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 مطلب دستوري : استكمال مسار العدالة االنتقاليةبيان صحف 

 
 

  الممضية عىل هذا البيان
  إن منظمات المجتمع المدن 

 
من  76لمقتضيات الفصل  ا تذكر بأنه طبق

من دستور  9-841االنتقالية وتنظيمها وبالفصل المتعلق بإرساء العدالة  35القانون األساس  عدد 

وط الجمهورية التونسية ،  عائالت شهداء وجرىح ثورة الحرية والكرامة مع تعبر عن تضامنها الغبر مشر

  تواجهها منذ سنوات من االنتظار بسبب تجاهل   ألوضاعوضحايا االستبداد جراء ا
الصعبة والمؤلمة الت 

إىل اإلفراج  الفوري عىل القائمة  تدعو الجهات الحكوميةكما    ،السلطات والجهات المختصة لملفاتهم

ها بالرائد الرسم  للجمهورية التونسية.   النهائية للشهداء والجرىح ونشر

  هذا و 
  الرائد الرسم  عدد الشامل لهيئة الحقيقة والكرامةبمناسبة نشر التقرير النهان 

 
 039 ف

 :فإنها 0000جوان  04للجمهورية التونسية يوم 

اف  بنشر هذا التقرير الذي يعد  تجدد ترحيبها  - الخيار األنسب الستكمال مسار العدالة االنتقالية كاعب 

  الكرامة ورد االعتبار، وحقوق المناطق 
  عانت التهميش من الدولة بحقوق الضحايا ف 

الضحية الت 

  المسار 
 
االقتصادي واالستبعاد السياس  واالجتماع  عىل مر العقود، و كشف للحقيقة وانخراط ف

 .االصالىح  للمؤسسات والقوانير  

 

-   
افها  بحق ضحايا االنتهاكات من األنظمة الدكتاتورية ف  ر تؤكد اعب  الفردي والجماع  وإعادة  جبر الض 

  جميع نقاطها وتساند التح التأهيل
هيئة  تدعو الدولة إىل الوفاء بقراراتكما ،  ركات الميدانية لها ف 

  خصوص 
ر الحقيقة والكرامة ف  ، وتطالب لتحقيق هذا الغرض إدارة شفافة ومستقلة جبر الض 

  هذا اإلطار، 
  شنتها تندد الجمعيات الممضية لصندوق الكرامة. وف 

بحملة التشويه والتجري    ح الت 

ر ورد االعتبار بهيئة الحقيقة والكرامة بعض األطراف ض د المناضلة الحقوقية ورئيسة لجنة جبر الض 



احها عىل رأس إدارة صندوق الكرامة ورد االعتبار، المحدث بأمر  ' بمناسبة اقب   
السيدة 'حياة الورتان 

 .0081لسنة  088حكوم  عدد 

ام حازم وثابت بوضع خطة - عمل وبرامج تطبق من خاللهما  تدعو  الحكومة التونسية إىل تقديم الب  

  لهيئة الحقيقة والكرامة فيما يتعلق باإلصالحات المؤسسية لضمان عدم تكرار 
توصيات التقرير النهان 

  هذا الخصوص تطالب، و االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والجرائم االقتصادية
يك ائتالف  ف  بتشر

  
  الممضية و باف 

  مقدمتها جمعيات الضحايا والشهداء بكل واألطراف منظمات المجتمع المدن 
ف 

  أية مبادرة حكومية تتعلق   أطيافها 
لسنة   35باستكمال مسار العدالة االنتقالية  طبق  القانون عدد   ف 

0085. 

  قضايا االنتهاكات باعتباره  -
تؤكد عزمها  عىل إبراز  أفضل   ألهمية عمل الدوائر المتخصصة  وحكمها ف 

عها كسلطة ضامنة للحقوق وللحريات، معلنة يندرج ضمن مسار استقالل السلطة القضائية وتموق

  المدى القريبعن 
ها ف  ك وتوصيات من شأنه تعزيز وتقوية أداء الدوائر  نشر المتخصصة  تقرير مشب 

  ومالءمتها مع المعايبر الدولية والوطنية للمحاكمة العادلة. 

 الجمعيات الموقعة: 

  للدفاع عن المجتمع ائتالفعن 
 :العدالة االنتقالية مسار  المدن 

 

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان

 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

 للبحث حول التنمية جمعية النساء التونسيات

 الجمعية التونسية للدفاع عن  الحريات الفردية

 جمعية عائالت الشهداء وجرىح الثورة، أوفياء

 محامون بال حدود              

  ل ذكرى ووفاء:  منظمة
 شهيد الحرية نبيل بركان 

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

 جمعية الكرامة          

 العسكريير  جمعية انصاف قدماء 

 الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية

 المرصد التونس  ألماكن االحتجاز


