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شكر وتنويه
ّ
الوطنية للوقاية من التعذيب كافة املشاركين من خبراء وممثلين للهياكل الحكومية واملنظمات الدولية ونشطاء املجتمع املدني
تشكر الهيئة
َ
السبع التي انتظمت ّ
الذين ساهموا بفعالية وبانخراط ملحوظ في ورشات التفكير ّ
ّ
ألول ّ
خصوصية األشخاص في وضعية هشة
مرة لتسليط الضوء على
عندما يكونون َ
مجردين من ّ
حريتهم في وضعية االحتجاز أو اإليواء ،من أجل الوقوف على ظروف إقامتهم ونوع معاملتهم واحتياجاتهم واالنتباه إليها ّإبان
ّ
زيارتهم ومحادثتهم في أماكن احتجازهم وإيوائهم طبقا ملا ّ
الوطنية للوقاية
تضمنه الفصل ( )2من القانون األسا�سي عدد  43لسنة  2013املتعلق بالهيئة
من التعذيب.
ّ
وإذ نشكر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي على دعمه النطالق الورشة األولى املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة فإننا نجزل االمتنان ملكتب تونس
للمنظمة العاملية ملناهضة التعذيب على ّ
الدعم املميز الذي أتاح تنظيم بقية الورشات الست التي اختتمت باللقاء العلمي ّ
وتوجت بالندوة التأليفية،
ّ
ّ
ّ
(املثليات
وضعيات األطفال واألشخاص املنتمين ملجتمع «م .ع»
والتي اهتمت بدرس
واملثليون ومزدوجو امليوالت الجنسية والعابرون جنسيا) وكبار السن
ّ
ّ
وذوو
والنساء واألجانب
االضطرابات النفسية والعقلية.
واملتخصصين والخبراء ّ
َ
ّ
ّ
والوطنيين من
الدوليين
املهنيين
لقد أتاحت ورشات التفكير الجماعي والورشة التأليفية بين مختلف املمارسين
مختلف القطاعات ،تشخيصا دقيقا ،وصاغت توصيات عملية ،ترقى متى َ
تم األخذ بها وضمان تفعيلها ،بمستويات حماية حقوق اإلنسان عندما يكون
َ
ّ
وضعية حرمان من ّ
الحرية أو اإليواء وعندما يكون على وجه التحديد من األشخاص في وضعية هشة ،إذ بقدر العناية التي يوليها املجتمع لفئاته
في
املستضعفة يكون مستوى الرقي الذي بلغه املجتمع.
ّ
َ
الوطنية للوقاية من التعذيب الجهد املبذول من قبل السيد مصطفى العلوي ملرافقة أشغال ورش التفكير وأمانة صياغة
وتثمن الهيئة
تقاريرها وضبط مخرجاتها في صيغتها الفرعية وبلورة تقريرها التأليفي.

توطئة
تضع لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة هذا التقرير املوضوعاتي على ذمة لجان الهيئة الوطنية للوقاية
من التعذيب والوزارات املعنية واآلليات األممية والدولية املختصة واملنظمات الدولية ونشطاء املجتمع املدني الوطني ذي العالقة ،من أجل إطالعهم
على ظروف احتجاز وإيواء األشخاص في وضعية هشة في تونس ،وتموقعها بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية ،وتقديم الحلول الكفيلة لتجاوز
النقائص فيها ،وبلورة استراتيجية دامجة للفئات املستضعفة في تفعيل عهدة الهيئة اعتمادا على ما جاء صلب هذا التقرير من توصيات هامة ومتنوعة،
نأمل أن تأخذ بها الجهات املعنية وتنفذها على أرض الواقع من أجل تحسين ظروف املحتجزين املستضعفين في األماكن السالبة للحرية كليا أو جزئيا ،في
إطار العمل على ضمان الحماية الخصوصية للفئات في وضعية هشة كل حسب اختصاصه ومرجع اهتمامه .
لقد أكد الدستور التون�سي الجديد لسنة  2014في باب الحقوق والحريات في الفصل  21على مبدإ املساواة وعدم التمييز بين املواطنين أمام القانون ،وقد
ّ
أولى اهتماما واضحا بحقوق اإلنسان من خالل تفصيله لتلك الحقوق في مختلف جوانبها وأبعادها ّ
ّ
ّ
ّ
الس ّ
والثقافية
واالجتماعية
واالقتصادية
واملدنية
ياسية
ّ
ّ
خصوصية َ
كل فئة واحتياجاتها
وضعية هشة مع مراعاة
لتشمل مختلف فئات املجتمع مثل األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في
ّ
ّ
ّ
والنفسية
االجتماعية
والصح َية...فأكد مثال على حماية املرأة في فصله  46وحماية األطفال في فصله  ،47وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة في فصله .48
وباعتبار أن هؤالء األشخاص املستضعفين ليسوا بمعزل عن املجتمع وتأثيراته ،ويمكن أن نجدهم من بين األشخاص الخارجين عن القانون أو ّ
ممن
يشتبه في أنهم خارجون عن القانون ،فقد شملهم الدستور بالحماية كغيرهم من خالل تحميل الدولة مسؤولية حماية كرامة الذات البشرية وحرمة
الجسد ومنع التعذيب املعنوي واملادي وجعل جريمة التعذيب ال تسقط بالتقادم ،1وضمن لهم محاكمة عادلة تكفل لهم فيها جميع ضمانات الدفاع
في أطوار التتبع واملحاكمة ،معتبرا املتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته ،2مؤكدا على حق السجين في املعاملة اإلنسانية التي تحفظ كرامته ،وتراعي الدولة في
كل ذلك مصلحة األسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في املجتمع .3بل وأفردهم بحماية خاصة من خالل املصادقة على االتفاقيات الدولية
املتعلقة بحقوق األشخاص املستضعفين مثل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،واتفاقية حقوق الطفل ...وهي بذلك مطالبة بااللتزام بتنفيذها
بناء على مقاربة حقوقية شاملة.
وفي إطار ذلك ّأكد ّ
املشرع التون�سي في القانون األسا�سي املحدث للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 4ضمن بابه األول على ّأن من بين مهامها األساسية
عند قيامها بزيارات مراقبة ألماكن االحتجاز  ،التأكد من توفر الحماية الخصوصية لألشخاص ذوي اإلعاقة والتأكد من خلو تلك األماكن من ممارسة
ّ
التعذيب وغيره من املعامالت أو العقوبات القاسية أو اللإنسانية أو املهينة ،ومراقبة مدى تالؤم ظروف االحتجاز وتنفيذ العقوبة مع املعايير الدولية
لحقوق اإلنسان والقوانين الوطنية
وحسب اإلحصائيات الواردة على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من وزارة العدل بتاريخ  28جانفي  ،2019بلغ العدد الجملي للنزالء في السجون ومراكز
اإلصالح  22445سجينا من بينهم  1163نزيال من بعض الفئات املستضعفة مثل األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة ،أي بنسبة  5،181باملائة،
دون احتساب بقية الفئات في وضعية هشة مثل األجانب وكبار السن ومجتمع «م .ع» وذوي االضطرابات النفسية والعقلية لعدم توفر اإلحصائيات
بشأنهم ،يتوزعون كاآلتي :

1
2
3
4

الفصل  23من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014
الفصل  27من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014
الفصل  30من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014
القانون األسا�سي عدد  43لسنة  2013املؤرخ في  21أكتوبر  2013واملتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
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ّ
وضعية هشة والتي تحصلنا عليها خالل ورشات التفكير أو زيارة الهيئة ألماكن االحتجاز ،وذلك
كما يمكننا تقديم بعض األرقام حول بعض الفئات في
على سبيل تقريب األمور إلى األذهان وإعطاء فكرة وليس على سبيل الحصر واإلحصاء ،من ذلك:
عدد السجناء الذين سنهم ستون سنة فما فوق في سجن املرناقية حسب زيارة قام بها فريق من الهيئة في نهاية سنة  86 :2018سجينا.
توجد بكامل البالد التونسية (ّ )12
مؤسسة رعاية لكبار السن تضم ( )355رجال و ( )234امرأة تسيرها جمعيات رعاية املسنين )86( ،باملائة منهم
( 509مقيم«ة») دون أبناء ،و 26باملائة من املقيمين أعمارهم بين (90-81سنة) و 46.9باملائة غير متزوجين .

رغم غياب اإلحصائيات بخصوص األشخاص املنتمين لفئة مجتمع «م.ع» ،إال أن هناك بعض األرقام التي ّ
قدمها تقرير االئتالف املدني ّ
للحريات
الفردية حيث أكد خالل سنة  2017تسجيل محاكمة  72حالة على خلفية الفصل  230من مجلة اإلجراءات الجز ّ
ائية ،ومن بين  115حالة مرصودة
سنة  2018حوكم  37منهم على معنى الفصل املذكور آنفا ،كما َ
تم تسجيل  22حالة منهم َ
تعرضوا للعنف الجسدي في مراكز االحتفاظ موثقة
بالشهادات الطبيةَ ُ ،
وسجلت محاوالت اغتصاب في طريق نقل املوقوفين إلى املراكز أو باملراكز ...
ّ
أجنبيا من جنسيات مختلفة مودعين
خالل زيارة قامت بها الهيئة إلى مركز اإليواء والتوجيه بالوردية  -تونس في شهر جانفي  ،2018سجلت وجود 25

به.
ّ
ّ
ّ
جنسيات إفريقية مودعون بصفة مؤقتة منذ سنة
أجنبيا من
حاليا يوجد باملركب الشبابي باملر�سى (وهو مركز غير مختص في إيواء األجانب) 34
 2017إلى حد تاريخ إعداد هذا التقرير .

ونعتبر هذا التقرير ّ
هاما وفريدا في تطرقه ملوضوع الفئات في وضعية هشة في األماكن السالبة للحرية وأماكن اإليواء ،ألنه ألول مرة يتم تسليط الضوء
فيها على األقليات املحرومة من الحرية كليا أو جزئيا ،التي تعاني أضعاف ما يعانيه اآلخرون ،وذلك بسبب قدم بنايات الوحدات السجنية وغياب
الرؤية الهندسية الواضحة في التوسعات والترميمات املوضعية على الوحدات السجنية وعدم مالءمة التشريعات واإلجراءات والترتيبات اإلدارية
والتيسيرية لخصوصية وضعها عامة مثل السن بالنسبة إلى األطفال وكبار السن أو الجنس بالنسبة إلى املرأة أو األصل والثقافة واللغة بالنسبة إلى
األجانب أو الصحة النفسية والعقلية بالنسبة إلى املضطربين نفسيا وعقليا أو الهوية الجنسية بالنسبة إلى مجتمع «م.ع» أو القدرة على االعتماد
على الذات بالنسبة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة ...وعدم مراعاة االحتياجات الخصوصية لكل فئة منها فيتم استضعافها بسبب كل ذلك ّ
مما يجعلها
في وضعية هشة وعرضة لالنتهاكات أكثر من غيرها ،وهو ما عاينه أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خالل زيارات املراقبة وزيارات التق�صي
في شبهات االنتهاك .
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لقد سعت لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة ،بحكم اختصاصها ،طيلة أكثر من سنة ،إلى تسليط الضوء
على هذه األقلية من مسلوبي الحرية في أماكن االحتجاز واإليواء ،من خالل إفراد كل فئة مستضعفة بورشة تفكير خاصة ّ
يتم فيها التعرف على
املعايير الدولية والقوانين الوطنية املنظمة لها في األماكن السالبة للحرية ،واالطالع على واقع الظروف التي تعيش فيها والوقوف على اإلشكاالت
التي تحول دون احترام حقوقها وحمايتها من شتى أنواع االنتهاك ،لتنتهي بتقديم أهم التوصيات التي ستساعد أعضاء الهيئة على تحسين أدائهم
عند القيام بمهامهم من خالل تطوير أدوات العمل بما يسمح بالوقوف على حقيقة ظروف الفئات املستضعفة في األماكن السالبة للحرية
واالطالع على كل تفاصيلها ونقلها في تقاريرهم لتقديم اإلضافة والتوصيات التي ستساعد في نهاية املطاف على تحسين ظروف عيش تلك الفئات
متى أخذت بها الجهات املعنية في مختلف جوانبها ومراحلها منذ بداية املسار القضائي واملحاكمة إلى غاية اإلدماج في املجتمع.
كما سعت اللجنة إلى العمل بطريقة أفقية بالتنسيق مع جميع لجان الهيئة من أجل بلورة استراتيجية دامجة لتفعيل عهدة الهيئة عند تنفيذها
لجميع مهامها ،واستراتيجية واضحة املعالم مبنية على مقاربة حقوقية شاملة ،أساسها احترام الكرامة املتأصلة في الذات البشرية واحترام مبدإ
عدم التمييز في مطلقه .
ونسعى أن يكون هذا التقرير أداة عمل يستفيد منها جميع املتدخلين من الجهات الرسمية ونشطاء املنظمات الدولية واملجتمع املدني الحقوقي
واآلليات األممية .وستحرص الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،ممثلة في اللجنة املختصة ،على متابعة الـ( )202توصية املنبثقة عن مجهود
عمل دام أكثر من سنة وتم نقلها في هذا التقرير.
نأمل أن يحقق هذا التقرير الخاص األهداف املرجوة ،ويساهم في تقديم اإلضافة ّ
القيمة لحماية األشخاص في وضعية هشة في أماكن االحتجاز
واإليواء وتحسين ظروف عيشهم فيها بما يتالءم مع املعايير الدولية التي صادقت عليها تونس ما بعد الثورة وكرستها في دستورها الجديد سنة
. 2014

« يقال إن املرء ال يعرف ّأمة ما من األمم إال إذا دخل سجونها ،فالحكم على األمم ال ينبغي أن يرتكز على معاملتها ملواطنيها ،ولكن على معاملتها
ملن هم في املستويات ّ
الدنيا » نيلسون مانديال.
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ّأوال :اإلطار العام
التي
في إطار تعزيز قدرات أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في مراقبة أماكن االحتجاز ووضع قائمة التدقيق التوجيهية
َ
سيعتمدونها عند قيامهم بتلك َ
املهمة للتحقق من مدى تالؤم الظروف التي توفرها أماكن االحتجاز واإليواء مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان والقوانين
َ
َ
َ
َ
التعرض للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
الوطنية ومدى توفر الحماية فيها لألشخاص في وضعية هشة من
َ
املهينة ،وبهدف التعهد األمثل باملهام املوكولة للهيئة ،نظمت لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة سبع ورشات
َ
تفكير ونقاش لتسليط الضوء على أوضاع األشخاص في وضعية هشة وجمع أكثر ما يمكن من املعلومات حولهم في األماكن السالبة للحرية أو اإليواء في
ُ
املؤسسات االجتماعية واالستشفائية .وقد اختتمت بلقاء علمي مع خبراء وطنيين ودوليين لالشتغال على تقارير ورشات التفكير وت َوجت بندوة تأليفية
.لتقديم نتائج مجمل األعمال ومخرجاتها.
َ
َ
مثلت ورشات التفكير والورشة التأليفية فضاءات نقاش حيوية بين مختلف املمارسين ّ
واملتخصصين والخبراء الدوليين والوطنيين من
املهنيين
لقد
َ
َ
مختلف القطاعات ونشطاء جمعياتيين من منظمات دولية وجمعيات وطنية ،ومكنت من التشخيص الدقيق الحتياجات األشخاص في وضعية هشة
عندما يكونون في حالة احتجاز أو ايواء .وخلصت األعمال إلى صياغة توصيات عملية لتحسين ظروف االحتجاز واإليواء .
ُ
وقد َ
تم تنظيم ورشات التفكير في مناخ من التعاون األمثل وامل َميز مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي )( (PNUDبالنسبة إلى الورشة األولى) ومع املنظمة
العاملية ملناهضة التعذيب )( (OMCTبالنسبة إلى الورشات الست والورشة التأليفية) ّ
تم التركيز فيها على سبع فئات مستضعفة بحسب ما يبرزه الجدول
املوالي :

جدول ( :)1محاورورشات التفكيرومواعيدها

َ
 -1توضيح املصطلحات :املقصود باألشخاص في وضعية هشة:

َ
تضم فئة األشخاص في وضعية هشة التي اهتمت الهيئة باالنكباب على دراستها للوقوف على ظروفها واحتياجاتها ونوع املعاملة التي تلقاها في
حالة االحتجاز واإليواء سبعة أصناف حسب ما َ
تم تعريفهم باالتفاقيات واملرجعيات الدولية:
َ
َ
َ
َ
ويتسبب غياب املرافق الالزمة في إعاقتهم ومضاعفة معاناتهم (ذوو
كل من ُيعانون من ضعف يتعلق بفقدان أو تعطل البعض من وظائفهم
اإلعاقة 5وكبار السن وذوو االضطرابات النفسية والعقلية(.
َ
كل من يكونون في وضعية استضعاف (األطفال  -االنساء – كبار السن -األجانب  -املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي والعابرون
جنسيا (.
وبالتالي ّ
فكل العاجزين هم من ذوي الفئات املستضعفة ،ولكن ليس كل املستضعفين هم من فئة العاجزين.

ترد املفردات املتعلقة باألشخاص لتشمل كال الجنسين.
يقصد بــ :مجتمع «م.ع» املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي والعابرين جنسيا.
 5يشمل مصطلح “األشخاص ذوي اإلعاقة” كـل مـن يعـانون من عاهات طويلة األجل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية ،قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف
الحـواجز مـن املـشاركة بـصورة كاملة وفعالة في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين ».املادة  1الفقرة  2من االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة
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الحرمان من َ
الحرية« :كل شكل من أشكال احتجاز شخص أو إيقافه أو سجنه أو إيداعه بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلط
6
أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو بسكوتها «
ُ
أماكن االحتجاز« :يقصد بها كل األماكن التي تخضع أو يمكن أن تخضع لوالية الدولة التونسية وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن
ُ
أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها .وتعتبر أماكن احتجاز
بالخصوص  :السجون املدنية ،مراكز إصالح األطفال الجانحين ،مراكز إيواء أو مالحظة األطفال ،مراكز االحتفاظّ ،
مؤسسات العالج النف�سي،
مراكز إيواء الالجئين وطالبي اللجوء«
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الرعاية الشاملة :يقصد بها إسداء خدمات الرعاية النفسية والصحية واالجتماعية والتربوية والثقافية وبرامج التأهيل املنهي بصورة متكاملة
َ
وشاملة وذات جودة ،بما يحقق حسن اإلدماج الالحق في املجتمع.

 -2األهداف العامة:
تنشد الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من خالل تنظيم ورشات التفكير:
َ
تعزيز مهارات أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وتحسين قدراتهم والوقوف على احتياجات األشخاص في وضعية هشة في األماكن
السالبة للحرية وتقييمها بصورة دقيقة.
َ
مراعاة األشخاص في وضعية هشة عند إعداد قائمة التدقيق التوجيهية ) (check-listالتي سيعتمدها أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
خالل زيارات املراقبة ألماكن االحتجاز واإليواء .
َ
اعتماد استراتيجية دامجة للفئات في وضعية هشة خالل تفعيل عهدة الهيئة وإنجاز مهامها.
َ
رفع التوصيات املنبثقة عن ورشات التفكير إلى الجهات املعنية قصد اعتمادها لتحسين ظروف اإلقامة لألشخاص في وضعية هشة في األماكن
السالبة للحرية بما يحفظ كرامتهم ويحمي حرمتهم الجسدية واملعنوية وفقا للمعايير الدولية املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان عموما وحقوق
الفئات املستضعفة على وجه الخصوص ،وطبقا لإللتزامات الوطنية.

 -3األهداف اإلجرائية:
ّ
املعنية وممثلي املجتمع املدني الدولي والوطني الناشط في مجال حماية حقوق اإلنسان
خلق مساحة لتبادل اآلراء والخبرات مع ممثلي الوزارات
والدفاع عن حقوق األشخاص املستضعفين بمختلف أنواعهم.
رصد االنشغاالت املشتركة بخصوص األشخاص املستضعفين لتحسين ظروف حماية حقوقهم باألماكن السالبة للحرية طبقا للمعايير الدولية
والقوانين الوطنية.
جمع املعلومات والتوصيات حول تلك الظروف ورفعها إلى السادة األعضاء العتمادها في قائمة التدقيق التوجيهية ) (check-listوفي برامج عمل
َ
اللجان
املتخصصة صلب الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في سياق رؤية دامجة.
االستفادة من تجربة خبراء املنظمات الدولية وسياقات املمارسات املحمودة التي خبروها.

ثانيا :املشاركون
ّ
امتدت ورشات التفكير من  2017/12/20إلى  2019/04/04و يشير الجدول املوالي إلى ّأن جملة املشاركين بلغت ( )399يتوزعون حسب النوع االجتماعي
بين ( )194امرأة و ( )205رجال بما نسبته ( )% 49نساء في مقابل ( )%51رجاال .كما يتوزعون بين ( )191تابعين للمجتمع املدني بما يمثل ( )%48و()208
تابعين لألجهزة الحكومية بما يمثل (.(% 52
ويمثل املشاركون وزارات الداخلية والعدل والصحة والشؤون االجتماعية واملرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ومختلف الشركاء من ممثلي املنظمات
الدولية والهيئات األممية ونشطاء املجتمع املدني ذي العالقة وقطاع اإلعالم .

 6الفصل ( )2من القانون املحدث للهيئة الوطنية للوققاية من التعذيب عدد34لسنة 2013
 7نفس املرجع السابق
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وقد غلبت تمثيلية املجتمع املدني على تمثيلية القطاع الحكومي في  3ورشات من جملة  7ورشات التفكير هي على التوالي الورشات عدد 1و4و  6املتعلقة
على التوالي بمواضيع ذوي اإلعاقة وكبار السن واألجانب.
هذا وقد تقارب العدد الجملي ملمثلي املجتمع املدني ( )191مع عدد ممثلي األجهزة الحكومية ).(208
َ
وقد حظيت مختلف ورشات التفكير بتغطية إعالمية َ
هامة .كما مثلت مادة للنشرة الرئيسية ألنباء القناة التلفزية الوطنية وعديد القنوات الخاصة (قناة
الجنوبية ،الزيتونةَ ،
الحرة ،الحوار التون�سي (.
َ
كما غطت القنوات اإلذاعية فعاليات ورشات التفكير ومن بينها (اإلذاعة الوطنية ،إذاعة تونس الدولية ،اإلذاعة الثقافية ،إذاعة الشباب ،إذاعة أمل،
إذاعة الزيتونة ،جوهرة ف .م ،إذاعة املنستير(..
ومن بين الصحف التي واكبت عمل ورشات التفكير نذكر :الصباح ،املغرب ،الصحافة ..هذا إلى جانب العديد من املواقع اإللكترونية النشيطة مثل
تونيفيزيون ...

جدول ( :)2املشاركون في ورشات التفكير :حسب النوع االجتماعي والقطاع املنهي
عدد الورشة تاريخ تنظيمها

1
2
3
4
5
6
7

موضوع الورشة

 20ديسمبر 2017األشخاص ذوو اإلعاقة
 18سبتمبر 2018الطفولة
 30كتوبر 2018مجتمع «م.ع«
 27ديسمبر 2018كبار السن
 30جانفي  2019املرأة
 19مارس  2019األجانب
 4افريل  2019ذوو االضطرابات النفسية
والعقلية
جملة املشاركين حسب الجنس/القطاع
%

عدد املشاركين /النوع االجتماعي

عدد املشاركين /القطاع

نساء

رجال

الجملة

الهياكل
ّ
العمومية

املجتمع
املدني

الجملة

20
42
17
16
49
29
21

45
49
26
21
14
19
31

65
91
43
37
63
48
52

28
57
23
9
41
15
35

37
34
20
28
22
33
17

65
91
43
37
63
48
52

194
%49

205
%51

399
%100

208
%52

191
%48

399
%100

ثالثا :منهجية العمل
 3.1ورشات التفكير:
اختارت اللجنة املنظمة منهجية َ
موحدة لتناول كل فئة من الفئات املستضعفة موضوع الدرس حيث ورد العنوان الجامع :
»ظروف احتجاز وإيواء ..................بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية «
ارتكزت منهجية عمل ورشة التفكير إثر افتتاح أشغال الورشات ،على اعتماد جلسة َ
عامة صباحية وأخرى مسائية:
ّ
ّ
الصباحية:
الحصة
املحور األول تناول «القواعد الدولية والوطنية املنظمة ألماكن اإلحتجاز واإليواء للفئة املستضعفة املعنية بالدرس في تلك الورشة» وخصوصيتها النفسية
واالجتماعية واشتمل على محاضرتين افتتاحيتين.
املحورالثاني تناول «رصد الو اقع من خالل الزيارات امليدانية التي قامت بها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واملجتمع املدني«.
ّ
ّ
املسائية:
الحصة
اشتملت على ورشات عمل ومحاور تفكير ونقاش من أجل تسليط الضوء على أهم املنطلقات واالنشغاالت والتوصيات بالنسبة للفئة املعنية بورشة
َ
التفكير من أجل بلوغ رؤية متكاملة مولدة لتوصيات عملية.
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تم تقديم خمس وخمسين ( )55محاضرة وأربع ( )4شهادات خالل ورشات التفكير السبعة َ
وقد َ
تميزت بالعمق والثراء.
كما كان مبرمج اعتماد ورشات تفكير َ
يتم التمهيد لها بمحاضرات تأطيرية حول مواضيع خصوصية بحسب الفئة موضوع الورشة يتوزع على إثرها

املشاركون بحسب اختياراتهم للمساهمة في أشغالها.
ونظرا لنوعية املداخالت املُ َ
قدمة وثراء مضامينها ورغبة املشاركين في تناول مجمل املحاور املعروضة ،اتجهت املراجعة التنظيمية منذ الورشة الثالثة إلى
عدم توزيع املشاركين على ورشات التفكير واالتجاه الى االستفادة من مجموع املشاركين في جلسة مناقشة َ
عامة حول مجاالت اهتمام الورشات وتدقيق
املداخالت في مستوى املالحظات والتوصيات .
وقد أتاحت هذه املنهجية التعديلية استثمارا أفضل للوقت وحيوية أحسن للمشاركة وتلخيصا أوفى للمضامين وتأكيدا على توحيد املنطلقات والغايات.

 3.2اللقاء العلمي:
ارتكزت منهجية عمل اللقاء العلمي خالل يوم  18وصبيحة يوم  19أفريل  2019على تمكين املشاركين (عددهم  )46من التقرير التأليفي لورشات التفكير
َ
املنجزة ليكون مادة للحوار واملناقشة في إطار جلسة عمل َ
الحصة الصباحية تم التمهيد لها بتناول :
عامة خالل
مداخلة بعنوان «اإلطار العام لورشات التفكير ،مسارها وأهم نتائجها ومخرجاتها»َ ،
قدمتها السيدة السيدة مبارك عضوة الهيئة ورئيسة لجنة املرأة
َ
والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة .
َ
َ
مداخلة بعنوان «مكانة الفئات في وضعية هشة في الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة»،
َ
قدمها السيد عبد الوهاب الهاني عضو لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة .
َ
هشة في أعمال اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب»َ ،
قدمها السيد جون سيبستيان بالن،
مداخلة بعنوان «املقاربة الدامجة للفئات في وضعية
مدير البرامج املوضوعاتية بجمعية الوقاية من التعذيب بجينيف.
مداخلة بعنوان «مخرجات ورشات التفكير» ،قدمها السيد مصطفى العلوي َ
مقرر ورشات التفكير.

َ
والحصة الصباحية ليوم  19أفريل والتي ساهم فيها كل املشاركين في جلسة َ
إثر ذلك َ
عامة:
تم تنظيم ورشات العمل التالية على امتداد يوم  18أفريل
َ
هشة في رصد أماكن الحرمان من الحرية» ،ترأسها السيد جون سيباستيان بلون مدير
الورشة األولى «من أجل مقاربة دامجة للفئات في وضعية
َ
البرامج املوضوعاتية بجمعية الوقاية من التعذيب بجينيف وتم تناول املوضوع بالنقاش .
َ
الورشة الثانية «من أجل مقاربة دامجة للفئات في وضعية هشة عند التعهد بحاالت انتهاكات فردية « ترأستها السيدة كيلي مودل مديرة برنامج
عدالة النوع االجتماعي باملركز الدولي للعدالة االنتقالية بنيورك َ
وقدمت مداخلتها االفتتاحية السيدة مروى الردادي رئيسة لجنة التق�صي
بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب .

َ
الورشة الثالثة « أي إصالحات تشريعية ومؤسساتية إلدماج الفئات في وضعية هشة؟» ترأسها السيد ضياء الدين مورو كاتب عام الهيئة
الوطنية للوقاية من التعذيب َ
وقدمت مداخلتها االفتتاحية السيدة عفاف شعبان رئيسة لجنة التشريع والتقارير بالهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب .
َ
الورشة الرابعة «املقاربة الدامجة للفئات في وضعية هشة في برامج التوعية والتكوين» ترأستها السيدة لور املالح عن املنظمة العاملية ملناهضة
التعذيب بجنيف َ
وقدم مداخلتها االفتتاحية السيد الطاهركدا�شي رئيس لجنة التوعية والتحسيس بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب .
الورشة الخامسة « املقاربة الدامجة للفئات في وضعية هشة في البحوث والدراسات» ترأسها السيد عبد الوهاب الهاني عضو لجنة مناهضة
التعذيب باألمم املتحدةَ .
وتم تناول املوضوع بالنقاش .
َ
الورشة السادسة «أي تفاعل بين مختلف املتدخلين الشركاء لبناء مقاربة دامجة للفئات في وضعي هشة؟» ترأسها السيد عبد الوهاب الهاني
َ
وقدمت مداخلتها االفتتاحية السيدة نورة الكوكي رئيسة لجنة العالقة مع املجتمع املدني بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب .

 3.3الندوة التأليفية

ُخ َ
صصت عشية يوم  19أفريل  2019للندوة التأليفية في صيغة جلسة عامة حضرها عدد ثمانية وتسعون مشارك (ة) ( )98من ممثلي الهياكل العمومية
واملجتمع املدني الشريك في مجمل ورشات التفكير املنجزة من أجل تقديم التقرير التأليفي لورشات التفكير على ضوء مناقشتة الجماعية واإلضافات
ُ
النوعية التي شملته وفسح املجال ملناقشته النهائية .وأختتمت بتوزيع شهادات شكر على املشاركين املؤثثين لسلسلة ورشات التفكير .
12

ّ
واملرجعيات
رابعا :املنطلقات
أجمعت املداخالت على املنطلقات املبدئية واملرجعيات التالية:
ُ َ
َ
التأكيد على أن التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أمورا محظورة وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان.
إن عدم التعرض للتعذيب حق يجب حمايته في كل الظروف.
إن الدول ُملزمة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان لجميع األشخاص دون أي شكل من أشكال التمييز وأن وضعية الهشاشة ال يجب أن تكون سببا في
أي شكل من أشكال اإلنتهاك .
وجوبية احترام الكرامة البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب املادي واملعنوي املكفولة طبقا للمعايير الدولية والقوانين الوطنية.
َ
التأكيد على أهمية احترام كرامة الشخص مسلوب الحرية كليا أو جزئيا ،طبقا ملا ضمنه الفصل  23من الدستور « تحمي الدولة كرامة الذات
»البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب املعنوي واملادي وال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
التذكير بأهمية العمل وفق املبادئ التي َ
نصت عليها قواعد بانكوك ومنها « :ضرورة اجتناب العقوبات السالبة للحرية قدر اإلمكان وإعطاء األولوية

للتدابير غير االحتجازية مراعاة ملصلحة السجينة وملصلحة عائلتها وأطفالها – وضعها بأقرب مكان من العائلة لضمان زيارة عائلتها لها -توفير الرعاية
َ
الصحية والنفسية املالئمة قبل وبعد الدخول إلى السجن – معاملة املرأة معاملة إنسانية عند إصدار الحكم وبعده  -الحفاظ على الكرامة أثناء
عملية التفتيش – الحماية من العنف من خالل برامج التثقيف والتوعية باألمراض املنقولة جنسيا واإلدمان والوقاية منها ومن االنتحار  -إعالة
أطفال السجينات بما يتالءم ومصلحتهم الفضلى «.
مراعاة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
مراعاة القواعد النموذجية الدنيا الخاصة باألطفال واملبادئ التوجيهية النوعية للتعامل مع األطفال في وضعية التجريد من الحرية على ضوء اتفاقية
حقوق الطفل واالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب والبروتوكول االختياري امللحق بها وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية بشأن حماية األحداث
املجردين من َ
حريتهم.
ضرورة مراجعة املنظومة العقابية باعتماد اإلجراءات والعقوبات البديلة عن السجن.
التذكير بأهمية احترام املعايير التي َ
نصت عليها قواعد نيلسون مانديال وقواعد بانكوك الخاصة بالتدابير غير االحتجازية للمجرمات ( )2011التي تهم
كل السجناء ووضعية املرأة تحديدا ُ«يعامل كل السجناء باالحترام الواجب لكرامتهم املتأصلة فيهم كبشر» (قاعدة « )1تطبق القواعد بصورة حيادية
ودون أي شكل من أشكال التمييز « (القاعدة  )2وبالتالي فالنساء مشموالت بالعناية مع اعتبار االحتياجات الخاصة للسجينة.

التذكير بمحاور املراقبة التي أكدتها قواعد مانديال ( )2015واملتعلقة ب ـ  (:سوء املعاملة  -التفتيش وظروفه  -ظروف االحتجاز املادية والنظافة  -تعزيز
ُ
َ
األمن والحراسة  -الخدمة االجتماعية  -اإلجراءات التأديبية والعقوبات  -الخدمات َ
والصحية  -املعلومات املقدمة للمحتجزين بشأن حقوقهم
الطبية
وواجباتهم ووضعياتهم الجزائية  -األنشطة الترفيهية وفرص العمل والتكوين والتأهيل  -اإلتصال بالعالم الخارجي – ممارسة الشعائر الدينية  -طاقم
العمل (...
االلتزام بتفعيل دستور الجمهورية التونسية لسنة  2014واالتفاقيات الدولية ذات العالقة لحماية حقوق اإلنسان وإنفاذها.
َ
ُ
التذكير بأن عامل االكتظاظ الذي تعاني منه املؤسسات السالبة للحرية ،يضاعف من وطأة االحتجاز 8و يحط من الكرامة البشرية ،واملهم في حالة
َ
ُ
َ ُ
توفر ظروف إنسانية ُتحترم فيها كرامة الشخص امل َ
جرد من
االحتجاز ضمان
حريته وتكفل له فيها بقية حقوقه اإلنسانية.
الـتأكيد على حظر االعتقال التعسفي والترحيل القسري.

اتيجيات»ُ :ي َ
السالبة ّ
 8الندوة العلمية الدولية السنوية التي نظمتها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتاريخ  18-19ديسمبر  2018بعنوان «اآلليات الوقائية الوطنية في مواجهة االكتظاظ داخل األماكن ّ
للحرية  -املقاربات واالستر ّ
سجل االكتظاظ اليوم معدل
حير حيث تتجاوز نسبته بالسجون التونسية  150باملائة ،في حين انه من املفروض اال يتجاوز االشغال طاقة االستيعاب التي تتيح للمحتجز أو ملسلوب الحرية َ
إشغال ُم َ
التمتع بحقوقه في َ
ظل ظروف مادية ومعنوية تحترم خصوصيته من ناحية ،وحتى ال
َ
حقه في الراحة ،وفي التغذية ،وفي انتظام العالج ،وفي املعاملة اإلنسانية من ناحية أخرى
يتعرض ألي شكل من أشكال سوء املعاملة التي تطال
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«

َ
خامسا :التوصيات املتعلقة بتحسين ظروف االحتجاز واإليواء بالنسبة إلى كل فئة

نتائج عمل ورشات التفكير«

يتناول الجزء الخامس من هذا التقرير تقديم التوصيات املنبثقة عن ورشات التفكير وعددها مائة وأربع وثمانون ( )184توصيةُ .ويستكمل بما أفضت
إليه مناقشات اللقاء العلمي مع الخبراء من توصيات إضافية وعددها ثماني عشرة (َ )18
مما يجعل الحصيلة العامة للتوصيات مائتان واثنتان ()202
توصية.
َ
تم تبويب التوصيات على خمسة مستويات فيما يتعلق بشروط تحسين ظروف االحتجاز واإليواء بالنسبة إلى كل فئة .وهي على التوالي:
املستوى التشريعي.
مستوى التنظيم والتنسيق والتعاون مع املجتمع املدني.
مستوى انتداب وتطوير قدرات العاملين بمؤسسات االحتجاز واإليواء.
مستوى تقييم الجهود والرصد والرقابة بأماكن االحتجاز واإليواء.
مستوى تعزيز املشاركة وحماية املتضررين.
وتم تخصيص الجزء السادس لتقديم التوصيات املُ َ
هذاَ ،
وحدة التي انبثقت عن ورشات التفكير بشأن تحسين ظروف احتجاز األشخاص في وضعية
َ
َ
ُ
هشة .كما أتاحت الورشات بلورة توصيات خصوصية تتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وشروط تيسير عملها والتي نفرد لها الجزء السابع من
التقرير التأليفي.
َ َ
َ
هامة تعلقت ب ــ:
كما مكنت املناقشات املتعلقة بالتقرير التأليفي من إضافة توصيات
اإلصالح التشريعي،
استراتيجية عمل الهيئة،
َ
استكمال فئة االشخاص في وضعية هشة باضافة فئة املحكوم عليهم باالعدام أو باملؤبد واملصابون بالسيدا والسل واألمراض املعدية والسارية
واملنقولة جنسيا وعبر الدم واملتعايشون مع االمراض املزمنة (مر�ضى القلب والسكر والعجز الكلوي .(...

 1.5على املستوى التشريعي:
 1-1-5بخصوص املحتجزين من ذوي اإلعاقة
ّ
 .1تفعيل نظام العقوبات البديلة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة وتفادي أكثر ما يمكن العقوبة السالبة ّ
لحريتهم خاصة عندما يتعلق األمر بعقوبات
بسيطة
 .2إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي تقل َ
مدتها عن سنة كاملة خاصة إذا تعلق األمر بطفل حامل إلعاقة.
الحرية املحروسة وتجنب أكثر ما يمكن تسليط العقوبة السالبة ّ
 .3تفعيل دور مندوب ّ
للحرية ضد األطفال ذوي اإلعاقة على وجه الخصوص.
 .4مزيد تطوير الفصل َ 13
مكرر من مجلة اإلجراءات الجزائية بما يضمن توفير الترجمة بلغة اإلشارة أثناء مختلف مراحل التحقيق واملقاضاة
عندما يكون املشتبه به حامل إلعاقة في السمع والنطق
 .5وضع وسائل وأدوات مراقبة للتأكد من توفر الحماية لذوي اإلعاقة في أماكن االحتجاز واإليواء (تركيز كاميرات مراقبة(.
 2-1-5بخصوص األطفال في وضعية احتجازأو ايواء
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 .1على الوزارات املعنية (وزارة العدل ،وزارة الداخلية ،وزارة شؤون املرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الصحة  )...صياغة
استراتيجية شاملة لعدالة آمنة وصديقة للطفل مستندة إلى املقاربة املبنية على حقوق اإلنسان ومراعاة النوع االجتماعي.
َ
.2
يتعين في كل األحوال إعمال مصلحة الطفل الفضلى عند إيواء الطفل بمؤسسات الرعاية والعمل على أن يكون فصله عن محيطه األسري آخر
حل يمكن اللجوء إليه
 .3العمل على مزيد احترام جملة النصوص التشريعية الدولية والوطنية املتعلقة بحقوق الطفل وااللتزام بقواعدها املبدئية والتوجيهية.
 .4العمل على مواءمة النصوص التشريعية والترتيبية لالتفاقيات الدولية ذات العالقة وملضامين دستور الجمهورية التونسية لسنة .2014
 .5إن االهتمام بحقوق الطفل مرتهن بالظروف التي يعمل فيها القائمون عليهم في إطار احترام شمولية حماية حقوق اإلنسان ،إذ يتعذر في كثير من
األحيان احترام املعايير الدولية والوطنية لحماية حقوق الطفل بسبب نقص اإلطار املختص وضعف التكوين والتأهيل .
 .6االشتغال على إيجاد بدائل لعقوبة حرمان األطفال من الحرية من بينها إحالتهم إلى مراكز الدفاع واالدماج االجتماعي وإيوائهم بمراكز الرعاية
االجتماعية لألطفال .
َ
التسرع في إيقاف األم املشتبه بها في الجرائم األخالقية وتأجيل تنفيذ العقاب البدني للمرأة الحامل املحكوم عليها إلى
 .7تنقيح القانون بما يتيح عدم
ما بعد الوضع بالنسبة للجرائم غير الخطيرة.
 .8التوسيع في صالحيات اإلدارة العامة للسجون واإلصالح في مجال منح الزيارة بدون حاجز وبصفة مستمرة ولو تجاوز سن الطفل  13سنة وبصرف
النظر عن الوضعية الجزائية للسجين (محكوم أو موقوف) وصنف الجريمة املرتكبة (حق عام أو إرهاب) وذلك وفقا ملصلحة الطفل الفضلى مع
مراعاة مقتضيات أمن املؤسسة وسالمة الطفل الزائر.
ُ َ
 .9مراجعة التشريعات املنظمة ملؤسسات الرعاية واإليواء حتى تتجاوز نقائصها التي كشفتها ممارسات رعاية الطفولة وتواكب متطلبات التغيير
املجتمعي.
 .10مزيد تفعيل آلية الوساطة ومزيد التعريف بها لدى الباحث البدائي.
 .11تفعيل دور مندوب الحرية املحروسة.
 3-1-5بخصوص املحتجزين من مجتمع « م.ع«
 .1العمل على االلتزام بالخطوات التوجيهية الخمس التي وضعتها األمم املتحدة وفقا لقرارها املتعلق بالحماية من العنف والتمييز القائم على امليل
الجن�سي والهوية الجنسانية:
َ
حماية األشخاص من العنف املترتب على كراهية املثليين جنسيا ومتغيري الهوية الجنسانية وإدراج امليل الجن�سي والهوية الجنسانية
َ
كخاصيتين محميتين بموجب قوانين الكراهية
منع تعذيب املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي والعابرين جنسيا و/أو معاملتهم معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة.
إلغاء القوانين التي ُت َ
جرم املثلية الجنسية.
حظر التمييز على أساس امليل الجن�سي والهوية الجنسانية.
صون حرية التعبير وتكوين الجمعيات واالجتماع السلمي.
 .2على السلطات املعنية اتخاذ تدابير َ
فعالة ضد التمييز والعمل على وضع خطة وبرامج للتحسيس بمخاطر الوصم االجتماعي وآثاره ومخاطر رهاب
املثلية
 .3الحاجة إلى الدراسات العميقة لرصد االنتهاكات لتوفير الحماية الالزمة.
 .4إلغاء التجريم الذي ورد في الفصل  230من مجلة اإلجراءات الجز ّ
ائية بوصفه مخالفا للدستور واملواثيق الدولية.
َ
واملس من حرمته الجسدية واعتباره تعذيبا.
 .5إنهاء العمل بالفحص الشرجي ملا يمثله من إساءة بالغة لكرامة الفرد
 .6تيسير املسار القضائي بخصوص العابرين واملتحولين جنسيا والحاجة الستعجال درس وضعياتهم بصورة إفرادية.
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 .7التأكيد على اعتماد تصريح الشخص العابر جنسيا بنفسه عن حالته املدنية إلى حين تسوية وضعيته وتثبيت الحالة املدنية الجديدة طبقا
للملف القانوني .
 4-1-5بخصوص كبارالسن في وضعية احتجازأو إيواء
 .1تعزيز إمكانات الهيكل املشرف على ملف كبار السن بوزارة شؤون املرأة واالسرة والطفولة وكبار السن باعتبار تطورحجم فئة كبار السن في
املجتمع .
املخصصة لرعاية كبار السن في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية اعترافا لهم بما َ
َ
قدموه لتنمية املجتمع في مختلف قطاعات
 .2دعم البرامج
اإلنتاج.
 .3اعتماد التمييزاإليجابي لفائدة كبارالسن في السجون وإفرادهم بأجنحة خاصة وذلك التزاما باملبدأ الخامس من قرار الجمعية العامة لألمم
املتحدة عدد  43/ 173لسنة  1988والذي ينص على إمكانية اتخاذ تدابير لحماية حقوق كبار السن على غرار املرأة والطفولة في أماكن االحتجاز
َ
َ
َ
«الصحة
الصحة العاملية تبنت برنامجا ذا أولوية وله هدف أسا�سي
الصحي والنف�سي ،خصوصا وأن منظمة
واإليواء نظرا لهشاشة وضعهم
َ
الجيدة تضيف حياة للسنوات وليس فقط سنوات للحياة .
 .4اعتماد السوار اإللكتروني بديال عن االحتجاز.
 .5مراعاة ظروف كبار السن عند التقا�ضي في مختلف مساراته.

َ
الصحية الجامعية.
 .6احداث أقسام خاصة بطب الشيخوخة على مستوى املؤسسات
 5-1-5بخصوص املرأة في وضعية احتجازأو إيواء
 .1تعديل القوانين من أجل إتاحة إمكانية أكثر َ
فعالية للمراقبة القضائية لجميع أماكن االحتجاز وتمكين هيئات الرصد املستقلة من القيام بزيارات
منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن االحتجاز واإليواء وعقد لقاءات خاصة مع مسلوبات َ
الحرية باعتبارهن أكثر عرضة للحرمان من الزيارة
العائلية بسبب الوصم االجتماعي
دور
 .2تدعيم دور املراقبة القضائية قبل املحاكمة ،كبديل عن اإليقاف .وإعطاء القا�ضي الوساطة الجزائية في بعض الجنح والجرائم التي ال تشكل
خطرا على األمن العام .
 .3اعتماد تدابير تعليق تنفيذ العقوبة السجنية مع الوضع تحت االختبار من قبل القا�ضي بعد استشارة أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي
َ
خاصة بالنسبة للمرأة الحامل واألم املرضعة.
 .4تفعيل عقوبة العمل من أجل املصلحة العامة وتوسيعها.
ُ
 .5النظر في بدائل للعقوبة بالسجن في جريمة املراودة وما تستوجبه من الخضوع للسجن ملدد قصيرة.
.6
.7
.8
.9

تنقيح القانون لتمتيع املرأة الحامل أو املرضعة بالعقوبة البديلة وبالسراح الشرطي.
َ
ُ
مراجعة أركان بعض الجرائم التي تقترف إال من قبل النساء مثل جرائم املراودة والبغاء السري واإلجهاض غير الشرعي.
َ
السجنية 10في إتجاه تدعيم حقوق املرأة السجينة ومراعاة خصوصياتها واعتبار العقوبات
مراجعة وتنقيح اإلطار التشريعي الخاص باملنظومة
البديلة عن السجن أو الحط من العقوبة (األم الحامل أو املرضعة(.
تمكين السجينة املحكومة بعقوبة قصيرة َ
املدة من السراح الشرطي عند بلوغ ابنها السن املوجبة ملغادرته السجن (عامان(.
 6-1-5األجانب في وضعية احتجازأو إيواء

 .1اعادة النظر في املنظومة القانونية الراهنة ذات املنحى العقابي الذي ال يراعي الجوانب الحقوقية وال يكفل حمايتها ،حتى تتالءم مع االتفاقيات
املصادق عليها ومضامين دستور . 2014

 10قانون نظام السجون عدد 52املؤرخ في  14ماي  2001والقانون عدد  58املؤرخ في  4اوت 2008
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 .2مراجعة القوانين املنظمة ملراكز اإليواء حتى تؤدي وظيفتها على الوجه األكمل وتوفير اإلمكانات الالزمة للوفاء بالتزامات الدولة التونسية لحماية
حقوق اإلنسان .
 .3منح القا�ضي الجزائي سلطة تقديرقرارات ترحيل األشخاص األجانب التي يتخذها وزير الداخلية وإمكانية الطعن فيها.
 7-1-5بخصوص االشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية في وضعية احتجازأو إيواء
ٌ
بالصحة العقلية وبشروط اإليواء في املستشفى بسبب اضطرابات عقلية
 .1توفير الشروط املادية لتفعيل القانون عدد  83لسنة  1992املتعلق
بما يوجب تخصيص االعتمادات املالية الالزمة وتفعيل اآلليات املنصوص عليها.
َ
َ
الصحية الالمركزية لتقريب الخدمات من املواطن وتخصيص االعتمادات الالزمة وانتداب اإلطارات الضرورية.
 .2تفعيل السياسة
 .3إحداث وحدات للطب النف�سي داخل السجون ومراكزإصالح األطفال.
َ
َ
 .4دعم الالمركزية في املؤسسات االستشفائية النفسية واعتماد الالمركزية ملؤسسات الرعاية لفئة املر�ضى النفسانيين الفاقدين للسند العائلي ملا
في ذلك من أهمية وتأثير إيجابي على نمط التعهد والرعاية االجتماعية.

 2.5على املستوى التنظيمي واالجرائي والتعاون مع املجتمع املدني:
 1-2-5بخصوص ذوي اإلعاقة في وضعية احتجازأو إيواء
 .1فسح املؤسسات مجال التعاون مع املجتمع املدني ملالءمة أماكن االحتجاز لخصوصيات حاالت اإلعاقة الحركية والبصرية ّ
وحل مشكل الحواجز
ّ
َ
الخصوصية داخل الغرف ،تهيئة األروقة ،تهيئة دورات املياه والصرف الصحي ،تهيئة
التحرك والوصول» (توفير املرافق
املعمارية لضمان «سهولة
املساحات واألماكن الجماعية ،وفضاءات الترفيه ،والصاالت (...
 .2توفير املساعدة اإلنسانية للعاجزين عن الحركة وغير القادرين على الوصول دون مساعدة اآلخر
ّ
َ
الهندسية ملشاريع التوسعة أو البناء
التحرك والوصول» ضمن التصاميم
 .3توفير املرافق الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة «إمكانية
املبرمجة في املستقبل .
الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة وتوفير أجهزة مساعدة ّ
ّ
طبية ومعدات مالئمة (رافعة ،سرير طبي ،أجهزة توصيل الدواء،
 .4دراسة االحتياجات
ع�صي م�شي ،أجهزة م�شي عادية وعكازات وما إلى ذلك (...

َ
الحرية أو املحامين وذلك بتهيئة َ
 .5مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة من الزائرين من أفراد أسر مسلوبي َ
املخصصة
املمرات واألماكن
للزيارات واملقابالت ودورات الصرف الصحي ...
ّ
 .6التفرقة في السجون وفي مراكز اإليقاف بين املحتجزين ّ
املصنفين خطيرين جدا وبين األشخاص ذوي اإلعاقة.
ّ
ّ
نموذجية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
سجنية
 .7تخصيص غرف

والصم والعمل على توفير مختص في اللغة باإلشارة والبرايل إعماال ّ
ّ
للحق في الوصول إلى
 .8اتخاذ التدابيرالالزمة املالئمة لحاجيات املكفوفين
املعلومة باللغة املفهومة بالنسبة إليهم .
ّ
ّ
ّ
والترفيهية.
الرياضية
للصم واملكفوفين ملمارسة األنشطة
 .9تهيئة األماكن الخاصة
ّ
ّ
الصم واملكفوفين وذوي اإلعاقة الحركية مثل توفير معدات اإلتصاالت،
التقنية ملالءمة مكان االحتجاز مع خصوصية حاالت
 .10توفير املساعدات
إستعمال لغة اإلشارة ،مضخمات صوت للهاتف ،استعمال الضوء األحمر كوسيلة لإلشارة ،الحلقة املغناطيسية ،املسالك املهيئة واملساند إلخ...
 2-2-5بخصوص األطفال في وضعية احتجازأو إيواء
 .1توفير فضاء مستقل خاص بأطفال السجينات واملرضعات رفقة أمهاتهم تتوفر به املرافق األساسية وينأى قدر اإلمكان عن مظهر طبيعة البناءات
السجنية دون أن يخل بالقواعد األمنية.
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 .2وضع خطة عملية لتهيئة فصل الطفل عن أمه عند وجوب مغادرته الوحدة السجنية في الحاالت التي ضبطها القانون وتأمين مرافقتهما النفسية
من قبل أخصائيين نفسانيين للتقليص من وطأة الفصل .
 .3مراجعة هيكلة مؤسسات إيواء األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الخاضعين للعالج النف�سي بما يتناسب واملعايير الدولية لحقوق األطفال ذوي
اإلعاقة.
 .4مزيد العناية باالستقبال االجتماعي والنف�سي للطفل املودع في مراكز اإلصالح ومراكز الرعاية االجتماعية والتكفل بتأمين مراقبته على مدار
الساعة بكافة الوسائل التي تكفل حماية معطياته الشخصية.
 .5تحسين خدمات التكوين املنهي املوجه للطفل وتطوير برامجه وتجهيزاته بما يتالءم مع متطلبات سوق الشغل َ
وييسر اندماجه املنهي.
 .6مراجعة املنظومة التربوية واالهتمام بمرحلة ما قبل اإليداع من خالل برامج الوقاية ودعم العائلة (اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا) لتحسين
مستويات تعهدها باحتياجات الطفل.
 .7تفعيل آليات اإلدماج وتدارس مدى تكامل مساراتها (مواصلة التكوين– مواصلة التعليم – مساعدته على بعث مشروع خاص(.
 .8تحسين خدمات الرعاية واإليواء لكفالة حق الطفل في البقاء والنماء وضمان مستويات الرفاه املطلوبة.
 .9حماية األطفال من جميع أشكال التمييز.
 .10تحسين البنية التحتية بمؤسسات اإليواء والرعاية وصيانتها وتحسين مظهرها العام.
 .11التسريع في نسق َ
البت في القضايا املتعلقة باألطفال املوقوفين للتقليص الى الحد األدنى من فترات تجريدهم من َ
حريتهم حتى ال ُيحرموا من
التمدرس .
 .12التعجيل بوضع اإلجراءات الترتيبية لتفعيل القانون عدد  58لسنة  2017بشأن إحداث فرقة أمنية مختصة في قضايا جرائم العنف ضد املرأة
والطفولة.
 .13املتابعة النفسية واالجتماعية لعائالت األطفال َ
املسرحين لضمان الحظوظ الكافية إلنجاح اندماج أبنائهم.
 .14وضع قاعدة بيانات وخارطة في املؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال حماية ورعاية الطفولة لتيسير التدخل والتعاون لحماية أفضل لحقوق
الطفل.
 .15إحداث هيكل تنسيق مشترك بين الوزارات واملؤسسات ذات الصلة والتعاون مع تشكيالت املجتمع املدني الشريكة.
 .16تفعيل اللجنة الفنية لإلدماج ،ملتابعة حماية األطفال في نزاع مع القانون وإصالحهم وإعادة إدماجهم.
 .17تفعيل االتفاقيات املشتركة بشأن تأهيل األطفال املسرحين من السجون ومراكز اإلصالح وتحسين مستوى التنسيق والتكامل بين املتدخلين في
منظومة الرعاية والحماية واإلدماج.
 .18تقييم آلية الوساطة ومزيد تفعيلها ألجل حماية أفضل لحقوق الطفل في نزاع مع القانون بالتعاون مع تشكيالت املجتمع املدني ذات العالقة.
 3-2-5بخصوص مسلوبي الحرية من مجتمع «م .ع«
 .1احترام رغبة الشخص املحتفظ به في اختيار من يرغب في إعالمه بوضعيته.
 .2التأكيد على حماية خاصة للمعطيات الشخصية بتركيز كاميرات املراقبة بمراكز اإليواء واإليواء الوجوبي ومراكز اإلصالح والسجون.
 .3منع التصنيف التمييزي للموقوفين عند اإليداع باملؤسسات السجنية خصوصا بالنسبة للمثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجن�سي والعابرين
جنسيا.
 .4إفراد العابرين جنسيا في حالة االحتجاز بغرفة خاصة طبقا لرغبتهم واألخذ بعين االعتبار خصوصية حاالتهم لحمايتهم من التعرض ألي شكل من
أشكال العنف واالعتداء أو االستغالل الجن�سي .
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 4-2-5بخصوص كبارالسن في وضعية احتجازأو إيواء
 .1اعتماد دليل إجراءات العمل مع كبار السن.
 .2اعتماد الحلول البديلة لإليواء باملؤسسات من ذلك إسداء الخدمات والعيادات املنزلية.
 .3اإلرشاد االجتماعي بمقر إقامة كبير السن وتقريب الخدمات منه.
 .4إحداث أجنحة خاصة بكبار السن في السجون.
 .5احترام شروط اإليواء الخاصة بكبار السن.
 .6التعجيل بإصدار كراس الشروط التي تمت مراجعتها في أقرب اآلجال املمكنة واملتعلقة بإحداث مؤسسات استشفائية لكبار السن .
 .7اعتماد قانون أسا�سي ملساعدي الحياة بمراكز رعاية كبار السن.
 .8إبرام اتفاقيات شراكة مع املنظمات والهيئات الحقوقية إلسداء الخدمات الخاصة بكبار السن.
 .9ومع الجمعيات العاملة في املجال االجتماعي والطبي والثقافي.
 .10إرساء مشروع تنشيط يمكن من تحقيق األهداف اإلندماجية والتواصلية لكبار السن مع اعتبار احتياجاتهم املستقبلية بحسب مستوياتهم
التعليمية واالجتماعية.
 .11وضع آلية للتشكي لفائدة كبار السن.
 .12املصادقة على النظام الداخلي ملؤسسات الرعاية والعمل على تفعيله.
 .13اعتماد دليل إجراءات العمل مع كبار السن.
 .14دعم العمل الفريقي َ
متعدد االختصاص لفائدة كبار السن مع تعزيز انتداب األخصائيين النفسانيين اعتبارا لخصوصية وضعياتهم.
 .15إحداث شبكة جمعيات كبار السن لتوحيد املطالب وتنظيم التعاون بين املجتمع املدني والهياكل الحكومية.
 5-2-5بخصوص املرأة في وضعية احتجازأو إيواء
ُ
 .1إحداث أجنحة للسجينات اللواتي يعانين من األمراض املعدية ،مع توفير الرعاية الالزمة واملتابعة الطبية املستوجبة.
 .2اعتماد التدرج في فصل الطفل عن أمه.
 .3تعزيز سلك أخصائيي التغذية بالسجون لحماية أفضل لصحة السجينات.
 .4توفير وسائل النظافة وموادها األساسية لفائدة السجينات وحماية األطفال املرافقين ألمهاتهم من الجراثيم.
 .5اعتماد دليل للمرأة السجينة.
 .6وضع دليل تدخل في خصوص تعامل مختلف املؤسسات مع النساء السجينات ينظم تكامل التدخالت لفائدتهن.
 .7إبرام شراكة مع الوزارات املعنية (التربية والثقافة والشؤون الدينية  )...وتدريب إطاراتها ليتعهدوا بدورهم في تقليص الوصم االجتماعي للسجينة
وتغيير العقليات السلبية تجاهها بما يساهم في تيسير إدماجهن في املجتمع.
 .8دعم البرامج املشتركة ملزيد تثقيف وتكوين اإلعالميين حول الحقوق والحريات املتعلقة بالسجينات مع احترام النوع االجتماعي وحماية املعطيات
الشخصية.
 .9ضمان التعهد النف�سي واالجتماعي الذي يقوم على َ
تعدد االختصاصات دون االقتصار على العالج الطبي باألدوية املهدئة.
 .10اعتماد خاليا انصات للسجينات وفتح مجال تعاون إدارة السجون مع منظمات املجتمع املدني في هذا املجال (مثال الجمعية التونسية للنساء
الديمقراطيات  -جمعية ».(... «Psychologues du monde
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 6-2-5األجانب في وضعية احتجازأو إيواء
 .1إشاعة املعرفة بالضمانات األساسية التي كفلها القانون عدد 5لسنة  2016لحقوق املحتفظ به األجنبي.
 .2توسيع فهم مضامين القانون عدد 5لسنة  2016ليشمل وجوبية حضور املحامي أثناء احتجاز األجانب وترحيلهم.
 .3مأسسة التعاون مع جمعية املتربصين األفارقة بالنسبة للمراكز األمنية لضمان الترجمة لفائدة األجانب املحتفظ بهم من أجل توفير شروط
املحاكمة العادلة وإعتبار ما توخاه مركز األمن بالعوينة في هذا االتجاه ممارسة محمودة.
 .4األخذ بالتجارب الدولية املحمودة للتعامل مع األجانب من خالل إحداث فرقة أمنية خاصة باألجانب السيما بالنسبة للمناطق الحدودية النائية.
 .5فتح املؤسسة السجنية لزيارة املجتمع املدني للمساعدة على فك عزلة املحتجزين األجانب وتقديم الخدمات التي يحتاجونها.
 7-2-5املصابون باضطرابات نفسية وعقلية في وضعية احتجازأو إيواء
 .1االلتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة داخل املؤسسات املتعهدة بذوي االضطرابات النفسية والعقلية.
 .2مزيد التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والعدل.
 .3دعم التعاون ملصلحة املر�ضى ذوي االضطرابات النفسية والعقلية في حدود احترام اختصاص كل طرف مع االلتزام بحماية حقوق اإلنسان
وتوخي الحذر والحيطة األمنية الالزمة بالنسبة للحاالت الخطيرة .
َ
الصحية داخل السجون وغرف االحتفاظ املركزية وتهيئة غرف محمية لعزل املسجون /املحتفظ به املضطرب عقليا إلى
 .4مزيد االهتمام بالرعاية
حين مباشرته من قبل الطبيب النفساني .
 .5تخصيص طبيب قار بوحدة االحتفاظ ببوشوشة.
 .6دعم السياسة الصحية األساسية والعناية بالصحة النفسية لتقليص حجم اإليواء الوجوبي.
 .7تحسين ظروف عمل العاملين في مجال العناية بذوي االضطرابات النفسية والعقلية والتعهد املستمر بتكوينهم وتأهيلهم وتحفيزهم والعناية
َ
بصحتهم .
 .8ترشيد استعمال األدوية.
َ
َ
والصحة العقلية في السجون بكليات الطب.
متخصصة في الطب النف�سي
 .9إحداث شهادة
 .10دعوة منظمات املجتمع املدني لدعم جهود مختلف املؤسسات السجنية لرعاية ذوي االضطرابات النفسية والعقلية ومساعدتهم.

 3.5على مستوى انتداب وتطويرقدرات العاملين بمؤسسات االحتجازأو اإليواء
 1-3-5بخصوص ذوي اإلعاقة في وضعية احتجازأو إيواء
 .1وضع مقاييس ومعايير دقيقة النتداب العاملين بأماكن االحتجاز وتعهد تكوينهم األسا�سي والتكميلي بما َ
يرسخ لديهم قواعد العمل وفق املقاربة
املبنية على حماية حقوق اإلنسان .
 .2القيام بدراسة مسحية لتوصيف الواقع من أجل ضبط العدد الحقيقي لألشخاص ذوي اإلعاقة داخل أماكن االحتجاز.
 .3القيام بدراسة وصفية حول ظروف االحتجاز واإليواء لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل الوقوف على أهم النقائص واالحتياجات.
 .4برمجة دورات تكوينية وتدريبية وورشات توعوية لفائدة األعوان واملشرفين على أماكن االحتجاز واإليواء حول كيفية التعامل مع األشخاص ذوي
اإلعاقة.
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 2-3-5بخصوص األطفال في وضعية احتجازأو إيواء
َ
املختصين.
 .1وضع مقاييس ومعايير دقيقة النتداب األشخاص املباشرين لألطفال ذوي اإلعاقة والعمل على تالفي النقص العددي في
َ
والتعهد النف�سي واالجتماعي والتربوي.
 .2توفير دورات تدريبية استهدافية دورية مع دعم التكوين التكميلي في املجال الحقوقي
 .3االحتكام إلى مدونة سلوك املوظف العمومي الجاري بها العمل والتعجيل َ
بسن مدونات سلوك ملختلف األسالك املتدخلة في مجال رعاية الطفولة.
 3-3-5بخصوص املحتجزين من مجتمع «م .ع«
 .1نشر ثقافة حقوق اإلنسان املسلوب الحرية وتوفير ضمانات حماية حرمته الجسدية واملعنوية والتعريف بخصوصية فئة املثليات واملثليين
.ومزدوجي امليل الجن�سي والعابرين جنسيا.
 .2تطوير قدرات العاملين مع األطفال من مجتمع «م.ع» لتحسين جودة الخدمات املقدمة التي تضمن أفضل حماية لحقوق الطفل مراعاة ملصلحته
الفضلى .
 .3تكوين األعوان حول احترام االختالف واالختيار الجن�سي.
 .4اعتماد املقابالت الفردية مع األطفال بما يتيح الكشف عن احتياجاتهم النفسية واالجتماعية والتربوية والصحية.
 .5دعم مرافقة األطفال في مرحلة املراهقة وحمايتهم داخل املؤسسات التربوية واالجتماعية والشبابية والثقافية.
 4-3-5بخصوص املرأة في وضعية احتجازأو إيواء
 .1دعم برامج التثقيف والرعاية الصحية لفائدة النزيالت وانتداب اإلطار الطبي وشبه الطبي املختص والعناية بالصحة اإلنجابية لهن وإدراج
َ
الصحية في البرامج الوطنية (الحمل  -ضغط الدم -السكري -السرطان -األمراض العقلية
مشاكلهن
 .2تطوير مقاربة وآليات التأهيل واإلدماج االجتماعي للنزيالت مع اعتماد اإلعداد التدريجي للخروج من السجن وتوفير املساعدة القانونية
واالجتماعية إلعادة التكيف االجتماعي
 .3تكوين اإلطارات واألعوان العاملين بالسجون ومراكز إصالح الفتيات في مجال حماية حقوق اإلنسان ودعم معارفهم في مجال القواعد الخصوصية
للتعامل مع السجينات وتطوير قدراتهم على التواصل معهن بما يحفظ كرامتهن .ودعم مهاراتهم بخصوص معرفة معايير النظافة وحماية َ
صحة
السجينات وأطفالهن
 .4التأهيل واإلعداد لإلدماج االجتماعي انطالقا من بعث أنشطة ُم َ
درة للدخل داخل املؤسسة السجنية.
 5-3-5بخصوص كبارالسن في وضعية احتجازأو إيواء
 .1تكوين العاملين مع كبار السن في مجاالت الشيخوخة وتأثيراتها على قدرات كبار السن وفنيات التواصل العالئقي معهم وطرق مرافقتهم.
 .2إقرار مدونة ألخالقيات العاملين بمؤسسات رعاية كبار السن،
 .3دعم قدرات اإلطارات واألعوان الراجعين بالنظر إلى مؤسسات رعاية كبار السن بمختلف أصنافهم ومواقع عملهم العتماد التخطيط والبرمجة
املبنية على مقاربة حقوق اإلنسان
 6-3-5بخصوص األجانب في وضعية احتجازأو إيواء
 .1تعزيز جهود التكوين ملختلف املتدخلين في مجال التعامل مع األجانب في الوضعيات التي يكونون فيها معرضين للحرمان من الحرية
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 7-3-5بخصوص املصابين باضطرابات نفسية وعقلية في وضعية احتجازأو إيواء
 .1التكوين التكميلي لألعوان املكلفين بإنفاذ القوانين وملختلف العاملين مع املصابين باضطرابات نفسية وعقلية في مجال املبادئ األساسية للتعاطي
مع املضطربين عقليا واملرافقة النفسانية القدوة لألشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية .
 .2االحتكام إلى مدونة سلوك املوظف العمومي الجاري بها العمل ومدونات أخالقيات املهن والتعجيل بسن مدونات سلوك لباقي األسالك املتدخلة
في مجال رعاية املصابين باضطرابات عقلية.

 4.5على مستوى تعزيزاملشاركة وحماية املتضررين:
 1-4-5بخصوص األطفال في وضعية احتجازأو إيواء
َ
َ
املتسبببن في االعتداءات وضمان عدم إفالتهم من العقاب.
املتضررين من مختلف االعتداءات بأهمية التشكي لتأمين مالحقة
 .1توعية
 .2األخذ برأي الطفل املحتفظ به إن كان التوجه يق�ضي بإفراده بغرفة خاصة في صيغة اإلجراء الحمائي.
ُ
 .3تشريك الطفل وأخذ رأيه في جميع القرارات التي ت َتخذ في شأنه وخاصة إجراءات قبوله وإيداعه بهذه املؤسسات.
 .4بذل الجهد لتنمية قدرات الطفل وإعادة تأهيله إلدماج أفضل في املجتمع.
 .5االهتمام باألنشطة الترفيهية والتثقيفية والتوعوية الخصوصية بتلك املؤسسات.
 2-4-5بخصوص كبارالسن في وضعية احتجازأو إيواء
 .1تكوين العاملين مع كبار السن في مجاالت الشيخوخة وتأثيراتها على قدرات كبار السن وفنيات التواصل العالئقي معهم وطرق مرافقتهم.
 .2إقرار مدونة ألخالقيات العاملين بمؤسسات رعاية كبار السن.
 .3دعم قدرات اإلطارات واألعوان الراجعين بالنظر إلى مؤسسات رعاية كبار السن بمختلف أصنافهم ومواقع عملهم العتماد التخطيط والبرمجة
املبنية على مقاربة حقوق اإلنسان .
 .4احترام خصوصية األفراد في مقابل دعم الخصوصية الجماعية التي يحرص عليها االنضباط املؤسساتي وذلك بإتاحة اختيار كبير السن لألنشطة
ونوعية األكل والزيارات واملحافظة على تزويق الفضاءات الخاصة به لحماية هويته الشخصية.
 .5توسيع تجربة مجلس املقيمين وفسح أوسع مجاالت املشاركة أمام كبار السن.
 .6تطوير مقاربة تنشيط كبار السن مع اعتبار َ
تغير مستويات كبار السن َ
وتطور اهتماماتهم.
 3-4-5بخصوص املرأة في وضعية احتجازأو إيواء
 .1تطوير مقاربة وآليات التأهيل واإلدماج االجتماعي للنزيالت مع اعتماد اإلعداد التدريجي للخروج من السجن وتوفير املساعدة القانونية واالجتماعية
إلعادة التكيف االجتماعي
 .2تكوين اإلطارات واألعوان العاملين بالسجون ومراكز إصالح الفتيات في مجال حماية حقوق اإلنسان ودعم معارفهم في مجال القواعد الخصوصية
للتعامل مع النزيالت وتطوير قدراتهم على التواصل معهن بما يحفظ كرامتهن .ودعم مهاراتهم بخصوص معرفة معايير نظافتهن وحماية َ
صحتهن
َ
وصحة أطفالهن
 .3التأهيل واإلعداد لإلدماج االجتماعي انطالقا من بعث أنشطة َ
مدرة للدخل داخل املؤسسة السجنية.
 4-4-5بخصوص األجانب في وضعية احتجازأو إيواء
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 .1دعم تكوين مختلف املتدخلين في مجال التعامل مع األجانب في الوضعيات التي يكونون فيها ُمعرضين للحرمان من الحرية.
َ
.2
سجلت ورشات التفكير بإيجابية دعوة مدير مركز اإليواء بالوردية كل من الهيئة الوطنية واملنظمات املعنية بزيارة املركز ودعم الجهود الذاتية
ى
لتحسين ظروف الحياة به وتطوير مستو الخدمات املسداة وقدرات القائمين عليه.
 .3االهتمام بالجانب الديني للمحتجزين األجانب.
 .4احترام العادات الغذائية واعتبار األكل محمال للتواصل.
 .5تأمين مرافقة األجنبي عند قضاء العقوبة للحصول على مستحقاته والوفاء بالتزاماته وتيسير إعادة اندماجه.
ُ .6ي َ
وجه الراغب في العودة الطوعية إلى بلده لالتصال باملنظمة الدولية للهجرة لترتيب عودته مجانا وتيسير كل اإلجراءات املتعلقة بذلك.
 .7إسقاط الخطايا املترتبة على اإلقامة غير القانونية بالنسبة للحاالت الخصوصية.
 .8إيجاد بدائل الحتجاز األجانب بسبب وضعية هجرتهم( .هجرة غير نظامية(.
 .9اعتبار االختالفات الثقافية لألجانب في إطار تحسين اإلحاطة بهم (ممارسة الشعائر الدينية -احترام العادات الغذائية  -الثقافة والعادات.(...
 .10ترسيخ مبدأ الرعاية الشاملة لألجانب داخل مراكز االحتجاز (الرعاية الصحية والنفسية والرعاية االجتماعية والقانونية.(...
 .11احترام مبادئ املساعدات املُ َ
قدمة لألشخاص األجانب واملتعلقة ب ـ (حماية حقوق االنسان  -الحياد وعدم التمييز َ -
السرية  -املشاركة واتخاذ
ُ
القرار  -مقاربة إفرادية حالة بحالة  -أولوية العائلة واملصلحة الفضلى للطفل  -عدم الترحيل  -تجويد الخدمة املقدمة(.
 5-4-5بخصوص احتجازأو إيواء ذوي االضطرابات النفسية والعقلية
 .1فسح املجال لتمثيل املصابين باضطرابات نفسية وعقلية ضمن مجالس إدارة مؤسسات االحتجاز واإليواء قدر االمكان.
 .2إتاحة حق التشكي للمصابين باضطرابات نفسية وعقلية وتبصيرهم بذلك بهدف ضمان مشاركتهم في تحسين ظروف إقامتهم.
 .3تعزيز الجهود املبذولة ألن تكون اإلقامة نشيطة في مؤسسات االحتجاز واإليواء من خالل االهتمام باألنشطة الترفيهية والتثقيفية والتوعوية
الخصوصية بتلك املؤسسات.

 5.5على مستوى تقييم الجهود والرصد والرقابة بأماكن االحتجازأو اإليواء (تشمل كل الفئات(:
 .1تعزيز متابعة مدى التزام العاملين بمراكزاالحتجازواإليواء بضوابط أخالقيات املهنة ومدونة سلوك املوظف العمومي لدعم حماية حقوق
املقيمين وصون كرامتهم مع مراعاة خصوصية ذوي اإلعاقة .
 .2اعتماد آلية اإلشعارللوقاية من التهديد واإلنتهاكات التي يتعرض لها املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي والعابرون جنسيا.
 .3تحسين مستويات تقييم الخطط والبرامج والجهود املبذولة وتنسيق العمل بين مختلف املتدخلين والشركاء.
 .4تفعيل آليات املراقبة والرصد واإلشعار والشكاوى.
 .5إحداث خلية إنصات بكل مؤسسة رعاية وذلك بالتعاقد مع أخصائيين نفسانيين أو في إطار اتفاقيات إسداء خدمات.
 .6توفير آلية مستقلة لفائدة السجينات/السجناء لتقديم الشكاوى.
 .7دعم جهود تكوين وتأهيل السجينات والسجناء وجعل فترة قضاء العقوبة نشيطة ومثمرة.
 .8إنجاز دراسات وطنية حول وضعية السجناء /السجينات وتصنيفهم/هن لتحديد استراتيجية وطنية لحماية حقوقهم /هن وتحسين برامج
ادماجهم /هن .
 .9التشجيع على التأليف والتوثيق بالنسبة للسجينات على غرار السجناء حول أوضاع السجون َ
(تم تسجيل مبادرة وحيدة للسيدة بختة الزعلوني
بنشر شهادتها في كتاب(.
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 6.5على مستوى تعزيزدعم عالقة املؤسسة السجنية بالسجناء وبأسرهم( :تشمل جميع الفئات(
 .1دعم عالقة السجين (ة) بأسرته (ها) وربط الصلة بها.
 .2تطوير الشراكة بين أسرة السجين ومركز إصالح األطفال أو الوحدة السجنية.
 .3العناية بالتأثير املتبادل بين السجناء/السجينات والحراس/الحارسات وأهمية تفاعل العالقات االجتماعية.

َ
سادسا :التوصيات َ
املوحدة لتحسين ظروف احتجاز األشخاص في وضعية هشة وإيوائهم
فيما يلي ُنورد التوصيات َ
املوحدة (وعددها  )36والتي تواترت خالل مختلف ورشات التفكير السبعة املنتظمة لتناول وضعية مختلف األشخاص في
َ
وضعية هشة ونظيف إليها ما تمخض عنه اللقاء العلمي مع الخبراء الدوليين والوطنيين من توصيات إضافية وعددها ( 24توصية) ليصبح عددها الجملي
 60توصية وهي تمثل العمود الفقري الستراتيجية العمل املنشودة ويمكن تبويبها كالتالي :

) (1على مستوى تدقيق املصطلحات وتأكيد املقاربة الحقوقية:
 .1اعتماد منهجية املقاربة الحقوقية في عمل وأنشطة الهيئة وفقا للمرجعيات الدولية واملبادئ التوجيهية لهذه املقاربة.
 .2اعتماد املفاهيم واملصطلحات طبقا للمرجعية الحقوقية التي تضمنتها االتفاقيات الدولية.
َ
 .3اعتماد مصطلح «األشخاص في وضعية هشة «عوضا عن «األشخاص ذوي االحتياجات الخصوصية» باعتبار أن كل األشخاص لهم احتياجات
خصوصية.
 .4اعتماد مصطلح «األشخاص ذوي اإلعاقة» طبقا ملا َ
تضمنته االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة عوضا عن التعريفات األخرى.

) (2على املستوى التشريعي والتنظيمي:
 .5العمل على مواءمة النصوص التشريعية والترتيبية لالتفاقيات الدولية ذات العالقة وملضامين دستور الجمهورية التونسية لسنة .2014
 .6تنقيح تعريف جريمة التعذيب في القانون التون�سي طبقا للمعايير األممية.
 .7االشتغال على املفهوم «الحق في األمل» بالنسبة للمحكوم عليهم باملؤبد وتعميق النظر بشأنه ألنه مدخل إلعادة التأهيل واإلدماج.
 .8تنقيح القانون الخاص باملنظومة السجنية 11االعتراف بحق السجين/ة في املعاشرة الزوجية.
 .9تنقيح الفصل  13مكرر من مجلة اإلجراءات الجزائية بما يضمن توفير الترجمة بلغة اإلشارة أثناء مختلف مراحل التحقيق واملقاضاة عندما
يكون املشتبه به ذي إعاقة في السمع والنطق
 .10ضمان معرفة املحتفظ به ملسارات مقاضاته.
 .11االلتزام بوجوبية حضور املحامي عند البحث االبتدائي واحترام حق املحتفظ به في الصمت.
 .12التعجيل بوضع اإلجراءات الترتيبية لتفعيل القانون عدد  58لسنة  2017بشأن إحداث فرقة أمنية مختصة في قضايا جرائم العنف ضد املرأة
والطفولة
َ
 .13مراجعة التشريعات املنظمة ملؤسسات الرعاية واإليواء حتى تتجاوز نقائصها التي كشفتها تقارير أجهزة الرقابة وآليات حماية حقوق اإلنسان.
 .14تدعيم دور املراقبة القضائية قبل املحاكمة ،كبديل عن االيقاف وإعطاء القا�ضي دور الوساطة الجزائية في بعض الجنح والجرائم التي ال تشكل
خطرا على األمن العام
 11قانون نظام السجون عدد 52املؤرخ في  14ماي  2001والقانون عدد  58املؤرخ في  4اوت .2008
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 .15اعتماد تدابير تعليق تنفيذ العقوبة السجنية مع الوضع تحت اإلختبار من قبل القا�ضي بعد استشارة أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي.
 .16ضمان معرفة املحتفظ به أو السجين ملسارات مقاضاته والحقوق املكفولة له.
 .17إدراج الحق في الخلوة الشرعية للسجناء نساء ورجاال.

) (3تحسين ظروف االحتجازواإليواء وتعزيزاملشاركة وحماية املتضررين:
ُ
 .18إحداث أجنحة للسجناء والسجينات الذين/اللواتي يعانين من األمراض املعدية ،مع توفير الرعاية الالزمة واملتابعة الطبية املستوجبة.
 .19إنجاز دراسات وطنية حول وضعية املحرومين من َ
الحرية وتصنيفهم لتحديد إستراتيجية وطنية لحماية حقوقهم وتحسين برامج إدماجهم.
 .20تعهد البنية التحية بمؤسسات اإليواء والرعاية وصيانتها وتحسين مظهرها العام.
 .21العمل على مالءمة أماكن االحتجاز لخصوصيات حاالت اإلعاقة الحركية والبصرية ّ
وحل مشكل الحواجز املعمارية لضمان «سهولة التحرك
ّ
الخصوصية داخل الغرف ،تهيئة األروقة ،تهيئة دورات املياه والصرف الصحي ،تهيئة املساحات واألماكن الجماعية،
والوصول» (توفير املرافق
وفضاءات الترفيه ،والصاالت .(...
 .22اعتماد خاليا اإلنصات للسجناء/السجينات وفتح مجال تعاون إدارة السجون مع منظمات املجتمع املدني لتحسين ظروف اإلحاطة باملحتجزين/
املحتجزات
 .23توفير أخصائيين في التغذية بالسجون لحماية أفضل لصحة املحرومين من َ
حريتهم.
 .24تفعيل آليات املراقبة والرصد واإلشعار.
 .25مزيد االهتمام باألنشطة الترفيهية والتثقيفية والتوعوية الخصوصية.
 .26ترسيخ مبدأ الرعاية الشاملة للمحتجزين داخل مراكز االحتجاز واإليواء (الرعاية الصحية والنفسية والرعاية االجتماعية والقانونية.(...
 .27احترام مبادئ املساعدة املُ َ
قدمة بما يحفظ الكرامة ويحمي املعطيات الشخصية.
َ
َ
املتسبببن فيها وضمان عدم إفالتهم من العقاب.
للمتضررين من مختلف االعتداءات لتأمين مالحقة
 .28إتاحة التشكي
 .29تنفيذ االتفاقية مع وزارة العدل القاضية بوضع صندوق للشكايات على أن تضمن فتحه من قبل ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب دون
سواه.

) (4دعم ظروف العاملين وتحسين قدراتهم:
 .30وضع مقاييس ومعايير دقيقة النتداب العاملين بأماكن االحتجاز وتعهد تكوينهم األسا�سي والتكميلي وتحسين أوضاعهم املهنية بما َ
يرسخ لديهم
قواعد العمل وفق املقاربة املبنية على حماية حقوق اإلنسان .
 .31برمجة دورات تكوينية وتدريبية وورشات توعوية لفائدة األعوان واملشرفين على أماكن االحتجاز واإليواء حول كيفية التعامل مع األشخاص
َ
مسلوبي الحرية في وضعية هشة.
 .32ضرورة التزام العاملين بمراكز االحتجاز واإليواء بمدونة سلوك املوظف العمومي ومدونات أخالقيات املهنة الجاري بها العمل والتعجيل بسن
مدونات سلوك لباقي األسالك املتدخلة بمؤسسات االحتجاز واإليواء واالنضباط ألخالقيات املهن بتلك املؤسسات.

) (5تعزيزعالقة املؤسسة السالبة للحرية باملحتجزين وبأسرهم:
 .33دعم عالقة السجين بأسرته وربط الصلة بها.
 .34تطوير الشراكة بين أسرة السجين ومركز إصالح األطفال أو الوحدة السجنية أو مركز اإليواء أو مركز العالج بأقسام الطب النف�سي في حاالت
اإليواء الوجوبي أو اإليواء دون الرضا
َ
والحراس وأهمية تفاعل العالقات االجتماعية.
 .35العناية بالتأثير املتبادل بين السجناء
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َ
) (6إعداد مسلوبي الحرية لالندماج مجددا في املجتمع:
 .36تطوير مقاربة التأهيل واإلدماج االجتماعي ملسلوبي الحرية في مراكز االحتجاز وااليواء مع اعتماد مشروع االدماج الحياتي وتوفير املساعدة
القانونية والنفسية واالجتماعية إلعادة َ
التكيف االجتماعي
َ
للمسرحين (الرعاية الصحية والنفسية والرعاية االجتماعية والقانونية.(...
 .37ترسيخ مبدأ الرعاية اإلدماجية الشاملة

) (7تيسيراملسارالقضائي والعمل على اعتماد بدائل للعقوبة السجنية:
 .38تفعيل وتوسيع مجال عقوبة العمل من أجل املصلحة َ
العامة.
 .39تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية.
 .40اعتماد السوار االلكتروني بديال عن االحتجاز.

َ
) (8على مستوى استكمال الفئات في وضعية هشة:
َ
 .41اعتبار املحكوم عليهم باإلعدام وبالسجن املؤبد فئة في وضعية هشة تحتاج للرعاية الخصوصية.
 .42اعتبار املصابين بالسيدا والسل واألمراض املعدية والسارية واملنقولة جنسيا وعبر الدم من بين الفئات في وضعية هشة التي تحتاج الرعاية
الخصوصية.
 .43املتعايشون مع األمراض املزمنة (مر�ضى القلب والسكر والعجز الكلوي(.

) (9التعاون والشراكة مع املجتمع املدني:
َ
هشة لتيسيرالتدخل والتعاون
 .44وضع قاعدة بيانات وخارطة في املؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال حماية ورعاية األشخاص في وضعية
األفضل لحمايتهم وإسداء الخدمات لهم .
 .45العمل على توفير مختصين في لغة اإلشارة إعماال ّ
ّ
للصم وبطريقة برايل للمكفوفين.
للحق في الوصول إلى املعلومة بلغة اإلشارة
 .46توفير املساعدة اإلنسانية من قبل املنظمات والجمعيات للعاجزين عن الحركة وغير القادرين على الوصول دون مساعدة اآلخر.
َ
املسرحين من السجون ومراكز إصالح األطفال وتحسين مستوى التنسيق والتكامل بين املتدخلين في
 .47تفعيل االتفاقيات املشتركة بشأن تأهيل
منظومة الرعاية والحماية واإلدماج.
 .48دعم البرامج املشتركة ملزيد تثقيف وتكوين اإلعالميين حول الحقوق والحريات املتعلقة بالنساء املحتجزات مع احترام النوع االجتماعي وحماية
املعطيات الشخصية.

َ
سابعا :توصيات تتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
تكشف ظروف العمل التي واجهتها الهيئة عن:
 .Iحقيقة مشهد التعاطي مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وضعف إملام األعوان املكلفين بإنفاذ القوانين بخصوصية مهامها والواجبات
املحمولة على مختلف املؤسسات بشأن تيسير عملها وتمكينها من التسهيالت اإلدارية املمكنة والضرورية واملعلومات املتعلقة بأماكن االحتجاز
من ناحية ،ومعاملة األشخاص املحرومين من حريتهم وظروف احتجازهم من ناحية أخرى.
 .IIضرورة اعتماد الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بروتوكول تعاون ومبادئ توجيهية للتعامل مع مؤسسات الدولة لتسهيل عمل الهيئة والوفاء
بعهدتها.

26

 1.7بخصوص استراتيجية عمل الهيئة:
 .49تمتين الهيئة عالقتها بمؤسسات الدولة لتطوير قدرات املتدخلين في مراكز االحتجاز واإليواء وتكوينهم استهدافيا وتنسيق العمل لتحسين املتابعة
)والرقابة لبلوغ مستويات فضلى من حماية حقوق اإلنسان (مناشير مشتركة واتفاقيات عمل (.
 .50تونس مدعوة لتقديم تقريرها الدوري الرابع إلى لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة سنة  2020وعلى الهيئة الوطنية إعداد تقريرها للجنة
َ
مناهضة التعذيب مع توجيه تقارير موضوعاتية حول الفئات في وضعية هشة في أماكن االحتجاز واإليواء مع اعتماد مبدأ مشاركة املجتمع املدني
في صياغة هذه التقارير.
 .51تنظيم مناصرة للقيام باإلصالحات التشريعية الالزمة في إطار مشروع العمل املشترك بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واملنظمة العاملية
ملناهضة التعذيب لتجميع النصوص القانونية بأصنافها املتعلقة بعهدة الهيئة ودراستها للوقوف على اإلصالحات القانونية الضرورية ومدى
َ
مالءمتها مع االتفاقيات الدولية واحتياجات الفئات في وضعية هشة.
 .52تفعيل الشراكات االستراتيجية مع املنظمات الوطنية والجمعيات ذات الصلة بمجاالت عمل الهيئة (مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
االنسان – عمادة املحامين .(...
 .53التعجيل باملصادقة على األدلة الضابطة ألعمال الهيئة.
 .54توحيد املفاهيم واملصطلحات واملنهجيات بشكل أفقي بين لجان الهيئة.
 .55تنفيذ االتفاقية مع وزارة العدل القاضية بوضع صندوق للشكايات على أن تضمن فتحه من قبل ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب دون
سواه.
 .56دعوة املؤسسة السجنية إلى عدم التشهير بالسجناء على قاعدة الجريمة املنصوص عليها بالفصل  230عند إيداعهم وذلك حماية ملعطياتهم
الشخصية مع التأكيد على التوصية بإلغاء الفصل املذكور.
 .57االهتمام باألشخاص من فئة مجتمع «م .ع» وبظاهرة العنف واالستعباد الجن�سي بالسجون.
 .58تكثيف زيارات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ملؤسسات رعاية كبار السن.
 .59دعوة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لالستفادة من الفقه الثري والغزير لعمل لجنة مناهضة التعذيب وذلك بترجمته إلى العربية باعتبارها
مصدرا رئيسيا لفهم الفقه الدولي للوقاية ومنع التعذيب.

 2.7بخصوص إذكاء الوعي املؤسساتي واملجتمعي بدورالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب:
 .60مزيد دعم تكوين األعوان املكلفين بإنفاذ القوانين بخصوص اآلليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان وإبراز مهام الهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب وصالحياتها.
 .61إبرام اتفاقيات عمل وبروتوكوالت تعاون وتنظيم لقاءات عمل تتيح مزيد التعريف بالهيئة لدى املؤسسات الخاضعة لعهدتها.
 .62تنظيم أنشطة ومنابر وتظاهرات تتيح مزيد التعريف بالهيئة لدى الرأي العام واملجتمع املدني لنشر ثقافة الوقاية من التعذيب ومناصرة حقوق
اإلنسان في وضعية االحتجاز واإليواء.

 3.7بخصوص تنقيح القانون األسا�سي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب:
 .63على الهيئة تقديم مشروع تنقيح قانونها األسا�سي على ضوء ما استخلصته من ممارستها .وتوسعة «التأكد من توفر الحماية الخصوصية
َ
هشة والتي َ
لألشخاص ذوي اإلعاقة» 12لتشمل أيضا ،غيرهم من الحاالت في وضعية
خصتها ورشات التفكير بالدرس واالهتمام.
 .64توسعة تمثيلية األطباء النفسانيين املختصين في مجال التعهد النف�سي بضحايا التعذيب ضمن تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

بخصوص اعتماد مقاربة دامجة عند رصد أماكن االحتجازواإليواء:
تطويرأداء عمل الهيئة بداية من وضع «نظارات» النوع االجتماعي والتنوع الجن�سي والفئات املستضعفة عند القيام بزيارات مراكزاالحتجازأو اإليواء.
 12النقطة  2الفصل  3من القانون األسا�سي عدد 43لسنة  2013املتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
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ثامنا :املرفقات
تتضمن املرفقات:
 -1برامج الورشات السبع وتقاريرها
 -2برنامج الورشة التأليفية وتقريرها
 -3قائمة في الهياكل العمومية واملنظمات األممية والدولية والجمعيات الوطنية واإلعالم والشخصيات التي شاركت في ورشات التفكير
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برنامج ورشة التفكير عدد 1

برنامج ورشة التفكير حول

االحتياجات الخاصة لألشخاص ذوي
اإلعاقة في األماكن السالبة للحرية
وتقريرها العام

تونس األكروبول البحيرة  20ديسمبر 2017

البرنامج
9:15 – 8:30

استقبال وتسجيل املشاركين

9:30 – 9:15

االفتتاح
كلمة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
كلمة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

11:00 – 9:30

الحصة األولى  :القواعد املنظمة لوجود االشخاص ذوي اإلعاقة في اماكن الحرمان من الحرية
ّ
امليسرة :السيدة مبارك
رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي االعاقة والفئات
مدخل عام
َ
السيدة مبارك عضو الهيئة – رئيسة لجنة املرأة والطفولة واالشخاص ذوي االعاقة والفئات الهشة
االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة
د .لطفي بن لالهم عضو اللجنة االممية لحقوق ذوي االعاقة
االعاقة  :تحديد املفهوم
د.فاطمة بن صالح استاذة الطب بمستشفى القصاب
االحتياجات الخصوصية لألشخاص القاصرين عضويا
د.عماد عبد الج واد رئيس االتحاد العام للقاصرين عن الحركة العضوية
نقاش

11:30 – 11:00

استراحة قهوة

13:00 – 11:30

الحصة الثانية
خصوصيات واحتياجات االشخاص ذوي االعاقة
السيد طارق سكراف الكاتب العام لجمعية أولياء وأصدقاء املعاقين بتونس
النظافة واحتياجات املساجينالسيد بشير بالالمين رئيس جمعية اولياء وأصدقاء املعاقين بتونس
الحواجز املعمارية كيفية االزالة او التخفيف ،تهيئة وتأهيل املحيط املحلي
مداخلة السيد عماد شاكر عضو اللجنة الدولية لألشخاص ذوي االعاقة
مداخلة االستاذ أمين بن يوسف محامي
نقاش
التقرير العام للورشة
السيدة السيدة مبارك

14:00 – 13:00

الغداء
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التقرير العام

لورشة التفكير والنقاش حول

»االحتياجات الخصوصية لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن االحتجاز «

تونس األكروبول البحيرة  20ديسمبر 2017

المقرَرة
السيدة السيدة مبارك
عضوة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
محتوى التقرير
االفتتاح
أوال :اإلطار العام للورشة
ثانيا :المشاركون
ثالثا :التوصيات

»االحتياجات الخصوصية لألشخاص ذوي اإلعاقة في األماكن السالبة للحرية«

ّأوال :اإلطار العام للورشة
في إطار مساهمتها في تعزيز قدرات أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في مراقبة أماكن االحتجاز ،ومساهمة منها في وضع قائمة التدقيق
التي سيعتمدونها عند قيامهم بتلك املهمة ،من خالل جمع أكثر ما يمكن من املعلومات حول األشخاص املحتجزين في األماكن ) (checklistالتوجيهية
السالبة للحرية ،
نظمت لجنة املرأة والطفولة وذوي االحتياجات الخاصة ورشة تفكير حول
»االحتياجات الخصوصية لألشخاص ذوي اإلعاقة في األماكن السالبة للحرية «
وذلك يوم األربعاء  20ديسمبر  2017بنزل األكروبول بضفاف البحيرة  ،1تونس.
األهداف العامة:
 (1تعزيز مهارات أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من خالل الوقوف على االحتياجات الخصوصية لألشخاص ذوي اإلعاقة في األماكن
السالبة للحرية
)(checklist
التي سيعتمدها أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عند زيارات املراقبة ألماكن
 (2املساهمة في وضع قائمة التدقيق التوجيهية
االحتجاز
 (3تحسين ظروف اإلقامة لألشخاص ذوي اإلعاقة في األماكن السالبة للحرية.
األهداف اإلجرائية:
ّ
املعنية وممثلي املجتمع املدني الناشط في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف
 (1خلق مساحة لتبادل اآلراء والخبرات مع ممثلي الوزارات
أنواعها.
 (2جمع املعلومات والتوصيات حول تلك االحتياجات ورفعها إلى السادة األعضاء العتمادها في قائمة التدقيق التوجيهية ). (checklist
 (3اعتماد التوصيات واملخرجات املنبثقة عن ورشة التفكير في وضع استراتيجية دامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتفعيل عهدة الهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب من خالل برامج وأعمال مختلف لجانها.

ثانيا :املشاركون
لغرض املشاركة في هذه الورشة تم استدعاء ممثلين عن الجهات الحكومية املعنية التالية:
ممثلين عن وزارة العدل :ممثل عن اإلدارة العامة للسجون واإلصالح وممثلون عن السجون ومراكز إصالح األطفال بواليات تونس الكبرى.
ممثلين عن وزارة الداخلية ومناطق الحرس وأقاليم الشرطة التابعة لها بواليات تونس الكبرى.
ممثلين عن إدارة املرأة وإدارة املسنين بوزارة املرأة واألسرة والطفولة بواليات تونس الكبرى.
ممثلين عن إدارة النهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة بوزارة الشؤون االجتماعية وممثلين عن مراكز إيواء األشخاص املعوقين التابعة لها بواليات تونس
الكبرى .
ممثلين عن وزارة الصحة وممثلين عن املستشفيات بواليات تونس الكبرى.
ممثلين عن  19جمعية مختصة في الدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالبالد التونسية.
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وقد حضر ورشة التفكير وشارك في فعالياتها عــ65ــدد مشاركا عن كل الجهات املذكورة أعاله ،
وتسجل لجنة املرأة والطفولة وذوي االحتياجات الخاصة تغيب وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة املرأة واألسرة والطفولة
املشاركون في الدعم:
انتظمت هذه الورشة بدعم مادي ولوجستي من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  PNUDوبرنامج التعاون األملاني
املشاركون في التنظيم:
شارك في تنظيم هذه الورشة من خالل تأمين املداخالت كل من جمعية أجيم ) (AGIMوجمعية أولياء وأصدقاء املعاقين التونسيين ) (APAHTوعـ02ـدد
خبيرين أمميين مختصين في فئة األشخاص ذوي اإلعاقة كما هو مبين في البرنامج املصاحب لهذا .
التغطية اإلعالمية:
تسجل لجنة املرأة والطفولة وذوي االحتياجات الخاصة نجاحها في ضمان التغطية اإلعالمية من خالل حضور العديد من وسائل اإلعالم املرئية والسمعية
والرقمية واملكتوبة الحكومية منها والخاصة ،
وقد تمت تغطية نشاط الورشة في أخبار الساعة الثامنة مساء بالقناة الوطنية األولى وكذلك التغطية املباشرة في أخبار منتصف النهار على إذاعة
.املنستير ،كما تمت التغطية من قناة الحرة وتونيفيزيون  Tunivisionوغيرها من وسائل اإلعالم املكتوبة .

ثالثاّ :
أهم التوصيات
كان التفاعل بين املشاركين مع املحتوى العلمي للورشة وأهدافها ّ
جد ّ
ّ
وإيجابي ،وقد ارتكز النقاش على حقوق األشخاص حاملي اإلعاقة واحتياجاتهم
فعال
الخصوصية في أماكن االحتجاز النفسية منها والصحية والتواصلية مع اآلخر وسهولة التحرك في الفضاء الذي يعيشون فيه ...إلى جانب التفكير في سبل
تفادي تعميق حالة اإلعاقة لدى املحتجز املعوق من أجل تحسين وضعيته وظروف إقامته وتسهيل اندماجه في مكان االحتجاز حتى يق�ضي فترة إقامته في
إطار احترام ذاته وكرامته اإلنسانية عمال بالقاعدة األولى من املبادئ األساسية لقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،
وقد أفرز النقاش أهم التوصيات التالية:

 -1على املستوي التشريعي
ّ
تفعيل نظام العقوبات البديلة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة وتفادي أكثر ما يمكن العقوبة السالبة ّ
لحريتهم خاصة عندما يتعلق األمر بعقوبات
بسيطة .
إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي تقل مدتها عن سنة كاملة خاصة إذا تعلق األمر بطفل حامل إلعاقة .
الحرية املحروسة وتجنب أكثر ما يمكن تسليط العقوبة السالبة ّ
تفعيل دور مندوب ّ
ي
للحرية ضد األطفال ذو اإلعاقة على وجه الخصوص .
مزيد تطوير الفصل  13مكرر من مجلة اإلجراءات الجزائية بما يضمن توفير الترجمة بلغة اإلشارة أثناء مختلف مراحل التحقيق واملقاضاة عندما
يكون املشتبه به حامل إلعاقة في السمع والنطق .
وضع وسائل وأدوات مراقبة للتأكد من توفر الحماية لذوي اإلعاقة في أماكن االحتجاز (تركيز كاميرات مراقبة(.
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 -2على مستوى البحث و التكوين
القيام بدراسة مسحية لتوصيف الواقع من أجل ضبط العدد الحقيقي لألشخاص ذوي اإلعاقة داخل أماكن االحتجاز .
القيام بدراسة وصفية حول ظروف االحتجاز لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل الوقوف على أهم النقائص واالحتياجات .
برمجة دورات تكوينية وتدريبية وورشات تحسيسية لفائدة األعوان واملشرفين على أماكن االحتجاز حول كيفية التعامل مع األشخاص املحتجزين
ذوي اإلعاقة .

 -3على املستوي التطبيقي
ّ
الحركية:
بخصوص األشخاص ذوي اإلعاقة
العمل على مالءمة أماكن االحتجاز لخصوصيات حاالت اإلعاقة الحركية ّ
وحل مشكل الحواجز املعمارية لضمان «سهولة التحرك والوصول» (توفير
ّ
الخصوصية داخل الغرف ،تهيئة األروقة ،تهيئة دورات املياه والصرف الصحي ،تهيئة املساحات واألماكن الجماعية ،وفضاءات الترفيه،
املرافق
والصاالت (...
توفير املساعدة اإلنسانية للعاجزين عن الحركة والغير القادرين على الوصول دون مساعدة اآلخر .
ّ
العمل على توفير املرافق الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة «إمكانية التحرك والوصول» ضمن التصاميم الهندسية ملشاريع التوسعة أو
البناء املبرمجة في املستقبل .
الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة وتوفير أجهزة مساعدة ّ
ّ
طبية ومعدات مالئمة (رافعة ،سرير طبي ،أجهزة توصيل الدواء ،ع�صي
دراسة االحتياجات
م�شي ،أجهزة م�شي عادية وعكازات وما إلى ذلك.
مراعاة االحتياجات الخصوصية لألشخاص ذوي اإلعاقة من الزائرين من أفراد أسر املحتجزين أو املحامين من خالل تهيئة املمرات واألماكن
املخصصة للزيارات واملقابالت ودورة الصرف الصحي ...
ّ
ّ
ضرورة التفرقة في السجون وفي مراكز اإليقاف بين املحتجزين املصنفين خطيرين جدا وخاصة املوقوفين في قضايا اإلرهاب وبين األشخاص ذوي
اإلعاقة.
ّ
ّ
تخصيص غرف سجنية نموذجية خاصة باألشخاص حاملي اإلعاقة.
ّ
ّ
والحسية:
البصرية
بخصوص األشخاص ذوي اإلعاقة
ّ
ّ
والصم والبكم واتخاذ التدابير الالزمة املالئمة لحاجياتهم
األخذ بعين االعتبار حاالت املكفوفين
الخصوصية وهذا يشمل :
العمل على توفير مختص في اللغة باإلشارة إعماال ّ
ّ
للصم وبطريقة برايل للمكفوفين
للحق في الوصول إلى املعلومة بلغة اإلشارة
ّ
ّ
ّ
ّ
التقنية ملالئمة
والترفيهية العمل على توفير املساعدات
الرياضية
للصم والبكم واملكفوفين ملمارسة بعض األنشطة
تهيئة بعض األماكن الخاصة
ّ
مكان االحتجاز مع خصوصية حاالت الصم والبكم واملكفوفين مثل توفير معدات االتصاالت ،استعمال لغة اإلشارة ،مضخمات صوت للهاتف،
استعمال الضوء األحمر كوسيلة لإلشارة ،الحلقة املغناطيسية إلخ ...
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برنامج ورشة التفكير عدد 2

برنامج ورشة التفكير حول

ظروف احتجاز وإيواء األطفال بين
القواعد الدولية والوطنية والواقع
وتقريرها العام
ورشة تفكير ونقاش

تونس نزل المشتل  18سبتمبر 2018

البرنامج
9:15 – 8:30

استقبال وتسجيل املشاركين

9:30 – 9:15

االفتتاح
كلمة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
كلمة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

11:00 – 9:30

الحصة األولى  :القواعد املنظمة لوجود األطفال في أماكن الحرمان من الحرية
ّ
امليسرة :السيدة مبارك
رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي االعاقة والفئات
مدخل عام
َ
السيدة مبارك عضو الهيئة – رئيسة لجنة املرأة والطفولة واالشخاص ذوي االعاقة والفئات الهشة
القواعد الدولية املنظمة لوجود الطفل في اماكن الحرمان من الحرية
بسام عيشة ،خبير استشاري لدى االمم املتحدة واملنظمات الدولية واالقليمية في قضايا حقوق االنسان
و اقع عالقة الطفل بالسجن
هاجر الشريف قاضية مستشارة بمحكمة التعقيب
اإلطارالقانوني املنظم الحتجازاألطفال في التشريع التون�سي :القانون املتعلق بمكافحة االرهاب مثاال
َ
السيدة مبارك عضو الهيئة – رئيسة لجنة املرأة والطفولة واالشخاص ذوي االعاقة والفئات الهشة
نقاش

11:30 – 11:00

استراحة قهوة

13:00 – 11:30

الحصة الثانية :و اقع الطفل في أماكن الحرمان من الحرية
ّ
امليسرة :عفاف شعبان رئيسة لجنة التشريع وإعداد التقاريربالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
أوضاع الطفل في اماكن الحرمان من الحرية حسب الزيارات التي يؤديها مندوبو حماية الطفولة النظافة
مهيار حمادي ،املندوب العام لحماية الطفولة
أوضاع الطفل في مؤسسات االيواء والرعاية
سنية العبيدي مديرة ادارة حقوق االنسان ورعاية الطفولة بوزارة املرأة واألسرة والطفولة كبار السن
أوضاع الطفل في أماكن الحرمان من الحرية حسب الزيارات التي تؤديها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
السيدة مبارك عضوة الهيئة – رئيسة لجنة املراة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة
نقاش

14:00 – 13:00

الغداء
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16:00 – 14:00

الورشة األولى :
مجموعة العمل  :1الطفل في نزاع مع القانون في اماكن الحرمان من الحرية
امليسر :بسام عيشة ،خبير استشاري لدى االمم املتحدة واملنظمات الدولية واالقليمية في قضايا حقوق االنسان

الورشة الثانية:
مجموعة العمل  :2الطفل املهدد في مؤسسات االيواء والرعاية
امليسر :مهيار حمادي املندوب العام لحماية الطفولة
16:00 – 14:00

الورشة الثالثة:
مجموعة العمل  :3االطفال ذوي االعاقة واالطفال الخاضعين للعالج النف�سي في اماكن الحرمان من الحرية
امليسرة  :السيدة رشيدة الهمامي مديرة مركز الرعاية االجتماعية «االمان» بتونس

الورشة الرابعة:
مجموعة العمل  :4الطفل املصطحب لوالدته السجينة والطفل الزائر
امليسرة  :السيدة هالة جبارة مندوبة حماية الطفولة بباجة
16:30 – 16:00

استراحة قهوة

17:30 – 16:30

الحصة الثالثة :الجلسة الختامية
ّ
امليسرة :السيدة نورة الكوكي رئيسة لجنة العالقة مع املجتمع املدني بالهيئة
تقديم أعمال الورشات
نقاش
حوصلة التوصيات النهائية :األستاذ مصطفى العلوي
كلمات االختتام:
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
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التقرير العام

لورشة التفكير والنقاش حول

ظروف احتجاز وإيواء األطفال بين القواعد «
» الدولية والوطنية والواقع
نزل قولدن توليب المشتل
تونس الثالثاء  18سبتمبر 2018

المقرَر
مصطفى علوي
محتوى التقرير
االفتتاح
أوال :المشاركون
ثانيا :منهجية عمل ورشة التفكير
ثالثا :محتوى ورشة التفكير
رابعا :حصيلة مناقشات الجلسة العامة
خامسا :محتوى ورشات العمل
سادسا :حصيلة مناقشات مجموعات العمل
سابعا :ملخص االنشغاالت والتوصيات المنبثقة عن ورشة التفكير والنقاش

في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،نظمت لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة
والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية ورشة التفكير والنقاش اليوم الثالثاء  18/9/2018بنزل قولدن توليب املشتل تونس حول موضوع :

»ظروف احتجاز وإيواء األطفال بين القواعد الدولية والوطنية والواقع«

إفتتحت أشغال ورشة التفكير كل من :
السيدة السيد ة مبارك ممثلة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،و
السيدة  Gabriele Reiterممثلة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب بتونس.
وقد َ
تم الترحيب بعضو مجلس النواب السيد رمزي بن فرج واملشاركين املمثلين عن الهياكل العمومية ذات الصلة ونشطاء املجتمع املدني الدولي
َ
والوطني ،وثمنتا جهود التعاون الثنائي والعمل مع الشركاء من أجهزة حكومية وتشكيالت املجتمع املدني من أجل تحسين معايير حماية حقوق َ
املجردين
من َ
حريتهم عموما واألطفال على وجه الخصوص .
كما َ
تم التذكير بأن الورشة املخصصة ملوضوع ظروف االحتفاظ باألطفال ،قد سبقتها ورشة تفكير حول االشخاص ذوي اإلعاقة وستتواصل سلسلة
ورشات التفكير مستقبال لتناول وضعية الالجئين واملهاجرين واملرأة و مجتمع «م.ع «

ّأوال :املشاركون
شارك ( )91ممثال عن املنظمات الدولية والوطنية والجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان وحماية حقوق الطفل .وممثلين عن وزارات
العدل والداخلية واملرأة واألسرة والطفولة وكبار السن.
يتوزع املشاركون حسب النوع االجتماعي إلى ( )48إمرأة و( )43رجل.

ثانيا :منهجية عمل ورشة التفكير
َ
َ
ارتكزت منهجية عمل ورشة التفكير على اعتماد جلستي عمل َ
الحصة الصباحية ،مشفوعة َ
مخصصة
كل منها بنقاش عام وحصة مسائية
عامة خالل
الربعة ورشات عملَ .
قدمت كل منها نتائج اشغالها وفسح املجال ملناقشة َ
عامة.

ثالثا :محتوى ورشة التفكير
َ
الحرية» وقد َ
يسرت أشغالها السيدة عفاف
 -1تناولت الجلسة األولى استعراض محور « القواعد املنظمة لوجود االطفال في أماكن الحرمان من
شعبان عضوة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واحتوت الجلسة على املحاضرات التالية:
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الحرية » َ
قدمها السيد َ
محاضرة بعنوان « القواعد الدولية املنظمة لوجود الطفل في أماكن الحرمان من َ
بسام عيشة خبير استشاري لدى االمم
*
املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية في قضايا حقوق اإلنسان
َ
وفصل فيها القضايا الجوهرية املرتبطة بحماية حقوق الطفل واملبادئ التوجيهية النوعية للتعامل مع األطفال في وضعية التجريد من الحرية على ضوء

اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب والبروتوكول االختياري امللحق بها وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية بشأن حماية
األحداث املجردين من َ
حريتهم ...
كما أبرز أسبقية تونس في مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل وإصدار مجلة حماية الطفولة وإرساء منظومة لحماية حقوق الطفل واعتماد مصلحة
الطفل الفضلى مبدأ جوهريا يلتزم جميع املتدخلين في مجال الطفولة الوفاء به طبقا ملا نص عليه دستور  2014في مادته  47على وجه الخصوص.
ُ
ودعا املحاضر إلى أهمية التقييم الدوري لوضع الطفل باملؤسسة للتأكد من مدى َ
تمتعه بحقوقه والتوقف على جودة الخدمات التي تسديها املؤسسة

من أجل تيسير ادماجه االجتماعي وحمايته من العود .وتتعهد املؤسسات املعنية والهيئات القائمة ومختلف التشكيالت املدنية ذات العالقة بدعم جهود
ُ
جرد من َ
امل َ
حريته واملساهمة النوعية في جهود الدولة لصياغة استراتيجية شاملة لعدالة آمنة
التقييم الداخلي والخارجي لجهود حماية حقوق الطفل
وصديقة للطفل مستندة إلى املقاربة املبنية على حقوق اإلنسان ومراعاة النوع االجتماعي .
اقع عالقة الطفل بالسجن» َ
قدمتها السيدة هاجر الشريف قاضية مستشارة بمحكمة التعقيب وتناولت فيها التذكير بتعريف
* محاضرة بعنوان « و
الطفل في التشريع التون�سي وفقا للمادة  3من مجلة حماية الطفل .وقد أبرزت بوضوح عالقة الطفل بالسجن في وضعيتين :
الوضعية األولى :حين يكون الطفل بالسجن لفعل ارتكبه

الوضعية الثانية :حين يكون الطفل في السجن لفعل لم يرتكبه وهي وضعية الحال حين يزور أحد أفراد أسرته.
ويظل املبدأ األسا�سي ،اعتبار أن املكان الطبيعي للطفل هو أسرتهَ ،أما تجريده من َ
حريته في مثل سنه فهي عقوبة قاسية .ورغم الجهود املبذولة لتوفير
مؤسسات تحترم معايير احترام حقوق اإلنسان ،وهو ما أتاح لبعض السجناء مواصلة دراستهم ،وتحصيل مؤهالت التكوين ،واتخاذ مؤسسات اإلصالح
مبادرات محمودة لتنظيم مآدب إفطار مع العائلة ،وإقامة األنشطة الترفيهية وإحداث فضاءات خاصة ( 2فقط) بالسجينة الحامل أو املرضعة وتمكينهما
َ
َ
خاصة باألطفال داخل السجون َ
مما يجعل إمكانية اختالط السجناء األطفال
من الرعاية الطبية الالزمة ،فإن الواقع يكشف عدم توفر فضاءات
َ
بالكهول أمرا واقعا تترتب عنه مخاطر وتهديدات بالنسبة للطفل .
ويبقى حق الطفل في الزيارة مكفوال ،وقد ضمن املشرع التون�سي للطفل ،الزيارة بدون حاجز مراعاة لحالته النفسية .
َ
والحظت املحاضرة أنه ُي َ
َ
سجل غياب البرامج التثقيفية والتوعوية رغم أهميتها في تأهيل شخصية السجين .واملطمح أن يتم تنقيح القوانين حتى يتاح
َ
لألم السجينة رخص الخروج وتأهيلها بحسن رعايتها ألبنائها وأسرتها في انتظار توفر إمكانية استبدال سجنها باملؤسسة بسجنها بالبيت واعتماد السوار
االلكتروني .
َ
املتعلق بمكافحة االرهاب مثاال» َ
قدمتها َ
السيدة السيدة مبارك
* محاضرة بعنوان «اإلطار القانوني املنظم الحتجاز اإلطفال في التشريع التون�سي
َ
رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي االعاقة والفئات في وضعية هشة .وقد ركزت خصوصا على :
َ
املتعلق بمكافحة اإلرهاب دوليا ووطنيا وكيف أن القانون املتعلق بالغرض َ
كرس نهجا عقابيا زجريا لم يتسن بمقتضاه مراعاة
أهمية السياق
خصوصية وضعية الطفل فيه حين تتعلق به الشبهة
َ
ّ
عدم توفر معلومات بخصوص عدد األطفال الذين سافروا من أجل االنضمام إلى املنظمات اإلرهابية واملشاركة في النزاعات املسلحة في بؤر التوتر في
ً
العراق أو سوريا أو ليبيا والذين جندوا قسرا ،أو طوعا بصفة منفردة أو مع أصدقائهم ،أو مع آبائهم وتوزيعهم حسب السن والجنس
اتجاه النظام القانوني التون�سي مبدئيا إلى حماية الطفل من االستغالل من قبل املجموعات اإلرهابية و أسبقية مجلة حماية الطفل في الوقاية من
حاالت استغالل األطفال في مختلف أشكال اإلجرام املنظم :حالة من الحاالت الصعبة على معنى الفصلين  19و 20من (م.ح.ط(.13
يعتبر القانون األسا�سي عدد  26لسنة  2015مؤرخ في  7أوت  2015املتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال استغالل األطفال في األعمال
اإلرهابية جريمة وظرف تشديد لتعزيز حماية األطفال من الجرائم اإلرهابية.
َ
تم تسجيل ( )70حالة تهديد متمثلة في استغالل الطفل في اإلجرام املنظم على معنى الفصل  20من مجلة حماية الطفل وردت على مندوبي حماية
الطفولة حسب التقرير الوطني لنشاط مندوبي حماية الطفولة لسنة .2017

 13مجلة حماية الطفل
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ومن املآخذ على املنظومة القانونية:
عدم إفراد الطفل بمدة احتفاظ أو إيقاف تحفظي خصوصية بل يتم إخضاعه إلى نفس املدة مثل الراشدين .
عدم إشراك مختصين إلجراء البحث البدائي.
عدم االلزام بالفحص الطبي عند االحتفاظ .
محدودية تطبيق الفصل  13من مجلة حقوق الطفل.
مخاطر إمكانية إخضاع األطفال الى اإلجراءات الحادة من الحرية والالحقة لتسريحه والتي تتعلق باملراقبة االدارية.
عدم مشاركة مختصين في شؤون الطفولة في إجراءات البحث األولي ،مما ال ُي َ
ؤمن معالجة مالئمة وال يضمن فاعلية إجراءات الوساطة منذ اقتراف
الجريمة.
عدم التنصيص صراحة على وجوب تسخير محام بصفة آلية في جميع أطوار البحث األولي خاصة في جرائم التلبس  -واقتصار الفصل  ،77فقرة 2
من مجلة حماية الطفل على صورة األفعال ذات الخطورة البالغة.
إخضاع الطفل لنفس مدة االحتفاظ في الجرائم اإلرهابية املحددة بخمسة أيام (الفصل  39من” قانون مكافحة اإلرهاب“) قابلة للتمديد .
عدم تنصيص القانون على حق الطفل في الوصول السريع إلى املساعدة القانونية أو غيرها من املساعدة املناسبة.
عدم إلزام القانون مأمور الضابطة العدلية بإجراء فحص طبي إلزامي للطفل خالل فترة االحتفاظ لدى الشرطة.
عدم التنصيص صراحة على وجوب تسخير محام بصفة آلية في جميع أطوار البحث األولي خاصة في جرائم التلبس  -واقتصار الفصل  ،77فقرة 2
من مجلة حماية الطفل على صورة األفعال ذات الخطورة البالغة.
إخضاع الطفل لنفس مدة االحتفاظ في الجرائم اإلرهابية املحددة بخمسة أيام (الفصل  39من” قانون مكافحة اإلرهاب“) قابلة للتمديد .
عدم تنصيص القانون على حق الطفل في الوصول السريع إلى املساعدة القانونية أو غيرها من املساعدة املناسبة.
عدم إلزام القانون مأمور الضابطة العدلية بإجراء فحص طبي إلزامي للطفل خالل فترة االحتفاظ لدى الشرطة.
يسر أشغالها السيد َ
 -1تناولت الجلسة الثانية استعراض محور «و اقع الطفل في أماكن الحرمان من الحرية» وقد َ
بسام عيشة خبير استشاري لدى
األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية في قضايا حقوق اإلنسان .واحتوت الجلسة على املحاضرات التالية :
محاضرة حول «أوضاع الطفل في أماكن الحرمان من الحرية حسب الزيارات التي يؤديها مندوبو حماية الطفولة» َ
قدمها السيد مهيار حمادي*

*

املندوب العام لحماية الطفولة.
َ
وقد ركز املحاضر على أهمية :

َ
السن والتي سمحت ملندوبي حماية الطفولة
اتفاقية الشراكة املمضاة في  12جانفي  2015بين وزارة العدل ووزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار
بالقيام بزيارات متابعة دورية ملراكز إصالح األطفال بحسب مرجع نظرهم الترابي بهدف اإلطالع على ظروف اإلقامة واإلعاشة داخلها ومدى احترام
حقوق الطفل في مختلف مراحل التعهد باألطفال الذين هم في نزاع مع القانون ورفع تقارير استعجالية من قبل مندوبي حماية الطفولة عند معاينة
انتهاك كرامة األطفال وإنسانيتهم .
رفع تقارير دورية (كل ثالثة أشهر) من قبل مندوبي حماية الطفولة تتضمن املالحظات املسجلة وأهم املقترحات إلى كل من قا�ضي األطفال املختص
ترابيا ووزارة املرأة ووزارة العدل .
تشريك العاملين بمراكز إصالح األطفال من الدورات التكوينية املنظمة من قبل وزارة املرأة في مجال حقوق الطفل.
ُ
امل َ
خول لهم القيام بزيارات مراكز إصالح األطفال .
ضبط كل سنة القائمة اإلسمية في مندوبي حماية الطفولة
تمكين مندوبي حماية الطفولة من ترخيص إسمي للقيام بزيارات املتابعة .
التنسيق مع وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن لضبط احتياجات العاملين بمراكز إصالح األطفال .

وملتابعة االتفاقية املشتركة :
َ
يتعهد الطرفان بإحداث اللجنة املشتركة ملتابعة بنود اإلتفاقية والبرنامج السنوي وتقييم األنشطة املنجزة في إطارها واقتراح الحلول املالئمة لتصويب
التدخالت .
تجتمع اللجنة ّ
مرة كل ثالثة أشهر على األقل ،ويعهد بكتابتها القارة إلى مصالح وزرة املرأة (مكتب املندوب العام لحماية الطفولة (.
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َ
ولبلوغ األهداف َ
تم التركيز على التكوين االستهدافي ملندوبي حماية الطفولة لتملك منهجية إنجاز زيارة أماكن االحتجاز والفنيات والتقنيات املرتبطة بذلك
حيث َ
تم :
تنظيم دورتين تدريبيتين لفائدة مندوبي حماية الطفولة حول رصد أماكن االحتجاز  17 – 16 – 10 – 09مارس . 2015
تنظيم يوم درا�سي مشترك لتيسير املسار التشاركي لتحسين معايير حماية األطفال املجردين من حريتهم  02أفريل . 2015
إعداد ونشر دليل رصد أماكن اإلحتجاز لفائدة مندوبي حماية الطفولة .
إعداد ونشر مطوية حول حقوق األطفال املجردين من حريتهم .
تنظيم دورة تكوينية حول رصد أماكن احتجاز األطفال تأطير السيد فتحي جراي ،رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لفائدة مندوبي حماية
الطفولة ومديري مؤسسات اإلصالح  12 – 11 – 10أكتوبر . 2017
زيارة ميدانية استهدافية لفائدة فريق املندوبين املكلفين بزيارة املؤسسات اإلصالحية بمركز إصالح وتأهيل األطفال باملروج  21نوفمبر .2017
تنظيم دورة تكوينية لفائدة مندوبي حماية الطفولة حول زيارة مراكز إصالح األطفال ،تأطير خبير دولي 13 - 12ديسمبر .2017
ومن َ
أهم االستنتاجات اإليجابية املترتبة على زيارة مندوبي حماية الطفولة إلى مراكز إصالح األطفال نذكر ما يلي :
انفتاح املؤسسات اإلصالحية على املنظمات والجمعيات والهياكل الحكومية املتداخلين في مجال الطفولة .
تجاوب اإلدارة العامة للسجون واإلصالح ومديري مؤسسات اإلصالح مع مندوبي حماية الطفولة سواء تعلق األمر بالطفل داخل املؤسسة أو اإلشعار
بالصعوبات التي تعترض الطفل أثناء عملية اإلدماج بالعائلة.
توجيه الولي أو املمثل القانوني للطفل لطلب إجراء الوساطة.
تشريك األطفال في مختلف األنشطة ذات البعد الترفيهي داخل املؤسسات وخارجها على غرار مصيف الرمال ،األنشطة الرياضية والحضور
باملهرجانات الوطنية والدولية .
تثمين ربط الصلة مع العائالت .
ومن أهم املالحظات املسجلة:
عدم تفعيل اللجنة الفنية ملتابعة حماية األطفال الجانحين وإصالحهم وإعادة إدماجهم .
اكتظاظ مراكز اإلصالح مقارنة بطاقة االستيعاب.
نقص التكوين بالنسبة ألعوان السجون واإلصالح في مجال حقوق الطفل.
نقص في عدد الكفاءات املختصة مقارنة بعدد األطفال.
نقص في وسائل النقل.
اهتراء تجهيزات وأدوات التكوين داخل الورشات.
تقادم البنية التحتية وحاجتها إلى التهيئة والصيانة (املطبخ ،فضاء الصحي (.
طول فترة اإلدماج االجتماعي بعد تسريح الطفل.
اختصاصات تكوين تقليدية (نجارة ،بناء ،حدادة وحالقة .(...
ق
صعوبة ربط صلة الطفل بعائلته بالنسبة لألطفال املقيمين بمركز سو الجديد باعتباره يغطي بعض واليات الوسط وواليات الجنوب وكذلك مركز
مجاز الباب ومركز املغيرة (ظروف اقتصادية واجتماعية(.
محاضرة حول «أوضاع الطفل في مؤسسات اإليواء والرعاية» َ
قدمها السيد َ
حسان الشي�شي عن اإلدارة العامة للطفولة بوزارة املرأة واألسرة
*
والطفولة وكبار السن.
عرف املحاضر مؤسسات اإليواء والرعاية بوصفها مؤسسات ذات صبغة إداريةُ ،ت َ
َ
قدم خدمات تربوية واجتماعية لفائدة األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6و 18سنة ،والذين يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة قد تصل إلى البقاء دون سند عائلي .تعمل مؤسسات الرعاية الراجعة بالنظر
للوزارة وفق نظام مفتوح يحترم حق األطفال في العيش في بيئة طبيعية ،كما يسهل عملية اندماجهم في مرحلة الحقة وصفها.
تنقسم مؤسسات الرعاية إلى مراكز مندمجة للشباب والطفولة وعددها ( )22ومركبات طفولة وعددها ( )78وتبلغ طاقة استيعاب الوحدة ()10
مقيمين،
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وتشتمل الرعاية املؤسساتية :
تأمين املتابعة التربوية من طرف إطارات تربوية مختصة.
تأمين املتابعة النفسية من طرف األخصائيين النفسانيين.
تأمين املتابعة االجتماعية من طرف األخصائيين االجتماعيين.
دعم قدرات العائالت ملمارسة وظائفها في التنشئة السليمة ألطفالها.
تقديم خدمات التنشيط التربـوي االجتماعي ألطفال الجوار :خدمات نادي األطفال ،
وتضمن املؤسسات الرعائية أنواع التعهد كالتالي
التعهد بنظام الوسط الطبيعي :يتم التعهد باألطفال الذين يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة بنظام نصف اإلقامة مع تأمين املتابعة التربوية
لهم (مرافقة تربوية ومدرسية ،متابعة نفسية ،رعاية اجتماعية وصحية( ،)...مركزمندمج أو مركب طفولة) ( 1521حالة بنسبة (% 69
التعهد بنظام اإلقامة :تأمين التعهد باألطفال الذين يعيشون وضعية تهديد بنظام اإلقامة الكاملة مع تأمين املتابعة التربوية لألطفال (مرافقة تربوية
ومدرسية ،متابعة نفسية ،رعاية اجتماعية وصحية 426( )...حالة بنسبة (%19
التعهد بنظام اإليداع العائلي :عند التأكد النهائي من زوال حالة التهديد بالعائلة لتصبح بيئة آمنة للطفل يتم تغيير شكل التعهد الثاني من نظام
اإلقامة الكاملة إلى اإليداع العائلي ،مع تواصل تأمين املتابعة التربوية للطفل من طرف املؤسسة بصفة دورية في وسطه العائلي وإسناد منحة بـ 150
دينارا 267( .حالة أي بنسبة (%12
َ
أبرزاملحاضرنقاط القوة ونقاط الضعف في منظومة الرعاية املوجهة للطفولة املهددة كالتالي :
نقاط القوة :
وجود خطة وطنية تتعلق بالعمل على تطوير نظام الرعاية بالعائلة «برنامج الالمؤسساتية«
وجود نظام تعهد باألطفال واضح األهداف واملهام
وجود آليات رسمية للتفقد واملتابعة والرصد بما في ذلك جهود املنظمات غير الحكومية الناشطة في املجال ،مع التأكيد ،على ضرورة احترام الحياة
الخاصة لألطفال وحماية معطياتهم الشخصية
نقاط الضعف :

عدم وجود سياسة وطنية ُم َ
فعلة تتعلق بنظم َ
التعهد بتونس( .السياسة العمومية املندمجة(
ضبابية الرؤية فيما يتعلق باالحتياجات الضرورية لألطفال الذين هم بحاجة إلى رعاية وحماية خاصة :الرعاية الطارئة واملؤقتة
عدم وجود مدونة سلوك عامة للعاملين بمؤسسات الرعاية
عدم وجود قواعد عمل واضحة َ
وموحدة حول فتح التحقيقات بمؤسسات الرعاية
عدم وجود قواعد عمل واضحة وفعلية تضمن مشاركة األطفال وأسرهم في تسيير مؤسسات الرعاية بطريقة عملها الحالية بما في ذلك البرمجة
والتخطيط والتنفيذ والتقييم واتخاذ القرارات املتعلقة باإليداع بالعائلة

*

محاضرة حول «أوضاع الطفل في أماكن الحرمان من الحرية حسب الزيارات التي تؤديها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» َ
قدمتها
َ
السيدة السيدة مبارك رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي االعاقة والفئات في وضعية هشة

َ
ذكرت باملهام الرئيسية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بناء على القانون املحدث لها ومراجع عملها األساسية الدولية منها (االتفاقية الدولية
ملناهضة التعذيب التي صدقت عليها تونس في  23سبتمبر  - 1988البروتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب التي تمت
املصادقة عليه في  17ماي  )2011والوطنية (دستور الجمهورية التونسية لسنة  2014وخاصة فصليه  23و 30ومجلة حماية الطفل -القوانين
املنظمة ألماكن االحتجاز وأنظمتها الداخلية(.
كما َ
عرفت وفقا للقانون «أماكن أالحتجاز و» الحرمان من الحرية « و» أماكن اإليواء» مستعرضة نماذج منها خضعت لزيارة الهيئة الوطنية للوقاية
من التعذيب .
َ
تم رصد نقص الضمانات املتعلقة بإجراءات البحث األولي في أماكن البحث البدائي بمراكز األمن من ذلك :
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عدم وجود وحدات متخصصة للتحقيق في شؤون الطفولة
انعدام االختصاص والتكوين لدى أعوان الضابطة العدلية املكلفين بسماع الطفل املشبوه فيه بارتكاب جريمة
عدم مشاركة مختصين في شؤون الطفولة في إجراءات البحث األولي ،مما ال يؤمن معالجة مالئمة وال يضمن فاعلية إجراءات الوساطة منذ
اقتراف الجريمة
عدم التنصيص صراحة على وجوب تسخير محام بصفة آلية في جميع أطوار البحث األولي -خاصة في جرائم َ
التلبس  -واقتصار الفصل  ،77فقرة
 2من مجلة حماية الطفل على صورة األفعال ذات الخطورة البالغة

بخصوص ظروف االحتجاز َ
سجلت الهيئة:
إيداع أطفال في السجون وفي غرف مع الكبار،
ّ
ّ
ّ
الدولية املتعلقة بمعاملة األطفال في نزاع مع القانون
الخاصة باألطفال وبقاؤهم في ظروف مخالفة تماما للمعايير
حرمانهم من مختلف الخدمات
السجون غير ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لخصوصية األطفال،
والرياضية،
والتربوية
الثقافية
واالجتماعية وأنشطتها
النفسية
مؤهلة في مرافقها وخدماتها

افتقارها ّ
التام لبرامج التكوين و التأهيل املالئمة ألعمارهم ،و هو ما يجعلهم ُم َ
عرضين أكثر من غيرهم إلى الضغط النف�سي بسبب قضائهم معظم
ّ
أي نشاط ريا�ضي أو ثقافي أو تكويني ...باستثناء ّ
ّ
ّ
أوقات يومهم في غرفة مكتظة مع الكبار دون ممارسة ّ
مسائية
صباحية و فسحة
الحق في فسحة
ّ
ال تتجاوز ّ
مدة الواحدة منها نصف ساعة ،هذا الوضع يجعل الطفل حبيس الشعور باالكتئاب و القلق ّ
الحاد ّ
السيما و أن بقاءه مع الكبار قد
ّ ّ ّ
ّ
يؤثر علي نظرته إلى ذاته و إلى مستقبل حياته َ
ّ
ّ
مما قد يدفعه للتفكير في
الجسدية و النفسية مما
التحرش الجن�سي و سوء املعاملة
يعرضه الى
محاولة االنتحار.
ظروف معاملة صعبة :ضعف التواصل وعدم مراعاة الظروف املناخية في اللباس وصعوبة القيام بالشعائر الدينية وضعف نوع األكل وتوازنه
وصعوبة االستحمام وقضاء الحاجة.
ظروف إقامة وإعاشة صعبة :اكتظاظ وقلة التهوئة وغياب النظافة وحفظ الصحة في املطبخ ومخزن حفظ املواد الغذائية وفي غرف النوم ودورة
الصرف الصحي واألدواش واملراحيض.
عقوبات نقلة تأديبية َ
مشددة حيث يفرض الخضوع إليها حرمان مضاعف لهم وألوليائهم من الزيارة.
غياب الحق في املعلومة حيث اشتكى أغلب األطفال من غياب املعلومة التي تخص وضعهم الجزائي وال يتم إعالمهم بموعد الجلسة مثال إال
في تاريخها ،كما أن األطفال الذين تتوفر فيهم شروط التمتع بآلية الوساطة ال يتم إعالمهم بها أو إعالم عائالتهم وتوجيههم إلى مندوب حماية
املختص تر ّ
ّ
ابيا إلبرام الصلح بالوساطة .
الطفولة
ضعف الخدمات االجتماعية والنفسية وهي ال تفي بالحاجة من ناحية ومقتصرة على جمع املعلومات املكتبية دون التعمق في شخصية الطفل
أو الوقوف على حقيقة ظروف نشأته في محيطه العائلي وبلورة سبل مساعدته مع كثرة طلبات البحوث والتقارير وقلة املتخصصين إلنجازها
عدم كفاية أنشطة الترفيه والتكوين كما ونوعا وتجهيزا وإشرافا.
َ
تذمر األطفال من قصر مدة زيارة ذويهم (حوالي ربع ساعة(.
ّ
االكتظاظ الكبير الذي اتسمت به بعض املراكز مثل مركز إصالح األطفال الجانحين باملروج ومركز إصالح األطفال الجانحين سوق الجديد
بسيدي بوزيد.
سوء توزيع األعوان بين املراكز وضعف استغالل املوارد البشرية.
ارتفاع نسب العود لدى األطفال.

بخصوص ظروف احتجاز الطفل املصطحب لوالدته َ
نسجل غياب برامج إعداد الطفل لفصله عن والدته وخروجه للفضاء الخارجي سواء في
العائلة َ
املوسعة أو إيداعه بمؤسسة طفولة مختصة.

ضعف التعامل واالنفتاح على املحيط الخارجي في هذا املجال.
ضعف تدخل املجتمع املدني في اإلحاطة بالطفل املصاحب لوالدته بالسجن.
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تسجيل حاالت انتهاك جسدي ومعنوي في أماكن االحتفاظ خالل البحث البدائي من أجل انتزاع اعترافات مثل الكي بالسجائر والضرب على كامل
الجسم والصفع وتعرية الجسم من املالبس والتعذيب من األماكن الحساسة والفلقة والسب وشتم األم ،وكل هذه االنتهاكات وغيرها هي محل
بحث وتق�صي من طرف لجنة التق�صي بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب .

رابعا :حصيلة مناقشات الجلسة العامة
تميزت املناقشات بالثراء وقد تمحورت حول املالحظات التالية:
 -1أهمية مواصلة العمل على مواءمة التشريعات الوطنية لالتفاقيات الدولية املصادق عليها.
 -2إن االهتمام بحقوق الطفل مرتهن بالظروف التي يعمل فيها القائمون عليهم وقد يتعذر في بعض املؤسسات احترام املعايير الدولية والوطنية لحماية
حقوق الطفل بسبب نقص اإلطار املختص وضعف التكوين والتأهيل َ
مما يوجب النظر في شمولية حماية حقوق اإلنسان.
 -3ضعف تفعيل االتفاقيات املشتركة بشأن تأهيل املسرحين من السجون واإلصالحيات وارتباطه بضعف التنسيق والتكامل بين املتدخلين في منظومة
الرعاية والحماية واإلدماج.
 -4أهمية اإلضاءات املتنوعة لواقع حماية حقوق الطفل املجرد من حريته حتى تتكامل الرؤية بشأن النقاط املضيئة والنقاط السوداء التي يتعين
تسخير الجهود واملوارد املشتركة والتعاون العضوي بين املؤسسات الحكومية والهيئات القائمة واملنظمات والجمعيات الشريكة دوليا ووطنيا.
 -5أهمية تقييم آلية الوساطة ومزيد تفعيلها ألجل حماية أفضل لحقوق الطفل.
املجرد من َ
 -6أهمية توفير إمكانية إسعاف الطفل َ
حريته من مقابلة مندوب حماية الطفولة.
 -7التعجيل بوضع اإلجراءات الترتيبية لتفعيل قانون  58بشأن إحداث فرق مختصة في قضايا الجرائم ضد املرأة والطفولة .
التسريع في نسق َ
البت في القضايا املتعلقة باألطفال املوقوفين للتقليص إلى الحد األدنى من فترات تجريدهم من حريتهم حتى ال يحرموا من التمدرس.
-8
 -9أهمية استكمال مشهد واقع األطفال املجردين من حريتهم بتقديم مقاربة املؤسسة السجنية واإلصالحية ما دامت املؤسسة واعية بأنه ليس من
دورها التغطية على النقائص.
 -10ضرورة انتباه املشرفين على املؤسسة السجنية واإلصالحية إلى أهمية فسح املجال لتعبير الطفل عن ارتباطاته العائلية من خالل تعليق صور أفراد
أسرته.
َ
َ
املسرحين َ
يسجل ضعف املتابعة النفسية واالجتماعية لعائالت األطفال َ
مما ال يوفر الحظوظ الكافية الندماج أبنائهم .
-11
َ
ُ
يتجلى من االحصائيات امل َ
قدمة بالنسبة لواقع مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ضعف اإلحاطة النفسية
-12
باألطفال حيث ال يتوفر إال  15أخصائي نف�سي لإلحاطة بـ  2200طفل وهو نقص فادح ينعكس سلبا على نتائج َ
التعهد.
املجرد من َ
 -13يالحظ تباين بين ما حواه تقرير املندوب العام لحماية الطفولة (قراءة ضعيفة لم تكشف مشكالت انتهاك حقوق الطفل َ
حريته) وما
املجرد من َ
تضمنه تقرير ممثلة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (استنتاجات وصور توثيقية حول انتهاك حقوق الطفل َ
حريته(.
 -14دعوة ملزيد انفتاح الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على املجتمع املدني واإلصغاء لصوته فيما يتعلق بمدى حماية حقوق اإلنسان.
 -15اعتبر املشاركون ورشة التفكير فرصة لطرح االشكاليات بغاية التفكير املشترك في صياغة الحلول الواقعية.
 -16أهمية التعجيل بسن مدونات سلوك ملختلف األسالك املتدخلة في مجال رعاية الطفولة واالحتكام إلى مدونة سلوك املوظف العمومي الجاري بها
العمل.
 -17ضرورة تفعيل اللجنة الفنية ملتابعة حماية األطفال الجانحين وإصالحهم وإعادة إدماجهم .
 -18ضرورة صياغة استراتيجية شاملة لعدالة آمنة وصديقة للطفل مستندة إلى املقاربة املبنية على حقوق اإلنسان ومراعاة النوع االجتماعي.
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خامسا :محتوى ورشات العمل
تناولت الجلسة املسائية أشغال ورشات العمل األربعة التالية:
ويسر أشغالها السيد َ
الحرية» َ
 1-5مجموعة العمل األولى اهتمت بموضوع «الطفل في نزاع مع القانون في أماكن الحرمان من َ
بسام عيشة خبير
استشاري لدى منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية في قضايا حقوق اإلنسان.
َ
وتعهدت بتقرير أعمالها السيدة كوثر زغروبة.
َ
املهدد في مؤسسات اإليواء والرعاية» َ
ويسر أشغالها السيد مهيار َ
حمادي املندوب العام
 2-5مجموعة العمل الثانية تناولت موضوع «الطفل
لحماية الطفولة.
َ
وتعهد ت بتقرير أعمالها السيدة آمال الطبيب .مندوب حماية الطفولة أريانة.
 3-5مجموعة العمل الثالثة والتي اشتغلت على موضوع «األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الخاضعين للعالج النف�سي في أماكن الحرمان من الحرية»
َ
ويسرت أشغالها السيدة رشيدة الهمامي مديرة مركز الرعاية االجتماعية «األمان» بتونس.
َ
وتعهد بتقرير أعمالها السيد رضوان الفار�سي رئيس الجمعية التونسية أوالدنا لحماية األطفال.
 4-5مجموعة العمل الرابعة والتي اهتمت بموضوع «الطفل املصطحب لوالدته السجينة والطفل الزائر» َ
ويسرت أشغالها السيدة هالة جبارة
مندوبة حماية الطفولة بباجة.
َ
وتعهد بتقرير أعمالها السيد نزار سالم ممثل اإلدارة العامة للسجون واالصالح .

سادسا :حصيلة مناقشات مجموعات العمل
وقد أفضت املناقشات إلى التوصيات التالية:
 1-6توصيات املجموعة األولى « الطفل في نزاع مع القانون في أماكن الحرمان من َ
الحرية «
مراجعة النصوص القانونية وتجاوز نقائصها التي كشفتها ممارسات رعاية الطفولة.
العمل على تعهد البنية التحية بمؤسسات اإليواء وصيانتها وتحسين مظهرها العام .
مناقشة أوضاع األطفال املودعين في بعض املراكز.
االشتغال على إيجاد بدائل لعقوبة حرمان األطفال من الحرية من بينها إيداعهم في مراكز الرعاية االجتماعية وتعهيدهم إلى مراكز الدفاع.
واإلدماج االجتماعي .
التدقيق في اختيار األعوان وتفعيل العقوبات الصارمة لكل عون ثبتت ممارسته تعذيب األطفال أو تعريضه إلى أي شكل من أشكال االنتهاك
الجسدي أو املعنوي.
تطوير آليات اإلصالح وتفعيلها.
تحسين مستويات تنسيق العمل بين مختلف املتدخلين.
تفعيل آليات املراقبة والرصد واإلشعار والشكوى .
مزيد العناية بالتدريب االستهدافي والتكوين التكميلي لفائدة اإلطار املشرف .
مزيد العناية باالستقبال االجتماعي والنف�سي للطفل املودع والتكفل بتأمين مراقبته على مدار الساعة بكافة الوسائل التي تكفل حماية معطياته
الشخصية.
تحسين خدمات التكوين املنهي املوجه للطفل وتطوير برامجه وتجهيزاته وتتويجه باختبارات وإسناد شهادة في الغرض .
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االهتمام بمرحلة ما قبل اإليداع من خالل مراجعة املنظومة التربوية والعمل على توعية العائلة لتحسين مستويات التعهد باحتياجات الطفل.
تفعيل آليات اإلدماج وتدارس مدى تكامل مساراتها (مواصلة التكوين – مواصلة التعليم – مساعدته على بعث مشروع خاص(.
َ
 2-6توصيات املجموعة الثانية «الطفل املهدد في مؤسسات اإليواء والرعاية«
العمل على مزيد احترام جملة النصوص التشريعية الدولية والوطنية املتعلقة بحقوق الطفل وااللتزام بقواعدها املبدئية والتوجيهية.
يتعين في كل األحوال إعمال مصلحة الطفل الفضلى عند إيواء الطفل بمؤسسات الرعاية والعمل على أن يكون فصله عن محيطه األسري آخر
حل يمكن اللجوء إليه.
تفعيل تشريك الطفل وأخذ رأيه في جميع القرارات التي تتخذ في شأنه وخاصة إجراءات قبوله وإيداعه بهذه املؤسسات .
مزيد عمل مؤسسات الرعاية واإليواء على كفالة حق الطفل في البقاء والنماء وضمان مستويات الرفاه املطلوبة.
بذل العناية املطلوبة لحماية األطفال من جميع أشكال التمييز.
مزيد بذل الجهد لتنمية قدرات الطفل وإعادة تأهيله إلدماج أفضل في املجتمع.
العمل على تحسين النتائج املتعلقة بإعادة الطفل إلى محيطه األسري وإنجاح تكيفه االجتماعي.
 3-6توصيات املجموعة الثالثة «األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الخاضعين للعالج النف�سي في أماكن الحرمان من الحرية«
مراجعة هيكلة مؤسسات إيواء األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الخاضعين للعالج النف�سي بما يتناسب واملعايير الدولية لحقوق األطفال ذوي
اإلعاقة.
وضع مقاييس ومعايير دقيقة النتداب األشخاص املباشرين لألطفال ذوي اإلعاقة والعمل على تالفي النقص العددي في املختصين مع توفير
دورات تدريبية دورية في املجال الحقوقي والتعهد النف�سي .
َ
مراجعة التشريعات املنظمة لهذه املؤسسات حتى تواكب متطلبات التغيير املجتمعي.
تشديد الرقابة وتفعيل املساءلة.
تشريك الجمعيات في دعم تسيير وتقييم عمل املؤسسات املعنية.
إحداث هيكل تنسيق مشترك بين الوزارات واملؤسسات ذات الصلة وتشكيالت املجتمع املدني الشريكة.
مزيد االهتمام باألنشطة الترفيهية والتثقيفية الخصوصية بتلك املؤسسات.
 4-6توصيات املجموعة الرابعة «الطفل املصطحب لوالدته السجينة والطفل الزائر«
توفير فضاء مستقل خاص بالسجينات الحوامل واملرضعات رفقة أبنائهن تتوفر به املرافق األساسية وينأى قدر اإلمكان عن مظهر طبيعة
البناءات السجنية دون أن يخل بالقواعد األمنية.
النظر في توفير فضاء خاص يتيح استقاللية األم واالبن أثناء اإلقامة.
النظر في توفير فضاء يؤمه األطفال (شبيه بالروضة) َ
وتقدم فيه األنشطة التربوية والترفيهية ويشرف عليه أخصائيين في مجال الطفولة (يمكن
أن يكون فضاء خارجي مفتوح وخاضع في آن واحد للقواعد األمنية داخل أسوار السجن (.

وضع خطة عملية لتهيئة فصل الطفل عن أمه عند وجوب مغادرته الوحدة السجنية في الحاالت التي ضبطها القانون وتأمين مرافقتهما النفسية
من قبل أخصائيين نفسانيين للتقليص من وطأة الفصل.
تمكين الطفل من الخروج في زيارة دورية لعائلته املوسعة (زيارة استضافة) بعد موافقة األم.
تنقيح القانون بما يتيح تأجيل إمكانية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمحكوم عليها الحامل إلى ما بعد الوضع بالنسبة للجرائم غير
الخطيرة .
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التوسيع في صالحيات اإلدارة العامة للسجون واإلصالح في مجال منح الزيارة بدون حاجز وبصفة مستمرة ولو تجاوز سن الطفل  13سنة
وبصرف النظر عن الوضعية الجزائية للسجين (محكوم أو موقوف) والجريمة املرتكبة وذلك وفقا ملصلحة الطفل الفضلى مع مراعاة مقتضيات
أمن املؤسسة وسالمة الطفل الزائر .

سابعا :ملخص االنشغاالت والتوصيات املنبثقة عن ورشة التفكير والنقاش
يمكن تبويب االنشغاالت والتوصيات املنبثقة عن ورشة التفكير والنقاش في سبعة مستويات تستوجب التكامل لتعزيز حماية حقوق الطفل َ
املجرد من
َ
حريته نوردها كما يلي:

 -1على مستوى االستراتيجية:
ضرورة صياغة استراتيجية شاملة لعدالة آمنة وصديقة للطفل مستندة إلى املقاربة املبنية على حقوق اإلنسان ومراعاة النوع االجتماعي .
َ
يتعين في كل األحوال إعمال مصلحة الطفل الفضلى عند إيواء الطفل بمؤسسات الرعاية والعمل على أن يكون فصله عن محيطه األسري آخر
حل يمكن اللجوء اليه .

العمل على مزيد احترام جملة النصوص التشريعية الدولية والوطنية املتعلقة بحقوق الطفل وااللتزام بقواعدها املبدئية والتوجيهية .
العمل على مواءمة النصوص التشريعية والترتيبية لالتفاقيات الدولية ذات العالقة وملضامين دستور الجمهورية التونسية لسنة .2014
إن االهتمام بحقوق الطفل مرتهن بالظروف التي يعمل فيها القائمون عليهم وقد يتعذر في بعض املؤسسات احترام املعايير الدولية والوطنية
لحماية حقوق الطفل بسبب نقص اإلطار املختص وضعف التكوين والتأهيل َ
مما يوجب النظر في شمولية حماية حقوق االنسان.

 -2على مستوى التشريع:
االشتغال على إيجاد بدائل لعقوبة حرمان األطفال من الحرية من بينها إيداعهم في مراكز الرعاية االجتماعية لألطفال ومراكز الدفاع االجتماعي.
تنقيح القانون بما يتيح تأجيل إمكانية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمحكوم على املرأة الحامل إلى ما بعد الوضع بالنسبة للجرائم
غير الخطيرة .
التوسيع في صالحيات اإلدارة العامة للسجون واإلصالح في مجال منح الزيارة بدون حاجز وبصفة مستمرة ولو تجاوز سن الطفل  13سنة
وبصرف النظر عن الوضعية الجزائية للسجين (محكوم أو موقوف) وصنف الجريمة املرتكبة أو االشتباه في ارتكابها (حق عام أو إرهاب) وذلك
وفقا ملصلحة الطفل الفضلى مع مراعاة مقتضيات أمن املؤسسة وسالمة الطفل الزائر .
َ
مراجعة التشريعات املنظمة ملؤسسات الرعاية واإليواء حتى تتجاوز نقائصها التي كشفتها ممارسات رعاية الطفولة وتواكب متطلبات التغيير
املجتمعي.
مواصلة العمل على مواءمة التشريعات الوطنية لالتفاقيات الدولية املصادق عليها.

 -3على مستوى التنظيم واإلدارة:
توفير فضاء مستقل خاص بالسجينات الحوامل واملرضعات رفقة أبنائهن تتوفر به املرافق األساسية وينأى قدر اإلمكان عن مظهر طبيعة
البناءات السجنية دون أن يخل بالقواعد األمنية.
وضع خطة عملية لتهيئة فصل الطفل عن أمه عند وجوب مغادرته الوحدة السجنية في الحاالت التي ضبطها القانون وتأمين مرافقتهما النفسية
من قبل أخصائيين نفسانيين للتقليص من وطأة الفصل.
مراجعة هيكلة مؤسسات إيواء األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الخاضعين للعالج النف�سي بما يتناسب واملعايير الدولية لحقوق األطفال ذوي
اإلعاقة.
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مزيد العناية باالستقبال االجتماعي والنف�سي للطفل املودع والتكفل بتأمين مراقبته على مدار الساعة بكافة الوسائل التي تكفل حماية معطياته
الشخصية.
تحسين خدمات التكوين املنهي املوجه للطفل وتطوير برامجه وتجهيزاته وتتويجه باختبارات وإسناد شهادة في الغرض .
االهتمام بمرحلة ما قبل اإليداع من خالل مراجعة املنظومة التربوية والعمل على توعية العائلة لتحسين مستويات التعهد باحتياجات الطفل.
تفعيل آليات اإلدماج وتدارس مدى تكامل مساراتها (مواصلة التكوين – مواصلة التعليم – مساعدته على بعث مشروع خاص (.
مزيد عمل مؤسسات الرعاية واإليواء على كفالة حق الطفل في البقاء والنماء وضمان مستويات الرفاه املطلوبة.
بذل العناية الالزمة لحماية األطفال من جميع أشكال التمييز.
العمل على تعهد البنية التحية بمؤسسات اإليواء والرعاية وصيانتها وتحسين مظهرها العام.
التسريع في نسق َ
البت في القضايا املتعلقة باألطفال املوقوفين للتقليص إلى الحد األدنى من فترات تجريدهم من حريتهم حتى ال يحرموا من

التمدرس.

التعجيل بوضع اإلجراءات الترتيبية لتفعيل قانون  58بشأن إحداث فرق مختصة في قضايا الجرائم ضد املرأة والطفولة .
املتابعة النفسية واالجتماعية لعائالت األطفال َ
املسرحين لضمان الحظوظ الكافية إلنجاح اندماج أبنائهم.

وضع قاعدة بيانات وخارطة في املؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال حماية ورعاية الطفولة َ
تيسر التدخل والتعاون لحماية أفضل لحقوق
الطفل.

 -4على مستوى التنسيق:
إحداث هيكل تنسيق مشترك بين الوزارات واملؤسسات ذات الصلة والتعاون مع تشكيالت املجتمع املدني الشريكة.
تفعيل اللجنة الفنية ملتابعة حماية األطفال الجانحين وإصالحهم وإعادة إدماجهم .
تفعيل االتفاقيات املشتركة بشأن تأهيل املسرحين من السجون واإلصالحيات وارتباطه بضعف التنسيق والتكامل بين املتدخلين في منظومة
الرعاية والحماية واإلدماج .
اهمية تقييم آلية الوساطة ومزيد تفعيلها ألجل حماية أفضل لحقوق الطفل بالتعاون مع تشكيالت املجتمع املدني ذات العالقة.

 -5على مستوى االنتداب والتكوين وأخالقيات العمل:
َ
املختصين.
وضع مقاييس ومعايير دقيقة النتداب األشخاص املباشرين لألطفال ذوي اإلعاقة والعمل .مع تالفي النقص العددي في
توفير دورات تدريبية استهدافية دورية مع دعم التكوين التكميلي في املجال الحقوقي والتعهد النف�سي.
االحتكام إلى مدونة سلوك املوظف العمومي الجاري بها العمل والتعجيل بسن مدونات سلوك ملختلف األسالك املتدخلة في مجال رعاية الطفولة.

 -6على مستوى تعزيزمشاركة الطفل:
تفعيل تشريك الطفل وأخذ رأيه في جميع القرارات التي تتخذ في شأنه وخاصة إجراءات قبوله وإيداعه بهذه املؤسسات.
مزيد بذل الجهد لتنمية قدرات الطفل وإعادة تأهيله إلدماج أفضل في املجتمع.
مزيد االهتمام باألنشطة الترفيهية والتثقيفية والتوعوية الخصوصية بتلك املؤسسات.

 -7على مستوى تقييم الجهود والرصد والرقابة:
تحسين مستويات تقييم الخطط والبرامج والجهود املبذولة وتنسيق العمل بين مختلف املتدخلين والشركاء .
تفعيل آليات املراقبة والرصد واإلشعار والتشكى .
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برنامج ورشة التفكير عدد 3

برنامج ورشة التفكير حول

مجتمع «م.ع» في أماكن االحتجاز
بين القواعد الدولية وااللتزامات
الوطنية وتقريرها العام
ورشة تفكير ونقاش

تونس  30أكتوبر 2018

البرنامج
9:15 – 8:30

استقبال وتسجيل املشاركين

9:30 – 9:15

االفتتاح
كلمة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
كلمة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

11:00 – 9:30

الحصة األولى  :اإلطاراملفاهيمي والقانوني
ّ
امليسرة :السيدة مبارك
رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي االعاقة والفئات
مدخل عام
طبيبة نفسية وجنسية ،إيناس دربال
مجتمع «م.ع»  :املسارات والهشاشة
سنيم بن عبد هللا ،أستاذ جامعي في علم االجتماع
اإلطار القانوني الدولي والوطني
وحيد الفرشي�شي الفردية
التجارب املقارنة لآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب
جون سيباستيان بالن ،جمعية الوقاية من التعذيب  -جينيف
نقاش

11:30 – 11:00

استراحة قهوة

12:30 – 11:30

الحصة الثانية :و اقع مجتمع «م.ع» في أماكن الحرمان من الحرية
ّ
امليسر :لطفي عزالدين رئيس لجنة الزيارات بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
»م.ع» في أماكن االحتجاز :نظرة عامة
بدر بعبو ،رئيس «دمج» الجمعية التونسية للعدالة
ظروف مجتمع «م.ع» في أماكن االحتجازالتابعة لوزارة الداخلية
ممثل عن وزارة الداخلية
ظروف مجتمع «م.ع» في أماكن االحتجازالتابعة لإلدارة العامة للسجون واإلصالح
وزارة العدل ممثل عن اإلدارة العامة للسجون واإلصالح.نقاش
ظروف مجتمع «م.ع» في أماكن االحتجازبين املعاييرالدولية والو اقع
عمر فساطوي ،مسؤول حقوق اإلنسان بمكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بتونس
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تقريرمنظمة هيومن رايتس ووتش حول ظروف مجتمع «م.ع» في أماكن االحتجازممثل عن وزارة الداخلية
آمنة القاللي ،مديرة مكتب تونس ملنظمة هيومن رايتس ووتش
وزارة العدل ممثل عن اإلدارة العامة للسجون واإلصالح.نقاش
نقاش
14:00 – 13:00

الغداء

14:45 – 14:00

حلقة النقاش األولى:
مجموعة العمل  :1مجتمع «م.ع»في أماكن االحتجاز
امليسر :بسام عيشة ،خبير استشاري لدى االمم املتحدة واملنظمات الدولية واالقليمية في قضايا حقوق االنسان

15:30 – 14:45

حلقة النقاش الثانية:
مجموعة العمل  :2مجتمع «م .ع» في أماكن االيواء
)مراكز إيواء األطفال ،دور املسنين ،مراكز إيواء األشخاص ذوي اإلعاقة (...

16:00 – 15:30

استراحة قهوة

17:30 – 16:45

حلقة النقاش الثالثة :املسارالقضائي في تأكيد و إثبات الهوية بالنسبة للعابرين جنسيا:
الجلسة الختامية

ّ
امليسرة :السيدة مبارك
حوصلة التوصيات النهائية :األستاذ مصطفى العلوي
نقاش
كلمات االختتام:
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
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التقرير العام

لورشة التفكير والنقاش حول

»مجتمع «م .ع» في أماكن االحتجاز بين
القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية«
نزل البلفدير
تونس الثالثاء  30أكتوبر 2018

المقرَر
مصطفى علوي
محتوى التقرير
االفتتاح
أوال :المشاركون
ثانيا :منهجية عمل ورشة التفكير
ثالثا :محتوى ورشة التفكير
رابعا :ملخص المالحظات والتوصيات المنبثقة عن ورشة التفكير والنقاش

في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،نظمت لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة
والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،ورشة التفكير والنقاش يوم الثالثاء  2018/10/30بنزل البلفدير تونس حول موضوع:

» مجتمع «م.ع» في أماكن االحتجاز بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية «

االفتتاح:
َ
َ
رحبت السيدة السيد ة مبارك رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
بكافة املشاركين َ
وقدمت موضوع ورشة التفكير الثالثة «مجتمع (م.ع) في أماكن االحتجاز بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية» في سياق املهام
املوكولة للهيئة واألهداف املنشودة من ذلك لتطوير آداء الهيئة خالل زيارة أماكن االحتجاز واالنتباه إلى خصوصية هذه الفئة من األشخاص مسلوبي
الحرية وحاجتهم إلى ترتيبات وإجراءات إدارية خاصة بهدف تحسين ظروف احتجازهم بما يتالءم مع املعايير األممية ويحميهم من أشكال اإلساءة لكرامتهم
اإلنسانية وحرمتهم الجسدية ،مبينة أن تسليط الضوء على موضوع الورشة هو خطوة شجاعة وجريئة لدرس مثل هذه املواضيع املسكوت عنها بكل
موضوعية وفي إطار إعمال حقوق اإلنسان عامة وحقوق األقليات خاصة ،لسيما عندما يكونون مسلوبي الحرية.
وفي كلمته َ
رحب السيد فتحي الجراي رئيس الهيئة بممثلة املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب بتونس ورئيس الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان ومختلف
املشاركين من ممثلي الوزارات ونشطاء املجتمع املدني .
َ َ
كما ذكر بان الهيئة الوطنية هي أول هيئة رقابية تحدث في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وذلك يدفعنا إلى أن نجعلها سبقا نوعيا حتى تكون
أنموذجا ملا يحدث بعدها.

وأكد ان العمل يق�ضي بتفعيل مهام الهيئة خصوصا ضمان الحماية بأماكن االحتجاز من املخاطر املادية واملعنوية والوصم والتحرش واالتجار
بالبشر .
إن األشخاص املنتمين ملجتمع «م.ع» تفرض اإلحاطة بهم بطريقة موضوعية علمية ضمن إطار االحتجاز بمختلف املؤسسات املعنية بذلك .
َ
كما ذكر بأن تدخل الهيئة وقائي باألساس وخلص إلى طرح أسئلة تستوجب إجابات دقيقة وشافية تدعم أفضل ظروف الحماية لهؤالء  1-:كيف
نقارب وضعية هؤالء األشخاص في حالة االحتجاز؟  2-كيف نحميهم من امتهان ذواتهم؟  3-كيف َ
نرسخ ثقافة احترام االختالف واملختلف ،ثقافة

الغيرية والوقاية من التعذيب وفي األذهان املؤمنة بالحرية؟

وفي كلمتها َثمنت السيدة  Gabriele Reiterممثلة املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب بتونس .حضور الخبرات املتنوعة في ورشة التفكير من ممثلي
الوزارات ونشطاء املجتمع املدني َ
معولة على النقاشات الثرية .
َ
كما ذكرت باستعداد املنظمة لدعم جهود الهيئة الوطنية ألن املهم هو الوقاية من التعذيب وكيف نضع أدلة عمل ومعايير متطابقة مع املعايير
الدولية لتسهيل عمل اإلدارة
وقد شكرت في الختام الجهود املبذولة مؤكدة إنتظار التوصيات املنبثقة عنها َ
ومثمنة عمل السيد مصطفى علوي َ
املقرر العام لورشات التفكير

ّأوال :املشاركون
شارك ( )43ممثال عن املنظمات الدولية والوطنية والجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق فئة «م.ع» وممثلين عن وزارات العدل
والداخلية واملرأة واألسرة والطفولة وكبار السن .
يتوزع املشاركون حسب النوع االجتماعي إلى ( )17إمرأة و( )26رجل .
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ثانيا :منهجية عمل ورشة التفكير
َ
َ
ارتكزت منهجية عمل ورشة التفكير على اعتماد جلستي عمل َ
الحصة الصباحية ،مشفوعة َ
مخصصة
كل منها بنقاش عام وحصة مسائية
عامة خالل
لثالثة محاور نقاش َ
عامة تناولت على التوالي - :مجتمع «م.ع» في أماكن االحتجاز -مجتمع «م.ع» في مراكز اإليواء – املسار القضائي في تأكيد وإثبات الهوية
بالنسبة للعابرين جنسيا .

ثالثا :محتوى ورشة التفكير
تناولت الحصة األولى عرض  -اإلطاراملفاهيمي والقانوني ملجتمع « م.ع»  -عبر  3مداخالت:
َ 1-1
قدمت السيدة إيناس دربال دكتورة في الطب الجن�سي ومختصة في االضطرابات الجنسية مداخلة َ
عامة حول «املثليات واملثليون وثنائي امليل
َ
الجن�سي ومتغيرو الهوية» .أكدت فيها بالخصوص على :
تأثير األفكار املسبقة في ثقافة املجتمع على التعاطي مع هذه الفئة في مجمل مناحي حياتهم والتي َ
تسببت في تعريض فئة املثليات واملثليين وثنائي

*
*

امليل الجن�سي ومتغيري الهوية إلى التمييز والعزل واإلقصاء االجتماعي والعنف.

أن وضعية املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية كان ينظر إليها بوصفها مرضا من قبل املنظمة العاملية للصحة منذ  1968قبل
أن تتطور مقاربة ذات املنظمة باالستناد إلى األبحاث العلمية والدراسات والتي انتهت سنة  1981إلى إلغاء صفة املرض على هذه الفئة.
أن الهوية الجنسية ليست اختيارا .

*
* أن وضعية املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية ليست ظاهرة معدية.
* أن معاناة هذه الفئة مؤملة منذ أكثر من نصف قرن ويلعب الجهل بخصوصياتها الفيزيولوجية والنفسية دورا في مضاعفة معاناة أصحابها وهو
ما يستوجب الدراسة العميقة حتى تعرف بصورة موضوعية وتحمى من كافة أشكال التمييز.

*

تعتمد املرافقة املثلى للمثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية والعابرين جنسيا ،على التربية الجنسية وتأكيد الهوية من ناحية
ى.
ومعالجة القلق واإلدمان واالكتئاب لديهم من ناحية أخر .

*

إقرار برنامج وطني للتربية الجنسية والتثقيف لترسيخ القيم الجوهرية التوجيهية لقبول اآلخر ونبذ اإلقصاء االجتماعي.

َ 2-1
قدم األستاذ وحيد الفرشي�شي أستاذ جامعي في القانون العام وعضو مكتب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية مداخلة حول «اإلطار
القانوني الدولي والوطني» أكد فيها على وجه الخصوص :
أن الوضعية القانونية لهذه الفئة متباينة مع ما ضمنه دستور  2014من حقوق وأن جملة املبادئ االـساسية التي تضمنتها (الفصول 21-22-
 23-24و )29لم تترجم فعليا لحمايتها َ
مما َ
تتعرض له من تمييز ظاهر أو ُمتخيل .
ال يزال ُيسجل انتهاك الحرمة الجسدية والكرامة البشرية لعدد من هذه الفئة وتنتهك حماية حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية .
ترجمت النصوص القانونية جزئيا مضامين الدستور وال تزال املضامين املشرقة منه متعارضة مع القوانين القديمة (املجلة الجزائية  )1913وال
يزال يحاكم األشخاص على قاعدة الفصل  230و 226مكرر .
ال يزال يسجل في تونس أنه ليس لألشخاص والية على أجسادهم رغم أن التوجه الجن�سي والهوية الجنسانية َ
املحددة ذاتيا هي «جزء ال يتجزأ من
شخصيته» وهي جانب أسا�سي من حق تقرير املصير والكرامة والحرية .

تفرض االتفاقيات الدولية املصادق عليها من قبل الدولة التفعيل في التشريع الوطني وهو ليس بواقع الحال في تونس.
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توصف الفحوصات الشرجية بكونها تعذيبا وفق املرجعيات األممية َ
وعبرت لجنة مناهضة التعذيب من خالل املالحظات الختامية بشأن تقرير
تونس عن قلقها إزاء ادعاءات املشتبه في أنهم مثليون للمضايقة واالحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة بما في ذلك الضرب واالعتداء
الجن�سي.
إن سبل التطوير متاحة من خالل:
إنفاذ الدستور واعتبار توصيات لجنة الحريات الفردية لدعم حرية اختيار النوع والحق في األمان في أماكن االحتفاظ والسجن .
وجوب إصدار مجلة جزائية عصرية.
أهمية احتكام القضاة للدستور واالتفاقيات الدولية املصادق عليها إلرضاء وجدانهم.
َ
 3-1قدم السيد جون سيباستيان خبير مدير البرامج املوضوعاتية بجمعية الوقاية من التعذيب بجينيف ،مداخلته عن طريق السكايب حول «التجارب
املقارنة لآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب» والتي أكد فيها على :
أهمية دور الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لترسيخ املنظومة الكافلة لحماية حقوق املجردين من حريتهم ومعرفة فئة املثليات واملثليين
وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية بصورة دقيقة.
أهمية التحسيس بخصوصية هذه الفئة املعرضة للتهديد وضرورة اعتبار ذلك إبان زيارة مراكز االحتفاظ والسجون .
اهمية مواصلة العمل لتجسيم ما اقرت به الحكومة التونسية بشأن إلغاء الفصل  230من مجلة اإلجراءات الجزائية وإنهاء العمل بالفحص
الشرجي تبعا للتوصيات املنبثقة عن دراسة تقرير تونس في سياق آلية االستعراض الدوري الشامل لحقوق االنسان .
من املمارسات املحمودة مشاركة خبراء ممثلين للفئة ضمن فريق متابعة أوضاع مراكز االحتجاز.
أهمية اعتماد أدلة لزيارة أماكن االحتجاز تأخذ بعين االعتبار خصوصية املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية واحتياجاتهم
َ
ّ
الصحية وظروف التفتيش
بالجس .
بدء الحماية بمراجعة القوانين على ضوء الدستور واالتفاقيات الدولية املصادق عليها .
تطوير أداء عمل الهيئة بداية من وضع نظارات النوع االجتماعي والتنوع الجن�سي عند القيام بزيارات مراكز االحتجاز .
َ
الحصة الثانية  -و اقع مجتمع «م.ع» في أماكن االحتجاز -وقد َ
تضمنت مداخلتين:
تناولت
َ
 1-2قدم السيد بدر بعبو رئيس الجمعية التونسية للعدالة واملساواة (دمج) مداخلة حول« :ظروف مجتمع »م.ع «في أماكن االحتجاز :نظرة
عامة«:
ّ
افتتح املداخلة بتقديم شهادة مسجلة ألحد الضحايا (إ ع) كشف فيها مظاهر الضغط واالعتداء التي تعرض إليها عند تشكيه لدى مركز األمن
َ
تحصن بصفته العسكرية ومؤازرة أعوان األمن له ،بسبب ذلك َ
من َ
تم االعتداء عليه
تعرضه للتهديد واالعتداء من قبل أحد شركائه الذي
بالضرب وإخضاعه للفحص الشرجي في سياق من املعاملة املهينة والقاسية والسيئة.
َ
َ
توفر منها َ
تضمنه تقرير االئتالف املدني للحريات الفردية حيث أكد خالل سنة
أكد أنه ال تتوفر إحصائيات كاملة بشأن مجتمع »م .ع « وما
 2017تسجيل محاكمة  72حالة على خلفية الفصل ( 230م إ ج) ومن بين  115حالة مرصودة سنة  2018حوكم  37منهم على معنى الفصل
املذكور آنفا.
َ
تم تسجيل  22حالة َ
تعرضوا للعنف الجسدي في مراكز االحتفاظ وهي موثقة بالشهادات الطبية.

ُس َجلت محاوالت اغتصاب في طريق نقل املوقوفين إلى املراكز أو باملراكز .
َ
تم افتكاك الهواتف الجوالة الخاصة باملحتفظ بهم وكذلك حواسيبهم الشخصية وانتزاع كلمات العبور منهم ،والحصول على قرائن اإلدانة
َ
وتحجج القائمين بذلك بحالة الطوارئ أو مكافحة اإلرهاب.
بصورة غير قانونية
إيقاف شخصين واستعجال الحكم عليهما على خلفية حيازتهما مالبس نسائية.
َ
تعمد املؤسسة السجنية تكليف املساجين املثليين بالتنظيف إلذاللهم والحط من كرامتهم وإخضاعهم.
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نسجل بعض املمارسات اإليجابية لرؤساء بعض املراكز الذين يأذنون بالتسخير الطبي عند حالة االشتباه في َ
تعدي زمالئهم على املوقوفين وفي
املقابل يعمد بعض األعوان إلى إتالف تلك التساخير .
الحاجة إلى مراقبة مرحلة البحث وما قبل املحاكمة لتقليص إشكال عبء إثبات االعتداءات .
َ
قدم السيد عمرفصاطاوي مسؤول حقوق اإلنسان باملفوضية السامية لحقوق االنسان بتونس مداخلة حول»:مجتمع «م .ع « في أماكن االحتجاز
2-2
َ
بين املعاييرالدولية والوطنية» والتي أكد فيها على ما يلي :
َ
تثمين مبادرة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بإحداث لجنة تعنى بالفئات في وضعية هشة.
إن مسألة توسيع نطاق الحقوق لتشمل املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية والعابرين جنسيا ،يقوم على أساس املساواة وعدم
التمييز في الحقوق .على معنى املادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان «يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق «
تقترن املواقف الكارهة للمثلية الجنسية كثيرا باالفتقار إلى الحماية القانونية الكافية ضد التمييز بسبب امليل الجن�سي والهوية الجنسانية وهو
ما َ
يعرض املثليين الى االنتهاكات .
جرم العالقات الخاصة بين األشخاص من نفس الجنس َ
مما َ
ال تزال  76بلدا ُي َ
يعرضهم للمحاكمة والسجن ،األمر الذي دعا مجلس حقوق

اإلنسان سنة  2011إلى التعبير عن قلقه البالغ إزاء العنف والتمييز ضد امليوالت الجنسية والهوية الجنسانية.
اعتمد مجلس حقوق اإلنسان القرار  2016الذي يق�ضي بتعيين خبير خاص ُيعنى بالعمل على الهوية الجنسانية ومنع كل أشكال التمييز.

كما َ
اقرت األمم املتحدة الخطوات التوجيهية الخمسة املتعلقة بالحماية من العنف والتمييز القائم على امليل الجن�سي والهوية الجنسانية (الدورة
 /32لسنة :(2016
َ
حماية األشخاص من العنف املترتب على كراهية املثليين جنسيا ومتغيري الهوية الجنسانية وإدراج امليل الجن�سي والهوية الجنسانية
كخاصيتين محميتين بموجب قوانين الكراهية.
منع تعذيب املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية أو معاملتهم معاملة قاسية أو ال إنسانية.
إلغاء القوانين التي تجرم املثلية الجنسية.
حضر التمييز على أساس امليل الجن�سي والهوية الجنسانية.
صون حرية التعبير وتكوين الجمعيات واالجتماع السلمي.
َ
نسجل على النطاق الوطني عدم احترام املعايير الدولية ذات العالقة باملوضوع ألسباب عامة تتعلق بـ (اإلطار القانوني  -السياسة الزجرية  -عدد
َ
املوقوفين واالكتظاظ  -إمكانيات السجون) وكذلك ألسباب خاصة تتعلق بـ (عدم فهم املوضوع – الوصم االجتماعي  -الهشاشة  -العالقة بجرائم
أخرى(.
ضرورة التزام الدولة التونسية بمتابعة توصيات مجلس حقوق اإلنسان خالل استعراض تقرير تونس سنة ( 2016إلغاء الفصل  230الذي وعد
ممثل الحكومة بمراجعته  -تكوين األعوان حول احترام االختالف  -إنهاء العمل بالفحص الشرجي  -حماية املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي
ومتغيري الهوية والعابرين جنسيا  -اعتماد برامج التحسيس لتجاوز آثار الوصم وإنهائه(.

رابعا :ملخص املناقشات والتوصيات املنبثقة عن ورشة التفكير
 1-4املناقشات:
َ
أتاحت ورشة التفكير وجودة املحاضرات َ
املقدمة نقاشا حيويا وصادقا من قبل كافة املتدخلين َ
طعمته شهادات لتجارب َ
حية مؤثرة .وقد أكد املشاركون
على :
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أن املواقف َ
املترسخة القائمة على كراهية املثلية الجنسية ،التي كثيرا ما تقترن باالفتقار إلى الحماية القانونية الكافية ضد التمييز بسبب امليل
الجن�سي والهوية الجنسانية تعرض كثير من املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية الجنسانية والعابرين جنسيا من جميع
األعمار وفي كافة مناطق العالم لالنتهاكات الصارخة لحقوقهم اإلنسانية وهم يتعرضون للتمييز في سوق العمل واملدارس واملستشفيات ،وتقوم
أسرهم بإساءة معاملتهم والتبرؤ منهم.
وهو ما دعا مجلس حقوق اإلنسان في  2011إلى اتخاذ قـرار يعرب فيه عن “القلق البالغ” إزاء العنف والتمييز ضد األفراد على أساس ميلهم
الجن�سي أو هويتهم الجنسانية .وقد تم التسليم على نحو واسع بضرورة العمل على إنهاء تلك االنتهاكات بالنسبة لكل دول العالم .
الشكر الخاص ألصحاب الشهادات َ
الحية على شجاعتهم وجرأتهم في مشاركتنا معاناتهم من مقاربة تنشد ممارسات محمودة في التعاطي مع
الفئة في حالة االحتجاز واعتبار خصوصيتهم .

رغم الغاء اعتبار املثلية مرضا ال يزال هناك اتجاهات عالجية لدى بعض األطباء في حين يتوجب احترام االختيارات الشخصية لـ املثليات واملثليين
وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية.
أهمية عدم تجريم فئة املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية بالنظر إلى منظومة حماية حقوق اإلنسان الدولية واملبادئ التي
يرتكز عليها الدستور التون�سي لسنة .2014
َ
عدم احترام املعايير الدولية ذات العالقة باملوضوع على النطاق الوطني ألسباب عامة تتعلق بـ (اإلطار القانوني  -السياسة الزجرية  -عدد
َ
املوقوفين واالكتظاظ  -محدودية إمكانيات السجون) وكذلك ألسباب خاصة تتعلق بـ (عدم فهم املوضوع  -الوصم االجتماعي  -الهشاشة -
العالقة بجرائم أخرى(.
تكشف الشهادات َ
الحية أن الحاجة تدعو بصورة متأكدة لتكوين كافة املتدخلين في حاالت االحتجاز لفهم خصوصية املثليات واملثليين وثنائي
امليل الجن�سي ومتغيري الهوية وتحسين معاملتهم بصورة تضمن حقوقهم وتحفظ إنسانيتهم .

إن مدخل حماية الفئة في أماكن االحتجاز تبدأ من حماية معطياتهم الشخصية.
أهمية رفع الحاالت املثارة ببيانات َ
مفصلة للدرس والتحقيق من قبل السلط املعنية (إدارة وهيئة(.
إن التشريع لوحده غير قادر على ترسيخ ثقافة مجتمعية تحترم االختالف والخالف َ
مما يستوجب أن يلعب اإلعالم دورا حيويا وهادفا.
إن املجتمع يضع الفئة في حالة هشاشة وهو ما يستوجب التعاطي معها بصورة إنسانية.
أهمية مراجعة نظام العقوبات ملعالجة ظاهرة االكتضاض في السجون .
إن القانون َ
املجرم للهويات وليس العالقات يفسح املجال أمام عنف املجتمع وهو ما يلزم بتوخي سياسة تثقيفية للمجتمع ترافق املراجعة
التشريعية.

أهمية تنقية ثقافة املجتمع من االلفاظ التمييزية والعنصرية من خالل التربية والتعليم والتثقيف.

 2-4التوصيات:
يمكن تبويب التوصيات املنبثقة عن ورشة التفكير والنقاش في َ
ستة مستويات تستوجب التكامل لتعزيز حماية املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي
ومتغيري الهوية الجنسية والعابرين جنسيا عند خضوعهم إلى االحتجاز نوردها كما يلي :

 -1على املستوى االستراتيجي :
العمل على االلتزام بالخطوات التوجيهية الخمسة التي وضعتها األمم املتحدة وفقا لقرارها املتعلق بالحماية من العنف والتمييز القائم على
امليل الجن�سي والهوية الجنسانية (الدورة  /32لسنة :( 2016
َ
 -1حماية األشخاص من العنف املترتب على كراهية املثليين جنسيا ومتغيري الهوية الجنسانية وإدراج امليل الجن�سي والهوية الجنسانية
كخاصيتين محميتين بموجب قوانين الكراهية.
 -2منع تعذيب املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية أو معاملتهم معاملة قاسية أو الإنسانية .
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 -3إلغاء القوانين التي ّ
تجرم املثلية الجنسية.
 -4حضر التمييز على أساس امليل الجن�سي والهوية الجنسية.
 -5صون حرية التعبير وتكوين الجمعيات واالجتماع السلمي.
اتخاذ تدابير َ
فعالة ضد التمييز والعمل على وضع خطة وبرامج للتحسيس بمخاطر الوصم وآثاره ومخاطر رهاب املثلية.
الحاجة الى الدراسات العميقة لرصد االنتهاكات لتوفير الحماية الالزمة.

إن التشريع لوحده غير قادر على ترسيخ ثقافة مجتمعية تحترم االختالف والخالف َ
مما يستوجب أن يلعب اإلعالم دورا حيويا وهادفا.

 -2على مستوى التشريعي والقضائي:
 -1إلغاء تجريم الفصل  230من «م إ ج» بوصفه مخالفا للدستور واملواثيق الدولية.
 -2إنهاء العمل بالفحص الشرجي ملا يمثله من إساءة بالغة لكرامة الفرد واملس من حرمته الجسدية واعتباره تعذيبا.
َ
 -3تعقد املسار القضائي بخصوص املتحولين جنسيا والحاجة الستعجال درس وضعياتهم بصورة إفرادية.
 -4بخصوص تأكيد الحالة املدنية للعابرين جنسيا يعتمد ما َ
تصرح به الحالة بنفسها إلى حين تسوية الوضعية وتثبيت الحالة املدنية الجديدة
طبقا للملف القانوني .

 -3على مستوى التنظيم واإلدارة والتنسيق:
 -1تمتين الهيئة عالقتها بمؤسسات الدولة لتطوير قدرات املتدخلين في مراكز االحتجاز واإليواء وتكوينهم استهدافيا وتنسيق العمل لتحسين
مستويات املتابعة والرقابة لبلوغ مستويات فضلى من حماية حقوق اإلنسان (مناشير مشتركة واتفاقيات عمل(.
 -2ضمان إعالم عائلة املحتفظ به ووجوب تعهد اإلدارة بذلك طبقا لرغبة الشخص املعني.
 -3ضمان معرفة املحتفظ به ملسارات مقاضاته.
 -4العمل على تركيز كاميرات املراقبة بمراكز اإليواء واإليواء الوجوبي ومراكز اإلصالح والسجون مع مراعاة حماية املعطيات الشخصية.
 -5العمل على االلتزام بوجوبية حضور املحامي عند البحث االبتدائي واحترام حق املحتفظ به في الصمت.
 -6تنفيذ االتفاقية مع وزارة العدل القاضية بوضع صندوق للشكايات على أن تضمن فتحه من قبل ممثل الهيئة دون سواه .
 -7العمل عند اإليداع باملؤسسات السجنية على منع التصنيف التمييزي للموقوفين من املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية.
مما يوجب إفرادهم بغرفة خاصة َ
 -8صعوبة وضعية العابرين جنسيا في حالة االحتجاز َ
مما يوجب األخذ بعين االعتبار خصوصية حاالتهم
«حالة هالة أنموذجا«.

 -4على مستوى التكوين والتأهيل وأخالقيات العمل:
 -1أهمية نشر ثقافة حقوق اإلنسان املحتجز وتوفير ضمانات حماية حرمته الجسدية .والتعريف بخصوصية فئة املثليات واملثليين وثنائي
امليل الجن�سي ومتغيري الهوية
 -2تطوير قدرات العاملين مع األطفال لتحسين جودة الخدمات املقدمة التي تضمن أفضل حماية لحقوق الطفل مراعاة ملصلحته الفضلى
 -3تكوين األعوان حول احترام االختالف واالختيار الجن�سي
 -4أهمية اعتماد املقابالت الفردية مع األطفال بما يتيح الكشف على احتياجاتهم
 -5دعم مرافقة األطفال في مرحلة املراهقة وحمايتهم داخل املؤسسات التربوية واالجتماعية والشبابية
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 -5على مستوى تعزيزاملشاركة وحماية املتضررين:
َ
املتسبببن في االعتداءات وضمان عدم افالتهم من العقاب
 -1العمل على التزام املتضررين من مختلف االعتداءات بالتشكي لتأمين مالحقة
بحكم كون الجريمة ال تسقط بمرور الزمن.
 -2األخذ برأي املحتفظ به إن كان التوجه يق�ضي بإفراده بغرفة خاصة في صيغة اإلجراء الحمائي.

 -6على مستوى تقييم الجهود والرصد والرقابة:
 -1تعزيز متابعة مدى التزام العاملين بمراكز اإليواء بضوابط اخالقيات املهنة ومدونة سلوك املوظف العمومي لدعم حماية حقوق املقيمين
وصون كرامتهم مع مراعاة خصوصية ذوي اإلعاقة.
 -2ضرورة اعتماد آلية اإلشعار للوقاية من التهديد واالنتهاكات التي يتعرض لها املثليات واملثليين وثنائي امليل الجن�سي ومتغيري الهوية والعابرين
جنسيا.
 -3تطوير آداء عمل الهيئة بداية من وضع نظارات النوع االجتماعي والتنوع الجن�سي عند القيام بزيارات مراكز االحتجاز.

مالحظة:
تجدراإلشارة إلى أن تنظيم ورشة التفكيرشهدت تعذرتقديم  4مداخالت ( )2من جانب الخبراء و( )2عن الوزارات حيث:
َ
ألسباب قاهرة تعذر تقديم مداخلة على كل من:
األستاذ سنيم بن عبد هللا تقديم مداخلة حول «مجتمع (م.ع) املسارات والهشاشة «.
السيدة آمنة القاللي مديرة مكتب تونس ملنظمة هيومن رايتس ووتش حول «ظروف مجتمع (م.ع) في أماكن االحتجاز «.
اعتذار كل من ممثلي وزارتي الداخلية والعدل عن تقديم مداخلتيهما واالكتفاء باملشاركة في املناقشات.
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برنامج ورشة التفكير عدد 4

برنامج ورشة التفكير حول
ظروف احتجاز وإيواء كبار السن بين
الواقع والقواعد الوطنية والدولية
وتقريرها العام
ورشة تفكير ونقاش

تونس ،نزل افريكا  27 -ديسمبر 2018

البرنامج
9:15 – 8:30

استقبال وتسجيل املشاركين

9:30 – 9:15

االفتتاح
كلمة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
كلمة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

11:00 – 9:30

الحصة األولى  :اإلطارالعام
ّ
امليسرة :السيدة مبارك
رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي االعاقة والفئات
القواعد الدولية والوطنية لوجود كبارالسن في أماكن الحرمان من الحرية
السيدة مبارك ،عضوة الهيئة – رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة
كبارالسن في أماكن االحتجازواإليواء من املنظورالسوسيولوجي
الدكتور صالح الدين بن فرج
َ
الصحية لكبارالسن في أماكن الحرمان من الحرية
الخصائص واالحتياجات
الدكتورة منيرة املصمودي
املالمح واالحتياجات النفسية لكبارالسن في أماكن االحتجازواإليواء
الدكتور زهير الهاشمي :طبيب نف�سي مختص ،مستشفى الرازي
نقاش

11:30 – 11:00

استراحة قهوة

12:30 – 11:30

الحصة الثانية :و اقع كبارالسن في أماكن الحرمان من الحرية
ّ
امليسر :الدكتورصالح الدين بن فرج
و اقع كبارالسن في مراكزالرعاية
َ
السيد خالد مطو�سي :إدارة كبار السن بوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن
ظروف كبارالسن في أماكن االحتجاز
لطفي عزالدين ،عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،رئيس لجنة الزيارات
نقاش
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14:00 – 13:00

الغداء

15:00 – 14:00

حلقة النقاش األولى:
مجموعة العمل  :1كبارالسن في أماكن االحتجاز
امليسر :السيدة مبارك

16:00 – 15:00

حلقة النقاش الثانية:
مجموعة العمل  :2كبارالسن في مراكزالرعاية
امليسر :صالح الدين بن فرج

16:30 – 16:00

استراحة قهوة

17:30 – 16:30

الجلسة الثالثة :الجلسة الختامية
الجلسة الختامية

ّ
امليسرة :السيدة مبارك
حوصلة التوصيات النهائية :األستاذ مصطفى العلوي
نقاش
كلمات االختتام
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

66

67

التقرير العام

لورشة التفكير والنقاش حول

نزل افريقيا
تونس الخميس  27ديسمبر 2018

المقرَر
مصطفى علوي
محتوى التقرير
االفتتاح
أوال :المشاركون
ثانيا :منهجية عمل ورشة التفكير
ثالثا :محتوى ورشة التفكير
رابعا :ملخص المالحظات والتوصيات المنبثقة عن ورشة التفكير والنقاش

»

»ظروف احتجاز وإيواء كبار السن
بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية

في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،نظمت لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة
:والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،ورشة التفكير والنقاش يوم الخميس  27/12/2018بنزل افريقيا تونس حول موضوع :

»ظروف احتجاز وإيواء كبار السن بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية«

االفتتاح:
َ
َ
رحبت السيدة السيدة مبارك رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي االعاقة والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بكافة
املشاركين من كافة الجهات الرسمية واملجتمع املدني َ
وقدمت موضوع ورشة التفكير الرابعة « ظروف احتجاز و إيواء كبار السن بين القواعد الدولية
َ
وااللتزامات الوطنية « في سلسلة ورشات التفكير ،والتي تسلط الضوء على واقع كبار السن في وضعية االحتجاز بعد أن َتمت دراسة وضعية األشخاص
ذوي اإلعاقة والطفولة ومجتمع «م .ع «،
َ
ذكرت بأن السنة الجديدة  2019ستشهد بداية من جانفي درس كل من ظروف احتجاز املرأة ،فاألجانب والالجئينَ ،
ثم االشخاص املر�ضى العقليين.
كما
ُ َ
َ
وتنظم في حدود أفريل ورشة اختتامية لدراسة مختلف توصيات الورشات ،هدفها وضع قائمة تأشير يتم اعتمادها من قبل أعضاء الهيئة لتطوير أدائهم
عينة وذلك في سياق املهام الرقابية املوكولة للهيئة خالل زيارة أماكن االحتجاز واالنتباه الى االحتياجات املُ َ
والوقوف على خصوصيات كل فئة ُم َ
ميزة
َ
ملختلف الفئات الهشة بهدف تحسين ظروف احتجازهم .
َ
ذكرت َ
السيدة السيدة باإلشارات الصريحة للقرآن الكريم واألحاديث النبوية
وقبل إحالة الكلمة الى السيد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
َ
َ
الشريفة التي ُت َ
ن
وتجل منزلتهم وتحث على رحمتهم .كما اكدت على مقولة لنلسو مانديال «ال يمكن الحكم على األمة من خالل تعاملها مع
كرم كبار السن
»مواطنيها النبالء ،ولكن من خالل تعاملها مع مواطنيها الضعفاء .
وفي كلمته رحب السيد فتحي َ
الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب باسم أعضاء الهيئة بكافة املشاركين ممثلي الوزارات ومنظمات املجتمع
املدني ُم َثمنا التعاون مع املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب وشاكرا الجميع على تلبية الدعوة ،راجيا ان تكون الورشة فرصة للتفاعل وتخليق األفكار
الجديدة للتعاطي مع فئة كبار السن ،باعتبار تضحياتهم وإنتاجهم لثروة البالد وقد يكون البعض منهم في مرحلة أرذل العمر والتي تحتاج منا اإلحاطة
بهم ومساعدتهم .
َ
ُ
كما أكد على عدم النظر إلى الشيخوخة بوصفها مشكلة ،بل اعتبارها عمرا ذهبيا ،بعد أن أصبحت تحتسب وفق املعايير األممية بداية من بلوغ  80سنة.
َ
وعموما ،يقترن َ
التقدم في السن بالصفاء والحكمة غير أن الوضعية الهشة تجلب الشقاء وخاصة لدى من ال يجد من يرعاه أو يرحم شيبته.
وتتيح ورشة التفكير ،مقاربة وضعية كبار السن في أماكن االحتجاز طبقا للقانون األسا�سي املحدث للهيئة الوطنيةُ .ويقصد بأماكن االحتجاز ،كل األماكن
التي تخضع أو يمكن أن تخضع لوالية الدولة التونسية وسيطرتها ويكون فيها الشخص محروم من َ
حريته .وفي كل الحاالت ،حين ال يمتلك حرية تقرير
املصير والتحكم في إرادته فهو يعتبر سليب الحرية.
َ
ُ
َ
إن املشكل في ظروف االحتجاز هو االكتظاظ الذي تعاني منه املؤسسات السالبة للحرية وهو ما يجعله حاط من الكرامة البشرية ويمثل أحد اشكال
َ
سجل االكتظاظ اليوم معدل إشغال ُم َ
االعتداء عليهاُ .وي َ
حير حيث تتجاوز نسبته بالسجون  150باملائة ،في حين ينص املعدل العالمي أال يتجاوز 80
باملائةُ ،ليتاح للمحتجز َ
التمتع بحقوقه واحترام خصوصيته من ناحية ،وحتى ال يتعرض ألي شكل من اشكال سوء املعاملة التي تطال حقه في الراحة،
وفي التغذية ،وفي انتظام العالج ،وفي املعاملة االنسانية من ناحية أخرى .
َ
ُ
َ ُ
ُ
َ
واملهم في حالة االحتجاز ضمان توفر ظروف انسانية تحترم فيها كرامة الشخص املجرد من حريته وتكفل له فيها بقية حقوقه االنسانية.
ودعا رئيس الهيئة املشاركين من مختلف القطاعات (الداخلية والشؤون االجتماعية واملرأة والصحة والعدل) وممثلي املجتمع املدني الى اقامة مقاربة
تكاملية لدراسة املوضوع واالستفادة من حكمة الجميع .
وفي كلمتها نيابة عن ممثلة املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب بتونس َ
عبرت السيدة يوعاد بن رجب عن سعادتها بحضور الخبرات املتنوعة في ورشة
التفكير ،من ممثلي الوزارات ونشطاء املجتمع املدنيَ ،
معولة على النقاشات الثرية ومؤكدة أنها الورشة الرابعة واملهم هو املداومة واملثابرة في العمل
للحصول على نتائج تساهم في تحسين ظروف االحتجاز.
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وقد َأكدت على دعم املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب للمؤسسات الوطنية واملنظمات لدعم برامجها للوقاية من التعذيبُ ،م َ
عبرة عن امتنانها باملشاركة
في ورشة التفكير لالستفادة من خبرات مختلف املشاركين .
َ
َ
ُ
كما تساءلت في ختام كلمتها متى تبدأ الشيخوخة؟ وملاذا تعددت تسمياتها؟ وملاذا ال يتقبل املجتمع كلمة « مسن»؟ وهل تغيرت نظرة املجتمع للمسن؟

ّأوال :املشاركون
شارك ( )41ممثال عن املنظمات الدولية والوطنية والجمعيات الناشطة في مجال رعاية كبار السن .وعن وزارات العدل والداخلية والشؤون االجتماعية
واملرأة واألسرة والطفولة وكبار السن .

ثانيا  :منهجية عمل ورشة التفكير
َ
ارتكزت منهجية عمل ورشة التفكير على اعتماد جلستي عمل َ
الحصة الصباحية تم َ التمهيد لها بعرض اإلطار العام ملوضوع ورشة التفكير
عامة خالل
ُ
َ
الحصة املسائية َ
العامة محوري نقاش تناولت على التوالي« :كبار السن في أماكن االحتجاز» و «كبار السن في مراكز
وق َدمت فيها  7محاضرات .وتناولت
الرعاية«.
وقد أثارت ورشة التفكير حوا ا عميقا ومتنوع املداخل في تفاعل إيجابي َبناء مع املحاضرات املُ َ
قدمة.
ر

ثالثا  :محتوى ورشة التفكير
تناولت الحصة االولى عرض – «اإلطارالعام» وقد َ
يسرت أعمالها السيدة مبارك ،عضوة الهيئة – رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة
والفئات في وضعية هشة  -عبر  3مداخالت :
َ
َ
قدمت السيدة السيدة مبارك ،عضوة الهيئة – رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة «القواعد
1-1
َ
يلي
ما
على
دت
اك
وقد
الحرية»
من
الحرمان
أماكن
في
السن
كبار
لوجود
والوطنية
الدولية
:
أن فئة كبار السن في املرجعيات الدولية املعتمدة في أماكن االحتجاز هي املعايير العامة مع اعتبار تنامي نسبة كبار السن في املجتمعات.
وقد اهتم مؤتمر فيانا  1982بموضوع كبار السن .وفي ذات السياق َ
تم اعتماد استراتيجية عربية في ديسمبر  2018بمبادرة من وزارة املرأة وثمة
مشروع ملجلة كبار السن في تونس بصدد اإلعداد .
تنطبق املعايير العامة على وضعية كبار السن وقد َ
نصت املنظومة التشريعية الوطنية بداية من القانون عدد 114لسنة  1994املتعلق بكبار
السن ودستور .2014

التذكير باملادة  5من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حول منع التعذيب بصورة مطلقة.
التذكير بمعايير قواعد نيلسون مانديال وقواعد بانكوك الخاصة بالتدابير غير االحتجازية للمجرمات ( )2011التي تهم كل السجناء ووضعية املرأة
تحديدا «يعامل كل السجناء باالحترام الواجب لكرامتهم املتأصلة فيهم كبشر» (قاعدة « )1تطبق القواعد بصورة حيادية ودون أي شكل من
أشكال التمييز « (القاعدة  )2وبالتالي فوضع كبار السن مشمول بالعناية مع اعتبار االحتياجات الخاصة للسجينة املرأة.
َ
الصحية الالزمة واملعاملة االنسانية للمرأة والحفاظ على الكرامة أثناء التفتيش وإعالة ابناء السجينات...
أكدت القواعد على توفير الرعاية
كما َ
عرفت مفهوم الحرمان من الحرية (طبقا للفصل  2من القانون  43لسنة  )2013بوصفه «كل شكل من أشكال احتجاز شخص أو إيقافه او
سجنه او ايداعه بأمر من سلطة قضائية او ادارية او غيرها من السلط أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها» وبالتالي فإن مراكز رعاية املسنين
مشمولة باهتمام الهيئة.
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التذكير بمراكز االحتجاز طبقا للنص املحدث للهيئة بمقت�ضى قرار قضائي أو قرار إداري وكذلك وسائل نقل األشخاص املحرومين من الحرية
(سيارات نقل املوقوفين وسيارات اإلسعاف(.
التأكيد على عدم وجود صك دولي يعنى بكبار السن رغم اإلشارة إلى كبار السن في اتفاقية ذوي اإلعاقة وال يوجد اتفاق على تسمية وحيدة حيث
نجد مصطلحات «شيخوخة»« ،مسنين» «كبار السن» مع توجهات ملراجعة متى يبدأ اعتبار عمر املسن؟
َ
 2-1قدم الدكتور صالح الدين بن فرج محاضرته حول «كبار السن في أماكن االحتجاز واإليواء من املنظور السوسيولوجي» أكد فيها على وجه
الخصوص :
غياب صك دولي حول كبار السن متمنيا أن تشهد َ
قمة تونس املرتقبة في مارس  2019بداية العمل على إصدار الصك املذكور.
َ
تم االشتغال على االستراتيجية العربية لكبار السن مع مختلف الشركاء من وزارات ومنظمات دولية ولقد كان لقاء شرم الشيخ األخير الذي
ُ
صيغت فيه االستراتيجية العربية مناسبة َ
لتبنيها باإلجماع والتي ُ
ستقدم خالل مؤتمر قمة تونس املقبلة (مارس  )2019ونأمل ان تتوج الجهود
بإقرار صك دولي حول كبار السن.
تم البدء باالشتغال حول صياغة مشروع مجلة لكبار السن لتجاوز حدود قانون  1994وبذلك تكون تونس رائدة َ
مرة أخرى بإصدار مجلة كبار
َ
السن (بعد مجلة االحوال الشخصية املنصفة للمرأة ومجلة حماية الطفل(.
بخصوص تحديد املفاهيم ملاذا تم َ
تبني مفهوم كبار السن؟ والذي أصبح رئيسيا على النطاق العربي وذلك لكونه مفهوم فيه عمق وتنسيب وحياد

بعيد عن الحكم عن الفرد.
َ
َ
َ
ذكر َ
بنص ل ـ «بيار بورديو» عنوانه «الشباب ليس إال كلمة» والذي أكد فيه على أن التسميات متصلة بالرهانات ،فاملسن يرمز الى الحكمة
والتصرف في املوارد.
َ
إن الحديث عن كبار السن يحتاج الى تنزيل في إطار التمثالت االجتماعية الخاصة بكبار السن والتي تنعكس في التوجهات والسياسات املعتمدة
َ
والتي تترجمها القوانين والتشريعات التي تنظم الوجود االجتماعي لهذه الفئة من السكان خاصة في املؤسسات املعنية بشأنهم.
إن َ
شح املعلومات ال يسمح إحصائيا بتناول املوضوع بالنسبة ألماكن االحتجاز من الناجية السوسيولوجية.

التمثالت االجتماعية باملجتمعات التقليدية بخصوص كبار السن محكومة بظروف اجتماعية متصلة َ
بعدة أبعاد منها الديمغرافية (ضعف
َ
النمو الديمغرافي حيث بلغ عدد كبار السن  4.01باملائة سنة  1956ثم َ
ومحددة بنوع
تطور تدريجيا ُويتوقع ان يبلغ  19.8باملائة سنة )2030
َ
التضامن االجتماعي املوجود (تضامن آلي مختلف عن التضامن العضوي) وطريقة اسناد املكانات االجتماعية الذي يتم على أساس ُمتغير السن
والجنس والقيمة االجتماعية األساسية (الجماعة على حساب الفرد(.
َ
تتميز املجتمعات الحديثة وشبة الحديثة بنوع التضامن العضوي السائد وإسناد املكانات َ
يتم على ضوء النجاعة واالضافة واالنتاج ال بحسب
السن والجنس .والقيمة االساسية تعود للفرد فكيف يصنف كبار السن في هذا املجتمع؟ هم فئة غير منتجة وعبء اجتماعي على االسرة.
َُ
يؤثر التمثل السلبي ويتجلى في السياسات والقوانين (اول دار لكبار السن انشأت سنة  )1906الوسم السلبي («مأوى العجز» و»حبس القلة»
بسوسة) َ
ويتصل الوسم السلبي باألسر التي تتخلى عن كبير لها.

ويستبطن املسن مفهوم الوسم السلبي عندما يكون بمأوى كبار السن باعتباره شخص ضحية اهمال وعدم عرفان أو حالة عقاب .بل تتحول
حالته بوصفه مسنا الى سجن نف�سي واجتماعي.
لتحمل املسؤولية للعائلة انطالقا من َ
استفادت السياسات السائدة من السلبية َ
سن قانون  114لسنة .1994

الوسم السلبي يغذي الرغبة في التخلص التدريجي من هذا العبء عبر تمرير مشاريع تيهئ ذلك (تسمية الوزارة) وقد سبق ان ُحذف اسم كبار
السن من تسمية الوزارة قبل ان ُيعاد إليها.
ُ
خصصة ُ
امل َ
وضعف استجابتها لشروط الرعاية املثلى لكبار السن .وقد اذنت وزيرة املرأة واألسرة والطفولة
التمثالت السلبية تكشفها امليزانيات

وكبار السن يوم  2015/12/14باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين خدمات الرعاية بمركز رعاية املسنين بمنوبة استنادا إلى ما عاينته من إخالالت.

اعتمدت االمم املتحدة إعالن  15جوان من كل عام يوما تحسيسيا ملواجهة االعتداءات التي يتعرض اليها كبار السن خصوصا منهم النساء.
التمييز القائم على السن في اعتماد مبدأ التخويف من َ
تحمل كلفة األمراض الخاصة بكبار السن عوضا عن إدراك مكاسب االستثمار في هذه
الرعاية على أساس خلق فرص عمل وتحسين رخاء السكان ...
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التأكيد على تنامي الوعي الدولي بقضايا كبار السن (خطة عمل فيانا  ،1982إعالن مبادئ كبار السن  ،1991خطة عمل مؤتمر مدريد واملنظومة
الحقوقية لحماية كبار السن ( )2002وخطة التنمية املستدامة ( )2015-2030فاالستراتيجية العربية لكبار السن .2019-2029
اعتبار كبار السن شركاء في بناء الوطن وليسوا عبء على املجتمع ونأمل في اصدار الصك الدولي لكبار السن لضمان حقوقهم.
َ
َ
َ
الصحية لكبار السن في أماكن الحرمان من الحرية» والتي اكد فيها على:
 1-3قدم الدكتورفيصل السمعلي « ،الخصائص واالحتياجات
تكامل مختلف البرامج الصحية الوطنية لرعاية َ
صحة املسنين اينما وجدوا.
منذ َ 2014
تم اعداد استراتيجية وطنية ملكافحة االمراض غير السارية (والوقاية من مخاطر التدخين والتغذية غير املتوازنة والخمول البدني
وتعاطي الكحول ومرض السكري والضغط(.
باملائة من املسنين يعانون من ضغط الدم و 40باملائة من مرض السكري .70

يوجد  2148مركز للرعاية الصحية األساسية تضمن عيادات خاصة باألمراض املزمنة التي تصيب كبار السنُ ،يمنحون فيها اولوية الرعاية
اضافة الى الخدمات املميزة بوحدة رعاية امراض الشيخوخة بكل من مستشفى محمود املاطري والحبيب ثامر.
أصبح طب الشيوخوخة اختصاصا بذاته وطالب عديد األطباء بعيادات ملمارسة طب الشيخوخة وتقديم خدمات صحية للمسنين الذي لهم
ُ َ
وزع فيها ُم َ
مكانة خاصة في منظومة الرعاية الصحية (كما توجد  69عيادة لإلقالع عن التدخين ت
عوضات النيكوتين على املدمنين من املر�ضى(.
لكبير السن قيمته في السياسة والبرامج الصحية املعتمدة والحق في َ
الصحة مكفول والخدمات الصحية ترتقي جودتها باستمرار.
ُ
َ
وتحسن مستوى
نسجل أن مؤمل الحياة للنساء  78سنة بتونس و 75للرجال وهو ثمرة مجهودات السياسة الصحية وتطور الخدمات الطبية
العيش .
َ

 1-4قدمت الدكتورة فاتن عمدوني ،أستاذة مساعدة بمستشفى الرازي « املالمح واالحتياجات النفسية لكبار السن في أماكن االحتجاز واإليواء» وقد أكدت
فيها على:

تنامي حجم مجتمع املسنين من  11.7باملائة سنة ( )2015الى  26.5باملائة سنة ( )2050مع تراجع قدراتهم الجسمية واملعرفية والعاطفية.
تراجع حريات املسن في التنقل خارج األسرة ومحدودية دور كبير السن في إبداء رأيه داخل األسرة وضعف التصرف في موارده وتحديد ولوجه
إلى الشبكة االجتماعية.
تراجع املوقع االجتماعي لكبير السن من «الحكيم» الى «غير املنتج» ويكشف الفضاء املفتوح عن ذلك.
ومن بين املؤسسات الحادة من حرية كبار السن نذكر (مستشفيات كبار السن – مستشفيات االمراض النفسية – دور رعاية املسنين -السجون(.
ومن االحتياجات الخصوصية لكبار السن (الحماية من سوء املعاملة والخدمات الصحية األساسية مع توفير املرافقة النفسية.
الحاجة لفهم الشيخوخة لبناء نهاية الحياة واعتبارها مسار لرحلة جوية تقلع فيها الطائرة وتحط في نهاية املسار (ثمة كثير من االتالف في مسار
الحياة  -الحاجة ملرافقة املسن الستيعاب الفقدان والقبول به والتعويض عنه .نالحظ بكثرة مشكالت امللل والخضوع للرتابة وعدم القبول
َ
بالتغيير وايقاف الزمن والبطء في الحركة وتغير مفهوم الزمن لديهم(.
َ
إن عدم فهم بطء املسن ُيسبب له الكثير من القلق ويولد لديه توترا وهو ما يفرض تكوين العاملين مع املسنين ليتعلموا احترام نسق حياة

املسنين ومساعدتهم على تقدير ذواتهم.
َ
يطغى على املشكالت املسجلة داخل املؤسسات صبغتها العالئقية حيث تغلب تشكيات املسن َ
وشدة حذره وميله للتعبير ان رغباته ملحة ونالحظ
نقصا في التفاعل في املؤسسات ويرغب املسن في تنمية العالقة مع اإلطار الطبي (أولنا صغار وآخرنا صغار) مع صعوبة في بناء العالقات مع باقي
العاملين  -مخاطر الحماية املفرطة بالنسبة لكبير السن تأكيدا الحترام استقالليته ودعم حيويته من خالل احداث أنشطة ودعم عمل الفرق
وفسح مجال املحادثة.
مع االنتباه إلى مخاطر إضاعة خصوصية األفراد في مقابل دعم الخصوصية الجماعية التي يحرص عليها االنضباط املؤسساتي وذلك بإتاحة
اختيار املسن لألنشطة ونوعية األكل ومواقيت الزيارات واملحافظة على تزويق الفضاءات الخاصة به لحماية هويته الشخصية وذاتيته.
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ومن االفاق املنشودة التفكير في الحلول البديلة للخدمات باملؤسسات من ذلك اعتماد العيادات املنزلية  -التنقل باإلرشاد االجتماعي الى مقر
إقامة املسن  -احداث اجنحة خاصة بالسجناء الكبار واعتماد السوار االلكتروني بديال عن االحتجاز (.
أهمية فهم خصوصية كبار السن من قبل مختلف املتدخلين وتحسيس الشباب بهذا املوضوع.
الحصة الثانية – «و اقع كبارالسن في أماكن الحرمان من الحرية»َ ،
يسر أعمالها الدكتور صالح الدين بن فرج  -وقد َ
َ
تضمنت مداخلتين:
تناولت
َ
َ 2-1
قدم السيد خالد مطو�سي ،رئيس مصلحة بإدارة كبار السن بوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن محاضرة حول «واقع كبار السن في
َ
مراكز الرعاية» أكد فيها على ما يلي:
تنشغل وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بموضوع «كبار السن في وضعية تهديد بين املعلن واملخفي» وقد نظمت ندوة في الغرض خالل
شهر ديسمبر الجاري .
ارتبطت مؤسسات رعاية كبار السن في ذاكرة املجتمع التون�سي بـ»دار التكية» او «دار العجز» باعتبارها حاضنة للفئات املُ َ
همشة – حيث شهدت
َ
سنة  1775احداث اول دار لرعاية املسنين « تكية» ودشن البشير صفر سنة  1906ثاني دار للمسنين(.
كما أبرز تأثير مسارات حقوق االنسان الكونية على تغيير مؤسسات الرعاية من فعل االحسان الى املنظور الحقوقي لرعاية كبار السن.
َ
نصت املبادئ األممية لكبار السن على  18استحقاقا حيويا تتوزع على خمسة مبادئ جوهرية (االستقاللية ودعم االمان االجتماعي  -املشاركة
الفاعلة لكبار السن الندماجهم في املجتمع  -الرعاية بتوفير بيئات امنة لكبار السن  -الكرامة وتحقيق الذات(.
َ
كرس اإلطار التشريعي مفهوم الحماية وتناول مؤسسات الرعاية واإلجراءات املتعلقة بها (قانون  )1994وشروط االيواء ( )1996وكراس شروط
إحداث مراكز رعاية املسنين (امر .(2001

ومن الدعائم التنظيمية (االتفاقية اإلطارية بين وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن مع االتحاد التون�سي للتضامن االجتماعي) والنظام
الداخلي ملؤسسات رعاية كبار السن ومشروع الحياة لكل مقيم (املشروع اإلفرادي) تتابع سيرورة حياته باملؤسسة.
توجد بكامل البالد ( )12مؤسسة رعاية للمسنين تضم ( )355رجل و ( )234امرأة تسيرها جمعيات رعاية املسنين وتخلو مناطق الجنوب منها
(املتوقع خالل  2019فتح مؤسستين بكل من سليانة وسيدي بوزيد(.
) (86باملائة ( 509مقيم«ة») من املقيمين دون أبناء وهو ما يعني أهمية تنامي ظاهرة العزوبية لدى الكهول في تونس.
) (26باملائة من املقيمين أعمارهم بين (81-90سنة) و 46.9باملائة غير متزوجين.
) (41باملائة من مجموع املقيمين دون مسكن قار و( )17.8باملائة مقيم على وجه اإلحسان.
َ
يعاني املقيمون من هشاشة ُمركبة قبل دخولهم الى مؤسسات الرعاية.
يبلغ معدل اإلقامة بمؤسسات الرعاية  7سنوات َ
وثمة من ق�ضى أكثر من  35سنة.
يعاني ( )133مقيم من اعاقة عضوية و(َ )88
متعدد اإلعاقة و( )81اعاقة ذهنية بما يعني أن ( )67باملائة من املقيمين يعانون من االعاقة.
) (30باملائة من املسنين غير مستقلين بدنيا وهو ما يكشف حجم العمل الذي َ
يتحمله اعوان الرعاية.
) (19باملائة من املقيمين لهم ضغط الدم والسكري واألمراض النفسية.
اهداف مشروع مجلة كبار السن :الحماية من االهمال وسوء املعاملة والعنف  -دعم الرفاه االجتماعي والصحي  -الوقاية من العزلة االسرية
وحمايتهم من الفقر والتهميش االجتماعي -تشريك كبار السن في وضع السياسات والبرامج التنموية  -نشر ثقافة كبار السن.
ُ
نسجل غياب تمثيل الفئة موضوع ورشة التفكير.
احداث شبكة جمعيات كبار السن لتوحيد املطالب.
اضافة مؤسسات االيواء االستشفائية والرعاية النهارية.
االستراتيجية العربية التمتع بالرفاه في محيط دامج يتمتعون فيه بحقوقهم.
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ومن التوصيات التي َ
قدمها املحاضر:
إرساء ميثاق ألخالقيات املهنة داخل مؤسسات رعاية كبار السن.
العمل على إصدار كراس الشروط التي تمت مراجعتها في أقرب اآلجال املمكنة واملتعلقة بإحداث مؤسسات استشفائية لكبار السن.
دعم قدرات اإلطارات واألعوان الراجعين بالنظر إلى مؤسسات رعاية كبار السن بمختلف أصنافهم ومواقع عملهم العتماد التخطيط والبرمجة
املبنية على مقاربة حقوق اإلنسان .
إبرام اتفاقيات شراكة مع املنظمات والهيئات الحقوقية.
إحداث خلية إنصات بكل مؤسسة رعاية وذلك بالتعاقد مع أخصائيين نفسانيين أو في إطار اتفاقيات إسداء خدمات.
عقد اتفاقيات شراكة مستدامة مع الجمعيات العاملة في املجال االجتماعي والطبي والثقافي.
العمل على إرساء مشروع تنشيط يمكن من تحقيق األهداف االندماجية والتواصلية.
َ 2-2
قدم السيد لطفي عزالدين ،عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،رئيس لجنة الزيارات محاضرته حول «ظروف كبار السن في أماكن
َ
االحتجاز» والتي أكد فيها على ما يلي:
اعتبار الظواهر التي تناولتها املداخالت السابقة مضاعفة داخل اماكن االحتجاز وبالسجون خصوصا.

التساؤل هل التقدم في السن في حد ذاته يعتبر هشاشة ويوفر موقع خاص داخل أماكن االحتجاز؟
َ
من منظور الهيئة كل النزالء هم فئة هشة ،ألنه مكان مغلق مؤمن ومحكوم بضوابط حياة خاصة ،يعاني النزيل من تقلص في القدرة الذاتية على
الحركة.
َ
أثر االختالف الثقافي والسيكولوجي بين السجناء وتبادل الخبرات وتأثير التمثالت خارج املؤسسة السجنية وداخلها.
هل يمنع َ
التقدم في السن من الدخول للسجن؟ ان ذلك غير متاح في تونس ،غير انه يمكن للقا�ضي ان يكتفي بالعقوبة املؤجلة (تعتمد االمارات
العربية املتحدة منع املساجين كبار السن من الدخول الى السجن بعد  70سنة في قضايا التداين فقط .
هل باإلمكان اعتماد كبر السن للحصول على االفراج؟ ان تونس تعمل بالحط من العقاب في سياق العفو فقط في حين نجد ان اسبانيا تعتمد
سن  70سنة للحصول على االفراج والحط من العقاب .
هل يكفي معيار السن وحده للحصول على حقوق داخل اماكن االحتجاز؟ ال وجود لقاعدة وإنما يقع دمج معيار السن مع معايير أخرى مثل
َ
الصحة والحاجة الخصوصية وحسن السيرة والسلوك .
التذكير بمبادئ االمم املتحدة املتعلقة بكبار السن واعتبارها معايير لالعتماد عند الزيارات الماكن االحتجاز ملراقبة مدى ضمان ظروف االحتجاز
(االستقاللية -املشاركة  -الرعاية  -تحقيق الذات  -الكرامة) بالنسبة لكبار السن.
اول معيار للمسن هو ما احتواه قانون  1994حيث يعتبر مسنا الشخص الذي تجاوز  60عاما وتقديم التسهيالت الالزمة له خاصة فيما يتعلق
بالتداوي والسكن والنقل العمومي والخدمات االدارية واملشاركة في االنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية .
تعتمد حماية املسنين على املبادئ التالية اعتبار حاجياتهم الخصوصية  -مساعدتهم على املشاركة  -تحقيق اندماجهم بواسطة تحسيس الرأي
العام – مقاومة جميع اشكال التمييز واإلقصاء في الوسطين االجتماعي والعائلي – مساعدتهم على معرفة حقوقهم وتقديم املعرفة الالزمة
بها لتمكينهم من ممارستها – ضمان صحتهم وضمان كرامتهم وذلك بمساعدتهم على مجابهة الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية وهي
بمجملها محدودة االعتماد في الواقع .
تصنيف املساجين (وفق قانون )2001حسب السن وقد نجد في بعض السجون غرفا مخصصة للكبار واغلبها ال تحترم القواعد ( )17-19من
القواعد النموذجية ملعاملة السجناء مثلما تظهره بعض الصور التوثيقية لزيارات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب .
ليس لدينا احصائيات حول كبار السن في السجون ويمكن اعتبار السجون أكبر دار للمسنين في تونس ويمكن تقديرهم بـ  10مسنين داخل كل
جناح .
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عدم حصول كبار السن على تغذية كافية من حيث الكم والكيف والتنوع (طبقا للقاعدة  26من القواعد النموذجية) عالوة على مشكالت
صعوبة املضغ وعدم تالؤم املأكوالت لظروف كبار السن .مع صعوبة الحصول على املاء املشروب عند الحاجة (القاعدة  20الفقرة  2من القواعد
النموذجية) وتجهيزات صحية غير مالئمة.
االتصال بالعالم الخارجي والحق في ممارسة الشعائر الدينية في سياق نظيف وإطار مالئم يطرح اشكاليات تطبيقية َ
ومقيدة تحرم السجين من
إقامة اآلذان وصالة الجماعة وخطبة الجمعة بما يخل بـ (القاعدتان  41-42من القواعد النموذجية(.

املسالة الصحية أكثر حساسية بالنسبة لكبار السن ومجاالت الرعاية محدودة خصوصا بالنسبة لطب االختصاص.
َ
ورغم النقائص املسجلة فان معاملة كبار السن السجناء أفضل من غيرهم دون أن يتوفر تقنين في ذلك.
َ
َ
 2-3قدم السيد إبراهيم الوحي�شي ،عن االتحاد التون�سي للتضامن االجتماعي محاضرته حول « الرعاية املؤسساتية لكبار السن» والتي أكد فيها
على ما يلي :
التعريف باالتحاد التون�سي للتضامن االجتماعي (بوصفه منظمة وطنية معنية بالنهوض االجتماعي بضعاف الحال وقد حافظت على
استدامة برامجها وخدماتها منذ أكثر من نصف قرن(.
ومن أهداف املنظمة:
إذكاء روح التضامن والتكافل االجتماعي بين الفئات واألجيال
ترسيخ روح املواطنة والوالء إلى تونس
تحقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع بغض النظر عن الدين والجنس واللون واالنتماء السيا�سي واإليديولوجي
التميز في العمل االجتماعي والتنموي
ربط العالقات االجتماعية أساسها الثقة املتبادلة بفضل شفافية التعامل ومصداقية التدخل
َ
الصحية وحالتهم املدنية حيث:
تقديم املشهد اإلحصائي لرعاية كبارالسن حسب ظروفهم
يبلغ عدد كبار السن املوجدين حاليا  650مقيم «ة» يعيشون بـ ـ ـ ــ 12مؤسسة رعائية تتوزع على كافة مناطق الجمهورية ويشرف االتحاد التون�سي
للتضامن االجتماعي على تسييرها.
يتوزع َ
َ
الصحية كالتالي %16.6 :متعددو األمراض و  %19.5مصابون بضغط الدم و  %13.9مصابون بمرض السكري و
املسنون حسب حالتهم
 %12.4مصابون بأمراض نفسية.

يتوزع كبار السن حسب الحالة املدنية كالتالي %46.9 :أعزب /عزباء و  %27أرمل(ة) و .%20.4
مطلق (ة) او مفارق(ة) و  %5.8متزوج(ة(.
يتوزع كبار السن حسب إعاقتهم كالتالي %22.6 :إعاقة عضوية و  %14.9إعاقة متعد و  %13.8إعاقة ذهنية و  %33.3أسوياء وفي حدود %15.4
بين إعاقات سمعية وبصرية.
ُ
َ
تتخصص برعاية هذه الشريحة العمرية املعوزة الفاقدة للسند العائلي وتقدم لهم أوجه
تعتبر مؤسسة رعاية كبار السن مؤسسة اجتماعية
َ
الرعاية
الصحية ،واالجتماعية ،والنفسية ،والثقافية والترويحية.
االشكاليات املطروحة داخل مؤسسات رعاية كبارالسن ،أبرزما فيها:
عدم تجانس املقيمين.
الصحية ملرحلة الشيخوخة :التي َ
َ
تهدد كبار السن (أمراض الخرف والزهايمر ،أمراض نفسية غير معلنة(.
الخصائص
خالفات بين املقيمين وصعوبة التأقلم داخل وحدات العيش.
نقص في التكوين بالنسبة للعاملين (مهارات التواصل مع كبار السن(.
نقص في أعوان التنشيط الخاص بكبار السن علما وأنه يعتبر ركيزة في مشروع الحياة.
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النقص في اإلطار الطبي والشبه الطبي املختص.
نقص في املعدات املتعلقة بـ (الصيانة والطبخ والتنظيف والتطبيب(.
نقص في ميزانية التسيير.
أهمية اعتماد مقاربة مشروع الحياة اإلفرادي لكبيرالسن بهدف:
رفع مستوى الراحة النفسية للمسن لجعل نظرته للحياة إيجابية.
خلق عالقات اجتماعية ايجابية.
الحد من سوء املعاملة النفسية ،الجسدية واملادية.
بناء هدف في الحياة.
َ
التحكم في البيئة املحيطة.
َ
تقبل الذات والرضا عن الحياة.
تقديم برامج تنشيطية ترفيهية وعالجية.
انتظام عقد مجلس املقيمين باعتباره هيكل تشاوري ومجلس استشاري التخاذ القرارات بما يستجيب الحتياجات كبار السن.
وتناولت ورشة التفكيرحلقتي نقاش:
 .1تناولت الحلقة األولى موضوع «كبارالسن في أماكن االحتجاز» َ
ويسرت أعمالها السيدة راضية الحلواني.
 .2وتناولت الحلقة الثانية موضوع «كبارالسن في مراكزالرعاية» َ
ويسرأعمالها السيد لطفي عزالدين.

رابعا :ملخص املناقشات والتوصيات املنبثقة عن ورشة التفكير
 1-4املناقشات:
َ
أتاحت املحاضرات َ
املقدمة نقاشا مستفيضا وفسحت أوضاع احتجاز كبار السن تساؤالت عميقة وتوصيات عملية من أجل حفظ كرامتهم وقد أكد
املشاركون على:
َ
تغير ملمح املسنين وبقاء االنشطة املُ َ
وجهة إليهم ثابتة،

ُيعتبر موضوع املسنين مسألة انسانية تتأثر كثيرا بالعوامل البيئية غير أن الصور املقدمة سلبية في حين ان كثير من كبار السن في املجتمع لهم
قدرات ذهنية ُمميزة وهم نشطون في مجال السياسة واألعمال يؤلفون ويكتبون َ
مما يستوجب مراجعة مفهومنا لكبار السن

أهمية اعتماد التمييز االيجابي لفائدة كبار السن من املساجين.
نسجل عدم اهتمام وسائل االعالم بموضوع كبار السن،
َ
تم التساؤل بشأن مكانة السجون في مشروع مجلة كبار السن َ
َ
وتبين من اإلجابة املقدمة بان مشروع املجلة املعروض على رئاسة الحكومة استكمل
االستشارات مع كل االطراف الشريكة من مؤسسات حكومية وتشكيالت املجتمع املدني غير انه لم يتناول املسألة ويمكن للهيئة الوطنية للوقاية
من التعذيب املطالبة بإبداء الرأي فيه على معنى الفصل  3الفقرة  5من القانون االسا�سي عدد 43املحدث للهيئة واملؤرخ في .2018/10/21
َ
تم التركيز على الجانب الرعائي لكبار السن ولم تتغير بعد املفاهيم رغم تغير املعطيات لم َ
نتحرر بعد من املفهوم الحكمي السلبي «املسن«.
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توسيع الرقابة على املؤسسات الخاصة لرعاية كبار السن وقد َ
تم غلق مؤسسة خاصة لم تكفل حماية كافية لكبار السن وشكلت خطرا عليهم
َ
وتمت دعوة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لتعزيز جهود الوزارة ملراقبة مدى احترام حقوق كبار السن في مختلف مؤسسات الرعاية.
عدم توفر آليات تشكي لفائدة كبار السن في املؤسسات الرعائية.
بلغ العلم بسوء معاملة عدد من كبار السن ببعض املؤسسات الرعائية فماذا َ
تم بشأنها من قبل وزارة اإلشراف؟
رغم التطور اإلحصائي لكبار السن في املجتمع ال يزال الهيكل الفني واملتمثل في إدارة املسنين ال يضم سوى ثالثة إطارات.
تسلط الرقابة على املؤسسات الرعائية لكبار السن بصورة مشتركة بين الوزارة واالتحاد التون�سي للتضامن االجتماعي ويبقى التصرف املباشر في
عهدة االتحاد ( 510موظف َ
تسدد أجورهم الوزارة) واإلشراف الفني للوزارة .
التعجيل باملصادقة على النظام الداخلي ملؤسسات الرعاية والعمل على تفعيله.

 2-4التوصيات:
يمكن تبويب التوصيات املنبثقة عن ورشة التفكير والنقاش في َ
ستة مستويات تستوجب التكامل لتعزيز حماية كبار السن في وضعية االحتجاز نوردها
كما يلي :

 -1على املستوى االستراتيجي:
أهمية تعزيز إمكانات الهيكل املشرف على ملف كبار السن باعتبار تطور فئة كبار السن في املجتمع.
املخصصة لرعاية كبار السن في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية اعترافا لهم بما َ
َ
قدموه لتنمية املجتمع في مختلف قطاعات
دعم البرامج
اإلنتاج.

 -2على مستوى التشريعي:
اعتماد الت مييز اإليجابي لفائدة كبار السن من املساجين وإفرادهم بأجنحة خاصة وذلك التزاما باملبدأ الخامس من قرار الجمعية العامة لألمم
املتحدة عدد 43/ 173لسنة  1988والذي ينص على إمكانية اتخاذ تدابير لحماية حقوق كبار السن على غرار املرأة والطفولة في أماكن االحتجاز
نظرا لهشاشة وضعهم الصحي والنف�سي .خصوصا وأن منظمة الصحة العاملية تبنت برنامجا ذا أولوية وله هدف أسا�سي «الصحة الجيدة
تضيف حياة للسنوات وليس فقط سنوات للحياة «.
اعتماد السوار االلكتروني بديال عن االحتجاز،
مراعاة ظروف كبار السن عند التقا�ضي،
مطالبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بحقها في إبداء رأيها في مشروع مجلة كبار السن.
إحداث أقسام خاصة بطب الشيخوخة على مستوى املؤسسات الصحية الجامعية.

 -3على مستوى التنظيم واإلدارة والتنسيق والتعاون مع املجتمع املدني
 -1ضرورة اعتماد دليل اجراءات العمل مع كبار السن.
 -2التفكير في الحلول البديلة للخدمات باملؤسسات من ذلك اعتماد العيادات املنزلية،
 -3اإلرشاد االجتماعي بمقر إقامة املسن وتقريب الخدمات منه،
 -4إحداث أجنحة خاصة بالسجناء كبار السن،
 -5ضرورة احترام شروط اإليواء الخاصة بكبار السن،
 -6العمل على إصدار كراس الشروط التي تمت مراجعتها في أقرب اآلجال املمكنة واملتعلقة بإحداث مؤسسات استشفائية لكبار السن،
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 -7اعتماد قانون أسا�سي ملساعدي الحياة بمراكز رعاية كبار السن،
 -8إبرام اتفاقيات شراكة مع املنظمات والهيئات الحقوقية.
 -9عقد اتفاقيات شراكة مستدامة مع الجمعيات العاملة في املجال االجتماعي والطبي والثقافي.
 -10العمل على إرساء مشروع تنشيط يمكن من تحقيق األهداف االندماجية والتواصلية لكبار السن مع اعتبار احتياجاتهم املستقبلية بحسب
مستوياتهم التعليمية واالجتماعية.
 -11وضع آلية للتشكي لفائدة كبار السن.
 -12املصادقة على النظام الداخلي ملؤسسات الرعاية والعمل على تفعيله،
 -13ضرورة اعتماد دليل اجراءات العمل مع كبار السن.
 -14دعم العمل الفريقي متعدد االختصاص لفائدة كبار السن مع تعزيز انتداب االخصائيين النفسانيين اعتبارا لخصوصية وضعيات كبار السن.
 -15إحداث شبكة جمعيات كبار السن لتوحيد املطالب وتنظيم التعاون بين املجتمع املدني والهياكل الحكومية.

 -4على مستوى التكوين والتأهيل وأخالقيات العمل:
تكوين العاملين مع كبار السن في مجاالت الشيخوخة وتأثيراتها على قدرات كبار السن وفنيات التواصل العالئقي معهم وطرق مرافقتهم.
إقرار مدونة ألخالقيات العاملين بمؤسسات رعاية املسنين،
دعم قدرات اإلطارات واألعوان الراجعين بالنظر إلى مؤسسات رعاية كبار السن بمختلف أصنافهم ومواقع عملهم العتماد التخطيط والبرمجة
املبنية على مقاربة حقوق اإلنسان.

 -5على مستوى تعزيزاملشاركة وحماية كبارالسن:
العمل على احترام خصوصية األفراد في مقابل دعم الخصوصية الجماعية التي يحرص عليها االنضباط املؤسساتي وذلك بإتاحة اختيار املسن
لألنشطة ونوعية األكل والزيارات واملحافظة على تزويق الفضاءات الخاصة به لحماية هويته الشخصية.
توسيع تجربة مجلس املقيمين وفسح أوسع مجاالت املشاركة أمام كبار السن.
تطوير مقاربة تنشيط كبار السن مع اعتبار تغير نوعية املسنين َ
وتطور اهتماماتهم.

 -6على مستوى تقييم الجهود والرصد والرقابة والتشكي:
 -1دعم زيارات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ملؤسسات رعاية كبار السن،
 -2إحداث خلية إنصات بكل مؤسسة رعاية وذلك بالتعاقد مع أخصائيين نفسانيين أو في إطار اتفاقيات إسداء خدمات.
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برنامج ورشة التفكير عدد 5

برنامج ورشة التفكير حول
ظروف احتجاز وإيواء النساء بين القواعد
الدولية وااللتزامات الوطنية
وتقريرها العام
ورشة تفكير ونقاش

نزل افريكا  30 -جانفي  2019تونس

البرنامج
9:15 – 8:30

استقبال وتسجيل املشاركين

9:30 – 9:15

االفتتاح
كلمة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
كلمة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

11:00 – 9:30

الجلسة العامة  :القواعد الدولية والوطنية لوجود النساء في األماكن السالبة للحرية
ّ
امليسرة :السيدة مبارك
رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي االعاقة والفئات
القواعد الدولية املنظمة الحتجازالنساء
عمر فساطوي :مسؤول حقوق اإلنسان بمكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بتونس

			

القانون الوطني املنظم ألماكن احتجازو إيواء النساء
سناء بن عاشور
و اقع ظروف احتجازاملرأة من منظورالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
عضوة مديرة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
و اقع ظروف احتجازاملرأة من منظورالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
عفاف شعبان :عضوة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،رئيسة لجنة التشريع والتقارير
صورة املرأة السجينة في اإلعالم
منية العرفاوي :صحفية بجريدة الصباح
11:30 – 11:00

استراحة قهوة

13:00 – 11:30

ورشة تفكيرعدد 1التوصيات القانونية واملؤسساتية
املداخلة األولى :مدى مراعاة قواعد بانكوك عند إعطاء اإلذن باالحتجاز
حنان ّ
قداس :مساعد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائية ببن عروس
املداخلة الثانية :و اقع ممارسة قا�ضي تنفيذ العقوبات لدوره في متابعة وضعية السجينات
قا�ضي تنفيذ العقوبات باملحكمة االبتدائية بمنوبة
نقاش
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13:00 – 11:30

ورشة تفكيرعدد : 2التأهيل واإلعداد لإلدماج
املداخلة األولى :املرأة السجينة من منظوراملقاربة االجتماعية
سنيم بن عبد هللا :بحث اجتماعي
املداخلة الثانية :التأهيل واإلعداد لإلدماج االجتماعي واالقتصادي
لطيفة تاجوري :رئيسة مصلحة رصد ومقاومة أشكال التمييز بوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن
نقاش

14:00 – 13:00

الغــداء

15:30 – 14:00

ورشة تفكيرعدد  :3الرعاية الصحية والنفسية
املداخلة األولى :الرعاية الصحية ومدى مالءمتها مع قواعد بانكوك
بثينة الوحي�شي :طبيبة أولى للصحة العمومية وعضوة مكلفة بالرعاية الصحية في جمعية «حقي» للدفاع عن الطفل
املداخلة الثانية :الرعاية النفسية ومدى مالءمتها مع قواعد بانكوك
حياة الورتاني أخصائية نفسانية
نقاش

ورشة تفكيرعدد :4الرعاية الخاصة بأم و أبنائها (األم ،األم الحامل ،األم املرضعة (
املداخلة األولى :فضاء األم ومدى مالءمته مع قواعد بانكوك
السيدة مبارك :رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب
املداخلة الثانية :تأثيرالسجن على املرأة واألبناء من خالل هيئة الحقيقة والكرامة
ابتهال عبد اللطيف :رئيسة لجنة املرأة بهيئة الحقيقة والكرامة سابقا
نقاش
16:00 – 15:30

استراحة قهوة

17:00 – 16:00

الجلسة الختامية
تقديم نتائج أعمال الورشات
حوصلة التوصيات النهائية :األستاذ مصطفى العلوي
نقاش
كلمات االختتام :
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
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التقرير العام

لورشة التفكير والنقاش حول

نزل افريقيا
تونس االربعاء  30جانفي 2019

المقرَر
مصطفى علوي
محتوى التقرير
االفتتاح
أوال :المشاركون
ثانيا :منهجية عمل ورشة التفكير
ثالثا :محتوى ورشة التفكير
رابعا :ملخص المالحظات والتوصيات المنبثقة عن ورشة التفكير والنقاش

»

» ظروف احتجاز وإيواء النساء
بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية

في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،نظمت لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة
والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية ورشة التفكير والنقاش يوم األربعاء  2018/01/30بنزل أفريقيا تونس حول موضوع :

»ظروف احتجاز وإيواء النساء بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية«

االفتتاح:
َ
َ
رحبت السيدة السيدة مبارك رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي االعاقة والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
بكافة املشاركين من كافة الجهات الرسمية واملجتمع املدني َ
وقدمت موضوع ورشة التفكير الرابعة « ظروف احتجازو إيواء النساء بين القواعد الدولية
َ
وااللتزامات الوطنية» في سلسلة ورشات التفكير والتي تسلط الضوء على واقع النساء في وضعية االحتجاز بعد أن َتمت دراسة وضعية األشخاص ذوي
اإلعاقة والطفولة ومجتمع «م .ع» وكبار السن ،وقد أكدت على ما يلي :
َ
تمثل النساء  3باملائة من عدد األشخاص املحتجزين حسب معطيات وزارة العدل.
اعترف املجتمع الدولي باملرأة بوصفها فئة مستضعفة حسب قواعد بانكوك بمختلف مراكز اإليواء أو مراكز االحتجاز بقرار إداري أو قرار قضائي.
تزور الهيئة بشكل دوري ومنتظم أماكن االحتجاز التي َ
عرفها الفصل  2من القانون املنظم للهيئة.
لم تكن السجون ُم َ
صممة من أجل إيداع املرأة وليست مستجيبة لخصوصياتها .وقد دعت قواعد مانديال الى مراعاة النوع االجتماعي وأكدت قواعد
بانكوك على مراعاة االحتياجات الخصوصية لألم السجينة وحمايتها من أي انتهاك.
أحدثت الهيئة لجنة املرأة والطفولة وذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة َ
حتى تسلط الضوء على ظروف احتجاز املرأة.
تم تنظيم ورشة تفكير أولى بدعم من البرنامج األممي اإلنمائي والبقية بالشراكة مع املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب حول وضعية األشخاص ذوي
اإلعاقة والطفولة ومجتمع «م.ع» وكبار السن .
سيتم الحقا تنظيم ورشتي تفكير حول األجانب واملر�ضى العقليين ملا لهم من خصوصية وتختم األعمال بورشة تأليفية ختامية يوم  18أفريل 2019
للخروج بالتوصيات بعد استعراض االشكاليات والوقوف على مدى التزام تونس بالقواعد وذلك من أجل تطوير أداء الهيئة أثناء زياراتها حتى تتمكن
من النهوض بوضعيات املجردين من حريتهم ومتابعة التوصيات املتعلقة بتحسين ظروفهم .
وردت على الهيئة مراسلة من وزارة العدل تؤكد على أنه في البنايات الجديدة سيقع أخذ االعتبار باحتياجات ذوي اإلعاقة خصوصا أنه ال يوجد راهنا
تيسير بالسجون لذوي اإلعاقة.
وفي كلمتهَ ،
جدد السيد فتحي الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،الترحيب باملشاركين جميعا :من خبراء وممثلي الوزارات املعنية وجمعيات
حقوق اإلنسان النشيطة مع شكر مكتب املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب في شخص السيدة غابريال ريتر مديرة املكتب بتونس ومساعدتها السيدة
يوعاد بن رجب والسيد مصطفى علوي املقرر العام مع الشكر للسادة نواب مجلس الشعب املحترمين .
َ
كما ذكر بتعريف أماكن االحتجاز طبقا ملا ورد بالفصل  2بالقانون االسا�سي عدد 43لسنة  2013املتعلق بالهيئة وهو تعريف واسع يشمل االماكن
التي يمكن ان يوجد فيها اشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بايعاز منها ..بما في ذلك الثكنات.
َ
وسجل ببعض االرتياح أن السجن املدني للنساء بمنوبة اقل اكتضاضا من االجنحة املخصصة للنساء بسجون (جندوبة -سوسة  -حربوب) والتي

هي مكتضة واملرافق بها محدودة خصوصا التي تحتاجها االم املرضعة .أما الفضاءات فضيقة وغير مالئمة ونحن ندرس الفجوة القائمة بين الواقع
واملنشود .

اليوم نذكر بوضع النساء املحتجزات وباقي الحقوق التي من املفترض ان يتمتعن بها فالشخص السجين مجمل باقي حقوقه مهدورة طبقا للمعايير.
َ
مشكلة اخرى نود التوقف عندها مع مختلف املتخصصين فاملرأة عنوان الشرف والعفة ويغلب الراي لدى املجتمع أن «السجن للرجال» وهو ما
يعكس صورة الوصم السلبية املضاعفة بالنسبة للمراة السجينة.
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َ
َ
نسجل بمراكز االحتفاظ وبالسجون ،أنه َثمة تجاوزات ُمخلة بالشرف لفظية ومادية مع الوصم االيديولوجي والسيا�سي تعاني منه السجينات .ونالحظ
انهن يخضعن الى التصنيف «حق عام وارها ب» إنه ليس في الوارد االصطفاف خلف أي طرف الن املهم هو ضمان املعاملة االنسانية واملحاكمة
العادلة للجميع وبذلك نضمن حيادنا وموضوعيتنا.
قد يقع االذى بسبب سوء املعاملة النفسية واالذالل والتجاهل لذلك فالحاجة َ
ملحة لتأهيل الفضاءات والذوات البشرية واحترام القواعد واملعايير
الدولية وااللتزام بالضمانات التي كفلها القانون الوطني املجلة الجزائية وقانون السجون وقانون االحتفاظ لسنة  2016وظروف التحقيق (حضور
املحامي والفحص الطبي واالشعار الفوري لألسرة) حتى َ
يتم حفظ كرامة املحتجز وحماية حقوقه.

وختم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على ما تتيحه ورشة التفكير من تالقح األفكار بين مختلف املتخصصين لالستفادة من تنافذها وتراشحها راجيا
التوفيق في األعمال.
وفي كلمة السيدة غابريال رايتر رئيسة مكتب تونس للمنظمة العاملية ملناهضة التعذيب رحبت بجميع املشاركين في أشغال ورشة التفكير كما شكرت
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على تعاونها على امتداد ورشات التفكير لصياغة االستراتيجية املالئمة لحماية حقوق مختلف الفئات االجتماعية
َ
وعبرت عن أملها في استغالل الخبرات لتحديد األولويات للعناية بالنساء السجينات ،متمنية للجميع يوم عمل مثمر بالتوصيات بما يساهم في صياغة
االستراتيجية املأمولة لتحسين ظروف السجناء عموما.

ّأوال :املشاركون
شارك ( )63ممثال عن املنظمات الدولية والوطنية والجمعيات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان .وعن وزارات العدل والداخلية والشؤون االجتماعية
واملرأة واألسرة والطفولة وكبار السن والصحة ويتوزعون على  14رجال و 49امرأة.

ثانيا  :منهجية عمل ورشة التفكير
َ
ارتكزت منهجية عمل ورشة التفكير على اعتماد جلسة عمل َ
الحصة الصباحية األولى حول «القواعد الدولية والوطنية لوجود النساء في
عامة خالل
َ ُ
األماكن السالبة
للحرية» ق َدمت فيها ( )9محاضرات .
كان من املبرمج بعد الجلسة العامة أن يتوزع املشاركون على أربعة ورشات تفكير تتمحور حول العناوين التالية:
ورشة تفكير عدد« 1التوصيات القانونية واملؤسساتية«
ورشة التفكير عدد « 2التأهيل واإلعداد لإلدماج«
ورشة التفكير عدد « 3الرعاية الصحية والنفسية«
ورشة التفكير عدد « 4الرعاية الخاصة باألم و أبنائها«
نظرا لنوعية املداخالت املقدمة وثراء مضامينها ورغبة املشاركين في تناول مجمل املحاور املعروضة ،اتجهت املراجعة التنظيمية إلى عدم توزيع
املشاركين على ورشات التفكير األربعة املبرمجة واالتجاه إلى االستفادة من مجموع الحاضرات/الحاضرين في جلسة مناقشة عامة حول نفس مجاالت
اهتمام ورشات التفكير انطالقا من تخصيص نصف ساعة لكل عنوان وتدقيق املداخالت بايجاز في مستوي املالحظات والتوصيات.
وقد أتاحت هذه املنهجية التعديلية استثمارا أفضل للوقت وحيوية أحسن للمشاركة وتلخيصا أوفى للمضامين .وتأكيدا على توحيد املنطلقات
والغايات .
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ثالثا -محتوى الجلسة العامة وورشات التفكير
 1-3محتوى الجلسة العامة:
تناولت الحصة األولى «القواعد الدولية والوطنية لوجود النساء في األماكن السالبة للحرية» وقد َ
يسرت أعمالها السيدة السيدة مبارك ،عضوة
الهيئة – رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة  -عبر  8مداخالت :
 1-1-3ا«القواعد الدولية املنظمة الحتجازالنساء» َ
قدمتها السيدة السيدة مبارك :رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات
في وضعية هشة وقد اعتذرت في البداية عن عدم حضور السيد عمر فصاطوي ممثل املفوضية السامية لحقوق اإلنسان لتقديم املداخلة
االفتتاحية ألسباب قاهرة .
َ
وقد أكد ت في محاضرتها على:
َ
َ
ُ
تطور قواعد معاملة السجناء منذ  1955وتوجت سنة  2015بقواعد مانديال التي ركزت على وجوب مراعاة األشخاص في وضعية هشة
– القاعدة ( )1احترام الكرامة والذات البشرية للسجين – القاعدة ( )2احترام مبدأ عدم التمييز  -القاعدة ( )11أهمية الفصل بين الفئات
وحسب خطورة الجريمة وحسب السن  -القاعدة ( )28العناية بالسجينة الحامل قبل الوضع وبعده مع عدم التنصيص على مكان والدته
بالسجن -القاعدة ( )29السماح للطفل بالبقاء مع أحد أبويه وعند الضرورة مع والدته السجينة مع إشراف خاص والتمتع بالرعاية التربوية
الالزمة داخل السجن أو خارجه.
اإلشارة إلى محاور املراقبة التي أكدت عليها قواعد مانديال وهي التالية :سوء املعاملة  -التفتيش وظروفه  -ظروف االحتجاز املادية والنظافة
 تعزيز األمن والحراسة  -الخدمة االجتماعية  -اإلجراءات التأديبية والعقوبات  -الخدمات الطبية  -املعلومات املقدمة للمحتجزين بشأنحقوقهم وواجباتهم ووضعياتهم الجزائية  -األنشطة الترفيهية وفرص العمل والتكوين والتأهيل  -االتصال بالعالم الخارجي  -طاقم العمل.
أهمية اعتراف قواعد بانكوك ( )2011املتعلقة بمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية باحتياجات النساء الخصوصية وتناول وضعية
أطفال السجينات وضرورة االهتمام بهم ورعايتهم.
أكدت قواعد بانكوك على املبادئ التالية  - :ضرورة اجتناب العقوبات السالبة للحرية قدر اإلمكان وإعطاء األولوية للتدبير غير االحتجازية
مراعاة ملصلحتها وملصلحة عائلتها وأطفالها  -وضعها بأقرب مكان من العائلة لضمان زيارة عائلتها لها  -توفير الرعاية الصحية والنفسية
املالئمة قبل وبعد الدخول إلى السجن  -معاملة املرأة معاملة إنسانية عند إصدار الحكم وبعده  -الحفاظ على الكرامة اثناء عملية التفتيش
 الحماية من العنف من خالل برامج التثقيف والتوعية باألمراض املنقولة جنسيا واإلدمان والوقاية منها ومن االنتحار  -إعالة أطفالالسجينات بما يتالءم ومصلحتهم الفضلى.
دعت قواعد بانكوك إلى البحث عن اإلجراءات والعقوبات البديلة عن السجن.
 2-1-3مداخلة السيدة حنان قداس مساعد وكيل الجمهورية «قواعد بانكوك واإلذن الصادر عن النيابة العمومية باالحتفاظ» .أكدت
املحاضرة على ما يلي :
تزايد منسوب الجريمة وارتفاع عدد النساء السجينات أو مسلوبات الحرية باعتباره موضوع الساعة.
أن الحرية حق ومكسب طبيعي ومن أقدس حقوق اإلنسان .وحرية الفرد مكرسة دستوريا وال يجوز املساس بها إال وفق إجراءات محددة
شريطة توفر ضمانات كافية.
إن القضاء هو الضامن للحقوق والحريات .واالحتفاظ استثناء كلما اقتضته ضرورة البحث.
من أوكد واجبات الدولة بمختلف مؤسساتها توفير األمن واألمان لكل شخص يعيش على أراضيها .ومن حق كل مواطن أن يعيش آمنا في نفسه
وعرضه وماله.
»النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها .كما تطلب تطبيق القانون وتتولى تنفيذ األحكام( ».الفصل  20م.ا.ج(
و«وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة الجرائم وتلقي ما يعلمه به املوظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم وقبول شكايات املعتدى عليهم.
)الفصل  26م.إ.ج(
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»وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات واإلعالمات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه( ».الفصل  30م.إ.ج(.
إن جريمة التعذيب ال تسقط بالتقادم (الفصل  23من الدستور) وقرينة البراءة مكفولة (الفصل  27من الدستور) والهيئات القضائية تحمي
)الحقوق والحريات والقضاء سلطة مستقلة (الفصالن  49و 102من الدستور (.
تدعو كل الصكوك إلى العمل بالبدائل عن العقوبة السجنية (التعجيل بمحاكمة املتهم أو اإلفراج عنه) طبقا للمادة ( )9من العهد الدولي
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي ينص على ما يلي « :يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة أو أحد
املوظفين املخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية .ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو ألن يفرج عنه»..يعامل الجميع معاملة
إنسانية تحترم الكرامة األصلية في الشخص اإلنساني (املادة  10من الصك املشار إليه سابقا)  -النساء فئة مستضعفة – حق املرأة في
السالمة الجسدية والنفسية واملعاملة اإلنسانية –
االحتفاظ هو سلب حرية ذي الشبهة بأحد مراكز اإليقاف إلى حين مثوله للمحاكمة يكون ذلك بقرار من النيابة العمومية.
يكشف الواقع ارتفاع عدد النساء السجينات مقارنة بالسنوات الفارطة ولدينا صورة نمطية للمرأة السجينة في حال الدعارة أو جرائم
الشرف – وهي مجرمة بالعاطفة (أي مدفوعة بها) لكن املرأة اليوم متورطة في أنواع كثيرة من الجرائم وبعضهن رئيسات عصابات.
تتغير تدريجيا الصورة التقليدية للمرأة السجينة حيث أصبحت املرأة في بعض الحاالت تستجلب الرجال للدعارة.
أهمية القانون عدد  5لسنة  2016الذي ضبط ظروف االحتفاظ الجديدة باعتباره ثورة في مجال اإلجراءات في مرحلة االحتفاظ ووضع
ضمانات جديدة للمحتفظ به :فإذا تعلق البحث بجناية جاز االحتفاظ ملدة  48ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة وب  48ساعة أخرى فقط
وبقرار معلل من وكيل الجمهورية.
وإذا تعلق البحث بجنحة فإن فترة االحتفاظ تكون  48ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة ب  24ساعة فقط و بقرار معلل من وكيل الجمهورية.
(أق�صى املدة  3أيام
وإذا تعلق األمر بمخالفة فال يجوز االحتفاظ به إال الفترة الكافية لسماعه على أال تتجاوز في أق�صى الحاالت  24ساعة .غير قابلة للتمديد.
تتجه رؤية التنقيح املستقبلية نحو إلغاء إمكانية االحتفاظ مطلقا في املخالفات .وتقليص مدة االحتفاظ يعني تقليص املدة التي تقضيها املرأة
في غرف االحتجاز باملراكز وبالتالي يقلص من خطر تعرضها ألي انتهاكات.
مع استثناء الجرائم اإلرهابية لخطورتها وتعقيد إجراءات البحث فيها وتعدد أطرافها التي تصل املدة القصوى لالحتفاظ فيها إلى  15يوما.
علما وأنه إلى حدود  1987لم تكن فترة االحتفاظ محددة ولم تكن خاضعة للقضاء (منشور وحيد مؤرخ في  2افريل )1977جاء الفصل 13
مكرر ( )1978ليحدد املدة بـ  10ايام .
طبقا لقانون  5لسنة  2016املخول الوحيد لقرار االحتفاظ هو وكيل الجمهورية دون سواه (بعد ان كان سابقا ملأمور الضابطة العدلية)
وهي ضمانة أساسية.
صالحيات مطلقة لوكيل الجمهورية في االذن باالحتفاظ وفي التمديد فيه وحقه في اجراء رقابة على مكان االحتفاظ وهو ما اعطاه تغطية
قانونية للقيام بالزيارات الفجئية (قبل 2016مراقبة دفتر االحتفاظ فقط(.
حقوق املحتفظ بها :ان يقع اعالمها بلغة تفهمها باإلجراء املتخذ ضدها – تالوة ما يضمنه لها القانون  -الحق في عدم االدالء باي تصريح قبل
حضور املحامي  -يبلغ املحامي مالحظاته إلى السلط القضائية – إنابة املحامي وجوبية في الجنايات  -إعالم أحد أصول أو فروع املشتبه بها
أو من تعينه حسب اختيارها وإذا كانت اجنبية تعلم السلط الديبلوماسية والقنصلية باإلجراء املتخذ ضدها –
ترتيب جزاء البطالن على اإلخالل باإلجراءات والضمانات وذلك لفرض تطبيقها واحترامها.
ويبقى تطبيق قواعد بانكوك خالل فترة االحتفاظ وسهر النيابة العمومية بما لها من سلطات مخولة قانونا مهما جدا في هذه الفترة بالذات
من التتبع واملحاكمة وتنفيذ العقاب ألننا نكون في فترة االحتفاظ أمام مجرد مشتبه بها أي أمام متهمة بريئة إلى أن تثبت إدانتها .فقرينة البراءة
تكون في تلك املرحلة في أجلى وأقوى صورها.
»صورة املرأة السجينة في اإلعالم» َ
قدمتها السيدة منية العرفاوي :صحفية بجريدة الصباح وقد أكدت فيها على:
3-1-3
شكر للهيئة التي أتاحت املجال ملناقشة موضوع املرأة السجينة،
إن اإلعالم ال يتناول وضعية املرأة السجينة بصورة منصفة ألن اإلعالم حبيس الصورة النمطية السلبية حول املرأة.
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نالحظ الحضور املحتشم للمرأة السجينة في اإلعالم املرئي واملكتوب واملسموع واإلشارة الى حقوقها والتضييقات التي تتعرض له ضعيف جدا
بعد الثورة فتحت أبواب السجون امام الصحافة ونظمت زيارات للغرض.
صورة املرأة السجينة سلبية وال يتعامل االعالم املوضوع من منطلق حقوقي وقد يعود ذلك الى نقص التكوين في املجال الحقوقي بالنسبة
للصحفيين وهو ما يدعو الى دعم البرامج املشتركة ملزيد تثقيف وتكوين الصحفيين حول الحقوق والحريات املتعلقة بالسجينات
التعجيل اإلعالمي بإصدار مقاالت تتضمن األحكام على السجينات قبل إدانتهن قضائيا مع عدم االحترام الكافي للمعطيات الشخصية.
صمت الصحافيين على ما قد تتعرض له فئة السجينات املوقوفات على ذمة القضايا اإلرهابية من سوء معاملة.
على الهياكل املسؤولة عن اإلعالم القيام بدورها الحترام النوع االجتماعي وحماية املعطيات الشخصية.
 4-1-3محاضرة «و اقع ممارسة قا�ضي تنفيذ العقوبات لدوره في متابعة وضعية السجينات» السيدة منية الدريدي قا�ضي تنفيذ العقوبات
باملحكمة االبتدائية بمنوبة :
يشكو واقع السجينات من بنية مهترئة ومواسير قنوات قديمة وشبابيك مهشمة وظروف الغرف سيئة وإجراءات أمنية َ
مشددة تحرم من
َ
تمتع السجينات باملعاطف في ظروف البرد.
إن واجبات السجينة غير معلومة.
نقص أطباء االختصاص باملؤسسات السجنية وطول املواعيد باملؤسسات الصحية العمومية بالنسبة للسجينات.
معاناة السجينات من نقص الزيارة العائلية.
دعوة إلى زيارة السجينات من قبل املنظمات والجمعيات املعنية.
السجينات ال يرغبن في التكوين ويرفضن الفسحة وال وجود ألطباء نفسانيين أو ألخصائيين النفسانيين.
ضرورة توفير أطباء نفسانيين لتقليص معاناة السجينات.
ضرورة تمتيع السجينات بالسراح الشرطي في وضعيات كثيرة (الحمل ـ الرضاعة(...
 5-1-3محاضرة «املرأة السجينة من منظوراملقاربة االجتماعية» َ
قدمها السيد سنيم بن عبد هللا باحث في علم االجتماع وقد أكد فيها على:
األحكام املسبقة حول الوحدة السجنية بوصفها مؤسسة مغلقة وهي مشوبة بالنمطية.
ضرورة االهتمام بمعيش النساء السجينات على اختالفهن والتأكيد على اختالف أوضاعهن.
بعض السجينات املتورطات في قضايا املخدرات يحتجن إلى الرعاية الصحية خالفا للعقوبة الجزائية.
إن قضايا الخيانة الزوجية تهم أحد الطرفين الذي لم يحترم العقد ،القضية تحتاج إلى عقوبات بديلة عوضا عن السجن تخفيفا من العبء
على نفقات السجون .
عدد من السجينات يحتجن الحماية خارج السجون وكلفة رعايتهن أخف.
اللعب على شبكات التواصل ورط كثير من األطفال في الشبكات اإلرهابية ألنه لم يتم توعيتهم بمخاطر التواصل االفترا�ضي.
مراجعة النصوص التشريعية حتى تكون متالئمة مع منظومة حماية حقوق اإلنسان العتماد العقوبات البديلة عن عقوبة الحرمان من
الحرية.
املؤسسات املنغلقة على نفسها تضاعف من صعوبات هوية األشخاص املحتجزين والعقوبات البديلة تحمي من تعرض الهويات الهشة إلى
الصدمات.
السجن يحرمنا من عناصر الكرامة املتصلة باإلحساس بالكرامة واالرتباط العائلي واالجتماعي.
إن األفعال املضادة للقانون تكشف عن تراكم عناصر الهشاشة بما يستوجب الحماية.
السجن يكرس للعود ألنه لم يقع اعتماد سياسة اجتماعية حامية.
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الوصم االجتماعي يمارس بصورة مضاعفة على النساء (وضعية مركز املغيرة نموذجا) ويسجل فراغ اإلدماج االجتماعي رغم جهود التأهيل
والتكوين املنهي والتعهد االجتماعي .
تحدي قطيعة السجينات مع العائلة بسبب الرفض االجتماعي من ناحية ونقص االمكانيات لدى األسرة.
قلة وضوح األدوار بالنسبة للمتدخلين في التعهد بالسجينات مع نقص اإلمكانيات املادية( .السجينة ذات إعاقة لها حظ في برامج الرعاية
االجتماعية أكثر من السوية .
عدم تخصص املتدخلين االجتماعيين في قضايا السجناء وقلة املهنيين .مع قلة تبادل املعلومات بين مختلف املتدخلين.
قلة تخصص املجتمع املدني في مجال حماية حقوق السجينات وإدماجهن.
 6-1-3و« اقع ظروف احتجاز املرأة من منظور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان» َ
قدمتها السيدة حليمة الجويني نائبة رئيس
و
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان والتي:
َ
أكد ت في مداخلة مختزلة على:
سوء ظروف السجن عموما ومعاناة املرأة السجينة على وجه الخصوص.
أهمية تكثيف الزيارات ملراقبة أوضاع السجون للوقوف على مدى احترام حقوق املسجونين.
ان سوء معاملة السجينات متنوعة تحتاج تدخال متعدد الجوانب.
ان تبصير السجينات بحقوقهن مهم وتكوين اعوان السجون وإطاراتها على احترام حقوق االنسان أكثر أهمية.
اقع ظروف احتجاز املرأة من منظور الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» ّ
قدمتها السيدة عفاف شعبان عضو الهيئة وقد
 7-1-3مداخلة «و
أكدت فيها على مايلي :
يوجد  26وحدة سجنية خاصة بالرجال في حين يوجد سجن وحيد خاص بالنساء وهو السجن املدني بمنوبة بطاقة استعاب قدرها 420
نزيلة و 7أجنحة خاصة بالنساء بكل من :
سجن جندوبة ويحتوي على ورشة خياطة وبه اليوم  13نزيلة  8،موقوفات و 5محكوم عليهن.
أما جناح النساء بالكاف يضم  14نزيلة و 11موقوفة و 3محكوم عليهن.
جناح النساء بسوسة املسعدين ،يحتوي على جناح خاص باألم الحامل واملرضع ويحتوي على ورشة مرطبات وحسب احصائيات وزارة
العدل لهذا الشهر فيه  113نزيلة منهن  69،موقوفة و 44محكومة
جناح النساء بسجن قفصة وبه  20نزيلة  16موقوفة و 4محكومات
جناح النساء بسجن القصرين وبه  9نزيالت 4 ،موقوفات و 5محكومات
جناح النساء بسجن صفاقس ويحتوي على فضاء خاص باألم الحامل واملرضعة وبه  52نزيلة  35موقوفة و 17محكومة
جناح النساء بسجن حربوب يحتوي على ورشة خياطة وبه  33نزيلة  25موقوفة و 8محكومات،
ليصل عدد النساء السجينات حسب إحصائية جانفي  2019إلى  631منهن  417موقوفة و 214محكومة.
ّ
هن كما ذكرنا موزعين على سجن خاص بالنساء وسبع أجنحة خاصة في السجون السابق ذكرها على أنه ال يوجد إال  3فضاءات خاصة
بسجن سوسة
باألم الحامل واملرضعة واحدة بسجن منوبة وأخرى بجناح النسوة بسجن صفاقس وجناح النسوة
.
من جملة النساء السجينات يوجد  18أم مرضعة و 285أم و 97امرأة متزوجة دون أبناء و 231عزباء.
ّ
كما ذكرنا ال توجد بالوحدات السجنية الثمانية املخصصة للنساء إال  3فضاءات خاصة باألم الحامل واملرضعة.
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وعلى سبيل املثال جناح النساء بسجن صفاقس وهو الجناح حديث ويوجد به فضاء مخصص لألم داخله  3أسرة تقطن داخل هذا الفضاء
 2حوامل ومرضعة ،أما سجن منوبة حسب آخر زيارة قامت بها الهيئة فيه  8سجينات مقيمات بفضاء األم الحامل واملرضعة ( 7مرضعات
وحامل (،
ولئن كان االتجاه لتخصيص هذا الفضاء من  3وحدات سجنية من ضمن ثمانية ،يجب تدعيمه وتعميمه على كل الوحدات السجنية
الخاصة بالنساء .
تولت الهيئة مراقبة واقع ظروف إحتجاز املرأة في بعض الوحدات السجنية التي زياراتها وكذلك في بعض مراكز اإليقاف عبر الزيارات
واملقابالت الفردية التي أجرتها مع بعض النسوة املحتجزات وخلصت إلى جملة من املالحظات التي انطلقت منها لتقديم عدد من التوصيات
في خصوص أوضاع احتجاز النساء.
املالحظة األولى :ال يوجد بمراكز اإليقاف عموما مكان مخصص إليقاف النساء ويشكو املكان إن وجد من عدم احترام املعايير الدنيا في
النظافة والتهوئة واألكل .
ّ
املالحظة الثانية :بخصوص الوحدات السجنية املخصصة للنساء ال تشكو عموما من االكتظاظ ،إال البعض منها ،ولكن بحكم وجودها
ما عدى سجن منوبة ،في جناح مفصول عن جناح الرجال يقوم عادة بحراسته ذكر من األعوان،
ولئن يبدو أن دخول جناح النساء ال يمكن أن يتم دون سابق إنذار إال أن الهيئة تعبر عن قلقها من ضرورة أن تتولى الحراسة الخارجية
لجناح النساء من أعوان السجون كما تنصح بوضع كاميرا مراقبة خارج الجناح للتأكد من الداخلين إليه.
ّ
وتخص ظروف اإلقامة السجنية :
املالحظة الثالثة
الغرف في سجن منوبة وجناح صفاقس غير مكتضة ولئن عاينت الهيئة نسبة رطوبة عالية في فضاءات األدواش ومتوسطة في بعض
الغرف كما الحظت الهيئة عدم فصل املوقوفات عن املحكومات بالرغم من إمكانية ذلك .
املصحة بسجن منوبة بها غرف للفحص وأسره لالحتفاظ تحت املراقبة الطبية لكنها تخلو من مختص في طب التوليد والنساء ،وقد
الحظت الهيئة صعوبة النفاذ إلى الخدمات الصحية بالنسبة لعدد هام من السجينات بما في ذلك الفحوصات الخصوصية.
املغازة تشكو من فقدان بعض املواد الخاصة باحتياجات النساء فمثال في جناح النساء ال وجود لحافظات صحية ومناديل ورقية...
فضاءات التنشيط :املتاح منها غير مستعمل على الوجه األمثل ،
الورشات :هي نقطة قوة السجن املدني بمنوبة حيث تؤمن تكوينا حقيقيا وفعاال للسجينات ولكن األمر خالف ذلك في بقية السجون،
فضاءات الزيارة :فضاء االستقبال املوجود بسجن منوبة ذو طاقة استيعاب محدودة جدا ،كما ال يوجد في جل الوحدات املذكورة
فضاء عائلي خاص بالزيارة املباشرة ،وقد الحظ مدير الوحدة السجنية بصفاقس أن  90باملئة من النساء ال تقع زيارتهن،
فيما يخص األبناء غياب ترتيبات الرعاية البديلة خارج السجن وهو ما من شأنه أن يسبب لألم قدرا كبيرا من املعاناة والقلق يتسبب
في ضرر عاطفي ونمائي وجسدي طويل األمد للطفل .
عدم وجود آلية مستقلة لتقديم الشكاوى التي تتم عبر «الكبرانة«،
صعوبة االتصال بالعالم الخارجي وخاصة مقابلة األبناء الذين هم خارج السجن.
صعوبة تواصل السجينات مع أسرهن ويرجع ذلك لقلة عددهن وما يقابله من قلة السجون املخصصة لهن.
الخالصة :وعليه وعموما فإن وضعية املرأة السجينة ال تختلف كثيرا عن وضعية السجين الرجل من حيث ظروف اإلقامة في الوحدات
املخصصة لها.
وبعد مالحظة وجود سجينات ملدة قصيرة نسبيا ،ولجرائم ذي صبغة تمييزية مثل املراودة ،صاغت الهيئة مجموعة من التوصيات لتطوير
السياسة الجزائية بما من شأنه أن يساهم في إيجاد الحلول البديلة لتفادي العقاب السجني من جهة أو التقليص من مدته في صورة القضاء
به من أخرى في ذلك مثال .
اقتراح العمل على املستوى اإلجرائي بتمتيع مثال املرأة الحامل واملرضعة بإفراج وجوبي في بعض الجرائم التي يحدد املشرع سقفا أق�صى
للعقاب فيها .
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اقتراح تمتيع املرأة املصحوبة املرضعة والحامل بشروط استثنائية في السراح الشرطي سواء الصادر عن قا�ضي تنفيذ العقوبات أو عن لجنة
السراح الشرطي كأن بقترح قضاءها لثلث املدة املحكوم بها لتمتيعها بالسراح املذكور.
وعلى مستوى القواعد األصلية للتحريم :اقتراح مراجعة أركان بعض الجرائم التي ال تقترف اال من طرف النساء مثل جرائم املراودة والبغاء
السري واإلجهاض وذلك بعد دراسة أسبابها والدوافع املؤدية الرتكابها والتدقيق في االحصائيات املتعلقة بها.
وأخيرا مراجعة وتنقيح اإلطار التشريعي الخاص باملنظومة السجنية في اتجاه تدعيم حقوق املرأة السجينة ومراعاة خصوصياتها ونعني بذلك
تحديدا قانون نظام السجون عدد  52املؤرخ في  14ماي  2001وقانون عدد  58لسنة  2008املؤرخ في  4أوت  2008واملتعلق باألم السجينة
الحامل واملرضعة.
 8-1-3ا«الرعاية الصحية ومدى مالءمتها لقواعد بانكوك» َ
قدمتها الدكتورة بثينة الوحي�شي :طبيبة اولى للصحة العمومية وعضوة هيئة مديرة
َ
مكلفة بالتوعية والتحسيس في جمعية «حقي» للدفاع عن الطفل واألسرة .وقد أكدت فيها على ما يلي :
إن أخصائي التغذية غير متوفر بالسجون التونسية لذلك ال يقع االهتمام بزيادة وزن السجينة وفي ذلك إهمال لصحتها وخطر على صحتها.
إن مكتب العيادة الطبية املتوفر ال يحترم الطبيب وال يحترم خصوصية السجينة.
َ
واملتخصص عن صحة السجينة لعدم توفره يضاعف من مشكالت السجينة الصحية.
عدم الكشف املبكر
الطبيب النفساني غير متوفر في السجون التونسية وعدم كفاية العقود املبرمة لتغطية االحتياجات الحقيقية للسجينات.
حاجة السجينة الحامل إلى فحوصات دورية خارج املؤسسة السجنية وهي التي ال تتم باالنتظام الكافي مع تغير األطباء املباشرين لحالتها.
إن َ
صحة السجينة لم تدخل ضمن البرامج الصحية الوطنية (الحمل  -االمراض النفسية  -ضغط الدم  -السكري.
َ
يمثل اكتظاظ الوحدة السجنية بالنساء مع قلة التهوئة والرطوبة والتدخين والسقف العالي خطر على وجود الطفل املرافق لوالدته.
كلفة الرعاية املوجهة للسجينة والكلفة املضاعفة لنقص رعايتها وحمايتها بوصفها سجينة وأم في آن واحد يوجب اعتبار حاجة السجينة األم
إلى عقاب بديل عن السجن .
َ
»الرعاية الصحية ومدى مالءمتها مع قواعد بانكوك» َ
قدمتها السيدة حياة الورتاني أخصائية نفسانية والتي أكدت فيها على ما يلي:
9-1-3
واقع املرأة السجينة حقيقة مسكوت عنها،
ظروف سجن النساء بمنوبة أفضل من مجموع األجنحة املخصصة للنساء في السجون األخرى.
عادة ما يكون عدد السجينات قليل ،وقد يبرر ذلك غياب البرامج التكوينية.
بخصوص التعامل مع فضاء السجن :السجن ال يحترم خصوصية املرأة وتحرص النساء على خلق هذه الخصوصية – ترتيب الغرف والفضاء
والعناية بالنظافة واعتماد ستائر لخلق الخصوصية – التعامل مع الوقت وثقله وطوله يفضلن البقاء في الغرفة وامليل إلى النوم واستهالك
املهدئات.
نسق الحياة اإلنساني تفتقده النساء في السجن فيملن الى تكثيف انشطة النظافة لخلق توازن نف�سي مع الوقت القاتل بالسجن.
َ
النساء يعبرن على معاناتهن بالجسد من خالل التشكي من األمراض (املشكل نف�سي وليس عضوي) بسبب فقدان العالقات واالكتئاب
ومحاوالت االنتحار.
العزلة وتفكك الروابط االجتماعية :الحرمان من الزيارات والقفة والرسائل يضاعف من معاناة النساء وتأثير نوعية الجريمة على تواصل
العائلة مع السجينة من عدمه .
السجينة األم :حاجيات الصحة االنجابية ومشاكل الصحة النفسية وسوابق التعرض للعنف وسوء املعاملة  -االحتياجات خالل الحيض
مع عدم توفر الفوط ونقص األخذ بعين االعتبار خصوصيتها واالحتياج لالغتسال خارج املواعيد املحددة وضرورة االستجابة لها.
االحتياجات اإلضافية للنساء األمهات في عالقتهن بتربية أطفالهن بالسجن ومدى توفر اإلمكانيات..
اعتبار خصوصية احتياجات نمو شخصية الطفل املرافق لوالدته داخل السجن.
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التأهيل وإعادة االدماج :أهمية املحافظة على الروابط العائلية مع السجينة داخل السجن وإشكالية الحلقة املفرغة بعد سراح السجينة.
الحاجة امللحة لتحسين الخدمات النفسية واالجتماعية التي تقوم على تعدد االختصاصات وال تقتصر على األدوية املهدئة بمفردها.
 9-1-3ا«تأثيرالسجن على املرأة واألبناء من خالل هيئة الحقيقة والكرامة» َ
قدمتها السيدة ابتهال عبد اللطيف :رئيسة لجنة املرأة بهيئة الحقيقة
والكرامة سابقا .وقد تناولت :
تعريف العدالة االنتقالية بوصفها مسار متكامل من اآلليات والوسائل املعتمدة لفهم ومعالجة ما�ضي انتهاكات حقوق اإلنسان بكشف
حقيقتها ومساءلة ومحاسبة املسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد االعتبار لهم بما يحقق املصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية
ويوثقها وير�سي ضمانات عدم تكرار االنتهاكات واالنتقال من حالة االستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق اإلنسان.
تكشف ملفات هيئة الحقيقة والكرامة أنه َ
تم التعهد ب  62ألف ملف شكوى حول االنتهاكات تم االستماع وتوثيق أكثر من  51ألف21 ،
باملائة منهم نساء بما يمثل ( 16ألف(.

تخضع سجينات الرأي العام للتمييز السلبي (من ذلك فصل الطفل عن امه املرضع وهو ما أضر بصحتها وبصحة ابنها وبنفسيتها ونفسية
إبنها وقد ُس َجلت وفاة رضيعة نتيجة لإلهمال) مقارنة بسجينات الحق العام .
حرمان السجينة من إبنها يتسبب في فجوة عاطفية مع وليدها ويعمق من عقدة الذنب لديها.
َ
تم تسجيل حاالت وفاة بسبب اإلهمال الصحي داخل املؤسسة السجنية.
من اإلشكال املهينة جدا للنساء هو العنف الجن�سي واالغتصاب (التعرية – التحرش  -التعريض للشواذ جنسيا ).واآلثار النفسية واالجتماعية
لتلك االعتداءات على السجينات.
يمكن تقدير نسبة الفقدان الكامل لألمن بعد ّ
ضم االنتهاكات التي تجتمع حول استهداف الحرمة الجسدية واملعاملة القاسية في غرف
ّ
ّ
التحقيق والسجون التي تتراوح بين التعذيب واالنتهاكات
الجنسية بـ  66.13في املائة.
استغالل بعض مديري املؤسسات السجنية للسجينات أو لزوجات املساجين واستغاللهن جنسيا.
تميزت ظروف االحتفاظ بـ :اكتظاظ غرفة اإليقاف وضيقها  -عدم وجود بيت راحة مستقل -سوء التغذية  -عدم إمكانية االستحمام  -عدم
العرض على الفحص الطبي  -عدم توفر الفسحة اليومية  -احتجاز األحداث في نفس الغرف مع الرشد .
وقد أوصت املحاضرة ب:
ضرورة اعتماد العقوبات املالية وتدابير الحبس املنزلي أو املراقبة االلكترونية إذا لم يشكل الفعل خطرا على املجتمع أو األمن العام.
ضمان أن يظل الحبس االنفرادي تدبيرا استثنائيا في حاالت مخالفة محددة مسبقا بموجب القانون ومحدود املدة ال يتجاوز األسبوعين.
مواصلة تكثيف جهودها لجعل الظروف في أماكن االحتجاز متوافقة مع قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد
)نيلسون مانديال(.
ً
مواصلة تقليص االكتظاظ في جميع أماكن االحتجاز بما في ذلك من خالل تجديد املرافق القائمة وتشييد أخرى جديدة وفقا للمعايير
ً
الدولية ،وتنفيذ القوانين املعدلة التي تتيح بدائل لالحتجاز وفقا لقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية (قواعد
طوكيو (.
ضمان توفير الظروف املادية والصحية املالئمة للمحتجزين ،بما في ذلك مرافق االستحمام واملراحيض ،وما يكفي من األغذية جيدة النوعية،
والحيز الكافي لكل سجين ،واإلضاءة الطبيعية واالصطناعية ،والتهوية املناسبة ،والرعاية الصحية ،واألنشطة في الهواء الطلق ،والزيارات
األسرية دون قيود مجحفة.
اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ العقوبات متوسطة وطويلة املدة .باعتماد الخروج الوقتي املراقب أو اإلفراج املقيد تدريجيا .وذلك لتسهيل
إعادة إدماج السجين في الحياة العادية وتأقلمه مع املحيط الخارجي .
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رابعا :ملخص املناقشات والتوصيات املنبثقة عن ورشة التفكير
 1-4املناقشات والتوصيات:

َ
أتاحت املحاضرات َ
املقدمة نقاشا مستفيضا وفسحت أوضاع احتجاز النساء تساؤالت عميقة وتوصيات عملية من أجل حفظ كرامتهن وقد أكد ت
املشاركات /املشاركون على املنطلقات واملرجعيات والتوصيات التالية :

 2-4املنطلقات واملرجعيات:
التأكيد على أهمية احترام كرامة السجينة طبقا ملا ضمنه الفصل  23من الدستور «تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع
التعذيب املعنوي واملادي وال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم «.
التذكير بأهمية العمل وفق املبادئ التي نصت عليها قواعد بانكوك ومنها  -:ضرورة اجتناب العقوبات السالبة للحرية قدر اإلمكان وإعطاء
األولوية للتدابير غير االحتجازية مراعاة ملصلحتها وملصلحة عائلتها وأطفالها – وضعها بأقرب مكان من العائلة لضمان زيارة عائلتها لها -توفير
الرعاية الصحية والنفسية املالئمة قبل وبعد الدخول إلى السجن – معاملة املرأة معاملة إنسانية عند إصدار الحكم وبعده  -الحفاظ على
الكرامة أثناء عملية التفتيش – الحماية من العنف من خالل برامج التثقيف والتوعية باألمراض املنقولة جنسيا واإلدمان والوقاية منها
ومن االنتحار  -إعالة أطفال السجينات بما يتالءم ومصلحتهم الفضلى .
أهمية مراجعة املنظومة العقابية باعتماد اإلجراءات والعقوبات البديلة عن السجن.
التذكير بأهمية احترام املعايير التي َ
نصت عليها قواعد نيلسون مانديال وقواعد بانكوك الخاصة بالتدابير غير االحتجازية للمجرمات ()2011

التي تهم كل السجناء ووضعية املرأة تحديدا «يعامل كل السجناء باالحترام الواجب لكرامتهم املتأصلة فيهم كبشر» (قاعدة « )1تطبق
القواعد بصورة حيادية ودون أي شكل من اشكال التمييز « (القاعدة  )2وبالتالي فالنساء مشموالت بالعناية مع اعتبار االحتياجات الخاصة
للسجينة املرأة .
التذكير بمحاور املراقبة التي أكدتها قواعد مانديال ( )2015وهي املتعلقة ب ــ :سوء املعاملة – التفتيش وظروفه -ظروف االحتجاز املادية
والنظافة – تعزيز األمن والحراسة – الخدمة االجتماعية – االجراءات التأديبية والعقوبات – الخدمات الطبية – املعلومات املقدمة
للمحتجزين بشأن حقوقهم وواجباتهم ووضعياتهم الجزائية – األنشطة الترفيهية وفرص العمل والتكوين والتأهيل – االتصال بالعالم
الخارجي – طاقم العمل .

 3-4التوصيات:
يمكن تبويب التوصيات املنبثقة عن ورشة التفكير والنقاش في سبع مستويات تستوجب التكامل لتعزيز حماية النساء السجينات نوردها
كما يلي :

 -1على املستوى االستراتيجي:
التنسيق بين مجمل املتدخلين في املؤسسة السجنية ،ودعم الشراكة بين الهيئات واملنظمات والوزارات (العدل والشؤون االجتماعية واملرأة
والصحة والشؤون الدينية) املعنية برعاية السجينات .
اعتماد مقاربة إدماج ابن السجينة ضمن املحاضن خارج املؤسسة السجنية أو املحاضن السجنية املفتوحة الحتضان األطفال العاديين،
تفعيل وتوسيع اختصاص خطة املصالح العائلي في حالة اإليقاف لتخفيف الضغوطات على املرأة واملحافظة على أسرتها.
َ
املتعدد املداخل على تغيير العقليات لتجاوز الوصم السلبي للسجينات.
االشتغال
إحداث مراكز إيواء وتأهيل للنساء املسرحات.
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 -2على مستوى التشريعي:
 .1تعديل القوانين من أجل إتاحة إمكانية فعالة للمراقبة القضائية لجميع أماكن االحتجاز وتمكين هيئات الرصد املستقلة من القيام بزيارات
منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن االحتجاز وعقد لقاءات خاصة مع املحتجزين.
 .2تدعيم دور املراقبة القضائية قبل املحاكمة ،كبديل عن االعتقال االحتياطي .وإعطاء القا�ضي دور الوساطة الجنائية في بعض الجنح
والجرائم التي ال تشكل خطرا على األمن العام.
 .3اعتماد تدابير تعليق تنفيذ العقوبة السجنية مع الوضع تحت االختبار من قبل القا�ضي بعد استشارة أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي.
 .4تفعيل وتوسيع مجال عقوبة العمل من أجل املصلحة العامة.
 .5النظر في بدائل للعقوبة بالسجن في جريمة املراودة وما تستوجبه من الخضوع للسجن ملدد قصيرة.
 .6تنقيح القانون لتمتيع املرأة الحامل أو املرضعة بالعقوبة البديلة وبالسراح الشرطي.
 .7اقتراح مراجعة أركان بعض الجرائم التي ال تقترف إال من قبل النساء مثل جرائم املراودة والبغاء السري واإلجهاض.
 .8مراجعة وتنقيح اإلطار التشريعي الخاص باملنظومة السجنية (قانون نظام السجون عدد 52املؤرخ في  14ماي  2001والقانون عدد  58املؤرخ
في  4اوت  )2008في اتجاه تدعيم حقوق املرأة السجنية ومراعاة خصوصياتها واعتبار العقوبات البديلة عن السجن أو الحط من العقوبة
(األم الحامل واملرضعة) واالعتراف بحق السجين/ة في املعاشرة الزوجية.
 .9تمكين السجينة من السراح الشرطي عند بلوغ إبنها السن املوجبة ملغادرته السجن (عامان) متى أمكن ذلك.

 -3على مستوى التنظيم والرعاية والتعاون مع املجتمع املدني:
 -1فصل السجينات املتمتعات بصحة جيدة عن اللواتي يعانين من األمراض املعدية في جميع مرافق االحتجاز ،وتوفير الرعاية الطبية
املتخصصة في املستشفى وفي املرافق الطبية األخرى.
 -2اعتماد التدرج في فصل الطفل عن أمه (لنتذكر أن سفاح نابل الذي أعدم ولد بالسجن(.
 -3توفير أخصائيين في التغذية بالسجون لحماية أفضل لصحة السجينات.
 -4توفير وسائل النظافة وموادها األساسية لفائدة السجينات وحماية األطفال املرافقين ألمهاتهم من الجراثيم.
 -5اعتماد دليل للمرأة السجينة،

َ
املتخصصة وتكوين شراكات معها،
 -6فتح املؤسسة السجنية أمام الجمعيات
 -7إنشاء بروتوكول في خصوص تعامل مختلف املؤسسات مع النساء السجينات ينظم تكامل التدخالت لفائدة السجينات.
 -8إبرام شراكة مع وزارة الشؤون الدينية وتدريب إطاراتها ليتعهدوا بدورهم في تقليص الوصم االجتماعي للسجين(ة) وتغيير العقليات السلبية
تجاهها بما يساهم في تيسير ادماجهم(ن) في املجتمع.
 -9دعم البرامج املشتركة ملزيد تثقيف وتكوين الصحفيين حول الحقوق والحريات املتعلقة بالسجينات مع احترام النوع االجتماعي وحماية
املعطيات الشخصية.
-10الحاجة امللحة لتحسين الخدمات النفسية واالجتماعية التي تقوم على تعدد االختصاصات وال تقتصر على األدوية املهدئة بمفردها.

 -4على مستوى التثقيف والتكوين والتأهيل وأخالقيات العمل:
 -1دعم برامج التثقيف والرعاية الصحية لفائدة السجينات وانتداب اإلطار الطبي وشبه الطبي املختص والعناية بالصحة اإلنجابية للسجينات
وإدراج مشاكلهن الصحية في البرامج الوطنية (الحمل – ضغط الدم -السكري -األمراض العقلية(.
 -2تطوير مقاربة وآليات التأهيل واإلدماج االجتماعي للسجينات مع اعتماد اإلعداد التدريجي للخروج من السجن وتوفير املساعدة القانونية
واالجتماعية إلعادة التكيف االجتماعي.
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 -3تكوين اإلطارات واألعوان العاملين بالسجون واإلصالحيات في مجال حماية حقوق اإلنسان ودعم معارفهم في مجال القواعد الخصوصية
للتعامل مع السجينات وتطوير قدراتهم على التواصل معهن بما يحفظ كرامتهن .ودعم مهاراتهم بخصوص معرفة معايير النظافة وحماية
صحة السجينات وأطفالهن.
 -4التأهيل واإلعداد لإلدماج االجتماعي انطالقا من بعث أنشطة مدرة للدخل داخل املؤسسة السجنية.

 -5على مستوى تعزيزدعم عالقة املؤسسة السجنية بالسجينات وبأسرهن:
العمل على تطوير عالقة السجينة بأسرتها وربط الصلة بها.
العمل على تطوير الشراكة بين اسرة السجين ومركز االصالح أو الوحدة السجنية.
العناية بالتأثير املتبادل بين السجناء/السجينات والحراس/الحارسات وأهمية تفاعل العالقات االجتماعية.

 -6على مستوى تقييم الجهود والرصد والرقابة والتشكي:
توفير آلية مستقلة لفائدة السجينات لتقديم الشكاوى.
اعتماد خاليا استماع للسجينات وفتح مجال التعاون إلدارة السجون مع منظمات املجتمع املدني في هذا املجال (مثال الجمعية التونسية
للنساء الديمقراطيات  -جمعية »(... «Psychologues du monde
دعم جهود تكوين السجينات وتأهيلهم وجعل فترة قضاء العقوبة نشيطة ومثمرة.

 -7على مستوى الدراسات والنشر:
إنجاز دراسات وطنية حول وضعية السجناء /السجينات تصنيفهم/هن لتحديد استراتيجية وطنية لحماية حقوقهم/هن وتحسين برامج
إدماجهم/هن.
التشجيع على التأليف والتوثيق بالنسبة للسجينات حول أوضاع السجونَ .
(تم تسجيل مبادرة السيدة بختة الزعلوني بنشر شهادتها في

كتاب (.
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برنامج ورشة التفكير عدد 6

برنامج ورشة التفكير حول
ظروف احتجاز وإيواء األشخاص األجانب
بين القواعد الدولية وااللتزامات
الوطنية وتقريرها العام
ورشة تفكير ونقاش

تونس نزل افريكا 19 ،مارس 2019

البرنامج
9:15 – 8:30

استقبال وتسجيل املشاركين

9:30 – 9:15

االفتتاح
كلمة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
كلمة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

11:15 – 9:30

الجلسة العامة :
ّ
امليسرة :السيدة مبارك
رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي االعاقة والفئات
القواعد الدولية والوطنية لوجود املهاجرين في األماكن السالبة للحرية
القواعد الدولية املنظمة الحتجازو إيواء املهاجرين
هاجر بويحي ،مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بتونس
القانون الوطني املنظم ألماكن احتجازو إيواء املهاجرين
رمضان بن عمر ،املنتدى االقتصادي واالجتماعي
آلية املساعدة القنصلية والتنسيق الديبلوما�سي لفائدة األجانب املحتجزين
ممثل عن وزارة الخارجية
و اقع احتجازو إيواء األجانب
وصف الو اقع من خالل زيارات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
مروى الردادي ،رئيسة لجنة التق�صي بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
وصف الو اقع من خالل زيارات مكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة
ممثل عن مكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة
الخصوصيات السوسيوثقافية وتأثيرها على املحتجزاألجنبي
ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
نقاش

11:45 – 11:15

استراحة قهوة
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13:00 – 11:45

الورشة عدد  :1االحتجازبمقت�ضى قرارإداري
ّ
امليسرة :السيدة مبارك

املداخلة التأطيرية :إجراءات االحتجازواإليواء بمقت�ضى قرارإداري
محمد الذيب رئيس مصلحة بإدارة الحدود واألجانب ،وزارة الداخلية
و اقع ظروف االحتجازبمقت�ضى قرارإداري من خالل زيارات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،
زيارة مناطق العبورواملطارات مثاال
نورة الكوكي ،رئيسة لجنة العالقة مع املجتمع املدني وغيره بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
نقاش
14:00 – 13:00

استراحة الغداء

15:15 – 14:00

الورشة عدد  :2االحتجازفي املسارالقضائي :االحتفاظ واإليقاف/اإليداع
ّ
امليسرة :السيدة مبارك
املداخلة التأطيرية  :1ضمانات األجنبي املحتفظ به
لطفي عزالدين ،رئيس لجنة الزيارات بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
املداخلة التأطيرية  :2ضمانات األجنبي في األماكن السالبة للحرية
ممثل عن اإلدارة العامة للسجون واإلصالح
نقاش

15:30 – 15:15

استراحة قهوة

16:45 – 15:30

ورشة تفكيرعدد :4الترحيل (التنسيق الديبلوما�سي ،ضمانات العودة اآلمنة إلى البلد األصل(...
ّ
امليسرة :السيدة مبارك
املداخلة التأطيرية  :1القواعد الدولية املنظمة للعودة اآلمنة للبلد األصل
ممثل عن مكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة
املداخلة التأطيرية  :2القواعد الدولية املنظمة للترحيل اآلمن للبلد األصل
هاجر بويحي مكتب تونس للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان
نقاش

17:30 – 16:45

الجلسة الختامية
تقديم نتائج أعمال الورشات
حوصلة التوصيات النهائية :األستاذ مصطفى العلوي
نقاش
كلمات االختتام :
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
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التقرير العام

لورشة التفكير والنقاش حول

ظروف احتجاز وإيواء األشخاص األجانب بين
القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية
نزل افريكا
تونس الثالثاء  19مارس 2019

المقرَر
مصطفى علوي
محتوى التقرير
االفتتاح
أوال :المشاركون
ثانيا :منهجية عمل ورشة التفكير
ثالثا :محتوى ورشة التفكير
رابعا :حصيلة المناقشات
خامسا :ملخص االنشغاالت والتوصيات المنبثقة عن ورشة التفكير والنقاش

في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،نظمت لجنة املرأة والطفولة واألضخاص ذوي اإلعاقة
والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية ورشة التفكير والنقاش يوم الثالثاء  2019/03/19بنزل أفريكا تونس حول موضوع :

»ظروف احتجاز وإيواء األشخاص األجانب بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية«

االفتتاح:
إفتتحت أشغال ورشة التفكير :
السيدة السيدة مبارك رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيبُ ،مرحبة
باملشاركين ومذكرة بموضوع ورشة العمل والتي تتناول «ظروف احتجاز األجانب» وهي الورشة (رقم  )6التي تنتظم بالتعاون مع املنظمة العاملية
ملناهضة التعذيب لتدارس وضعيات الفئات في وضعية هشة في حالة االحتجازُ .
وستختتم سلسلة ورشات التفكير بتناول وضعية «فئة املضطربين
توج جملة الورشات بتنظيم ورشة تأليفية يومي  18-19افريل َ
عقليا ونفسيا» خالل األسبوع األول من أفريل قبل ان ُت ُ
تقدم فيها نتائج جملة ورشات
التفكير .
َ
وذكرت بأن وضعية األجانب املحتجزين تتسم بالهشاشة والتي مردها َ
تعدد جنسياتهم ولغاتهم وثقافاتهم ووجودهم بأماكن اإليواء في ظروف احتجاز
 ال تراعي خصوصياتهم .وهم ال يتمتعون بما يمنح من امتيازات للمحتجز التون�سي (الزيارات – القفة (.أنهم يعيشون أوضاع احتجاز تحتاج إلى تسليط الضوء على إشكالياتهم املتنوعة واملختلفة (الظروف والضمانات التي توفرها وزارتي الداخلية
والعدلية – الترحيل االمن والعودة االمنة – مستوى التنسيق القنصلي والديبلوما�سي لضمان حقوق االجانب(.
يفرض طرح املوضوع النظر من عديد الزوايا وهي التي سيتناولها املتدخلون :ممثلو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،املنظمة الدولية للهجرة،
ادارة الحدود واألجانب ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،املنتدى االقتصادي واالجتماعي إضافة إلى تجارب الهيئة حول ما عايننه إبان
زياراتها.
َ
وفي كلمته أكد السيد فتحي الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على أنه ُيتاح تنظيم:
حلقة أخرى ضمن سلسة ورشات التفكير التفاعلية للهيئة التي تشرف عليها لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة.
وتعتبر هذه الورشات فضاء لتالقح االفكار واالستفادة املتبادلة بين اعضاء الهيئة من ناحية والفاعلين في املجاالت التي تختص بها الهيئة من ناحية
أخرى .
كما شكر املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب على دعمها وتعاونها لتنظيم هذه الورشات ووجه التحية للوجوه املداومة على الحضور واملشاركة
النوعية من ممثلي مختلف الوزارات واملنظمات بصفتهم وأسمائهم .
واعتبر أن تناول موضوع األجانب في هذه الورشة بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية مهم للغاية باعتبارهم أحد الفئات التي تعنى بها الهيئة
الوطنية للوقاية من التعذيب ،فقد ال يكونون دوما في مركز سالب للحرية مثال منطقة العبور البري أو البحري أو الجوي وهم معرضون لالحتجاز
لفترة قد تطول وقد تقصر ...مثل نقلهم بالسيارات األمنية ..وقد تتحول اإلقامات الشخصية الى امكنة للحرمان من الحرية ..
لقد لوحظ ان املركب الشبابي باملر�سى أصبح جزء منه مستخدما إليواء مجموعة من الالجئين نتيجة أحداث القطر الليبي بعد خروجهم من مخيم
الشوشة ولم تشملهم العودة أو طلب اللجوء ورفضوا اللجوء بالبالد التونسية وظلوا في وضعية معلقة الى اليوم.
نستحضر زمنين لالحتجاز املرحلة األولى تمثلها الساعات املتعلقة باإليقاف او التحفظ (والتي تشمل طريقة االستقبال والتفتيش – االتصال –
الفحص الطبي – حضور املحامي طبقا ملا َ
نص عليه قانون عدد 5لسنة  – 2016إحاطة الجهات الديبلوماسية املعنية بشؤون االجانب املعنيين)...
واملرحلة الثانية الوضعية التي يكون فيها بمركز االحتجاز .
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ما يهمنا مدى احترام الكرامة البشرية وحقوقهم املدنية املكفولة طبقا للمعايير الدولية والقوانين الوطنية مع ضرورة احترام خصوصية األجنبي
(مغترب محدود اإلمكانيات – وضعية ضعف – مرض أو إنهاك – في وضعية هشاشة وذا احتياجات خصوصية – ضرورة استحضار املعاملة
االنسانية الالئقة واإلحاطة الطبية واالجتماعية الالزمة(.
َ
وذكر رئيس الهيئة املشاركين بأهمية تكوين فكرة أكثر وضوحا بشأن املوضوع شاكرا جهودهم ،راجيا لهم التوفيق.
َ
وفي كلمتها أكدت السيدة  Gabriele Reiterممثلة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب بتونس:
إنخراط املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب في مشروع دعم الهيئة لتنظيم ورشات التفكير ويتناول موضوع الورشة ( )6وضعية احتجاز األجانب وهي
مادة ثرية مقترحة للتفكير بعمق لكونها لم تدرس بالقدر الكافي وهو موضوع يشكو من نقص االجراءات القانونية.
َ
اعتبرت اللقاء ورشة للتعلم من املشاركين وتبادل املعارف والخبرات إلثراء عمل الهيئة داعية املشاركين لبلورة التوصيات لدعم جهود الهيئة في تكامل
بين الرؤى (اإلدارة واملجتمع املدني(.

ّأوال :املشاركون
شارك ( )48ممثال عن املنظمات الدولية والوطنية والجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان وحماية حقوق املهاجرين .وممثلين عن وزارة
الداخلية في حين تغيب ممثلو وزارتي العدل والشؤون الخارجية.
يتوزع املشاركون حسب النوع االجتماعي الى ( )29إمرأة و( )19رجل.

ثانيا  :منهجية عمل ورشة التفكير
َ
ارتكزت منهجية عمل ورشة التفكير على اعتماد جلسة عمل َ
الحصة الصباحية تناولت «القواعد الدولية والوطنية لوجود املهاجرين في
عامة خالل
َ
األماكن السالبة للحرية» مشفوعة بورشة عمل حول «االحتجاز بمقت�ضى قرار اداري» تالها نقاش عام وحصة عمل مسائية مخصصة لورشتي عمل
تناولت على التوالي « االحتجاز في املسار القضائي» و» الترحيل :التنسيق الديبلوما�سي ،ضمانات العودة االمنة الى البلد األصل فسحت املجال لنقاش عام.

ثالثا  :محتوى ورشة التفكير
تناولت الجلسة األولى في جزءها األول «القواعد الدولية املنظمة الحتجاز و إيواء املهاجرين» وقد َ
يسرت أشغالها السيدة السيدة مبارك رئيسة لجنة
املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واحتوت الجلسة على املحاضرات التالية:
 -1ا القواعد الدولية املنظمة الحتجاز إيواء املهاجرين» َ
قدمتها السيدة هاجر بويحي ،مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بتونس .وقد
و
«
يلي
ما
على
فيها
أكدت
:
التعبير عن سعادتها باملشاركة في الورشة مشيرة إلى أنه تمت دعوتها لتقديم املعايير الدولية غير أنها تؤثر تناول «مناهضة االحتجاز وظروف
االحتجاز غير املناسبة
أهمية البدء بتعريف املصطلحات :التعريف باملهاجر من أنه كل شخص يجد نفسه خارج الدولة التي ينتمي إليها
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التذكير بأهمية توسيع الحماية للمهاجر.
منذ خلق االنسان وهو مهاجر حتى تنتهي الحياة وذلك ألسباب عديدة :اقتصادية او هروب من نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو هروبا من
انتهاكات حقوق اإلنسان أو لتحسين ظروفه االقتصادية .فالظروف القسرية تجبر على الهجرة.
التعريف الثاني املهم تقديمه.
ما املقصود من احتجاز املهاجر؟ الحرمان من الحرية يشمل كل شكل من أشكال االحتجاز ،السجن أو وضع شخص في مؤسسة مراقبة أكانت
عامة أو خاصة ال يسمح له فيها باملغادرة متى أراد ذلك .ويكون االحتجاز بأمر من السلطات العامة أو بإيعاز منها أو بموافقتها.
الحرمان من الحرية يمكن أن يحدث في أماكن مختلفة (الحدود البرية – البحرية – املناطق الدولية – السفن – املعسكرات(.
املهددة باالنتهاك في حال االحتجاز باعتبار أن أماكن االحتجاز ليست دوما آمنة؟ إن الحقوق َ
ما هي الحقوق َ
املهددة باالنتهاك في حال االحتجاز

هي :الحق في حرية الشخص  -الحق في عدم التعرض لالعتقال التعسفي  -الحق في إجراءات عادلة ومحاكمة عادلة  -الحق في الصحة -الحق في
الغذاء  -الحق في الصرف الصحي  -الحق في التعليم -الحق في املأوى املناسب -الحق في حرية الدين أو املعتقد  -ان اماكن االحتجاز ليست دوما
آمنة.
ما هي االعتبارات التي يتعين أخذها بعين االعتبار؟
 -1احتجاز املهاجرين تدبير ُيلجأ إليه كحل أخير ،واعتبار أن لكل شخص الحق في الحرية أين كان بقطع النظر عن وضعه القانوني كمهاجر أو
األسباب املتعلقة بالهجرة أو الظروف التي تمت فيها عملية الهجرة ومخاطرها على األشخاص.

 -2كل دولة لها واجب حماية حدودها ولكن محمول عليها االلتزام بحماية املهاجرين عند احتجازهم وفرزهم وتقديم املساعادات لهم  -وضرورة
عدم اعتماد الترحيل القسري ملخاطره على االشخاص – الطرد الجماعي مرفوض في القوانين الدولية َ
ويتعين دراسة كل حالة بذاتها لضمان
أوفر حظوظ حماية املهاجر ،الن تجريم الهجرة مخالف للقوانين.
تؤكد املعايير الدولية على حماية حق الفرد في الحرية واألمن (اإلعالن العالمي الفصالن .( 3-9
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى األمان على شخصه»( .الفصل  )3و»ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا» (الفصل  .)9كما«
أنه لكل فرد حق في الحرية وفي األمان على شخصه وال يجوز إيقاف شخص أو اعتقاله تعسفا .وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص
عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه «العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية واملدنية» (الفصل .(9
االحتجاز ممكن عندما يكون ضروري ومعقول ومناسب وقد اعتبر الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي :تجريم الدخول إلى بلد ما بصورة
غير قانونية يتجاوز املصلحة املشروعة للبلدان في ضبط وتنظيم الهجرة غير النظامية ويؤدي إلى احتجاز ال ضرورة له.
في املقام األول ،ينبغي النظر في بدائل االحتجاز لضمان أن يبقى االحتجاز تدبيرا استثنائيا.
اهمية الذات االنسانية وضرورة حماية حقوقها في كل االوضاع .
 -3إن حظر االعتقاالت التعسفية مطلق .ال يمكن ً
أبدا تبرير عمليات االحتجاز التعسفي ،حتى ألسباب الطوارئ الوطنية أو األمن العام أو
تدفقات املهاجرين أو طالبي اللجوء.
ينطبق هذا املبدأ على أي شخص يخضع للوالية اإلقليمية للدولة أو تحت سيطرتها الفعلية إن وضع املهاجرين بصورة تلقائية أو إجبارية
قيد االحتجاز أمر تعسفي.
 -4يحظر احتجاز األطفال ألسباب تتعلق بالهجرة حماية ملصلحة الطفل الفضلى ألن االحتجاز يشكل ً
دائما انتهاكا لحقوق الطفل وال ينبغي أبدا
احتجاز الطفل على أساس الوضع القانوني لوالديه املهاجرين.

إن احتجاز والدي الطفل ال يبرر احتجاز الطفل معهم ،بل على العكس ،من املناسب استخدام تدابير بديلة لالحتجاز لجميع أفراد األسرة.
 -2مداخلة حول «القانون الوطني املنظم ألماكن احتجاز إيواء املهاجرين» َ
قدمها السيد رمضان بن عمر ،ممثل املنتدى االقتصادي واالجتماعي
و
َ
وقد اكد فيها على مايلي:
تقديم شهادة املنتدى حول مركز االيواء والتوجيه بالوردية التابع للحرس الوطني وتسليط الضوء عليه ،فهو مركز يتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املالي حسب القانون عدد 115لسنة  1977مؤرخ في .1977/12/31
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تتراوح طاقة استيعاب املركز بين  100-80شخص وقد استقبل من  2017-2013في حدود  4392مهاجر غير نظامي وأقاموا باملركز لفترات
متفاوتة .في حدود ميزانية سنوية مقدرة ب  300أد.
َ
سجل خالل  2018استقبال  629مهاجر غير نظامي «مساجين» إلى أن يحين موعد ترحيلهم .
ُسجل انعدام املساعدة القانونية وغير كفاية الخدمات الصحية مع نقص في تدريب العاملين فيما يتعلق بإدارة األزمات والوعي بحقوق االنسان.
يظل القانون عدد 7لسنة  1968املؤرخ في  1968/3/8املتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية ساري املفعول وينص الفصل ( )9منه على االقامة
املؤقتة لألجانب.
اليوم عشرات املهاجرين عبر ليبيا يتمثل التعامل معهم لألسف في إعادتهم إلى ليبيا فيبعثون بنداءات استغاثة لتسهيل عبورهم.
ُ َ
ُ
ثمة مجموعات توجه لسجن حربوب (ملدة  15يوم) وتسلم النساء واألطفال للمفوضية والهالل األحمر بمدنين.
مركز الوردية ال يوفر معطيات كافية حوله مما يخلق استفهامات كثيرة وبالعودة الى تصريح وزير الشؤون االجتماعية في  2018/12/18أكد على
رفض الدولة سياسة الترحيل وتأكيد حق املهاجر في اإلدماج والخدمات مثل مراكز إيطاليا وعلى مراكز تونس أن توفر نفس الحماية.
)تظهر بعض املعطيات عند الزيارات الرسمية فقط (احصائيات وصور(.
اتيحت للمنتدى زيارة املركز نهاية  2015ولم ُيسمح بعد ذلك تجديد الزيارة.

بلغ العلم أنه َ
تم خالل  30نوفمبر األخير إبعاد عشرات املهاجرين عن طريق الحدود الجزائرية املحاذية لوالية القصرين وقد اكتنف الصمت
الرسمي هذه العملية.
ُ
تزور املركز كل من املنظمات الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان في حين تمنع بعض منظمات املجتمع املدني املختصة من
زيارة املركز.
أساس عملنا املقاربة الدولية ومعارضة الترحيل القسري.
الورشة فرصة لكشف املعطيات بشأن املراكز وفتحها أمام املجتمع املدني حتى تكون في مستوى مراكز أوروبا التي تأوي املهاجرين.

اليوم املنظومة القانونية قديمة يغلب عليها الطابع الزجري وهي تحتاج إلى تحيين على ضوء الدستور الجديد الضامن للحقوق والتزاما باملعاهدات
الدولية.
َ
وقد عقبت السيدة مبارك بأنه وردت على الهيئة عديد املعطيات حول واقع اإليواء واالحتجاز باستثناء ما يتعلق باملهاجرين وهي فرصة لتسليط
الضوء على اإلشكاليات التي يعاني منها املهاجرون.
 -3محاضرة حول «آلية املساعدة القنصلية والتنسيق الديبلوما�سي لفائدة األجانب املحتجزين» لم يقع تأمينها َ
لتغيب ممثل عن وزارة الخارجية.
وفي جزءها الثاني تناولت الحصة األولى «و اقع احتجازو إيواء األجانب» وقد تضمنت:
 -4مداخلة حول «وصف الو اقع من خالل زيارات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» َ
قدمتها السيدة مروي الردادي ،رئيسة لجنة التق�صي
َ
بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وقد ذكرت ب ـ :
القانون األسا�سي املتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عدد  43لسنة  2013الصادر في  2013/10/21وسياق صدوره بموجب انضمام
َ
تونس إلى البرتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب في  2011والذي ترتب عليه إحداث آلية هيئة وطنية مستقلة للوقاية
من التعذيب .
مهام الهيئة وصالحياتها طبقا للفصل ( )3من القانون األسا�سي املحدث لها-( :الزيارات الدورية املنتظمة والفجئية -التأكد من توفر الحماية –
التأكد من خلو أماكن االحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من املعامالت القاسية او الالإنسانية – تلقي البالغات والتق�صي بشأنها وإحالتها
على الجهات املختصة  -اقتراح توصيات للوقاية من التعذيب ومتابعة تنفيذها .(...
أهمية الحصول على التسهيالت اإلدارية الضرورية للزيارة – الحصول على املعطيات – الدخول الى اماكن االحتجاز -مقابلة املحتجزين –
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تعريف اماكن االحتجاز طبقا ملا تضمنه (الفصل  )2من القانون االسا�سي املحدث للهيئة والتي من بينها مراكز إيواء الالجئين واملهاجرين ومناطق
العبور في املطارات واملوانئ.
قيام الهيئة بزيارة أماكن إيواء األجانب (إثر تلقيها لإلشعارات تتعلق بسوء املعاملة أوالتعذيب لتوثيق ظروف االحتجاز واملعاملة والتق�صي.
زيارة مركز اإليواء بالوردية (طاقة االستيعاب ( )90وجد به  25نزيل – مرونة تنقل األجانب وقيامهم بمناسكهم الدينية – ظروف العيش كافية
والطعام كافي لكنه غير متناسب مع خصوصية النظام الغذائي للمهاجرين (األكل الحار غير مناسب لهم) – األدواش متوفرة وغير متاحة بحسب
رغبة املقيمين -
ضعف تكوين األعوان وكذلك التنسيق مع األطراف املتدخلة  -عملية االستقبال تتم دون إحالة ملفات املعنيين مما ُي َ
صعب عمل األعوان إضافة

إلى ظروف مكان االحتجاز وصعوبة ظروف العمل – أغلبية األعوان مغضوب عليهم أو على أبواب التقاعد – نقص أخصائي اجتماعي ونف�سي.
َ
ُيعاني  5باملائة من املهاجرين من متاعب نفسية لضبابية مصيرهم ويضاعف طول مدة االيواء من تزايد درجة الضغوط عليهم مما يولد لديهم
النزوع الى العنف واالحتجاج باإلضراب عن الطعام .
نقص اتصال املهاجرين بعائالتهم – انتظار املساعدات  -تعرض األفارقة للتمييز واإلهمال باملركز أو من السلطة.
ضعف الرعاية الصحية باملركز.
ُس َجلت رغبة العاملين لتطوير دور املركز حتى يؤدي مهامه طبقا للمعايير الدولية وتحسين التعامل مع الهيئات.
اما بخصوص املركب الشبابي باملر�سى ،تستغرب الهيئة من ايواء الالجئين بمركز شبابي ال تنطبق صالحياته مع ما هي متعهدة به بخصوص
الالجئين االمر الذي ال يمكن تبريره .
ضعف التنسيق اإلداري بين مختلف املتدخلين – رغم وجود مراسالت قصد توضيح طرق التعامل مع النزالء ومدة اإلقامة.
عدم تخصص املوظفين للتعهد بالالجئين مع غياب البرامج الخاصة باملتابعة الصحية – عدم استعمال املوظفين لوسائل الوقاية والحماية من
األمراض املعدية  -اتساخ الحشايا -األدواش واملراحيض مقبولة – عدم وجود غرف التمريض أو سيارة اإلسعاف – غياب الفحص الطبي األولي
–غياب املرافقة الطبية للمضربين عن الطعام -
تم اإلشعار بوجود حاالت احتجاز قسري على الحدود التونسية وغياب مصير عدد من املهاجرين ،وتعمل الهيئة على مواصلة البحث في هذا
امللف وإعداد تقرير خاص بلجنة التق�صي ...
 -5مداخلة حول «وصف الو اقع من خالل زيارات مكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة» قدمتها السيدة حنان بن بلقاسم ممثلة عن مكتب تونس
َ
للمنظمة الدولية للهجرة والتي اكدت فيها على ما يلي :
أهمية تعريف املهاجر ( )2016كل شخص هاجر منطقة إقامتة أو غادر وطنه أو الوطن الذي كان مقيم به.
لتناول موضوع الهجرة يتعين االنتباه إلى أربعة عناصر مهمة (الوضعية القانونية  -الطابع اإل ادي للهجرة -مهما تعددت أسباب الهجرة ومدةَ
ر
اإلقامة -الهجرة تكون منظمة أو غير منظمة (.
يتوجب احترام مبادئ املساعدات واملتعلقة ب ـ (حماية حقوق اإلنسان  -الحياد وعدم التمييز َ -
السرية  -املشاركة واتخاذ القرار  -مقاربة إفرادية
ُ
حالة بحالة  -أولوية العائلة واملصلحة الفضلى للطفل  -عدم الترحيل  -تجويد الخدمة املقدمة(.
تتميز وضعية املهاجر في تونس ب ـ (وضع قانوني غير واضح -صعوبة تسوية الوضعية والحصول على بطاقة إقامة حتى بالنسبة للطلبة  -نقص
تفسير شروط استكمال امللفات َ
مما يتسبب في تجاوز اآلجال القانونية والتعرض للخطايا – ال وجود لتأمين اجتماعي للمهاجرين  -صعوبة
الحصول على عقود عمل  -عقبة اللغة لتعليم األطفال  -ظروف السكن سيئة  -التمييز في الشغل والتأجير -املهاجر ضحية االتجار بالبشر في
سياق عروض وهمية  -العزلة االجتماعية(.
َ
سجلت املنظمة الدولية للهجرة التعاون االيجابي مع إدارة مركز االيواء بالوردية عند وجود حاالت وهو اعتراف بحاجتهم لتقديم الخدمات

للمهاجرين (توزيع حقيبة صحية  -املقابلة الفردية  -التعاون لحماية خصوصية لالم العزباء ولألطفال غير املرافقين من قبل ذويهم – ضحايا
 االتجار بالبشر  -الحاالت الصحية(.ما يسجل إيجابيا َ
(تحسس العاملين باملركز وإدراكهم لخصوصية الحاالت وطلبهم للدعم حسب احتياجاتهم لتحسين تعهدهم باألجانب  -ثقافة
بديلة لالحتجاز وتوجيه بعض حاالت املهاجرين الى رعاية املنظمة بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة(.
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أهمية توفير فضاءات للترفيه والوعي بالنقص من قبل إدارة املركز (من ذلك نقص اإلطار الطبي طبيب غير متفرغ وغياب االحاطة النفسية
واالجتماعية(.
اهمية العمل على توفير بدائل عن االحتجاز بالنسبة للمهاجرين استجابة لنداء األمم املتحدة ( 2009قرار .(184/63
تقرير املقرر الخاص بحقوق اإلنسان للمهاجرين ( )2012وتأكيده على البدائل عن االحتجاز.
ضرورة تفادي احتجاز املجموعات الهشة (ضحايا االتجار األطفال  -كبار السن  -املهاجرون املر�ضى  -ضحايا التعذيب  -األشخاص ذوي اإلعاقة
 النساء الحوامل  -الالجئون وطالبو اللجوء) نظرا لتداعيات أوضاعهم على رفاههم الذاتي وهو ما يوجب تأمين اإلحاطة الصحية الالزمة لهمعدمالتفريق بين األطفال وأسرهم وضرورة احترام املصلحة الفضلى.
توفير خدمات مالئمة لألطفال مع ضمان الدراسة والترفيه والتنشيط .
البدائل املمكنة (إطالق السراح بالتعاون مع املنظمات ذات العالقة  -إطالق السراح مع منح إقامة مؤقتة لدعم أسرهم  -الحرية املحروسة
واملراقبة اإلدارية  -الحرية بضمان  -اإلقامة الجبرية بمنطقة ما  -الوضع في مراكز مفتوحة أو شبه مفتوحة )..خصوصا وأن املراكز موجودة
بتونس وصفاقس تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية أو لعدد من التنظيمات املدنية (مراكز جمعية بيتي –كاريتاس) أو عائالت االستقبال.
إيجابيات بدائل االحتجاز (كلفة رعاية أقل للمؤسسات  -تنامي عدد العائدين طوعيا لبلدانهم -اندماج أفضل في املجتمع وتسوية وضعياتهم
القانونية  -تفادي االكتظاظ باملؤسسات  -تقليص االحتجاز غير املبرر  -حماية أفضل لحقوق املهاجر -حلول فردية أفضل.
 -6محاضرة حول «الخصوصيات السوسيوثقافية وتأثيرها على املحتجز األجنبي» َ
تغيب ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
لتقديمها.
َ
وتناولت الحصة املسائية أشغال الورشة عدد « :1االحتجازبمقت�ضى قرارإداري»
وتضمنت:
 -7املداخلة التأطيرية« :إجراءات االحتجاز واإليواء بمقت�ضى قرار إداري» َ
قدمها محمد الذيب رئيس مصلحة األبحاث بإدارة الحدود واألجانب وزارة
الداخلية والتي أكد فيها على:
انفتاح إدارة الحدود واألجانب للتعامل مع مختلف املنظمات الدولية والوطنية املتدخلة في موضوع األجانب وصعوبة التطبيق بالنسبة لقلة
اإلمكانيات.
التركيز على تقديم العمل االداري في إطار احترام املعايير الدولية لحقوق اإلنسان فالوضعية تقت�ضي التعامل مع أجنبي مأوي حتى تتضح وضعيته.
عند إتاحة إمكانية االتصال لألجنبي بعائلته فذلك يتم بتدخالت شخصية من األعوان ألن إدارة مركز اإليواء ال تتوفر على خط هاتفي خارجي.
نقص تعامل عديد السفارات مع رعاياها ونقص إمكانيات دعمها لهم (بعض األجانب ال يتوفر لديهم موارد الستكمال ملفاتهم َ
مما يدفع باألعوان
َ
لدفع معاليم استخراج الصور الشمسية من نفقاتهم
الخاصة(...

ال توجد حاالت ترحيل قسري (من لديه إمكانات يتعهد بنفقات عودته مع أسرته َ -
مدة البقاء بمراكز اإليواء ال تتجاوز األربعة أشهر وهي فترة
محكومة بإجراءات التثبت من هوية الشخص والدولة الراجع لها بالنظر ..مثال ذلك حالة من ادعى كونه فلسطيني دخل التراب التون�سي عبر
ليبيا بدون وثائق  -تأكد بعد البحث مع السلطات الفلسطينية أنه ليس فلسطيني تم التنسيق مع عدد من السفارات العربية وأخذ بصماته َ
فتبين
انه مغربي (...
تحيل النيابة العمومية عددا من الحاالت إلى الترحيل (غالبا وضعيات لم يحترم أصحابها إجراءات تسوية ملف اإلقامة فتسلط عليهم خطية
بـ 20د عن كل أسبوع إقامة بعد تجاوز اآلجال القانونية) ونتكفل بها في إطار مهامنا ومع احترام الضمانات املكفولة لألجنبي منها التنسيق مع
املفوضية السامية لشؤون الالجئين واملنظمة الدولية للهجرة.
 -8مداخلة «و اقع ظروف االحتجاز بمقت�ضى قرار إداري من خالل زيارات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب :زيارة مناطق العبور واملطارات
مثاال» َ
قدمتها السيدة نورة الكوكي ،رئيسة لجنة العالقة مع املجتمع املدني وغيره بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
تبعا إلشعار تمت زيارة مطار النفيضة ملتابعة وضعية مجموعة تونسيين مرحلين قسرا من أملانيا وقد َ
سجلت صعوبة الدخول إلى الفضاء
املخصص باملطار وقد استمر الحوار مع الضابط املسؤول لشرح َ
مهمة الهيئة وصالحياتها ملدة ساعتين قبل الحصول على اإلذن.
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يوم  14جانفي املنصرم ،تم منع الهيئة من الدخول إلى منطقة العبور بمطار قرطاج ملقابلة زوج تونسية من بلد عربي محتجز منذ ثالثة أيام على
خلفية أن املكان يخضع إلجراءات ترخيص خاصة.
َ
تبين أن ضابط شرطة املطار الذي كان متفهما غير عارف بمهام وصالحيات الهيئة وهو ما دعاه لالتصال بضابط الشرطة العدلية باملطار الذي

تبين أنه ال يعرف هو اآلخر أي �شيء عن الهيئة وال عن مهامها وبعد استشارة مع املصالح املركزية بالوزارة ذكر أنه تلقى تعليمات بمنع الزيارة.
َ
تم تذكير الضابط باستثناءات منع الهيئة من أداء واجبها طبقا للفصل  13املتعلق بالهيئة وبالتالي فإن منع الزيارة غير منطبقة في وضعية
الحاليتبين من املثالين وجه من معاناة الهيئة إلتمام مهمتها.

نالحظ عدم اطالع أعوان الشرطة العدلية على القانون املنظم للهيئة وعدم معرفتهم بمهامها وصالحياتها مما انجر عنه ارتباك في التعامل مع
أعضاء الهيئة.
كما نالحظ عدم إبدائهم ألي رغبة في التعاون مع الهيئة رغم إطالعهم على القانون واملهام والصالحيات ،مع التذكير أن منع الهيئة من طرف
وزارة الداخلية ليس سابقة بل هي املرة الثانية .كان هناك إصرار على عدم تطبيق القانون رغم الشرح املفصل والتذكير بصالحيات ومهام الهيئة
ومجال تدخلها.
وجهت الهيئة مراسلة إلى وزارة الداخلية على إثر الزيارة مباشرة لطلب توضيحات لكل ما وقع إال أن الهيئة لم تتلق بعد جوابا.

رابعا :حصيلة املناقشات
تناولت املناقشات املحتويات التالية:
 -1أكدت السيدة منية بوعلي (محامية وناشطة في املجتمع املدني) في كلمتها على ما يلي:
شكرت الهيئة على إتاحة الفرصة للنقاش ودفع التغيير نحو حماية أفضل لألجانب في وضعية االحتجاز.
ثمة مشكلة قانونية بشأن عدم وضوح املصطلحات لدينا مبدأ في القانون هو أن اللفظة حين تأتي مطلقة تأخذ على إطالقها .مثال مفهوم «
التدبير الضروري املعقول واملتناسب مع الغرض املنصوص عليه في القانون» هذا يفسح املجال للتجاوزات.
إدارة الحدود واألجانب إدارة مغلقة بالنسبة لتعاملها مع املحامين ولهذا ال يستطيع املجتمع املدني مد يد املساعدة لإلدارة حتى تحل مشكالت
االجانب في وضعية االحتجاز.
عدم وضوح املتدخلين في وضعية األجانب املحتجزين على مستوى القانون التون�سي خصوصا بعد صدور املعاهدات الدولية.
االشكاالت التي تعترض املهاجرين غير النظاميين وضرورة ضمان حقهم في محامي.
ضرورة توزيع القانون عدد  5لسنة  2016على األجانب إلشاعة املعرفة بحقوق املحتفظ به في تونس.

سلطة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في حال االحتجاز هي سلطة الرقابة على جانب التعرض للتعذيب وهذا َ
يشجع على ضمان الحماية.
 -2وفي كلمته تناول السيد الهادي شاهد (ناشط جمعياتي( :
شكر الهيئة على فسح املجال للمشاركة.

بناء على االشكاليات التنسيقية دعا الهيئة لالنفتاح على الجهات املعنية للتعريف بمهامها لتيسير عملها وتحقيق أهدافها.
 -3وتساءلت السيدة شريفة الرياحي (جمعية تونس أرض اللجوء( :
هل ثمة قانون ينظم مركز اإليواء واالحتجاز؟ حتى يتاح التعامل على أساسه وإن لم يتوفر وجب التفكير في إيجاده.
ُ
يعود القانون املنظم ملركز اإليواء إلى سنة ( )1977وقد أحدث في األصل ملقاومة النزوح.
هل يمكن الولوج إلى منطقة العبور باملطار وما هي اإلجراءات املعتمدة ملساعدة ذوي الحاجات من املهاجرين؟
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 -4و أكدت السيدة إسراء (منظمة األمم املتحدة لشؤون الالجئين) على أن:
مركز الشباب باملر�سى ال عالقة له بمنظمة األمم املتحدة به حالتين ينطبق عليهما صفة اللجوء ويرغبان في اللجوء بأوروبا وهو ما َ
تم رفضه.
لدينا مركز مؤقت لإليواء بمدنين يقدم الحقا خدمة اإلدماج املؤقت وهو ليس بمركز للجوء.
 -5وتساءلت السيدة ملياء النوري (صحفية) بشأن:
تنصيص القانون التون�سي بوضوح على املدة القصوى لالحتجاز فهل ثمة استثناءات؟ وهل يتم تنفيذا لالتفاقيات الدولية ،تمكين األجنبي من
املساعدة القانونية واالستعانة بمحامي في املرحلة األولى أو عند انتهاء اإلجراءات؟
 -6تناول السيد عالء الدين الدريدي (املنظمة الدولية للهجرة( :
أهمية تحديد املفاهيم املتعلقة باملهاجروالنزوح الذي يكون داخلي او خارجي.
أهمية التوضيح بان القانون التون�سي يتناول األجانب (قانون  )1968الترحيل يتم بقرار إداري أو بقرار قضائي واألمر قابل لالعتراض لدى
املحكمة اإلدارية بالنسبة للقرار اإلداري واالستئناف والتعقيب بالنسبة للقرار القضائي.
نقطة الترحيل إلى بلد ثالث بغاية إعادة التوطين تنطبق على وضعيات اللجوء.
 -7أثارالسيد عماد السلطاني (جمعية االرض للجميع) انشغاله ب ـ ـ ـ ــ:
وجوب طرح الهيئة مشكلة املهاجرين وتجاوزات دول االتحاد األوروبي تجاه املهاجرين.
نسجل من خالل زياراتنا ملراكز اإليواء بإيطاليا حاالت اختفاء قسري عند الترحيل واملصالح القنصلية التونسية متورطة في ذلك وهو ملف
املفقودين بايطاليا.
 -8وفي كلمتها أكدت السيدة يوعاد بن رجب (املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب( :
شهدت بأن املداخالت كانت هادفة ودقيقة.
)طرحت بدقة موضوع تحديد املفاهيم (بعض األجانب يأتون للسياحة فيقعون في االحتجاز (.
دعت إلى أهمية تنقيح املنظومة التشريعية املتعارضة مع حقوق اإلنسان واملضاعفة لهشاشة وضعية األجانب.
أهمية فتح مراكز اإليواء لزيارة منظمات املجتمع املدني وفسح املجال أمامها لتقديم خدماتها ودعمها للمراكز.
وفي ردودهم على تساؤالت املشاركين أكد املتدخلون على ما يلي:
تتلقى إدارة الحدود واألجانب عرائض املحامين ويتم التعاون معهم .

نسجل عدم وضوح األطراف املتدخلة في عملية الترحيل ولكن التعامل مع املنظمات الدولية املختصة مباشر َ
وميسر.
تدرس حاالت الترحيل حالة بحالة بالنسبة ألجنبي املشتبه به في قضايا ارهابية.
إن ضبط ترتيب االقامة لألجانب بتونس بحاجة للتنقيح لتطوير اإلطار التشريعي.
على الدولة ان تبرمج في ميزانية مؤسساتها ما به تكفل حقوق األشخاص الذين تأويهم بقطع النظر عن الدعم الذي تقدمه جمعيات املجتمع
املدني.
املهاجرون (عددهم  34من جنس الذكور الكهول ،جميعهم من قارة إفرقيا) مودعون بمركز الرسكلة للشباب باملر�سى (منذ سنة  )2017بصفة
مؤقة وهو مركز غير مختص ويفتقر إلى كل ما يلزم من ضروريات لتقديم املساعدة والخدمة النفسية واالجتماعية والقانونية والصحية  ...لهم،
وهم قبل ذلك كانوا مقيمين بمخيم الشوشة بالحدود التونسية الجنوبية منذ سنة  ،2011وقد تم رفض ملفات طلب اللجوء التي َ
تخصهم َ
وتم
إشعارهم بمساعدتهم على العودة الطوعية والحصول على منحة إلدماجهم ببلدانهم األصل لكنهم رفضوه كما رفضوا التدخل إلدماجهم في
املجتمع التون�سي ألنهم يرغبون في إعادة التوطين ببلد آخر وهو أمر غير ممكن .
للتدقيق في املفاهيم يشمل لفظ املهاجر حتى االشخاص الوافدين ألجل قضاء عطلة سياحية.
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َ
نظمت الهيئة  12ورشة تفكير مع كل املتدخلين من الوزارات املعنية عبر تراب الجمهورية وفسرنا صالحيات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
مع تنظيم الندوة الدولية السنوية ..ونسجل تأخر بعض الوزارات عن الحضور واألمر يعود إليها.
توخت الهيئة في زياراتها منطق التعاون لتحديد املسؤوليات ولكن عندما نقدم توصياتنا للجهات املعنية وألكثر من مرة ال تبلغنا نتائج توصياتنا
أو التقارير التي رفعناها للوزارات املعنية.
املنظومة القانونية الراهنة ذات منحى عقابي ال تراعي الجوانب الحقوقية وال تكفل حمايتها .وهو ما يوجب إعادة النظر في املنظومة ومراجعة
وضعية املراكز حتى تؤدي وظيفتها على الوجه األكمل للوفاء بالتزامات الدولة التونسية.

الورشة عدد  :2االحتجازفي املسارالقضائي :االحتفاظ واإليقاف/اإليداع
َ
قدمها السيد لطفي عزالدين ،رئيس لجنة الزيارات بالهيئة الوطنية للوقاية من
 -9املداخلة التأطيرية « :1ضمانات األجنبي املحتفظ به»
التعذيب وقد أكد فيها على :
الضمانات املكفولة بالقانون للمواطنين هي بالضرورة مكفولة لألجنبي فالقانون يستعمل عبارة مطلقة لوصف املركز القانوني في فترة ما قبل
املحاكمة العلنية :ذي الشبهة  -املضنون فيه دون إشارة لجنسيته.
القانون التون�سي يستعمل لفظ «تون�سي» أو «أجنبي«
أهمية الفصل بين عدد من املواضيع  -ليس لألجنبي حقوق أكثر أو أقل من التون�سي فذي الشبهة ال يتضمن تصنيفا.
أصناف من األجانب ال يخضعون لالحتفاظ مثل رئيس الدولة وبعض أعضاء البعثات الديبلوماسية طبقا للمادة  31من اتفاقية فيانا.
َ
إال في الحاالت االستثنائية.
الحق في عدم اللجوء إلى االحتفاظ واإليقاف التحفظي
الحق في اإلعالم الفوري بأمر االحتفاظ أو االيقاف التحفظي ملعرفة أسباب اإلجراء املتخذ ضد ذي الشبهة حتى ُيتاح له الطعن ومعرفة الحقوق
التي يضمنها له القانون .
املشرع لم يفرض االستعانة بمترجم في وضعية االحتفاظ أو اإليقاف التحفظي ومن بين االشكاليات املطروحة :من يتكفل بنفقات املترجم وهل
َ
يتم تسخيره ألجل ذلك؟
املتهم هو الوحيد الذي ال تتوفر لديه نسخة من أوراق امللف وال يطلع عليه إال بواسطة محامي.
حق االستعانة بمحام يطرح اشكال معرفة املحامي من قبل األجنبي وطرق التواصل السريع مع البعثات القنصلية وهل يجوز تسخير محامي
ألجنبي في فترة االحتفاظ به؟
يقر القانون حق املحتفظ به في االتصال بالعالم الخارجي لفائدة أفراد العائلة وهي صعوبة بالنسبة لألجنبي.
حق املوقوف تحفظيا في الطعن في مشروعية القرار.
حق تمكين املتهم من الوقت الكافي إلعداد دفاعه.
الحق في عدم اإلكراه على االعتراف والحق في التزام الصمت.
حق املتهم في االستعانة بمترجم.
الحق في املعاملة اإلنسانية اثناء فترة االحتجاز.
َ
 -10تعذرتقديم املداخلة التأطيرية « :2ضمانات األجنبي في األماكن السالبة للحرية» لتغيب ممثل عن اإلدارة العامة للسجون واإلصالح.
وقد أثارت املداخلة األولى النقاش التالي:
السيد محمد ذيب (إدارة الحدود واألجانب(
َ
عرض إجراءات التنسيق العملية في حالة الترحيل مع املصالح القنصلية انطالقا من حالة ُمسجلة (تتعلق بأربعة مغاربة تم ضبطهم بميناء
حلق الوادي بوثائق مزورة وربط الصلة املباشرة بالقنصل املغربي وإتاحة إمكانية املحادثة الهاتفية مع املعنيين واالنتهاء إلى استكمال اإلجراءات
القانونية(
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السيد عالء الدين (املنظمة الدولية للهجرة) أكد:
الحاجة إليضاح إجراءات الترحيل.
اشكالية الترجمة وأهمية التعاون مع املنظمات التي تكون لديها قاعدة بيانات معتمدة بالنسبة للموفق الثقافي.
يتمتع األجنبي باملساعدة القضائية في الجنايات.
ضرورة مراجعة قانوني  1968و 1975املتعلق باألجانب ،علما أنه ثمة مشروع قانون ُمقدم في الغرض.
السيدة شريفة الرياحي (منظمة تونس أرض اللجوء) تساءلت:
هل يتم تسخير مترجم وقت اإليداع؟
أثار تأخير قضايا االستنطاق بسبب عدم وجود مترجم؟
السيد ايفان طالب (جمعية تونسية باي كارتيي) أكد أنه:
ال يقع إعالم األجنبي بالتهمة املوجهة إليه.
إثر قضاء العقوبة بالسجن ال يوجد حق اإلعالم بالنسبة لألجنبي.
في مستوى مراكز األمن بالعوينة يتم االتصال بأحد األفارقة في املنطقة للمساعدة على الترجمة.
التعاون مع جمعية املتربصين األفارقة للتعاون مع املراكز األمنية لضمان الترجمة لفائدة املحتفظ بهم من أجل ضمان شروط املحاكمة العادلة.
السيد الهادي الشهم :تساءل:
ملاذا ال نأخذ بالتجارب الدولية املحمودة للتعامل مع األجانب (فرقة امنية خاصة لألجانب) خصوصا بالنسبة للمناطق الحدودية النائية.
السيدة منية بوعلي (منظمة تونسيات) اقترحت:
إضافة فك العزلة عن األجانب باعتبار املؤسسة السجنية مؤسسة إصالحية للنقطة ( )2للفصل ( )3من القانون املنظم للهيئة.
فتح املؤسسة السجنية أمام زيارة املجتمع املدني على غرار ما هو متاح للمنظمة الدولية للهجرة للمساعدة على فك عزلة املحتجزين األجانب.
تقديم الهيئة مشروع تنقيح القانون األسا�سي للهيئة قبل انتهاء نيابة األعضاء.
للرد على املتدخلين َ
قدم املحاضر التوضيحات التالية:
اشكالية املعلومة تفتح مجاال للحديث عن التواصل.
وضعية االجانب في تونس أعمق فمن يدفع أجرة الخبير في الواقع (طالبها هو الذي يدفع) في الجنايات املحكمة هي التي تدفع األجرة.
االهتمام بالجانب الديني للمحتجزين األجانب منقوص.
احترام العادات الغذائية واعتبار االكل محمال للتواصل.
ضرورة تأمين مرافقة األجنبي عند قضاء العقوبة للحصول على مستحقاته والوفاء بالتزاماته.

ورشة تفكيرعدد :3الترحيل (التنسيق الديبلوما�سي ،ضمانات العودة اآلمنة إلى البلد األصل(...
 -11املداخلة التأطيرية « :1القواعد الدولية املنظمة للعودة اآلمنة للبلد األصل» َ
قدمها السيد عالء الدين الدريدي ممثل عن مكتب تونس
َ
للمنظمة الدولية للهجرة والتي ركز فيها على أن :
املهاجر طبقا لتعريف املنظمة الدولية للهجرة ( ،)2016هو كل شخص يغادر مقر إقامته العادية اجتاز أو يجتاز الحدود وتنقل أو انتقل داخل
تراب نفس الدولة بقطع النظر عن وضعيته القانونية والوضعية اإلرادية او القسرية والظروف التي دعته إلى الهجرة ومدتها( .بال جنسية –
العامل املهاجر -ضحايا االتجار باألشخاص -األطفال غير املصحوبين (
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الهجرة الطوعية أو القسرية هي مجال تدخل املنظمة الدولية للهجرة.
يتعين عدم التفكير في االتصال بالسفارات بالنسبة ملطالب اللجوء حتى ال َ
يتعرض األجنبي إلى املخاطر بسبب معتقداته او مواقفه السياسية...
الترحيل آخر إجراء ملمارسة السيادة بالنسبة للبلد ويتعين ان يكون آمنا مع التأكد من الضمانات بالنسبة لبلد الوجهة.
دعم جهود العودة الطوعية.
َ
 -12املداخلة التأطيرية « :2القواعد الدولية املنظمة للترحيل اآلمن للبلد األصل» تعذر على السيدة هاجر بويحي مكتب تونس للمفوضية
السامية لحقوق اإلنسان تقديمها.
وقد تضمنت املناقشات النقاط التالية:
السيد محمد الشارني (مركز االيواء بالوردية  -وزارة الداخلية(
يشكو مركز اإليواء واألطراف املعنية بالتعاون من ضعف التنسيق.
َ
سجل املركز عجز في امليزانية خصوصا بعد تقليص ب ـ ـ  30ألف دينار من ميزانية  300ألف دينار ،وتأخر صرف امليزانية.
تم إدخار  12أد لتهيئة ملعب معشب ،ألن من بين املهاجرين نوابغ في كرة القدم.
الدعوة مفتوحة لزيارة املركز ودعم الجهود لتحسين ظروف الحياة به.
السيدة منية الشابي (املرصد الوطني للهجرة(
التعريف باملرصد الوطني للهجرة وجهوده لجمع البيانات واإلحصاءات املتعلقة باألجانب.
وإنجاز دراسات حول «الطلبة األفارقة» وكذلك «حالة الليبين بتونس» و «مؤشرات الحقوق لألجانب» و «التعريف باملصطلحات«.
جمع النصوص القانونية واإلجرائية الخاصة بالهجرة بتونس وهي متوفرة على موقع املرصد.
www.migration.nat.tn
السيدة لينا يوسفي (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان(
حالة والدة األجنبية بتونس هل يحصل إبنها على الجنسية التونسية؟
نقل جثمان األجانب إلى مواطنهم؟
وللتعليق والرد على املناقشات َ
تم التأكيد على ما يلي:
ُيوجه الراغب في العودة الطوعية إلى بلده لالتصال باملنظمة الدولية للهجرة لترتيب عودته مجانا وتيسير كل اإلجراءات املتعلقة بذلك.
الدعوة إلسقاط الخطايا املترتبة على اإلقامة غير القانونية بالنسبة للحاالت الخصوصية لتيسير عودتهم الطوعية.

خامسا :ملخص املنطلقات االنشغاالت والتوصيات املنبثقة عن ورشة التفكير
 1-5املنطلقات
إن الدول ملزمة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان لجميع األشخاص.
وجوبية احترام الكرامة البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب املادي واملعنوي املكفولة طبقا للمعايير والقوانين الوطنية.
اعتبار خصوصية وضعية األجنبي (مغترب محدود اإلمكانيات  -وضعية ضعف  -مرض أو إنهاك  -في وضعية هشاشة وذا احتياجات خصوصية
 -ضرورة استحضار املعاملة اإلنسانية الالئقة واإلحاطة الطبية واالجتماعية الالزمة(.
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الترحيل آخر إجراء ملمارسة السيادة بالنسبة للبلد ويتعين أن يكون آمنا مع التأكد من الضمانات بالنسبة لبلد الوجهة.
دعم جهود العودة الطوعية.

 2-5املبادئ املو�صى بها بشأن حقوق اإلنسان:
علوية حقوق اإلنسان ووجوبية وفاء الدول بالتزاماتها وكفالة حماية حقوق املهاجرين في أي وضع يكونون فيه.
العمل على عدم التمييز عند معاملة املهاجرين خصوصا في التدابير الرامية إلى التصدي للهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة.
اعتبار الظروف الفردية لجميع املهاجرين وإفراد معاملتهم وإيالء اهتمام خصو�صي بمن يكونون في وضعية هشاشة والحرص الدائم على مراعاة
املصلحة الفضلى للطفل (األم العزباء ،املصابين واملر�ضى(.
تأمين الحماية واملساعدة واتخاذ تدابير حماية األمن العام ومكافحة الجريمة بطريقة تتوافق مع عدم اإلعادة القسرية وحظر عمليات الطرد
التعسفي.
ً
حظر االعتقاالت التعسفية مطلق ،حيث ال يمكن أبدا تبرير عمليات االحتجاز التعسفي ،حتى ألسباب الطوارئ الوطنية أو األمن العام أو
تدفقات املهاجرين أو طالبي اللجوء وينطبق هذا املبدأ على أي شخص يخضع للوالية اإلقليمية للدولة أو تحت سيطرتها الفعلية.

العمل على توفير بدائل عن االحتجاز بالنسبة للمهاجرين استجابة لنداء األمم املتحدة ( 2009قرار  )63/184وطبقا لتوصية املقرر الخاص
بحقوق االنسان للمهاجرين (.(2012

 3-5االنشغاالت:
نقص تعامل عديد السفارات مع رعاياها ونقص إمكانيات دعمها لهم.

نقص إملام مأموري الضابطة العدلية بالقانون األسا�سي املتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب َ
مما تسبب في عدم وفائها بالتزاماتها لزيارة
بعض أماكن االحتجاز والتحقق من صدق البالغات الواردة عليها (وضعية مطارات قرطاج والنفيضة (.
نقص تجاوب وزارة الداخلية مع تقارير زيارات الهيئة أو الرد على استفساراتها.
عدم دقة املصطلحات فسح املجال أمام التجاوزات.
رغم التعاون الذي تبديه إدارة الحدود واألجانب فإنها تبدو عمليا إدارة مغلقة بالنسبة لتعاملها مع املحامين وغير منفتحة على منظمات
والجمعيات الوطنية ولهذا ال يستطيع املجتمع املدني مد يد املساعدة لإلدارة حتى تحل مشكالت األجانب في وضعية االحتجاز .
عدم وضوح املتدخلين في وضعية األجانب املحتجزين على مستوى القانون التون�سي خصوصا بعد صدور املعاهدات الدولية وصدور دستور
.2014
املشرع لم يفرض االستعانة بمترجم في وضعية االحتفاظ او االيقاف التحفظي عموما (للتون�سي او االجنبي(.
ُيقر القانون حق املحتفظ به في االتصال بالعالم الخارجي لفائدة افراد العائلة وهي صعوبة بالنسبة لألجنبي يتعين تجاوزها.

 4-5التوصيات:
 1-4-5على املستوى التشريعي:
املنظومة القانونية الراهنة ذات منحى عقابي ال تراعي الجوانب الحقوقية وال تكفل حمايتها وهو ما يوجب إعادة النظر في املنظومة حتى تتالءم
مع االتفاقيات املبرمة ومضامين دستور. 2014
مراجعة القوانين املنظمة ملراكز اإليواء حتى تؤدي وظيفتها على الوجه األكمل وتوفير اإلمكانات الالزمة للوفاء بالتزامات الدولة التونسية لحماية
حقوق االنسان.
منح القا�ضي سلطة تقدير ترحيل املهاجرين وإمكانية الطعن فيها.
على الهيئة تقديم مشروع تنقيح قانونها األسا�سي على ضوء ما استخلصته من ممارستها.
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 2-4-5على املستوى التنظيم والتنسيق والتعاون مع املجتمع املدني:
إشاعة العلم بما ضمنه القانون عدد 5لسنة  2016من حقوق لفائدة املحتفظ به لفائدة األجانب حين يكون في وضعية احتفاظ.
توسيع فهم مضامين القانون عدد 5لسنة  2016ليشمل وجوبية حضور املحامي اثناء احتجاز االجانب وترحيلهم .
التعاون مع جمعية املتربصين األفارقة للتعاون مع املراكز األمنية لضمان الترجمة لفائدة األجانب املحتفظ بهم من أجل ضمان شروط املحاكمة
العادلة مع اعتبار ما توخاه مركز االمن بالعوينة ،ممارسة محمودة .
أهمية األخذ بالتجارب الدولية املحمودة للتعامل مع األجانب من خالل إحداث فرقة امنية خاصة باألجانب خصوصا بالنسبة للمناطق الحدودية
النائية.
فتح املؤسسة السجنية لزيارة املجتمع املدني للمساعدة على فك عزلة املحتجزين االجانب وتقديم الخدمات التي يحتاجونها.

 3-4-5على مستوى التكوين والتأهيل املوجه للعاملين بمؤسسات االحتجاز:
دعم جهود التكوين ملختلف املتدخلين في مجال التعامل مع األجانب في الوضعيات التي يكونون فيها معرضين للحرمان من الحرية.
َ
سجلت الورشة بإيجابية دعوة مدير مركز اإليواء بالوردية كل من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واملنظمات املعنية بزيارة املركز ودعم
الجهود الذاتية لتحسين ظروف الحياة باملركز وتطوير مستوى الخدمات املسداة وقدرات القائمين عليه.

 4-4-5على مستوى الرعاية الشاملة لحماية حقوق املهاجرين:
االهتمام بالجانب الديني للمحتجزين األجانب.
احترام العادات الغذائية واعتبار األكل محمال للتواصل.
تأمين مرافقة األجنبي عند قضاء العقوبة للحصول على مستحقاته والوفاء بالتزاماته وتيسر إعادة اندماجه.
يوجه الراغب في العودة الطوعية إلى بلده لالتصال باملنظمة الدولية للهجرة لترتيب عودته مجانا وتيسير كل االجراءات املتعلقة بذلك.
إسقاط الخطايا املترتبة على اإلقامة غير القانونية بالنسبة للحاالت الخصوصية.
إيجاد بدائل الحتجاز املهاجرين بسبب وضعية هجرتهم( .هجرة غير نظامية(.
اعتبار االختالفات الثقافية للمهاجرين في إطار تحسين اإلحاطة بهم (ممارسة الشعائر الدينية -احترام العادات الغذائية  -الثقافة والعادات.(...
ترسيخ مبدأ الرعاية الشاملة للمهاجرين داخل مراكز االحتجاز (الرعاية الصحية والنفسية والرعاية االجتماعية والقانونية.(...
احترام مبادئ املساعدات املقدمة للمهاجرين واملتعلقة ب ـ (حماية حقوق اإلنسان  -الحياد وعدم التمييز َ -
السرية  -املشاركة واتخاذ القرار -
ُ
مقاربة إفرادية حالة بحالة  -أولوية العائلة واملصلحة الفضلى للطفل  -عدم الترحيل  -تجويد الخدمة املقدمة(.

وفي ختام ورشة التفكير:
َ
جددت السيدة السيدة مبارك شكرها للمشاركين كما َثمنت قيمة املداخالت واملناقشات والتي أفضت إلى توصيات عملية سديدة.
كما َ
عبرت عن استياءها من غياب ممثلي وزارتي العدل والشؤون الخارجية وتعذر االستفادة من املداخالت التي وعدوا بتقديمها.
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برنامج ورشة التفكير عدد 7

برنامج ورشة التفكير حول
ظروف احتجاز وإيواء األشخاص ذوي االضطرابات
النفسية والعقلية بين القواعد الدولية
وااللتزامات الوطنية وتقريرها العام
ورشة تفكير ونقاش

تونس ،نزل المشتل  4 -أفريل 2019

البرنامج
9:15 – 8:30

استقبال وتسجيل املشاركين

9:30 – 9:15

االفتتاح
كلمة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
كلمة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

10:45 – 9:30

الجلسة العامة:
القواعد الدولية والوطنية املنظمة لوجود األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية في األماكن
السالبة للحرية وأماكن العالج النف�سي واإليواء
ّ
امليسرة :السيدة مبارك
عضوة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة
مدخل عام :تذكير بماهية أماكن االحتجاز واإليواء لألشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية ،والقواعد
الدولية املنظمة لها
السيدة مبارك :رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة
القانون الوطني املنظم إليواء األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية
عمر الوسالتي :قا�ضي باملحكمة االبتدائية بمنوبة
قراءة نقدية للقانون عدد  83لسنة  1992املتعلق بالصحة العقلية وبشروط اإليواء باملستشفى بسبب
إضطرابات عقلية
الدكتورة ريم رضا :رئيسة قسم الطب النف�سي الشرعي بمستشفى الرازي
البرنامج الوطني للصحة العقلية
الدكتور وحيد املالكي :رئيس قسم بمستشفى الرازي ،مسؤول عن برنامج الصحة العقلية بوزارة الصحة
نقاش

11:15 – 10:45

استراحة قهوة

12:30 – 11:15

و اقع ظروف احتجازو إيواء األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية
تطوراإليواء دون الرضا :و اقع مستشفى الرازي
الدكتور فتحي ناصف :رئيس اللجنة الطبية بمستشفى الرازي
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الو اقع من خالل زيارات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
الدكتور سليم عنابي ،عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،أخصائية نفسانية
و اقع أماكن إيواء األجانب حسب زيارات مكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة
باوال ممثل عن مكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة
املساعدة النفسية لألشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية
راضية الحلواني :عضوة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،أخصائية نفسانية
نقاش
13:30 – 12:30

استراحة الغداء

محاورالنقاش

ّ
امليسرة :السيدة مبارك

15:00 – 13:30

املحورعدد  :1رصد أماكن احتجازاألشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية في نزاع مع القانون
)تطبيق الضمانات األساسية خالل الساعات األولى من االحتفاظ ،صعوبات التعهد النف�سي في املؤسسات
السالبة للحرية ،تحديات تنفيذ قرارات النقلة إلى مستشفى العالج النف�سي ،التنسيق بين املستشفى واملؤسسات
السالبة للحرية (...
ّ
ّ
الحصتين
مالحظة :توزع القهوة بين

15:30 – 15:00

املحورعدد  :2رصد أماكن إيواء األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية دون رضاهم:
)تحديات اإليواء دون الرضا ،ظروف اإلقامة ونوع املعاملة في أقسام العالج النف�سي وأماكن اإليواء ،إشكاالت
التنسيق بين املستشفى وأماكن اإليواء (...

17:00 – 16:30

الجلسة الختامية
تقديم نتائج النقاشات
حوصلة التوصيات النهائية :األستاذ مصطفى العلوي
نقاش
كلمات االختتام :
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
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التقرير العام

لورشة التفكير والنقاش حول

ظروف احتجاز وإيواء األشخاص ذوي االضطرابات النفسية
والعقلية بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية
نزل قولدن توليب المشتل
تونس الخميس  04أفريل 2019

المقرَر
مصطفى علوي
محتوى التقرير
االفتتاح
أوال :المشاركون
ثانيا :منهجية عمل ورشة التفكير
ثالثا :محتوى ورشة التفكير
رابعا :حصيلة المناقشات
خامسا :ملخص المنطلقات ،االنشغاالت والتوصيات

في إطارالتعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،نظمت لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة
والفئات في وضعية هشة بالهيئة ورشة التفكير والنقاش يوم الخميس  2019/04/04بنزل قولدن توليب املشتل تونس حول موضوع :

»ظروف احتجاز وإيواء األشخاص ذوي االضطرابات النفسية
والعقلية ،بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية«
االفتتاح:
إفتتحت أشغال ورشة التفكير :
السيدة السيدة مبارك رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية الوطنية للوقاية من التعذيب،
ُمرحبة باملشاركين ومذكرة بموضوع الورشة (رقم  )7التي تتناول «ظروف احتجاز وإيواء األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية « والتي تنتظم
بالتعاون مع املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب لتدارس وضعيات الفئات املستضعفة في حالة االحتجاز واإليواءُ .وت ُ
توج سلسلة ورشات التفكير
ُ
بتنظيم ندوة تأليفية يومي  18-19افريل الجاري ُي َ
قدم فيها التقرير التأليفي وتستعرض نتائج جملة ورشات التفكير.
وستستفيد كل من لجنة التق�صي ولجنة الزيارات بالهيئة بالتدقيقات الالزمة بشأن احتياجات الفئات املستضعفة ومراقبة مدى توفر ضمانات
حمايتهم بشكل خصو�صي .
إن األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية ليس لديهم قواعد خاصة بهم مثل الطفل واملرأة وذوي اإلعاقة .غير أن قواعد نلسون منديال تؤكد
على معاملتهم بصورة إنسانية باعتبار وضعيتهم الهشة.
تحتاج هذه الفئة أكثر عناية وحماية وتسليط الضوء عليهم للوقوف على مدى رعايتهم وحمايتهم من سوء املعاملة ،ومدى توفر الفضاءات الوظيفية
التي تيسر تواصلهم مهما كانت املؤسسات التي تأويهم.
وفي كلمتها أكدت السيدة يوعاد ممثلة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب على الشراكة اإليجابية مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،شاكرة
املشاركين على مساهمتهم في تسليط الضوء على الفئات الهشة.
إن املوضوع املطروح ممتع ومتشعب وتنقصه الدراسات رغم أهمية نسبة املر�ضى ...بالسجون ..وهو سؤال يستوجب إجابة من املتخصصين.

ّأوال :املشاركون
شارك ( )52ممثال عن املنظمات الدولية والجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان وحماية حقوق ذوي االضطرابات النفسية والعقلية
َ
الصحة و الداخلية والعدل والشؤون االجتماعية.
وممثلين عن وزارة
يتوزع املشاركون حسب النوع االجتماعي إلى ( )21إمرأة و( )31رجل.

ثانيا :منهجية عمل ورشة التفكير
َ
ارتكزت منهجية عمل ورشة التفكير على اعتماد جلسة عمل َ
الحصة الصباحية تناولت «القواعد الدولية والوطنية املنظمة لوجود
عامة خالل
األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية في األماكن السالبة للحرية وأماكن العالج النف�سي واإليواء» مشفوعة بجلسة عمل مسائية حول
«و اقع ظروف احتجازو إيواء األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية» تالهما نقاش عام حول محورين :
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 -1رصد أماكن احتجاز األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية في نزاع مع القانون.
 -2رصد أماكن إيواء األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية دون رضاهم.
وقد َ
يسرت أعمال ورشة التفكير السيدة السيد ة مبارك رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة بالهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب .

ثالثا :محتوى ورشة التفكير
 -1تناولت الجلسة األولى «القواعد الدولية والوطنية املنظمة لوجود األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية في األماكن السالبة
للحرية وأماكن العالج النف�سي واإليواء» وتضمنت املحاضرات التالية:
محاضرة حول «القانون الوطني املنظم إليواء األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية» َ
قدمها السيد عمر الوسالتي :قا�ضي
باملحكمة االبتدائية بمنوبة .وتناول فيها بالتحديد:
إيواء األشخاص في املستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة البشرية.
التذكير بالحقوق التي يتمتع بها األشخاص املطلوب إيواؤهم باملستشفى بسبب اضطرابات عقلية طبقا ملا نص عليه القانون عدد 83لسنة
ٌ
بالصحة العقلية وبشروط اإليواء في املستشفى بسبب اضطرابات عقلية (احترام الحريات الفردية في ظروف تضمن الكرامة
 1992املتعلق
البشرية – الحق في اإلسعاف الطبي – الحق في دائرة األمكان في التعليم والتكوين وإعادة التأهيل – الحق في الحماية من االستغالل  -ال يمكن
أن يشكل اإليواء لتقييد أهلية املريض القانونية – إعالمه بوضعيته القانونية منذ قبوله باملستشفى وبحسب ما تسمح به وضعيته الصحية
– االتصال بالسلط الواردة بالفصل ( –)32إرسال وقبول املراسالت –الحق في الفحص املنتظم وعلى األقل مرة واحدة في الشهر من طرف
الطبيب النفساني بمؤسسة اإليواء وتفصيل مدى تطور الوضعية الصحية في شهادة طبية مفصلة – لكل شخص تم إيواؤه وجوبيا الحق في
أن يقع فحصه مرة كل سنة من قبل طبيب يختاره وتتكفل املؤسسة االستشفائية باملصاريف الناجمة عن هذا الفحص(.
شروط اإليواء الحرباملستشفى لألشخاص املصابين باضطرابات عقلية :يتمتع بنفس الحقوق املرتبطة بممارسة الحريات الفردية مثلما هو
معترف به للمر�ضى الواقع إيواؤهم باملستشفى من أجل مرض آخر  -الشهادة الطبية يجب أن تكون َ
محررة من الطبيب النفساني املباشر طبقا
ُ
لقواعد القبول املعمول بها – الخروج من منظومة اإليواء الحر بمجرد مطلب كتابي (تمنى املحاضر أن ترقن الشهادة الطبية لتفادي صعوبة
قراءة بعض الخطوط اليدوية ) -الحق في املراجعة القضائية للقرارات املتعلقة باإليواء (فصل  )36في أي وقت من األوقات بالنسبة للمريض أو
لكل فرد من األهل أو الحوا�شي ..ويمكن لوكيل الجمهورية أن يرفع األمر إلى القضاء تلقائيا لنفس الغاية..
شروط إيواء األشخاص املصابين دون رضا هم :املبدأ العام يمنع اإليواء دون رضا الشخص إال في الحاالت االستثنائية التالية (اإلسعافات
املستعجلة – حالة التهديد لسالمته أو سالمة غيره  -إيواء القاصر باملستشفى أو إخراجه منه يكون بطلب من األب أو األم أو الولي الشرعي
بحسب الحاالت(.
شروط اإليواء الحرباملستشفى بطلب من الغير :أعطى الفصل  15من القانون إمكانية ذلك وحدد القانون الغير أحد األصول أوالفروع أوالقرين
أوالحوا�شي أو الولي الشرعي للمريض .ويجب أن يكون صاحب الطلب رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية (وتساءل املحاضر هل يجب أن يقدم
صاحب الطلب شهادة طبية في سالمته العقلية؟(.
َ
الشروط املتعلقة باملطلب :أن يكون املطلب ُمعلال ومكتوبا بخط اليد ومم�ضى من طرف الشخص الذي تقدم به ويشتمل على اإلسم واللقب
واملهنة والسن ومقر اإلقامة سواء بالنسبة للشخص املتقدم بطلب اإليواء باملستشفى أو الشخص املطلوب إيواؤه مع بيان درجة القرابة.

من الوثائق الالزمة للمطلب :مكتوب مرفق بشهادتين طبيتين من هيكل صحي عمومي تاريخهما اقل من  15يوما .أن يكون املطلب معلال ومكتوبا
بخط اليد – عند ما ال يحسن صاحب الطلب الكتابة يتم تلقي املطلب بحضور رئيس البلدية املختص ترابيا أو محافظ الشرطة بالدائرة أو
مدير مؤسسة االيواء .
عقلية :قرار االيواء الوجوبي من اختصاص قضائي وجوبي من اختصاص رئيس املحكمة
شروط االيواء الوجوبي لألشخاص املصابين بأمراض .
– يرفع االمر الى رئيس املحكمة من قبل سلطة صحية عمومية أو من وكيل الجمهورية ويكون املطلب مشفوعا برأي كتابي – يأذن رئيس املحكمة
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باإليواء الوجوبي بعد سماعهم (كل من صاحب الطلب واملريض ويعتبر ذلك ضمانة لحماية حقوق الشخص املريض.
تحال شهادة طبية ويتم اتخاذ تدابير وقتية إلى حين عرضه على رئيس املحكمة مع التكفل بإنهاء األمر في  48س (إجراء حمائي) في صورة عدم
صدور قرار في خالل  8أيام يطلق سراح الشخص تفاديا الحتجازه دون قرار.
حدد القانون املدة القصوى لإليواء ب ـ  3أشهر ُوت َ
َ
جدد لنفس املدة كلما دعت الضرورة بقرار ُمعلل من الطبيب ُويرفع اإليواء دون حاجة للرجوع
للسلطة التي اتخذته في حال عدم التمديد.

الحفاظ على املصالح املادية للمريض وضرورة مر اقبة صحة اإلجراءات لقبول اإليواء بطلب من الغير (مسؤولية مدير املؤسسة بموجب
الفصل  )16التأكد من هوية مقدم الطلب  -هوية الشخص املطلوب إيواؤه َ
ويدون بالدفتر املخصص للغرض والذي تمسكه املؤسسة
االستشفائية مرقما ومؤشرا من تفقدية وزارة الصحة(.
أعضاء اللجنة الجهوية للصحة العقلية محكومين بالسر املنهي وحماية املعطيات الشخصية للمريض.
التذكير بالعقوبات الجزائية املسلطة على مدير املؤسسة االستشفائية والطبيب في حال اإلخالل باإلجراءات او ممارسة ضغوطات أدبية أو بدنية
إلبقاء شخص مصاب بوسط حر لإليواء رغم إرادته أو إلبقائه بوسط حر لإليواء في حين تتطلب حالته نقله للعالج بمؤسسة أخرى (الفصالن
37و .(38
محاضرة حول «قراءة نقدية للقانون عدد  83لسنة  1992املتعلق بالصحة العقلية وبشروط اإليواء باملستشفى بسبب إضطرابات
عقلية ».قدمتها الدكتورة ريم رضا :رئيسة قسم الطب النف�سي الشرعي بمستشفى الرازي .وقد :
اعتبرت أن القانون عدد 83لسنة  1992ثوريا ألنه فرض ضمانات لحماية املر�ضى العقليين وصون كرامتهم وإقرار حقوقهم باعتماد الشهادة
الطبية الدقيقة.
أن القانون متطابق مع املبادئ الدولية املتعلقة بحماية صحة املر�ضى العقليين عدد  119/ 46املؤرخ في  1991/12/17والحاجة ملحة لتجاوز
النقائص التي كشفتها التطبيقات.
يعود القانون املتعلق بالصحة العقلية إلى أمر مؤرخ في  1953/4/9بشأن إيواء املر�ضى العقليين ولم يتم تنقيحه إال في .1992
كما أن السياسة الصحية القطاعية املعتمدة منذ 1999تضمن رعاية املر�ضى بأقرب مؤسسة مع استمرار رعايتهم ووقايتهم وإعادة تأهيلهم
االجتماعي .
َ
تم تنقيح قانون  1992بموجب قانون  40لسنة  2004املؤرخ في  2004/5/3ملزيد حماية الحريات الفردية للمريض .
من النقائص املشار إليها أن اللجنة الجهوية للصحة العقلية تالشت وتم البدء بإحيائها بعد زيارة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
أهمية اعتماد المركزية العالج من االضطرابات العقلية (بعض األقسام تجاوزت نسبة اإلشغال بها  150باملائة(.
أهمية احترام حريات املريض وحمايتهم من اإليواء التعسفي وإتاحة إمكانية اختياره للطبيب وضرورة اعتماد فترة  72ساعة ملالحظة املريض قبل
اتخاذ قرار إيوائه .
ال يتاح للمريض إمكانية الخروج املؤقت الختباره .
ليس في تقاليد عمل العاملين مع املر�ضى إدراك لحقوق املر�ضى .
نقص التغطية الصحية املتوازنة ونقص اإلطار املختص بالجهات الداخلية وبعد املؤسسة االستشفائية عن املر�ضى وتأثيرها السلبي على روابطهم
العائلية (نقص الزيارات لضعف االمكانيات (.
لم يسجل تنقل القا�ضي إلى املستشفى .
عند مغادرة املريض يشعر الطبيب االدارة التابع لها ملتابعة العالج( ...اهمية اعتماد جدول للمتابعة الطبية وعند االخالل به يقع تجديد االيواء
الوجوبي – حماية املريض من االنتكاس أو من تشكيل خطورة على املجتمع -في حالة العالج الوجوبي كيف نحمي املريض من امتناعه عن العالج؟
أهمية إحداث وحدات سجنية للمر�ضى العقليين .
نقاط الضعف :نقص حرية اختيار الطبيب بموجب التقسيم الجغرافي واختيار املريض لعالجه -نقص تناول الخصوصيات املتعلقة بالعالج .
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القانون ممتاز يحتاج للتنقيح  -اليوجد إال أقسام مغلقة بالرازي – عدم تصنيف املر�ضى – ال يوجد أقسام مفتوحة وفق املعايير -التأطير
القانوني ضعيف – إحياء اللجان الجهوية للصحة العقلية – تنامي عدد العالج باإليواء الوجوبي – (سوسة – املنستير  -القيروان – صفاقس –
املهدية وحدات عالجية محدودة الطاقة واإلمكانات)  +اشكالية إيواء املساجين بالرازي.
اإليواء الوجوبي مجاني على حساب الدولة.
نقص اإلمكانات وضعف االعتمادات املرصودة لحماية الصحة العقلية .
القانون متطور يحتاج للتنقيح -تقت�ضي حماية حقوق اإلنسان للمريض العقلي بالتقليص من عدد اإليواء الوجوبي.
محاضرة حول «البرنامج الوطني للصحة العقلية» َ
قدمها الدكتور وحيد املالكي :رئيس قسم بمستشفى الرازي ،مسؤول عن برنامج الصحة

العقلية بوزارة الصحة ،وقد :
ّ
ذكر بتعريف املنظمة العاملية للصحة العقلية باعتبار أن الصحة النفسية هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة
ّ
ّ
والتكيف مع حاالت التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد واإلسهام في مجتمعه املحلي .

َميز بين األبعاد الثالثة للصحة العقلية :االضطرابات العقلية ،الضيق النف�سي والصحة العقلية اإليجابية.
استعرض َ
محددات الصحة العقلية وفق تعريف املنظمة العاملية للصحة وهي ثالثة.
) (1موارد نفسية مثل قدرة الشخص على التحكم في أفكاره وسلوكه وعالقاته مع اآلخرين.

) (2العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية مثل مستوى املعيشة وظروف العمل أو السياسات الوطنية.
) (3االستهالك املفرط للكحول واملواد األخرى التي تحفز اإلدمان واالكتئاب التفاعلي ومحاوالت االنتحار.
أربعة من األسباب الرئيسية الستة لإلعاقة هي االضطرابات العصبية والنفسية :االكتئاب وإدمان الكحول والفصام واضطراب ثنائي القطب .
يمثل االكتئاب وحده  ٪ 4.3من عبء املرض العالمي ويعتقد أنه يمثل  ٪ 11من إجمالي سنوات الحياة مع العجز في جميع أنحاء العالم .
يمكن أن تبلغ التكلفة املباشرة للمشاكل الصحية املتعلقة بالصحة العقلية ،حسب الدول بين  ٪ 4-3من الناتج القومي اإلجمالي .
إلى  35إلى  %45من حاالت الغياب عن العمل في العديد من البلدان املتقدمة بسبب مشاكل الصحة العقلية.
استعرض تاريخ الطب النف�سي في تونس منذ  1911حين أحدث الدكتور  Dr Antoine Porotجناح يعنى بمر�ضى األعصاب من الفرنسيين فقط
وذلك بمستشفى شارل نيكول .ثم أحداث مستشفى الرازي بمنوبة في .1931
ً
ً
سريرا (على الرغم من الرفض الثقافي
سريرا (سعة أولية) لتصل إلى 1018
انتقلت املؤسسة خالل  1957من ثالثة أجنحة مكونة من 60
)والسيا�سي ،زادت الحاجة إلى الرعاية النفسية(.
قام األطباء التونسيون (طاهر بن سلطان وسليم عمار) بتحديث املؤسسة النفسية عن طريق قطع األسوار وإلغاء قمصان األطفال ،واعتماد
العالج بالعمل والعالجات الكيميائية الفعالة الجديدة.
أصبح مستشفى الرازي مستشفى جامعي سنة  1974وتم إنشاء خدمات الطب النف�سي في املستشفيات العامة ثم في املستشفيات اإلقليمية
األخرى وكذلك خدمة متكاملة في املستشفى العسكري بتونس .ويستجيب مستشفى الرازي اليوم ملعظم االحتياجات النفسية للبالد.
تم بالتعاون مع املنظمة العاملية للصحة منذ  1981إقرار البرنامج الوطني للصحة العقلية واعتمد خطة وطنية في الغرض سنة  1992وأحدثت
اللجنة الفنية الوطنية للصحة العقلية.
صدرالقانون  92-83املؤرخ  3أوت  1992بشأن الصحة العقلية وظروف االستشفاء بسبب االضطراب العقلي ،املعدل واملكمل بالقانون رقم
 2004-40املؤرخ في  3ماي .2004
تعزيز هياكل الرعاية املتخصصة وعدد األطباء النفسيين واملهنيين حيث بلغت .التغطية من حيث األطباء املتخصصين  3.5لـ ـ ـ ــ 100.0000نسمة
وتو�صي منظمة الصحة العاملية بنسبة  2.5إلى .10
إ 1998إحداث مركز جبل الوسط لعالج املدمنين.
ا 1999اعتماد سياسة المركزية العالج النف�سي ودعم الهياكل الصحية الجهوية بالخدمات املتخصصة.
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انخراط املجتمع املدني في دعم الصحة العقلية باالهتمام بالجانب االجتماعي للمر�ضى .
من بين أهم التحديات القائمة:
عدم وجود علم لألوبئة وغياب تقييم كلفة األمراض العقلية.

*
* ال يتم فرض اإلرادة السياسية في سياسة الصحة العقلية الحقيقية.
* غياب السياسة الرشيدة للسياسة الصحية العقلية ،واللجنة الوطنية بقيت موجودة على الورق وال إمكانيات لتفعيلها.
* هناك إطار تنظيمي متماسك يمكن أن يكون إطارا للعمل ولكنه غير مطور ،مثال :القانون التوجيهي رقم  2005املؤرخ  15اوت  2005بشأن

تعزيز وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة ألنه ينص على إدماج املر�ضى العقليين في املجتمعات ،وحمايتهم من التمييز واالستغالل والفصل
غير العادل ،وتمويل برامج التأهيل املنهي والترقية االجتماعية ،وتمكينهم من ممارسة جميع حقوقهم املدنية ،السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
تم خالل سنة  2000وضع السياسة القطاعية للصحة لكنها لم تنفذ بطريقة مثالية وفعالة.

*
* التفاوت الكبير بين الجهات في الخدمات الصحية مع نقص في التنسيق بين الجهات.

اعتماد إستراتيجية تعزيز الصحة النفسية في تونس والتأكيد على االنتقال من سياسة الطب النف�سي إلى سياسة الصحة العقلية .تعمل
االستراتيجية الوطنية وفق املبادئ األساسية القائمة على إتاحة الوصول واإلنصاف ،حماية حقوق اإلنسان ،املمارسات القائمة على العلم،
النهج على مدى الحياة ،نهج متعدد القطاعات.
شهدت سنة  2008إنشاء وحدة التصرف باألهداف لتحقيق مشروع تعزيز الصحة العقلية.
املحاور االستراتيجية الرئيسية للعمل:
 (1القيادة والحكم في مجال الصحة العقلية
 (2التمويل
 (3التشريعات وحقوق اإلنسان
 (4تعزيز الصحة النفسية املجتمعية
 (5تعزيز الصحة الوقائية والعالجية وإعادة التأهيل
 (6توفر األدوية
 (7مشاركة املنظمات غير الحكومية
 (8تحسين جودة الخدمات
 (9تعزيز نظام املعلومات
 (10تشجيع البحث
 (11نهج متعدد القطاعات
تحديات ترقية وتطوير أنظمة الصحة العقلية طبقا لتوصيات منظمة الصحة العاملية:
عالج االضطرابات العقلية في مستوى الرعاية الصحية األولية -ضمان توافر العقاقير العقلية -الشفاء في املجتمع  -تثقيف الجمهور العام  -ربط
املدينة واألسرة واملستخدمين -إعتماد السياسات والبرامج والتشريعات على املستوى الوطني -تطوير املوارد البشرية  -إقامة روابط مع القطاعات
األخرى  -مراقبة الصحة العقلية للسكان ودعم البحوث -توزيع املوارد ً
وفقا الحتياجات السكان
إطالق حوار وطني حول أولويات الصحة العقلية  -استخدام املسوحات الوطنية الوبائية واالجتماعية للمساعدة في رصد املوارد عند الحاجة-
التعاقد بين القطاع الخاص والقطاع العام  -تعزيز التعليم الجامعي للعاملين في التمريض والقطاع التربوي االجتماعي .
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أما بخصوص رعاية صحة السجناء فيتعين دعم التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والعدل وإحداث شهادة متخصصة في الطب النف�سي
والصحة العقلية والتعاون األفضل مع علماء النفس  -تطوير أبحاث الصحة العقلية  -تطوير البحوث في علم األوبئة وخاصة البحوث التقييمية.
 محاربة التمييز والوصم بالطب النف�سي واملر�ضى واملعاقين النفسيين.يجب أن يسبق تنفيذ االستراتيجية تحديد املكونات األساسية التالية :وضع خطة تمويل لإلستراتيجية مع ضمان متانتها  -وضع خطة لالتصال -
تحديد اإلدارات والهياكل املشاركة في استراتيجية الصحة العقلية  -جمع البيانات املفيدة لتكوين قاعدة بيانات متخصصة من شأنها أن تسمح
بإنشاء نظام للمعلومات يدعم اتخاذ القرارات.
وختم املحاضر بالتذكير ب ـ ـ :

َ
 (1أن االضطرابات النفسية تعد اختبار للتماسك االجتماعي .
 (2أن االضطرابات النفسية سبب مهم لإلعاقة والعزلة واإلقصاء.
 (3على املجتمع املسؤول واملتطور أن يدرك ويراعي ويصاحب الصعوبات التي يواجهها الناس مع تجربة املرض العقلي.
 (4العمل على ضمان املواطنة واإلدماج ،على الرغم من األمراض واإلعاقة ،ومكافحة التحيز والوصم من خالل التعبئة االجتماعية.

النقاش
) (1السيدة نورة الكوكي  /الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
تحية خاصة للعاملين بمستشفى الرازي بمختلف أصنافهم لعملهم في ظروف متعبة جدا.
التساؤل ما املقصود بنسبة إشغال في حدود  108باملائة هل يعني ذلك أنه ثمة أكثر من مريض للسرير الواحد؟
االختصاص الترابي للمحكمة.
واجب الطبيب في إعالم النيابة العمومية بخصوص شبهة التعرض للتعذيب من قبل متهم (لبلوغ واجب إشعار الهيئة)؟
إجابة السيد عمرالوسالتي قا�ضي باملحكمة االبتدائية بمنوبة
القا�ضي ضامن للحقوق والحريات وفق الدستور وهو ما يتوجب إجراء الالزم.
القانون يفرض على القا�ضي سماع األشخاص املعروضين عليه بغاية اإليواء الوجوبي.
إجابة الدكتوروحيد املالكي
بالنسبة لإلعالم بتعرض املر�ضى لشبهة التعذيب ،املطلوب من الطبيب التشخيص واملعالجة وتتعهد مصلحة شؤون املر�ضى بتامين اإلعالم
واالتصال والتنسيق الالزمة مع املؤسسات األخرى.
نتعهد باملر�ضى نفسانيا لجتماعيا وإعطاء الدواء ووظيفتنا انحصرت في املستوى الدوائي فحسب.
) (2السيد لطفي السايحي/مجتمع مدني
لو لم تكن الثورة ملا تحقق ما تحقق وتناول وضعيات حماية ذوي االحتياجات الخصوصية .
املر�ضى املصابين باالضطرابات العقلية ومجهولي الهوية ال يتم إفرادهم بالفحص الطبي عند دخول السجن.
عدد من املر�ضى املصابين باالضطرابات العقلية أدمجوا في عمل الحضائر وقد تمت تسوية وضعيتهم بعد الثورة ويتم استغاللهم.
مشكلة السجين املحتاج إلى إيواء وجوبي للعالج ولكن ال يتوفر مكان بمستشفى الرازي.
) (3السيدة رشيدة الهمامي مديرة مركز«أمان«
مركز األمان مؤسسة اجتماعية أحدثت سنة ( )2007تأوي املر�ضى النفسانيين املزمنين املستقرين والذين تخلت عنهم عائالتهم.
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يرغب البعض منهم في املغادرة الطوعية للمركز وأصبح وجودهم معاناة لهم وللمؤسسة وهي وضعيات تدعونا للتفكير في اإليواء واالحتجاز بين
املعايير اإلنسانية والحقوقية.
) (4السيدة يوعاد بن رجب
االمراض النفسية واالضطرابات العقلية تتزايد في املجتمع وهي مهمشة في املجتمع وتطرح مشكال بالنسبة لهؤالء بالسجن او بمستشفى الرازي
وتتضاعف الصعوبات بالنسبة لالحاطة بهم ما بعد فترة الحبس أو العالج .
مسار العالج والحماية بين االنشغال بالصحة واالهتمام باألمن.
) (5الدكتورة نجوى – مركزااليواء والتوجيه
بعد الثورة ال نستقبل إال االجانب املحالون بعد قضاء عقوبتهم بغاية الترحيل بدون ملف طبي وتتجه التوصية إلى ضرورة تنسيق مصالح
السجون مع مصالح وزارة الداخلية إلحالة ملفاتهم الطبية بالنسبة للمصابين بمرض مزمن حتى تتم متابعة عالجهم على الوجه األكمل .
) (6مديرسجن املسعدين
أول مرة منذ  20سنة عمل أدعى لحضور ندوة عمل حول املوضوع املهم ،أهمية التكوين في هذا املجال بالنسبة ملختلف العاملين.
بعض حاالت املساجين يؤذون أنفسهم ُ
فيحمل ذلك على سوء معاملتهم .
) (7السيدة مروى الردادي/الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
في حال اإليواء الوجوبي بالنسبة للسجناء َ
تسجل الهيئة قائمة انتظار تضم  11شخصا لم يجدوا بعد مكانا لإليواء بمستشفى الرازي فيطرح
املوضوع تساؤلين :مخاطر تأخر عالجهم من ناحية ووضعيتهم القانونية ومدى أهليتهم لتسليط العقوبة عليهم من ناحية أخرى
إجابة الدكتورة ريم رضا
منذ  2013أعلنت وزارة الصحة عن عدم القدرة على اإليواء بقسم الطب النف�سي الشرعي .ولكن لكل مواطن الحق في العالج فكيف العمل؟
والطبيب أقر باإليواء الوجوبي؟
طاقة االستيعاب متوفرة في بعض الجهات ولكن ثمة نقص في املوارد البشرية.
قائمات االنتظار تشكل خطرا على املر�ضى وعلى املجتمع.
ظروف صعبة للعيادات الخارجية حين يأتي السجين مقيدا وهو ما ينتهك معطياته الشخصية وحقوقه كإنسان.
ضرورة إحداث وحدات عالجية المركزية مخصصة للمر�ضى السجناء.
 -2وفي الجلسة الثانية بعنوان «و اقع ظروف احتجازو إيواء األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية» تم تقديم املحاضرات التالية:
محاضرة حول «الو اقع من خالل زيارات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» َ
قدمها الدكتور سليم عنابي ،عضو الهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب ،طبيب نفساني ،متناوال أهم املالحظات املترتبة عن زيارة مستشفى الرازي سنة  2017ومنها:
األرضيات نظيفة والتهوية جيدة
توفر األسرة االسمنتية وهي أكثر حماية من األسرة الحديدية التي يمكن أن يتسبب تفكيكها في استعمالها إليذاء الذات أو الغير
توفر األفرشة واألغطية الالزمة وكان املر�ضى نائمين أغلبهم بسبب شهر رمضان
ال وجود لفسحات محمية
تحتوي الصيدلية على ما يكفي من الدواء واألجهزة الطبية الضرورية متوفرة
تعتمد املؤسسة االستشفائية على أنشطة فنية للمر�ضى منها الرسم والخزف
لوحظ غياب األطفال والنساء
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ُس َجل نقص في األعوان املمرضين مع كثرة األعوان املساعدين في التنظيف (نساء(.
ال وجود ملظاهر العنف أو االعتداء على الذات ملن تمت مقابلتهم من املر�ضى.
ال وجود لساحة داخلية للفسحة وللترويح عن الذات.
ال وجود لوحدات للمر�ضى الخطرين (خصوصا وقد ُس َجلت سنة  )1973عملية قتل ممرض وقطع رأسه من قبل مريض.
عموما القسم جيد التسيير ونظافته العامة محمودة علما وأن الزيارة منظمة َ
تم إعالم اإلدارة بها.
محاضرة حول «و اقع أماكن إيواء األجانب حسب زيارات مكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة» قدمتها بالتوازي السيدتان حنان بن بلقاسم
وباوال با�شي ممثلتي مكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة .وفيها َ
تم التذكير ب ـ ـ :
انطالق عمل املنظمة في تونس منذ  2001تبعا النخراطها في املنظمة في  1999وهي أول بلد مغاربي متعاون.
تقديم َ
مهمة املنظمة والخدمات األساسية التي تسديها للمهاجرين الذين تتم زيارتهم من خالل مقابلتهم وتحديد احتياجاتهم وإسنادهم النف�سي
وتقديم طقم نظافة لكل مهاجر.

عرض اآلثار النفسية واالجتماعية للهجرة على املهاجر حيث يغلب لديه اإلحساس بتغير دوره وهويته وتراجع قيمه الذاتية وخضوعه للتمييز
وخيبة حلم الهجرة والخوف من االحتجاز وغموض املصير وصعوبة ظروف الحياة التي لم يألفها.
ومن بين ردود فعل املهاجر على وضعيته إحساسه بالضياع واالنعزال وعدم االستقرار والغضب والتهيج ،اإلحساس بالذنب وفقدان الثقة في
النفس ونقص القدرة على رسم خطوط مستقبله.
البحث عن حلول دائمة وبديلة لالحتجاز بالتعاون مع مختلف األطراف واالهتمام الخصو�صي باألمهات الحوامل واألطفال وضحايا االتجار
باألشخاص.
تسجل املنظمة َ
تحسس اإلطار العامل بمركز اإليواء بالوردية لقضايا الهجرة وحقوق املهاجرين والبحث عن بدائل لالحتجاز وقد تم خالل 2019
طلب دعم املنظمة لإلحاطة بثالثة مهاجرين من بينهم امرأة تم إيواؤها بمستشفى الرازي .

ومن بين التحديات القائمة والتي يتعين إيجاد حل لها :نقص اإلطار الطبي املختص في العالج النف�سي ،نقص األنشطة الرياضية والترفيهية ،نقص
تكوين العاملين في التعاطي مع االضطرابات النفسية ،حاجز اللغة واختالف الثقافات.
إن بدائل االحتجاز ممكنة وأقل كلفة بالنظر إلى املؤسسات االجتماعية القائمة التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية أو وزارة املرأة واألسرة والطفولة
وكبار السن او للجمعيات (أمل  -بيتي  -كاريتاس) او لدى العائالت.
محاضرة حول «املساعدة النفسية لألشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية» قدمتها السيدة راضية الحلواني :عضوة الهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب ،أخصائية نفسانية وأكدت في مداخلتها على ما يلي:
َ
ُي ّ
عرف اإلنسان بأنه كيان ثقافي نف�سي اجتماعي وهو كائن كلي ال يستبعد حقيقة أنه كائن محدد وفريد من نوعه ،وهو ينزع إلى االستقاللية واتخاذ
القرارات التي تخصه لالستجابة الحتياجاته األساسية .واإلنسان السليم من يكون في حالة توازن ،لديه مهارات جيدة في التعامل .

اإلنسان املصاب باضطرابات عقلية في وضعية هشاشة تجبره على مواجهة معاناة نفسية وجسدية صعبة يحتاج بمقتضاها ملن يساعده.
التأكيد على همية عالقة املساعدة لالستجابة لحاجات اإلنسان الذي يمر بصعوبات وفي وضعية هشاشة وهي تهدف إلى مساعدته لعبور ظرف
صعب انطالقا من( :أهمية اإلصغاء واالنتباه والقدرة على التعبير دون أي انتقاء -توفير الفضاء املساعد – تجاوز األفكار املسبقة حول الشخص
– اتخاذ موقع يتيح بصورة جيدة االستماع والنظر -أهمية االستعداد للتواصل اللفظي وغير اللفظي مع األشخاص الذين أضاعوا القدرة على
التعبير  -أهمية نبرة التواصل ووضعية الجسد واللمس في املرافقة.(...
أهمية التقاط املعطيات انطالقا من القدرة على املالحظة( .نظرة الشخص – حركته – إشاراته – لغة الجسد ،.االرتعاش ،الصمت ،الشرود).
وضرورة احترام صمت الشخص وحسن التعامل معه.
أهمية التكوين على فهم لغة اإلشارة ولغة الجسد والحرص على تكامل التواصل اللفظي وغير اللفظي  -دعم قدرات املريض ومساعدته على
التحسن انطالقا من عالقة الثقة.
القدرة على تفهم ألم املريض وصعوباته وتحسيسه باالهتمام به احتراما لحقوقه.
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أهمية التفرد في صدق املساعدة قوال وعمال ومساعدة املريض على تحديد احتياجاته بدقة وبوضوح وكذلك قدراته.
ملساعدة كبار السن العاجزين يتعين تهيئة الفضاءات  -وجعلها ميسرة الوصول – تكوين األعوان ومساعدي الحياة لتجويد الخدمات واعتماد
األنشطة املحفزة :التلوين – الروائح  -فنون الطبخ
أهمية دور املسؤول األول عن املؤسسة (تأثيرات مبادراته وتحفزه(.
إن عالقة املساعدة ال تتوقف على املهارات والفنيات وهي ال تكون فعالة إال إذا ما استندت إلى املواقف اإليجابية للمساعد وهي تتعلق ب ــ:
 (1الفهم املتعاطف مع املريض أي فهم واقع املريض اإلنساني من الداخل والتي ُت َ
حسس املريض أننا نهتم به.
 (2االحترام الدافئ وهو الذي يثبت للمريض أنه شخص يستحق االحترام والتثمين.
 (3األصالة :أن نكون صادقين ومخلصين مع النفس فيتيح ذلك للمريض الوثوق بمن يقدم له املساعدة.
 (4الخصوصية :تشجيع الوضوح والدقة وهو ما سيسمح للمريض بتوضيح موقفه من خالل وصف ما يعيشه والبحث الحيوي فيما يعيشه
من مشكلة.
 (5املواجهة :وهو ما يسمح للمريض بمواجهة مشكالته والوعي بواقعه .ويتعين الحذر حتى ال تسبب املواجهة في أعطاب إضافية للشخص.
ُ
وختمت املحاضرة مداخلتها بالتذكير بمقولة )« (Sassier et collتقاس الديمقراطية في املجتمع بقدر العناية املوجهة لفئاته الهشة«.

رابعا :حصيلة املناقشات
تناولت املناقشات محورين:
رصد أماكن احتجازاألشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية في نزاع مع القانون.
رصد أماكن إيواء األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية دون رضاهم.
وأشاد املتدخلون بثراء املداخالت ووضوح مضامينها كما أثاروا النقاط التالية:
صعوبات تنفيذ قرارات اإليواء الوجوبي لعدم توفر إمكانية ذلك بمستشفى الرازي وتفاقم املشكل بسبب قائمة االنتظار ويطرح السؤال بشأن
مصير السجين املعني؟ غير مضمون إفراده باإليواء وغير مضمون وضعه مع اآلخرين .
َ
سجل مستشفى الرازي خالل سنة  2017إيواء وجوبي لحالتين تم قبولهما اضطرارا في ظروف غير مالئمة.
الحاجة للتأشير على القرارات التي ال يمكن االستجابة لها .وضمان استمرارية املرفق العمومي.
القيروان  4أسرة غير مستغلة لتأخر انتداب اإلطار املشرف وعدم تعويض األعوان املحالين على التقاعد مما يدعو إلى توفير امليزانية الالزمة
َ
الصحة.
لفائدة
تقديم عينات من حاالت اضطراب ألشخاص محتجزين وكيفية التعاطي الطبي املختص معها والتوفيق بين املسار العالجي واملسار األمني لحماية
حقوق املضطربين عقليا.

خامسا :املنطلقات واالنشغاالت والتوصيات
املنطلقات:
لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املعترف بها في اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان واملواثيق الدولية وضمنها الدستور.
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يعامل جميع األشخاص املصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما لإلنسان من كرامة أصيلة وهو ما
ٌ
تضمنه القانون عدد 83لسنة  1992املتعلق
بالصحة العقلية وبشروط اإليواء في املستشفى بسبب اضطرابات عقلية.
ٌ
بالصحة العقلية وبشروط اإليواء في املستشفى بسبب اضطرابات عقلية (القانون عدد  83لسنة  )1992مطابق للمعايير
إن القانون املتعلق
الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان وهو مستجيب للمبادئ التي أقرتها األمم املتحدة لحماية املر�ضى العقليين (قرار  119/46لسنة .(1991

يتم إيواء األشخاص في املستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة البشرية( .الفصل  1من
قانون .(1992
لجميع األشخاص املصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة الحق في الحماية من االستغالل ،ومن اإليذاء الجسدي أو غير الجسدي
أو املعاملة املهينة( .الفصل  3من قانون .(1992
ال يمكن أن يشكل إيواء األشخاص باملستشفى من ّ
جراء اضطرابات عقلية سببا آليا لتقييد أهليتهم القانونية (الفصل  3من قانون .(1992
يعتبر كل شخص وقع إيواؤه باملستشفى بكامل الحرية بسبب اضطرابات عقلية بحالة إيواء حر ،ويتمتع بنفس الحقوق املرتبطة بممارسة
الحريات الفردية مثل ما هو معترف به للمر�ضى الواقع إيواءهم باملستشفى من أجل سبب مرض آخر.
القا�ضي ضامن للحقوق والحريات وفق الدستور.
على السلطة التي تقرر اإليواء في املستشفى أن تسهر عند الحاجة على أن يقع اتخاذ التدابير املناسبة للحفاظ على املصالح املادية للمريض.
عندما يقع إيواء شخص باملستشفى دون رضاه يجب أن تبقى القيود املسلطة على حريته في حدود ما تستلزمه حالته الصحية ومتطلبات عالجه.
ّ
ويتمتع بالخصوص بحق :
إعالمه بوضعيته القانونية منذ قبوله باملستشفى وعلى أية حال بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك (الفصل  12من قانون .(1992
ضمان فحص املريض بصورة منتظمة وعلى األقل مرة واحدة في الشهر من طرف طبيب نفساني بمؤسسة اإليواء (الفصل  19من قانون .)1992
ولكل شخص وقع إيواؤه بسبب اضطرابات عقلية تطبيقا ألحكام الباب الثالث وجوبيا من هذا القانون الحق في أن يقع فحصه ،مرة كل سنة،
من قبل طبيب يختاره من بين األطباء املنتصبين بالوالية التي توجد بها مؤسسة اإليواء .وتتكفل املؤسسة االستشفائية باملصاريف الناجمة عن
هذا الفحص.
وجوبية التقيد والتحقق من سالمة اجراءات اإليواء والتثبت من هوية املريض ومراقبة احترام الشروط التي ضبطها القانون.
تثمين انخراط املجتمع املدني في دعم الصحة العقلية واالهتمام بالجانب االجتماعي للمر�ضى.

االنشغاالت:
 .1رغم اكتساب مستشفى الرازي لصفة املستشفى الجامعي منذ  1974فإنه يسجل طاقة اشغال تجاوزت طاقة استيعابه بـ  108باملائة وببعض
األقسام تجاوزت  150باملائة.
 .2منذ  2013قامت وزارة الصحة باإلعالن عن بلوغ الطاقة القصوى لإليواء بقسم الطب النف�سي الشرعي َ
مما يستحيل معه االستجابة للمطالب
َ
الجديدة .ولكن إذا ما سلمنا بأن لكل مواطن الحق في العالج وبأن الطبيب أقر باإليواء الوجوبي فما العمل؟
 .3إن طاقة االستيعاب متوفرة في بعض الجهات ولكن يحول النقص في املوارد البشرية املشرفة دون توظيفها.
َ
 .4تشكل قائمات االنتظار خطرا على املر�ضى وعلى املجتمع ،ويفرض القانون على القا�ضي سماع االشخاص املعروضين عليه بغاية االيواء الوجوبي
غير أن ذلك ال يكون متاحا في غالبية الحاالت.
 .5يرغب البعض من املقيمين بمركز األمان بتونس في املغادرة الطوعية للمركز لكن عائالتهم ترفض قبولهم ،وأصبح وجودهم به يمفل معاناة لهم
وللمؤسسة وهي وضعيات تدعونا للتفكير في الرعاية االجتماعية بين ضمان اإليواء وتفادي االحتجاز.
 .6رغم إحداث مركز جبل الوسط لعالج املدمنين منذ  1998فإنه انتهى إلى الغلق ولم َ
تسجل إرادة صريحة إلعادة فتحه رغم أهمية الخدمات التي
َ
يقدمها.
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 .7تتزايد األمراض النفسية واالضطرابات العقلية في املجتمع وهي تطرح مشكال بالنسبة للمر�ضى باملؤسسة السجنية أو الصحية (الرازي)
وتتضاعف الصعوبات بالنسبة لإلحاطة باملر�ضى فيما بعد قضاء العقوبة أو العالج بحكم ضعف آليات اإلحاطة بهم والتنسيق إلعادة إدماجهم
في الحياة االجتماعية.
 .8عزوف األطباء النفسانيين على التعاقد مع املؤسسات السجنية بسبب ضغوطات العمل من ناحية وتواضع مستويات التأجير من ناحية أخرى.
 .9نقص االهتمام بالصحة العقلية وضعف فعالية اللجنة الوطنية للصحة العقلية لعدم تمكينها من وسائل العمل الفعالة.
 .10عدم وجود علم لألوبئة وغياب تقييم كلفة األمراض العقلية.
 .11ال يتم فرض اإلرادة السياسية في سياسة الصحة العقلية الحقيقية.
 .12ال توفر القيادة والحكم الرشيد للسياسة الصحية العقلية واللجنة الوطنية واللجان الجهوية للصحة العقلية موجودة على الورق وال امكانيات
لتفعيلها.
 .13هناك إطار تنظيمي متماسك يمكن أن يكون إطارا للعمل ولكنه غير مطور ،مثال :القانون التوجيهي رقم  2005املؤرخ  15اوت  2005بشأن تعزيز
وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة ألنه ينص على إدماج املر�ضى العقليين في املجتمعات ،وحمايتهم من التمييز واالستغالل والفصل غير العادل .
 .14ويقاس مستوى تحضر املجتمعات بمقدار تعاملها مع مرضاها العقليين.

التوصيات:
على املستوى االستراتيجي:
ٌ
بالصحة العقلية وبشروط اإليواء في املستشفى بسبب اضطرابات عقلية إلى توفير الشروط
 .1يحتاج القانون املتميز عدد  83لسنة  1992املتعلق
املادية لتفعليه بما يوجب تخصيص االعتمادات املالية الالزمة.
 .2أهمية تفعيل السياسة الصحية الالمركزية لتقريب الخدمات من املواطن وتخصيص االعتمادات الالزمة وانتداب اإلطارات الضرورية.
 .3دعم السياسة الصحية األساسية والعناية بالصحة النفسية لتقليص حجم اإليواء الوجوبي.
 .4دعم الالمركزية في املؤسسات االستشفائية النفسية واعتماد الالمركزية ملؤسسات الرعاية لفئة املر�ضى النفسانيين الفاقدين للسند العائلي ملا
في ذلك من أهمية وتأثير إيجابي على نمط التعهد والرعاية االجتماعية.
 .5أهمية تطوير أنظمة الصحة العقلية طبقا لتوصيات منظمة الصحة العاملية.
 .6عالج االضطرابات العقلية في مستوى الرعاية الصحية األولية مع ضمان توافر العقاقير العقلية.
 .7اعتماد الشفاء في املجتمع وتثقيف الجمهور العام ،مع ربط املدينة واألسرة واملستخدمين.
 .8اعتماد السياسات والبرامج والتشريعات على املستوى الوطني.
 .9توزيع املوارد ً
وفقا الحتياجات السكان.
 .10إطالق حوار وطني حول أولويات الصحة العقلية.
على املستوى التنظيم والتنسيق والتعاون مع املجتمع املدني:
 .1بخصوص رعاية صحة السجناء فيتعين دعم التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والعدل.
 .2أهمية إحداث وحدات سجنية استشفائية.
 .3مزيد االهتمام بالرعاية الصحية داخل السجون وغرف االحتفاظ املركزية وتهيئة غرف محمية لعزل املسجون /املحتفظ به املضطرب عقليا
إلى حين مباشرته من قبل الطبيب النفساني .
 .4تخصيص طبيب قار بوحدة االحتفاظ ببوشوشة.
 .5دعم التعاون ملصلحة املر�ضى العقليين في حدود احترام اختصاص كل طرف مع االلتزام بحماية حقوق اإلنسان مع توخي الحذر والحيطة األمنية
الالزمة بالنسبة للحاالت الخطيرة.
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 .6االلتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة داخل املؤسسات املتعهدة باملر�ضى العقليين.
 .7االهتمام بتحسين ظروف عمل العاملين في مجال العناية باملر�ضى العقليين والتعهد املستمر بتكوينهم وتأهيلهم وتحفيزهم والعناية بصحتهم.
 .8ترشيد استعمال األدوية.
 .9دعوة منظمات املجتمع املدني لدعم جهد مختلف املؤسسات لرعاية املر�ضى العقليين (اقتناء الدواء  -تعهد الحوامل  -وسائل نقل املر�ضى (...
 .10توسعة تمثيلية األطباء النفسانيين املختصين في مجال التعهد النف�سي بضحايا التعذيب ضمن تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
على مستوى التكوين وتطويرالقدرات وأخالقيات املهنة
 .1أهمية التكوين التكميلي لألعوان املكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين باملؤسسات االستشفائية واالجتماعية في مجال املبادئ األساسية للتعاطي
مع املضطربين عقليا واملرافقة النفسانية القدوة لألشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية.
 .2االحتكام إلى مدونة سلوك املوظف العمومي الجاري بها العمل ومدونات أخالقيات املهن والتعجيل بسن مدونات سلوك لباقي األسالك املتدخلة
في مجال رعاية املصابين باضطرابات عقلية.
على مستوى دعم البحوث والتقييم والرصد
 .1مراقبة الصحة العقلية للسكان ودعم البحوث.
 .2استخدام املسوحات الوطنية الوبائية واالجتماعية للمساعدة في رصد املوارد عند الحاجة.
 .3التعاقد بين القطاع الخاص والقطاع العام.
 .4تعزيز التعليم الجامعي للعاملين في التمريض والقطاع التربوي االجتماعي.
 .5إحداث شهادة متخصصة في الطب النف�سي والصحة العقلية والتعاون األفضل مع علماء النفس.
 .6تطوير أبحاث الصحة العقلية.
 .7تطوير البحوث في علم األوبئة وخاصة البحوث التقييمية.
 .8محاربة التمييز والوصم بالطب النف�سي واملر�ضى واملعاقين النفسيين.
 .9يجب أن يسبق تنفيذ االستراتيجية تحديد املكونات األساسية التالية :وضع خطة تمويل لإلستراتيجية مع ضمان متانتها  -وضع خطة لالتصال -
تحديد اإلدارات والهياكل املشاركة في استراتيجية الصحة العقلية  -جمع البيانات املفيدة لتكوين قاعدة بيانات متخصصة من شأنها أن تسمح
بإنشاء نظام للمعلومات يدعم اتخاذ القرارات.
على مستوى تعزيزاملشاركة وحماية املتضررين
 .1فسح املجال لتمثيل املصابين باضطرابات عقلية ضمن مجالس ادارة مؤسسات االحتجاز واإليواء.
 .2إتاحة حق التشكي للمصابين باضطرابات عقلية وتبصيرهم بذلك بهدف ضمان مشاركتهم في تحسين ظروف إقامتهم.
 .3تعزيز الجهود املبذولة ألن تكون اإلقامة نشيطة في مؤسسات االحتجاز واإليواء من خالل االهتمام باألنشطة الترفيهية والتثقيفية والتوعوية
الخصوصية بتلك املؤسسات .
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برنامج ورشة التفكير عدد 8

برنامج الورشة التأليفية وتقريرها العام

من أجل استراتيجية دامجة للفئات
في وضعية هشة ،لتفعيل عهدة
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
الورشة التأليفية

تونس 18-19،أفريل 2019

تقديم عام
تندرج هذه الندوة في إطار اختتام لسلسلة من ورشات النقاش والتفكير والنقاش حول ظروف احتجاز وإيواء األشخاص في وضعية هشة بين القواعد
الدولية وااللتزامات الوطنية والتي شملت األشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال و املجتمع «م.ع» (املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي والعابرون
جنسيا) وكبار السن و النساء و األجانب و األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية والتي امتدت من  20ديسمبر  2017إلى  4أفريل  2019لتختتم
بورشة تأليفية في  18أفريل وذلك بمشاركة خبراء دوليين وأمميين ووطنيين وممثلي الهياكل العمومية واملجتمع املدني الدولي والوطني
وسيتم في هذه الندوة عرض املخرجات والتوصيات املنبثقة عن ورشات التفكير املذكورة سلفا.

البرنامج

اليوم األول  : 2019/4/18ورشات عمل مغلقة
9:00 – 8:00

استقبال املشاركين
كلمة الهيئة (5دق(
كلمة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب بتونس (5دق(

10:30 – 9:00

الحصة األولى :التقديم العام
رئيس الجلسة :فتحي جراي ،رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
اإلطار العام :تقديم سلسلة ورشات النقاش والتفكير حول «ظروف احتجاز وإيواء األشخاص في وضعية هشة بين
القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية» من أجل بناء استراتيجية دامجة ،األهداف واملسار وأهم النتائج املحققة
(15دق (
السيدة مبارك ،عضوة الهيئة ،رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الهشة
مكانة الفئات في وضعية هشة في الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة
عبد الوعاب الهاني ممثل عن لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة
املقاربة الدامجة للفئات في وضعية هشة في أعمال اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب (15دق(
جون سيبستيان بالن ،مدير البرامج املوضوعاتية بجمعية الوقاية من التعذيب بجينيف
مخرجات الورشات20( :دق(
مصطفى العلوي :مقرر الورشات

11:00 – 10:30

استراحة قهوة

12:30 – 11:00

الورشة : 1من أجل مقاربة دامجة للفئات في وضعية هشة في رصد أماكن الحرمان من الحرية
رئيس الجلسة :جون سيبستيان بالن
تقديم عام لالستراتيجية الدامجة في أعمال لجنة الزيارات (دليل الزيارات ،دليل اإلجراءات ،املذكرة املرجعية
) ) (checklistدق(60
لطفي عزالدين :رئيس لجنة الزيارات بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
النقاش (60دق(

13:30 – 12:30

استراحة الغداء

15:00 – 13:30

الورشة  : 2من أجل مقاربة دامجة للفئات في وضعية هشة عند التعهد بحاالت االنتهاك الفردية
رئيسة الجلسة :كيلي مودل :مديرة برنامج عدالة النوع االجتماعي باملركزالدولي للعدالة االنتقالية بنيويورك
تقديم عام لالستراتيجية الدامجة في أعمال لجنة التق�صي (دليل التق�صي ،دليل اإلجراءات ،املذكرة املرجعية
مروى الردادي :رئيسة لجنة التق�صي بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
النقاش (60دق(

16:00 – 15:00

الورشة  : 3أي إصالحات تشريعية ومؤسساتية إلدماج الفئات في وضعية هشة
رئيس الجلسة :ضياء الدين مورو كاتب عام الهيئة
مقاربة لجنة التشريع والتقارير (15دق(
عفاف شعبان ،رئيسة لجنة التشريع والتقارير بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
النقاش (45دق(

16:30 – 16:00

استراحة القهوة

17:00 – 16:30

الورشة : 4املقاربة الدامجة للفئات في وضعية هشة في برامج التوعية والتكوين
رئيس الجلسة :ممثل عن املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب
املقاربة الدامجة في برنامج لجنة التوعية والتكوين واستراتيجيتها (15دق(
الطاهر كدا�شي ،رئيس لجنة التوعية والتكوين
النقاش (45دق(

18:00 – 17:00

الورشة : 5املقاربة الدامجة للفئات في وضعية هشة في البحوث والدراسات
رئيس الجلسة :عبد الوهاب الهاني ،عضو لجنة مناهضة التعذيب بمنظمة األمم املتحدة
املقاربة الدامجة في برنامج لجنة البحوث والدراسات واستراتيجيتها (15دق(
حميدة الدريدي ،رئيسة لجنة البحوث والدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
النقاش (45دق(

اليوم الثاني  19أفريل  : 2019مواصلة عمل الورشات ثم حصة مفتوحة مع الهياكل العمومية
واملجتمع املدني
10:00 – 9:00

الورشة : 6أي تفاعل بين مختلف املتدخلين الشركاء لبناء مقاربة دامجة للفئات في وضعية هشة
رئيس الجلسة :بسام الطريفي ،نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
املقاربة الدامجة في برنامج لجنة العالقة واستراتيجيتها (15دق(
نورة الكوكي ،رئيسة لجنة العالقة مع املجتمع املدني وغيره بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
النقاش (45دق(
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11:00 – 10:00

الحصة التأليفية
رئيسة الجلسة :السيدة مبارك ،رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة
التقرير التأليفي لليومين
مصطفى العلوي ،مقرر الورشات
النقاش

13:30 – 11:00

استراحة وغداء

14:00 – 13:30

استقبال الضيوف من الهياكل العمومية واملجتمع املدني

17:00 – 14:00

حصة مفتوحة :كلمة ترحيبية بالهياكل العمومية واملجتمع املدني
كلمة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (5دق(
كلمة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب بتونس (5دق(
كلمة عضو لجنة مناهضة التعذيب بمنظمة األمم املتحدة :عبد الوهاب الهاني.
كلمة ممثل جمعية الوقاية من التعذيب بجينيف :جون سيبستيان مدير البرامج املوضوعاتية.
كلمة رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة :السيدة مبارك
تقديم برنامج سلسلة ورشات التفكير حول «ظروف احتجاز وإيواء الفئات في وضعية هشة بين القواعد الدولية
وااللتزامات الوطنية» من أجل بناء استراتيجية دامجة ،األهداف واملسار وأهم النتائج املحققة
كلمة مقرر الورشات :مصطفى العلوي
التقرير التأليفي حول مخرجات الورشات والتوصيات.
نقاش مفتوح

كلمة االختتام وتوزيع شهادات شكرللمشاركين املؤثثين لسلسلة ورشات التفكير
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التقرير العام

للندوة التأليفية
من أجل استراتيجية دامجة للفئات في وضعية هشَة
لتفعيل عهدة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
نزل افريقيا
تونس ،الخميس  18والجمعة  19أفريل 2019

تقديم
مصطفى علوي
محتوى التقرير
االفتتاح
أوال :المشاركون
ثانيا :منهجية عمل ورشة التفكير
ثالثا :محتوى ورشة التفكير
رابعا :حصيلة المناقشات
خامسا :ملخص المالحظات والتوصيات اإلضافية
سادسا :اختتام الندوة وتكريم المشاركين المؤثثين لسلسلة ورشات التفكير

في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،نظمت لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة
َ
والفئات في وضعية هشة بالهيئة يومي الخميس والجمعة  18-19أفريل  2019ندوة تأليفية لورشات التفكير وذلك بنزل أفريكا تونس حول موضوع :

« من أجل استراتيجية دامجة للفئات في وضعية هشَة
لتفعيل عهدة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب «
االفتتاح:
افتتح السيد فتحي جراي ،رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اشغال الندوة مؤكدا بعد الترحيب بكافة املشاركين:
َ
هشة في حالة االحتجاز والتي َ
ضمت األشخاص ذوي
أن سلسلة ورشات التفكير التفاعلية ذات أهمية كبيرة الهتمامها بدراسة الفئات في وضعية
اإلعاقة ،والطفولة ومجتمع «م .ع» وكبار السن واملرأة واألجانب وذوي االضطرابات النفسية والعقلية.
تحتاج هذه الفئات حين تكون مسلوبة الحرية إلى عناية إضافية باعتبار احتياجاتها الخصوصية.
َ
مثلت ورشات التفكير فرصة لتبادل األفكار وصياغة التوصيات ونشكر السيد مصطفى علوي الذي صاغ تقريرها التأليفي بأمانة.

َ
سيكون االشتغال على التقرير التأليفي محور عمل الندوة املنتظمة من أجل بلورة استراتيجية الهيئة الدامجة لفائدة الفئات في وضعية هشة.
يتيح اللقاء فرصة لتثمين دعم املنظمة العاملية للوقاية من التعذيب وشكرها على تعاونها ومرافقتنا لتنظيم ورشات التفكير كما نشكر برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي الذي ساعدنا على إطالق الورشة األولى ونعرب عن تقديرنا لكافة املنظمات واملؤسسات الشريكة والخبراء

ونخص كل من السيدين جون سيباستيان بالن مدير البرامج املوضوعاتية بجمعية الوقاية من التعذيب بجنيف والسيد عبد الوهاب الهاني ممثل
عن لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة الذي كان سندا للهيئة منذ إنشاء الهيئة.
َ
وفي كلمتها ذكرت السيدة قابريال رايترمديرة مكتب املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب بتونس ب ــ:
َ
أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وتبادل األفكار بخصوص حماية الفئات في وضعية هشة عند الحضوع لالحتجاز وكيف ندمج
العناصر التي تخصهم ضمن اهتمامات الهيئة عند التعهد بزيارة أماكن االحتجاز ومراكز اإليواء.
إن وضعية االحتجاز تجعل اإلنسان في وضعية هشاشة وعلى أعضاء الهيئة االنتباه الحتياجاتهم بدءا من الحرص على احترام شخصية املحتجز
وكذلك احترام شخصية العون املسؤول عن احتجازه .
إن وثيقة التقرير التأليفي حول ورشات التفكير ثرية ونأمل من خالل تبادل الرأي بشأنه أن نجعله أداة عمل َ
حية.
االمتنان لوجود خبرات وكفاءات تأتي من بعيد للمشاركة في هذا العمل والشكر موصول لجميع الكفاءات التي ساهمت في النقاشات واملخرجات.

ّأوال :املشاركون
َ
شارك ( )46ممثال عن املنظمات الدولية والجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق االنسان وحماية الفئات في وضعية هشة.
يتوزع املشاركون حسب النوع االجتماعي الى ( )21إمرأة و( )25رجل.
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ثانيا  :منهجية عمل الندوة التأليفية
ارتكزت منهجية عمل الندوة التأليفية خالل يوم  18أفريل على تمكين املشاركين من التقرير التأليفي لورشات التفكير ليكون مادة للحوار واملناقشة في
َ
إطار جلسة عمل َ
الحصة الصباحية تم التمهيد لها بتناول :
عامة خالل
ا«اإلطار العام لورشات التفكير مسارها وأهم نتائجها ومخرجاتها» َ
قدمته السيدة مبارك عضوة الهيئة رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص
ذوي اإلعاقة والفئات في وضعيةهشة.
َ
هشة في الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية او الالإنسانية او املهينة»َ .
قدمها السيد
ا«مكانة الفئات في وضعية
عبد الوهاب الهاني ممثل عن لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة.
َ
َ
ا«املقاربة الدامجة للفئات في وضعية هشة في أعمال اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب» قدمها السيد جون سيبستيان بالن ،مدير البرامج
املوضوعاتية بجمعية الوقاية من التعذيب بجينيف.
»مخرجات ورشات التفكير» قدمها السيد مصطفى علوي َ
مقرر ورشات التفكير.
إثر ذلك تم تنظيم ورشات العمل التالية على امتداد يوم  18أفريل والحصة الصباحية ليوم  19أفريل والتي ساهم فيها كل املشاركين في جلسة
َ
عامة :
َ
هشة في رصد أماكن الحرمان من الحرية» ترأسها السيد جون سيباستيان بلون َ
وتم
الورشة (« )1من أجل مقاربة دامجة للفئات في وضعية
تناول املوضوع بالنقاش رغم تعذر تقديم السيد لطفي عزالدين رئيس لجنة الزيارات بالهيئة ملداخلته.

الورشة (« )2من أجل مقاربة دامجة للفئات في وضعية هشة عند التعهد بحاالت انتهاكات فردية « ترأستها السيدة كيلي مودل مديرة برنامج
عدالة النوع االجتماعي باملركز الدولي للعدالة االنتقالية بنيورك َ
وقدمت مداخلتها االفتتاحية السيدة مروي الردادي رئيسة لجنة التق�صي
بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
َ
الورشة ( »)3اي اصالحات تشريعية ومؤسساتية الدماج الفئات في وضعية هشة؟ « ترأسها السيد ضياء الدين مورو كاتب عام الهيئة
الوطنية للوقاية من التعذيب َ
وقدمت مداخلتها االفتتاحية السيدة عفاف شعبان رئيسة لجنة التشريع والتقارير بالهيئة الوطنية للوقاية

من التعذيب.
َ
الورشة (« )4املقاربة الدامجة للفئات في وضعية هشة في برامج اللتوعية والتكوين» ترأستها السيدة لور عن املنظمة العاملية ملناهضة
التعذيب َ
وقدم مداخلتها االفتتاحية السيد الطاهر كدا�شي رئيس لجنة التوعية والتحسيس.
َ
الورشة (« )5املقاربة الدامجة للفئات في وضعية هشة في البحوث والدراسات» وقد تعذر تنظيم الورشة االخيرة بسبب تخلف حضور السيدة
حميدة الدريدي رئيسة لجنة البحوث والدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

ُ
وخصصت عشية اليوم الثاني للندوة ( 19افريل) في صيغة جلسة عامة حضرها عدد كبير من ممثلي الهياكل العمومية واملجتمع املدني الشريك في
مجمل ورشات التفكير املنجزة منذ ديسمبر2017-افريل : 2019
لتقديم كلمات ترحيبية بالهياكل العمومية واملجتمع املدني املشارك في كل ورشات التفكير السبعة.
تقديم التقرير التأليفي لورشات التفكير على ضوء مناقشتة الجماعية واالضافات النوعية التي شملته وفسح املجال ملناقشته النهائية.
االختتام وتوزيع شهادات شكر على املشاركين املؤثثين لسلسلة ورشات التفكير.

ثالثا -محتوى الندوة
 -1اإلطارالعام لورشات التفكير:
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َ
تولت السيدة السيدة مبارك ،عضوة الهيئة ،رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الهشة عرض اإلطار العام للندوة
التي َ
تتوج سلسلة من سبع ورشات نقاش وتفكير حول «ظروف احتجاز وإيواء األشخاص في وضعية هشة بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية»
من أجل بناء استراتيجية دامجة ،األهداف واملسار وأهم النتائج املحققة.
وقد شملت األشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال و املجتمع «م.ع» (املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجن�سي والعابرون جنسيا) وكبار السن و
النساء و األجانب و األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية والتي امتدت من  20ديسمبر  2017إلى  4أفريل  2019لتختتم بورشة تأليفية
في  18أفريل وذلك بمشاركة خبراء دوليين وأمميين ووطنيين وممثلي الهياكل العمومية واملجتمع املدني الدولي والوطني وقد انتظمت على التوالي
كما يبرزها الجدول املوالي :
جدول ( :)1محاور ورشات التفكير ومواعيدها
ع/ر

التاريخ

1
2
3
4
5
6
7

 20ديسمبر2017
 18سبتمبر 2018
30اكتوبر 2018
 27ديسمبر 2018
30جانفي 2019
 19مارس 2019
04افريل 2019

الفئة
األشخاص ذوو اإلعاقة
الطفولة
مجتمع «م.ع«
كبار السن
املرأة
األجانب
ذوو االضطرابات النفسية والعقلية

َ
َ
َ
متخصصة في الفئات وضعية هشة حتى تأخذ وضعياتهم الخصوصية بعين
كما ذكرت بأن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أحدثت لجنة
االعتبار عند زيارة أماكن االحتجاز واإليواء .
الهدف العام:
َ
اعتبرت أن الهدف العام من تنظيم ورشات التفكير هو إتاحة الفرصة ألعضاء الهيئة حتى يدركوا خصوصيات األشخاص في وضعية هشة عند
تعهدهم باملراقبة أو التق�صي في حاالت االنتهاك.
تساعد مخرجات ورشات التفكير على تحسين عمل الهيئة وتطوير أدوات عملها وتجويدها (دليل الزيارة ودليل التق�صي(.
أتاحت الورشات لقاء املجتمع املدني الوطني والدولي وممثلي الهياكل العمومية لتسليط الضوء على اشكاليات مختلفة بهدف الفهم املشترك
واستيعاب التحديات املشتركة بالنسبة لألشخاص في وضعية هشاشة.
النتائج:
من أبرز نتائج ورشات التفكير الحضور النوعي والكمي للمشاركين حيث بلغ عددهم الجملي  399مشارك(ة) بمعدل  57مشارك(ة) للورشة وهم
يمثلون هياكل حكومية بنسبة  52في املائة ومجتمع مدني بنسبة  48في املائة ،يتوزعون حسب النوع االجتماعي على  49باملائة نساء و 51باملائة
رجال.
ُس َجل أكثر حضور بورشة الطفولة ( 92مشارك/ة(.
حضور خبراء أمميين أو منظمات إقليمية خبرات وطنية من اختصاصات مختلفة ومن قطاعات متنوعة.
من مكاسب ورشات التفكير خلق فضاء حيوي َ
وبناء لتبادل األفكار والنقاش.

َ
نالت الورشات استحسان املشاركين لجرأتها وشجاعتها لتناول موضوع الفئات في وضعية هشة.
انتهت ورشات التفكير إلى صياغة  184توصية.

وحظيت ورشات التفكير بتغطية إعالمية مميزة وواسعة أتاحت إشعاعا إعالميا للهيئة والتعريف بدورها لدى الرأي العام.
واختتمت السيدة مبارك كلمتها مؤكدة حاجة الهيئة أن تكون املقاربة الدامجة حاضرة في كل أنشطة الهيئة (الزيارات -البحوث والدراسات – العالقة
باملجتمع املدني (...
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َ
 -2مداخلة حول «مكانة الفئات في وضعية هشة في الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة»
َ
َ
قدمها السيد عبد الوهاب الهاني ممثل عن لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة .والتي اكد فيها بالخصوص على :
شكر الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على تنظيم الورشات حول الفئات في وضعية هشة والورشة الختامية لعرض نتائجها ومناقشتها.
َ
وتساءل في بداية حديثه كيف تتعاطى اللجنة األممية مع الوضعيات الهشة؟ مذكرا بالبروتوكول االختياري لالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب
والذي انشأت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بمقتضاه.
َ
إنه محمول على الدولة الطرف تقديم تقرير حول نشاطها السنوي وعبر عن تهنئته ألعضاء الهيئة على إعداد التقرير األول وتقديمه إلى رئيس
الجمهورية.
لقد َ
قدمت لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة التقرير ( )11وفي التقرير األخير تقرؤون في القضايا املستجدة الهامة زيادة في نسبة احتجاز
املهاجرين بوصفها روتينا وليس تدبيرا استثنائيا وفق ما ينص عليه القانون الدولي ،فقرة  47-51من التقرير.

إن املعلومات التي ترد على لجنة األمم املتحدة تحث على التركيز على الفئات املستضعفة (فئة املهاجرين مثال هي الفئة األولى التي وردت بشأنها
إشعارات(.
عندما تستعرض اللجنة التقارير الدورية للدول تستمع للهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب وللمؤسسة املعنية بحقوق اإلنسان ُوينتظر خالل
سنة  2020أن تقدم تونس تقريرها.

الحظت اللجنة إثر دراسة تقرير هولندة أن اآللية الوطنية بهولندة ركزت على فئة األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعقلية الذين ُيودعون
قسرا في املؤسسات االستشفائية وفي فقه اللجنة أصبح ينظر إلى تلك املؤسسات بوصفها مؤسسات لالحتجاز.
إن هذه الفئة تستحق التركيز عليها واالهتمام باحتياجاتها خصوصا وأن ظروفهم ال تسمح لهم باملطالبة بحقوقهم.
ومن بين توصيات اللجنة إلى هولندة االهتمام بفئة املحكومين عليهم باملؤبدُ ،ويعتبر هذا الحكم في حال عدم إمكانية مراجعته بعد مدة ( 25سنة

على األقل) انتهاك للحق في األمل .فقرة  34-35من التقرير.
لقد ألغت عديد الدول عقوبة اإلعدام غير أنها أصبحت ُت َ
وسع من عقوبة الحكم بالسجن املؤبد تحت ضغط املنظمات الدولية وقد أنشأت تركيا
َ
املشددة (وذلك يؤكد أنه ال أمل في الخروج من السجن ّإلى األبد وهو ما ينعكس على تشديد ظروف اإلقامة والتهاون في حق السجين
عقوبة املؤبد
في الرعاية الصحية) وتحتاج هذه الفئة مزيد االهتمام بأوضاعهم.

موضوع األطفال املحتجزين أو املودعين بمراكز الرعاية االجتماعية فئة تستحق االهتمام الخصو�صي وبسبب مكافحة املخدرات تعمد فيتنام
الى إيداع األطفال والشباب في مراكز إعادة اإلدماج بوصفها سالبة للحرية بغاية نبيلة هي إدماجهم ولكن في ظل العمل الشاق وقطع الروابط
َ
العائلية التي يواجهونها تصبح وضعياتهم هشة.
وألنه باملثال يتضح الحال على َ
حد قول الجاحظ ،على اآلليات الوطنية أال تكتفي بالرصد بل تحرص على تقديم التوصيات.
َ
َ
علما وأن صندوق األمم املتحدة ملساعدة قضايا التعذيب اهتم بالعنف الجنساني املسلط على املرأة واعتبرها من الفئات الهشة.

وختم املحاضر مداخلته بتثمين ما قامت به الهيئة من خالل لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة ،من مجهود
َ
جبار لالهتمام بالفئات في وضعية هشة ودرس أوضاعها في حال االحتجاز من زوايا متنوعة وشاملة.
وفي مداخلة بعنوان «املقاربة الدامجة للفئات في وضعية هشة في أعمال اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب» َ
قدمها السيد جون سيبستيان
-3
َ
بالن ،مديرالبرامج املوضوعاتية بجمعية الوقاية من التعذيب بجينيف .اكد على ما يلي:
َ
أن األشخاص ذوي األوضاع الهشة في صلب عمل املنظمة التي يعمل بها وفي صلب املقاربة الوقائية من التعذيب.
ليس للمنظمات األممية قائمة متكاملة لألشخاص في وضعية هشاشة وتتغير الفئات االملستضعفة بتغير الثقافات.
َ
تتحدد الهشاشة باملخاطر الواضحة (السن  -االختيارات الجنسية  -املستوى الثقافي  )...وبالعوامل البيئية (سلب الحرية  -تهيئة األماكن الخاصة
باالحتجاز -البنى التحتية التي يتعين أن تستجيب إلى واقع األشخاص  -االكتظاظ يخلق أوضاعا هشة – إن عدد  20موقوف ومراقب واحد
يضعف التأطير -الوضعية االجتماعية لألشخاص املوقوفين(.
على جهود مختلف األطراف أن تتظافر باختالف مستويات عملهم وأخذ هوية الشخص وخصوصيته بعين االعتبار لتحديد عناصر االهتمام.
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أهمية دور اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب بحسب ما حدده البروتوكول االختياري الذي أعطى إطارا النشاء اآللية الوطنية ونسجل أن أكثر
من  80دولة منخرطة في البروتوكول.
َ
يتعين على اآلليات الوطنية في املستوى املؤسساتي أن تضمن حماية التنوع واألقليات وإشراك عناصر من املجتمع املدني مع اعتماد سياسة
عدم التمييز لحماية حقوق اإلنسان على الوجه األمثل.

من الناحية العملياتية نركز على أفضل املمارسات (تنظيم مجموعات عمل حول املواضيع يشارك فيها املجتمع املدني  -اختيار املكان ألنه ال
يمكن استعمال نفس املقاربة في األمكنة املختلفة لضمان حسن التواصل مع الفئات عند الزيارات  -حسن تدريب فرق الزيارة حتى تعمل على
املشكالت بصورة أفضل وتتواصل مع الفئات َ
املهمشة بصورة أحسن  -الزيارات النوعية الجيدة تحتاج للوقت الكافي ملحادثة املوقوفين حتى
تكون النظرة واضحة واالستنتاجات دقيقة للتحاور مع السلطات.
إن إعداد اآلليات ملختلف التقارير الخاصة بالزيارات أو بنشاطها السنوي مهم للغاية وهو يستوجب االعتماد على املعايير الدولية الخاصة
بأوضاع الهشاشة (قواعد بانكوك وماندال  -األطفال – املرأة  -األشخاص ذوي األعاقة.
بالنسبة للحوار املؤسساتي واملناصرة هناك عديد املنصات الخاصة بحقوق اإلنسان تساعد في العمل ويتعين استغاللها.
جعل السلطات تفهم مسألة الهشاشة من خالل املجموعات الخصوصية (انقلترا تناولت املوضوع وتعاملت السلطات مع املقاربة الوقائية(.
َ
قدم السيد مصطفى العلويَ :
مقررالورشات النتائج التالية:
 -4وفي مداخلته حول «مخرجات ورشات التفكير»
أفضت ورشات التفكير إلى صياغة  184توصية شملت الفئات السبعة موضوع االهتمام وقد تم تبويبها على  5مستويات تتعلق بشروط تحسين
ظروف االحتجاز واإليواء بالنسبة لكل فئة وهي على التوالي :
املستوى التشريعي.
مستوى التنظيم والتنسيق والتعاون مع املجتمع املدني.
مستوى انتداب وتطوير قدرات العاملين بمؤسسات االحتجاز واإليواء.
مستوى تقييم الجهود والرصد والرقابة بأماكن االحتجاز واإليواء.
مستوى تعزيز املشاركة وحماية املتضررين.
وتم تخصيص الجزء السادس لتقديم التوصيات َ
هذاَ ،
املوحدة التي انبثقت عن ورشات التفكير بشأن تحسين ظروف احتجاز األشخاص في وضعية
َ
َ
ُ
هشة .كما أتاحت الورشات بلورة توصيات خصوصية تتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وشروط تيسير عملها والتي نفرد لها الجزء السابع
من التقرير التأليفي.
ونظرا لضيق الوقت املتاح للعرض تم االكتفاء باستعراض التوصيات َ
املوحدة التي انبثقت عن ورشات التفكير بشأن تحسين ظروف احتجاز
َ
األشخاص في وضعية هشة وعددها  36توصية.

) (1على املستوى التشريعي والتنظيمي:
 .1العمل على مواءمة النصوص التشريعية والترتيبية لالتفاقيات الدولية ذات العالقة وملضامين دستور الجمهورية التونسية لسنة .2014
 .2تنقيح القانون الخاص باملنظومة السجنية (قانون نظام السجون عدد 52املؤرخ في  14ماي  2001والقانون عدد  58املؤرخ في  4اوت )2008
في اتجاه تدعيم حقوق املرأة السجينة ومراعاة خصوصياتها واعتبار العقوبات البديلة عن السجن أو الحط من العقوبة (األم الحامل
واملرضعة) واالعتراف بحق السجين/ة في املعاشرة الزوجية.
 .3تنقيح الفصل  13مكرر من مجلة اإلجراءات الجزائية بما يضمن توفير الترجمة بلغة اإلشارة أثناء مختلف مراحل التحقيق واملقاضاة عندما
يكون املشتبه به حامل إلعاقة في السمع والنطق.
 .4إلغاء الفصل  230من «م إ ج» 14بوصفه مخالفا للدستور واملواثيق الدولية.
َ
َ
واملس من حرمته الجسدية واعتباره تعذيبا.
وإنهاء العمل بالفحص الشرجي ملا يمثله من إساءة بالغة لكرامة الفرد
 14مجلة االجراءات الجزائية.

143

 .5التعجيل بوضع اإلجراءات الترتيبية لتفعيل القانون عدد  58لسنة  2017بشأن إحداث فرقة أمنية مختصة في قضايا جرائم العنف ضد
املرأة والطفولة.
َ
 .6مراجعة التشريعات املنظمة ملؤسسات الرعاية واإليواء حتى تتجاوز نقائصها التي كشفتها تقارير أجهزة الرقابة وآليات حماية حقوق اإلنسان.
 .7تدعيم دور املراقبة القضائية قبل املحاكمة ،كبديل عن االيقاف وإعطاء القا�ضي دور الوساطة الجزائية في بعض الجنح والجرائم التي ال
تشكل خطرا على األمن العام.
 .8اعتماد تدابير تعليق تنفيذ العقوبة السجنية مع الوضع تحت اإلختبار من قبل القا�ضي بعد استشارة أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي.
 .9ضمان معرفة املحتفظ به أو السجين ملسارات مقاضاته والحقوق املكفولة له.

) (2تحسين ظروف االحتجازو اإليواء وتعزيزاملشاركة وحماية املتضررين:
 .1إنجاز دراسات وطنية حول وضعية املحرومين من َ
الحرية وتصنيفهم لتحديد إستراتيجية وطنية لحماية حقوقهم وتحسين برامج إدماجهم.
 .2تعهد البنية التحية بمؤسسات اإليواء والرعاية وصيانتها وتحسين مظهرها العام.
 .3العمل على مالءمة أماكن االحتجاز لخصوصيات حاالت اإلعاقة الحركية والبصرية ّ
وحل مشكل الحواجز املعمارية لضمان «سهولة
ّ
الخصوصية داخل الغرف ،تهيئة األروقة ،تهيئة دورات املياه والصرف الصحي ،تهيئة املساحات واألماكن
التحرك والوصول» (توفير املرافق
الجماعية ،وفضاءات الترفيه ،والصاالت(.
 .4اعتماد خاليا اإلنصات للسجناء وفتح مجال تعاون إدارة السجون مع منظمات املجتمع املدني لتحسين ظروف اإلحاطة باملحتجزين.
 .5توفير أخصائيين في التغذية بالسجون لحماية أفضل لصحة املحرومين من َ
حريتهم.
 .6تفعيل آليات املراقبة والرصد واإلشعار.
 .7مزيد االهتمام باألنشطة الترفيهية والتثقيفية والتوعوية الخصوصية.
 .8ترسيخ مبدأ الرعاية الشاملة للمحتجزين داخل مراكز االحتجاز واإليواء (الرعاية الصحية والنفسية والرعاية االجتماعية والقانونية(.
 .9احترام مبادئ املساعدة املقدمة بما يحفظ الكرامة ويحمي املعطيات الشخصية.
َ
َ
املتسبببن فيها وضمان عدم افالتهم من العقاب.
للمتضررين من مختلف االعتداءات لتأمين مالحقة
 .10إتاحة التشكي
 .11تنفيذ االتفاقية مع وزارة العدل القاضية بوضع صندوق للشكايات على أن تضمن فتحه من قبل ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
دون سواه.

) (3دعم ظروف العاملين وتحسين قدراتهم:
 .1وضع مقاييس ومعايير دقيقة النتداب العاملين بأماكن االحتجاز وتعهد تكوينهم األسا�سي والتكميلي وتحسين أوضاعهم املهنية بما َ
يرسخ
لديهم قواعد العمل وفق املقاربة املبنية على حماية حقوق اإلنسان.
 .2برمجة دورات تكوينية وتدريبية وورشات توعوية لفائدة األعوان واملشرفين على أماكن االحتجاز واإليواء حول كيفية التعامل مع األشخاص
َ
هشة.
املحتجزين في وضعية
 .3ضرورة التزام العاملين بمراكز االحتجاز واإليواء بمدونة سلوك املوظف العمومي ومدونات أخالقيات املهنة الجاري بها العمل والتعجيل بسن
مدونات سلوك لباقي األسالك املتدخلة بمؤسسات االحتجاز واإليواء واالنضباط ألخالقيات املهن بتلك املؤسسات.

) (4تعزيزعالقة املؤسسة السالبة للحرية باملحتجزين وبأسرهم:
 .1العمل على تطوير عالقة السجين بأسرته وربط الصلة بها.
 .2العمل على تطوير الشراكة بين أسرة السجين ومركز إصالح األطفال أو الوحدة السجنية أو مركز اإليواء أو مركز العالج بأقسام الطب
النف�سي في حاالت اإليواء الوجوبي أو اإليواء دون الرضا.
َ
والحراس وأهمية تفاعل العالقات االجتماعية.
 .3العناية بالتأثير املتبادل بين السجناء
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َ
) (5إعداد املحتجزين لالندماج مجددا في املجتمع:
 .1تطوير مقاربة التأهيل واإلدماج االجتماعي للمحتجزين مع اعتماد اإلعداد التدريجي للخروج من األماكن السالبة للحرية وتوفير املساعدة
القانونية والنفسية واالجتماعية إلعادة َ
التكيف االجتماعي.
َ
للمسرحين (الرعاية الصحية والنفسية والرعاية االجتماعية والقانونية(.
 .2ترسيخ مبدأ الرعاية االدماجية الشاملة

) (6تيسيراملسارالقضائي والعمل على اعتماد بدائل للعقوبة السجنية:
 .1تفعيل وتوسيع مجال عقوبة العمل من أجل املصلحة العامة.
 .2النظر في بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
 .3اعتماد السوار اإللكتروني بديال عن االحتجاز.

) (7التعاون والشراكة مع املجتمع املدني:

َ
هشة َ
تيسر التدخل والتعاون
 .1وضع قاعدة بيانات وخارطة في املؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال حماية ورعاية األشخاص في وضعية
األفضل لحمايتهم وإسداء الخدمات لهم.
 .2العمل على توفير مختصين في لغة اإلشارة إعماال ّ
ّ
للصم وبطريقة برايل للمكفوفين.
للحق في الوصول إلى املعلومة بلغة اإلشارة
 .3توفير املساعدة اإلنسانية للعاجزين عن الحركة وغير القادرين على الوصول دون مساعدة اآلخر.
َ
املسرحين من السجون ومراكز اصالح األطفال وتحسين مستوى التنسيق والتكامل بين املتدخلين
 .4تفعيل االتفاقيات املشتركة بشأن تأهيل
في منظومة الرعاية والحماية واإلدماج .
 .5دعم البرامج املشتركة ملزيد تثقيف وتكوين اإلعالميين حول الحقوق والحريات املتعلقة بالنساء املحتجزات مع احترام النوع االجتماعي
وحماية املعطيات الشخصية.

َ
اما التوصيات التي تتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فقد تناولت ثالثة عناصر:
أ .إذكاء الوعي املؤسساتي واملجتمعي بدورالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب:
 -1مزيد دعم تكوين األعوان املكلفين بإنفاذ القوانين بخصوص االليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان وإبراز مهام الهيئة الوطنية للوقاية
من التعذيب وصالحياتها.
 -2إبرام اتفاقيات عمل وبروتوكوالت تعاون وتنظيم لقاءات عمل تتيح مزيد التعريف بالهيئة لدى املؤسسات الخاضعة لعهدتها.
 -3تنظيم أنشطة ومنابر وتظاهرات تتيح مزيد التعريف بالهيئة لدى الرأي العام واملجتمع املدني لنشر ثقافة الوقاية من التعذيب ومناصرة
حقوق اإلنسان في وضعية االحتجاز.
ب .تنقيح القانون األسا�سي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب:
 -1على الهيئة تقديم مشروع تنقيح قانونها األسا�سي على ضوء ما استخلصته من ممارستها( .من ذلك تنقيح النقطة  2الفصل  3املتعلق
بمهام الهيئة وصالحياتها وتوسعة «التأكد من توفر الحماية الخصوصية لألشخاص ذوي اإلعاقة « ..لتشمل أيضا ،غيرهم من الحاالت
َ
في وضعية هشة والتي شملتها ورشات التفكير بالدرس واالهتمام.
 -2توسعة تمثيلية األطباء النفسانيين املختصين في مجال التعهد النف�سي بضحايا التعذيب ضمن تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب .
ج .اعتماد مقاربة إدماجية عند رصد أماكن االحتجازواإليواء:
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 -1تطوير أداء عمل الهيئة بداية من وضع «نظارات» النوع االجتماعي والتنوع الجن�سي والفئات املستضعفة عند القيام بزيارات مراكز
االحتجاز.

رابعا :أعمال الورشات والنقاشات
الورشة (« )1من أجل مقاربة دامجة للفئات في وضعية هشة في رصد أماكن الحرمان من الحرية«
رئيس الجلسة :جون سيبستيان بالن
َ
رغم تعذر حضور السيد لطفي عزالدين :رئيس لجنة الزيارات بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب .لعرض مداخلته حول «تقديم عام لإلستراتيجية
الدامجة في أعمال لجنة الزيارات» (دليل الزيارات ،دليل اإلجراءات ،املذكرة املرجعية (checklist :
فقد تناولت املناقشات املالحظات والتوصيات التالية:
َ
الخاصة» ألننا كلنا لنا احتياجات خاصة واالستعاضة
أهمية ضبط املصطلحات من ذلك الدعوة لالستغناء عن مصطلح «ذوي االحتياجات
َ
عنها بالفئات في وضعية هشة.
ّ
ال يزور القضاة أماكن االحتجاز إال خالل فترة دراستهم باملعهد األعلى للقضاء والتساؤل مطروح بشأن االستراتيجية األمثل ليكونواعلى علم بواقع
وظروف االحتجاز .
بلورة صياغة املقترحات لتكون مباشرة لتغيير األوضاع واالستعاضة عن «ضرورة تنقيح» بــ» تنقيح» وتحديد مفهوم االحتجاز الكلي أو الجزئي
والتدقيق في «العقوبة البدنية» واملقصود بالعالقات الزوجية.
وقد تجلى من املناقشات أن ترجمة التوصيات بالفرنسية لم يكن دقيقا مقارنة بالنص األصلي باللغة العربية.
َ
ومحددة في الزمن » «SMARTالـتأكيد على أن تكون التوصيات.
موجزة ،قابلة للتحقق وللقياس
إدراج التوصية الخاصة بالحق في الخلوة الشرعية ورفعها لتشمل السجناء نساء ورجاال.
أهمية اعتبار دعم خبراء علم النفس ملراعاة هشاشة املجردين من حريتهم.
مالءمة التوصيات للواقع االجتماعي (هل يجوز االعتراف بالحق في املعاشرة الزوجية بالنسبة للمتورطين في قضايا أخالقية(.
النظر الى التوصيات من زاوية ملن هي موجهة وتبادل الرأي مع مختلف األطراف بخصوص التوصيات التجديدية لتغيير املواقف.
أظهرت زيارة سجن النساء أن األسر ال تزور املرأة لذلك تتأكد أهمية توسعة األطراف املسموح لهم بالزيارة لتشمل األصدقاء.
يطلب القا�ضي موافقة األب في حالة طلب إجهاض الفتاة ضحية االغتصاب وهذا يؤثر سلبا ويشكل خطورة على البنت.
عديد التوصيات تدخل في مناصرة الهيئة :وضع التوصيات وتبويبها في سياق مهمة الهيئة وغيرها.
اعتماد ذوي اإلعاقة مصطلحا معتمدا عوضا عن حاملي اإلعاقة.
حماية أفضل لحماية املعطيات الشخصية للسجين يتعين عدم التشهير بالسجناء الذين أودعوا على قاعدة الجريمة املنصوص عليها بالفصل
 230عند إيداعهم .
اعتبار املصابين بالسيدا من بين الفئات الهشة التي تحتاج الرعاية الخصوصية.
يعترف باإلعاقة عند االستظهار بالبطاقة وهو ما يتوجب اعتباره بالنسبة لغير حاملي اإلعاقة.
اعتماد حق النفاذ للزائرين.
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وقد أكد رئيس الجلسة أن:
املناقشات زادت من ثراء الوثيقة واألمر يحتاج إلى مزيد التدقيق في املصطلحات.
أهمية أن تكون التوصيات واقعية وجريئة إذ يجب كسر الحواجز مع مراعاة الظروف دون خوف.
ولإلجابة على سؤال هل متاح تقديم مقترحات مكتوبة؟ َتمت اإلفادة أن املهم هو أن تكون التوصيات دقيقة وتحترم املعايير.
نعتمد على الخبراء لتدقيق املصطلحات املتداولة.
الورشة (« )2من أجل مقاربة دامجة للفئات في وضعية هشة عند التعهد بحاالت االنتهاك الفردية«
ترأست الجلسة :السيدة كيلي مودل :مديرة برنامج عدالة النوع االجتماعي باملركزالدولي للعدالة االنتقالية بنيويورك
وتناولت السيدة مروى الردادي :رئيسة لجنة التق�صي بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب «التقديم العام لالستراتيجية الدامجة في أعمال
َ
لجنة التق�صي (دليل التق�صي ،دليل اإلجراءات ،املذكرة املرجعية ») checklist :وقد اكدت رئيسة الجلسة على ما يلي:
التعبير عن سعادتها باملشاركة في الورشة،
أن عديد الحاالت تنطبق عليها الهشاشة (ذوي اإلعاقة  -النساء )..وهي تفرض مسؤولية إيجاد استراتيجيات واستعمال طرق لتجاوز العقبات التي
تواجه عديد الفئات في وضعية هشة.
من خالل التقارير نأخذ بعين االعتبار كل الفئات املستضعفة وتقييم القائمات الخاصة بهذه املجموعات الهشة.
َ
ال بد من التركيز على الفئات في وضعية هشة وإيجاد حلول للعنف وسوء املعاملة التي يتعرضون لها.
هناك حاجة للتوعية وتحسيس األطراف في األماكن السالبة للحرية لكسب الثقة والتعامل معهم لتجاوز معاناتهم.
أهمية التواصل بالنسبة للجميع وإيجاد السياسات املالئمة حتى تغير املؤسسات مقاربتها ملواجهة التحديات وتعمل الهيئة على صياغة التقارير
الدقيقة التي تساعد على تغيير الواقع والحد من ظاهرة التعذيب.
كشفت الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة الوطنية خالل ديسمبر املا�ضي عن أهمية العناية باألشخاص املستضعفين وفهم أوضاعهم والوقوف
َ
على احتياجاتهم وذلك يحتاج إلى ديناميكية لبناء الثقة واالستماع ّإلى مشاكل الفئات في وضعية هشة للحصول على املعلومات الكافية لتقديم
الدعم املناسب لهم.
أهمية اعتماد قائمة تدقيق تمتاز باملرونة،
على املؤسسات الفهم الجيد ملختلف الحاالت وتحديد طريقة التواصل مع الضحايا ملساعدتهم على تجاوز أوضاعهم الصعبة حتى نحسن العالقة
بين املؤسسات الرسمية واألشخاص املحتجزين.
توفير الظروف لحديث الضحايا عن ظروفهم ومعاناتهم (االهتمام باألطفال الذين يعانون من كثير املشاكل في األماكن السالبة للحرية) وللهيئة
الوطنية دور كبير في هذا املجال.
وفي مداخلتها َ
شددت السيدة مروى الردادي رئيسة لجنة التق�صي بالهيئة على ما يلي:
منذ انطالق عمل الهيئة إنكب األعضاء على ضبط معايير لحسن أداء مهامها ،وقد أولت عناية خاصة بالفئات في وضعية هشة وأفردت لهم لجنة
خاصة تعنى بمتابعة أوضاعهم.
َ
تم إعداد أدلة تم عرضها على الخبراء ،غير أنها الحظت مرور متعثر للمصادقة على األدلة الضابطة.
تسعى الهيئة لتطبيق اإلجراءات وفقا لقانونها واملعايير الدولية،
اليوم نتحدث عن مشروع دليل عمل للتق�صي يضبط املعايير كما جاءت في القانون االسا�سي من التبليغ وإجراءاته وحماية املبلغ إلى زيارات
التق�صي وتقاريره ومرحلة إحالة امللفات إلى الجهات القضائية ومتابعتها أمام الجهات اإلدارية أو القضائية.
تم عقد عديد الورشات حول التق�صي وإجراءاته خالل الندوة الدولية األولى التي نظمتها الهيئة تحت عنوان «آليات العمل في مختلف اآلليات«
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تم عرض دليل التق�صي على النقاش وكذلك دليل االستماع واملقابلة وتقارير التق�صي وقد لقيت الهيئة دعما كبيرا من الشركاء من بينهم املركز
الدولي للعدالة االنتقالية واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب واملعهد الدانماركي ملناهضة التعذيب.
احترم الدليل اإلجرائي والدليل العام للتق�صي ودليل اإلجراءات (سيرورة معالجة امللفات) والدليل التوجيهي املرجعية الوطنية والدولية لحقوق
اإلنسان (الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان ومختلف االتفاقيات ذات العالقة والقواعد النموذجية واملبادئ التوجيهية(.
َ
تخضع إجراءات ومبادئ املقابلة إلى املرجعيات العلمية والفنية والحقوقية ويتم األخذ بعين االعتبار خصوصيات الفئات في وضعية هشة في
مختلف مراحل التق�صي وفي مختلف حاالت االنتهاك( :املوت املستراب – اختفاء قسري – تعذيب – عنف جن�سي –احتجاز تعسفي -سوء
َ
الصحة – انتهاكات خالل وضعيات خاصة :ترحيل ايواء اقامة – انتهاكات أخرى :حرية املعتقد – اللباس او التعليم حقوق
معاملة – انتهاك حق
االقليات والالجئين(.
خصوصيات مقابلة ضحايا العنف الجن�سيَ :
تتم معالجة تجربة هؤالء املتضررين مع الحساسية والتعاطف – االنتباه للغة الجسد – تفادي
الحكم املسبق – تحديد املقاربة مع الضحية – نبحث عن درجة تماهي الشخص مع أحد املصطلحات «ضحية – سجين -ناجي – االحتياط من
خطر تجدد الصدمة النفسية «.
خصوصيات مقابلة النساء :محورها املتضررة قد يستخدمن تعبيرات ملطفة – ال يجوز للنساء التحدث عن االنتهاكات التي تعرضن لهن – تعانين
– من وصمة العار–
خالل املقابالت :توفير مساحة خاصة – املتضررة تقود املقابلة – اختيار الهوية الجنسانية للقائم باملقابلة – توفير أثاث مريح للنساء الحوامل
االستماع النشط حضور مختص نف�سي واجتماعي.
خصوصيات االستماع إلى مجتمع «م.ع» وفهم اإلشارات – تعميق الفهم املعمق للمحرمات والعقوبات االجتماعية عند التحدث عن املثلية
وتفكيك معنى اإلشارات في الشهادات ...
خصوصيات املقابلة مع األشخاص ذوي اإلعاقة :مالحظة  6باملائة من املجتمع في تونس  2018عددهم يتجاوز  170ألف حسب املنظمة التونسية
للدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة.
وقع ضبط معايير لتحديد صفة «الشخص املعوق» هو «كل شخص له نقص دائم في القدرات واملؤهالت البدنية او العقلية او الحسية ولد بها او
لحق به بعد الوالدة يحد من قدرته على اداء نشاط او أكثر من االنشطة االساسية اليومية الشخصية او االجتماعية ويقلص من فرص ادماجه
داخل الحياة السجنية خاصة وحسب هذا املفهوم فإن املعوق ليس الذي لديه عجز نتيجة عاهة في جسمه بل تتجاوز ذلك لتشمل اإلعاقة كل
فرد له صعوبات أو عجز عن أداء دوره الطبيعي رغم سالمة أعضائه ..حالة انطواء السجين وعجزه عن االندماج .
قبل املقابلة النظر إلى مكان املقابلة وفي درجة تيسير تنقله – الوصول إلى املراحيض -وصف دقيق للقاعة مكان املقابلة – حضور دليل بلغة
برايل ومختص في ذلك – االبتعاد عن مصطلحات معاق – ذوي احتياجات خاصة – التعريف بالهيئة وبمهامها -البحث في عالقة الضحية مع
أسرته.
النظر في امكانية تقديم شكاوى من قبل ذوي االعاقة وبناء قنوات تواصل معهم.
وقد أثارت املداخلة نقاشات مستفيضة من بينها:
بشأن خصوصيات االستماع لذوي االعاقة أن نسبة  6باملائة في املجتمع من ذوي االعاقة واملشار اليها غير َ
محينة .مفهوم الشخص املعوق غير
متوافق مع التعريف الدولي (االتفاقية) – تصنيف اإلعاقة غير دقيقة  -لغة االشارة غير َ
موحدة في تونس نحتاج الى ضبط قاموس وطني – دعوة
لتشريك لجمعيات ذوي اإلعاقة.
االتفاقية الدولية ال ّ
تعرف األشخاص ذوي اإلعاقة بقدراتهم بل بالحواجز التي يواجهونها.
التأكيد على الدقة في استعمال املصطلحات (عدم استخدام حامل االعاقة وإنما ذوي اإلعاقة ،بالنسبة ملجلة الطفل الصواب مجلة حماية
الطفل(.
يتعين بناء دليل التق�صي على الحقوق التي يتمتع بها السجناء في أماكن الحرمان من الحرية مع الحقوق اإلضافية لألشخاص في وضعية هشة.
أهمية تحديد اإلجراءات الخاصة بسماع الطفل للتأكد من َ
تمتعه بالضمانات  -وطرح السؤال عليه :هل تمتعت بآلية الوساطة؟ مثال.
العمل في الهيئة يحتاج الى العمل االفقي لتوحيد املفاهيم واملصطلحات واملنهجيات...
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أدوار الهيئة الوطنية انطالقا من عمل اللجان يتضمن غموضا بسبب الترجمة الفرنسية.
أهمية التدقيق في املصطلحات أن ضحايا التعذيب مثال يعرفون أنفسهم امام هيئة الحقيقة والكرامة بأنهم الناجون من التعذيب.
اإلشارة إلى أهمية تبني املفاهيم طبقا للمرجعية الحقوقية التي تضمنتها االتفاقيات الدولية.
الحاجة للقوة الثبوتية ملمارسة الهيئة ملهامها...
القائمة التدقيقية أساس التق�صي السليم.
يمثل التق�صي خصوصية القانون التون�سي وهي َ
املهمة التي أسندها املشرع للهيئة ومنحها دورا معينا لتكوين امللفات.
َ
املشرع هرب من فصل املوضوع حتى ال يتصادم مع الجهة القضائية ،في قانون الهيئة يتحدث عن البالغات واالعالمات ..التق�صي هو تقنية
للبحث َ
وتم ترك الباب مفتوحا للهيئة لتقوم باألبحاث وأتاح لها اإلحالة على الجهات اإلدارية والقضائية ...وهي دعوة للهيئة لتقوم باألبحاث.
القوة الثبوتية لألبحاث هل هو بداية ُح َجة أم ُح َجة كاملة؟ ترك املشرع الباب مفتوحا لفقه القضاء حتى َيكيف األعمال بطريقة غير مباشرة .لقد

منح القانون ألعضاء الهيئة صفة الضابطة العدلية انطالقا من (أداء القسم – املحاضر املحررة ال يمكن الطعن فيها إال بالزور -أعضاء الهيئة
خبراء) وبقي التعهد بالدور بما فيه الفائدة للضحايا.
َ
استراتيجية التق�صي تم إقرارها بالهيئة ُ
وض َمنت بالتقرير السنوي للهيئة ومكنت زيارات التق�صي من تطوير مقاربة الوقاية.

الورشة ( )3تناولت ّ
«أي إصالحات تشريعية ومؤسساتية إلدماج الفئات في وضعية هشة؟» وترأسها السيد ضياء الدين مورو كاتب عام الهيئة وقد
مهدت لها مداخلة بعنوان «مقاربة لجنة التشريع والتقارير» َ
قدمتها السيدة عفاف شعبان ،رئيسة لجنة التشريع والتقارير بالهيئة الوطنية للوقاية
من التعذيب .
َ
وقد أكد رئيس الجلسة على:

أن الغاية من مجهودات الهيئة في تجميع املعطيات ومقابلة الضحايا هو انتزاع التعذيب والقطع مع ثقافة االعتداء على الحرمة الجسدية وإنهاء
تسليط عصا القمع على املواطن
أحد عالمات الثورة قانون الهيئة التي دخلت األماكن املغلقة فأصبحت أماكن مفتوحة لزيارة أعضاء الهيئة.
أهمية الوقوف على االخالالت والحث على تجاوزها.
نص القانون األسا�سي للهيئة (فصل  )2على إبداء الرأي في مشاريع القوانين وهذا مجال للتأثير في التشريعات ومقترحات الهيئة في صيغة تقريرها
السنوي تسلم رأسا للسلطات الثالثة وتواجه توصيات الهيئة القوانين البالية التي تجاوزها الزمن وأصبحت متعارضة مع دستور  2014ومع
عديد االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس بعد الثورة.
وتناولت السيدة عفاف شعبان في مداخلتها التشديد على:
أن مهمة الهيئة الوطنية هي الوقاية من التعذيب انطالقا من زيارة أماكن االحتجاز لتحديد وتحليل العوامل التي تتعلق بالتعرض للتعذيب وهو
أسلوب وقائي تنتهجه الهيئة.
أن توصيات الهيئة تهم كافة املحتجزين ونهتم بتفعيل العقوبات البديلة للجميع كلما توفرت الشروط خصوصا للخاضعين لعقوبات قصيرة املدة
نالحظ فراغا كبيرا في األعوان بمؤسسات االحتجاز ممن يتقنون لغة اإلشارة.
أهمية االنفتاح على العالم الخارجي.
تكوين العاملين بأماكن االحتجاز على احترام حقوق اإلنسان وتوفير االإطار الطبي والنف�سي واالجتماعي.
توفير فضاءات خاصة باملرأة الحامل وباألسرة مع توفير املستلزمات الصحية للنساء (حفاظات .(...
أن مجمل توصيات الهيئة متقاطعة مع ما تضمنه التقرير التأليفي لورشات التفكير .
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وقد أثارت املناقشات التساؤالت واإلجابات التالية:
هناك إصالحات تشريعية جوهرية مطلوبة ما هي؟
َثمة مراجعة للمجلة الجزائية ومراجعة ملجلة اإلجراءات الجزائية ومراجعة ملجلة حماية الطفل لتطوير املنظومة التشريعية.
البد من تنقيح تعريف جريمة التعذيب في القانون التون�سي طبقا للمعايير األممية.
اعتماد العقوبات البديلة (الخطية اليومية  -تدريب على املواطنة) ،مدونة لسلوك أعوان السجون ،دليل السجون.
من أماكن االحتجازمراكز العالج النف�سي ،وهي ال تضم مكان ُم َ
خصص للمراهقين والنساء الذين قاموا بجرم وجرت عليهم اختبارات أكدت عدم
أهليتهم عند قيامهم بالجرائم .
َ
ما هي منهجية عمل الهيئة إلصالح التشريع وإدماج الفئات في وضعية هشة؟
هل فكرت الهيئة في سبل التعاون مع اآللية الوطنية املنتظر انشاؤها لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة؟
لدى املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب مشروع عمل مشترك مع الهيئة الوطنية لتجميع النصوص القانونية بأصنافها املتعلقة بعهدة الهيئة
َ
ودراسة القوانين للوقوف على اإلصالحات القانونية الضرورية ومالءمتها مع االتفاقيات الدولية واحتياجات الفئات في وضعية هشة وتنظيم
مناصرة للقيام باإلصالحات التشريعية الالزمة.
تتلقى لجنة مناهضة التعذيب بمنظمة األمم املتحدة تقارير الهيئات الوطنية دوريا وتونس مدعوة لتقديم تقريرها سنة  2020والهيئة طبقت
النهج التشاركي لصياغة التقرير السنوي لتشرع الهيئة منذ اآلن في إعداد تقريرها للجنة مناهضة التعذيب مع توجيه تقارير موضوعاتية حول
الفئات املستضعفة في أماكن االحتجاز .
َ
هشة َ
(تم الشروع في االهتمام باألطفال فاملرأة
تعهدت لجنة املرأة والطفولة خالل السنة بتقديم التوصيات الخاصة بالفئات في وضعية
فاألشخاص ذوي اإلعاقة (.

الورشة ( )4تناولت «املقاربة الدامجة للفئات في وضعية هشة في برامج التوعية والتكوين» وقد ترأستها السيدة لور ممثلة عن املنظمة العاملية
ملناهضة التعذيب بجينيف وقد َ
قدم السيد الطاهركدا�شي ،رئيس لجنة التوعية والتكوين مداخلة تأطيرية حول «املقاربة الدامجة في برنامج لجنة
التوعية والتكوين واستراتيجيتها «
أكدت رئيسة الجلسة السيدة لور على أهمية:
تحسيس الرأي العام وأعوان إنفاذ القوانين للوقاية من التعذيب.
اعتماد بدائل االحتجاز خصوصا بالنسبة لألطفال وتكوين القضاة في هذا الشأن.
إعطاء أولوية التصال األطفال بعائالتهم.
دور الهيئة في تحسيس السلطات والرأي العام بشأن واقع الحرمان من الحرية بالنسبة للفئات في وضعية هشة و مجابهة الوصم االجتماعي في
ثقافة املجتمع .
شهدت سنة  2009إطالق برنامج املنظمة العاملية للوقاية من التعذيب لحماية الطفولة في نزاع مع القانون.
وتناول السيد الطاهر كدا�شي في مداخلته التذكير بـ:
أن الهيئة احتكمت إلى تركيز لجان على ضوء ما جاء به القانون املحدث للهيئة (تم تركيز  7لجان ووحدتين(.
مساهمة لجنة التكوين والتوعية في نشر الوعي االجتماعي بمخاطر التعذيب واملعامالت والعقوبات القاسية من خالل التحسيس عن طريق
الحمالت والندوات والدورات التدريبية وبرامج التكوين
إن التكوين موجه إلى الهيئة وشركائها وقد أنجزت خالل سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 2017ـ ـ ـ ــة  12ورشة تحسيسية بكافة الواليات .تحققت نتائج لم نتوقعها.
َ
مثل املشاركون السلط العمومية املحلية (بلغ عددهم  322موظفا من وزارات العدل  -الداخلية  -الشؤون االجتماعية  -املالية  -املرأة  -الصحة(.
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إن الهدف من الدورات التعريف بالهيئة وصالحياتها – تحسيس السلط الجهوية بدور الهيئة ورهاناتها -تباحث فرص التعاون مع السلط الجهوية.
خالل سنة  2018قامت الهيئة بالتعاون مع » «TUMEDببرنامج تحسي�سي ميداني تحت عنوان «مبادرة املواطنين من أجل مناهضة التعذيب«.
تكوين وتحديد مجموعة من النشطاء الذين يقومون بالحملة ( 287نشاط في املجتمع املدني ملدة  3أيام) التعريف بالهيئة والتمييز بين مفهوم
التعذيب وسوء املعاملة والعنف مع اعتبار عنصر الجندرة في الوقاية من التعذيب.
مرحلة انطالق البرنامج شارك فيها  24منسق جهوي لوضع أهم الرسائل التي يجب إيصالها إلى املواطن.
مرحلة التنفيذ ( 261عون) منهم  182عون من اإلناث و 79عون رجل استهدفوا  239209مواطنا منهم  55باملائة نساء و 45باملائة رجال.
مناطق التدخل (األماكن الحدودية – مناطق شعبية – أسواق أسبوعية – مستشفيات(.
مشروع لدعم الوقاية من التعذيب بالشراكة مع الرابطة التونسية للمواطنة ومكتب املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب  -برنامج تحسي�سي
وتنشيط بعض نوادي املواطنة حول حقوق الطفل والوقاية من التعذيب ببعض املؤسسات التربوية بالكاف وفي الساحل :تجربة ممتعة وهامة-
مخطط عمل اللجنة مواصلة البرنامج مع الشركاء في فضاءات الطفولة واإلصالحيات ومراكز اإليواء واملؤسسات السجنية الخاصة باملرأة.
أتاحت املداخلة نقاشا حيويا تناول األسئلة واإلجابات التالية:
برنامج تكوين الشركاء لدعم جهود الهيئة هل هناك فرق عمل حول تدريبهم على منهجية الزيارة؟
بالنسبة ألعضاء الهيئة أين استراتيجية تعزيز قدراتهم وتكوينهم؟ هل أعضاء الهيئة مستهدفين ببرامج تكوينية حول منظومة حقوق اإلنسان؟
يتجه التحسيس والتكوين ألعضاء الهيئة ثم لباقي املستفيدين خصوصا املكلفين بإنفاذ القوانين.
رفض النيابة العمومية مراعاة املصلحة الفضلى للطفل والتطبيق املادي للقانون في حال اغتصاب طفلة في وضعية إجهاض يوجب القانون
موافقة وليها على عملية اإلجهاض وال يبذل القضاة اجتهادا كافيا في الغرض لتقيدهم الحرفي بالنص بما ال يضمن مصلحة الطفل الفضلى.
للهيئة مشروع لتكوين مأموري الضابطة العدلية في طرق التحقيق مع األطفال.
نحو إعداد دليل الطفل في نزاع مع القانون بالتعاون مع املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب (كتاب جيب(.
اختالف مفهوم املصلحة الفضلى للطفل بين القضاة مما يدعو إلى تكوينهم في هذا املجال من أجل توحيد املفهوم وتأكيد العمل بمبدأ مصلحة
الطفل الفضلى .
إن اإلساءة إلى األشخاص في وضعية هشاشة تأتي من جهل وعدم معرفة مما يستوجب العمل على تحسيس وتوعية مختلف املتدخلين.
التحسيس والتوعية منطلق التغيير إلنجاح مهام الهيئة.
حول تكوين األعضاء تم تنظيم سلسلة تكوين في حقوق اإلنسان بالتعاون مع الشركاء مثل املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب – املعهد الدانماركي
ملناهضة التعذيب ...
اكتشفنا استحالة تغطية مختلف املؤسسات بالزيارة وفي هذا اإلطار تم فتح مناظرة لخبراء مستقلين ( 150يتم اختيار  72منهم يمضون ميثاق
شرف) بمعدل  3عن كل والية والحاجة امللحة لألطباء ونحن في املراحل الختامية لتنفيذ البرنامج.
تم إنجاز دراسة لضبط تصورات املجتمع التون�سي للتعذيب نتائجها كانت صادمة.
ُ
تعتبر زيارات الهيئة ألماكن االحتجاز عملية تحسيس مباشرة.
َ
وقعت الهيئة مجموعة اتفاقيات مع املجتمع املدني فما هي نتائجها؟

َ
لم يقع تناول القانون الخاص بمكافحة اإلرهاب وهو غير دستوري بالنسبة لألسوياء وتأثيره أشد على الفئات في وضعية هشة.

َ
هشة في البحوث والدراسات» َ
تم دمجها مع ورشة (« )6أي تفاعل بين مختلف املتدخلين
الورشة ( )5تحت عنوان «املقاربة الدامجة للفئات في وضعية
َ
الشركاء لبناء مقاربة دامجة للفئات في وضعية هشة؟» ترأسها السيد عبد الوهاب الهاني ،عضو لجنة مناهضة التعذيب بمنظمة األمم املتحدة،
وقد تعذر حضور السيدة حميدة الدريدي ،رئيسة لجنة البحوث والدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب .لتقديم مداخلة تاطيرية حول «املقاربة
الدامجة في برنامج لجنة البحوث والد اسات وإستراتيجيتها» َ
وقدمت السيدة نورة الكوكي مداخلة تاطيرية حول:
ر
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»املقاربة الدامجة في برنامج لجنة العالقة وإستراتيجيتها«
وقد أشار رئيس الجلسة بداية إلى:
الخوف من استعمال املعايير الوطنية للتراجع عن املعايير الدولية وأكد أن مصدر البحوث والدراسات هو الرصد امليداني للحصول على املعلومات
املتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان .يمكن توسيع شراكة الهيئة مع املؤسسات البحثية التي تترجم معطيات الرصد إلى إحصائيات وتحاليل مفيدة.
هناك ترابط مع شركاء املجتمع املدني للمناصرة وفهم الظواهر وتوجيه وتحسين السياسات العامة للدولة وباقي املتدخلين.
يوجد فقه غزير للجنة مناهضة التعذيب يتعين االستفادة منه.
بعض املنظمات الحاضرة معنا (املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب – جمعية الوقاية من التعذيب بجنيف) يشتغلون على رصد فقه لجنة
مناهضة التعذيب واإلصدارات غير مترجمة للعربية ولكن االهتمام بها يستوجب ترجمتها ألنها تمثل مصدر رئي�سي لفهم الفقه الدولي للوقاية
ومنع التعذيب وهو كنز يفيد كل املتدخلين.
ترجمة هذا املجهود يستحق أن يكون توصية الندوة.
وفي محاضرتها أكدت السيدة نورة الكوكي على:
تفاجئها بتكليفها تقديم تقرير زميلتها السيدة حميدة الدريدي التي تعذر عليها الحضور وستعمل على املوازنة في تدخلها بين املحورين.
حرصت الهيئة على إرساء شبكة عالقات وطنية ودولية من خالل التزامها بعهدتها.
لجان الهيئة تشتغل في تكامل.
التعاون مع السلطة التشريعية جيد ،بالنظر ملا أولته لجنتها املختصة «لجنة الحقوق والحريات» من اهتمام بالهيئة وإحالة اشعارات ودعمت
طلب استقاللية امليزانية وتوفير االعتمادات الالزمة بالنسبة للهيئة.
َ
تم اخذ رأي الهيئة بخصوص قانون هيئة حقوق اإلنسان وبادرت الهيئة بإبداء الرأي في قانون زجر االعتداء على األمنيين.
َ
ذلل التعاون مع السلطة التنفيذية الصعوبات التي إعترضت الهيئة في آداء مهمتها وقد انطلقت اولى املشاورات بمناقشة وإبرام اتفاقية تعاون مع
وزارة العدل لتسهيل اجراءات زيارة اماكن االحتجاز.
الهيئة بصدد بلورة اتفاقية مع وزارة الداخلية لزيارة اماكن االحتفاظ وأماكن العبور في املوانئ واملطارات.
تتجه نية الهيئة الى ابرام اتفاقيات مع وزارات الصحة والشؤون االجتماعية واملرأة هدفها تسهيل مهام الهيئة.
ُ
بخصوص عالقة الهيئة برئاسة الحكومة ،ان ميزانية الهيئة جزء من ميزانية رئاسة الحكومة ولم تفرد الهيئة بميزانية خاصة بها والتشاور قائم
في الغرض.
العالقة مع رئيس الجمهورية بروتوكولي في إطار املناسبات الوطنية او الندوة السنوية التي تعقدها الهيئة َ
وتتوج باستقبال ضيوف تونس.
نصب اعيننا محافظة الهيئة على استقاللية اداء مهامها.
التعاون مع الهيئات الدستورية واملستقلة قائم ،وقد تمت استضافة الهيئة وانبثق عنها تكوين رابطة للهيئات الوطنية .لم تحقق بعد هذه الرابطة
أهدافها وعملها قائم على مناصرة اعضاء الهيئات.
التعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين انطلقت باتفاقية عمل نفذت بعض بنودها مع جمعية الوقاية من التعذيب لتنظيم مسابقة في العمل
االستقصائي واالجتماعي والروائي وإسناد جوائز.
التعاون مع املتعاونين الدوليين على مختلف تسمياتهم (ممولين ومجتمع مدني او شريك) نذكر منهم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب املشرفة
على هذا النشاط – برنامج االمم املتحدة االنمائي  -دقنتي – املجلس االوروبي – جمعية مناهضة التعذيب بجنيف ...
العالقة مع الهيئات االممية مع اللجنة االممية ملناهضة التعذيب ولجنة الوقاية من التعذيب.
العالقة مع الهيئات الشبيهة على النطاق العالمي يتم خالل الندوة السنوية التي تنظمها الهيئة.
انجزنا اتفاقية مع الهيئة املوريتانية نأمل ان تكون َ
فعالة .وكذلك مع املجلس االعلى لحقوق االنسان باملغرب.
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عالقة الهيئة مع املجتمع املدني بدأت منذ صياغة القانون املتعلق بالهيئة ثم مناصرة الهيئة في أولى الصعوبات التي تعرضت لها ،إنه الدعامة
األولى للهيئة ورقيبها األول حتى تكون الهيئة على الطريق الصحيح – أول ندوة َتمت معهم  2016/10/7للتشاور حول بنود اتفاقية مع املجتمع
املدني ونشرها على املوقع الرسمي للهيئة إلبداء املجتمع املدني مالحظاته.
ُ
بتاريخ  2018/6/26بمناسبة اليوم العالمي ملساندة ضحايا التعذيب امضت  32جمعية على االتفاقية  2فقط تعنى بالفئات الخصوصية
(الطفولة وذوي اإلعاقة) ،أهمية توسيع العالقة بتنظيم  3ملتقيات إقليمية للتشاور مع املجتمع املدني وارتفع عدد الجمعيات املمثلة للفئات
الخصوصية (نساء – أطفال – ذوو إعاقة – كبار السن .(...
سننظم ملتقى وطني الختتام امللتقيات الجهوية لتدارس التوصيات لينبثق عنه االئتالف الوطني ضد التعذيب.
بادرت عدة جمعيات تمثل الفئات ذات االحتياجات الخصوصية للتعبير عن رغبتها للتعاون مع الهيئة.
االهتمام بالبحوث والدراسات بدأ بالبحث امليداني ملعرفة تمثالت الرأي العام بشأن قضايا التعذيب.
الهيئة بصدد اعداد بحث ميداني مع اعوان انفاذ القانون بخصوص التعذيب ومخاطره.
تعمل اللجنة على صياغة «دليل السجين» بالتعاون مع وزارة العدل مع خبراء دوليين ووطنيين للتأكيد على حقوق السجين في كل اماكن االحتجاز
وحقوق الفئات ذات االحتياجات .وسيتاح لكل سجين الحصول على نسخة منه.
ادخال مادة الوقاية من التعذيب في مختلف االختصاصات الجامعية (بشعبة الطب  -وإحداث اختصاص الطب السجني .(-
انجاز اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم العالي للعمل على الناشئة لتسليط الضوء على الوقاية من التعذيب.
وفي تعقيبها وبعد االعتذار عن تخلفها يوم أمس بسبب التزام مع االتحاد االوروبي ،اكدت السيدة حميدة الدريدي رئيسة لجنة البحوث والدراسات
بالهيئة على ما يلي:
الرأي العام ال يعلم ما التعذيب؟ بحسب استطالع رأي تم انجازه ترفض نصف العينة املستجوبة التعذيب في حين يبرر النصف اآلخر التعذيب
ويقبل به.
سيساعد «دليل السجين» على معرفة السجين لحقوقه .وجدنا صعوبة في تجميع النصوص القانونية والترتيبية لتدقيق النظر في املوضوع وهي
دراسة شاملة تتناول مرحلة الدخول إلى السجن ثم مرحلة العيش في السجن ثم مرحلة الخروج من السجن .
ال يوجد بالسجون انظمة داخلية وهذا ساعد وزارة العدل على استغالل مخرجات العمل املتعلق ب«دليل السجين» ملراجعة مجلة االجراءات
الجزائية واملجلة الجزائية.
بصدد إحداث مركز توثيق وتكوين بالهيئة.
أكد رئيس الجلسة علىى:
نجاح الهيئة في الرصد واملسح والشروع في اعداد دليل.
شكرا على التوجه للتعامل مع االطباء وفي احداث اختصاص طبي.
نسبة الرأي العام املؤيد للتعذيب مفزعة  50باملائة من العينة يتطلب من الهيئة وكذلك من نشطاء املجتمع املدني توجيه أعمالهم إلى هذا
املوضوع
عالقات الهيئة العامة جيدة ومجهود محمود وللهيئة مبادرات إيجابية لتقديم رأيها بشأن مشاريع القوانين.
ُيسجل غياب لعالقة الهيئة مع املنظمات الوطنية العريقة (اتحاد املكفوفين وجمعية ابصار  )...واملهم التركيز على والية الهيئة وهي الزيارات

للوقاية

ماذا بعد الدليل؟
وقد اتاحت املناقشات الوقوف على املالحظات واألسئلة واإلجابات التالية:
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ثمة منظمات لديها اتفاقيات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ويمكن اعتبارها شريك استراتيجي ولكن نسق التعاون معها دون
املستوى املطلوب.
ثمة منظمات عريقة للصم ولذوي االعاقة الذهنية يمكن التعاون معها.
النظر في إحداث ائتالف مدني مناهض للتعذيب يجب ان يصدر من رغبة الجمعيات ذاتها وينبثق عنها.
املفاجأة في نتائج رصد التعذيب لدى الرأي العام ونسبة من يقبلون به مفزعة تدعو الى مراجعات كثيرة.
ستنشر اللجنة الدولية للصليب االحمر دراستها املتعلقة بصورة التعذيب لدى الرأي العام وهي تدعونا ملزيد التحسيس والتوعية بالنسبة ألجيال
الغد.
سيتم قريبا احداث الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان وثمة تداخل في املهام مع الهيئة تسوجب تدارس التكامل والتنسيق والتعاون إلحداث تناغم
بين مختلف الهيئات.
التأكيد على اهمية دليل السجين في لغة مبسطة وهل تم التفكير في اتاحته بأكثر من لغة.
تحرص املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب مع الهيئة لخلق تحالف املجتمع املدني ضد التعذيب .وهو يفرض تحديد الشراكات واألولويات
لتحديد التحالفات الفعالة.
ثمة جمعيات اساسية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان تستوجب دفع العالقة معها.
َ
هل تم التفكير في مسح خارجي النتهاكات حقوق اإلنسان بالنسبة للفئات في وضعية هشة؟
َ
َ
ومتخصصة بالهيئة تهتم بالفئات في وضعية هشة؟
هل تم التفكير في مكتبة جامعة
كثير من الهيئات واملؤسسات واملنظمات لديها تداخل في املهام مع الهيئة (ثمة هيئة حقوق االنسان  -لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب
– النيابة العمومية – قا�ضي تنفيذ العقوبات – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان  )-ونأمل في التعاون والتشبيك معها.
القانون ال يخول انشاء مكاتب جهوية للهيئة ولحل هذا الخالف اتجهت الهيئة للمحكمة اإلدارية التي أيدت ما اقره القانون فاتجهت الهيئة إلى
االئتالف املدني (التعاون مع املجتمع املدني في تلقى اإلشعارات وبرامج التوعية والتحسيس والبحوث والدراسات) تبقى الرابطة شريك استراتيجي
للهيئة ومبرمة معها اتفاقية تعاون في الغرض.
نحتاج إلى دراسة ثانية حول تمثالت التعذيب لدى الرأي العام لرصد نتائج حمالت التحسيس التي قامت بها الهيئة.
اهمية بناء الشراكات االستراتيجية مع الجامعات واملنظمات واتحاد الكتاب واملسرحيين ملناصرة مناهضة التعذيب.
اقتراح ان يكون دليل السجين بلغة برايل وبالرسومات لألطفال.

خامسا :املالحظات التوجيهية والتوصيات اإلضافية للتقرير التأليفي
املالحظات التوجيهية:
صياغة املقترحات لتكون مباشرة وأكثر دقة لتغيير االوضاع مع االلتزام بمعايير ».«SMART
اهمية بناء الشراكات االستراتيجية مع الجامعات واملنظمات واتحاد الكتاب والهياكل الفنية واملسرحيين ملناصرة مناهضة التعذيب.
اهمية ان تكون التوصيات واقعية وجريئة تكسر الحواجز مع مراعاة الظروف دون خوف.
أهمية متابعة املسح واستطالع الرأي العام وإنجاز الدراسات.

التوصيات اإلضافية:
على مستوى تدقيق املصطلحات وتأكيد املقاربة الحقوقية:
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 .1إذ تؤكد الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اعتمادها منهجية املقاربة الحقوقية في جميع أعمالها وأنشطتها وفقا للمرجعيات الدولية واملبادئ
التوجيهية لهذه املقاربة ،فإنها وجميع املشاركين يوصون بمزيد الحرص على ذلك .
 .2اعتماد املفاهيم واملصطلحات طبقا للمرجعية الحقوقية التي تضمنتها االتفاقيات الدولية.
 .3اعتماد مصطلح «األشخاص في وضعية هشة» عوضا عن «االشخاص ذوي االحتياجات الخصوصية» باعتبار أن كل االشخاص لهم احتياجات
خصوصية.
 .4اعتماد مصطلح «األشخاص ذوي اإلعاقة» طبقا ملا تضمنته االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة عوضا عن التعريفات األخرى.

 -1على املستوى التشريعي:
 .1تنقيح تعريف جريمة التعذيب في القانون التون�سي طبقا للمعايير األممية.
 .2أهمية االشتغال على مفهوم «الحق في األمل» بالنسبة للمحكوم عليهم باملؤبد وتعميق النظر بشأنه ألنه مدخل إلعادة التأهيل واإلدماج.
 .3إدراج الحق في الخلوة الشرعية للسجناء نساء ورجاال.

َ
 -2على مستوى استكمال الفئات الهشة:
 .1اعتبار املحكوم عليهم باإلعدام وبالسجن املؤبد فئة في وضعية هشة تحتاج للرعاية الخصوصية.
 .2اعتبار املصابين بالسيدا والسل واألمراض املعدية والسارية واملنقولة جنسيا وعبر الدم من بين الفئات في وضعية هشة التي تحتاج الرعاية
الخصوصية.
 .3االهتمام باألشخاص ذوي امليوالت الجنسية وظاهرة العنف واالستعباد الجن�سي بالسجون.
 .4املتعايشون مع األمراض املزمنة (مر�ضى القلب والسكر والعجز الكلوي(.

 -3على مستوى استراتيجية عمل الهيئة:
 .1تونس مدعوة لتقديم تقريرها سنة  2020إلى لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة وعلى الهيئة الوطنية إعداد تقريرها للجنة مناهضة التعذيب
مع توجيه تقارير موضوعاتية حول الفئات في أماكن االحتجاز مع اعتماد مبدأ مشاركة املجتمع املدني في صياغة هذه التقارير .
 .2للهيئة مشروع عمل مشترك مع املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب لتجميع النصوص القانونية بأصنافها املتعلقة بعهدة الهيئة ودراسة القوانين
للوقوف على اإلصالحات القانونية الضرورية ومالءمتها مع االتفاقيات الدولية واحتياجات الفئات في وضعية هشة ،وتنظيم مناصرة للقيام
ّ
باإلصالحات التشريعية الالزمة.
 .3تفعيل الشراكات االستراتيجية مع املنظمات الوطنية والجمعيات ذات الصلة بمجاالت عمل الهيئة (مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
اإلنسان – عمادة املحامين .(...
 .4التعجيل باملصادقة على األدلة الضابطة ألعمال الهيئة.
 .5العمل في الهيئة يحتاج إلى العمل األفقي لتوحيد املفاهيم واملصطلحات واملنهجيات...
 .6عدم التشهير بالسجناء الذين أودعوا على قاعدة الجريمة املنصوص عليها بالفصل  230عند إيداعهم وذلك حماية للمعطيات الشخصية
للسجين .
 .7يوجد فقه ثري وغزير لعمل لجنة مناهضة التعذيب يتعين االستفادة منه انطالقا من ترجمته إلى العربية ألنها تمثل مصدرا رئيسيا لفهم الفقه
الدولي للوقاية ومنع التعذيب وهو كنز يفيد كل املتدخلين .
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سادسا :االختتام وتكريم املشاركين املؤثثين لسلسلة ورشات التفكير
في كلمته أكد السيد فتحي جراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على:
توجيه التحية لكل مشارك في مختلف الورشات والشكر للحضور النوعي والكمي ملمثلي الهياكل العمومية ومنظمات املجتمع املدني الداعم
واملساند للهيئة.
أن املقاربة التي تراهن عليها الهيئة هي املقاربة الدامجة دون وصم أو إحراج أو شفقة ألن الذات البشرية لها حق أصيل في الكرامة اإلنسانية.
َ
نركز على حماية حقوق اإلنسان عموما ونهتم أيضا بحقوق ذوي الوضعيات الهشة.
وفي كلمتها َ
عبرت السيدة يوعاد بن رجب ممثلة عن مكتب املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب بتونس عن:
فخرها واعتزازها ببلوغ هذه املرحلة التي تتوج  7أيام تفكير خصصت لها  49ساعة عمل حيوية من التفاعل واملناقشة.
بالغ تأثرها وشكرها لكل الخبرة التي اشترك الجميع في تقاسمها واعتبرت تظافر الجهود هي اإلضافة النوعية للعمل املنجز.
شكرها الخاص للسيدة السيدة مبارك عضوة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ورئيسة اللجنة املعنية بحماية الفئات املستضعفة على العمل
الجدي واملمتع ،ولكامل فريق مكتب تونس للمنظمة العاملية ملناهضة التعذيب وللسيد مصطفى علوي على الجهد املميز املبذول لتوثيق عمل
ورشات التفكير في تقرير تأليفي دقيق.
وختمت كلمتها بأن العمل لن يتوقف عند هذا املستوى املنجز.
وفي كلمته أكد السيد عبد الوهاب الهاني عضو لجنة مناهضة التعذيب بمنظمة األمم املتحدة على:
أنه يتشرف بأن يكون التون�سي الثاني العضو باللجنة األممية بعد املرحوم حسيب بن عمار أحد آباء البرتوكول االختياري امللحق باالتفاقية
الدولية ملناهضة التعذيب .
أن الفكرة األولى إلحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب كانت فكرة الفقيد املرحوم.
أن العمل الهام املنجز خالل ورشات التفكير سيثري تقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

ذكر بأن فقه لجنة مناهضة التعذيب ثري وملهم .فقد تم النظر إلى وضعية املحكوم عليهم باملؤبد في تقرير هولندا َ
وتبين أن حرمان السجين من
األمل يعتبر شكال من أشكال التعذيب وسوء املعاملة وهو ما يوجب اإلقرار ب ـ ـ «الحق في األمل» وفق اللجنة األممية ألنه مطلوب من العدالة أن
يكون دورها إصالحي .
تنظر اللجنة األممية في تقارير الدول التي تضخم حكوماتها اإليجابيات وتقلص السلبيات ،ونحن نتشوف إلى تقرير أقرب إلى العدل حتى تعينوا
اللجنة على تقديم توصيات دقيقة .
َ
ذكر انطالقا من قصيدة للشاعر التون�سي سوف عبيد «رجل األمن» أن الشعراء واملبدعون واملثقفون يلعبون دورا أساسيا للوقاية من التعذيب
والتعاون معهم استراتيجي خصوصا وأن االستطالعات تكشف أن نسبة عالية من املجتمع َ
تشرع استعمال التعذيب
َ
أما السيد جون سيبستيان مديرالبرامج املوضوعاتية بجمعية الوقاية من التعذيب بجينيف فقد ركز في كلمته على:
سعادته أن يشارك في فعاليات الندوة ،خصوصا وأن الجمعية التي ينتمي اليها ترافق الهيئة في كل املراحل.
َ
أن اهتمام الهيئة بالفئات في وضعية هشة يؤكد تركيزها على الوقاية من التعذيب،
مساعدة الجمعية التي ينتمي إليها وتعاونها مع مختلف الهيئات الوطنية مذكرا بأنه منذ دخول البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
حيز النفاذ ،هناك  71دولة من جملة  80أحدثت هيئة وطنية للوقاية من التعذيب.
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أن مصطلح الهشاشة ليس مرتبط بالشخص بل بالظروف وهو ما يوجب تشخيص العناصر األساسية وهي متصلة بثالثة مستويات :مستوى
الشخصية (العمر -الجنس  -اإلعاقة  )-مستوى املحيط (املكان  -االكتضاض -املرافق )..املستوى االجتماعي والثقافي (نظرة املجتمع للشخص -
الظروف املادية .(...
إن التقاطع بين املستويات املشار إليها يضاعف من هشاشة الشخص.
أهمية دور الهيئة على املستوى التنظيمي (ضمان تمثيلية األقليات في تركيبة الهيئة حيث عمدت انقلترا إلى إدراج مر�ضى من ذوي االضطرابات
العقلية سابقا -وهيئة النمسا ضمت ضمن تركيبتها شخص من ذوي اإلعاقة الحركية وتوخت البرازيل ضم متحول جنسيا إلى تركيبة هيئتها)
والعملياتي (زيارات التق�صي )..واالتصالي (صياغة التقارير )..والعالقة مع املجتمع املدني ..
أهمية استغالل أدوات العمل والوثائق املرجعية التي تضعها منظمته على موقعها بشبكة االنترنيت والكثير منها متاح باللغة العربية.
َ
وفي كلمتها َ
شددت السيدة السيدة مبارك رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات في وضعية هشة على:
املشاركة َ
الفعالة واملتميزة للمجتمع املدني والهياكل العمومية املعنية في ورشات التفكير املوضوعاتية.
أهمية اعتماد املقاربة الحقوقية في عمل الهيئة دون استثناء أي فئة.
أهمية تسليط الضوء على ظروف االحتجاز بين القواعد الدولية وااللتزامات الوطنية.
تثمين املخرجات والتوصيات املنبثقة على ورشات التفكير.
تأكيدها على أن مخرجات الورشات ونتائجها ستكون نقطة انطالق ملزيد العمل بأكثر عمق من أجل بلورة استراتيجية دامجة للفئات املستضعفة
مسلوبة الحرية.
تثمين الحضور اإلعالمي والتغطية اإلعالمية املميزة لجميع ورشات التفكير.
تثمين التعاون مع برنامج األمم املتحدة االنمائي وخاصة مع مكتب تونس للمنظمة العاملية ملناهضة التعذيب وشكرها لنوعية العالقات البناءة
مع الشركاء .
َ
امتنانها لبداية ظهور ثمار االهتمام بالفئات في وضعية هشة حيث وجهت وزارة العدل إلى الهيئة مراسلة تؤكد فيها األخذ بعين االعتبار في مشاريع
تهيئة مراكز االحتجاز واإلحداثات الجديدة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.
شكر السيد مصطفى علوي على عمله النوعي لصياغة مخرجات ورشات التفكير بصورة منهجية دقيقة.
وفي كلمته َ
جدد السيد مصطفى علوي َ
مقرر الورشات:
تقديم التوصيات املوحدة من التقرير التأليفي وعددها  36من جملة  184توصية تخص جميع الفئات التي َ
تم تدارس وضعياتها في حال االحتجاز
او االيواء (انظر التفاصيل في الصفحات  12-8من هذا التقرير (.
استعرض مجموعة هامة من املالحظات التوجيهية والتوصيات االضافية للتقرير التأليفي ،التي انبثقت عن الورشة التأليفية وعددها  18توصية
(أنظر التفاصيل في الصفحات  25-23من هذا التقرير(.
َ
ذكر بأن التقرير التأليفي النهائي َ
املتمم بأشغال الندوة يتضمن  202توصية وهي تمثل بداية التحدي املرفوع أمام الهيئة الوطنية للوقاية من
َ
التعذيب وشركائها لبلورة استراتيجية دامجة للفئات في وضعية هشة لتفعيل عهدة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وصياغتها.
تفهم التوصيات بوصفها منظومة متكاملة تفرض خطة عمل طموحة بالنسبة للهيئة وهي تتعاون مع مختلف الشركاء على وضعها موضع التنفيذ
َ
بصورة مندمجة ومتكاملة لوقاية االشخاص في وضعية هشة من أي انتهاك لحقوقهم أو املس من كرامتهم البشرية.
إثر العرض َ
عبر عدد من املشاركين عن املالحظات واالستفسارات التالية:
تثمين جهود الهيئة في تنظيم ورشات التفكير وتقديم مخرجاتها وشكر جميع املشاركين فيها.
التساؤل كيف يتم اعتماد «الحق في األمل» ‘ للمحكوم عليهم باملؤبد؟ وهل يتم إلغاء عقوبة اإلعدام؟ وكيف يتم االتصال بالهيئة؟ وهل سيتم
توزيع التقرير التأليفي وهل سيتاح لذوي اإلعاقة االطالع عليه؟ وملاذا ال يكون السجن مفتوحا على املجتمع بإتاحة زيارته للمواطنين الخيرين

157

ملؤازرة السجناء على املعنى املعمول به ببعض البلدان الغربية؟ وملاذا ال يراعي القضاة وضعية املتهمين من ذوي اإلعاقة وتتم مالحقتهم القضائية
دون اخضاعهم لإليقاف مسجلين حالتي وفاة .وملاذا ال تنفذ قرارات اإليواء الوجوبي والدعوة لتدخل الهيئة لدى وزارة الصحة إلعادة فتح اقسام
الطب النف�سي بعدد من املستشفيات الجهوية؟ ومتى ينتهي التشهير بالسجناء من املصابين بمرض «السيدا» األمر الذي يجبر بعضهم إلخفاء
مرضه تفاديا للوصم مما يضاعف من تعكير حالته
يحسن سلوك السجناء ولكن بعض البلدان ألغت عقوبة اإلعدام ولكنها َ
فتمت اإلجابة بأن العمل بـ «الحق في األمل» َ
وسعت من الجرائم املنطبق
َ
املشدد .وبأن التقرير السنوي للهيئة سيكون متاحا على موقع الهيئة وكذلك التقرير التأليفي للورشات .وأن املوضوع الذي
عليها املؤبد أو املؤبد
َ
َ
ركزت عليه الهيئة في تقريرها السنوي األول هو «الصحة السجنية» وخصصت له  70صفحة .وأن الهيئة في عملها ال تأخذ األمور باالنطباع أو
بالظن وال تشهر بأحد وتحترم خصوصية الجميع أساسا األشخاص في وضعية هشاشة.

وفي اختتام الندوة التأليفية تولى كل من السيد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والسيدة رئيسة لجنة املرأة والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة
والفئات في وضعية هشة ،تسليم شهادات شكر للمشاركين املؤثثين لورشات التفكير من خبراء دوليين ووطنيين .
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قائمة في الهياكل العمومية
والمنظمات األممية والدولية والجمعيات
الوطنية واإلعالم والشخصيات التي
شاركت في ورشات التفكير

التمثيليات المشاركة في ورشات التفكير من:

الهياكل العمومية
المنظمات األممية والدولية
الجمعيات الوطنية
اإلعالم
بصفة شخصية
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