
 
 

 ،9109أفرٌل  9 تونس، فً
 

مه أجل العدالة  االئتالف  مىظماتاعالن 

 االوتقالية

 
تترحم على  و إذ الٌة، وبمناسبة عٌد الشهداء،إن منظمات المجتمع المدنً المدافعة على مسار العدالة االنتق

الصعبة والمؤلمة التً تواجهها عائالت  لألوضاع   شجبها نها  تعبر عن إفونس األبرار رواح  كل شهداء تأ

تظار بسبب تجاهل  السلطات والجهات المختصة شهداء وجرحى ثورة الحرٌة والكرامة منذ سنوات من االن

لملفاتهم  كما تؤكد بهذه المناسبة على تضامنها الكامل مع العائالت وتدعو رئٌس الحكومة إلى اإلفراج  

 .الفوري على القائمة النهائٌة للشهداء والجرحى ونشرها بالرائد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة

 مل لهٌئة الحقٌقة والكرامة فإنها:وبمناسبة نشر التقرٌر النهائً الشا

 تطالب فإنها فً هذا السٌاق، و. نطاق واسع علىه نتائجالذي ستعمل على تعمٌم  هذا التمرٌرترحب بنشر  .0

من المانون  76 فصلا ألحكام الللجمهورٌة التونسٌة وفم   الرسمً رائدالٌس الحكومة بتسلمه وبنشره بئر

 .9105-35األساسً 

 الفصلالدستور التونسً فً  ما نص علٌه طبك تإكد عزمها مواصلة العمل الستكمال مسار العدالة االنتمالٌة .9

وتشدد على رفضها   ،وتنظٌمها العدالة االنتمالٌةبإرساء المتعلك  9105 - 35 عدد المانون األساسًو  041-9

لٌته المائمة آوتهدٌد  العدالة االنتمالٌة  مسارشؤنها  االلتفاف على من  تشرٌعٌةمبادرة ي فً هذا االطار أل

 طبك النصوص النافذة.والمساس منها 

توصٌات ا متطبك من خالله ضع خطة عمل وبرامجوبة إلى تمدٌم التزام حازم وثابت الحكومة التونسٌ تدعو  .5

فٌما ٌتعلك باإلصالحات المإسسٌة لضمان عدم تكرار االنتهاكات  الكرامةوالحمٌمة لهٌئة  التمرٌر النهائً

تحمٌك توصال  الى  وبخصوص حفظ الذاكرة  الجماعٌة الجسٌمة لحموق اإلنسان والجرائم االلتصادٌة ، 

 .مصالحة وطنٌة منصفة

  المدنًالمجتمع أطراف بالً  و اإلعالنتطالب بتشرٌن ائتالف منظمات المجتمع المدنً الممضٌة على هذا  .4

باستكمال مسار العدالة االنتمالٌة  طبك  المانون  تتعلك  حكومٌةمبادرة  ةفً أٌ المعنٌة بمسار العدالة االنتمالٌة 



فً هذا  ٌندولٌال ادرات الدولة مع شركائهامب أو ، بما فً ذلن صٌاغة خطة العمل9105لسنة   35عدد 

 .الخصوص 

فً التعوٌض الفردي والجماعً وإعادة نتهاكات من األنظمة الدكتاتورٌة بحك ضحاٌا اال تإكد اعترافها  .3

لتحمٌك وتطالب  ،التعوٌضات فً خصوص الكرامةوهٌئة الحمٌمة ت ابمرار دعو الدولة إلى الوفاءت، والتؤهٌل

 إدارة شفافة ومستملة لصندوق الكرامة. هذا الغرض

ما نص  طبك ةمالٌالو باالستماللٌة اإلدارٌةتتمتع مإسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنٌة  حداث دعو إلى إت .7

اإلطار  تنمٌح فهً تطالب ب ،  إحداثهاصورة عدم  فً  و، 9105لسنة  35المانون عدد  من 71 صلالفعلٌه 

ٌتم  لكًو العدالة االنتمالٌة، وأرشٌفات ٌات وثائكلخصوصستجٌب حتى ت  الوطنً األرشٌفالمانونً لمإسسة 

ها  مع جعلها متاحة حفظبومستندات هٌئة الحمٌمة والكرامة،وتؤمٌن وإدارة وثائك  حتواءتعزٌزها وتمكٌنها ال

 لذاكرة الوطنٌة.ل

 مسارل ةحمٌمٌ ةكضمان فً العدالة االنتمالٌة  ائٌة المتخصصةبؤهمٌة الدوائر الجن ة راسخاعتها التإكد  لن .6

 منسوب إلٌهمالٌمثل  ة ومكافحة اإلفالت من العماب حتىالحمٌمو كآلٌة أساسٌة للكشف عن نتمالٌة العدالة اال

الدوائر الجنائٌة  على تعزٌزن المنظمات الممضٌة ستعمل ولذلن فإأمام المضاء والمحاكمة.  االنتهاكات

 من أجل وذلن المجلس األعلى للمضاء  بالشراكة مع،مٌن الحماٌة لمضاتها وتؤ و وتثمٌن مهامها المتخصصة

تمكٌن ضحاٌا االنتهاكات من حمهم فً نه بما من شؤ المضائٌة وفما لما ٌمتضٌه الدستور، السلطة ٌةاستمالل دعم

 .العدالة واالنصاف ومعرفة الحمٌمة

وصد  ائر المتخصصةضمان أمن لضاة الدوفً   الكاملة تحمل مسإولٌاتهاب تطالب الحكومة التونسٌة  .1

تنفٌذ ب ٌةوزارة الداخلب  لتطا ، من جهة أخرى. واألمنٌة نماباتلبل ال إلٌهموالتهدٌدات الموجهة  اتالضغوط

اإلجراءات  مجلةمن  049فصل لممتضٌات االمتخصصة وفما ل دوائر الجنائٌةالصادرة عن ال بطالات الجلب

 .جزائٌةال المجلةمن  001 فصلائٌة والزالج

نفس من  تمكٌنهمو ن استمرار لضاة الدوائر المتخصصةضماعلى جلس األعلى للمضاء إلى العمل دعو المت .9

يتٌازات التً ٌتمتع بها زمالإهم االم  
ر، مستمال وتكوٌنهم ضمان تدرٌبهم،والمضائٌة األخرى األلطاب  ف 

 وٌة التعهد والبت فً أول فً االعتبار  خذ تؤالمحاكم   إلدارة اء المحاكم على وضع سٌاساتومساعدة رإس

 .9104 جوان 09المإرخ  06 عددالعدالة االنتمالٌة وفما للمانون  لضاٌا

وحكمها فً لضاٌا االنتهاكات  عمل الدوائر المتخصصة  ألهمٌة  أفضل   إبرازعلى تإكد عزمها   .01

شكل  توتمولعها كسلطة ضامنة للحموق وللحرٌات باعتباره ٌندرج ضمن مسار استمالل السلطة المضائٌة 

وتمثل الضمانة الفعلٌة لكامل المجتمع لعدم ، والعدالة االنتصافالمالذ الحمٌمً للضحاٌا لإللرار بحمهم فً 

 .من العماب اإلفالتتكرار ماضً االنتهاكات وللمطع مع 

بٌن الوثٌك والمحدد  االرتباط العام لبٌان فً صدارة االهتمامالعدالة االنتمالٌة مبادئ  تعلن سعٌها لوضع .00

فتح نماش جاد حول العدالة  هذا األساس علىنها ستعمل على ؤب و تلن المبادئ، و سالمة االنتمال الدٌممراطً

فٌذ مرالبة تنوعلى  ،9109 لسنةوالرئاسٌة االنتخابٌة والتشرٌعٌة  االستحمالات معتزامنا االنتمالٌة 

التً من لبل اللجنة البرلمانٌة الكرامة ولهٌئة الحمٌمة توصٌات التمرٌر النهائً ل تطبٌمااإلصالحات المإسسٌة 

حسب  اإلصالحات لمتابعة تمدم منظومة رلمٌةن خالل إنشاء م وذلن  ،لهذا الغرض ٌجب ان تحدث 

 تموم سكما  الشعب والجهات الحكومٌة المعنٌة بخطة العمل،  نوابمع  بانتظامعمل  جلسات وعمد ،وراالمح

 .على أوسع نطاق معطٌات المنظومة الرلمٌة  نشرب بالتوازي 

للعدالة االنتمالٌة من خالل تبادل  السامٌةعلى تحمٌك األهداف المشترن  العملمواصلة ل تجدد عزمها .09

 ستموم بهاالتً  ألعمال المناصرة ، والتنسٌك الشفافالمنتمٌة لالئتالفات منظمال بٌنالخبرات  ورف االمع

 .فً المراحل المادمة



 

 الجمعٌات الموقعة :

 

 الرابطة التونسٌة للدفاع عن حموق االنسان

 جمعٌة المضاة التونسٌٌن

 النمابة الوطنٌة للصحفٌٌن التونسٌٌن

 الجمعٌة التونسٌة للنساء الدٌممراطٌات

 جمعٌة النساء التونسٌات للبحث حول التنمٌة

واالجتماعٌةالمنتدى التونسً للحموق االلتصادٌة   

 المنظمة التونسٌة لمناهضة التعذٌب

 الجمعٌة الدولٌة لمساندة المساجٌن السٌاسٌٌن

 البوصلة

الحرٌات الفردٌة  الجمعٌة التونسٌة للدفاع عن  

 جمعٌة عائالت الشهداء وجرحى الثورة، أوفٌاء

           جمعٌة الكرامة 

 جمعٌة العدالة و رد االعتبار

العسكرٌٌنجمعٌة انصاف لدماء   

 التنسٌمٌة الوطنٌة المستملة للعدالة االنتمالٌة

 الشبكة التونسٌة للعدالة االنتمالٌة

 التحالف التونسً للكرامة ورد االعتبار

 للتحوالت الدٌممراطٌة  مركز الكواكبً

 المرصد التونسً ألماكن االحتجاز

              الفٌدٌرالٌة الدولٌة لحموق اإلنسان

                      دمحامون بال حدو

 المنظمة العالمٌة لمناهضة التعذٌب

 منظمة شهٌد الحرٌة نبٌل بركاتً

 المركز الدولً للعدالة االنتمالٌة

 هٌومن راٌتس ووتش

 اللجنة الدولٌة للحمولٌٌن

 مركز دعم التحول الدٌممراطً وحموق االنسان

 انترناشٌونل ألرت

 ال سالم بال عدالة


