حتقي ــا يتطل ــة، كم ــل الثقافي العراقي

وضــع آليــات مختلفــة لضمــان النفــاذ احلقيقــي 

لــكل املواطنــني الــى العدالــة و نذكــر مــن بينهــا : 

ســتمكن 	  التــي  القضائيــة:  اخلارطــة 

مراجعتهــا وحتســني التصــرف فيهــا مــن 

خدمــة املواطنــني مــن خــالل إنشــاء محاكــم 

نواحــي فــي املناطــق اجلغرافيــة الريفيــة التــي 

تشــهد تشــتتا ســكانيا.  وتشــمل هــذه 

االســتراتيجية الهادفــة الــى القــرب مــن 

ــي  ــجنية الت ــة الس ــة اخلارط ــن مراجع املواط

ستســمح بتقريــب الســجني مــن عائلتــه.

اإلعانــة العدليــة: التــي ســيمكّن حتديــث 	 

إجراءاتهــا نحــو املزيــد مــن املرونــة والســرعة، 

ــن  ــال م ــاف احل ــن ضع ــن م ــدد ممك ــر ع أكب

االســتفادة مــن هــذه اآلليــة التي تعتبــر واحدة 

مــن نقــاط القــوة فــي منظومــة العدالــة فــي 

ــس. تون

اإلعانــة علــى النفــاذ إلــى القانــون وإلــى 	 

معرفــة القانــون: ويتمثــل ذلــك فــي تشــجيع 

ســلط الدولــة و املهــن القضائيــة وممثلــي 

اجملتمــع املدنــي علــى وضــع آليــات لالستشــارة 

و املســاعدة القانونيــة إلرشــاد املتقاضــني 

حتســني  و  العدالــة  مرفــق  مســتعملي  و 

معارفهــم فــي املــادة القانونيــة و حتسيســهم 

ــّدة  ــة بش ــت التوصي ــا وقع ــم. كم بحقوقه

بتطويــر نظــام إعــالم و اتصــال يكــون مفتوحا 

القانونــي،  )االرشــاد  للمواطنــني  متاحــا  و 

ــخ...(  ــجناء إل ــالت الس ــاعدة عائ مس

ولتحقيــق هــذه األهــداف فقــد وقــع ضبــط 

التاليــة:  )3( الثالثــة  الوســطى  النتائــج 

النتيجــة الوســطى 1.4: ميكـّـن تبنّــي وتفعيــل 	 
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عدالــة قريبــة مــن املواطــن مــن النفــاذ أكثــر 

إلــى املنظومــة العدليــة.

النتيجــة الوســطى 2.4: متتيــع ضعــاف احلــال 	 

بإعانــة عدليــة وماليــة مالئمــة حلاجياتهــم.

ــون 	  ــة القان ــطى 3.4: إن معرف ــة الوس النتيج

ــق  ــتعملي مرف ــكل مس ــرة ل ــة ومتوف متاح

ــني. ــة وللمتقاض العدال

اإلتصــال  آليــات  تدعيــم  اخلامــس:  احملــور 

والتواصــل والشــراكة فــي املؤسســات القضائية 

والســجنية:

ــم  ــنة 2019 يت ــول  س ــة : بحل ــة اخلامس النتيج

تدعيــم آليــات االتصــال املؤسســاتي للمنظومتــني 

القضائيــة و الســجنية و كذلــك تدعيم التشــارك 

و قــدرات التخطيــط و املتابعــة و التقييــم لديهــا. 

ــم  ــمة لدع ــة حاس ــال آلي ــل و االتص ــل التواص ميث

مصداقيــة العدالــة فــي مواجهــة محيــط مكــون 

ملرفــق  خــواص  و  مــن مســتعملني عموميــني 

العدالــة يطالبــون بالشــفافية عبــر معلومــة 

متاحــة. ولــذا فإنــه مــن الضــروري أن تتمتــع 

ــاكل وأدوات  ــجنية بهي ــات الس ــم و املؤسس احملاك

اتصــال مناســبة ومــوارد بشــرية ذات كفــاءة  فــي 

ــال. ــالم و االتص ــدان اإلع مي

ــة  ــة القضائي ــإن املنظوم ــك ف ــى ذل ــالوة عل وع

علــى  االنفتــاح  الــى  مدعــّوة  والســجنية  

محيطهــا اخلارجــي بتشــريك اجملتمــع املدنــي، 

ــني  ــني اخلارجّي ــة الفاعل ــالم و بقي ــائل االع و وس

فــي كل مراحــل التخطيــط واملتابعــة والتقييــم 

ــات  لإلجــراءات املتخــذة و ذلــك فــي نطــاق إتفاقي

ــراكة.  ش

ــة و  ــة القضائي ــأداء املنظوم ــول ب ــن الوص وال ميك

ــاد  ــى دون إعتم ــتوياتها املثل ــى مس ــجنية ال الس

متــّش منظــم للتشــاور و التنســيق بــني القطاعات 

مــع مختلــف الفاعلــني الوطنيــني واملنظمــات 

ــة  ــات ذات العالق ــدة والقطاع ــة اجلدي الدميقراطي

ــة. ــاع العدال بقط

لــذا و لضمــان مالءمــة و جناعــة و فاعليــة و دميومــة 

ــة  ــالح املنظوم ــار إص ــي إط ــذة ف ــراءات املتخ االج

ــروري ان  ــن الض ــه م ــجنية، فان ــة و الس القضائي

ــات التخطيــط و البرمجــة التــي  ــر آلي يقــع تطوي

ــم  ــة و تقيي ــك، متابع ــى ذل ــالوة عل ــر، ع ستيّس

أداء  املنظومــة علــى أســاس مؤشــرات عقالنيــة و 

موضوعيــة تســمح بقيــاس مــدى التطــور احلاصل 

ــداف  ــق أه ــرص حتقي ــفافية ف ــكل ش ــل ب و تنق

ــا.  ــرض إليه ــي تتع ــل الت ــالح و العراقي اإلص
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ــج  ــس )5( نتائ ــط خم ــع ضب ــك وق ــق ذل و لتحقي

ــي:  ــا يل ــل فيم ــطى تتمث وس

النتيجــة الوســطى 1.5: بعــث هيــاكل جديــدة 	 

للتواصــل و االتصــال وتفعيلها  

مهــارات 	  تنميــة   :2.5 الوســطى  النتيجــة 

العاملــني فــي املنظومــة العدلية و الســجنية 

ــاالت. ــالم و االتص ــي  اإلع ــي  ميدان ف

النتيجــة الوســطى 3.5: تعزيــز الشــراكة مــع 	 

اجملتمــع املدنــي .

ــني 	  ــيق ب ــز التنس ــطى 4.5: تعزي ــة الوس النتيج

ــة  ــات  التنظيمي ــع الهيئ ــاون م ــات و التع القطاع

آليــات 	  تفعيــل   :5.5 الوســطى  النتيجــة 

التخطيــط و املتابعــة و التقييــم  لبرامــج 

الســجنية. و  العدليــة  املنظومــة 
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إن إصــالح املنظومــة القضائية و الســجنية كما مت 

ضبطــه فــي هــذه الوثيقــة االستشــرافية ســتقع 

هيكلتــه ضمــن مخطــط عمــل خماســي )2015- 

2019( ومخططــات عمــل ســنوية. وســتكون كل 

مــن وزارة العــدل والهيئــة الوقتيــة لإلشــراف علــى 

القضــاء العدلــي و اجمللــس  األعلــى للقضــاء الــذي 

ســيعوضها مســؤولني عــن تنفيــذ هــذا اخملطــط.

وحتــى نضمــن إعتمــاده و تبنيــه مــن طــرف جميــع 

الفاعلــني الوطنيــني فــإن منظمــات اجملتمــع املدنــي 

)اجلمعيــات ئاســوالنقابات( ســيقع تشــريكهم في 

جميــع مراحــل التخطيــط و التنفيــذ واملتابعة. 

كمــا ســتقع دعــوة  الشــركاء فــي التعــاون 

ــذ  ــم تنفي ــى دع ــراف ال ــدد  األط ــي و متع الثنائ

اإلصــالح تقنيــا وماليــا  وفقــا العــالن باريــس حــول 

ــم.  ــة الدع جناع

و تفتــرض مشــاركة الفاعلــني الوطنيــني والدوليني 

ــيق  ــات للتنس ــاء آلي ــالح إنش ــل االص ــي تفعي ف

واملتابعــة وذلــك قصــد تنظيــم التدخــالت وجعلها 

منســجمة فيمــا بينهــا و خلــق جــّو مــن العمــل 

املشــترك و لضمــان النجاعــة و اجلــدوى املطلوبتني. 

ــزات  ــب املي ــاركتهم حس ــة مش ــتحدد طريق وس

التفاضليــة والقيمــة املضافــة لــكل شــريك فــي 

إجنــاز أهــداف اإلصــالح. 

أمــا الســلط  التونســية  فســتكون مدعــوة لوضع 

إطــار للتشــاور قصــد التعبيــر بصفــة دوريــة 

عــن مــدى  التطــور احلاصــل ونوعيــة العوائــق 

التــي مــن شــأنها تعطيــل إجنــازه. كمــا ســتضع 

ــة  ــات القاطع ــركاء البيان ــة الش ــة جمل ــى ذم عل

اخلاصــة باإلصــالح و ســتوفر لهــم كل الضمانــات 

للنفــاذ إليهــا. وهــي مدعــوة بالتالــي إلــى تطويــر 

منظومــة للمتابعــة والتقييــم متكــن مــن قيــس 

ــة. ــرات وجيه ــى مؤش ــاء عل ــورات بن التط

ولهــذا الغــرض ســيتم إنشــاء جلنــة إشــراف علــى 

إصــالح العدالــة التــي ســتجتمع علــى االقــل مــرة 

ــة  ــة مزدوج ــها بصف ــيتم ترؤس ــنة و س ــي الس ف

ــر العــدل ورئيــس الهيئــة الوقتيــة  مــن طــرف وزي

ــض  ــى تعوي ــي حت ــى القضــاء العدل لإلشــراف عل

ــي(  ــاء العدل ــس القض ــس )مجل ــر برئي ــذا األخي ه

اجمللــس األعلــى للقضــاء. و ســتضّم جلنة اإلشــراف 

ممثلــني عــن اإلدارات التابعــة لــوزارة العــدل املعنيــة 

باإلصــالح، و عــن التفقديــة العامــة، و عــن املعهــد 

االعلــى للقضــاء و عــن مركــز الدراســات القانونية 

و القضائيــة و عــن  احملاكــم وممثلــني عــن الفاعلــني 

اجلزء اخلامس :
إطار مساندة و تنفيذ الرؤية اإلستراتيجية:
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ــا  ــون( كم ــاة و محام ــة )قض ــاع العدال ــي قط ف

تضــّم ممثلــني عــن الــوزارات األخــرى املعنيــة بصفة 

غيــر مباشــرة باإلصــالح مثــل وزارة الداخليــة 

ــيدعى  ــا س ــي. كم ــع التونس ــن اجملتم ــني ع وممثل

ــن  ــون ع ــورة ممثل ــة املذك ــات اللجن ــى إجتماع إل

ــون.  ــم مراقب ــة بصفته ــات املانح املؤسس

و ســتفوض جلنــة اإلشــراف علــى إصــالح العدالــة 

الــى جلنــة فنيــة )CT( يديرهــا املســؤول علــى 

مكتــب الدراســات والتخطيــط والبرمجــة20  مهام  

التنســيق و متابعــة تنفيــذ اإلصالح. كما ســتؤمن 

اللجنــة املذكــورة مهمــة الكتابــة الفنيــة للجنــة 

االشــراف. وتتكــون اللجنــة الفنيــة مــن موظفــي 

  )BEPP(مكتــب الدراســات و التخطيــط والبرمجــة

ــن إدارة  ــة و ع ــة العام ــن التفقدي ــني ع ــن ممثل و م

التعــاون الدولــي.

وســتنظم اللجنــة الفنيــة اجتماعــات دوريــة 

ــة  ــتراتيجية مبعي ــاور اإلس ــب احمل ــة حس مبرمج

الدوليــون  والشــركاء  واملؤسســات  اإلدارات 

ــل  ــج العم ــذ برام ــة تنفي ــد متابع ــون قص املعني

. الســنوية 

ــة  ــرا كّل ثالث ــة تقري ــة الفني ــتعد اللجن ــا س كم

ــة  ــم املراجع ــه لتنظي ــتعتمد خالصت ــهر س أش

ــى  ــراف عل ــة االش ــاع جلن ــن إجتم ــنوية ضم الس

. )CPRJ(إصــالح العدالــة

و ســيقع إجنــاز عمليــة  تقييــم فــي نصــف املســار 

ــاس التطــورات املســجلة  أي فــي ســنة 2017 لقي

وتقييــم مــدى مالءمــة و جناعــة وجــدوى ودميومــة 

األعمــال املنجــزة .

 1

20( – يجــد هــذا املكتــب مكانــه اآلن ضمــن »الديــوان« حســب الهيــكل التنظيمــي املنصــوص عليــه باالمــر عــدد 3152 لســنة 2010 املــؤرخ فــي 1 
ــمبر 2010. ديس
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ــع  ــم جمي ــة بدع ــاع العدال ــالح قط ــع إص يتمت

مدنيــة  أو  كانــت  رســمية  املعنيــة  األطــراف 

و الوطنيــة منهــا أو الدوليــة. كمــا يجــد كل 

ــا  ــول ضرورته ــني ح ــهم متفق ــني أنفس املتداخل

وصبغتهــا امللحــة واضعــني إرادتهــم فــي ســبيل 

ــة أضــرّت فــي املاضــي بحقــوق  القطــع مــع عدال

ــن. ــح الوط ــن ومبصال املواط

ــة، فــي  ولــم يتحقــق أي تطــور فــي نطــاق العدال

تونــس، إال عــن طريــق حتــركات هامــة مدنيــة 

و مهنيــة  مكنــت مــن التأثيــر علــى الســلط 

احملــدودة  اإلجــراءات  مســتوى  فــي  العموميــة 

التــي اتخذتهــا فــي إجتــاه إصــالح قطــاع العدالــة 

ــرو  ــه مثي ــرض ل ــذي تع ــط ال ــن الضغ ــم م بالرغ

ــركات.  ــذه التح ه

وتضــع هــذه الرؤيــة االســتراتيجية إلصــالح قطــاع 

العدالــة املعالــم الضروريــة لتحقيــق أهــداف 

القضائيــة.  للســلطة  واإلســتقاللية  احلريــة 

وتــزداد أهميتهــا كثيــرا نظــرا ملواكبتهــا للمبــادئ 

وإســتقاللية  حلريــة  املكرّســة  الدســتورية 

ــراءات  ــى إج ــك مبقتض ــة و ذل ــلطة القضائي الس

ملموســة )وقــع التعببــر عنهــا بواســطة أهــداف 

ونتائــج( ومضمنــة فــي مخطــط عمــل تشــاركي 

ــي. و توافق

ومتثــل الرؤيــة  اإلســتراتيجية مــع مخططهــا 

ــق،  ــور و التطبي ــي التص ــة، ف ــذي  مرجعي التنفي

ــة  ــة ملتابع ــراف  املعني ــيمكن  كل االط ــذي س وال

ــرة. ــات املنتظ ــي لإلصالح ــذ الفعل التنفي

وأخيــرا، ونظــرا ألنهــا متثــل إطــارا للمقاربــات 

البرمجيــة فــإن هــذه الرؤيــة اإلســتراتيجية تعتبــر 

ــزات  ــة املي ــمح مبضاعف ــة تس ــل توافقي ــة عم آلي

التفاضليــة جملمــوع املتدخلــني الوطنيــني والدوليني 

ــة. فــي قطــاع العدال

اخلامتة
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إن اآلراء والتوصيــات الــواردة فــي هــذا التقريــر ال متثــل بالضــرورة آراء األمم املتحــدة وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي واملفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان 

أو أيــا مــن الــدول األعضــاء




