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قانون أساس ي يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها 

 
ا   في تعريف العدالة االنتقالية وضبط مجاالته:العنوان األول 

 
في تعريف العدالة االنتقالية : الباب األول

: الفصل األول
العدالة االنتقالية عمى معنى ىذا القانوف ىي مسار متكامؿ مف اآلليات والوسائؿ المعتمدة لفيـ ومعالجة  

ماضي انتياكات حقوؽ اإلنساف بكشؼ حقيقتيا ومساءلة ومحاسبة المسؤوليف عنيا وجبر ضرر الضحايا ورّد 
االعتبار ليـ بما يحقؽ المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقيا ويرسي ضمانات عدـ تكرار 
. االنتياكات واالنتقاؿ مف حالة االستبداد إلى نظاـ ديمقراطي يساىـ في تكريس منظومة حقوؽ اإلنساف

 
 في الكشف عن الحقيقة وحفظ االذاكرة: الباب الثاني

:  2الفصل 
كشؼ حقيقة االنتياكات حؽ يكفمو القانوف لكؿ المواطنيف مع مراعاة مصمحة الضحايا وكرامتيـ ودوف 

. المساس بحماية المعطيات الشخصية
: 3الفصل 

عمى معنى ىذا القانوف ىو كؿ اعتداء جسيـ أو ممنيج عمى حؽ مف حقوؽ اإلنساف صادر النتياؾ ا
ف لـ تكف ليـ الصفة أو الصالحية  عف أجيزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسميا أو تحت حمايتيا وا 

كما يشمؿ كؿ اعتداء جسيـ وممنيج عمى حؽ مف حقوؽ اإلنساف تقوـ بو مجموعات . التي تخوؿ ليـ ذلؾ
.  منظمة

: 4الفصل 
  الكشؼ عف الحقيقة ىو جممة الوسائؿ واإلجراءات واألبحاث المعتمدة لفؾ منظومة االستبداد 

وذلؾ بتحديد كؿ االنتياكات وضبطيا ومعرفة أسبابيا وظروفيا ومصدرىا والمالبسات المحيطة بيا والنتائج 
وفي حاالت الوفاة والفقداف واالختفاء القسري معرفة مصير الضحايا وأماكف وجودىـ وىوية  المترتبة عمييا،

. مرتكبي  األفعاؿ التي أدت إلييا والمسؤوليف عنيا
الكشؼ عف الحقيقة خصوصية وقع االنتياكات عمى كبار السف والنساء  ويؤخذ بعيف االعتبار عند

. والفئات اليشةواألطفاؿ والمعوقيف وذوي االحتياجات الخاصة والمرضى 
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: 5الفصل 
حفظ الذاكرة الوطنية حؽ لكؿ األجياؿ المتعاقبة مف التونسيات والتونسييف وىو واجب تتحممو   

 .الدولة وكؿ المؤسسات التابعة ليا أو تحت إشرافيا الستخالص العبر وتخميد ذكرى الضحايا
 

في المساءلة والمحاسبة : الباب الثالث
: 6الفصل 

 مجموع اآلليات التي تحوؿ دوف اإلفالت مف العقاب أو التفصي مف المساءلة والمحاسبة في تتمثؿ 
 .المسؤولية

: 7الفصل 
 المساءلة والمحاسبة مف اختصاص الييئات والسمطات القضائية واإلدارية حسب التشريعات الجاري بيا 

. العمؿ
: 8الفصل 

تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكـ االبتدائية المنتصبة بمقار محاكـ االستئناؼ تتكوف مف 
يقع اختيارىـ مف بيف مف لـ يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتـ تكوينيـ  تكوينا خصوصيا , قضاة

. في مجاؿ العدالة االنتقالية
 تتعيد الدوائر المذكورة بالنظر في القضايا المتعمقة باالنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف عمى معنى 

: ومف ىذه االنتياكات خاصة, االتفاقيات الدولية المصادؽ عمييا وعمى معنى أحكاـ ىذا القانوف
 القتؿ العمد، -
 االغتصاب وأي شكؿ مف أشكاؿ العنؼ الجنسي، -
 التعذيب،  -
 االختفاء القسري، -
.  اإلعداـ دوف توفر ضمانات المحاكمة العادلة -

كما تتعيد ىذه الدوائر بالنظر في االنتياكات المتعمقة بتزوير االنتخابات وبالفساد المالي واالعتداء عمى 
 .الماؿ العاـ والدفع إلى اليجرة االضطرارية ألسباب سياسية المحالة عمييا مف الييئة

 : 9الفصل 
.  مف ىذا القانوف8ال تسقط بمرور الزمف الدعاوى الناجمة عف االنتياكات المذكورة بالفصؿ  
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في جبر الضرر ورّد االعتبار : الباب الرابع
: 10الفصل 

 الضحية ىي كؿ مف لحقو ضرر جراء تعرضو النتياؾ عمى معنى ىذا القانوف سواء كاف فردا أو 
 .جماعة أو شخصا معنويا

وتعد ضحية أفراد األسرة الذيف لحقيـ ضرر لقرابتيـ بالضحية عمى معنى قواعد القانوف العاـ وكؿ 
 .شخص حصؿ لو ضرر أثناء تدخمو لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضو لالنتياؾ
.  ويشمؿ ىذا التعريؼ كؿ منطقة تعرضت لمتيميش أو اإلقصاء الممنيج

: 11الفصل 
 جبر ضرر ضحايا االنتياكات حؽ يكفمو القانوف و الدولة مسؤولة عمى توفير أشكاؿ الجبر الكافي 

عمى أف يؤخذ بعيف االعتبار اإلمكانيات المتوفرة . والفعاؿ بما يتناسب مع جسامة االنتياؾ ووضعية كؿ ضحية
 .لدى الدولة عند التنفيذ

جبر الضرر نظاـ يقـو عمى التعويض المادي والمعنوي ورد االعتبار واالعتذار    
عادة التأىيؿ واإلدماج ويمكف أف يكوف فرديا أو جماعيا ويأخذ بعيف االعتبار وضعية كبار  واسترداد الحقوؽ وا 

.  السف والنساء واألطفاؿ والمعوقيف وذوي االحتياجات الخاصة والمرضى والفئات اليشة
: 12الفصل 

 توفر الدولة العناية الفورية والتعويض الوقتي لمف يحتاج إلى ذلؾ مف الضحايا وخاصة كبار السف 
والنساء واألطفاؿ والمعوقيف وذوي االحتياجات الخاصة والمرضى والفئات اليشة دوف انتظار صدور القرارات أو 

. األحكاـ المتعمقة بجبر الضرر
: 13الفصل 

 تتكفؿ الدولة بمصاريؼ التقاضي في كؿ قضايا حقوؽ اإلنساف عمى معنى ىذا القانوف لفائدة الضحايا 
. وذلؾ في نطاؽ القوانيف المتعمقة باإلعانة العدلية واإلعانة القضائية أماـ المحكمة اإلدارية

 
في إصالح المؤسسات : الباب الخامس

: 14الفصل 
ييدؼ إصالح المؤسسات إلى تفكيؾ منظومة الفساد والقمع واالستبداد ومعالجتيا بشكؿ يضمف عدـ 

رساء دولة القانوف  .تكرار االنتياكات واحتراـ حقوؽ اإلنساف وا 
ويقتضي إصالح المؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربمة مؤسسات الدولة ومرافقيا ممف ثبتت 

عادة ىيكمتيا وتأىيؿ أعوانيا و ذلؾ طبقا ألحكاـ الفصؿ  مسؤوليتو في الفساد واالنتياكات وتحديث مناىجيا وا 
 . مف ىذا القانوف 43
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في المصالحة : الباب السادس
: 15الفصل 

  تيدؼ المصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيؽ العدالة والسمـ االجتماعية وبناء دولة  
عادة ثقة المواطف في مؤسسات الدولة . القانوف وا 

.  وال تعني المصالحة اإلفالت مف العقاب وعدـ محاسبة المسؤوليف عف االنتياكات
 

 الحقيقة والكرامة في هيئة: العنوان الثاني
 

أحكام عامة : الباب األول
  :16الفصل 

تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي  ،"ىيئة الحقيقة والكرامة" تحدث ىيئة مستقمة، تسّمى 
واإلداري يكوف مقّرىا تونس العاصمة ويمكف أف تعقد جمساتيا في أي مكاف داخؿ تراب الجميورية، ويشار إلييا 

 "الييئة "بػ في ىذا القانوف
 .كما يمكف ليا تحويؿ مقرىا إذا دعت الضرورة لذلؾ إلى أي مكاف آخر داخؿ تراب الجميورية

: 17الفصل 
 . إلى حيف صدور ىذا القانوف1955األوؿ مف شير جويمية  يغطي عمؿ الييئة الفترة الممتدة مف 

: 18الفصل 
 حّددت مّدة عمؿ الييئة بأربع سنوات بداية مف تاريخ تسمية أعضاء الييئة قابمة لمتمديد مرة واحدة لمدة 

. سنة بقرار معّمؿ مف الييئة يرفع إلى المجمس المكمؼ بالتشريع قبؿ ثالثة أشير مف نياية مدة عمميا
 في تركيبة الهيئة: الباب الثاني 

 : 19الفصل 
 تتركب الييئة مف خمسة عشر عضوا عمى أال تقؿ نسبة أي مف الجنسيف عف الثمث يقع اختيارىـ مف 

. قبؿ المجمس المكمؼ بالتشريع مف بيف الشخصيات المشيود ليا بالحياد والنزاىة والكفاءة
: 20الفصل 

: يكوف مف بيف أعضاء الييئة وجوبا 
ممثالف عف جمعيات الضحايا وممثالف عف الجمعيات المدافعة عف حقوؽ اإلنساف، ترشحيـ  •
 .جمعياتيـ
ويختار بقية األعضاء مف الترشحات الفردية في االختصاصات ذات الصمة بالعدالة االنتقالية  •

كالقانوف والعموـ االجتماعية واإلنسانية والطب واألرشيؼ واإلعالـ واالتصاؿ عمى أف يكوف مف بينيـ وجوبا 
 .قاض عدلي وقاض إداري ومحاـ ومختص في العمـو الشرعية ومختص في المالية
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  :21الفصل 
 :يشترط لمترشح لعضوية الييئة

 الجنسية التونسية، •
 أف ال يقؿ سف المترشح أو المترشحة عف ثالثيف سنة في تاريخ الترشح، •
 الكفاءة واالستقاللية والحياد والنزاىة، •
 الخمو مف السوابؽ العدلية مف أجؿ جريمة قصدية مخمة بالشرؼ،  •
 عدـ سبؽ التفميس االحتيالي، •
 .عدـ سبؽ العزؿ ألي سبب مخؿ بالشرؼ •

: 22الفصل 
 : يحجر عمى المترشح لعضوية الييئة

 أف يكوف نائبا في المجمس الوطني التأسيسي، •
 أف تكوف لو مسؤولية في حزب سياسي، •
 ،1955أف يكوف قد تقّمد منصبا نيابيا أو مسؤولية صمب بداية مف األوؿ مف شير جويمية  •
أف يكوف قد تقّمد خطة واؿ أو كاتب عاـ لموالية أو معتمد أوؿ أو معتمد أو عمدة، أو أي  •

 ،1956 مارس 20منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محمية بداية مف 
أف يكوف قد تحّمؿ مسؤولية حزبية وطنية أو جيوية أو محمية في الداخؿ أو الخارج صمب  •

 التجمع الدستوري الديمقراطي المنحؿ،
 ,أف يكوف  ممف ثبتت مناشدتو لمرئيس السابؽ قصد الترشح لالنتخابات الرئاسية  •
 .أف يكوف قاضيا قد شارؾ في محاكمات ذات صبغة سياسية •

 .وتنشر  قائمة في المترشحات  والمترشحيف عمى الموقع الرسمي لممجمس الوطني التأسيسي
: 23الفصل 

تحدث لجنة خاصة بالمجمس الوطني التأسيسي يرأسيا رئيس المجمس أو احد نائبيو، تتولى فرز ممفات 
 .الترشح والسعي لمتوافؽ عمى أعضاء ىيئة الحقيقة والكرامة

 :يقع تمثيؿ الكتؿ والنواب غير المنتميف إلى كتؿ في تركيبة المجنة الخاصة عمى النحو التالى
ذا تجاوز عدد نواب الكتمة ثالثيف نائبا تمثؿ , عضو واحد عف كؿ كتمة متكونة مف ثالثيف نائبا فأقؿ وا 

 .وتمثؿ بثالثة أعضاء إذا تجاوز عدد نوابيا ستيف نائبا, بعضويف
ذا تجاوز عددىـ , يمثؿ النواب غير المنتميف إلى كتؿ إذا كاف عددىـ ثالثيف نائبا فأقؿ بعضو واحد وا 

. وبػثالثة أعضاء إذا تجاوز عددىـ الستيف نائبا, الثالثيف يمثموف بعضويف
تضبط تركيبة المجنة الخاصة في اجؿ عشرة أياـ مف تاريخ نشر ىذا القانوف وتعقد أوؿ اجتماع ليا في 

 .أجؿ أسبوع مف تاريخ ضبط تركيبتيا
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يفتح باب الترشح لعضوية ىيئة الحقيقة والكرامة بقرار مف رئيس المجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي 
لمجميورية التونسية ويتضمف تحديدا ألجاؿ تقديـ الترشحات ولصيغ إيداعيا و لمشروط القانونية الواجب توفرىا 

  .ولموثائؽ المكونة لممؼ الترشح طبقا لما يقتضيو ىذا القانوف
تختار المجنة بالتوافؽ بيف أعضائيا خمسة عشر مرشحا مف بيف الترشحات المقدمة إلى مكتب المجمس 

وترفع القائمة المتوافؽ عمييا إلى الجمسة العامة لممصادقة ,  مف ىذا القانوف20مع مراعاة مقتضيات الفصؿ 
. عمييا بأغمبية الحاضريف عمى أف ال تقؿ عف ثمث األعضاء

إذا لـ تتوصؿ المجنة إلى التوافؽ عمى كامؿ القائمة خالؿ العشرة أياـ الموالية الستكماؿ الفرز اإلداري 
, تحاؿ ممفات كؿ المترشحيف المستوفيف لمشروط عمى الجمسة العامة لمتصويت بأغمبية ثالثة أخماس في دورتيف

 .ويتـ اختيار أعضاء الييئة مف بيف المترشحيف الحاصميف عمى أكثر األصوات, فإف تعذر فباألغمبية المطمقة
. وفي صورة حصوؿ مترشحْيف عمى عدد متساو مف األصوات يتـ اختيار أكبرىما سنا

: 24الفصل 
يعفى مف و يرفؽ مطمب الترشح وجوبا بتصريح عمى الشرؼ بصحة المعمومات المقدمة مف المترشح  

. عضوية الييئة في حالة ثبوت تقديـ معطيات خاطئة
و يتعيف عمى كؿ مترشح التصريح وجوبا بالمياـ التي باشرىا قبؿ خمس سنوات مف تقديـ ترشحو لمييئة 

. و كؿ نيابة باشرىا لدى شخص مادي أو معنوي قبؿ ذلؾ التاريخ
: 25الفصل 

 مف ىذا القانوف وذلؾ في 23 يجوز االعتراض عمى أحد المترشحيف أماـ المجنة المشار إلييا بالفصؿ 
غضوف أسبوع مف تاريخ اإلعالف عف القائمة بالموقع الرسمي لممجمس وقبؿ إحالتيا عمى الجمسة العامة 

. لمتصويت عمييا
بعد االستماع إلى دفاع المترّشح  وتبت المجنة في االعتراضات في أجؿ أسبوع مف تاريخ االعتراض

وفي صورة قبوؿ االعتراض يتـ تعويض المترّشح المعترض عميو مف بيف بقية المترّشحيف . المعترض عميو
 .لعضوية الييئة طبقا ألحكاـ ىذا القانوف

تكوف قرارات المجنة بخصوص االعتراضات في ىذه الصورة نيائية وباتة وال تقبؿ المراجعة أو الطعف 
. بأي وجو مف الوجوه ولو بدعوى تجاوز السمطة

:  26الفصل 
ـّ تسمية أعضاء الييئة بأمر في أجؿ أقصاه خمسة عشر يوما مف تاريخ إحالة القائمة عمى مصالح  تت

ويتضمف ىذا األمر دعوتيـ لالجتماع في أجؿ أقصاه خمسة عشر يوما مف تاريخ صدوره .رئاسة الحكومة
ف تعذر فباألغمبية المطمقة لألعضاء في الجمسة األولى  ويختار األعضاء بالتوافؽ بينيـ رئيسا لمييئة ونائبيف وا 

. التي يترأسيا أكبر األعضاء سنا ويساعده أصغرىـ وصغراىـ مف غير المترشحيف لرئاسة الييئة
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: 27الفصل 
 : يؤّدي رئيس الييئة وأعضاؤىا  قبؿ مباشرتيـ لمياميـ اليميف التالية

خالص وأمانة وشرؼ، دوف أي تمييز عمى أساس الجنس ، "  أقسـ باهلل العظيـ أف أقوـ بميامي بحياد وا 
أو الموف أو المغة أو الديف أو الرأي أو االنتماء أو الجية وأف ألتـز بعدـ إفشاء السّر الميني وباحتراـ كرامة 

 ".الضحايا وباألىداؼ التي أنشئت مف أجميا الييئة 
 .وتؤّدى اليميف أماـ رئيس الجميورية في أجؿ اقصاه سبعة أياـ مف تاريخ تسميتيـ

: 28الفصل 
 يتفرغ رئيس الييئة وأعضاؤىا تفرغا تاما لممارسة أعماليـ وال يجوز الجمع بيف عضوية الييئة وأي 

. منصب أو خطة نيابية أو تمثيمية
.  ينشر وجوبا بالرائد الرسمي لمجميورية التونسيةويتقاضى أعضاء الييئة منحا تضبط بأمر

:  29الفصل 
 :يحجر عمى رئيس الييئة وأعضائيا خالؿ مدة عمميـ بالييئة

 تعاطي أي نشاط ميني،  -
 استعماؿ صفتيـ في أي إشيار يتعمؽ بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مينية، -

. ويمكف لمييئة اتخاذ التدابير التي تراىا مناسبة في حالة مخالفة أحكاـ ىذا الفصؿ وفقا لنظاميا الداخمي
: 30الفصل

 تنشئ الييئة جيازا تنفيذيا يخضع لسمطتيا المباشرة، يحدد تنظيمو وطرؽ تسييره في نظاميا الداخمي 
 .وينشر بالرائد الرسمي لمجميورية التونسية

يتكوف الجياز التنفيذي مف مصالح مركزية تتولى الشؤوف اإلدارية والمالية ومف مكاتب جيوية ولجاف 
 . متخصصة تحدثيا الييئة في المواضيع التي تندرج ضمف مشموالتيا وتخضع إلشرافيا المباشر

لمييئة أف تستعيف بأشخاص مف ذوي الخبرة واالختصاص بواسطة التعاقد أو طمب اإللحاؽ عمى أف 
 . مف ىذا القانوف في ما عدا شرط السف22 و 21تتوفر فييـ الشروط الواردة بالفصميف 

ـّ تسمية أعضاء الجياز التنفيذي بقرار مف الييئة طبقا لمقتضيات نظاميا الداخمي ينشر بالرائد  وتت
. الرسمي لمجميورية التونسية

 
 واجبات أعضاء الهيئة وأعوانها: الباب الثالث

: 31الفصل
 يمتـز األعضاء بالمحافظة عمى السر الميني وبواجب التحفظ ويحجر عمييـ إفشاء أعماؿ الييئة أو 

 .نشرىا خارج التقارير والبيانات التي تقـو بنشرىا
 .ويسري ىذا التحجير عمى األعواف والمتعامميف معيا
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كما يتعيف عمى كؿ عضو أو عوف بالييئة المحافظة عمى سرية كؿ ما بمغ إلى عممو مف وثائؽ أو 
 .بيانات أو شيادات أو معمومات أو مواد حوؿ المسائؿ الراجعة بالنظر لمييئة كما ينسحب عمى العضو المستقيؿ
وال يحؽ الحصوؿ عمى المؤيدات والوثائؽ التي بحوزة الييئة أو اإلّطالع عمييا إال مف قبؿ المعنييف بيا 

. والمؤاخذيف بموجبيا وفي الحاالت األخرى ال يكوف ذلؾ إال بمقتضى إذف منيا أو مف المحكمة
: 32الفصل

 يتعيف عمى كؿ أعضاء الييئة التصريح عمى الشرؼ بممتمكاتيـ وممتمكات أزواجيـ وأبنائيـ لدى رئيس 
 10 المؤرخ في 1987 لسنة 17دائرة المحاسبات وقبؿ مباشرتيـ لمياميـ في الييئة طبقا ألحكاـ القانوف عدد 

 . والمتعمؽ بالتصريح عمى الشرؼ بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض أصناؼ األعواف العمومييف1987أفريؿ 
 . ويعتبر التصريح شرطا لممباشرة

: 33الفصل 
 يجب عمى أعضاء الييئة وأعوانيا أف يتجّنبوا كّؿ تصرؼ أو سموؾ مف شأنو المّس مف اعتبارىا 
 .وىيبتيا

 : 34الفصل 
ال يمكف تتّبع أّي مف أعضاء الييئة بمف فييـ رئيسيا مف أجؿ جناية أو جنحة ارتكبت اثناء ممارستيـ 

 .لمياميـ أو بمناسبتيا  إال بعد رفع الحصانة عنو بثمثي أعضاء الييئة
 .غير أنو في حالة التمّبس بالجريمة يجوز ايقاؼ العضو المعني وفي ىذه الحالة تعمـ الييئة فورا بذلؾ

: 35الفصل 
 مف 82 يعتبر أعضاء الييئة وأعوانيا والعامموف معيا موظفيف عمومييف عمى معنى أحكاـ الفصؿ 

المجمة الجزائية وعمى الدولة أف توفر  ليـ حماية مف كّؿ التيديدات أو االعتداءات التي قد تمحقيـ أثناء 
. مباشرتيـ لمياميـ بالييئة أو بمناسبتيا ميما كاف نوعيا او بعد انتياء مياميـ

ويعتبر االعتداء عمى أحدىـ بمثابة االعتداء عمى موظؼ عمومي حاؿ ممارستو لوظيفتو ويعاقب 
 .بالعقوبات المنصوص عمييا بالمجمة الجزائية

  :36الفصل 
يتـ انتداب أعواف الييئة بواسطة التعاقد أو باعتماد آلية اإللحاؽ ويتقاضى األعواف الممحقوف أجورىـ 

 .األصمية ومنحا تضبط بأمر
 : 37الفصل

 . يستمّر رئيس الييئة وأعضاؤىا في أداء مياميـ طواؿ مّدة عمؿ الييئة
 .يحّؽ لكّؿ عضو مف أعضاء الييئة تقديـ استقالتو كتابيا إلى رئيسيا
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يمكف إعفاء أي عضو مف أعضاء الييئة بموجب قرار صادر عنيا بأغمبية الثمثيف في صورة التغيب 
دوف عذر ثالث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عف جمسات الييئة في كؿ سنة أو ثبوت العجز  أو ارتكاب 

. فعؿ يمّس مف اعتبار الييئة أو اإلخالؿ الخطير بالواجبات المينية المحمولة عميو بموجب ىذا القانوف
في حالة استقالة عضو مف أعضاء الييئة أو إعفائو أو وفاتو يتـ تعويضو بعضو آخر مف نفس 

 مف ىذا 23اختصاصو مف قبؿ المجمس المكمؼ بالتشريع بنفس الصيغ واإلجراءات المنصوص عمييا بالفصؿ 
 . القانوف

في حالة شغور منصب رئيس الييئة، يتولى نائبو األكبر سنا مياـ الرئاسة،إلى حيف تعييف رئيس مف 
.  مف ىذا  القانوف26بيف أعضائيا وفقا لإلجراءات المنصوص عمييا بالفصؿ 

 
في مهام وصالحيات الهيئة : الباب الرابع

 : 38الفصل
تمارس الييئة مياميا وصالحياتيا بحيادية واستقاللية تامة وفقا لألحكاـ و المبادئ الواردة بالعنواف  

. األوؿ مف ىذا القانوف
. وال يحؽ ألي كاف التدخؿ في أعماليا أو التأثير عمى قراراتيا

   :39الفصل 
: تتولى الييئة المياـ التالية

  ،عقد جمسات استماع سرية أو عمنية لضحايا االنتياكات وألي غرض متعمؽ بأنشطتيا
  البحث في حاالت االختفاء القسري التي لـ يعرؼ مصيرىا وفقا لمبالغات والشكاوى التي ستقّدـ

إلييا وتحديد مصير الضحايا،  
  حصائيا وتثبيتيا وتوثيقيا مف أجؿ إحداث قاعدة بيانات جمع المعطيات ورصد االنتياكات وا 

عداد سجؿ موحد لضحايا االنتياكات  .وا 
  تحديد مسؤوليات أجيزة الدولة أو أي أطراؼ أخرى في االنتياكات المشمولة بأحكاـ ىذا القانوف

وتوضيح أسبابيا واقتراح المعالجات التي تحوؿ دوف تكرارىا مستقبال، 
 وضع برنامج شامؿ لجبر ضرر فردي و جماعي لضحايا االنتياكات يقـو عمى : 
جراءات جبر األضرار لفائدتيـ مع  - اإلقرار بما تعرض لو الضحايا مف انتياكات واتخاذ قرارات وا 

جراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا،  مراعاة كؿ ما تـ اتخاذه مف قرارات وا 
ضبط المعايير الالزمة لتعويض الضحايا   -
 .تحديد طرؽ صرؼ التعويضات وتراعي في ذلؾ التقديرات المخّصصة لمتعويض -
.  اتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجمة لمضحايا -
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  :40الفصل 
: إلنجاز مياميا تتمتع الييئة بالصالحيات التالية

 بقطع النظر عف كؿ التحاجير الواردة بالتشريع الجاري بو النفاذ إلى األرشيؼ العمومي والخاص •
 ,العمؿ

تمقي الشكاوى والعرائض المتعمقة باالنتياكات عمى أف يستمر قبوليا لمّدة سنة انطالقا مف بداية  •
 نشاطيا ويمكف لمييئة تمديدىا لمدة أقصاىا ستة أشير،

التحقيؽ في كؿ االنتياكات المشمولة بأحكاـ ىذا القانوف بجميع الوسائؿ واآلليات التي تراىا  •
 ضرورية مع ضماف حقوؽ الدفاع،

استدعاء كؿ شخص ترى فائدة في سماع شيادتو او التحقيؽ معو وال تجوز مجابيتيا  •
 بالحصانة،
اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الشيود والضحايا والخبراء وكؿ الذيف تتولى سماعيـ ميما  •

كاف مركزىـ بخصوص االنتياكات المشمولة بأحكاـ ىذا القانوف وذلؾ بضماف االحتياطات األمنية والحماية مف 
 التجريـ ومف االعتداءات و الحفاظ عمى السرية وذلؾ بالتعاوف مع المصالح واليياكؿ المختصة،

 .االستعانة بأعواف السمطة العامة لتنفيذ مياميا المّتصمة بالتقصي والتحقيؽ والحماية •
مطالبة السمط القضائية واإلدارية والييئات العمومية و أي شخص طبيعي أو معنوي بمّدىا  •

 ، بالوثائؽ أو المعمومات التي بحوزتيـ
 االّطالع عمى القضايا المنشورة أماـ الييئات القضائية واألحكاـ أو القرارات الصادرة عنيا، •
طمب معمومات مف جيات رسمية أجنبية ومنضمات اجنبية غير حكومية طبؽ المعاىدات  •

واالتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض وجمع أية معمومات مف ضحايا وشيود وموظفيف حكومييف وغيرىـ مف 
 بمداف أخرى بالتنسيؽ مع السمطة المختصة،

إجراء المعاينات بالمحالت العمومية والخاّصة والقياـ بأعماؿ التفتيش وحجز الوثائؽ والمنقوالت  •
واألدوات المستعممة ذات الصمة باالنتياكات موضوع تحقيقاتيا و تحرير محاضر في أعماليا و ليا في ذلؾ 

 نفس صالحيات الضابطة العدلية مع توفير الضمانات اإلجرائية القضائية الالزمة في ىذا الشأف، 
 .االلتجاء إلى أي إجراء أو آلية تمكنيا مف كشؼ الحقيقة •

  :41الفصل
تضبط طرؽ تنظيمو و " الكرامة ورد االعتبار لضحايا االستبداد" يحدث صندوؽ يطمؽ عميو صندوؽ 

. تسييره و تمويمو بأمر
 : 42الفصل 

 تحيؿ الييئة إلى النيابة العمومية الممفات التي يثبت ليا فييا ارتكاب انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف 
. ويتـ إعالميا بكؿ اإلجراءات التي يتـ اتخاذىا الحقا مف قبؿ السمطة القضائية
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.   اتصاؿ القضاءبمبدأوال تعارض الممفات الواقع إحالتيا 
: 43الفصل 

    :تتولى الييئة
صياغة التوصيات واالقتراحات المتعمقة باإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية - 1

والقضائية واإلعالمية والتربوية والثقافية وغربمة اإلدارة وغيرىا مف التوصيات واالقتراحات التي تراىا لتجنب 
. العودة إلى القمع واالستبداد وانتياؾ حقوؽ اإلنساف وسوء التصرؼ في الماؿ العاـ

اقتراح التدابير التي يمكف اتخاذىا لمتشجيع عمى المصالحة الوطنية وحماية حقوؽ األفراد - 2
. وبالخصوص حقوؽ النساء واألطفاؿ والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات اليشة

صياغة التوصيات والمقترحات واإلجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساىـ في بناء دولة - 3
. القانوف

 ،يضبط النظاـ " لجنة الفحص الوظيفي و إصالح المؤسسات "يطمؽ عمييا اسـ إحداث لجنة  - 4
:  تتولى المياـ التالية, الداخمي لمييئة تركيبتيا سير أعماليا

. تقديـ مقترحات عممية إلصالح المؤسسات المتورطة في الفساد و االنتياكات- 
. تقديـ مقترحات لغربمة اإلدارة وكؿ القطاعات التي تستوجب ذلؾ- 

وتصدر المجنة لمجيات المختصة توصيات باإلعفاء أو اإلقالة أو اإلحالة عمى التقاعد الوجوبي في حؽ 
: إذا تبيف أنو , كؿ شخص يشغؿ إحدى الوظائؼ العميا لمدولة بما في ذلؾ الوظائؼ القضائية

قدـ تقارير أو معمومات لمتجمع الدستوري الديمقراطي المنحؿ أو البوليس السياسي نتج عنو  . أ
 . انتياؾ عمى معنى ىذا القانوفأوضرر 

قاـ بعمؿ عف قصد نتج عنو مساندة أو مساعدة لألشخاص الخاضعيف ألحكاـ المرسـو عدد  . ب
 . عمى الماؿ العاـاالستيالء في 2011 لسنة 13

. قد ثبتت مسؤوليتو في االنتياكات عمى معنى ىذا القانوف . ت
 : 44الفصل  

توصي الييئة باتخاذ كؿ التدابير التي تراىا ضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا االنتياكات كما 
. يمكف ليا إقامة األنشطة الالزمة لذلؾ

:  45الفصل 
تحدث لجنة لمتحكيـ والمصالحة صمب الييئة يعيد إلييا النظر والبت في ممفات االنتياكات عمى معنى 
ىذا القانوف بعد الحصوؿ عمى موافقة الضحية وبناءا عمى قواعد العدالة واإلنصاؼ والمعايير الدولية المعتمدة 

وفي حاالت االنتياكات الجسيمة ال يحوؿ قرار المجنة دوف , بصرؼ النظر عف انقراض الدعوى وسقوط العقاب
. مساءلة مرتكبي االنتياكات عمى أف يؤخذ قرارىا بعيف االعتبار عند تقدير العقاب
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كما تنظر لجنة التحكيـ والمصالحة في مطمب الصمح في ممفات الفساد المالي وال يعمؽ تقديـ مطمب 
. الصمح النظر في القضية وال تنقرض الدعوى العمومية إال بموجب تنفيذ بنود المصالحة

ويترتب عف تنفيذ بنود المصالحة بخصوص ممؼ الفساد المالي المعروض عمى المجنة انقراض الدعوى 
العمومية أو إيقاؼ المحاكمة أو إيقاؼ تنفيذ العقوبة عمى أف يستأنؼ التتبع أو المحاكمة أو العقوبة إذا ثبت أف 

. مقترؼ االنتياكات قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعّمد عدـ التصريح بجميع ما أخذه دوف وجو حؽ
.  تكوف الدولة وجوبا طرفا أصميا في الممفات المعروضة عمى لجنة التحكيـ والمصالحة

: 46الفصل 
 :تتعيد لجنة التحكيـ والمصالحة بناء عمى اتفاقية تحكيـ ومصالحة 
 , بطمب مف الضحية بما في ذلؾ الدولة المتضررة  -
 ,بطمب مف المنسوب إليو االنتياؾ شرط موافقة الضحية -
بموافقة الدولة في حاالت الفساد المالي إذا تعمؽ الممؼ بأمواؿ عمومية أو أمواؿ مؤسسات  -

 . رأسماليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرةتساىـ الدولة في
بإحالة مف الييئة الوطنية لمكافحة الفساد بناء عمى اتفاقية تحكيـ ومصالحة بيف األطراؼ  -

 .المعنية
ويعتبر إقرار طالب المصالحة بما اقترفو كتابيا واعتذاره الصريح شرطا لقبوؿ مطمب التحكيـ والمصالحة 
ذا كاف طمب المصالحة يتعمؽ بالفساد المالي فيجب أف يتضمف  الذي يقّدـ وفؽ أنموذج يضبط بقرار مف الييئة وا 

وجوبا بياف الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة مف ذلؾ ويكوف الطمب مرفوقا 
. بالمؤيدات التي تضبط صحة أقواؿ طالب الصمح

  يقع التنصيص بالمطالب وجوبا عمى القبوؿ بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نيائيا غير قابؿ ألي وجو 
. مف أوجو الطعف أو اإلبطاؿ أو دعوى تجاوز السمطة

:  47الفصل 
يجوز ألطراؼ النزاع التحكيمي االمتناع عف المشاركة في جمسات االستماع العمومية إذا طمبت ال 

. الييئة ذلؾ وتعمؽ اجراءات المصالحة في صورة عدـ االلتزاـ بأحكاـ ىذا الفصؿ
: 48الفصل 

يعتبر القياـ أماـ المجنة عمال قاطعا آلجاؿ التقادـ ويتوقؼ نظر  الييئات القضائية في النزاعات 
المنشورة أماميا  مع اتخاذ االجراءات و التدابير الالزمة لضماف عدـ االفالت مف العقاب طيمة فترة تنفيذ الصمح 
والتي تكوف محؿ نظر المجنة إلى حيف تنفيذ القرار التحكيمي مع مراعاة االستثناء الوارد بالفقرة الثانية مف الفصؿ 

.  المتعمؽ بقضايا الفساد المالي46
و عمى الييئة أو أحرص األطراؼ إعالـ الجية القضائية المتعّيدة بممؼ القضية بتعّيد المجنة بنفس 

. الممؼ
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: 49الفصل 
:  يتضمف القرار التحكيمي التنصيصات التالية

 ،عرض تفصيمي لموقائع وتاريخ اقترافيا ووصفيا القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عمييا 
 ،بياف وجود االنتياكات مف عدمو واألدلة المثبتة أو النافية ليا 
 ،تحديد درجة جسامة االنتياكات في صورة ثبوتيا ونسبتيا لممسؤوؿ عنيا 
 تحديد طبيعة األضرار وقيمتيا وطرؽ جبرىا .

: 50الفصل 
 يتـ إكساء القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية بعد إمضائو مف الرئيس األّوؿ لمحكمة االستئناؼ بتونس 

. في أجؿ أقصاه ثالثة أياـ مف تاريخ إيداعو لديو
. ويعتبر القرار التحكيمي نيائّيا غير قابؿ ألي وجو مف أوجو الطعف أو اإلبطاؿ أو دعوى تجاوز السمطة

: 51الفصل 
 يتعيف عمى مختمؼ مصالح الدولة والييئات العمومية والمجاف والجماعات المحمية والمؤسسات 

والمنشآت العمومية وجميع الموظفيف العمومييف  مّد رئيس الييئة بتصاريح تتضمف كؿ ما بمغ إلييـ وما أمكف 
ليـ الحصوؿ عميو في قياميـ أو بمناسبة قياميـ بمياميـ مف معمومات ومعطيات تندرج ضمف مياـ الييئة أو 

. مف شأنيا أف تساعد ىذه األخيرة عمى القياـ بالمياـ المنوطة بعيدتيا عمى أحسف وجو
تقدـ ىذه البيانات والوثائؽ مباشرة وبمبادرة مف المصالح واألطراؼ المذكورة إلى الييئة أو بطمب منيا 

. عند االقتضاء
 : 52الفصل 

 عمى كؿ شخص طبيعي أو معنوي مد الييئة بكؿ ما لديو مف وثائؽ أو تصاريح حوؿ كؿ ما بمغ إليو 
 .أو تعرض لو وما أمكف الحصوؿ عميو مف معمومات تندرج ضمف مياـ الييئة

 .ويتـ تسميـ وصوالت في ذلؾ لكؿ مف أدلى لمييئة بوثائؽ أو شكاوى أو معمومات
: 53الفصل 

 تتكفؿ الييئة بتحديد إجراءات تنظيـ وسير جمسات االستماع مع احتراـ خصوصيات الضحايا وخاصة 
النساء واألطفاؿ والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات اليشة وكذلؾ المسؤوليف عف االنتياكات وضماف 

. سالمتيـ الجسدية والنفسية
   :54الفصل 

ال يجوز مواجية طمبات الييئة لمحصوؿ عمى معمومات أو وثائؽ بواجب الحفاظ عمى السر الميني 
وذلؾ ميما كانت طبيعة أو صفة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي توجد لديو المعمومات أو الوثائؽ التي 

. تطمبيا الييئة وال يؤاخذ المؤتمنوف عمى ىذه األسرار مف أجؿ إفشائيا لمييئة
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: 55الفصل 
 يمكف لرئيس الييئة عند اكتشاؼ وثائؽ يخشى إتالفيا أو عند وجود أدلة جدية حوؿ اقتراؼ انتياكات 

تدخؿ ضمف اختصاصيا أف يأذف  باتخاذ  اإلجراءات التحفظية الالزمة لحفظ تمؾ الوثائؽ واألدلة و لمنع 
مرتكبي تمؾ االنتياكات مف إحالة األمواؿ والممتمكات موضوع الجريمة أو تبديميا أو التصرؼ فييا أو نقميا أو 

. إتالفيا
 

في سير أعمال الهيئة و تنظيمها : الباب الخامس 
: 56الفصل 

 : تتولػى الييئة القياـ باألعماؿ التحضيرية التالية في أجؿ أقصاه ستة أشير الموالية لتسمية اعضائيا
 ،وضع النظاـ الداخمي الذي ينشر بالرائد الرسمي 
 ،تركيز إدارة تنفيذية 
 ،وضع مخطط عمؿ لكامؿ مدة عمميا 
 ،وضع برنامج عمؿ لمدة ال تقؿ عف سنة 
  ،وضع أدلة إجرائية مبسطة لسير أعماليا في كافة مجاالت االختصاص 
 وضع خطة إعالمية شاممة باإلستعانة باإلعالـ الوطني, 
 ،وضع قاعدة بيانات 
 القياـ بكؿ األنشطة التي تراىا ضرورية ألداء مياميا. 

 : 57الفصل 
 يضبط النظاـ الداخمي لمييئة قواعد سير عمميا وآليات تسييرىا إداريا وماليا وفنيا وكيفية اتخاذ قراراتيا 

. بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف
: 58الفصل 

 يسير رئيس الييئة عمى سير أعماليا ويحّدد تاريخ ومكاف انعقاد اجتماعاتيا ويعّد جدوؿ أعماؿ 
 .االجتماعات بعد استشارة أعضاء الييئة

يرأس جمسات الييئة رئيسيا ويمثميا لدى الغير ويمكف لو تفويض بعض صالحياتو أو إمضائو لنائبيو أو 
ف اقتضى األمر ألحد إطاراتيا بعد موافقة أعضائيا . ألحد أعضاء الييئة وا 

 .ورئيس الييئة ىو آمر صرفيا
: 59الفصل

 تجتمع الييئة بدعوة مف رئيسيا أو مف ثمث أعضائيا وال تكوف اجتماعاتيا صحيحة إال بحضور ثمثي 
 . األعضاء
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: 60الفصل 
ف تعذر عمييا ذلؾ فباألغمبية المطمقة ألعضائيا   تكوف مداوالت الييئة سرية و تتخذ قراراتيا بالتوافؽ وا 

 .الحاضريف، وعند تساوي األصوات يكوف صوت الرئيس مرجحا
ولمييئة أف تدعو أعضاء المجاف المتخصصة أو المكاتب الجيوية وكؿ مف ترى فائدة في حضوره 

. لمواكبة أشغاؿ الجمسة عمى أف ال يكوف ليـ الحؽ في التصويت
  :61الفصل

ال يمكف ألي عضو بالييئة المشاركة في مداوالت في أية مسألة تتعّمؽ بشخص طبيعي أو معنوي يكوف 
. لو فييا نفع شخصي أو قرابة عائمية أو مصاىرة أو أي نوع مف االلتزامات أو العقود

. وعمى رئيس الييئة وأعضائيا التصريح بكؿ تضارب مصالح طيمة فترة العضوية بالييئة
   :62الفصل 

يمكف ألي شخص طبيعي أو معنوي لو مصمحة في ممؼ معروض عمى الييئة أف يجّرح في أي عضو 
 . مف أعضائيا وذلؾ بمكتوب معّمؿ يوّجو إلى رئيس الييئة

ـّ البت في مطمب التجريح مف قبؿ الييئة في أجؿ أسبوع مف تاريخ إيداعو بأغمبية األعضاء  يت
.  الحاضريف و ال يشارؾ في التصويت العضو المجرح فيو

. وال يقبؿ قرار الييئة أي وجو مف أوجو الطعف ولو بدعوى تجاوز السمطة
  :63الفصل

نجازىا، وكامؿ الصالحيات  يعطي ىذا القانوف لمييئة سمطة اتخاذ القرارات لتسيير مختمؼ مياميا وا 
. لمقياـ بواجباتيا المنصوص عمييا بيذا القانوف

 
في ميزانية الهيئة : الباب السادس

  :64الفصل
 :تكوف لمييئة ميزانية مستقّمة وتتكّوف مف

 ،اعتمادات سنوية مخّصصة مف ميزانية الدولة 
 ،اليبات والتبرعات والعطايا الممنوحة لمييئة مف المنظمات الوطنية أو الدولية 
 كؿ الموارد التي يمكف تخصيصيا  لمييئة. 

 .عمى أّنو يمنع قبوؿ ىبات أو تبّرعات مشروطة
تعّد الييئة ميزانيتيا وتعرض عمى الجية الحكومية المختّصة قبؿ إحالتيا عمى السمطة التشريعية 

 .لممصادقة عمييا
 .وال تخضع قواعد صرفيا ومسؾ حساباتيا إلى مجمة المحاسبة العمومية
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تعّيف الييئة مراقب حسابات لمّدة سنتيف غير قابمة لمتجديد يقع اختياره مف بيف الخبراء المحاسبيف 
 .المرّسميف بجدوؿ ىيئة الخبراء المحاسبيف لمبالد التونسية، وتخضع الييئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات

  :65الفصل 
.  تبـر جميع صفقات الييئة و تنفذ وفؽ مبادئ المنافسة و المساواة و الشفافية

 
 في العقوبات الجزائية: الباب السابع 

  :66الفصل 
 :يعاقب بالسجف لمدة أقصاىا ستة أشير وبخطية قدرىا ألفا دينار كؿ شخص

 يقـو بأي عمؿ أماـ الييئة يشكؿ في حاؿ حصولو في المحكمة ازدراء ليا، -
 يعيؽ عمؿ الييئة بشكؿ متعمد، -
ال يمتثؿ عمدا لدعوة الييئة لإلدالء بالشيادة أو يحوؿ دوف النفاذ إلى الوثيقة أو المعمومة  -
 المطموبة،
 .يكشؼ عف أية معمومات سرية تحّصؿ عمييا بمناسبة عممو بالييئة -

وتنطبؽ أحكاـ المجمة الجزائية في حؽ كؿ مف يدلي بشيادة زور أماـ الييئة أو يمّدىا بوثائؽ مزورة او 
 .يتمؼ أية وثيقة أو ماّدة ذات صمة بأّي مف التحقيقات أو اإلجراءات المنصوص عمييا في ىذا القانوف

 
 في ختم أعمال الهيئة: الباب الثامن 

: 67الفصل 
 : تعد الييئة  تقارير عف أنشطتيا عمى النحو التالي

  تقارير سنوية ، -1
 :تقريرا ختاميا شامال منذ إنشاء الييئة وحتى انتياء مياميا يتضّمف  -2
الحقائؽ التي توصمت إلييا بعد التثّبت والتحقيؽ،  -
تحديد المسؤوليات،  -
األسباب التي أدت إلى االنتياكات المشمولة بيذا القانوف والتوصيات الكفيمة بعدـ تكرارىا في  -
 المستقبؿ،
التدابير الواجب اتخاذىا لمتشجيع عمى المصالحة الوطنية وحماية حقوؽ األفراد وعمى األخص  -

 حقوؽ النساء واألطفاؿ والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات اليشة،
 التوصيات والمقترحات واإلجراءات التي تعّزز البناء الديمقراطي وتساىـ في بناء دولة القانوف، -
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التوصيات واالقتراحات المتعمقة باإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية والقضائية  -
واإلعالمية والتربوية والثقافية وغيرىا التي تراىا لتجنب العودة إلى القمع واالستبداد وانتياؾ حقوؽ اإلنساف وسوء 

 التصرؼ في الماؿ العاـ،
 .تقّدـ تقارير الييئة إلى كؿ مف رئيس الجميورية ورئيس المجمس المكمؼ بالتشريع ورئيس الحكومة

توضع تقارير الييئة عمى ذّمة العموـ وتنشر في الرائد الرسمي لمجميورية التونسية وتحرص الييئة عمى 
 .نشر النتائج و توزيعيا عمى أوسع نطاؽ و ذلؾ بكؿ الطرؽ و قبؿ انتياء مياميا

  :68الفصل 
تختتـ أعماؿ الييئة بنياية الفترة المحّددة ليا قانونا وتسّمـ كؿ وثائقيا ومستنداتيا إلى األرشيؼ الوطني 

.  أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث لمغرض
: 69الفصل 

 ال يتحّمؿ أعضاء الييئة وأعوانيا أو أي شخص أّدى ميّمتو بتكميؼ مف الييئة المسؤولية حوؿ أي مف 
 .محتويات التقارير أو االستنتاجات أو وجيات النظر أو التوصيات المعبر عنيا تطبيقا ألحكاـ ىذا القانوف

: 70الفصل 
تتولى الحكومة خالؿ سنة مف تاريخ صدور التقرير الشامؿ عف الييئة إعداد خطة وبرامج عمؿ لتنفيذ 

. التوصيات والمقترحات التي قدمتيا الييئة وتقّدـ الخطة والبرنامج إلى المجمس المكمؼ بالتشريع لمناقشتيا
و يتولى المجمس مراقبة مدى تنفيذ الييئة لمخطة و برنامج العمؿ مف خالؿ إحداث لجنة برلمانية خاصة 

 .مقترحات الهيئةلمغرض تستعيف بالجمعيات ذات الصمة مف أجؿ تفعيؿ توصيات و 


