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  وسط غيا
 
 ب أعىل ممثىل  السلطةهيئة الحقيقة والكرامة تقدم تقريرها النهائ

ي بالتهنئة لهيئة إل
مات إلمجتمع إلمدن 

ّ
رغم  شغالها حقيقة وإلكرإمة عىل ؤنهاء أبمناسبة إنعقاد ندوة إختتام أعمالها، تتوّجه منظ

عرب عن 
ُ
ل مسارها. كما ت

ّ
 يعط

ّ
ذي ال ينفك

ّ
.  حول قلقهاإلوضع إلّسياسي إل ي

ىلي إلّرئاسات إلثالث عن هذإ إلحدث إلتاريخ 
ّ
 غياب ُممث

 
ّ
ل تتويجا ألرب  ع سنوإت من إلعمل وإلتقّصي وإلبحث وإلتوثيق حول إنتهاكات حقوق تستعد

ّ
ذي ُيمث

ّ
إلهيئة لعرض تقريرها إلختامي إل

ة إالستقالل ؤىل حي   سنة   . 3102إإلنسان وإلجرإئم إالقتصادية وإلمالية منذ فتر

ذي
ّ
قرير إل

ّ
ي هذإ إلسياق أهّمية هذإ إلت

ي ف 
مات إلمجتمع إلمدن 

ّ
د منظ

ّ
ه. وبر  خطةسيكون ُمنطلقا ل وتؤك  إمج عمل إلحكومة ؤثر نشر

ي ؤلغاء إإلفالت من إلعقاب 
ي ستساهم ف 

تر
ّ
عىل مسار إلعدإلة إالنتقالّية أن يتوإصل ؤىل حي   تفعيل توصيات هيئة إلحقيقة وإلكرإمة إل

 .
ً
 وإلوقاية من كّل أشكال إلتجاوزإت مستقبال

ي سبيل إلمحافظة عىل مس
 مرإقبة ر إلعدإلة إالنتاوف 

ّ
قالّية، وجب ؤحدإث لجنة برلمانّية خاّصة صلب مجلس نوإب إلشعب تتوىل

 تفعيل هذإ إلمسار وتنفيذ برإمج عمل إلحكومة. 

ي إلُمدإفعة عن مسار إلعدإلة إالنتقالّية منذ نشأته ب : 
ي هذإ إلسياق، تطالب مكونات إلمجتمع إلمدن 

 وف 

ولة باستكمال مسار إلعدإلة إالنتق .0
ّ
إم إلد ي فصله إلتر 

ستور ف 
ّ
وحسب ما ينّص عليه  9إلمطة  -041الّية وفق ما يقتضيه إلد

 إلمتعلق بإرساء إلعدإلة إالنتقالّية 32/3102إلقانون إألساسي عدد 

ورة تنظيم تظاهرة رسمّية لتقديم إلتقرير للعموم بحضور إلّرؤساء إلثالث  .3  ض 

ي إلرإئد إلرسمي ل .2
من إلقانون  76لجمهورية إلتونسية وفق ما يقتضيه إلفصل نشر تقرير إختتام أعمال إلهيئة كامال ف 

 إألساسي إلمتعلق بالعدإلة إالنتقالية

ولة بإعدإد  .4
ّ
إم إلد قة باإلصالحات إلمؤسساتّية بر خطة و إلتر 

ّ
إمج عمل يعكس توصيات هيئة إلحقيقة وإلكرإمة إلمتعل

جاه تحقيق إلمصالحة إلكفيلة بعدم تكرإر إنتهاكات حقوق إإلنسان وإلجرإئم إالقتصادية وحماية 
ّ
إلذإكرة إلوطنية بات

ة ؤعدإد برنامج إلعمل يكها وإستشارتها عىل إمتدإد فتر ي ؤىل تشر
 إلوطنية. وتدعو مكّونات إلمجتمع إلمدن 

ي بهدف مالءمته مع خصوصّية إألرشيف إلمتعلق بملّف إلعدإلة  .3
م لألرشيف إلوطت 

ّ
ي إلُمنظ

ؤصالح إإلطار إلقانون 

 
ّ
ي إنتظار إالنتقالّية وحفظ ملف

حايا، ؤىل جانب حفظ إلذإكرة إلوطنّية وذلك ف 
ّ
أن وفق ات إلض

ّ
ي إلش

ؤحدإث هيئة مختّصة ف 

 ما ينّص عليه قانون إلعدإلة إالنتقالية

ي آجال معقولة بهدف كشف إلحقيقة  .7
ي إلعدإلة إالنتقالّية ف 

وإئر إلمختّصة ف 
ّ
ورة ؤصدإر إألحكام إلمودعة لدى إلد ض 

 للمنتهكي   ىل إلقضاء وتحميل إلمسؤولّية وضمان حقّ إلنفاذ ؤ

ة  .6
ّ
 لوضعّيتهم وخاّصة إلفئات إلهش

ً
حايا مرإعاة

ّ
ر إلض عويض وجتر ض 

ّ
إم توصيات هيئة إلحقيقة وإلكرإمة إلمتعلقة بالت إحتر

ه بكّل شفافّية ي ؤىل تفعيل صندوق إلكرإمة وتسيت 
ي هذإ إألساس، تدعو مكّونات إلمجتمع إلمدن 

 منهم. وف 

ي توفت  إلحماي .1
ف 
ّ
هود وموظ

ّ
حايا وإلش

ّ
ي إلعدإلة إالنتقالّية وللض

وإئر إلمختّصة ف 
ّ
ضاة دإخل إلد

ُ
ة إلجسدّية وإلمعنوّية للق

قرير إلختامي 
ّ
ذين ال تطالهم أّي مسؤولّية حول فحوى إلت

ّ
هيئة إلحقيقة وإلكرإمة ورؤساء لجانها ؤثر إنتهاء أعمالهم، وإل

توصيات إلمنبثقة عنه، وذلك وفق إلفصل 
ّ
 من قانون إلعدإلة إالنتقالّية 79وإل
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