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: منظمات المجتمع المدني تطالب بنشر تقرير هيئة الحقيقة صحفيبيان 
 والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 

 

من المانون  76لممتضٌات الفصل  اطبم   بأنهتذكر  هذا البٌانالممضٌة على إن منظمات المجتمع المدنً 

من دستور الجمهورٌة  841المتعلك بإرساء العدالة االنتمالٌة وتنظٌمها وبالفصل  35األساسً عدد 

بنشر تمرٌرها الختامً للعموم وبمولع  0282مارس  06التونسٌة ، لامت هٌئة الحمٌمة والكرامة ٌوم 

سبك لمجلس ، وللرئٌس األحل الباجً لائد السبسً الهٌئة، كما سبك أن سلمت التمرٌر إلى الرئٌس الرا

 ولرئٌس، بوزاخر، و لرئٌس المجلس األعلى للمضاء السٌد ٌوسف ر الناصنواب الشعب السٌد دمحم

 الحكومة األسبك السٌد ٌوسف الشاهد.

 تمارس الضغط على رئاسة الحكومة عض األطراف التًلب للتندٌد بمحاوالت ٌائسةوٌأتً هذا البٌان 

المسار التشاركً واالستحماق الدستوري  ،االنتمالٌة تعطٌل مسار العدالة بكل لوة نحوتدفع التونسٌة و

وابطال جمٌع مخرجات العدالة االنتمالٌة  ،هٌئة الحمٌمة والكرامةنشر التمرٌر الختامً لعدم و ،والمانونً

 مخالف للمانون. ذاواجهاض ما تبمى من المسار نهائٌا، وه

سٌحمك  توصٌات التمرٌر الختامً لهٌئة الحمٌمة والكرامة تفعٌلبأن  الجمعٌات الممضٌة تؤمن نوإهذا 

االصالحات لتجنب عودة االستبداد والفساد وسٌضمن حموق الضحاٌا فً الكرامة ورد االعتبار وسٌضع 

وٌحفظ الذاكرة ، وسٌكشف الحمائك حموق االنسانل الجسٌمة نتهاكاتاالتواصل لحدا لإلفالت من العماب و

 .والحرٌات العامة المدنٌة وسٌعزز تكرٌس الحموق الوطنٌة

وهً كلها مضمنة  الذات وفً حاجة إلى المزٌد من االهتمام والدعم، ةتزال لائمكل هذه االستحمالات ال 

 .هٌئة الحمٌمة والكرامةفً التمرٌر الختامً ل

المتعلك بإرساء العدالة  35األساسً عدد  من المانون 76 عمال بالفصلإنه وعلى هذا األساس، وو

 3ى عل إصرار بكل أسفله الممضٌة منظمات المجتمع المدنًتؤكد ، االنتمالٌة

نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ضرورة  -

 العدالة االنتقالية.في أقرب اآلجال الممكنة كخطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار 

 188مسار طبك ما نص علٌه الدستور التونسً فً الفصل التؤكد عزمها مواصلة العمل الستكمال كما 

التً المتخصصة  الدوائر الجنائٌةعمل بما ٌتضمن دعم  3115-35والمانون األساسً عدد  9المادة 

اإلمضاء على عرٌضة المجتمع وتدعو فً هذا الخصوص إلى  ،مع ثمافة اإلفالت من العماب ستمطع

تشدد على رفضها  ألي مبادرة من شأنها  االلتفاف على مسار العدالة كما  ،المدنً لمساندة هذه الدوائر

 .ته المائمة والمساس منها طبك النصوص النافذةااالنتمالٌة  وتهدٌد آلٌ

ي أي والرأاصحاب الر واستدعاءلى التوازن عند طرح ملف العدالة االنتمالٌة إتدعو وسائل االعالم و هذا

 .المخالف
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