صحف بمناسبة إطالق حملة "العدالة ّأوال "
بالغ
ي
تونس يف  7ماي 2020
الوطن ضد التعذيب ،تطلق المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب حملتها "العدالة ّأوال" دعما منها لمسار العدالة
بمناسبة اليوم
ي
اإلنتقالية وبغاية إنهاء اإلفالت من العقاب.
لماذا يتم تنظيم حملة داعمة للعدالة اإلنتقالية؟
ً
تحن الدوائر الجنائية المتخصصة يف العدالة اإلنتقالية قريبا الذكرى الثانية عىل إحداثها وهو ما يمثل رمزية سياسية تدل عىل رغبة
ي
منهج خالل العامي الماضيي
الن واجهتها الدوائر المتخصصة بشكل
تونس يف وضع حد لممارسات
ي
الماض األليم .إال أن العقبات ي
ي
تلق بظالل من الشك عىل نتائج مسار العدالة االنتقالية ،فبي تأجيل جلسات المحاكمة وغياب المنسوب إليهم اإلنتهاك وعرقلة
ي
ر
اإلنتقال قائمة.
الشطة أو عدم كفاية التحقيقات ،تبق تهديدات المسار
ي
بغض النظر عن حجم التحديات ،ال يمكن لتونس أن ّ
تفوت انتقالها الضوري إل دولة القانون .ومع ذلك ،يرتبط نجاح هذا االنتقال
ً
ً
الن تجري ها الدوائر المتخصصة .فإذا كانت العدالة غي قادرة أن تحكم بشكل مناسب
اط ارتباطا وثيقا بمصي المحاكمات ي
الديمقر ي
الن استمرت لعدة عقود ،فكيف يمكنها حماية المواطني الذين ال يزالون يعانون من مثل هذه االنتهاكات بعد الثورة؟
عىل الجرائم ي
َّ ً
الكاف لتوفي اإلمكانيات الالزمة للدوائر
يبق مسار العدالة االنتقالية مهددا ،لكنه بالتأكيد لم ينته بعد ،وما يزال هنالك الوقت
ي
القضائية المتخصصة حن تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بعهدتها عىل أكمل وجه.
ً
أساسيا ً
ً
ً
التونس واألجيال القادمة
المجتمع
حق
ومن
نابعا من الحاجة إل تحقيق العدالة للضحايا
مطلبا
تيجم حملة "العدالة أوال"
ي
الن ارتكبت لعقود لضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع مرة أخرى.
يف إثبات الحقيقة حول االنتهاكات الجسيمة ي
مراحل سي حملة "العدالة ّأوال "
ً
أوال" عىل ملفات سبعة ضحايا تتعهد الدوائر القضائية المتخصصة بقضاياهم .حيث سيتم ر
نش عديد األدوات
ترتكز حملة "العدالة
تاريج الذكرى السنوية الثانية للدوائر القضائية المتخصصة والجلسة األول
،
2020
ماي
29
و
ماي
8
بي
والتحسيسية
التوعوية
ي
المطماط:
لقضية كمال
ي
• فيديو للتوعية بأهمية مسار العدالة االنتقالية يمثل انطالق حملة "العدالة ّأوال "
الن تقدم  7قضايا تعذيب م عروضة أمام الدوائر القضائية المتخصصة ،وسيتم الكشف عنها تباعا
• سلسلة من الصور ي
خالل األسابيع الثالثة للحملة
تحليىل لجرد أعمال الدوائر القضائية المتخصصة يف العدالة االنتقالية
• تقرير
ي
للمزيد من المعلومات يرج االتصال ب :
السيد أسامة بوعجيلة
ون ob@omct.org :
• الييد اإللكي ي
• رقم الهاتف27842197 :
السيدة إيناس لملوم
ون il@omct.org :
اإللكي
• الييد
ي
• رقم الهاتف98746590:

