
 

 

 

 

 

 

 

حدة 
ّ
ه لإلجراءات الخاّصة لألمم المت

ّ
ي يتوج

 
 العدالة االنتقالية: المجتمع المدن

ي 
 بيان صحف 

 

ن  2021مارس  25  ة لمحاكمة أعوان سابقي  الدائرة المتخصصة للعدالة االنتقالية بتونس، الجلسة الحادية عشر اليوم أمام  ، تنعقد 

ن بتعذيب رشاد جعيدان ي وزارة الداخلية وإدارة السجون المتهمي 
ن
ن ف  .وكبار المسؤولي 

ي تنجز  
ض هذه الجلسة عديد العقبات مثلها مثل المحاكمات األخرى التر ي إطار العدالة اإلنتقالية: جلسات استماع خالل بعض  تعتر

فن

ن الجلسات، واألدلة المنقوصة، والقضاة المتعاقبون،   الجلسات الشيعة، وتأجيل جلسات االستماع المتعددة، والتأخت  المفرط بي 

 .والمتهمون الغائبون عىل الرغم من االستدعاءات المتكررة وبطاقات الجلب

ي تهدد بشكل  2018 خالل شهر ماي  منذ بدء المحاكمة األوىل
، نبهت منظماتنا السلطات التونسية باستمرار إىل هذه االخالالت التر

ة تهدد عملية التحول الديمقراطي برمتها   .خطت  مستقبل عملية العدالة االنتقالية. إن هذه المخاطر الكبت 

كر 
ُ
ن  امية إىل ضمان ست  ال، ال تزال المبادرات الرّ عىل الّرغم مّما ذ ي حي 

 محاكمات بسالسة نادرة ومحدودة، فن
ّ
الهجمات السياسية    ال تنفك

ي 
   الهادفة   التر

ّ
ن لّية عن ال للعدالة االنتقا   إىل وضع حد

ّ     . صاعد ايد بشكل متتر
ّ
ذكت  أن

ّ
دة  آفاق نجاح العدالة االنتقاليةيجدر الت

ّ
بشكل    مهد

القانون بسبب األزمة الصحية والموجات األخت  ل  نظرا أكتر      اإليقافات   ة منتذبذب سيادة 
ّ
ف
ُ
ن ي 
  ات كحرّ تال عىل إثر  ذت  الجماعية التر

ة  ّية االحتجاج ي االجتماعية األخت 
 البالد منذ بداية العام. شهدتها  التر

ي تلحق بمسار  الخطت  نظرا لهذا الّسياق  
نبيه حول التهديدات التر

ّ
حدة للت

ّ
جوء إىل اإلجراءات الخاّصة لألمم المت

ّ
، قّررت منظماتنا الل

ي هاته الخطوة إىل تحّول ديمقراطي من طرف الّسلطات.  
ماتنا وتحقيقا لهذه الغاية، أرسلالعدالة االنتقالية، عىل أمل أن تفضن

ّ
  ت منظ

الخاص    المرفقة  مراسلةال المقرر  الحقيقة والعدالة وجتر إىل  ي بتعزيز 
ر   المعتن التكرار   الضن ي    وضمانات عدم 

المعتن الخاص  والمقرر 

ن وإىل مجموعات العمل  و بالتعذيب والممارسات القاسية أو الالإنسانية أو المهينة   ي باستقالل القضاة والمحامي 
المقرر الخاص المعتن

ي واالختفاء القشي.  المعنية باالحتجاز 
 التعسفن

 تذكر منظم
ّ
ماتنا   كما عىل النسيان واإلفالت من العقاب    وطنمستقبل    بناء  ه ال يمكناتنا الحكومة التونسية بأن

ّ
الحكومة    تدعو منظ

وريةال  ي تعهدت بها ضمان  ل   فورا   تخاذ اإلجراءات الضن
امات الدولية التر ن   حسن ست  العدالة االنتقالية، بما يتوافق مع الدستور وااللتر

ولة
ّ
 . ّيةتونسال  الد

 

 : لمزيد من المعلومات

 بممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أسامة بوعجيلة  الرجاء االتصال 

ي :   27842197 رقم الهاتف:  •
ونن يد اإللكتر   ob@omct.org التر

 :  وعن منظمة محامون بال حدود: السيد خيام الشمىلي

ي  25.294.240رقم الهاتف:  •
ونن يد اإللكتر   kchemli@asf.be  التر

https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2021/03/20210325_Saisine-des-procedures-speciales-sur-JT_Version-finale.pdf
mailto:ob@omct.org
mailto:kchemli@asf.be
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