بيان صحفي
جىوس في  93ماي ،9103
بعد مزور سنة منذ انطالق عمل الدو ائزاملتخصصة في العدالة الانتقالية4

ميافحت إلافالث مً الػلاب ال صالذ مخىاصلت.

للذ اهلضذ سىت مىز اهطالق غمل الذوائش الجىائُت املخخصصت في الػذالت الاهخلالُت ،والتي ابخذأث
بالىظش في كضُت الشهُذ هماٌ املطماطي ًىم  93ماي  9102باملحىمت الابخذائُت في كابس.
بهزه املىاسبتً ،ىظم ائخالف املجخمؼ املذوي للذفاع غً الػذالت الاهخلالُت سلسلت مً ألاوشطت إلحُاء
رهشي هزا الحذر املهم في جاسٍخ جىوس حُث جخجسذ أهمُخه في دوسه في هشف الحلُلت وحفظ الزاهشة
وميافحت إلافالث مً الػلاب.
وفلا لللاهىن ألاساس ي غذد  9105-35املخػلم ببسساء وجىظُم الػذالت الاهخلالُت ،أحالذ هُئت الحلُلت
والىشامت مىز اهطالق أغمالها وإلى غاًت ًىم  50دٌسمبر  371 9102ملف ًخػلم باهتهاواث جسُمت
لحلىق إلاوسان ،جضوٍش اهخخابي وفساد مالي.
بػذ سىت واحذة ،هظشث الذوائش املخخصصت في  52ملفا بما ًىافم  012جلست ساوحذ بين ضحاًا
الاهتهاواث الجسُمت لحلىق الاوسان الخابػين لالججاه الاسالمي سابلا ،وحشواث الِساس والحشواث

الطالبُت والىلابُت وأحذار الخبز وشهذاء الثىسة وجشحاها ،هما جم الىظش في كضُت فساد مالي واحذة
جم جؤخيرها.
في هزا السُاق ،جلىم مىظماث ائخالف املجخمؼ املذوي للذفاع غً الػذالت الاهخلالُت املمضاة أسفله
بدىظُم ألاغماٌ الخزواسٍت الخالُت4
  92و  93ماي  49103أوشطت فىُت في كابس ،بما في رلً سسم لىحت جذاسٍت هبيرة ججسذ أهمُت الحمفي مػشفت الحلُلت وجحخفي بؤوٌ جلست شهذتها الذوائش املخخصصت للضُت هماٌ املطماطي الزي
اخخطف مً ميان غمله في كابس ًىم  2أهخىبش  0330وزبذ كخله واخخفى مىز رلً الحين و لم ًخم
الػثىس غلى جسذه.
 0جىان  49103أمسُت سمضاهُت فىُت ببطحت الترًبىهاٌ -جىوس للترهيز غلى أهمُت ضماهاث غذم
الخىشاس ،و جىشٍم الطحاًا و احُاء رهشاهم.
ان مىظماث ائخالف املجخمؼ املذوي للذفاع غً الػذالت الاهخلالُت غالوة غلى انها جىاصل هفاحها مً
أجل اسخىماٌ مساس الػذالت الاهخلالُت في جىوس ،خاصت بػذ وشش الخلشٍش النهائي لهُئت الحلُلت
والىشامت  ،فهي حسدىىش الػذًذ مً الصػىباث والػشاكُل التي جطاٌ الذوائش املخخصصت ،مما ٌػُم
أغمالها وَساهم في افشاٌ هخائجها.
وجخلخص هزه الصػىباث بشيل أساس ي فُما ًلي4
 مىاخ سُاس ي مػاد وغير مشجؼ لػمل الذوائش املخخصصت ،حُث ما اهفىذ أصىاث السُاسُين
جشجفؼ للمطالبت ببلغائها وابطاٌ السير اللضائي للمحاهماث
 سفض بػض أغىان وصاسة الذاخلُت لخىفُز اللشاساث الصادسة غً سإساء الذوائش املخخصصت
باملحاهم الابخذائُت املخػللت باإلجشاءاث الخحفظُت واالسخذغاءاث وبطاكاث الجلب وكشاساث جحجير
السفش ،ورلً بغاًت الخفص ي مً املسائلت واملحاسبت.
 جىامي التهذًذاث الػلىُت الصادسة مً كبل الىلاباث الامىُت بػذم جؤمين كاغاث الجلساث ودغىتهم
لضمالئهم مً امليسىب اليهم الاهتهان لػذم الامخثاٌ أمام الذوائش ،ولخجاهل كشاساث الجلب الصادسة غنها.
 غُاب إلاسادة السُاسُت السخىماٌ بشامج الخذسٍب والخيىًٍ املسخمش للضاة الذوائش املخخصصت،
والسهش غلى اسخلشاسهم.

امام هزا الىضؼ ،فبن مىظماث ائخالف املجخمؼ املذوي للذفاع غً الػذالت الاهخلالُت4
ً
مجذدا كىاغتها الشاسخت بؤهمُت الذوائش الجىائُت املخخصصت في الػذالت الاهخلالُت هضماهت
 جئهذحلُلُت ملساس الػذالت الاهخلالُت و وآلُت أساسُت للىشف غً الحلُلت وميافحت إلافالث مً الػلاب
حتى ًمثل امليسىب اليهم الاهتهاواث أمام اللضاء واملحاهمت.
 حػمل غلى حػضٍض الذوائش الجىائُت املخخصصت وجثمين مهامها و وجؤمين الحماًت والاسخلشاس للضاتها،بالششاهت مؼ املجلس ألاغلى لللضاء ورلً مً أجل دغم اسخلاللُت السلطت اللضائُت وفلا ملا
ًلخضُه الذسخىس.
 جطالب الحيىمت الخىوسُت بخحمل مسئولُاتها في ضمان أمً كضاة الذوائش املخخصصت و صذالضغىطاث املخىامُت والتهذًذاث املىجهت اليهم مً هلاباث الامً .هما جحث وصاسة الذاخلُت غلى احترام
اللاهىن مً خالٌ جىفُز بطاكاث الجلب الصاد ة غً الذوائش الجىائُت املخخصصت ً
وفلا مللخضُاث
س
الفصل  049مً مجلت إلاجشاءاث الجضائُت.
 جذغى املجلس ألاغلى لللضاء الى الػمل غلى ضمان اسخلشاس كضاة الذوائش املخخصصت وجمىُنهم مًهفس الامخُاصاث التي ًخمخؼ بها صمالإهم في ألاكطاب اللضائُت ألاخشي ،وضمان جذسٍبهم وجيىٍنهم
املسخمش ،ومساغذة سإساء املحاهم غلى وضؼ سُاساث إلداسة املحاهم جؤخز في الاغخباس أولىٍت الخػهذ
والبذ في كضاًا الػذالت الاهخلالُت وفلا لللاهىن غذد  01املئسخ  09جىان .9104
الجمعيات املوقعة :
الشابطت الخىوسُت للذفاع غً حلىق الاوسان
جمػُت اللضاة الخىوسُين
الىلابت الىطىُت للصحفُين الخىوسُين
جمػُت اليساء الخىوسُاث للبحث حىٌ الخىمُت
املىخذي الخىوس ي للحلىق الاكخصادًت والاجخماغُت
املىظمت الخىوسُت ملىاهضت الخػزًب
الجمػُت الذولُت ملساهذة املساجين السُاسُين
البىصلت

الجمػُت الخىوسُت للذفاع غً الحشٍاث الفشدًت
جمػُت غائالث الشهذاء وجشحى الثىسة ،أوفُاء
جمػُت الىشامت
الخيسُلُت الىطىُت املسخللت للػذالت الاهخلالُت
الشبىت الخىوسُت للػذالت الاهخلالُت
الخحالف الخىوس ي للىشامت وسد الاغخباس
املشصذ الخىوس ي ألماهً الاحخجاص
محامىن بال حذود
املىظمت الػاملُت ملىاهضت الخػزًب
مىظمت شهُذ الحشٍت هبُل بشواحي
املشهض الذولي للػذالت الاهخلالُت
اللجىت الذولُت للحلىكُين
مشهض دغم الخحىٌ الذًملشاطي وحلىق الاوسان
اهترهاشُىهاٌ ألشث
ال سالم بال غذالت

ملضٍذ مً املػلىماث4
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