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اخباري مقال  

  واآلفاق العقبات: تونس في والمصاحبة البديلة األحكام

 

  

 

 

 المسار مراحل مختلف في وذلك، السجن الى اللجوء بتجنب للقضاة تسمح التي الخيارات جميع عن الحديث يعني البديلة األحكام عن الحديث إن 

 .1المبكر اإلفراج وعند، الحكم إصدار ووقت، المحاكمة قبل: الجزائي

 بالسجن عليهم المحكوم األشخاص عدد كثافة،  للسجون هائل كتظاظا:  تحديات ثالث يواجه وطني سياق في العقوبات من النوع هذا أهمية تكمن هنا

 2(واحدة سنة أقصاها  سجنية عقوبة يواجهون أو عليهم محكوم أشخاص  أغلبهم 2018 سنة  السجون نزالء إجمالي من٪ 54.53) قصيرة لمدد

   .3٪(40 حوالي) العود نسب  ارتفاع وأخيرا

 المالية الصعوبات سياق في قوية حجة أيضا يمثل،  السجنية بالعقوبة مقارنة، مفتوحة  فضاءات في األحكام لتنفيذ االقتصادية التكلفة انخفاض إن

 الخيار هذا أن من الرغم على وذلك تونس في جدواه يجد البديلة العقوبات هذه تفعيل الى اللجوء وجاهة فإن ولذلك. 4التونسية الدولة تواجهها التي

 .المصاحبة ومكاتب، المصاحبة مسألة معالجة الى أيضا باإلضافة أسبابه تفسير يستوجب مما، االستعمال قليل يزال ال

 ؟المسألة هذه خصوص في التشريع جاء بماذا، أوال

 وأدخلت. واحدة سنة إلى تصل  التي السجنية العقوبات عن كبديل 5 1999 سنة المحلية تشريعاتها في العامة المصلحة لفائدة العمل تونس اعتمدت 

 .6السوار بواسطة اإللكترونية المراقبة نظام 2020 سنة في ثم، الجزائي التعويض عقوبة 2009 سنة في

 العمومية الدعوى إثارة قبل الجزائية المادة في الوساطة طريق عن التسوية آلية إلى اللجوء إمكانية على أيضا الجزائية اإلجراءات قانون وينص 
 توسيع إلى بالحاجة( القانون مشروع من 44 الفصل) الجزائية المجلة تنقيح لجنة وأقرت. االعتماد قليلة تبقى األحكام هذه أن إلى اإلشارة يمكن. 7

 مجلة تنقيح لجنة أكدته ما هو.الجزائي التعويض و، اليومية والغرامة، الغرامة: التالية العقوبات وذكرت، وتنويعها العقوبات هذه تطبيق نطاق

، اإللكترونية المراقبة ونظام، العامة المصلحة لفائدة العمل بتنفيذ تتعلق عناوين عدة اقترحت التي(، الثاني القسم، 5 الباب) الجزائية اإلجراءات

 .ذلك إلى وما، والغرامات، الجزائي والتعويض

 .محدودة االن حد الى تعتبر التي صالحياته توسيع من سيمكن ما وهو العقوبات تنفيذ قاضي إلى موكل األحكام هذه تنفيذ ان التنويه يجب

 

 

 

 

 

                                          
1reform/Alternatives_emprisonment.pdf-prison-and-https://www.unodc.org/documents/justice  
2-surpopulation-la-contre-Lutter-Brief-tent/uploads/2019/11/Policycon-https://www.asf.be/wp 

1.pdf-Tunisie-en-carc%C3%A9rale 
3-surpopulation-la-contre-Lutter-Brief-content/uploads/2019/11/Policy-.be/wphttps://www.asf  

  1.pdf-Tunisie-en-carc%C3%A9rale 
 يوم يكلف اذ: كمثال الفرنسية التجربة نعتمد ان يمكن ،السجنية العقوبة بتكلفة مقارنة مفتوحة بيئة في العقوبة تكلفة عن تونس في  دقيقة معلومات غياب ظل في4

 المصلحة لفائدة لعملا تكلفة تتجاوز ال المقابل وفي اليوم في يورو 15 اإللكترونية المراقبة تحت شخص وضع يكلفها حين في، يورو 110 الفرنسية ةالدول سجن
 .المصاحبة مسالة في خبير، بوتييه فيليب مع مقابلة من بيانات. يورو 10 العامة

5securite.tn/fr/node-https://legislation   /44563 2009 آوت 12 في الصادر 68-2009 عدد بالقانون نقحالم   
securite.tn/fr/node-https://legislation/44563 الجزائي التعويض أيضا ينظم الذي  

6-://legislationhttps  
,D%C3%A9-securite.tn/fr/node/104841#:~:text=de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale 

 htm1252https://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cpp/cpp.، الجنائية اإلجراءات قانون من بعده وما مكررا 335 الفصل 7

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Alternatives_emprisonment.pdf
https://www.asf.be/wp-content/uploads/2019/11/Policy-Brief-Lutter-contre-la-surpopulation-carc%C3%A9rale-en-Tunisie-1.pdf
https://www.asf.be/wp-content/uploads/2019/11/Policy-Brief-Lutter-contre-la-surpopulation-carc%C3%A9rale-en-Tunisie-1.pdf
https://www.asf.be/wp-content/uploads/2019/11/Policy-Brief-Lutter-contre-la-surpopulation-carc%C3%A9rale-en-Tunisie-1.pdf
https://www.asf.be/wp-content/uploads/2019/11/Policy-Brief-Lutter-contre-la-surpopulation-carc%C3%A9rale-en-Tunisie-1.pdf
https://legislation-securite.tn/fr/node/104841#:~:text=de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale-,D%C3%A9cret%2Dloi%20du%20Chef%20du%20Gouvernement%20n%C2%B0%202020%2D29,surveillance%20%C3%A9lectronique%20en%20mati%C3%A8re%20p%C3%A9nale
https://legislation-securite.tn/fr/node/104841#:~:text=de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale-,D%C3%A9cret%2Dloi%20du%20Chef%20du%20Gouvernement%20n%C2%B0%202020%2D29,surveillance%20%C3%A9lectronique%20en%20mati%C3%A8re%20p%C3%A9nale
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، المتوسط أو القصير المدى على الجزائية اإلجراءات ومجلة الجزائية المجلة على تعديالت إدخال احتمال ومن التشريعات هذه وجود من الرغم على

 على باالعتماد وكذلك، وهناك هنا، فاعلة جزائية أطراف عدة تقييم من ينبثق االستنتاج هذا .8واستثنائيا محدودا يظل البديلة باألحكام النطق فإن

 المستوى على كاملة و محدثة بيانات تنشر ال العدل وزارة أن إلى اإلشارة وتجدر: 9المحاكم بعض من عليها الحصول تم التي الجزئية البيانات

 .الوطني

 

: محدودة حاالت في إال العامة المصلحة لفائدة بالعمل النطق يمكن ال، المثال سبيل على. للغاية محدودة كذلك تبقى العقوبات هذه تنفيذ شروط إن

  .10العامة المصلحة لفائدة بالعمل الصادر الحكم يقبل وأن، عود حالة في يكون وأال، الجلسة في حاضرا المتهم يكون أن يجب

 قد الذين ،القضاة لدى السائدة العقلية الى  ايضا تعود أن يمكن لكنها، األول المقام في تشريعية هي البديلة العقوبات إلى الضعيف اللجوء أسباب ان

 حقيقية سياسة تنفيذ تدعم أن يفترض التي الفاعلة الجهات أن كما. الكفاية فيه بما رادعة غير باعتبارها" امتياز" لهم بالنسبة البديلة العقوبة تمثل

 األشخاص مع، السجن اسوار خارج، والتعامل التعايش فكرة من، التونسي المجتمع شان شانها، حذرة األخرى هي، البلديات مثل، البديلة للعقوبات

 ".سجنية عقوبة" الحال بطبيعة" يقضوا أن يفترض والذين جرائم ارتكبوا الذين

 الردعية الضرورة بين للموازنة كبيرا بيداغوجيا جهدا يتطلب ما وهو ،البديلة العقوبات تطوير تحديات صميم في هو العقليات تغيير فإن ولذلك

 .التأهيل وإعادة اإلدماج إعادة وهدف الجزائي للعقاب

 المراقبة آليات جميع إلى المصاحبة مصطلح يحيل, االمر واقع في. بديلة بأحكام عليهم المحكوم بمتابعة نظريا المكلفة هي المصاحبة مكاتب ،عمليا

 .مفتوحة بيئة في قضائي حكم تنفيذ خالل من المجتمع في المدان الشخص إدماج إعادة الى تهدف التي والتأطير والمتابعة

 وقته من٪ 100 تخصيص عمليا يمكنه ال, للمكتب رئيس بصفته,  الذي)  األحكام  تنفيذ قاضي من تتكون مؤسسة هو المصاحبة مكتب، تونس في

 .11االختصاص هذا على المدربين السجن موظفي من مكون وفريق(، المهمة لهذه

 من الرغم على وذلك،  الفعلي وجودها على ينص ترتيبي أو تشريعي نص يوجد ال فإنه،  الواقع أرض على المكاتب هذه وجود من الرغم وعلى

 الجزائية المادة في اإللكترونية المراقبة بنظام المتعلق المرسوم وان 12المكاتب هذه إلى ضمنيا يشير الجزائية اإلجراءات مجلة من 336 الفصل أن

 ".المصاحبة مكاتب" إلى صراحة يشير

 عليه يصادق أن المفترض من كان الذي، البديلة العقوبات قانون مثل تماما؛ المكاتب هذه بتنظيم يتعلق حكومي مرسوم يوجد ال، اآلن حتى ولكن

 تفتقر ولذلك. االن الى النور ير لم  والذي،(2019 انتخابات وقبل السبسي قائد الباجي السابق الرئيس وفاة قبل أي) السابق التشريعي المجلس

؟ قضائي هيكل؟ عمومية إدارة هي هل: المكاتب لهذه القانونية الطبيعة غموض عنه يترتب مما، بالقانون مكرس، هيكلي تنظيم إلى المصاحبة مكاتب

 فإن كذلك؟( هاتف وبدون إدارية سيارة بدون المدانين متابعة يمكنها كيف: واللوجستية المالية) الموارد إلى افتقارها إلى إضافة؟ من وصاية تحت

 هذه لوجود الكامل االستغالل أمام عقبات يشكل العامة المصلحة لفائدة بالعمل المحكومين استقبال عن والبلديات العمومية الشركات بعض امتناع

 .المكاتب

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 .اإللكترونية المراقبة مجال في حكم أي رصد بعد يتم لم، الواقع في  8
 بين العامة المصلحة لفائدة بالعمل  حكما 3081 سوى الواليات جميع في يصدر لم انه ،2 صفاقس في االبتدائية المحكمة في قاضي ،خليف علي القاضي أكد 9

 2013 بين الممتدة الفترة خالل حكما 397 رصد، سوسة في و 2019و 2016 بين الممتدة الفترة خالل حكما 60 صدر، منوبة ففي؛ 2010و 1999

 .2016و

"، العملية والصعوبات القانونية العقبات، السجن بدائل" حول بصفاقس الحقوقيين جمعية نظمتها التي 2021 مارس 19 يوم مداخلة انظر

https://www.facebook.com/1495817603974665/videos/771362166848183 .حدود بال محامون منظمة بيان اأيض انظر 

ASF لشرطي سراح شكل في اما،  سوسة مكتب قبل من 1800 ذلك في بما، بديال إجراء 1848 تنفيذ تم، 2013 سنة منذ: " انه ذكر الذي و أعاله المذكور 
 . العامة المصلحة لفائدة اوالعمل

10securite.tn/fr/node/44041-https://legislation   
 .التونسيين المصاحبة أعوان تدريب من واإلصالح للسجون العامة والهيئة الفرنسية السجون إدارة بين التوأمة مكنت، 2018و 2015 بين الممتدة الفترة خالل  11
12  content/uploads/2018/07/Code_procedure_penale_fr.pdf-https://inkyfada.com/wp  

https://legislation-securite.tn/fr/node/44041
https://inkyfada.com/wp-content/uploads/2018/07/Code_procedure_penale_fr.pdf
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  إطار في، سوسة في نموذجي مكتب أول  بعث من ابتداءا، الماضي العقد مدى على بالفعل  تطور المكاتب هذه تأسيس  أن إلى اإلشارة تجدر

 منوبة و تونس، القيروان، قابس ثم، بنزرت، المنستير من كل في النموذجية المكاتب  بعث ثم، 2012  سنة األحمر للصليب الدولية اللجنة مع شراكة

 االتحاد من بتمويل(، PARJ) العدالة إصالح دعم برنامج بمساندة والتونسية الفرنسية السجون إدارتي بين التوأمة إطار في تطويرها تم التي

، الكاف، عروس بن، قفصة، أريانة في أخرى مكاتب سبعة افتتاح المنتظر ومن صفاقس مكتب افتتاح.  2021 مارس في تم كما .13األوروبي

 المكاتب الثالث أن ويبدو. األمريكية الخارجية لوزارة التابع، القانون وإنفاذ المخدرات لمكافحة الدولية الشؤون مكتب بمساعدة وباجة مدنين، المهدية

 . بالفعل تعمل األخيرة

 

 قانون على والتصويت، المصاحبة مكاتب إنشاء يعد، والترتيبي التشريعي الصعيد فعلى. المستويات جميع وعلى عديدة التحديات فإن، النهاية وفي

 ومجلة الجزائية المجلة إصالح، أوسع نطاق وعلى، العقوبات تنفيذ قاضي صالحيات وتوسيع(، المتاح النطاق توسيع شأنه من الذي) البديلة األحكام

 . تونس في وإنفاذها األحكام بهذه للنطق مناسب قانوني إطار إرساء أجل من ضرورية أمورا تعد، الجزائية اإلجراءات

 

 قبول يعزز قد العامة المصلحة لفائدة بالعمل المحكومين األشخاص قبول ترفض التي والبلديات العامة اإلدارات على مالية عقوبات فرض أن كما

 نطاق وعلى، البديلة األحكام هذه بإقرار المطالبة على المحامين تشجيع أيضا ولكن، القضاة عقلية تغيير في المتمثل التحدي ان ثم هؤالء من المزيد

 في للعقوبات االقتصادية التكلفة بانخفاض  المتعلقتين الحجتين كال.. كبيرا بيداغوجيا جهدا يتطلب، الشعب عامة لدى السائدة العقلية تغيير أوسع

 العقوبة محل لتحل البديلة بالعقوبة النطق حالة في اإلجرام إلى العود نسب في الكبير واالنخفاض؛ السجنية العقوبة بتكلفة مقارنة المفتوحة الفضاءات

 .السجن بدائل اعتماد بأهمية عزوفا األكثر األطراف تقنع قد 14السجنية

 تقتصر صورية ظلت التي، تونس في جزائية سياسة غياب نتيجة هو المصاحبة ونظام البديلة العقوبات اعتماد عن العزوف إن، أوسع نطاق على

 ايجابية آثار وجود لعدم ونظرا، ذلك ومع. ومؤسساتية تشريعية إصالحات خالل من ترجمتها دون رالدستو من 115 الفصل في إليها اإلشارة على

 أن ينبغي - السابقين والسجناء الجدد السجناء بين والتمييز، العود، السجون اكتظاظ - عن المترتبة التكاليف إلى إضافة، الحالية الجزائية للممارسات

 .تونس في الجزائية للسياسة األساسية النقطة السجنية العقوبة وبدائل المصاحبة تكون

 

 

 

 

 

 

 

 .األوروبي االتحاد من بتمويل، البديل مشروع من 4 رقم اإلخباري المقال هذه كتابة تمت

 

 

                                          
   .البرنامج لهذا اساسية ركيزة" البديل" الحالي المشروع يمثل 13
un-general-dinteret-travail-tig.fr/fr/blog/le-http://www.forum-: الفرنسي للمثال، الخصوص وجه على، انظر14

outil-de-prevention-de-la-recidive/#:~:text=Un٪20example٪20٪3A٪20le٪20Travail٪20 

d'Int٪C3٪A9r٪C3٪AAt٪20G٪C3٪A9n٪C3٪A9ral٪20pr٪C3٪A9vient٪20efficement٪2 

0la٪20r٪C3٪A9cidive&amp٪20TIG٪20permet٪20ainsi٪20d,d'emploi٪20ou٪20de٪20housing.. ; 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/19865-peines-alternatives-developper-le-travail-

tig-general-dinteret 


