الجمهورية التونسية
République Tunisienne

دليل إجراءات جلسات االستماع العلنية
تتولّى هيئة الحقيقة والكرامة بموجب القانون األساسي للعدالة االنتقالية " تنظيم جلسات استماع علنية
لضحايا االنتهاكات وألي غرض متعلّق بأنشطتها" (الفصالن  39و 47من القانون األساسي للعدالة
االنتقالية والفصل  3من النظام الداخلي و الفصل  7من النظام الداخلي فقرة .)23

 .1األهداف
تهدف جلسات االستماع العلنية إلى:
ضحايا الرّ اغبين (المتطوعين) من عرض شهاداتهم على االنتهاكات التي تعرّ ضوا لها أمام
 .1تمكين ال ّ
العموم ومنحهم فضاء عموميا.
 .2تكريم الضّحايا ور ّد االعتبار لهم من خالل اإلقرار واالعتراف العلني بما تعرضوا له من انتهاكات
وطلب االعتذار منهم
 .3المساهمة في كشف الحقيقة وتوثيق االنتهاكات
 .4تمكين مرتكبي االنتهاكات من االعتراف وطلب االعتذار من الضحايا لتعزيز المصالحة الوطنية.
 .5إطالع الرأي العام على حجم االنتهاكات الواقعة وترسيخ حفظ الذاكرة الوطنية وعدم التكرار.
 .6المساعدة على تفكيك نظام االستبداد والفساد وعلى إصالح المؤسسات وتطوير التشريعات وترسيخ
ثقافة عدم اإلفالت من العقاب
 .7تكريس شفافية أعمال الهيئة.
 .8تحسيس أصحاب الرّ أي والقرار بأهمية العمل على االستقرار االجتماعي.
 .9كسب ثقة بقية الضّحايا لتشجيعهم على سرد تجاربهم.
 .10كسب تضامن الرّ أي العام إلنجاح مسار العدالة االنتقالية.
 .11إبراز دور المرأة ال ّنضالي واستماتتها في ال ّدفاع على حقوقها

 .2شروط ومعايير اختيار حاالت جلسات االستماع العلنية
يجب إخضاع اختيار حاالت الجلسات للمعايير التالية:
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 .1ختم البحث في ملف الضّحية المعنية
 .2شرط السنّ (بلوغ سن الرّ شد عند جلسة االستماع)
 .3متم ّتع باألهلية القانونية
ضحية
 .4الوضوح واإلقناع في رواية ال ّ
 .5المصلحة الواضحة للحالة في كشف كيفية عمل منظومة الفساد واالستبداد
 .6الموافقة الكتابية من الضحية على جلسة االستماع
صين لضمان القدرة على تحمّل العرض والمواجهة
 .7ال ّتأطير وال ّتأهيل ال ّنفسي من طرف مخت ّ
 .8تنوّ ع ال ّتمثيلية (ال ّنوع االجتماعي ،العامل الجغرافي ،العامل التاريخي ،العائالت السياسية وال ّنقابية،
االنتفاضات ال ّشعبية واالجتماعية ،إلخ)
 .9ال ّتنوّ ع حسب االنتهاكات :ال ّتعذيب ،االعتداءات الجنسية ،الحرمان من الحقوق االقتصادية
واالجتماعية ،إلخ)

 .3برنامج جلسات االستماع ورزنامة الجلسات
قائمة الحاالت التي ستشارك في جلسات االستماع العلنية وترتيبها ّ
الزمني.

 .4الموارد البشرية
تقتضي مرحلة جلسات االستماع العلنية تدعيم الموارد البشرية بكفاءات إضافية:
 −مخرج
 −مسؤول اال ّتصال
 −مرافق الضّحايا
 −مختصون في القانون (الجانب القانوني واإلجرائي إلعداد الجلسات)
 −رواة قصص
 −مختصّون في علم ال ّنفس
 −مختصّون في ّ
الطب
 −مسؤول عن السّالمة واألمن
ويتم ّتع ك ّل أعضاء فرق جلسات االستماع العلنية بما في ذلك فريق اال ّتصال بتكوين خصوصي.
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كما يت ّم االعتماد على خبرات في ال ّتجارب المقارنة.

 .5شروط سير جلسات االستماع العلنية
أ.

المدة

يت ّم تحديد م ّدة ال ّشهادة عند دراسة ك ّل حالة على ّأال تتجاوز ساعة.
ب .مختلف السيناريوهات
 −االستماع لضحية فقط
 −االستماع لضحية ّ
ممثلة لمجموعة ضحايا حاضرين
 −االستماع لمجموعة ضحايا  /شهود في نفس جلسة االستماع
 −االستماع لضحية ومواجهة القائم باالنتهاك
 −االستماع لقائم باالنتهاك فقط
 −االستماع لقائم باالنتهاك ومواجهة بضحية أو مجموعة من الضحايا
 −االستماع لشاهد
 −االستماع لمجموعة شهود
لمدعوون
ج .ا ّ
 −من تونس :ممثلو عائالت الضّحايا وال ّشهود ،المجتمع المدنيّ ،
ممثلو مؤ ّسسات الدولة (للتفصيل)،
المراقبون ،اإلعالم.
ممثلو األمم المتحّدةّ ،
 −األجانبّ :
ممثلو لجان الحقيقة في العالم (الجلسة األولى فقط) ،مراقبون أجانب،
اإلعالم األجنبي.

 .6توزيع "جذاذات الضحايا " على الجمهور
 −تجنيد عدد من الباحثين والك ّتاب ورواة القصص إلعداد هذه الجذاذات .سيت ّم االعتماد على الكفاءات
الموجودة في إطار الهيئة وخاصّة لجنة حفظ ّ
الذاكرة وكفاءات من خارج الهيئة.
 −الحصول على موافقة الضحايا على فحوى هذه الجذاذات
 −توزيع الجذاذات في أول كل جلسة
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 .7تذكير بحقوق وواجبات الضحايا/الشهود
أ.

حقوق الضحايا

 −االنسحاب من جلسة االستماع العلنية في حال اإلحساس بعدم القدرة على المواجهة أو مواصلتها وذلك
تجنبا للصدمات النفسية
 −التحدث باللغة واللهجة التي يختارها
 −حضور العائلة أثناء اإلدالء بالشهادة العلنية
 −ال ّدخول لقاعة الجلسة من مدخل منفصل
 −توفير إحاطة نفسية قبل جلسة االستماع وأثناءها وبعدها بال ّتنسيق مع األطباء ال ّنفسيين الذين يتابعون
حاليا بعض الضّحايا وال ّشهود
ب .بروتوكول إعداد الضحايا/مرتكبي االنتهاكات
ضحايا وال ّشهود إلعداد ومرافقة نفسية وطبية.
 −يخضع ال ّ
ضحايا وال ّشهود بمرافقة قانونية إلعداد الجانب القانوني واإلجرائي لجلسات االستماع العلنية
 −يتم ّتع ال ّ
مع إمكانية االستعانة بمحام
ضحايا وال ّشهود بشهاداتهم في إطار
 −تعمل الهيئة على تذليل العوائق االجتماعية التي تعرقل إدالء ال ّ
جلسات االستماع العلنية وت ّتخذ في هذا السياق أي إجراء ترى فيه ضرورة
صين في اال ّتصال وكتاب ورواة إلعداد شهادات جلسات االستماع
ضحايا وال ّشهود بمرافقة مخت ّ
 −يتم ّتع ال ّ
العلنية
ج .اإلجراءات الحمائية للضحايا والشهود
ضرورية للضحايا والشهود وعائالتهم إذا استوجبت الحالة قبل جلسة االستماع
 −ضمان الحماية ال ّ
وأثناءها وبعدها.
 −وضع خطة طبية شاملة ( )Plan Médical Avancé pour les événementsتم ّكن من
مجابهة أي مخاطر تحيط بجلسات االستماع العلنية بال ّتنسيق مع وزارة الصحة والحماية المدنية.
 −ضمان حماية الضحايا والشهود أثناء نفاذهم لقاعة الجلسات.
 −توفير حماية داخل قاعة الجلسات وخارجها (تواجد ألعوان حماية داخل قاعة الجلسات العلنية).
 −ضمان سريّة اإلجراءات ح ّتى نشرها.
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 .8تنظيم جلسات االستماع
 −جلسات االستماع العلنية مفتوحة للعموم ،لكن ال يمكن أليّ شخص من الحاضرين أخذ الكلمة.
 −يقتصر أخذ الكلمة خالل جلسات االستماع العلنية على رئيس الجلسة:
 oكلمة افتتاحية يت ّم عرضها مسبَّقا على مجلس الهيئة لل ّنقاش
 oال ّت ّ
دخل في حال حادَ المشارك عن موضوع شهادته
 oتوزيع الكلمة في حال شملت جلسة االستماع أكثر من ضحية أو شاهد
 −ي َُحجَّ ر اصطحاب الهواتف الجوالة وآالت التصوير والكاميرات داخل القاعة.

 .9تحديد أماكن عرض جلسات االستماع
يت ّم عقد جلسات االستماع العلنية في العاصمة ويمكن أن ُت َن َّظم في الجهات أو في مقرات خارجية حسب
معايير مضبوطة وبقرار من المجلس.

.10

التزامات وسائل االعالم

 −تمنح الهيئة بطاقات اعتماد للصحفيين الذين أمضوا على الميثاق المصادق عليه من طرف الهياكل
المهنية لإلعالم.
ُ −تح ّدد الهيئة قائمة الصحفيين المشاركين في كل جلسة استماع حسب اإلمكانيات اللوجستية المتوفرة
وتعطي األولوية للصحفيين الذين تمتعوا بالتكوين
 −الحرص على التنسيق المُسبق مع إدارة االتصال في الهيئة لتغطية جلسات االستماع.
 −االلتزام باإلجراءات األمنية
صادق المجلس على هذا الميثاق في  28جويلية 2016
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