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  غيیر مكتملاانتقالل ظل في االعداالة تحقيیق ززاالل االضحايیا يینتظروونن تونس: ما

في االذكرىى االخامسة لسقوطط نظامم بن علي، تطالب االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین االحكومة االتونسيیة بتبني تعديیالتت سيیاسيیة ووقانونيیة لمحارربة 
ااالفالتت من االعقابب ووتحقيیق االعداالة لضحايیا اانتهاكاتت حقوقق ااالنسانن االسابقة.   

وواالقتل غيیر االمشرووعع، تعذيیب ووسوء االمعاملة، اال حاالتتاانتهاكاتت حقوقق ااالنسانن، بما في ذذلك  نظامم بن علي ااآلالفف من ووشهد
كما تم ااررتكابب االعديید من ااالنتهاكاتت ووااالختفاء االقسريي، ووااالعتقالل وواالحبس االتعسفي على يید موظفي ووقوااتت إإنفاذذ االقانونن ووااألمن. 

هذهه ااالنتهاكاتت مستمرةة االل بعض ، ووما تز2011ووكانونن االثاني/جانفي  2010نتفاضة بيین شهر كانونن ااألوولل/دديیسمبر ااالاالمماثلة خاللل 
االى يیومنا هذاا.   

إإال أأنن  ،االمرتبطة بهذهه ااالنتهاكاتت ضايیافي االعديید من االق ، ووخاصة االمحاكم االعسكريیة، بتت ااوو تبتاالمحاكم االتونسيیة ااننووبالرغم من 
لم للمحاسبة، وو االمسؤووليین عنهاااخضاعع ااالنتهاكاتت، وولم تضمن  حولل هذههاالحقيیقة كشف االى  تؤدديي بعداالمحاكم لم اامامم هذهه جرااءااتت ااال
ق حقوقق االضحايیا في ااالنتصافف ووجبر االضررر. تحق  

يیالتت االمؤسساتيیة سعيید بنعربيیة، مديیر برنامج االشرقق ااألووسط ووشمالل اافريیقيیا في االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین "يیجب أأال تكونن االتعد ووقالل
يیزاالل  االديیموقرااطي، حيیث ال لقيیاسس نجاحح ااالنتقالل معيیارر االوحيیداالفي تونس  االماضيیةخاللل االسنوااتت االخمس  الهاددختم إإوواالسيیاسيیة االتي 

االى أأنن وواالعداالة.  في ااتنظارر تحقيیق  ،ووخاللل ااالنتفاضةفي ظل حكم بن علي  االتي ااررتكبت خاصةووضحايیا اانتهاكاتت حقوقق ااالنسانن، 
كل االمسؤووليین عن هذهه محاسبة من خاللل  ، بما في ذذلكبشكل فعالليیتم تحقيیق حقوقق االضحايیا في ااالنتصافف ووجبر االضررر 

".  غيیر مكتمل، سيیبقى اانتقالل تونس ااالنتهاكاتت  

االضعف االحالي في  ،ااالنتصافف ووجبر االضررر بشكل فعاللووصولل االضحايیا االى االعداالة وو عرقلجملة االمعيیقاتت االتي تووتتضمن 
عدمم وولذلك ( محدددةة أأسبابب تقديیمقضايیا ددوونن االاستبعادد مثلي االنيیابة االعموميیة باالوااسعة ل الحيیاتتااالجرااءااتت االجزاائيیة االتونسيیة، مثل االص

قصورر حمايیة االضحايیا وواالشهودد، وواالاالفعليیة االمتعلقة بااالجرااءااتت  ضعفاالقرااررااتت)، وو هذههاالطعن بشكل فعالل في على قدررةة االضحايیا 
انن. اانتهاكاتت حقوقق ااالنسفي  لبتل، ووااستخداامم االمحاكم االعسكريیة تحديید مسؤووليیة االرئيیستعريیف االجراائم وو في االقانوني  

بشكل  لحقوقق ااالنسانن تونس لالنتهاكاتت االسابقةحتى تتصدىى أأساسيیة في االقانونن وواالمماررسة يیجب ااددخالل تعديیالتت ووختم سعيید بنعربيیة "
تشرةة، ووتوفيیر االعداالة للضحايیا". االمنثقافة ااإلفالتت من االعقابب ،  وواانهاء مالئم  
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