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  المحتوى

   

 3 ___________________________________________________________________: المقّدمة

 4 ____________________________________________________شبكة المالحظة للعدالة (1

 4 ____________________________________________________:نشاط شبكة المالحظة للعدالة( أ

 5 ________________________________________:في شبكة المالحظة للعدالة األطراف المنخرطة ( ب

 الهيأة الوطنيّة  -الرابطة التونسية الدفاع عن حقوق االنسان: الشركاء :  1.ب

 ________________________________________________:محامون بالحدود-التّونسييّن للمحامين

 

5 

 6 _________________________________________________:المالحظة للعدالةهياكل شبكة :  2.ب

 8 ______________:منظمات المجتمع المدني و األطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع العدالة: شركاء الشبكة:  3.ب

 10 ___________________________________________________:مبادئ شبكة المالحظة للعدالة ( ج

 11 ________________________________________________أنشطة شبكة المالحظة للعدالة (2

 11 ________________________________________________________وضوح الّرؤية/ االتصال( أ

 12 _____________________________________________________تحديد المالحظين و تكوينهم( ب

 13 _______________________________________________________المالحظة و جمع البيانات( ج

 11 _____________________________________________________:مالحظة المحاكمات  (1

 16 ______________________________________________________:مالحظة االخالالت  (2

 11 ___________________________________________________________البياناتالتثبت من ( د

 11 __________________________________________________________________التحليل( ه

 20 ____________________________________________________________الموائد المستديرة( و

 22 _______________________________________________________________:التوصيات ( ز

 21 ______________________________________________________مدى تقّدم المشروع (3

 23 _____________________________________________________________المراجع: 1الملحق 

 21 ____________________________________العدالة اثناء الفترة االنتقاليةميثاق شبكة مالحظة : 2الملحق 

 25 ________________________________________________________المعايير الدولية: 3الملحق 

 26 _______________________________________________________تفويض المالحظ: 1الملحق 

 28 _____________________________________________استمارة مالحظة محاكمة جزائية: 5الملحق 

 36 ______________________________الجزائية العدالة إدارة في اإلخالالت مالحظة إستمارة :6 الملحق
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 :مـــة مقدّ ال

 

ثورة ال مشروع تم بعثه، على اثر  (ROJ)ة التونسية اثناء الفترة االنتقاليةلالعدل المالحظةشبكة  

الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان و ، (ONAT) يينتونسالللمحامين  ةالوطني قبل الهيئة من ،يةتونسال

(LTDH )محامون بال حدودمنظمة و (ASF) تعمل  و. ةلاالعد إدارةمعايير الدولية في مجال ال فعيللت

خبراء  المحامون والقضاة و) القانون دني ومهنييتعبئة المجتمع المعلى  ةلالعدل المالحظةشبكة 

العمل همة في مساال خالل الفترة االنتقالية و ة الجزائيةلاحقوق اإلنسان لرصد العد يضلمنا، و(القانون

 .تجميعهاتم  تيت البياناالتحليلي والتوصيات إلصالح العدالة في تونس ، بناء على ال

 

و في الواقع، ف. العالم العربيفي التونسية و البالد فيشبكة فريدة من نوعها  ةلالعدل المالحظةشبكة تعتبر 

ات محاكمخالل ال ةالمالحظعمليات مثل ) ةلاالعدلمالحظة أخرى  تجارب وجودعلى الرغم من 

 يهدف للمالحظةمشروع  مرة يقع بعث ولألفي السنوات األخيرة من قبل المجتمع المدني، ( مزيةرّ ال

إلى جانب المتابعة تحليل كمي ونوعي و حفظها و هو ما يمكن من  هاركزت،  اتللبيانمنهجي  لجمع

 .ة العدلدارإل الفعلية

 

او لعدم /عدالّة لعدم توفرها وال، نالحظ صعوبة في اخذ المعلومة المتعلقة بسير العمل في ادارة في تونس

إلى  ىأدو هو ما  ،كون غير مدعمةالتي عادة ما تلجميع أنواع االنتقادات نجاعتها مما جعلها عرضة 

 ذاتبيانات موحدة  منظومة جمع ة بارساء لالعدل المالحظةشبكة قامت   .ةلالعدل المالحظةشبكة  إنشاء

 و الترميز االبالغ، أدوات اتبيانالجمع  و المالحظةمن آليات واضحتين  آليّتينتضم  مجّددةمنهجية 

إلصالح  اساسيعمل وهو توصيات بناءة  أجل صياغةمن لبيانات للتشاركي اتحليل الو الخصوصي

 .لعدالةل فعلي

 

 خالل اإلثنى عشر لبيانات التي سيتم إنتاجها ل يةتحليلالهذا التقرير هو األول في سلسلة من التقارير 

 .المقبلة شهرا

 

في  .بالتفصيل ةلالعدل المالحظةشبكة المشروع النموذجي أي  فسيتناول هو األول،  التقريرو بما أّن هذا 

بعث الذي  السياق، وهذا يعني،  ةلالعدل المالحظةشبكة  نشاط( 1 :ر ما يليتطوي سنتناولالجزء األول 

، وهذا يعني مختلف األطراف الفاعلة األطراف (2أنشطته؛  تسيّرالتي  األهداف المشروع و فيه

ي، الجزء الثانأّما .التأسيسية المبادئ (3، و ةلالعدل المالحظةشبكة  أنشطة في إنشاء وفي ة شاركالم

وأخيرا، يقدم . التي تّم إرساؤها االبالغ نظام جمع وتحليل البيانات وأدوات: وصف المنهجيةفيخّصص ل

وثائق جميع  نجد و. هخالل األشهر األولى من نشاط ةلالعدل المالحظةشبكة  مشروع مدى تقّدمالتقرير 

 .العمل في الملحق

 

المجتمع المدني في تونس في القضاء و  مختلف الجهات الفاعلة يكون أداة تمّكنأن يهدف التقرير إلى  و

 و يمكنبل . هانشر و ةلالعدل المالحظةشبكة  ستخدمهاتعلى المنهجية التي وضعت والتي من التعّرف 

مبادرات مماثلة في مجال إن أمكن،  ،تونس لتلهم غيرفي سياقات أخرى  ذا التقريره أيضا استخدام

 .العدالة ةحظالم

 

يعتبر إقامة العدل، فإن هذا التقرير  لمالحظةلمنهجية التي وضعت مرجعية ل ةوثيقإلى جانب اعتماده ك

 المالحظةشبكة  انطالق عمل تاريخ  2112 جوان 1 الذي انطلق منذالعمل  لتثمينأيضا أداة قيمة 

 .ةلالعدل
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 ةلالعدل المالحظةشبكة  (1
  

 : ةلالعدل المالحظةشبكة نشاط  ( أ
 

انتخب . انتقال سياسي مسارتونس في  بانخراط 2111سنة بداية  اتسمت ، جانفي 11ثورة ب متأثرة 

و دستور الجمهورية الثانية،  لصياغةتأسيسي ال المجلس الوطني 2111أكتوبر  23 يومالتونسيون 

 ليّةلمنظومة عدالظروف  إن خلق. إلنشاء نظام ديمقراطي الضروريةية اتاإلصالحات المؤسس الطالق

 أحد يدون تمييز ه المتقاضينعدالة نزيهة وضمان الحقوق والحريات لجميع  توفيرعلى  ةقادر ةستقلم

 .جميع التونسيونكما يعترف بذلك ، الفترة االنتقالية هالتحديات الرئيسية لهذ

 

تشجيع ال، بهدف العدالةلمالحظة ة، وهي المشروع النموذجي لالعدل المالحظةشبكة ولدت في هذا السياق 

ائية في تونس وضمان زالعدالة الج ادارةفي  و تنفيذها ال للمعايير الدوليةعالفو التطبيق عتماد على اال

 .عدالةالقانون في عملية إصالح ال يمهنو المشاركة الفعالة للمجتمع المدني 

 

المتعلقة تحليل البيانات  جمع ووشبكة لمالحظة  و تنشيط خلقم جميع أنشطة المشروع حول ـظتـتن و

 .بإقامة العدل خالل الفترة االنتقالية

 

يعني   ةلالعدل المالحظةشبكة  االنخراط في إلنّ  للمشروعالمرجع االساسي المعايير الدولية للعدالة هي 

كما أن . موضوعيا امرجع بدورها صبحتهذه المعايير، والتي ل ةالتونسيالعدالة إدارة  مقارنة مدى تطابق

وغير  مستقال فضاء لالطراف المعنيةقدم ت ، و »فنيال«ز الحوار عزّ تير الدولية شارة إلى المعاياإل

 تجاذباتاالنقسامات أو البعض تجاوز و هو ما سيمكن من . التحليلالتفكير و  و للمالحظةسياسي 

 .في أي مجتمع في مرحلة انتقالية وجودةالم

 

و ، (ONAT) يينتونسالللمحامين  ةالوطني الهيئة)قودها ثالث منظمات شريكة تهذه الشبكة، التي تريد و

و . فتحة وشاملةنم، أن تكون  (ASF) دومحامون بال حدو( LTDH)الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان 

 يلمهنو يمكن ، نشاطهافي ة ساهمالمإليها و اخرى االنضمام نيمدمؤسسات مجتمع ل هو ما يخول

 و يةاالستقالل)مبادئ العمل يحترم  مالحظا شريطة أنصبح يأن عضو من المجتمع المدني أي القانون أو 

ين من مختلف حظالمال انتدابكما يتم . لهذا الغرض كويناتأن يتابع و( االنفتاح وعدم التمييز الشفافية و

 .تغطية جغرافية جيدة والحصول على نتائج ممثلة على المستوى الوطنيبأنحاء البالد للسماح 

 

 "العدالة بمحاكمة "ألّن المسألة ال تتعلّق : زماحشكل ب ةبناء أن تكون  ةلالعدل المالحظةشبكة كما تريد 

 المالحظةشبكة تقّدم ومن المتوقع أن . واسع النطاق انخراطا تلقىالعمل على توصيات يمكن أن بولكن 

وهي  اإلصالح يةعملبالسلطات المعنية إلى العدالة و فيالرئيسيين  األطرافإلى  المالحظةنتائج   ةلالعدل

خالل تنظم سو .الوطني التأسيسي المجلسحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وكذلك وزارة  وزارة العدل و

قبل إصدار  و الساهرين عليه  هنيي القطاعمو  المدنيشات مفتوحة مع المجتمع اائد مستديرة نقوم

 .التي سيتم نشرها على نطاق واسع التوصيات

 

الدفاع عن ال سيما منظمات )المجتمع المدني  مكوناتتعبئة كل وهو هذا العمل لخرى أ هنالك خصوصية

 كتبة  القضاة والمحامين و)القانون والعدالة  يمهن جميع إلى جانب( الصحفيينمنظمات حقوق اإلنسان و
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مؤهلين  و ،ينمتميز افاعلة وشهود نفس الوقت أطرافاي و الذين سيكنون ف...(  نكتبة المحامي والمحاكم 

 لمعاييرا السهر على احتراملذلك فمن األهمية بمكان تشجيعهم على  و. بشكل خاص لجمع المعلومات

 

 مالحظةآلية )المعلومات  لجمع سواء ى تشريكهمعل العملفي الممارسة اليومية، وكذلك  الدولية

عمل لل او( المشاركةهذه خصيصا لتسهيل  هاتم تصميم التي -أدناهظر ان -اإلخالالت في إدارة العدالة

 .التحليلي والتوصيات

 

  : ةلالعدل المالحظةالمشاركة في شبكة األطراف  ( ب
 

التي للمشروع  ةا، المنظمات المؤسسهلأوّ  .ةلالعدل المالحظةشبكة  الفاعلة في األطراف عديدتشارك 

أجهزة  إنشاء تمو عمال على تنفيذ المشروع، . لعملنجاح اإلقررت العمل في إطار الشراكة ضمانا 

أنّه في صلب إحدى ، مع خصوصية ةسالمنظمات المؤسّ بالتالي من قبل و من داخل الشبكة ختلفةم

ظرا ن و. مؤسسةأعضاء في المنظمات الأشخاصا ليسوا بالضرورة  نجدين، حظالشبكة المهي الهيئات، و

في و العدالة  مالحظةك عدد كبير من الجهات الفاعلة في يشرت تعمل على ةلالعدل المالحظةشبكة  ألنّ 

لمجتمع المدني و غيرها من امع منظمات  عالقات خلق تمّ  .اإلصالحاتتحليل والتفكير من أجل ال

 ...الهيئات المهنية، إلخ السلطات و: ة لاالجهات الفاعلة في قطاع العد

 

 ن واإلنساالرابطة التونسية لحقوق و  يينتونسالللمحامين  ةالوطني الهيئة (الشركاء:  1.ب   

 :) د محامون بال حدو

 

بال حدود هي  و محامون والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان التونسيينللمحامين  ةالوطني إّن الهيئة 

هذا تحقيق وقد تم إنشاء شراكة ل .ةلالعدل المالحظةشبكة  وراء تأسيسالتي كانت المنظمات الثالث 

على  همن خاللاألطراف  تاتفق. اتفاق بروتوكولعلى توقيع بال 2112 أوت8 يوم رسميا  المشروع

تستجيب  و ناجعة فعالة و عملية وطوير استراتيجية على تمن أجل نجاح المشروع و المشتركالعمل 

 .اتهمخبرتجاربهم و  تبادل معارفهم وعبر  التونسيسياق الالحتياجات 

 

هي جمعية و عضو الجامعة الدولية لحقوق اإلنسان :الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان -

الدفاع من أقدم رابطات هي ف. ة والدفاع عن حقوق اإلنسان في تونسحظاللم 1711 سنةتأسست 

و  عضو 3111، 2112 سنةفي ، الرابطةو تضّم . حقوق اإلنسان في أفريقيا والعالم العربيعن 

 .يةتونسال الجمهورية والياتل املديها فروع في ك

 

جميع المحامين في تونس،  و تضمّ تمثل ( عمادة تونس) التونسيينللمحامين  ةالوطني الهيئة -

 القانونيةشخصية الب يينتونسالللمحامين  ةالوطني الهيئة  تتمتع. محام 0111حوالي أي 

 و( صفاقس وسوسة تونس و)فروع ثالثة  و الهيئةمن مجلس  العمادةوتتكون . ماليالستقالل الوا

 .في الجمهورية مدينة 21في  هيئات ممثلة

 

هدف ت في بلجيكا و 1772 سنةتأسست  هي منظمة دولية غير حكومية  حدودمحامون بال  -

 ةمستقل عدالةإلى  النفاذ بدون تمييز إلىإلى المساهمة في إنشاء المؤسسات واآلليات التي تسمح 

 االجتماعية و السياسية و نية والمد)على ضمان حماية الحقوق األساسية ة قادر ة وومحايد

 .، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة(االقتصادية
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الرابطة ف. لمشروعاقوة  نقاط والتكامل بين الشركاء جزء منلهذه المنظمات األساسية كما تشّكل القوانين 

 يينتونساللمحامين ا تمثل عمادة و التونسي،رئيسي في المجتمع المدني  طرف التونسية لحقوق اإلنسان

خبرة دولية واسعة ب محامون بال حدودبينما تتمتع منظمة  جوهر العمل القضائي،والمهنيين القانونيين في 

 .تنفيذ أنشطة لدعم حسن سير العدالةل

 

 : ةلالعدل المالحظةشبكة   هياكل: 2.ب

 

مسؤوليات  عضو دور و للمشروع و لكل العمليتنفيذ لشبكة من ثالثة مكونات أو هيئات مستقلة لتتكّون ال

 .محددة خاصة به

 

 :التنفيذية الهيئة -

 

وكذلك تمثيل شبكة  االستراتيجيوالتخطيط  والتناغمالمسؤولة عن التوجيه  للشبكة هية التنفيذية الهيئ

ن اشخص منهاكل التي يمثل   ةالشريك الجمعيات من  يّاحصراللجنة  تكّونت و. ةلالعدل المالحظة

 .منظمتهمباسم مشروع المتابعة عن  نمسؤوال

 

                   يتم أخذ كل قرار بتوافق اآلراء للحفاظ و . إلى مبدأ المساواة بين أعضائها التنفيذية ةيستند تسيير اللجن 

 شهريامع اللجنة التنفيذية تكان من المتوقع أن تج و. على روح الوحدة في التوجه االستراتيجي للمشروع

 (.نصف شهرية) اتكثفة من االجتماعموتيرة  تالقرارات برر الى التوجيه والملحة  الحاجةولكن 

 

مقترحات العمل مختلف المصادقة على ة على اللجنة التنفيذية مسؤولالقرار، فان هيئة لصنع  بوصفها

مختلف  و والتوعية كوينخطط الت و التدخلع يضامو :المثالعلى سبيل . تنسيقالفريق  التي يقّدمها

 .اتنشورالم التقارير وإعداد  لجمع المعلومات و ي يتّم تطويرهاالتاألدوات 

 

ساهم بالتالي في خلق ت و .ةلالعدل المالحظةشبكة  مباشرة في أنشطةتشارك استباقية هيئة أيضا  تعتبر كما

 اكما أنه. المنظمات المشاركة في العمل األفراد وو  المالحظينتحديد وتعبئة في و ات المالحظينمجموع

 .التحقق منها هم في جمع المعلومات واست

 

. جدامتينة  ةلالعدل المالحظةشبكة ل العمل بين اللجنة التنفيذية وفريق التنسيق اتوعالق الروابطو تبقى 

لتنفيذ  ملحة  الدعم المتبادل ضرورة التكامل ويبقى ولكن  ةضحاأدوار ومسؤوليات و لهمان اهيئتما هف

 .تفعيل الشبكة األنشطة و

 

 :فريق تنسيق المشروع - 

 

. ضمان التنفيذ العملي للمشروعفي  يتمثل دورهتنسيق تحت إشراف اللجنة التنفيذية و اليعمل فريق 

 مسؤول سيتم انتداب و. له مشروع ومساعدين اثنينالمنسق  و همأشخاص  3حاليا من الفريق تكون يو

 .عملهاو ل ةلالعدل المالحظةشبكة ل االتصال قريبا لضمان وضوح أفضلعن 

 

وتنظيم  كوينر اليوفت يعمل على و المنسق هو المسؤول عن تنفيذ األنشطة وفقا للجدول الزمني للمشروع

 أيضا عضو في اللجنة التنفيذية و هو. جمع وتحليل البيانات و المالحظةمستديرة وتنظيم أنشطة الموائد ال
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عمله اثنين من  و يساعده في. ةلالعدل المالحظةشبكة ل ه والتخطيط االستراتيجييويشارك بذلك في التوج

تحليل و إدارة قاعدة البيانات  و عملية مراجعتهاإجراء  أنشطة جمع بيانات ومتابعة  يؤمنانمساعدين ال

 . المتعلقة بالمشروعاالتصالية  و واللوجستية  اإلدارية  المهام االنترنت إلى جانبإدارة موقع  البيانات و

 

 :المالحظينشبكة  - 

 

فهم من . العدالةو الطرف االول في عملية مالحظة  األطراف الفاعلة ميدانيا المالحظون يعتبر

وأعضاء الجمعيات  قانون ةتذاأسو محامون وقضاة)معرفة في مجال العدالة  األشخاص الذين لهم

الستمارات وفقا ل ة وجمع البياناتحظالملشبكة لال من قبل همبيدرت وو يتم انتدابهم  ..(.المتخصصة

 .مالحظة محددة

 

إلى خلق  ة،لالعدل المالحظةشبكة و لمالحظة اإلخالالت، الذي توفره المحاكمات  مالحظةل كوينالتيهدف 

 .1من الجمهورية في عدة مدنناشطين متطوعين  لمالحظيناحتياطي 

 

 : 2212ديسمبر  -المالحظين بكل واليةعدد 
 الوالياتالنتشار في جميع من ا ةلالعدل المالحظةشبكة  للمشروع، تمكنتبعد أربعة أشهر من البدء الفعلي 

. األشخاصلتعبئة عدد أكبر من  تعريف بالشبكةوسط، تم تنظيم حمالت الفي بعض المناطق مثل ف. تقريبا

االنخراط في شبكة بمهتم  القانونمهني في  211من التعّرف على  تعريف بالشبكةحملة و سمحت 

 مفتتح سنةفي  اإلخالالت في إدارة العدالةعلى مالحظة كوينهم سيتم ت و  .ثماني مدنة في لالعدل المالحظة

 .نيكوبمجرد االنتهاء من الت ةلالعدل المالحظةشبكة  أنشطةون في دمجسيو 2113

 

 :2012ديسمبر    20ة حسب الواليات بتاريخ لالعدل المالحظةشبكة عدد مالحظي : 1الرسم رقم 

  
 

                                                           
 .االخالالت الحقا في هذا التقرير سيتم نفسير أنشطة مالحظة المحاكمات و 1
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  الرئيسية في قطاع العدالةة منظمات المجتمع المدني و األطراف الفاعل: شركاء الشبكة:  3.ب

 

 يجبحول اإلصالحات التي  وفاقلبداية  ضروريشرط وهو أوسع نطاق ممكن على إلقامة حوار 

الحد األقصى  تشريك ةلالعدل المالحظةحاول شبكة س، تفي تون ةنزيه و ةمستقلّ  عدالةلوجود إرساؤها 

 .سارالم امن العناصر الفاعلة في هذ

 .سارالم ااصر الفاعلة في هذ

 

 منظمات المجتمع المدني .1

 

المنظمات، )مع جهات فاعلة أخرى في المجتمع المدني عالقات  ربطعلى  ةلالعدل المالحظةشبكة تعمل 

في  زائيّةلعدالة الجاة حظاللم برامج فعلية التعاون في رغبتي تال األطرافمع  ترسي و...( يونصحفال

 ادارةأو صياغة توصيات إلصالحات من شأنها أن تضمن تطبيق المعايير الدولية في مجال / وتونس 

 .ةلاالعد

 

مع الحقا توقيعه  تميس ةلالعدل المالحظةوقد تم وضع إطار للتعاون بين منظمات المجتمع المدني و شبكة 

 .اعدد منه

شمل العدالة بأ ةحظالمنظمات المجتمع المدني أن تعمل معا للمساعدة في ميمكن ليحدد هذا اإلطار كيف 

شبكة  توصياتصياغة  تحليل و جمع و المشاركة في تحديد وب و بشكل عام، يتعلق األمر .طريقة ممكنة

 .ات الجمعيةحسب مجال نشاط وقدر ةلالعدل المالحظة

 

المنظمات المعنية و موظفي و المتطوعين  كوينت على ةلالعدل المالحظةشبكة من ناحية اخري تلتزم 

ينص و . هاتائج تحليلنوتقاسم  الشبكةجمعها في قاعدة بيانات ب 2تقوم هذه االخيرةالبيانات التي  إدراج

: المتعّرف عليهم في اطار المشروع، مثال اإلخالالت وجه ضحاياتشبكة ال إطار التعاون أيضا على أن

 (.ة أو القانونيةـالنفسيالعناية )االت ـمثل هذه الحعنى بالمنظمات التي تضحايا المعامالت السيئة، إلى 

 

غير رسمية مع المنظمات الدولية األخرى العاملة في قطاع العدالة في  يمكن ارساء عالقاتوأخيرا 

 .تونس

 

 الهيئات المهنية والسلطات: في القطاع ةالرئيسي األطراف .2

 

وسلطات اإلشراف  رسميةمهنيين وهيئات ن ، مقطاع العدالّةفي الفاعلة الرئيسية  على األطراف ينبغي

أن  يوميا العدالة تسير ادارةالتي و حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية ، ةالعدل و وزار ةوزاربكل من 

 المالحظةشبكة  قدر اإلمكان في أعمالو لذلك يجب تشّريكها  على االخالالت" يجيب"أول من تكون 

 .المشاركة على عدة مستويات هذه و تأتي.  ةلالعدل

 

طرف  فهـي ةلالعدل المالحظةشبكة لقوة  باعتبارها مصدر ةرزاميزة ب للمحامين ةالوطني تمثل الهيئة و

استقاللية و بضرورة  هـاق بوضعـاب تتعلـألسبو . ذـي التنفيـاعل فـك فـمؤسس وشريبوصفهـا  اساسي

لكن ذلك لم يمنع من  .ةلالعدل المالحظةشبكة ل ـةرسمي ةكيكون شرتال أ ةالقضاالقضاء فضلت منظمات 

 .المهنية ات ـذه الجمعيـمع ه مبادراتو ال اتــادل المعلومـتبلوار وـة حـإلقامربط عالقــات 

                                                           
 بعد التثبّت من البيانات طبق منهجيّة الّشبكة 2
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. متخصصين في القطاعهيكل يتبع شبكة المالحظة للعدالة يضّم ين حظالفإن شبكة الم سبق بسطه كماو 

ة مع لالعدل المالحظةشبكة  إلى  المعلومةتوفير  و عدول التنفيـذة ــكتبالواة ـالقض ون يلمحامليمكن و 

 .السر المهنياحترام واجب التحفظ و عدم المساس ب

 

 حوارالإقامة  .3

 

 لمجتمع المدنيعلى ذّمت كل من اوتحليل البيانات المالحظة نتائج  ستقوم شبكة المالحظة للعدالة بوضع

. .أنشطة المالحظة الفعلية في  ةمساهمالعن  النظر بغضّ و ذلك  اقشتهامنة لالرئيسي و األطراف الفاعلة

المجلس الوطني  بما في ذلك لجان المتدخلين مختلف  عنجمع ممثلين تيتم تنظيم موائد مستديرة كما س

الستماع إلى ل (يديسمبر الماض في شهر هذه االجتماعاتأول التأم ) عن اإلصالحات ةالمسؤول التأسيسي

 .ر حول اإلصالحات التي يتعين االضطالع بهايفكتلا و تغذيةلبدء الحوار  األطرافكل  مالحظات

 

وجهات  مختلف االعتبار بعينأخذ بما انها ت  وجيهةصياغة توصيات  منبادل أيضا تال اهذسيمكن  و

إلى  تقاسم التوصيات المقدمة سيتمو . اكثر وزناعطي تش انقلالمشاركين في اكل ع يجمبما ان تالنظر و

 .عن اإلصالحات مع جميع أصحاب المصلحة عنيةالسلطات الم
 

 ةلالعدل المالحظةشبكة تمثيل العالقات بين األطراف الرئيسية في عمل : الرسم الثاني

 
  

شبكة المالحظة 
 للعدالة

 الهيئة الّتنفيذّية فريق الّتنسيق المالحظون

الّسلطات 
تقوم 

 بإصالحات

 أطراف
المجتمع    

  في المدني يساهمون
الّشبكة   توّجه إستراتيجي 

متابعة/تكوين/تحديد  

جمع البياناتجمع ا تحليل/ تثّبت   

 توصيات

تبادل/مناقشة  
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 : ةلالعدل المالحظةشبكة  مبادئ ( ج
 

 والشفافية و يةاالستقالل:  أنشطتها أهدافها و و و توجهبالمبادئ التالية  ةلالعدل المالحظةشبكة  تعمل

 .(1انظر الملحق )تخضع هذه المبادئ األساسية لميثاق و . عدم التمييز وتعزيز الحوار البناء و االنفتاح

 

جميع الجهات الفاعلة تلتزم  و  المالحظةسير أعمال  لحسن ضـــامنكأداة مرجعية وك الميثاق ستخدمي

هذه المبادئ في ب...( منظمات المجتمع المدني  و والمالحظونالتنسيق فريق التنفيذية و هياةأعضاء ال)

 ةلالعدل المالحظةشبكة ب أنشطتها المتعلقة

 

 :يةاالستقالل
جميع   و الحفاظ على استقالليتها تجاهالموضوعية والحياد والنزاهة  ةلالعدل المالحظةضمن شبكة ت

 .دينيةالحزبية أو العتبارات الاأو ب المتعلقة بالسلطة السياسيةالنفوذ سواء مناطق 

 

 :الشفافية

واضحة للعيان  شفافة و يجب أن تكون أنشطتهاكما  رالقرا يعانتوصيات لصة لالعدل المالحظةقدم شبكة ت

فحص وتحليل البيانات  عملية جمع و وة ـالمنهجيكما يجب أن تكون . فيهاموثوق  وفي متناول الجميع و 

 .علنية مع الحفاظ على سرية البيانات ةلالعدل المالحظةشبكة  طريقة تسييروكذلك 

 

 :ح وتعزيز الحوار البناءافتاالن

وتمثيل جميع  انخراطإنشاء نظام قضائي مستقل يضمن حقوق وحريات جميع المواطنين يتطلب 

ـ  "رةـوائد المستديـلمل" المستمرم ـتنظيالات وـالبيان تقـاسمالل ـوار من خـهذا الح تشييـدتم و ي. نـالمواطني

 .هنزي و قضاء مستقلفي إعادة ثقة الشعب التونسي  في بالمساهمةمفتوح الحوار ليسمح ال

 

 :عدم التمييز
تمييز بسبب العنصر أو أي  محاكمة عادلة دون إلى نفاذ الجميع على تعزيز ةلالعدل المالحظةشبكة  عملت

تستعملها التي 3 في استمارات المالحظةعلى سبيل المثال  المبدأ هذا و نجد... الجنس أو األصل أو الدين

من وجهة نظر الضحية، المتهم أو  القضائي المرفق مالحظةمكن من و التي ت ةلالعدل المالحظةشبكة 

  .المدان 

 

تطبيق بهم العناصر الفاعلة في الخطوط األمامية  و ة،لالعدل المالحظةأعضاء شبكة المالحظون تعهد ي

 قد تم وضع تفويض مالحظة و. موضوعيةمن أجل ضمان بيانات لمهامهم  خالل أدائهم  هذه المبادئ

 .تم جمعهايرية وموضوعية البيانات التي سلهذا الغرض لتعزيز مبادئ الميثاق والحفاظ على 
  

                                                           
 (سيتم تقديم هذه األدوات الحقا في هذا التقرير) مطبوعة مالحظة المحاكمة و مطبوعة مالحظة االخالالت   3
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  ةلالعدل المالحظةشبكة أنشطة  (2
 

الرؤية  وضوح و ة وهي أنشطة االتصاللالعدل المالحظةشبكة هناك أنشطة عديدة تضمن حسن سير 

البيانات و تحليلها  و تنظيم الموائد المستديرة للتعريف بالمشروع و تحديد و تكوين المالحظين التثبت من 

 .للتواصل و تبادل النتائج و التوصيات

 

 :و يمكن تصوير أهم المراحل كما يلي

 

 مراحل عمل شبكة المالحظة للعدالة: الرسم الثالث
 

 
 
 

 

 

 الرؤية وضوح/ التصال ا( أ 

 
كانت أطراف سواء  ةلالعدل المالحظةشبكة على  الجهات الفاعلةأن تتعّرف ، ال بد اتحقيق أهدافهمن أجل 

ذا  و دقيقاون يكي يجب أن ذأوال، ألن وراء عملها، وال. المواطنين وأالسلطات فاعلة في العدالة أو 

. ب االنتباه إلى الحاجة إلى اإلصالحلمجرد وجودها هو وسيلة لتعزيز المعايير الدولية وجف ،مصداقية

كلما زاد عدد الجهات الفاعلة : اليومية من المالحظة ىغذتي ةلالعدل المالحظةشبكة  نيا ألن عملوثا

 أوت  22 ت ندوة صحفية يوم عقدو في هذا االطار .أفضل النتائجمن الحصول على ذلك  مّكنالمعنية، 

و تم اإلعالن  .و الصحافة المكتوبة المرئية و المسموعةوسائل اإلعالم  تالمشروع ضم إلطالق 2112

 .  قنوات تلفزية  3و ات إذاع 5و  صحف،  11في عن اطالق المشروع 

 

بانتظام  تحيينهاالفيسبوك سيتم على وصفحة  4وباإلضافة إلى ذلك، تم إنشاء موقع على شبكة االنترنت

فقه ، والدولية االتفاقيات)نشر النصوص المرجعية سيتم و . ةلالعدل المالحظةأنشطة شبكة تطور لنشر 

 .المالحظة استماراتأيضا تحميل حظين اللمو يمكن ل. على الموقع...(  القانون إلخ

 

 :رؤيةال وضوححملة 

 

الوسط والشمال بخاصة )وأنشطتها في بعض المناطق  ةلالعدل المالحظةشبكة إثر معاينة عدم المعرفة ب

 سيدي بوزيد والقصرين وو سليانة بكل من الرؤية  لتعزيزة التنفيذية تنظيم حملة هيا، قررت ال(الغربي

و  ,يوم واحد في كل مدينة على امتدادالحملة تّم تنظيم و. صفاقس قابس و جندوبة و الكاف و قفصة و

و تم إعـالم . في كل محكمةفرع الهيئة الوطنية للمحامين  في مكتب تمثلت التظاهرة في تهيئة جناح 

 األشخاص المهتمين  و عبّر. ةـاألنشطبروع وـالمشبكتب روا على هذا المـن مـقانون الذيالمهني  جميـع
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تحديد المالحظين و 
 تكوينهم

المالحظة و 
 جمع البيانات

التثبت و 
 تشفير البيانات

 تحليل البيانات
الموائد 
 المستديرة

 توصيات

وضوح الّرؤية/ االتصال  

http://www.roj-tunisie.com/
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 2113 في بداية سنةم تدريبهم ـوسيت ةلالعدل المالحظةشبكة  للمشاركة في أنشطة ماستعدادهعن 

 .المالحظةأنشطة في  إلدماجهم
 

نضم إلى فريق التنسيق تل بأنشطة االتصالتحديدا لتكليفها إضافية بشرية موارد  و تعتبر مسألة انتداب

 . خارجيعلى المستوى الين حظاللضمان تدفق جيد للمعلومات ضمن شبكة الم اهتماماتنا ضمن

 

 ينحظالتحديد وتدريب الم( ب
 

 :ينحظالتحديد الم

 

 وضوح بأنشطة القيام عند التنفيذية و فريق التنسيق هياةأعضاء ال بالتوافق بينين حظالتحديد الميتم 

ختيار على الابة التنفيذية هياال و تقوم. كيشبتونظم ال الصحافة الندوات والجامعات و كم واالرؤية في المح

 همافعو، ودمؤهالتهم، أي ينومالمح المرشح( لكل محكمة مسبقاعدد محدد )أساس االحتياجات المقدرة 

 .هموحياد

 

 :ينحظالتدريب الم

 

مالحظة  مالحظة المحاكمة و: نشاطين في نفس الوقت بالتاليطي تغين وعلى مستواي حظةالتتم الم

على  كوينالتينتظم . لكل من هذين النشاطين في الجهاتية في تونس وكوينيتم تنظيم دورات ت. االخالالت

يتم  ،خبير تونسي وخبير دولي ،فريق من خبيرين بتأمينه و يقوممالحظة المحاكمة على مدى يومين 

اق ــسيال ة وــر الدوليـيـلمعايل تهمامعرفلة، وــالعدالمالحظة ال ــفي مج ـالخبراتهماختيارهمــا 

 .يــالتونس

 

هو و. خبير تونسي وخبير دولي يؤطره وواحد يوم فيمتد خالل  االخالالتة حظالمعلى تدريب أما 

 .عملية التقرير شبكة، والمعايير الدولية والع يضامو حولتدريب في مجال التوعية 

 

و تمكن . ةحقيقي ظروف المالحظين المترشحين في  لوضعمحاكمات صورية  تنظيم كوينالتخالل يتم 

. كوين بطريقة ملموسةخالل التالمستخلصة الدروس و تناول  كشف سوء الفهمهذه الحاالت التطبيقية من 

ل من خال الصياغة النهائية لالستمارات التكيف و في التصحيح و اطينش اورديلعب المشاركون أيضا 

 .التوصيات النقد وو التعليق 

 

 :التي تنقسم إلى مجموعتين" ينحظالشبكة الم" المالحظ إلى ينضم االنتهاء من التكوينبمجرد و 

 .االخالالتي حظالم ي المحاكمة وحظالم

 

 الواردةخطاء األ تعليقه حول جودة التقارير  و و يقّدم لهم ين حظالالم على متابعةفريق التنسيق  يشرف

 و  ــةلالعدل المالحظــةة ـة شبكـور أنشطـتط علــى كما يقوم بإطالعهم المالحظــةل ــن عمــتحسيل

 .، ومن المقرر عقد اجتماعات منتظمةتحفيزهم
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 وجمع البيانات المالحظـة (ج
 

و ، وغياب الفساد، يةاالستقالل) إدارة العدالةمالحظة على االمتثال للمعايير الدولية في مجال التركز 

المشاكل على و( احترام الكرامة اإلنسانية الحق في الدفاع، و المحاكمة العادلة، و ، وآجال معقولة لالدارة

ية تأسيساللمبادئ ا خصوصية الحتراموضع منهجية و قد تم في هذا السياق  .إلى العدالة للنفاذالمحتملة 

 (.تعزيز الحوار البناء االنفتاح و الشفافية و عدم التمييز و ، ويةاالستقالل) ــةلالعدل المالحظـةة ـشبكل

 

 :المالحظـةمجال 

 
في الحصول على  ــةلالعدل المالحظـةة ـشبكترغب ، على العكس. ترابيأي حد أو قيد لم يتم ضبط 

 الناحيةمحكمة )البالد بكامل م ــع المحاكـفي جمي أنشطتهانشر  نطاق ممكن و على أوسع تغطية جغرافية

 .(محكمة االستئناف االبتدائية و ةـمحكمال و

 

وجب خيارات  هناكالتونسية،  البالدتغطية كامل  في ترغب ــةلالعدل المالحظـةة ـشبك تإذا كانو 

تغطي مجموعة واسعة  إن إدارة المرفق القضائي. ات التي ستتم مالحظتهاحول نوع المحاكمتحديدها 

في جانبها  إدارة العدالة مالحظةبأهمية  هاية مع اعترافالتنفيذ هياةالف ةممكنال المالحظـةجدا من مجاالت 

انتهاكات حقوق  أن اعتباراائية زالعدالة الجادارة  لمالحظةالمدني واإلداري قررت إعطاء األولوية 

  .في القضايا الجزائية اإلنسان والمحاكمة العادلة عادة ما تكون أكثر عددا

 

اللجنة  ضبطت ائية فقطزالعدالة الج ادارةحتى في  كماتتتم مالحظة جميع المحاال يمكن أن و ألنه 

التي ستتم المحاكمة في  التي وجب احترامهااستنادا إلى الوضع الحالي في تونس  التنفيذية قائمة معايير

 .مالحظتها

 

 :على أّن المالحظة تخصالقائمة تنص 

 

  ن لعقوبة اإلعدام والمتهمفيها عرض يتالمحاكمات التي. 

 ون التونسيو ، العازباتمثليون جنسيا، والنساء الاليهود والمسيحيين، )قليات األ همالتي ت القضايا

 ...(، الخالسود

 جرحى وشهداء الثورة بقضاياالمتعلقة  المحاكمات. 

 (المعتقدحرية  حرية التظاهر و حرية التعبير و)الحريات بالمتعلقة  المحاكمات... 

 المهو أزوعائلته  الرئيس السابق محاكمات. 

 (أو رجل بال دخل أو امرأة  قاصر)المستضعفة ضد أشخاص  محاكمات... 

 التعذيببممارسات  المتعلقة المحاكمات. 

 مالحظتها ــةلالعدل المالحظـةة ـشبك معمتعاونة لب جمعية اطتالتي  المحاكمات. 

 

 عملية جمع البيانات

 

 

 

 

 :على مستويين المالحظـةيتم إجراء 

ترسل إلى  (ــةلالعدل المالحظـةة ـأدوات شبك)استمارة  التي تستدعي تعميرالمحاكمة  مالحظـة 1- 

 .ــةلالعدل المالحظـةة ـشبكل لتنسيقا فريق

حول تطلب كتابة تقرير و تشخص مالحظة اخالالت القضاء كان شاهدا عليها أو ضحيتها  -2

 .إلى فريق التنسيق ترسل ( ــةلالعدل المالحظـةة ـشبك أدوات)الحادث 
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 :المحاكمات مالحظـة (1 -
 

ة أو أعضاء المجتمع المدني ـي العدالـمهنيمن واء ـة ســشبكالاء ـأعض مالحظـيمن قبل  المالحظـةتم ت

يجوز و . ــةلالعدل المالحظـةة ـشبكو الذين يحصلون على تفويض مالحظة من  الغرضلهذا  المكونين

 .محاكمة محددةل مالحظةتنظيم  أيضامن الشبكة  واطلبيأن  للمالحظين

 

  محاكمات لمالحظتهااختيار: 

 

 القضيةب المتعلقةتفاصيل الجمع بة ـشبكللفريق التنسيق لمالحظتها يقوم  اختيار المحاكمات وجاهةلضمان 

 المالحظـةة ـأعضاء شبك المالحظينتأتي هذه المعلومات من مصادر مختلفة مثل أن يمكن و  .المعنية

من هذه و انطالقا . ة التنفيذيةهياومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء الوسائل اإلعالم  و ــةلالعدل

إذا كانت الموارد و ة التنفيذية هياال تهاحدد التي معاييربالالمحاكمة مدى التزام فريق الالتفاصيل يحلل 

بناء على هذا التحليل يقرر . إلعداد البعثة بشكل صحيح كاف وإذا كان هناك وقت( المالحظين)متاحة 

ة هيامحاكمة يتم إرسالها إلى أعضاء اللل وصف تعمير بطاقة يتم و من عدمهاالمحاكمة  مالحظةالفريق 

 (يحسب قرار توافق)للجنة التنفيذية  يمكنفي حالة االختالف و . الدوافعشرح  العالمهم والتنفيذية 

 .المالحظـة رفضالتدخل ل

 

  المحاكمة مالحظةم ينظت: 

 

 مكان: قاعدة البيانات على أساس المعايير التالية من 5الشبكة مالحظافريق  اتخاذ القرار يحدد ويختار بعد

على سبيل )المحاكمة بالحياد أو عدم وجود تضارب في المصالح فيما يتعلق  و االستعداد و المحاكمة

محاكمة  القيام بمالحظـة يمكنه فالالشهداء ،  عنجمعية الدفاع  ن المالحظ ناشطا في وكالمثال، ي

 (.الشهداء

 

سلوكه لضمان  في المالحظ احترامها علىمن بين المبادئ التي يجب  تحفظالموضوعية والحياد والتعتبر 

التي  مدونة السلوكو ته د أهداف مهمّ حدّ ت و مهمةلكل  6على تفويضالمالحظ يوقع . صحيحةجمع بيانات 

،  للعدالة المالحظــةة ــعلى حياد شبك السرية وحفاظل انضماو. شروط تسليم التقرير يجب اتباعها و

 ه أو التحدث إلى الصحافة باسممهامأثناء أدائه ل الشبكة ليأو تمث الحديث المالحظ من التفويض منعحدد ي

 .ةــشبكال

 

 حسب تسند منح في شكل المهمةتكاليف قع رصد ولكن ي طوعي تعلى أساس  المالحظــةظم أنشطة نت و

 .لتغطية تكاليف السفر واالتصالالتي حضرها المالحظ و  جلساتالعدد 

 

 7لتقريرا االستمارة، أداة : 

 

 

                                                           
ويأخذ فريق التنسيق فيما بعد بعين االعتبار عند االنتقاء جودة تقارير المالحظ و جدينه . مالحظ محاكمة لمالحظتها يقترح على كل 5

 في متابعة الجلسات
 2أنظر تفويض المالحظة في الملحق رقم  6
 1أنظر الملحق رقم  7
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أنشئت خصيصا لهذا التي مهمة جمع المعلومات عن طريق أداة اإلبالغ كلف المالحظ ببعد تعيينه ي

أفضل  هذه األداة لتلبيةو خلق وقد تم تصميم . المحاكمة الجنائية مطبوعة مالحظة وهي. الغرض

 الحتياجات جمع البيانات

 

. وصفيتقرير الال( 3 و المالحظة شبكة ( 2المعلومات األولية ( 1: من ثالثة أجزاءاستمارة تكون ت

 .معلومات مرقمة من أجل إدخال البيانات بسهولة في قاعدة البياناتخانة  150من المطبوعة وتتكون 
 

 :لمعلومات األوليةا

 القضية وللنظر في صة تالمخ و الدائرةالقضية والمحكمة  كعدد المحاكمةعن أولية معلومات  نجد فيها

 . .. األطراف المشاركة في القضية و فصول التتبع و درجة االختصاص

 

 :مالحظة الشبكة

مراقبة االمتثال للمعايير الدولية وضعيات تسمح بعلى قسم منها حتوي كل ي  8اقسم 16تنقسم الشبكة إلى 

، نعم فرضية غير مطروحة املك المعلومة،ال )وضعية لكل  يتم اقتراح أربعة أجوبةو  .في إدارة الجلسة

لكل حالة لتحديد مصدر  تخصيص خانةيتم   .منها فقطللمالحظ المصادقة إالّ على واحد يمكن ال  .(ال و

 (.الحظون و المتهمالم و المحامون والقضاة والضحايا)المعلومات 

 

 :وصفيلتقرير الا

للمالحظ حول القضية  رأي االنطباع العام  و الوقائععرض : أقسامأربعة  وصفيالتقرير يتضّمن ال

أو / المعاملة بين الضحية و  في  هناك فرق له، التوصيات والمالحظ في خصوص الحكم الصادر 

 تقييم وإلدالء بتعليق للمالحظ لأكبر  مجاليتم ترك  الجزءفي هذا و . يمحامالأو / المدعى عليه و 

لوضع  مفيدة للعمل التحليلي تكونجلسة ال لسير ةنوعية وممثل طاء تفاصيلعبإيسمح هذا القسم . شخصي

 .سياقالالكمية التي تم جمعها في  البيانات

 

 الكمي و و ضمان العكس أكبر قدر ممكن من الدقةاالزمة بوقد صمم هذا التقرير لجمع البيانات 

  .و الحّد إلى درجة قصوى من تأويل المالحظفي المرحلة االنتقالية  الموضوعي إلدارة العدالة

  
 :المحاكمة مالحظة سير            

لعصابة منظمة لتنفيذ نصوص االحالة من أجل االنتماء . أولى جلسات محاكمة انطلقت المحكمة العسكرية بالكاف،ب، 2112ديسمبر بداية في 
 .تسعة محامين مدافع عنه انقابي  51ضد  ةوجهمتهامات اال. مجلة االجراءات الجزائيةمن  311و   264و 132و  131الفصول يه هجوم

 قضية مالحظةالمحاكمة من خالل استمارة بجميع التفاصيل المتعلقة  مالحظ شبكة المالحظة للعدالة دّون دقيقة، 25ساعات و  3 دامت الجلسة
 .الجنائية

 كما يخبرنا أن بعض عائالت المتهمين. تحضر القنوات التلفزية ملكن ل و ةحاضر ةفاالصح و كانتالجلسة ه تم احترام علنية التقرير أنيعلمنا 
التعبير بحرية من مكن تي ماألقل لعلى حد المحامين و أن أالمحكمة ب غرف االيقاف سوء المعاملة في  تعرضوا إلىأن بعض السجناء  واذكر

 .جلسةالخالل 

القاضي المالحظ أن وجد . محامي أحد المتهمين ما عدى طلبوالمحامين  وميةالعم النيابةمختلف مطالب قبول  جلسة االستماع  خاللتم 
 .مهينةبطريقة على األقل الموقوفين  حد أعامل 

نشاطه ليتابع الجلسات القادمة يحضر المالحظ سوف  .2013سنة عقد عدة جلسات استماع في وقت الحق في توسوف  لم تنتهي المحاكمة بعد 
 .حتى نهاية المحاكمة

                                                           
والحق في محاكمة  اتجلسو علنية الالمحكمة  وسلوك الشرطة في المحاكمومعاملة المتهم في سجون  محامالحق في الحصول على  8

 و وسائلمبدأ تكافؤ الاحترام جلسة وال، معاملة المحامي خالل  خالل الجلسةالمتهم  و معاملة خالل الجلسة لضحيةا معاملة و عادلة

/  وثائق اإلدانةجلسة  وعرض ال خاللة وميتدخل النيابة العمو جلسة ،ال خالل المتهم تدخل دفاع جلسة وال خاللضحية ال تدخل دفاع

 .نة العقوبةخصش والمفاوضة  وجلسة ،الخالل براءة ال
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 : اإلخالالتة حظالم (2 -
 

القانون أو المجتمع المدني  مهنيمن قبل  بطريقة منتظمةالبيانات  ةالحظتتم م، االخالالتلرصد 

الحادث وإرساله إلى  في  تقرير تولون تحريريف. ل خطير للعدالةخلعندما كانوا شهودا أو ضحايا ل

( من البيانات تثبتالمناسبة ل ليةاآلو التقريرأداة  عبر)منهجية في االعتبار التأخذ . فريق التنسيق

 .يجب أن تلتزم بها بعض األطرافام السر المهني التي احترو التحفّظمبادئ 

 ( الحكمإلى الشكوى من )ائية زفي إدارة العدالة الجاإلخالال ت  ة حظالم مينظت: 

 

ة حظالملخالفا  و. حظ في شبكة المالحظة للعدالةالمالطوعية من مساهمة ت التخالاالة حظالمتعتبر 

مسبقا تدخل بالضرورة تال  تفويضا مسبقا و شبكة مالحظة العدالةتطلب تالمحاكمة فإن هذه اآللية ال 

في ثالث  تتممعلومات ، والتي قد لل طوعيتال الوصولهذا تعزيز و نرمي من وراء . لتحديد األعمال

 :حاالت

 

 االخالالتالمعلومات عن  المجتمع المدنينشطاء  حقوق اإلنسان ومناضلي  القانون و يمهن يوصل .1

بتحرير  العدالة يقومونفي إدارة  اخطير خلال ونواجهيعندما . ةاليومي ممارساتهمالتي يواجهونها في 

 القضيةب تعهدهو المحامي الميكون المالحظ في حالة و . شبكة المالحظة للعدالة التقرير وإرساله إلى

 .المؤيدا الالزمةالتقرير مع  تقديمب يقوم 

 

استخدام بوصفهم مالحظين لالخالالت  من شبكة المالحظة للعدالة محاكمةلمالحظي الأيضا يمكن  .2

خطوات ما )ا تهالحظالتي هم بصدد م الستكمال المعلومات حول المحاكمةمالحظة االخالالت  استمارة

 .محاكمةالة حظالوإرسالها مع تقرير م( بعد المحاكمة قبل المحاكمة و

 

وصل  ملففي مالحظة االخالالت  حظينالمأن تطلب من احد ال شبكة المالحظة للعدالة لفريق يمكن .3

 ..(.المهنيينمن  اوسائل اإلعالم والجمعيات وغيره عبر)ها عاسمإلى أ

  
 :العدالةاخالالت 

. من قبل الحرس الوطنيشابا فوق السن القانونية  11خالل مظاهرة للمطالب االجتماعية، ألقي القبض على  ،في منطقة سيدي بوزيد
التهم . حركة المرور العادية مما أّدى إلى شلّ ، المطاطية في الطرقاتاإلطارات اشعال حواجز ووضع إلى  مظاهراتال ههذ تأد

 .والممتلكاتاألشخاص ارتكاب العنف ضد األشخاص تتعلق بهؤالء لالموجهة 

الواردة في ( االيقافبداية ونهاية توقيت ، الوقائع)أن المعلومات  شبكة المالحظة للعدالة إلى حرره المالحظالتقرير الذي ذكر 
 .لموقوف11نسبة لالبهي نفسها تماما  االيقافمحضر 

و التهم  وقائعنجد الكما . يقافالبا وميةالعم النيابةتم إبالغ  أنهأو  اإلجباريالفحص الطبي  اجراءذكر تال و ان محاضر البحث 
 .قانونيةبدون مراجع ولكن  الموجهة

 .التوقيع ة  عوضبصمتم استعمال الولكن عدم وجود أي توقيع على المحاضر  كما يالحظ المالحظ

اللكمات ) يقافلجأت للعنف خالل االالعدلية أن الشرطة  صّرحالمدعى عليه الذي  باقوالرفق التقرير أن ي تمكن المالحظ من 
أن بصمته وضعت  و محضر البحث المتهم انه لم تتح له الفرصة لقراءة و أضافاإلهانات  و العصيالضرب ب والركالت و

 .(بالقّوة
 
 

 



 
 أثنــاء المرحلـــة االنتقاليـــة  شبكة المالحظة للعدالـــة التونسيـــة

 2012ديسمبـــــر    1رقمالتقريـــر   

 

17 
 

 

 التقرير أداة/  االستمارة: 

 

 .دقيقة 31من أكثر تعميره ال يستغرق  بسطهو تقرير م

 

 كل المراحل االجرائية للملف حسبة حظالماستمارات تسمح ب 1تضم استمارة مالحظة االخالالت 

 .القانون التونسي والمعايير الدولية

 

 االيقاف التحفظي ( 3 فاظاالحت و يقافواال ولي األ البحث( 2شكوى، ال( 1: ت ما يليستمارااالتتضمن 

 .تنفيذ الحكمالعقوبة و  و  الحكم( 1محاكمة ال( 6  االتهامدائرة ( 5  التحقيق( 1

 

المعلومات األولية  اإلخالالت  مالحظة استمارة  تحتوي   المحاكمة مالحظة على غرار استمارة 

 ..,النزاع.طبيعة و   درجات التقاضي و المتعهدة بالملف المحكمة و  مرجع الملف الجزائي  أيللقضية، 

 

محام بصفته / (ين)متضررلامحام بصفته )على هذه المعلومات حصول المالحظ  يةكيفإلى ويشار أيضا 

هذه المعلومات تعتبر (. المتهمأو  متضررلامع محامي  لى اثر لقاءع ،ممثل لجمعية ، بصفته(ين)المتهم

 .ب المعلوماتتعقّ بسمح ت األنه ةمهم

 

 باالخالالتالمعلومات المتعلقة أن تصل في الواقع ال ينبغي و . جمع البيانات سرية التحقيق منهجيةحترم ت

وباإلضافة إلى ذلك، تتعلق . التحقيققبل نهاية  إلى شبكة المالحظة للعدالةالتي لوحظت خالل التحقيق 

يمكن لجميع األطراف و . مضمون المعلوماتبفقط وليس التحقيق  سير و ءاتإجراب عةجمالم معلوماتال

 .مؤيداتال منالمعلومات السرية  شطب/حذفعلى سرية التحقيق  احفاظو ة عنيالم

 

البيانات الشخصية المتعلقة باألشخاص ألن تعارض مع السر المهني توبنفس المنطق، فإن هذه اآللية ال 

  .يةضرور تليس المتهمعلى فيه مركز الشرطة الذي ألقي القبض و بالقاضي المكلف بالقضية و بالمعنيين 

 

استنادا محتملة ال االخالالتكل قسم يقترح  مقسمة إلى أقسام استماراتسبع مجزأة إلى ال ه االستمارةفي هذ

ها ويجب عليه حظال التي وضع عالمة في الفرضية المناسبة للحالةب و يقوم المالحظقانوني النص اللى ا

المالحظ غير ملزم بتقديم المراحل  . للمعلومات التي جمعها بنفسه اتوفر المؤيديبعض الحاالت أن  في 

 .ين ذات صلة بالقضيةتأو اثن ةواحداستمارة التركيز فقط على  هيمكنفلسبع ئية اإلجرال

 

 على سبيل المثال
 االيقاف التحفظي:  III اإلستمارة

   
 (من مجلة  اإلجراءات الجزائية 02 الفصل) االيقاف التحفظي محام أثناء انابة الحق في 

 ينتظر المحامي ساعات في مركز اإليقاف قبل لقاء موكله و ذلك بصفة متكّررة 

 :.....................................................................................................حدد

 رفضت ادارة السجن زيارة المحامي لمنّوبه رغم حصوله على بطاقة زيارة 

 ت على المحامي أثناء زيارة المظنون فيهصّ تّم التن .      

 :..................................................................................................... :حّدد
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 بيانات ال التثبت من( د
 

المعلومات، تم إنشاء  لصحة اضمان لذلك و مصادر مختلفة ذلك، من رأيناكما تأتي المعلومات،  يمكن أن

 .للمعلومات التي تم جمعها دقيقة منظومة تثبت
 

 آلية المراجعة: 

 

 :المعلومات بطرق مختلفة تبعا للحالة من صحةفريق التنسيق  ثبتيت

 (.هو المالحظإذا لم يكن )طلب شهادة موقعة من الضحية أو المحامي  -

 .االخالالتلحصول على نسخ من الوثائق الرسمية التي تبرر ا -

 .تالخالاإل هالذين قد يكونون شهودا على هذآخرين من أشخاص  اتطلب شهادعبر معلومات التثليث  -

 

  المالحظ منطلب ي، أو المعنية مدينةالالمحكمة أو  أن يتنقل إلىفريق التنسيق لمن المعلومات يمكن  تثبتل

 .الداعمةتوفير الوثائق 

 

 و 6و  2رقم )لفحصها  االستماراتعينة من  تثبت،آلية ال تاخذ، حسب، الت خالاإل باستمارةفيما يتعلق 

سواء مراجعة عينة صعودا  البيانات يجوز بعد الشهر الثالث من جمعو ..(. .الخ 21 و 16و  11و  11

 .التثبتبناء على نتائج عمليات  بالزيادة أو بالنقصان

 

على الرغم من أنها ال تقع في العينة،   ةالتثبتعبر آلية االستمارات تمر  يمكن أنفي حاالت خاصة، و 

الصحافة أو عندما يكون الشخص المعني شخصية  نفتهاهي نماذج ينظر إليها على أنها غير متناسقة أو ف

 .عامة

 

  آلية الجمع اختبار 

 
تسليط الضوء على بعض القيود لمالحظة المحاكمات باالستمارات األولى من سمحت عملية التثبت 

 فرضياتفي  المالحظين وضعوا عالمات أن بعض وقعت مالحظة  .التقريرأداة بالمتعلقة والمعوقات 

 .سقنابشكل غير مت

 

 .ألداة واستخدامهال ىأولبالقيام بمالئمة  القيودتحديد هذه  ت عمليةسمح و
 

 :االستمارةتكييف 

تم تحرير . صياغةفي الوجود مشكلة ل و ذلك االجابةلم يتمكن من  المالحظأن  بينت المراجعةأثناء عملية 

. واحد الحظ ال يهتم إالّ بمالحظة شخص طبيعيالم و" الضحية"و " المتهم"شكل يتحدث عن المطبوعة ب

هذه و ضحاياال يدعدولمتهمين بعديد ا االستماع اتجلسعديد  تهتمفي كثير من الحاالت و ومع ذلك 

بشكل طفيف من أجل إبراز المطبوعة ل يعدت تموقد . إلى فقدان المعلوماتتؤدي المفرد بصيغة صياغة ال

 .الذين تتم مالحظتهمتعدد األفراد 
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 :يف االستخداميتك

 " يضع المالحظ عالمة في الخانة" القضيةف اطرأحد أقاضي عالقة مع هل لل"  :لفرضيةافي خصوص 

 ".ةالمعلوم املكال "كان ينبغي عليه أن يضع و قد ، "فرضية غيرمطروحة 

 

التقرير إذا كان  شفيرخانات خالل تتغيير ال" منهجيا حيحص" هق على أناتفوقع االالتحليل،  نظللولكي ال 

 في هذه الحالة وجب االتصال. المالحظ هاليس هناك شك في المعلومات التي جمعأنه و االتناقض واضح

 .المقدمة االجابة ا للتأكد منالمعني هاتفي بالمالحظ

  

بشكل  وضع العالمات في الخانات للتأكد من مممارساته المالحظون يغير أن العمل علىفمن المهم 

عقد  والحقة  تنظيم دورات تكوينة و ضرورة مالحظكل لمن خالل رصد شخصي ذلك و متناغم

 .دوريةاجتماعات 

 

 تحليلال (هـ
 

 تبدأ أن يمكن الغرض لهذا المعدة البيانات قاعدة في البيانات تشفير و  مراجعة و  ادراج اكتمال بمجرد

 .التحليل عملية

 

في تونس باستخدام  العدالّةلمحة عامة عن سير العمل في إدارة  ضبطمن هذا التحليل هو  الهدف

 المالحظة للعدالةشبكة  للبيانات التي جمعتها ةالتحليليتعتبر المنهجية  .بها موثوقالو ةجمعالم معلوماتال

ية من الحقائق كمّ  رؤية بإعدادالمالحظة و تسمح جملة المعلومات المتضمنة في استمارات . ةكميمنهجية 

 تجدر اإلشارة إلى أن هذا التحليل ال على العكس و. وقت معين في منطقة معينة و هاحظتالم تمت التي

ألن جمع البيانات هو تجميع لحاالت فردية وليس عينة  بأكملها العدالةل إدارة مثّ تنتائج  ه أن يعطيكنيم

  .لةثمم

 

تحليل الكون ي. االحتفاظ خالل فترة سوء المعاملةتحليل  هانتيجة يمكن أن يعطي المثالخذ على سبيل لنأ

. 2113 سنةفي  والية مافي  التي جّدت خالل االحتفاظ اتاألدنى من االعتداء ددععلى توفير ال اقادر

 خالل تحدث مائوية لالعتداءات التيعلى إعطاء نسبة  اقادر في المقابليكون التحليل لن وسوف 

 .2113 سنةحريتهم في  المسلوبةالتي يتعرض لها األشخاص بمجمل االعتداءات  ةقفي عال االحتفاظ

 

ثائق لشبكة المالحظة للعدالة و أيضا على و( وملفات استمارات)داخلية  ويستند التحليل على وثائق

و . (تثبتتخضع هذه البيانات لنظام ال)ن منظمات أخرى الصادرة ع خارجية مثل التقارير والبيانات

تحليل و يمّكن . و المصادقة عليها المعلومات بمقارنةوثائق ال مختلفاعتمادا على تحليل بال القيام حمسي

 .من مصادر أخرى المتأتية التحاليل إتمامدعم أو من  درجة ما،إلى شبكة المالحظة للعدالة،  بيانات

 

و سيتم إعالم العموم بنتائج . إحصائيينمن قبل تحليل الللحفاظ على نزاهة وحياد النتائج سيتم إجراء و 

 .توجه إلى السلطات العموميةتوصيات تتضمن تقارير  ها عبرنشر التحليل كما سيتم
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 ةئد المستديرواالم( و 

 
 مع المتعاونة تقاسم نتائج التحليل مع منظمات المجتمع المدني  يتم و تشفيرها  االبيانات مركزيبعد تجميع 

الح أو ـات اإلصـائج ومقترحـاقشة النتـلمن الفاعلـة أهــم األطــراف وشبكـة المالحظـة للعدالـة 

 مشترك على التحليل ال يسمح و .بصفة دوريةم في شكل موائد مستديرة اسويتم تنظيم هذا التق. التوصيات

 

و منظمة حسب موحدة  أجوبة المطبقة بصياغةموضوعية وفقا للمعايير الدولية  و أساس معايير محايدة 

 .ت التي اعترضتناحاالال

 

المجتمع المدني والمنظمات ستدعو شبكـة المالحظـة للعدالـة  البنّاءوفقا لمبادئ االنفتاح وتعزيز الحوار 

األطراف الوطني التأسيسي و جميع  المجلسأعضاء  حقوق اإلنسان ووزارة  و وزارة العدل و المهنية

 .لمناقشة النتائج التي تم الحصول عليها خالل تحليل البيانات ودعم صياغة التوصيات الفاعلة

 

ولكن  ديم مالحظاتهم فقطتقليس ب لألطراف الفاعلةسمح يألنه سوف  أساسيا يلحوارا الفضاء اهذيعتبر 

النقاش على مختلف  بإثراءالتبادل  اهذسيسمح  و. األطراف األخرىوجهة نظر لفهم أفضل بأيضا 

ون أكثر تكالتي سلتوصيات لأفضل لشبكـة المالحظـة للعدالـة بتوجيه  تسمح المستويات كما أنها سوف

 .أهمية وشرعية

 

ائدة المستديرة عقدت المو  قد. شهرا 10موائد على امتداد  5 وتيرةائد المستديرة بوم المتنظّ ينتظر أن 

 .2112ديسمبر شهر األولى في 

 

 :لتوصياتا(  ز

 
تصدر شبكـة المالحظـة  خالل الموائد المستديرةاآلراء التي أبديت و تحليل ، الاستنادا إلى المالحظات

ال للمعايير تنفيذ الفعّ ال إلىهذه التوصيات و تهدف . الصحاب القرار السياسيتوصيات عملية للعدالـة 

إصالحات تشريعية إذا لزم عبر  قضائيّة وال المساراتمن خالل تعزيز  إدارة العدالةالدولية في مجال 

 . لحقوق والحريات األساسيةلإلنهاء االنتهاكات المتكررة  األمر

 

 العدالة وضعية حولليل االبيانات والتح ة عبر صياغة التقارير التي ستتناولمالحظالمعلومات ال ارجاع

 .خالل الفترة االنتقالية وكذلك التوصيات ةالتونسي
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 مالحظـة العدالـة شبكـة مشروع تقّدم وضعية (3
 

كانت مفتوحة  التيوالسلطات  فاعلةال االطراف المعنيةمن قبل  ايجابيا ابيرحتالمشروع حتى اآلن  لقي

وزارة حقوق اإلنسان والعدالة  ووعقدت اجتماعات مع وزارة العدل  .للحوار ومستعدة للمشاركة

شبكـة  لشرح أهداف ومنهجيةو ذلك االنتقالية  فضال عن منظمات القضاة والدفاع عن حقوق اإلنسان 

 التبادلأمام  همفتحت أبدوا الذين األطرافجميع  من جيداالمشروع قبوال  ولقيالمالحظـة للعدالـة  

 .والتعاون

 

ي هنيمؤشر على اهتمام م ووه لالخالالت مالحظا 157و  للمحاكمات مالحظا 07 حالياتضم الشبكة  

 .  القطاع

 

 عن اهتمامهمالمدني التونسي جمعيات المجتمع قد أعرب عدد من  مستديرةالمائدة الو في أعقاب تنظيم 

 ىخروثائق أ 1 عة وتعاون موقّ  وثائق  4اآلن تلقت شبكة المالحظة للعدالة إلى حدّ  و. طينشالالتعاون ب

 .أخرى ن منظمةعشروالمناقشات جارية مع و ال تزال  قريباستمضى 

 

و   OMCTغير حكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان في تونس مثلالالمنظمات الدولية ترى وأخيرا 

RSF   موثوق بها  ناتبياللمساهمة في إنشاء قاعدة  فرصة ا يوفرمشروع شبكـة المالحظـة للعدالـة في

و قد اعربت هذه المنظمات على استعدادها على التعاون  .تهمنشطأمفيدة لمجاالت  و التي ستكون ايضا

 .مع الشبكة

 

بالنسبة لمالحظة االخالالت في ادارة العدالة  2112 في شهر أكتوبر يافعلمحاكمات المالحظـة بدأت و 

 .ديسمبر شهر المعلومات في تشفيرعملية  بينما بدأت. 2112فقد بدات في نوفمبر 

على الشبكة ى اآلن ـوردت حتالمحاكمات المالحظـة و االستمارات التي عدد و لكن ال يسمح 

 فإنّ  لذلكو. انتظار التقارير المقبلةو هو ما يستوجب منا ات أو إجراء تحليل دقيق ـاستنتاج باستخـالص

 .فعال باالهتمامالمشروع ونتائج األنشطة األولى جدير  تقّدمتقييم 
 

 :التّكوين 
 

 كوينيّة لمالحظة المحاكمةت دورات 1جريت أ -

 كوينيّة لمالحظة االخالالتت دورات 0جريت أ -
 

 .لالخالالت مالحظا 151محاكمة و لل مالحظا 11بتكوين هذه الدورات  سمحت

 

 معتمدتا في ذلككل محكمة  في  9ين المطلوبحظالالماالزم من عدد ال شبكة المالحظة للعدالة حددت

د يحدمع ت حسب كل والية،ين حظالوضح القائمة أدناه توزيع المت. المنشورة القضاياعدد متوسط 

 .انتدابهم الذين يجبين حظالديسمبر وعدد المشهر ين في نهاية حظاللملوالعدد الفعلي  األهداف

 

                                                           
 يمكن مالئمة العدد الضروري للمالحظين حسب تطور المشروع 9
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 لالنتداب

 

 المدينة األهداف العدد

 المحاكمة تاالخالال المحاكمة التاالخال المحاكمة التاالخال

 تونــس 23 58 30 76 0 0

 قرمبالية 3 8 2 0 1 8

 نابــل 5 12 3 2 2 10

 بنزرت 5 12 4 4 1 8

 باجــة 3 8 0 1 3 7

 الكــأف 7 18 3 2 3 16

 جندوبـــة 3 8 3 5 3 3

 سليـــانة 3 8 0 0 3 8

 قـــابس 5 12 4 9 1 3

 القيـــروان 4 10 3 6 1 4

 قبـــلي 3 5 3 0 0 5

 المهديــــة 4 10 4 2 0 8

 سوســـة 9 24 8 16 1 8

 قفصـــة 5 12 5 14 0 2

 المنستيـــر 4 10 2 2 2 8

 مدنيـــن 5 12 2 5 3 7

 تطـــاوين 4 10 0 3 4 7

 تـــوزر 4 10 2 0 2 10

 سيدي بوزيـــد 4 10 2 0 2 10

 القصريـــن 4 10 0 0 4 10

 صفـــاقس 11 27 9 12 2 15

 المجمـــوع 118 294 89 159 38 157

 

 : مالحظة

 :المحاكمات  مالحظة -

 :إعطاء المعلومات التاليةبالمحاكمات  و مالحظيالمحاكمات متابعة قوائم تسمح لنا 

 :2112 أكتوبر شهر منذ

  في 1 و المنستير في واحدة و مدنين في واحدة و الكاف في 2 و قابس في 2) محاكمة 25 مجموعة مالحظة تمت- 
 (تونس في 15 و  صفاقس

 جلسة 31 مجموع مالحظة تمت  قضية 25 الـ مجمل في- 

 المحاكمة تأجلت فيما  جلستين أو جلسة بمالحظة قمنا مالحظتها تجري محاكمة 17 مجمل من- 

  أكثر أو واحدة جلسة في مالحظتها تمت محاكمات 5 من االنتهاء تم- 

 االستئناف محكمة في 2 و عسكرية محاكم في 13 و ابتدائية محاكم في محاكمات 11 مالحظة تمت- 

  التعذيب و األساسية الحريات و الثورة وجرحى بشهداء مالحظتها تمت التي المحاكمات أنواع تتعلق- 

 .تقارير 6 انتظار في   نزال ال و تقريرا 20 علينا ورد  مالحظتها تمت التي جلسة 31 خصوص في    -

 االخالالتمالحظة  -

 في  2)قيد اإلعداد  مطبوعة   11 ال تزال  و استمارتي مالحظة علينا  وردت  االخالالتبشأن أما 

بدء  تاخرانخفاض عدد التقارير إلى  و يعود (.بنزرتفي   3و   في توزر 1 وقفصة في  5تونس و 

ي منتصف إال ف االستمارة إعداداالنتهاء من  عملي يتمثل في عدم ين االولسبب هناك. المالحظةلية عم

موقفا تطلب يي ذتعلق باآللية نفسها األمر الي الثاني نشطة في وقت الحق واألبدأت  بالتالي و رنوفمبشهر 

 .أكثر عشوائية المردود األمر الذي يجعل  ا من المالحظيناستباقي
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 قيوثالت: 1الملحق 
 

 تم صياغة هذا التقرير على أساس الوثائق التالية؛ت

 

 ؛المحاكمة مالحظةعملية  -

 ؛االخالالت مالحظةعملية  -

  ؛المحاكمة مالحظة تقرير نموذج -

 ؛االخالالت مالحظة تقرير نموذج -

 ؛قاعدة البيانات -

 ؛ميثاق الشبكة -

 ؛بين الشركاء االتفاقية بروتوكول -

 ؛استنتاجات المائدة المستديرة -

 ؛ة التنفيذيةهياجداول أعمال ومحاضر اجتماعات ال -

 ؛مفهومال مذكرة -

 ؛كوينتقييم الت و استمارةالتنفيذية  ةهياالاختصاصات  -

 ؛حظالمال تفويض -

 ؛وصف المشروع بطاقة -

  ؛إجراءات نظام التصنيف -
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 ميثاق شبكة مالحظة العدالة اثناء الفترة االنتقالية: 2الملحق 

 

كما سنحددها الحقا هي التي إن قيم االستقاللية و الشفافية و التفتح وتعزيز الحوار البناء و مناهضة التمييز 
  .توجه شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية

 .يلتزم أعضاء اللجنة التنفيذية و مراقبو الشبكة باحترام هذه القيم في أنشطتهم المرتبطة بالشبكة
 االستقاللية -

نشاء عدالة مستقلة و محايدة  للحقوق و الحريات األساسية لكل  و ضامنة من أجل المساهمة في مراقبة وا 
الستقالل القضاء فإن شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء  ومطابقة للمعايير الدولية ( دون أي تمييز) المواطنين 

إن  .المرحلة االنتقالية مستقلة عن كل سلطة سياسية و ال تحدد إطالقا عملها حسب اعتبارات حزبية أو دينية
دالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية تقدم التوصيات لصناع القرار مع المحافظة على حيادها شبكة المراقبة للع

 .واستقالليتها و موضوعيتها
 الشفافية -

و       . إن شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية تدافع عن الحق في محاكمة عادلة و شفافة
من ثم فهي تلتزم  .دولة قانون تضمن الحقوق و الحريات األساسية لكل المواطنينهي الشروط األساسية لبناء 

بالتثبت و تحليل المعطيات المتعلقة بمتابعة إدارة العدالة و   بالعمل بكل شفافية ودقة و خاصة في ما يتعلق 
 .اتخاذ القرارات اإلستراتيجية

  فتح وتعزيز حوار بناء -
و أخذ كل فرد بعين  يكون الحوار الشامل و البناء، ة التي تعيشها تونس اليوم، في المراحل االنتقالية، كالمرحل

 .االعتبار مهما كانت آراؤه السياسية أو الدينية ضروريا للمساهمة في بناء نظام ديمقراطي يحترم دولة القانون
نتمائهم إلى مجاالت مهنية مختلفة يجتمع الفاعلون في شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية رغم ا

إقامة عدالة مستقلة محايدة و في المتناول، تضمن الحقوق و : و اختالف آرائهم ومعتقداتهم حول هدف مشترك
كما يلتزمون جميعا بخلق ظروف حوار بناء ومبادر لتحقيق ذلك الهدف المشترك  .الحريات األساسية للمواطنين

 .الذي يتجاوز اختالفاتهم
 التمييزعدم  -

إن شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية تعمل من أجل احترام حقوق اإلنسان الثابتة وغير القابلة 
وهي تستند خاصة . الجنس أو األصل أو الدين أو الرأيللتجزئة و المنطبقة على الجميع دون تمييز على أساس 

من ثم  .على حق كل فرد في عرض قضيته عرضا علنيا ومنصفا أمام محكمة مختصة، مستقلة، محايدة وقانونية
فإن شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة االنتقالية تمتنع في عملها عن كل تمييز على أساس العرق أو 

.األصل أو الدين أو الرأي أو الطبقة الجنس أو
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 المعايير الدولية: 3الملحق 

 
 

 2بطاقة 

 الحق في المساواة أمام القانون وأمام المحاكم
 
 

 المبدأ

 
 

الحق في المساواة أمام . جميع األشخاص متساوون أمام القانون

وهذا يعني أيضا . القانون يعني أن القوانين يجب أال تكون تمييزية

القضاة وموظفي الدولة يجب أال تصرفوا بطريقة تمييزية عند أن 

هذا الحق األساسي يدين التمييز في القانون . تنفيذ القانون/ تطبيق 

وفي الممارسة العملية، وهذا في أي مجال تحكمه وتحميه 

 .السلطات العامة

 :هذا المبدأ ينطبق

 ؛للوصول إلى العدالة -

  .في خصوص معاملة المحاكم -
 
 

 األساس القانوني

 
 القانون التونسي

 من الدستور 6المادة 

وهم . جميع المواطنين لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات"
  ."متساوون أمام القانون

 

 

 

 

 

 ييرالمعا

 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ( 1) 2المادة 

 والسياسية

لجميع إن الدول األطراف في هذا العهد تتعهد بأن تحترم وتكفل  
األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها الحقوق 
المعترف بها في هذا العهد، دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو 
الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من 
اآلراء، أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي 

 " .. وضع آخر

 

 ةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي 22المادة 

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق "
في هذا الصدد يجب أن يحظر . متساو في التمتع بحماية القانون

القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية 
سبب من األسباب مثل العرق أو اللون أو فعالة من التمييز ألي 

الجنس أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو غيرها من أآلراء ، 
أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع 

  "آخر

 
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب 2المادة 

والحريات المعترف بها لكل شخص الحق في التمتع بالحقوق "
والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو 
األصل العرقي أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
السياسي أو أي رأي اآلخر، أو األصل القومي أو االجتماعي أو 

 "الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

 
الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان من ( 2)و ( 1) 3المادة 

 والشعوب

 "نيجب على كل األفارد أن يكونوا على قدم المساواة أمام القانو"

 "ويحق لجميع األشخاص التمتع بحماية متكافئة من القانون"

 
 
 

 
 
 

 التطبيق

 :ينطوي من قبل المحاكم في المساواة في المعاملة الحق

 

تكافؤ الوسائل إن مبدأ -
10

 ؛

 

المدعى  تهم نفس المعاملة التي الحصول على في الحق -

دون  وهذا يعني في وضع مماثل، الذين هم اآلخرين أو عليهم

أو اللغة  أو اللون أو الجنس أساس العرق دوافع تمييزية على أي

األصل القومي أو  أي رأي أخر أو أو السياسية أو الدين،

ومع  .أو أي وضع آخر أو الثروة أو المولد االجتماعي

مدعى  كل :المعاملة المماثلة ال تعني المساواة في المعاملة لك،ذ

بشكل فردي، اعتمادا  قضيته الحق في أن تعامل عليه

نفس الملف  يجدها في حتى لو كان القضية، خصوصيات على

 .متهمين متعددين ينطوي على الذي

 فقه القضاء

 
 الدول جميع تضمن أن يقتضي العهد هذا ظل في المساواة ضمان

 تمييز، دون األفراد جميع عام بشكل و والنساء، الرجال يتمتع أن

 يحميها التي والسياسية المدنية الحقوق بجميع المساواة قدم على

 يعتبر. المعاملة في اختالفات أي يعتبرتمييزا ال المبدأ هذا. العهد

 معقولة معايير إلى تستند ال التي المعامالت تلك تمييزا

ةوموضوعي
11
 المسموح األجانب الرعايا على ينطبق المبدأ هذا .

العهد هذا في الطرف الدولة أراضي بدخول لهم
12
.

                                                           
 تكافؤ الوسائلمبدأ :  3ر البطاقة ظان10
11

 :أنظر

Cf. CDH, S.W.M. Broeks c. Pays-Bas, Communication 
172/1984, 9 avril 1987, Vol. Disponible à 
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session42/172-
1984.htm; aussi, Zwaan-de Vries c. Pays-Bas Communication 
No. 182/1984, 9 avril 1987, 
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session42/182-
1984.htm. 

 7 و 6الفقرتان  51مالحظات عامة رقم : نة حقوق اإلنسانجل:  12
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 حظالم تفويض: 4ق لحالم
 

 : .... / ..... / .......في  تونس

 

 حظالم تفويض

                                          

 

ضبين   ....................................................................: المفّوّْ

 

 ........: ....................................................................الحالة

 

 و

 

 .................................................................... اللقباإلسم و  : المفّوض له

 

 ...........: .......................................................................ب ت و رقم

 

 .................: ........................................................................ةصفال

 

 ...........................: ...............................................العنوان الشخصي

 

 .......: ....................................................................البريد اإللكتروني

 

 ...................: ....................................................................الهاتف

 

 :الوثائق المطلوب تسليمها و المهمةأهداف 

 

انظر أدناه )حياد بكل استقاللية و  التفويضن تاريخ بداية مجلسات المحاكمة  مالحظةة هو مهمالهدف من ال :األهداف

حضر جميع يجب على المالحظ أن ي  كاملة قدر االمكانالمالحظة  و حتى تكون(. للحصول على مزيد من التفاصيل

 المتعهدينبعد موافقة المحامين )القضية و أن يطّلع على ملف لنزاع ااطرف مختلف تحدث مع أن ي كمة واجلسات المح

 .من المعلوماتممكن بع الحكم لجمع أقصى قدر اتأن ي و( بالقضية

 

فريق إلى  (لنموذج شبكة المالحظة للعدالة طبقا) تقريرا شامالرسل ي يجب على المالحظ أن: الوثائق المطلوب تسليمها

أو اإللكتروني عن طريق البريد  المالحظةجلسة الأيام من تاريخ  5في غضون  تمت مالحظتهاكل جلسة  الشبكة عنتنسيق 

 .الفاكس

لمحاكمة مع تحليل مفصل ا حول( لنموذج شبكة المالحظة للعدالة طبقا) انهائيتقريرا رسل ي يجب على المالحظ أن

 .األخيرةاع أيام من تاريخ جلسة االستم 1في غضون  هواستنتاجات

 

:للمفّوض له السلوك مدّونة  

 :لمبادئ التاليةالمالحظ باحترام التزم ي

 

ته الشخصية أو لقناعاوليس وفقا ل كما حصلتاألمور يالحظ  يجب على المالحظ أن: النزاهة و الموضوعية  -

 .عملية المالحظةبالفعل خالل  هحسب ما الحظ االستمارة ميرتعو يقوم ب هتوقعات

أي  ليس له أن يصّرح رك في القضية مهما كانت الظروف واال يشعلى المالحظ أيجب : ز والحياداحينعدم اال -

مع أي طرف  عائليةليس لديه اي عالقة مهنية أو أي )القضية التي هو بصدد مالحظتها تضارب في المصالح مع 

 (.المحاكمةفي 
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أبدا عليه ال ينبغي  لكن و الحصول على المعلومات فيعلى المالحظ أن يبرهن على براعته يجب : روح المبادرة    -

على سبيل المثال شراء ) شبكة المالحظة للعدالة علىأو  ا عليهخطر من شأنها أن تشكلاستخدام وسائل 

 (.المعلومات

 

 لعدالةالعادي لسير يعيق ال الّ أيجب ال و إطار االجراءاتفي  يكون متحفظا على المالحظ أنيجب : التحفظمبدأ   -

 

أي عليه أن يدلي ب منعيكما  مالحظ في سياق مهامه بصفة  شبكة المالحظة للعدالة يتحّدث باسممثل أو ي أنللمالحظ يمكن ال 

 .شبكة المالحظة للعدالة باسمصحافة للحديث 

 

 فكمة التي كلّّْ االمح اتجلسإحدى  حضور إن تعذر عليه شبكة المالحظة للعدالة فريق على المالحظ أن يعلم يجب  

 .يمكن فريق التنسيق اتخاذ اإلجراءات المناسبة من تاريخ الجلسة حتّىساعة  10عن  حظتها  في اجل ال يقلالمب

 

 :المحاكمة التي ستتم مالحظتهاوصف 

 

 :القضية عدد

 

 :المحكمة

 

 :تاريخ أول جلسة

 

 :ستتم مالحظتهاتاريخ أول جلسة 

 

 :وصف موجز للوقائع

 

 :القضيةبن عنييالمجمعيات الالمحامين أو  عناوين

 

 :المهمة مكان

 

 :المهمةتكاليف 

 

في نهاية  المالحظينتقارير على ة التنفيذية هياالبعد مصادقة  هاريقدتدينار ويتم  211دينار و  111بين  المهمةكون تكاليف ت

 .المهمة

 

مدونة السلوك أو أي لأي خرق و  على األقل ساعة 10تغيب غير معلن قبل  و كلالتقارير  تسليمأي تأخير غير مبرر في 

شبكة المالحظة ة التنفيذية لهياالتقارير من قبل ال غياب واضح للجّدية يمكن أن ينجّر عنه عدم المصادقة علىمع  يسلمتقرير 

 .للعدالة

 

خالل  حظالتي تحّملها المال و األكل الهاتفية االتصاالتو كلفة المحكمة و النقل بين المكتب  مصاريف مهمةتشمل تكاليف ال

 .المهمة

 

 ات بالدينارعند نهاية المهمة مبلغ التعويض الجلسات عدد

≥ 2 100  

≤ 4  150 

< 4 200 

 

 إمضــــاء  المفوِّض                                                                      إمضــــــاء المفّوض له
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0

______________________________________:  المالحظ لقب و إسم  
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

قاصر راشد أنثى ذكر معنوية ذات م سياسي أخرى شرطي صحفي نقابي عسكري موّظف

a

b

c

d
e

a

 b

c

d

e

ال نعم

a

b

c

d

a

b

c

جزائّية محاكمة مالحظة إستمارة  :5 الملحق

________________________: القضّية عدد  
_____________________:  بالقضّية المتعّهدة المحكمة  

   إستئناف                    إبتدائي:   الّتقاضي درجة    

____________: الّرتبي العدد

__________________:  بالقضّية المتعّهدة الّدائرة  

_____________________________:  القضّية مالحظة بداية تاريخ  
المالحظة الجلسة تاريخ :  ____________________      

______________________:  الجلسة عدد 

جزائّية محاكمة مالحظة إستمارة

_____س____:  الجلسة بداية ساعة   

_____س_____إلى_____س____ من: القضّية في الّنظر مّدة   

 عسكري جزائي              عام جزائي:       القضّية نوع    
________________________________________:   الّتتّبع فصول

_____________________________________

  سراح حالة في____عدد       ايقاف حالة في____  عدد: المّتهمين/المتهم وضعية

: القضّية أطراف

مسّخر محامي 

14            

 (ين)القائم

 بالحّق

الّشخصي

15      

(ين)المّتهم

16     

 و/محامي

 (ين)القائم

 بالحق

الّشخصي

17    

 و/محامي

(ين)المتهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: القضية نوع

العمر الجنسالصفة
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

زيارة بطاقة على حصوله رغم المحامي زيارة الّسجن إدراة رفضت

 لكل/للمّتهم محام تسخير المحامين هيأة من ليطلب الجلسة القاضي أّخر

ينوبه من (م)له ليس الّذي المتهمين

محام ،(م)ينوبه من (م)له ليس الّذي المتهمين، لكل/للمّتهم القاضي سّخر

: مالحظة

القضّية في المتضّررين/المّتهمين/المحامين كل مالحظة يجب- 5

محامي إنابة في الحّق

المحكمة بزنزانة (ين)المّتهم معاملة

 قبل المّتهم لزيارة الالّزمة الّتسهيالت المحامون كل/المحامي وجد

الجلسة

 منوّبه لزيارة الكافي الوقت من المحامون كل/المحامي تمّكن

الجلسة قبل الموقوف

: وضح

المحكمة في األمن أعوان تصّرف

منوبه زيارة بطاقة على المحامون كل/المحامي تحصل

 من المريض المتهمين احد لتمكين خاّصة تجهيزات القاضي وّفر

للجلسة الحضور

 المساجين قبل من لفظّيا أو بدنّيا سّيئة لمعاملة المتهمين احد تعّرض

اآلخرين

 األمن أعوان قبل من لفظّيا أو بدنّيا سّيئة لمعاملة المتهمين احد تعّرض

بالّرقابة المكلّفين

 اللّفظي أو/و البدني لإلعتداء المتضررين أحد عائلة من فرد تعرض 

األمن أعوان طرف من

 من اللّفظي أو/و البدني لإلعتداء المّتهمين أحد عائلة من فرد تعرض

األمن أعوان طرف

 من اللّفظي أو/و البدني لإلعتداء المتضررين أحد محامي تعرض

األمن أعوان طرف

 طرف من اللّفظي أو/و البدني لإلعتداء المتهمين أحد محامي تعرض

األمن أعوان

مطروحة غير الفرضّية كانت إذا X عالمة ضع (م.غ.ف) الّثاني العمود في- 3

(المناسبة الخانة في X عالمة ضع) مطروحة الفرضّية كانت إذا ال أو بنعم أجب- 4

 المعلومة تملك ال كانت اذا X  عالمة ضع (م.أ.ال)  ااالول العمود في-  2

رسمّية أوراق المتضّرر، المتضّرر، محامي المّتهم، محامي المّتهم، العائلة،:  يسارا الخامس العمود في المعلومة مصدر ذكر أ-  1

:صف

:صف

:صف

29



شبكة المالحظة للعدالـــة التونسيـــة  أثنــاء المرحلـــة االنتقاليـــة

2012   ديسمبـــــر   1  التقريـــر رقم 

المعلومة مصدر ال نعم م. غ. ف م.أ.ال

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

: وضح

المّتهمين باحد عالقة للقاضي

المتضّررين احد بمحامي عالقة للقاضي

المتضّررين بأحد عالقة للقاضي

محايدة محكمة في الحّق

الجلسة حضور من المكتوبة الّصحافة تمّكنت

جزئّيا أو كلّيا الجلسة قاعة القاضي أخلى

علنّية الجلسة

مالحظاتها تدوين من المكتوبة الّصحافة تمّكنت

:(حّدد) أخرى حاالت

المتضّررين احد سماع القاضي رفض

مهينة بطريقة المتضررين احد القاضي عامل

محاميه أو المّتهمين باحد طرف من قّدمت تجريح عريضة

محاميه أو المتضّررين احد طرف من قّدمت تجريح عريضة

: وضح

المّتهمين احد بمحامي عالقة للقاضي

الجلسة خالل المتضّررين احد بتوقيف القاضي أمر

القاضي من بطلب الجلسة قاعة من المتضّررين احد الّشرطة أخرجت

الجلسة حضور من المصّورون تمّكن

الجلسة علنّية

الجلسة قاعة داخل الّتصوير من المرئّية الّصحافة تمّكنت

الجلسة حضور من المرئّية الّصحافة تمّكنت

صور أخذ من المصّورون تمّكن

الجلسة قاعة من المتضّررين احد إخراج القاضي طلب

: وضح

: وضح

: وضح

: الّسبب

الجلسة أثناء المّتضرر معاملة
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67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

الجلسة قاعة من  المّتهمين احد  إخراج القاضي طلب

المّتهمين احد  سماع القاضي رفض

األفعال خطورة في القاضي بالغ

مهينة بطريقة المّتهمين احد القاضي عامل

: الّسبب

القاضي من بطلب الجلسة قاعة من  المّتهمين احد  الّشرطة أخرجت

: وضح

تقريرا (ين)المّتهم محامو كل/ محامي قّدم

بحّرية الّتعبير من (ين)المّتهم محامو كل/ محامي تمّكن

 المقّدمة المستندات من نسخة (ين)المتضّرر محامو كل/ محامي توّصل

الّضد من

الجلسة أثناء المحامي معاملة

الجلسة أثناء المّتهم معاملة

مهينة بطريقة المتضّررين احد محامي القاضي عامل

:(حّدد) أخرى حاالت

 خالل سراح حالة في هو الّذي  المّتهمين احد بتوقيف القاضي أمر

الجلسة

تقريرا (ين)المتضّرر محامو كل/ محامي قّدم

بحّرية الّتعبير من (ين)المتضّرر محامو كل/ محامي تمّكن

مترجم في بحقه العربّية اللّغة يتكلّم ال الّذي المتهمين كل/المّتهم تمتع

بحّرية الّتعبير من المتهمين كل/المّتهم تمّكن

الّتهمة أسباب و بطبيعة المتهمين كل/المّتهم إعالم وقع

 في بحقه العربّية اللّغة يتكلّم ال الّذي المتضررين كل/المتضّرر تمتع

مترجم

بحّرية الّتعبير من المتضررين كل/المتضّرر تمّكن

مهينة بطريقة  المّتهمين احد  محامي القاضي عامل

 من نسخة على الحصول من (ين)المتضّرر محامو كل/ محامي تمّكن

الجلسة قبل الملف

الّدفاع وسائل تكافؤ مبدأ

:(حّدد) أخرى حاالت

: وضح

: وضح
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95

96

97

98

99

a

b

c

d

e

r

g

h

i

100

a

b

c

d

e

f

g

h

u

101

a

b

c

الجلسة تاجيل

الّشهود سماع

الّشهود على أسئلة إلقاء

المّتهم محامو/ محامي طلبات القاضي قبل

 من نسخة على الحصول من (ين)المّتهم محامو كل/ محامي تمّكن

الجلسة قبل الملف

المواجهة

المؤقت الّسراح

(حّدد) أخرى حاالت

الّطرفين أحد من المقّدمة المستندات من نسخة اإلّدعاء  توّصل

بحّرية الّتعبير من اإلّدعاء تمّكن

الّشهود سماع

الّشهود على أسئلة إلقاء

الطّبي الفحص

اإلختبار

 من المقّدمة المستندات من نسخة (ين)المّتهم محامو كل/ محامي توّصل

الّضد

الجلسة تاجيل

(حّدد) أخرى حاالت

الّشهود سماع

الطّبي الفحص

اإلختبار

المّتهم إحضار

المواجهة

المؤقت الّسراح

الطّبي الفحص

الّشهود على أسئلة إلقاء

العمومية النيابة طلبات القاضي قبل

المتضرر محامو/ محامي طلبات القاضي قبل

المّتهم إحضار
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d

e

f

g

h

i

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

كتابّيا الواقعّية (م)دفوعاته (ين)المتضّرر محامو كل قّدم

(ين)للمّتهم أسئلة  (ين)المتهم محامو كل قّدم

الجلسة في (ين)المّتهم دفاع تدّخل      

الجلسة في  (ين)المتهم محامو كل ترافع

الجلسة في (ين)المتضّرر دفاع تدّخل       

المّتهم إحضار

المتضّررين احد محامو/محامي طلبات رفض القاضي يعلّل لم

الجلسة في المّتهمين احد محامو/ محامي طلبات القاضي رفض

المّتهمين احد محامو/محامي طلبات رفض القاضي يعلّل لم

الجلسة في اإلّدعاء طلبات القاضي رفض 

اإلّدعاء طلبات رفض القاضي يعلّل لم

الجلسة في المتضّررين احد محامو/ محامي طلبات القاضي رفض

المؤقت الّسراح

المواجهة

(حّدد) أخرى حاالت

للّشهود أسئلة اإلّدعاء قّدم

الجلسة في (ين)المتضّرر محامو كل ترافع

العمومّية الّدعوى في الّترافع من (ين)المتضّرر محامو كل تمكّن

(ين)للمتضّرر أسئلة (ين)المتضّرر محامو كل  قّدم

(ين)للمّتهم أسئلة (ين)المتضّرر محامو كل قّدم

كتابّيا القانونّية (م)ّدفوعاته (ين)المتضّرر محامو كل  قّدم

(ين)للمتضّرر أسئلة (ين)المتهم محامو كل قّدم

كتابّيا القانونّية (م)دفوعاته (ين)المتهم محامو كل قّدم

كتابّيا الواقعّية (م)دفوعاته  (ين)المتهم محامو كل قّدم

الجلسة في اإلّدعاء تدّخل       

الجلسة في اإلّدعاء تدّخل

(ين)للمتضّرر أسئلة اإلّدعاء قّدم 

(ين)للمّتهم أسئلة اإلّدعاء قّدم

اإلختبار

الجلسة تاجيل
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126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

الجلسة إثر المفاوضة تّمت

اإلثبات وسائل قّدمت

هي؟ ما

المحجوز عرض وقع

الّطلبات حول قانونّية دفوعات اإلّدعاء قّدم

الجلسة بعد المفاوضة تمت

: وضح

العقاب شخصنة

بالحكم الّتصريح

المقّدمة الوسائل اإلّدعاء ناقش

الّطلبات حول واقعّية دفوعات اإلّدعاء قّدم

الجلسة خالل البراءة و االدانة وسائل عرض  

الجلسة في بالحكم الّتصريح تم

قانونّية هيأة قبل من بالحكم الّتصريح تّم

معّينة مقبلة لجلسة بالحكم الّتصريح أّجل

المحّدد الّتاريخ في بالحكم الّتصريح وقع

المقّدمة الوسائل  (م)محاميه أو المتضررين كل/المتضّرر ناقش

المقّدمة الوسائل  (م)محاميه أو المتهمين كل/المّتهم ناقش

المفاوضة

المحّدد الّتاريخ في الحكم على المحامي إّطلع

الّتعقيب أو للإلستئناف مقبوال أجال الّتصريح تاريخ ترك

الجلسة قاعة في المفاوضة تّمت

الّتخفيف ظروف (ين)للمتهم القاضي منح

(ين)متهم ـــــــــ عدد على اإلعدام عقوبة تسليط وقع

المتهمين كل/المّتهم بحضور بالحكم الّتصريح تم

: وضح
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152

153

154

155

القضّية بخصوص للمالحظ العاّمة اإلنطباعات

: المالحظ امضاء 

جزائّية محاكمة مالحظة إستمارة

: المالحظ امضاء

الوصفي التقرير

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 في إدارة العدالة الجزائية إستمارة مالحظة اإلخالالت: 4ق لحالم 
 
 

 : ..............إسم و لقب المالحظ 
 :...........رقم بطاقة الّتعريف

 :.....................صفة المالحظ
 : .................رقم الهاتف 

 : ...../..../....تاريخ تحرير التقرير
 : ...../...../....تاريخ الحدث المنقول
 .....أخرى / …عدد قضّية   /…قرار ختم البحث عدد/ …محضر البحث عدد ./…الّشكاية عدد : مرجع الملف الجزائي

 ( :المدينة)المحكمة المتعهدة بالملف 
 

 درجة ثانية □درجة اولى      □: درجة الّتقاضي 

 جزائي عسكري□ عامجزائي □:    طبيعة النزاع 

 ...........................................:فصول التتبع
 ما هي الجهة التي قامت بااليقاف؟  

 جهة عسكرّية □ شرطة عدلية    □ حرس وطني     □

 
 مكان اإليقاف

 : ........ توقيت اإليقاف ........................  ما هو؟                خاص □             عمومي□:  في مكان □

 
 :المّتهم 

 أنثى □ذكر          □:  الجنس 

 راشد □قاصر         □:  العمر 

 
:الّضحّية   

  أنثى □ذكر         □:  الجنس  

 د راش  □قاصر       □:  العمر 

 ال يمكن للمالحظ إاّل تعمير الخانات الّتي تكون فيها المعلومة ثابتة: مالحظة 
   إمضاء المالحظ

 إستمارة مالحظة اإلخالالت في إدارة العدالة
 :معلومات منقولة عن المالحظ

 (ين)بصفته محامي المتضّرر□
 (ين)بصفته محامي المّتهم□
 بصفته ممّثل عن جمعّية□
 :الجمعّية إسم
  (ين)على إثر الّلقاء مع محامي المتضّرر□

 :إسم و لقب المحامي
 (ين)على إثر الّلقاء مع محامي المّتهم□

 :إسم و لقب المحامي
 المتعّهدة بالملف على إثر الّلقاء مع الجمعّية□
 على إثر الّلقاء مع العائلة□
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 الشكايات الجزائّية:  1إستمارة 
 

 02/   /    لكن لم يتّم إحالتها إلى الّضابطة العدلية حّتى تاريخ   02/   /    في تلريخ    تم تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية □
 . او الشهود/ رغم ان الشاكي حدد الفاعل و

 ..........................................................................................................عدم اإلحالة حّدد أسباب

و لكن   02/   /    و تمت احالتها إلى الّضابطة العدلية بتاريخ  02/   /    تم تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية في تاريخ   □ 
 .ها  رغم ان الشاكي حدد ذي الّشبهةلم يتم االكتراث ل

 :.....................................................................................................اإلكتراث حّدد أسباب عدم 

و   02/   /    اريخ و تمت احالتها إلى الّضابطة العدلية بت 02/   /    تم تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية في تاريخ   □
 .لكن لم يّتخذ في شأنها قرار من طرف الّنيابة العمومّية 02/   /    أرحعت إلى وكيل الحمهورّية بتاريخ  

 .............................................................................:........................كتراثحّدد أسباب عدم اإل 
م شكاية لدى وكيل الجمهورّية من قبل المتهم بخصوص معاملة قاسية او تعذيب اثناء االيقاف او االحتفاظ و لكن لم يتم تم تقدي □

 02/   /    االكتراث لها منذ تاريخ  
 .........................................................................................:............د سبب عدم اإلكتراثحدّ 

تم تقديم شكاية لدى الّضالطة العدلّية من قبل المتهم بخصوص معاملة قاسية او تعذيب اثناء االيقاف او االحتفاظ و تّمت  □ 
 02/   /    إحالتها لوكيل الجمهورّية و لكن لم يتم االكتراث لها منذ تاريخ  

 ......................................................................:................................حّدد سبب عدم اإلكتراث

تم تقديم شكاية لدى الّضالطة العدلّية من قبل المتهم بخصوص معاملة قاسية او تعذيب اثناء االيقاف او االحتفاظ و لم تقع  □ 
 02/   /    إحالتها لوكيل الجمهورّية منذ تاريخ  

 :......................................................................................................اإلكتراثحّدد سبب عدم 
 إخالالت أخرى

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 

 إمضاء المالحظ
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وليالبحث اال : 2استمارة   
 االيقاف - 1

 (1، باب 1كتاب )ظروف اإليقاف 
 في حالة التلبس

 بإعالم وكيل الجمهوريةلم تقم الّضابطة العدلية □

 :............................................................حّدد. التجأت الّضابطة العدلية الى استعمال العنف خالل االيقاف□
 في حالة غياب التلبس

 (ج.إ.م 11فصل )  ليس للّضابطة العدلّية إنابة عدلّية للقيام باإليقاف□

 ج.ا.م 59الفصل (  02س 22و  20س  22بين )قامت الّضابطة العدلّية بدخول محّل الّسكنى خارج االوقات القانونية □
 :....................................حّدد الّساعة

ج .ا.م 59الفصل  ( 02س 22و  20س  22بين )قامت الّضابطة العدلّية بدخول محّل الّسكنى خارج االوقات القانونية دون □
 .دون إنابة عدلّية من قاضي الّتحقيق

 :....................................حّدد الّساعة

 التجأت الّضابطة العدلّية الى استعمال العنف خالل االيقاف□
 .......:.............................................................................................حّدد

 :.......................حّدد: قام شخص من غير مأموري الّضابطة العدلّية بإيقاف ذي الّشبهة و تسليمه الى الّضابطة العدلّية □

 ..................................حّدد: خالل اإليقاف، قام شخص من غير مأموري الّضابطة العدلّية  بسوء معاملة الموقوف □
 حّدد: خرى خالل اإليقاف إخالالت أ

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 إمضاء المالحظ
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 اإلحتفاظ - 2 
 (ج.إ.م 3,71و الفصل  11الفصل )ظروف اإلحتفاظ 

 (أّيام على أقصى تقدير 0  – 3)وقع تجاوز الفترة القانونية لالحتفاظ  □
 ……………………………………………حدد تاريخ و ساعة بداية االحتفاظ 
 ..…………………………………………حدد تاريخ و ساعة نهاية االحتفاظ 

 لم يقع إعالم وكيل الجمهورّية باإلحتفاظ □
 قراره مدد وكيل الجمهورّية في مدة االحتفاظ دون تعليل □
 لم يقع إعالم المحتفظ به بتمديد مّدة اإلحتفاظ □
 

 :ال ينص محضر اإلحتفاظ  على 

 اعالم المحتفظ به باإلجراء المّتخذ ضّده و سببه□
 تالوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به□
 وقوع اعالم عائلة المحتفظ به من عدمه□
 طلب المحتفظ به عرضه على الفحص الطبي□
 المحتفظ به عرضه على الفحص الطبي  طلب عائلة□
 تاريخ بداية االحتفاظ و نهايته يوما و ساعة□
 تاريخ بداية االستنطاق و نهايته يوما و ساعة□
 امضاء مامور الضابطة العدلية □
 امضاء المحتفظ به□
 التنصيص على امتناع المحتفظ به على االمضاء و سبب ذلك□
 رغم أّنه يحسن القراءة و الكتابة وض اإلمضاءر اإلحتفاظ عضالمحتفظ به في مح بصم□

 رغم أّنه يحسن القراءة و الكتابة اإلحتفاظ عوض اإلمضاءإنهاء بصم المحتفظ به في □
 :حّدد ماهي. أحد الّتنصيصات المذكورة آنفا الّطعن فيوقع □

 بعدم اعالمه باإلجراء المّتخذ ضّده و سببه صّرح المحتفظ به □                                
 صّرح المحتفظ به بعدم تالوة ما يضمنه القانون عليه □                                
 صّرحت عائلة المحتفظ به بعدم اعالمها □                                
 لى الفحص الطبيصّرح المحتفظ به بطلب عرضه ع □                                
 صّرحت عائلة المحتفظ به بطلب عرضه على الفحص الطبي  □                                
 تاريخ بداية االحتفاظ و نهايته يوما و ساعة □                                
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 تاريخ بداية االستنطاق و نهايته يوما و ساعة □                                
 امضاء المحتفظ به □                                

 التنصيص على امتناع المحتفظ به على االمضاء و سبب ذلك□                                
 

 (ج.إ.م 96جديد و  2.,3فصل )حقوق الّدفاع أثناء اإلستنطاق من طرف الّضابطة العدلّية بمقتضى إنابة من قاضي الّتحقيق 

 إستنطاق ذي الّشبهة الّذي ال يتكّلم الّلغة العربّية في غياب مترجم مهنيتّم  □

 تّم إستنطاق ذي الّشبهة  في غياب محاميه □

 لم يتّم إعالم المحامي بتاريخ و ساعة إستنطاق منّوبه □

 لم تتثّبت الّضابطة العدلّية من وسائل بيان البراءة المذكورة من قبل ذي الّشبهة أو محاميه □

 م تتلو الّضابطة العدلّية على ذي الّشبهة محضر اإلستنطاق قبل اإلمضاءل □

 أجبرت الّضابطة العدلّية ذي الّشبهة على اإلمضاء □

 بصم ذي الّشبهة على محضر اإلستنطاق عوض اإلمضاء رغم أّنه يجيد الكتابة و القراءة □
 الّنظر في عناصر البراءة و عناصر اإلدانة

 ند التعّرف عن الفاعل من قبل الّضحّيةأثناء المكافحة أو ع

 بين عدد من أفراد الّشرطة في زّي مدني حّتى يتّم الّتعّرف عليه من قبل الّضحّيةذي الّشبهة وضع  □

 للّضحّية على أّنه الفاعلذي الّشبهة قّدمت الّشرطة  □

 لم تقع مكافحة المشتبه بهم فيما بينهم  □

 بالّشهود لبيان البراءة من عدمهاذي الّشبهة لم تقع مكافحة  □

 :................................................................................حّدد. أّثر باحث البداية على سير المكافحة □

 لم يقم باحث البداية بحجز األشياء الّتي لها أهمّية على وجه الفصل في الملفّ  □

 : ................................................حّدد . لم تقم الّضابطة العدلّية باإلستجابة لطلب ذي الّشبهة القيام بإختبار □

                                          :...........................................      حّدد. لم تقم الّضابطة العدلّية باإلستجابة لطلب ذي الّشبهة القيام بإعادة اإلختبار □
الميثاق العالمي  –االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  -المعاهدة الدولية لحقوق االنسان) الحق في الكرامة و المعاملة اإلنسانّية  

 (للحقوق المدنية و السياسية

 تعرض المظنون فيه الى العنف من قبل موقوفين آخرين □

 المظنون فيه الى العنف من قبل مأموري الّضابطة العدلّيةتعرض  □

 :...................................................................حّدد. تعرض المظنون فيه الى عقوبات جسدية أخرى □

 تعّرض المظنون فيه إلى الهرسلة خالل اإليقاف أو اإلحتفاظ □
 د من قبل مأموري الّضابطة العدلّيةتعرض المظنون فيه الى الّتهدي □
 وقع المّس من الحرمة الجسدّية للمظنون فيه خالل اإليقاف أو اإلحتفاظ لكّنه ال يحمل آثارعلى جسده □



Réseau d’observation de la justice tunisienne en transition 
Rapport n°1, Décembre 2012 

 
 

41 
 

 وقع المّس من الحرمة الجسدّية للمظنون فيه خالل اإليقاف أو اإلحتفاظ لكّنه يحمل آثارعلى جسده □
 حّدد: إخالالت أخرى خالل اإلحتفاظ

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 إمضاء المالحظ
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 اإليقاف الّتحّفظي – 1استمارة 
 

 (جنحة)ظنون فيه دون سماعه في األصل  مايقاف ال وكيل الجمهورّيةقرر  □

 (ج.ا.م 02الفصل ) ظنون فيه دون سماعه في األصل  مقرر قاضي التحقيق ايقاف ال □
 بمحامي خالل اإليقاف الّتحّفظي حق المظنون فيه في اإلّتصال

 ينتظر المحامي ساعات في مركز اإليقاف قبل لقاء موكله و ذلك بصفة متكّررة □
  .................................................................................................................حّدد
 لمنّوبه رغم حصوله على بطاقة زيارةرفضت ادارة السجن زيارة المحامي  □

 :.........................................................................................................حّدد الّسبب
 ..........:................................................حّدد. ت على المحامي أثناء زيارة المظنون فيهصّ تّم التن □

 وضعّية الموقوف في سجن اإليقاف

 وضع المظنون فيه في زنزانة مع محكومين □

 :.............................................حّدد.  مع عائلته □: سلطت على المظنون فيه تضييقات في ما يخّص الّزيارة □

 ............................................:حّدد. حاالت أخرى □                                 

 :...............مكان اإلقامة:.................. مكان الّسجن: حّدد. وقع ايقاف المضنون فيه في سجن  بعيد عن مكان اقامته□

          راديو/ازتلف□جرائد □مالبس □دواء   □:  ال يتمّتع المظنون فيه بالحّق في الحصول على حاجّياته الّضرورّية □

 :.........أخرى، حّدد□                                                                        

 مّرة في الّشهر:..............يتمتع المضنون فيه بحقه في اإلستحمام بنسبة □

 ال يتمّتع المظنون فيه بحّقه في الّطبيب□

 (على االقل وجبة في اليوم )الحصول على غذاء مالءم  في ال يتمّتع المظنون فيه بحّقه□

  .............................................................حّدد: حجم الزنزانة ال يتالءم مع عدد االشخاص المتواجدين فيها □
 الحّق في الحرّية

 (بالنسبة للجنحة اشهر 5شهر بالنسبة للجناية و  11)وقع تجاوز مدة اإليقاف التحفظي  □
 : ..........حدد مدة التجاوز : .............  حدد تاريخ اإليقاف 

 قرر قاضي التحقيق تمديد مّدة اإليقاف التحفظي بدون تعليل قراره □

 ة الاّلزمةوقع تجاوز مدة اإليقاف التحفظي بسبب إحالة الملف من دائرة اإلّتهام إلى قاضي الّتحقيق للقيام باألعمال اإلستقرائيّ  □

 أّيام 1لم ينظر قاضي الّتحقيق في مطلب اإلفراج المؤّقت بعد مضّي  □

رفض قاضي التحقيق االفراج عن المظنون فيه الّذي له مقّر معّين بالّتراب الّتونسي و لم يسبق الحكم عليه بأكثر من ثالثة أشهر  □
 (ج.ا.م 09الفصل )بخمسة أّيام رغم أّن أقصى العقاب المقّرر قانونا ال يتجاوز العام سجنا  سجنا بعد اإلستنطاق
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الميثاق العالمي  –االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  -المعاهدة الدولية لحقوق االنسان) الحق في الكرامة و المعاملة اإلنسانّية  
 (للحقوق المدنية و السياسية

 يه الى العنف من قبل مساجين آخرينتعرض المظنون ف □

 تعرض المظنون فيه الى العنف من قبل أعوان الّسجون □

 :...................................................................حّدد .تعرض المظنون فيه الى الى عقوبات جسدية □

 :...................................................حّدد .تعّرض المظنون فيه إلى الهرسلة خالل اإليقاف الّتحفظي □
 :..............................................................حّدد. تعرض المظنون فيه الى الّتهديد من قبل أعوان الّسجون □
 .................................................................................وضع المظنون فيه فى زنزانة انفرادية لمّدة  □
 وقع المّس من الحرمة الجسدّية للمظنون فيه خالل اإليقاف الّتحفظي لكّنه ال يحمل آثارعلى جسده □

 وقع المّس من الحرمة الجسدّية للمظنون فيه خالل اإليقاف الّتحفظي لكّنه يحمل آثارعلى جسده □
 الّتحّفظيإخالالت أخرى خالل اإليقاف 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 

 إمضاء المالحظ
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 الّتحقيق – 4استمارة 
 

 الحّق في إنابة محامي من أّول مثول أمام قاضي الّتحقيق
  فيه أو محاميه أنّ  صّرح المظنون

 بحقه في إنابة محامي المظنون فيه لم يعلم قاضي التحقيق □

 إنابة محامي المظنون فيهرفض طلب  قاضي التحقيق □

 ةرغم أنه متهم بجناي للمظنون فيهلم يتم تسخير أي محامي  □
 الّذي ال يتكّلم الّلغة العربّية  للمظنون فيه تعيين مترجم مهنيلم يتم  □
 ستنطاقساعة قبل تاريخ اإل 01لم يتم اعالم محامي المظنون فيه بتاريخ و مكان التحقيق حتى اجل  □

 ستنطاقساعة قبل تاريخ اإل 01تى اجل لم يتسنى لمحامي المظنون فيه االطالع على الملف أو نسخه ح □

 مرافعة المحاميعناصر لم ينّص محضر الّتحقيق على تدوين  □

 بالملفّ  قاضي الّتحقيق سرّية الّتحقيق بإستقباله خالل الّتحقيق أشخاصا غير معنّيين إنتهك □

 المظنون فيهرفض قاضي الّتحقيق تسجيل معاينة آثار الّتعذيب الواضحة على جسد  □

 اآلخرين المّتهمين مع المكافحة أثناء الحضور فيه المظنون محامي يطلب لم □

 ذلك الّتحقيق قاضي رفض و اآلخرين المّتهمين مع المكافحة أثناء الحضور فيه المظنون محامي طلب □

 ذلك الّتحقيق قاضي قبل و اآلخرين المّتهمين مع المكافحة أثناء الحضور فيه المظنون محامي طلب □

 المتضّرر مع المكافحة أثناء الحضور فيه المظنون محامي يطلب لم □

 ذلك الّتحقيق قاضي رفض و المتضّرر مع المكافحة أثناء الحضور فيه المظنون محامي طلب □

 ذلك الّتحقيق قاضي قبل و المتضّرر مع المكافحة أثناء الحضور فيه المظنون محامي طلب □

 الّشهود حضور أثناء الحضور فيه المظنون محامي يطلب لم □

 ذلك الّتحقيق قاضي رفض و الّشهود حضور أثناء الحضور فيه المظنون محامي طلب □

 ذلك الّتحقيق قاضي قبل و الّشهود حضور أثناء الحضور فيه المظنون محامي طلب □
 الحرص من قبل قاضي التحقيق

الفصل )المظنون فيه في حالة سراح ولم يتم استدعاءه ال بطريقة إدارية وال بواسطة عدل تنفيذ الستنطاقه أمام قاضي التحقيق  □
 .................................................................................................:حّدد (ج.ا.م 00
 ئّيةار قإست أعمال أيّ  تتمّ  لم و  20  /   /   تاريخ من حقيقتال فتح □

 و لم تتّم أّي أعمال إستقرائّية  02/   /    وختم في    02/    /    فتح الّتحقيق في    □

 مهالمتّ  و المتضّرر سماع إالّ  ئّيةراإستق أعمال أيّ  دون ............... مّدة بعد التحقيق ختم □

   20 /   / في ئياإستقر  عمل آخر وتمّ  20 /   / في التحقيق ختم □

 :.............ة لمدّ  البحث ختم قرار يصدر لم لكن الّتحقيق ختم وقع □
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 المّدة القانونّية القصوى لإليقاف الّتحّفظي و لم يقّرر قاضي الّتحقيق بعد ختم البحث إنتهت □

 لمحاميه /لم تسلم نسخة من قرار ختم البحث للمظنون فيه □

 ذلك نسخة من قرار ختم البحث رغم طلب لم يتمّكن المحامي من الحصول على □

 فيه بقرار ختم البحث دون إعالم المحامي وقع إعالم المظنون □
 (ج.إ.و بعده م 35الفصل )بحث لبيان البراءة من عدمها الالحق في 

  ال ينبني التحقيق إال على تصريحات المظنون فيه □

: لم يقم قاضي الّتحقيق باألعمال اإلستقرائّية  الّضرورّية  □
 ............................................................................................................................حّدد

 ........................................ حّدد: رفض قاضي الّتحقيق القيام باألعمال اإلستقرائّية الّتي طلبت منه دون تعليل  □
  محايدةالحق في محكمة 

 .الّتحقيق قاضي ضدّ  أو بالقضية المعنية لألطراف ديداتهت هتوجي مع رهوالّتظا المحكمة خارج أشخاص حضور □
 ............................................................................................................................حّدد

 أو ضّد قاضي الّتحقيق ضّد طرف من أطراف القضيةمجموعة أشخاص إلى المحكمة وتوجيه تهديدات علنية  دخول □
 ............................................................................................................................حّدد

 قإليقاف االضطرابات المفتعلة من طرف مجموعة من األشخاص خالل الّتحقي لم تتدخل الشرطة □
 .....................................................................................................:إخالالت أخرى

  :تجنيح االفعال من قبل قاضي التحقيق

 مما حرمه من االستئناف امام دائرة االتهام (ابتدائية/ناحية)لم يقع اعالم المظنون فيه بقرار احالة الملف على القاضي الجزائي  □

مما حال دون االستئناف امام دائرة ( ابتدائية/ناحية)لم يقع اعالم محامي المظنون فيه بقرار احالة الملف على القاضي الجزائي  □
 االتهام

الميثاق العالمي  –االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  -المعاهدة الدولية لحقوق االنسان) الحق في الكرامة و المعاملة اإلنسانّية  
 (للحقوق المدنية و السياسية

 .................................................................................حّدد. وقع إهانة المظنون فيه خالل الّتحقيق □

 اليدين مكّبل الّتحقيق بمكتب فيه المظنون مثل □
 إخالالت أخرى خالل الّتحقيق

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 إمضاء المالحظ
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 دائرة اإلّتهام – 3استمارة 
 

 حقوق الّدفاع

 أحيل الملف على دائرة اإلّتهام و لم يتحّصل المحامي على نسخة من قرار ختم البحث □

 لم يقع إعالم محامي القائم بالحق الشخصي بقرار ختم البحث  □

 فيه بقرار ختم البحث لم يقع إعالم محامي المظنون□

 لم يقع إعالم محامي المظنون فيه بتاريخ الجلسة التي ستقرر االحالة على الدائرة الجناحية □

 لم يقع إعالم المظنون فيه بتاريخ الجلسة التي ستقرر االحالة على الدائرة الجناحية □

 للّنظر في طلب سراح مؤّقت دون إعالم المحامي بتاريخ الجلسة إجتمعت دائرة اإلّتهام □

 إجتمعت دائرة اإلّتهام للّنظر في طلب سراح مؤّقت دون إعالم المظنون فيه بتاريخ الجلسة □

 ...............................:...................................وضح. لم يتمّكن محامي المظنون فيه من تقديم مالحظاته □

 :..................................................................................حّدد. لم يترافع المحامي امام دائرة االتهام □

 .لم يقدم محامي المظنون فيه مالحظاته □
 الحّق في عدم اإليقاف بطريقة تعسفّية

 (إج.م 115)عرضا للوقائع موضوع التّتّبع و بيانا لوصفها القانوني  ال يتضّمن قرار دائرة اإلّتهام □
 

 الحّق في محاكمة عادلة في آجال معقولة

 من ختم البحث............. المظنون فيه في حالة إيقاف تحّفظي  و لم تجتمع دائرة اإلّتهام إاّل بعد مّدة  □

 من ختم البحث............. ام إاّل بعد مّدةالمظنون فيه في حالة سراح و لم تجتمع دائرة اإلّته □
 :.............................................................................................حّدد أسباب طول المّدة 

 .............................:............................حّدد. (ج.إ.م 125)لم يقع إعالم أطراف القضّية بقرار دائرة اإلّتهام  □
 اإلتّهام دائرة – أخرى إخالالت

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 إمضاء المالحظ 
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 المحاكمة –  9استمارة 
 

 الحّق في حضور المّتهم خالل محاكمته

 (ج.أ.وما بعده م 131فصل )لم يقع إحترام إجراءات االستدعاء □

 للجلسة و صدر الحكم في غيابه لم يقع إستدعاء المّتهم□

 المّتهم خارج اآلجال القانونّية و صدر الحكم في غيابه وقع إستدعاء□
 الحّق في إنابة محامي

 لم يقع إعالم المحامي بتاريخ الجلسة□

 لم يقع تسخير محامي منذ أّول جلسة□

 وقع تسخير محامي من قبل المحكمة دون الّرجوع إلى هيأة المحامين□

 الملفّ لم يتحّصل المحامي المسّخر على نسخة كاملة من □
 مبدأ تكافؤ الوسائل

 :....................................................................حّدد : منع القاضي أحد أطراف القضّية من الّتعبير بحرّية□

 رفض القاضي التّثّبت من وسائل اإلثبات المقّدمة من الّدفاع□

 :...................................................................حّدد:  رفض القاضي طلبات أحد المحامين دون تعليل□

  .صّرح القاضي بإدانة المتهم رغم أن الضحّية قد تراجعت في أقوالها وأنه لم يقع اإلدالء بوسائل إثبات جديدة تدين المتهم□

 رغم طلب المحامي لميةالع/الّتقنّية ّسنداتأقّر القاضي بإدانة المتهم دون التثبت في صحة ال□
 .....................................................................................................................حّدد .ذلك

 لم يستند الحكم إاّل على تصريحات المّتهم□

  لم يستند الحكم إاّل على شهادة الّشهود□

  العلمّية/الّتقنّية ّسنداتللم يستند الحكم إاّل على ا□

 لم يستند الحكم إاّل على محضر باحث البداية رغم أّن القضّية تتعّلق بجناية□
 الحّق في عدم الّتضّرر من إستغالل الوظيف

 :حّدد. عمال تخّل بحسن سير القضاءبأ المعنّية بالقضّية/أحد األطراف المتدّخلةقام □
  ...................................................................................................................:حاالت رشوة
 ..................................................................................................................:حاالت أخرى
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 محاكمة في أجال معقولة الحق في
 المتهم في حالة إيقاف

 من تاريخ صدور قرار دائرة اإلّتهام......................إنعقدت الجلسة األولى بعد أكثر من □

 ............................................وصدر الحكم في....................................صدر قرار ختم البحث في □

 جلسات................إنعقد عدد □

 جلسات بمبادرة من القاضي..............أّخر عدد□

 جلسات بطلب من محامي المّتهم..............أّخر عدد□

 جلسات بطلب من محامي المتضّرر..............أّخر عدد□

 جلسات بطلب من الّنيابة العمومّية..............أّخر عدد□

 مّرات إلحضار الموقوف الموجود في مركز إيقاف غير المركز اإلعتيادي............أّجلت الجلسة عدد□
 المتهم في حالة سراح

 :...........حّدد أسباب الّتأخير. من تاريخ صدور قرار دائرة اإلّتهام......................إنعقدت الجلسة األولى بعد أكثر من □
................................................................................................................................. 

 (من الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية  14.1فصل )كمة محايدة رغم ضغوطات الشارع الحق في مح

    طراف المعنية بالقضية أو ضد القاضيحضور مجموعة أشخاص خارج المحكمة والتظاهر بعنف مع توجيه تهديدات لأل  □

  مجموعة أشخاص إلى قاعة الجلسة وتوجيه تهديدات علنية ضد طرف من أطراف القضية أو ضّد القاضي دخول □

  عطلت مجموعة من األشخاص سير الجلسة □

 إليقاف االضطرابات المفتعلة من طرف مجموعة من األشخاص داخل الجلسة لم تتدخل الشرطة □

 :...........................................................................................................الت أخرىحا  □
 إحترام أخالقّيات المهنة

 المحامون

 :قّلل المحامي من إحترام  □

موّكله        □زمالءه       □القضاة     □
 ........................................................................................................حّدد

 لم يمّكن المحامي زميله من نسخة من الّتقرير □

 لم يقّدم المحامي تقريرا □

 لم يقم المحامي بالّترافع □

 لم يحضر المحامي بالجلسة و لم ينّوب زميال □

 زر المحامي منّوبه أثناء اإليقاف الّتحّفظيلم ي □

 ال يعرف المحامي المسّخر المّتهم و ال أحد أفراد عائلته □
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 بالملفّ  نفسب المتعّهد منذ البداية زميله المكّلف الحقا بالملفّ  لم يعلم المحامي □

 القضاة

 لم يقم القاضي بفرض اإلحترام في قاعة الجلسة □
 رفع القاضي الجلسة دون تحديد الّسبب و توقيت إستئنافها □
 :قّلل القاضي من إحترام  □

المتضّرر  □المّتهم            □المحامين     □
 ...................................................................................................حّدد

 قاعة الجلسةقام القاضي بالمفاوضة في  □

 صدر الحكم من القاضي بصفة منفردة □
 الحق في الكرامة و المعاملة اإلنسانّية

 سوء المعاملة من طرف الدفاع خالل الجلسة لكن القاضي إعتبر أنا هذه الوقائع غير مبررة دون التثبت من ذلك وقعت إثارة □
 إخالالت أخرى خالل المحاكمة

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

 إمضاء المالحظ
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 الحكم، العقوبة و تنفيذ الحكم – ,استمارة 
 

 مع األفعال المقترفة الحق في عقوبة تتناسب وتتالءم 

 الحكم باإلعدام على المتهم □

  أحيل المّتهم من أجل تهمة و حوكم من أجل تهمة أخرى دون تمكينه من الّدفاع عن نفسه □

 :................................................................حّدد. رغم توّفر شروطها الّتخفيفحرمان المّتهم من ظروف  □
 المتّهم بحضور و مكتملة هيأة من علنيّة، بصورة بالحكم، التّصريح في الحقّ 
 لم يقع الّتصريح بالحكم في قاعة الجلسة □

 وقع الّتصريح بالحكم في غياب المّتهم □

 الّتصريح بالحكم من هيأة غير مكتملةوقع  □

 .مهالمت تدين جديدة إثبات بوسائل اإلدالء يقع لم هوأن اهأقوال في قد تراجعت الضحّية أن رغم مهالمتّ  بإدانة القاضي صّرح □
 الجنايات

 ج.ا.م 100أيام التالية للتصريح بالحكم فصل  12-مسودات الحكم غير متوفرة أثناء ال □

 ساعة من تارخ صدور الحكم 01نّص الحكم غير متوفر بعد  □
 الجنح

  أيام التالية للتصريح بالحكم 12يتعلق الحكم بجنحة مع القيام بالحق الشخصي ونسخة الحكم غير متوفرة خالل ال □

 ونسخة الحكم غير متوفرة قبل أول جلسة إستئناف قام أحد األطراف بإستناف حكم متعلق بجنحة □

 والملف غير متوفر في أول جلسة إستئناف قام أحد األطراف بإستناف حكم متعلق بجنحة □

 مّرات.......لدى اإلستئناف عدد وقع تأخير الجلسة إلضافة الملّف األصلي □
 (ج.ا.م 191فصل )الحق في حكم معلل و مكتوب 

 ال يجيب الحكم على دفوعات محامي المّتهم □

 محامي المتضّرر ال يجيب الحكم على دفوعات □

 لم يورد الحكم الّتعليل في ما يخّص الوقائع □

 لم يورد الحكم الّتعليل في ما يخّص القانون □

 مهالمتّ  تصريحات ىلع إالّ  الحكم يستند لم □

  ودهالشّ  ادةهش ىلع إالّ  الحكم يستند لم □

 العلمّية/ّتقنّيةلم يستند الحكم إاّل على السندات ال □

 لم يستند الحكم إاّل على محضر باحث البداية رغم أّن القضّية تتعّلق بجناية □
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 تنفيذ الحكم الجزائي

 ,355 ,353المدان يستجيب للشروط المنصوص عليها في القانون فصل  يذ العقوبة السراح الشرطي رغم أنلم يمنح قاضي تنف □
 ....................ج فسر لماذا .ا.م354

 الحكم للّشرطة لتنفيذهب اإلعالمتقم كتابة المحكمة بإحالة  لم □

 لم تقم الشرطة بتنفيذ مضمون الحكم □
 الحكم تنفيذ و العقوبة الحكم، - أخرى إخالالت

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 إمضاء المالحظ 
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 تب شبكة المالحظة للعدالة بتونس مك

 شارع الحبيب بورقيبة  – 83ستوديو 

 308مكتب عدد  –الطابق الخامس 

 الجمهورية التونسية  –تونس  1001

 +21871237348: الهاتف

 contact.roj@gmail.com : البريد األلكتروني

 tunisie.com-www.roj : موقع االنترنت
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  محامون بال حدود

 المقر 

 27نهج نامور 

+2777722223:  الهاتف  

 بلجيكيا -بروكسيل   0111

 info@ase.be: البريد األلكتروني

 

 

 

 

 

 

 الّرابطة التّونسيّة للّدفاع عن حقوق اإلنسان

  المقر

 ، شارع الحبيب بورقيبة 23

 الجمهورية التونسية –تونس  1000

 21671258001+ :الهاتف

 الهيئة الوطنيّة للمحامين التّونسييّن

  المقر

 المحكمة االبتدائية بتونس  شارع باب بنات

 الجمهورية التونسية -تونس 1000

 +70220221202: الهاتف

 

 

 

                                                                                                      

mailto:info@ase.be
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محامون بال "يمنع منعا باتا و يعتبر تقليدا كل استنساخ أو تمثيل كامل أو جزئي بأي طريقة من الطرق بدون ترخيص من 

 ".الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان"و " الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين"و " حدود

حصريا باالستعمال الشخصي لصاحب النسخة و غير إال للنسخ الخاص  ،طيقا ألحكام مجلة الملكية الفكرية ،ال يرخص

في  مخصصة الستعمال جماعي و يرخص من جهة أخرى المقاطع التي تستعمل لالستشهاد بها في البحوث العلمية أو للنشر

 . وسائل اإلعالم و الصحف

 3102جانفي 
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