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من أجل العدالة  االئتالف  منظماتاعالن 

 االنتقالية

 
تترحم على  و إذ الية، وبمناسبة عيد الشهداء،إن منظمات المجتمع المدني المدافعة على مسار العدالة االنتق

التي تواجهها عائالت الصعبة والمؤلمة لألوضاع   شجبها  نها  تعبر عن فإرواح  كل شهداء تونس األبرار أ

شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة منذ سنوات من االنتظار بسبب تجاهل  السلطات والجهات المختصة 

لملفاتهم  كما تؤكد بهذه المناسبة على تضامنها الكامل مع العائالت وتدعو رئيس الحكومة إلى اإلفراج  

 .ا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالفوري على القائمة النهائية للشهداء والجرحى ونشره

 مل لهيئة الحقيقة والكرامة فإنها:وبمناسبة نشر التقرير النهائي الشا

 تطالب فإنها في هذا السياق، و. نطاق واسع علىه نتائجالذي ستعمل على تعميم  هذا التقريرترحب بنشر  .1

من القانون  67 فصلا ألحكام الللجمهورية التونسية وفق   الرسمي رائداليس الحكومة بتسلمه وبنشره بئر

 .2013-53األساسي 

 الفصلالدستور التونسي في  ما نص عليه طبق تؤكد عزمها مواصلة العمل الستكمال مسار العدالة االنتقالية .2

على رفضها  وتشدد  ،وتنظيمها العدالة االنتقاليةبإرساء المتعلق  2013 - 53 عدد القانون األساسيو  148-9

ليته القائمة آوتهديد  العدالة االنتقالية  مسارشأنها  االلتفاف على من  تشريعيةمبادرة ي في هذا االطار أل

 طبق النصوص النافذة.والمساس منها 

توصيات ا متطبق من خالله ضع خطة عمل وبرامجوبة إلى تقديم التزام حازم وثابت الحكومة التونسي تدعو  .3

فيما يتعلق باإلصالحات المؤسسية لضمان عدم تكرار االنتهاكات  الكرامةوالحقيقة لهيئة  التقرير النهائي

تحقيق توصال  الى  وبخصوص حفظ الذاكرة  الجماعية الجسيمة لحقوق اإلنسان والجرائم االقتصادية ، 

 .مصالحة وطنية منصفة

  المجتمع المدنيأطراف باقي  و اإلعالنتطالب بتشريك ائتالف منظمات المجتمع المدني الممضية على هذا  .4

باستكمال مسار العدالة االنتقالية  طبق    تتعلق  حكوميةمبادرة  ةفي أي المعنية بمسار العدالة االنتقالية 



في  يندوليال ادرات الدولة مع شركائهامب أو ، بما في ذلك صياغة خطة العمل2013لسنة   53القانون عدد 

 .هذا الخصوص 

في التعويض الفردي والجماعي وإعادة نتهاكات من األنظمة الدكتاتورية بحق ضحايا اال تؤكد اعترافها  .5

لتحقيق وتطالب  ،التعويضات في خصوص الكرامةوهيئة الحقيقة ت ابقرار دعو الدولة إلى الوفاءت، والتأهيل

 إدارة شفافة ومستقلة لصندوق الكرامة. هذا الغرض

ما نص  طبق ةماليالو باالستقاللية اإلداريةتتمتع مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية  حداث دعو إلى إت .6

اإلطار  تنقيح فهي تطالب ب ،  إحداثهاصورة عدم  في  و، 2013لسنة  53القانون عدد  من 68 صلالفعليه 

يتم  لكيو العدالة االنتقالية، وأرشيفات يات وثائقلخصوصستجيب حتى ت  الوطني األرشيفالقانوني لمؤسسة 

ها  مع جعلها متاحة حفظبومستندات هيئة الحقيقة والكرامة،وتأمين وإدارة وثائق  حتواءتعزيزها وتمكينها ال

 لذاكرة الوطنية.ل

 مسارل ةحقيقي ةكضمان في العدالة االنتقالية  ائية المتخصصةبأهمية الدوائر الجن ة راسخاعتها التؤكد  قن .7

 منسوب إليهماليمثل  ة ومكافحة اإلفالت من العقاب حتىالحقيقو كآلية أساسية للكشف عن العدالة االنتقالية 

الدوائر الجنائية  على تعزيزن المنظمات الممضية ستعمل ولذلك فإأمام القضاء والمحاكمة.  االنتهاكات

 من أجل وذلك المجلس األعلى للقضاء  بالشراكة مع،مين الحماية لقضاتها وتأ و وتثمين مهامها المتخصصة

تمكين ضحايا االنتهاكات من حقهم في نه بما من شأ القضائية وفقا لما يقتضيه الدستور، السلطة يةاستقالل دعم

 .العدالة واالنصاف ومعرفة الحقيقة

وصد  ائر المتخصصةضمان أمن قضاة الدوفي   الكاملة تحمل مسؤولياتهاب تطالب الحكومة التونسية  .8

تنفيذ ب يةوزارة الداخلب  لتطا ، من جهة أخرى. واألمنية نقاباتقبل ال إليهموالتهديدات الموجهة  اتالضغوط

اإلجراءات  مجلةمن  142فصل لمقتضيات االمتخصصة وفقا ل دوائر الجنائيةالصادرة عن ال بطاقات الجلب

 .جزائيةال المجلةمن  110 فصلائية والزالج

نفس من  تمكينهمو ن استقرار قضاة الدوائر المتخصصةضماعلى جلس األعلى للقضاء إلى العمل دعو المت .9

يتيازات التي يتمتع بها زمالؤهم االم  
ر، مستمال وتكوينهم ضمان تدريبهم،والقضائية األخرى األقطاب  ف 

 وية التعهد والبت في أول في االعتبار  خذ تأالمحاكم   إلدارة اء المحاكم على وضع سياساتومساعدة رؤس

 .2014 جوان 12المؤرخ  17 عددالعدالة االنتقالية وفقا للقانون  قضايا

وحكمها في قضايا االنتهاكات  عمل الدوائر المتخصصة  ألهمية  أفضل   إبرازعلى تؤكد عزمها   .10

شكل  توتموقعها كسلطة ضامنة للحقوق وللحريات باعتباره يندرج ضمن مسار استقالل السلطة القضائية 

وتمثل الضمانة الفعلية لكامل المجتمع لعدم ، والعدالة االنتصافالمالذ الحقيقي للضحايا لإلقرار بحقهم في 

 .من العقاب اإلفالتتكرار ماضي االنتهاكات وللقطع مع 

بين الوثيق والمحدد  االرتباط العام لبيان في صدارة االهتمامالعدالة االنتقالية مبادئ  تعلن سعيها لوضع .11

فتح نقاش جاد حول العدالة  هذا األساس علىنها ستعمل على أب و تلك المبادئ، و سالمة االنتقال الديمقراطي

فيذ مراقبة تنوعلى  ،2019 لسنةوالرئاسية االنتخابية والتشريعية  االستحقاقات معتزامنا االنتقالية 

التي من قبل اللجنة البرلمانية الكرامة ولهيئة الحقيقة توصيات التقرير النهائي ل قاتطبياإلصالحات المؤسسية 

حسب  اإلصالحات لمتابعة تقدم منظومة رقميةن خالل إنشاء م وذلك  ،لهذا الغرض يجب ان تحدث 

 تقوم سكما  الشعب والجهات الحكومية المعنية بخطة العمل،  نوابمع  بانتظامعمل  جلسات وعقد ،وراالمح

 .على أوسع نطاق معطيات المنظومة الرقمية  نشرب بالتوازي 



للعدالة االنتقالية من خالل تبادل  الساميةعلى تحقيق األهداف المشترك  العملمواصلة ل تجدد عزمها .12

 ستقوم بهاالتي  ألعمال المناصرة ، والتنسيق الشفافالمنتمية لالئتالفات منظمال بينالخبرات  ورف االمع

 .المراحل القادمةفي 

 الجمعيات الموقعة :

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان

 جمعية القضاة التونسيين

 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

 جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

واالجتماعيةالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية   

 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

 البوصلة

الحريات الفردية  الجمعية التونسية للدفاع عن  

 جمعية عائالت الشهداء وجرحى الثورة، أوفياء

           جمعية الكرامة 

 جمعية العدالة و رد االعتبار

العسكريينجمعية انصاف قدماء   

 التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة االنتقالية

 الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية

 التحالف التونسي للكرامة ورد االعتبار

 للتحوالت الديمقراطية  مركز الكواكبي

 المرصد التونسي ألماكن االحتجاز

              الفيديرالية الدولية لحقوق اإلنسان

                      دمحامون بال حدو

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

 منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي

 المركز الدولي للعدالة االنتقالية

 هيومن رايتس ووتش

 اللجنة الدولية للحقوقيين

 مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان



 انترناشيونل ألرت

 ال سالم بال عدالة


