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 التأسيسي الوطني المجلس أعضاء السيدات والسادة

 

 

وأّن نواب  زال مستمرا، ما االنتقالية العدالة مسار أن أن نرى المدني، للمجتمع ممثلين باعتبارنا اليوم، سعداء، ،نحن

 في االنتقالية ودسترة العدالة، العامة الجلسة علي بها المتعلق القانون عرض همينون بقراربالتأسيسي ي الوطني المجلس

في  هو االنتقالية العدالة فقانون. التونسي عن وعيهم الشديد بأهمية العدالة االنتقالية في المسار الديمقراطي 041 المادة

 عن وممثلين الثالثة الرؤساء وبحضور، 3103 أفريل 04 ففي . الوطنية المشاورات من طويلة عملية الحقيقة نتيجة

 وممثلي، االنتقالية للعدالة الدولي والمركز للتنمية المتحدة األمم وبرنامج اإلنسان، المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق

 إلى تؤدي أن شأنها من كان في الحوار نوعها من فريدة عملية في دخلت تونس، المدني والمجتمع السياسية األحزاب

 . نتقاليةاال بالعدالة خاص  أساسي قانون صياغة

 في الرئيسية الفاعلة الجهات تمثل"  فنية لجنة"  قبل التي امتدت على شهور عديدة من مّكنت المشاورات، وتبعا لذلك

 والمواطنين  توقعات الضحايا من جمع، االنتقالية والعدالة اإلنسان حقوق ممثال عن وزارة تضّم و ،التونسي المدني المجتمع

 القطاعات أيضا، وحسب، الواليات جميع استماع في جلسات إذ عقدت. االنتقالية بالعدالة احتياجاتهم في ما يتّصلو

 الذي القانون ويعكس مشروع. الوطنية المنظمات وعديد السياسية واألحزاب المدني المجتمع نظر وجهات إلى لالستماع

 هذه إلى المجلس التأسيسي، 3103 أكتوبر 32 الذي قدم فيو الواسعة، المشاورات هذه أساس على"  الفنية اللجنة"  صاغته

 . الدولية المعايير يحترمو مشاركة واسعة، المدني المجتمع لمشاركة نتيجة بشكل منصف فهو االحتياجات

 

 قبل ثّم من الحكومة قبل من األولى: مرتين الناتج عن المشاورات القانون مشروع الحين تعديل ذلك تّم منذ، ذلك ومع

في المجلس الوطني  الثورة وجرحاها  شهداء ولجنة، الخارجية الشؤونو الحريات ولجنة العام، التشريعلجنة  أعضاء

 .التاسيسي

 

 أن يعكس القانون بأهمية نذّكر ، أوال، أنونودّ . أسباب لفتتنا لعدة ولقد، القانون روح الى تسيء التنقيحات هذه أن ويبدو لنا

وأن يكون  االنتقالية، العدالة الضحايا  واحتياجاتهم، في نطاق مسار خصوصاو المدني المجتمع بشكل منصف تطلعات

والمجلس الوطني التأسيسي  تبعد  الحكومة ات التي قامت بهايحفالتض. بالكامل يعود إلى المجتمع المدني نتيجة لمسار

 .االنتقالية العدالة مشروع القانون من هذا االنتماء الشعبي وتهدد بالتالي شرعية

تبدو لنا عناصر  عناصر أربعة نؤكد، في هذا،  أن ونود .اف إلى هذا أن مضمون التنقيحات التي تمت ذاته يبدو  إشكاليايض

 .أساسية

 

 :هي النقاط هذهو

 

 التام، استقاللية هؤالء األعضاء استقاللية تاّمة وحيادهم ضمان يجب:  "الكرامةو الحقيقة هيئة" أعضاء تعيين إجراءات - 0

 .حزبي أّي انتقاء وتجنب الهيئة شرعية تعزيز مشاركة فّعالة قصد المدني المجتمع بمشاركة السماحو

 

االنتهاكات   من مغلقة قائمة وضع كذلك اجراءات تسميتهم غير محّددة بصيغة واضحة، : المتخصصين القضاة تعيين - 3

 . اإلنسان لحقوق" جسيمةال"

 

المؤسسات،  بإصالح المتصلة األساسية الصالحيات المسندة إليها بعض اإلجراءات تنتهك قد :للتنقية لجنة إنشاء - 2

 .الواجبة للموظفين الذين تستهدفهم هذه القرارات بالطرد القضائية والضمانات

 

 في العقاب الفعلي من اإلفالت أشكال من شكالوالمصالحة  التحكيم لجنة تشجع قد :والمصالحة للتحكيم لجنة إنشاء - 4

 . الدولي من قواعد القانون عديدة لقواعد انتهاك في المالي، وذلك قضايا الفسادو اإلنسان لحقوق خطيرة انتهاكات

 



 القانونية النصوصو اآلليات جميع بين خاّصة، االنتقالية العدالة تدابيرو الهيئات مختلف أفضل بين تنسيقإلى  الحاجة - 5

 .الضحايا مصالح قد يكون مسيئا إلىللمسار  مفرط تفتيت قصد تجنب، السارية

 

 

وهي تعتمد، كلها، . والمقترحات التوصيات وبعض المواد، لهذه مفصال تحليال المراسلة هذه مرفق وتجدون في

 .االنتقالية العدالة مجال في الممارسات وعلى أفضل، الدولية والمعايير القواعد على

 

 أساسيا يعّد عنصرا المدني المجتمع مع واسعة مشاورات أساس على، االنتقالية للعدالة األساسي مشروع القانون إّن صياغة

 حقّا تصبح أن ليمكن وإّن تونس. بمشاركته فيه التونسي المدني وهو مسار يفخر المجتمع في تونس، الديمقراطية العملية في

 "والكرامة الحقيقة هيئة" وإقامة هذا المسار، بإتمام تنفيذالعالم  أنحاء جميع في األخرى البلدان تحتذيه االنتقالية للعدالة مثاال

 الماضية االنتهاكات في الحقيقة بكشف تسمحو المعلومات إلى النفاذ وتحمي، األساسية اإلنسان حقوق تحترم

عنه  ما أعرب مع يتطابق وأن الدولية المعايير االنتقالية للعدالة األساسي يحترم القانون أن أهمية على نؤكد ولهذا، فإننا

 المشاورات أساس على وضعت النصوص في صيغتها األصلية والتي إلى العودة نطلب فإننا لذا،. البداية في المجتمع المدني

 .المرفق مع هذا االنتقالية العدالة قانون مشروع من األولى النسخة في

 

  .تونس في شاملةو تشاركية حقا منصفة انتقالية عدالة إقامة في التعليقات تساهم هذه أن وإننا نأمل

 . كامل التقدير واالحترام، سادتي  وتقبّلوا سيداتي

  .تونس في شاملةو تشاركية حقا منصفة انتقالية عدالة إقامة في التعليقات تساهم هذه أن وإننا نأمل

 . كامل التقدير واالحترام، سادتي  وتقبّلوا سيداتي

 

 الديمقراطية للتحوالت الكواكبي مركز عن غالي أمين -

 االنتقالية للعدالة المستقلة التنسيقية عن الفرشيشي وحيدو الصفراوي عمر -

 عن المخبرالديمقراطي حشاد فرح-

 "تولنسا"جمعية  عن الطرابلسي هاجر -

 الكرامة ADPP عن جمعية الهادي أوزاري محمدو بوشيبة حسين -

 "رّد اعتبارو عدالة" عن السالم عبد كريم -

 اإلنسان عن مركز حقوق حداد ليلى -

 االنتقالية للعدالة التونسية الشبكة عن شاهم هاديو الغربي كامل محمد -

 االنتقالية والعدالة اإلنسان لحقوق تونس عن مركز نجمة بن عال -

 نجوى بالطيب عن جمعية تونسيات -

 االنتقالية للعدالة تونس سهام بن سدرين وخالد كشير عن مركز -

 

 : من بدعم

 

 (.ICTJ)االنتقالية  للعدالة الدولي المركز-

 ) HCDH) المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوقالمفوضية السامية ل -

  (PNUD ) للتنمية المتحدة األمم برنامج -



 1 رقم تعليق

 الكرامةو الحقيقة هيئة أعضاء اختيار آليةو االستقالل

 

 (وإدارية مالية استقاللية هيئة ذات)  العضوية االستقاللية إلى فباإلضافة. االنتقالية العدالة في أساسية قضية ستقالليةاالتعّد 

ينبغي  ،(السلطة القائمة ال غير وباستقالل عن تأثيرات القانون ألحكام وفقا بوظائفها هيئة تضطلع)  الوظيفية االستقالليةو

وأن يحظوا بالثقة  بالحياد تتعلق شروط وفّر في أعضائهاأن تت يجب، وبالتالي. ركيبتهات حيث استقاللية الهيئة من تأمين

إذ أن . الكرامةو هيئة الحقيقة أعضاء الختيار آلية يتطلّب وضع هذه االستقاللية فضمان. حزبي أّي اختيار لتجنب الجماعية

 .الهيئةاستقاللية هذه  إلى.الضحايا نظرة المواطنين وخاصة في يؤثر االختيار عملية نزاهة في شك أيّ 

 الوارد في مشروع الخيار لكنّ . االنتقالية العدالة نجاح لضمان حزبية غير مؤسسة الكرامةو الحقيقة تكون هيئة أن ينبغي

 حزبي توزيع على الباب يفتح في المجلس الوطني التأسيسي للتشريع العام العامة اللجنة قبل من المعدلة بصيغته القانون

 إذ تشير. ( أشهر منذ نعرفه يالذ تعطّلال مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تكوين ذلك فيمثلما ظهر ) الهيئة ألعضاء

 التمثيل حسبقائمة على النسبية الحزبية  اللجنة المكلّفة باختيار المترّشحين لجنة أن إلى القانون األخيرة لمشروع النسخة

 . المجلس الوطني التأسيسي الحزبي في

 

 فعال تضمن والتي القانون مشروع من األولى النسخة المعتمدة في الصيغة إلى لنا من المفيد العودة يبدو، السبب لهذا

 وفقا، المجلس الوطني التأسيسي وذلك ضمن لجنة رؤساء الكتل في أعضائها، اختيار تحييد آلية خالل من الهيئة استقالل

 األقليةو األغلبية لقواعد وفقا المقسمة الحزبية النسبية لمبدأ وفقا ليسو ،اللجنة هذه في" الواحد صوت واحد للعضو"  لمبدأ

 . المجلس الوطني التأسيسي في

  

 

 2 رقم تعليق

 ( 8 المادة) اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات مرتكبي مقاضاة

 

 المعروضة على الصيغةمن  2 المادة في التأسيسي الوطني في المجلس التحضيرية اللجان بها قامت التي التنقيحات أن نعتقد

لنا  يبدو االقتصادية االنتهاكات الواسعة لتشمل الجرائم قائمة توسيع كان فإذا. الصعوبات من العامة تسبب العديد الجلسة

 والمدنية الحقوق االقتصادية وحماية االنتقالية العدالة مجال في الدولية الممارسات في تطورا يعكس إيجابيا عنصرا

 انتهاكات على مفتوحة تبقى أن يجب القائمة أن ونعتقد ليس مناسبا، الضيّق لالنتهاكات أن التعريف نعتقد فإنّنا والسياسية،

 .أو انتهاكات واسعة/ الكرامة أن تعتبرها انتهاكات ممنهجة  وو لهيئة الحقيقة يمكن أخرى

 

 محكمة فيها يوجد التي المدن في، ابتدائية محكمة كل داخل متخصصة دوائر قد يكون إنشاء، ذلك على وعالوة

 ونؤكد. المعدل القانون مشروع في اختيارهم عير مضبوطة إجراءات   أفراد متخصصين قضاة اختيار من أنسب استئناف

 مسبّقا على ضرورة تدريبهمو ،والكفاءة الحيادو النزاهة مبادئ المتخصصين القضاة هؤالء ت حترم في اختيار أن أهمية على

 . االنتقالية العدالة مبادئ على

يوفّر و الملفّات، الجدوى في معالجة من أكبر قدرا قد يضمن القضاة بعض تعيين عن بدال، متخصصة دوائر إن إنشاء

 .الصادرة حكاماألو القرارات في يضمن مزيدا من الثقة وبالتالي، النزاع ألطراف أفضل ضمانات

 دائرة إلى توّسع أن يجب المتخصصة الدوائر هذه أن نعتقد المقترفة، االنتهاكات تعّدد إلى وبالنظر، أخرى ناحية من

 .التحديد وجه على والفساد االقتصادية الجرائم لدراسة المحاسبات دائرة  في آخرىو اإلدارية المحكمة داخل متخصصة

 

الملفات ، صالحياتها إطار والكرامة تحيل، في هيئة الحقيقة أن على القانون في التنصيص ينبغي أنه نعتقد، أخيرا

 .بحسب االنتهاكات المقترفة، مجالها في كل، الجاهزة على الدوائر المتخصصة



 3  التعليق

 (33المادة ) المؤسسات وإصالح التنقية لجنة

 

 فيجب االنتقالية، العدالة تدابير من جزءا وبوضوح، اإلداري، اإلصالح أو  والتنقية"  التطهير"  تدابير كانت إذا

 المسار تهدد التي لألخطار تتصّدى بوضوح وأن القانون، سيادة متطلبات مع ةئممتوا تكون أن على أيضا السهر

  .الديمقراطي

 الحاالت، جميع في فمن الضروري،. لها مواز مسار في وليس، االنتقالية العدالة إطار في تتم أن تطهير عملية فينبغي لكلّ 

 .األساسية اإلنسان هذا المسار حقوق يحترم أن

 جميع في للنظر جدا عددا قليال يبدو وهو ما أعضاء فقط، 5 من لجنة التنقية، حسب نص القانون، وستتألف

 قطاعات القانون نص تي يشملهاال فالقطاعات(. المثال سبيل ، علىوحدهم ملّف خاّص بالقضاة 0211) الصلة ذات الملفات

  ."االنتقالية بالعدالة المعنية القطاعات جميع" النّص إلى يشير إذ جدا، واسعة

 .أو ال تشمله  األمني القطاع تشمل وبيان أنها المعنية، الئحة الموظفين واإلدارات توضيح األفضل منو

 

 : التالية المعايير تحترم بأن نوصي فإننا، الغاية لهذه وتحقيقا

 . شخص على كل فردي بشكل تثبت أن ويجب. جماعية وليست دائما، فردية اإلدانة  -

 . عادلة إطار محاكمة في البراءة افتراض احترام أيضا،، ويجب، الدفاع يجب ضمان حقوق  -

 .سياسيااستغالال  التطهير عملية استغالل يجب وال التدابير، هذه هدف االنتقام يكون أن أبدا ينبغي ال - 

 بحكم الحقيقة، للجنة وليس. وحدها العدالة شأن من فهذا. بهم المشتبه األشخاص معاقبة ليس التطهير، أو" التنقية"  غرض -

 . تأديبية أو قانونية سلطة تعريفها،

 في نص أو القانون هذا نص في، المعنيين للموظفين الضمانات من المزيد تقديم خالل من تحتاج المعايير إلى تفصيل أكثر -

 . آخر ستحّدد في قانون اللجنة عمل قواعد أن صراحة بالقول أو، آخر قانون

 

تنتصب  أن يمكن ال اإلعالم وسائل أن نذكر أن فإننا نودّ  التحديد وجه أما ما تعلّق بالتنقية في قطاع اإلعالم على

بل دفع وسائل ، المعاقبة هي وظيفتها الوحيدة تكون أن ينبغي ال اإلعالم الهيئة المستقلة للتعديل في وسائل محاكم وأن

بطريقة  فلئن كانت تنقية قطاع اإلعالم أمرا ضروريا وال شّك، فال يجب أن تتمّ . بيئة هادئةاإلعالم إلى القيام بعملها في 

 .السياسي من االبتزاز أشكال وحشية وفي

 

 3 رقم تعليق

 (45إلى الماّدة  34 من المادة) والمصالحة التحكيم لجنة

 

التي تبدو  41لم تضبط خاّصة المادة  فمعايير إنشاء هذه اللجنة. من عديد الوهن الحالية صياغته يشكو النص في

 أن ورغم. التحكيم لم تحّدد لجنة أعضاء ذلك أن إجراءات اختيار يضاف إلى .متصلة ببقية مواد القانون اتصاال منسجما

 جسيم انتهاك)  الجرائم فإن تمييز التبعات بحسب طبيعة، لقانونل األولى ةصيغال منذ تتغير لم اللجنة القيام أمام هذه ظروف

 . اإلنسان الجسيمة لحقوق انتهاكات ذلك في بما االنتهاكات، إلى جميع التحكيم لجنة وتوّسعت والية لم يحّدد،(  مالي فساد أو

 

 الستة التي تؤّدي إلى عرض مقترفيها على الدوائر القضائية المتخصصة، االنتهاكات تعّدد التي، 2 تناقض المادة

 قد يمثٌل ما وهو االنتهاكات، عن حصانة للمسؤولين يمكن بالتالي أن تمنحو ،تتبّع قانونيوجوبا كل  ت وقف التي 42 المادة

 المالحقة من اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات عن تؤّدي إلى إفالت مسؤولين أن يمكن 42 فالمادة . العفو أشكال من شكال

 . تونس عليها صادقت التي الدولية ولالتفاقيات الوطني للقانون في خرق، الجنائية

 

 مع مبدأ والمصالحة  التحكيم لجنة رفض القرار التحكيمي الذي تصدره استحالة تتعارض ومن ناحية أخرى،

 . التقاضي في مستويين اثنين



 موافقتهم على للحصول الضغط أو االبتزاز إلى يتعرضون قد الذين الضحايا يمكن أن يكون شراء صمت، أخيرا

 يتعّدد فيها الضحايا التي االقتصادية الجرائم في يصعب قدكما أنّه . اللجنة هذه إلنشاء الخطرة التبعاتإحدى  المصالحة على

 .لجميعهم موحد موقف على الحصول

 

 . التالية التعديل مقترحات نقّدم الملحوظة، الصعوبات هذه ضوء في

 

 .قراراتها على يصادق مجلس الهيئة  والكرامة وأن لجنة التحكيم ضمن هيئة الحقيقة إنشاء يجب  -

 التي تكون االقتصادية الجرائم باستثناء التحكيم لجنة قبل من 2 المادة في الواردة الخطيرة معالجة االنتهاكات يمكن ال -

 . ( 45 المادة انظر)  نفسها الدولة فيها هي الضحية

 خاضعة ممنهجة بطريقة ارتكبت التيو ،2 المادة في ترد لم التي رةخطيال غير إلى هذا، يمكن أن تكون االنتهاكات باإلضافة

 . 41 المادة في المذكورة القيام لشروط وفقا للتحكيم

يظّل أن  على. 44 المادة في المحدد النحو على تحكيمي بقرار التحكيم لجنة أمام تعرض ينبغي أن تنتهي كل قضية -

 .الطرفين أحد قرار لجنة التحكيم لم يرض االستئناف ممكنا أمام الدوائر المتخّصصة إذا

 

 على إالفيها يعتمد  ال شخصية عملية المصالحة ألن القانون، يحكمها أن يمكن ال المصالحة أن نذكر أن نود، أخيرا

 .الضحايا رغبة

 4 التعليق

 ( CNCJT ) االنتقالية للعدالة وطني استشاري مجلس إنشاء خالل من االنتقالية العدالة تدابير تنسيق

 

 هيئة ،لدى رئيس االنتقالية، أن ينشأ العدالة هيئاتو واآلليات التدابير مختلف بين الترابط من لمزيد نقترح، تسهيال

الكرامة في تأمين و الحقيقة هيئة يكلّف بمساعدة( CNCJT)االنتقالية  للعدالة وطني استشاري الكرامة مجلسو الحقيقة

 .االنتقالية العدالة عملية المتدّخلة في الجهات جميع أفضل بين تنسيق

 عدم ضماناتو الضرر وجبر والعدالة الحقيقة نشر عن الخاص التوصية التي عبّر عنها المقرر مع التوصية وتتسق هذه

 :فهو يرى ما يلي . 3102 يوليو 21 يوم المتحدة األمم العامة الجمعية إلى تونس عن تقريره في، غريف دي بابلو، التكرار

 

 عدم وضمانات الضرر جبرو والعدالة الحقيقة عن البحث مجاالت في فعالة تدابير هناك يكون أن ال يمكن "

 االنتقالية في العدالة األربعة المجاالت هذه إذ ال تتطلب. المؤسسي مخصوصة للتنسيق آليات دون التكرار

 والشؤون  والصحة  والتعليم المالية وزارات أيضا بل اإلنسان حقوقو والداخلية العدل وزارات إشراك

 تعاون إقامة بالضرورة يتطلب وهذا. إضافة إلى وزارات أخرى الجنسين بين والمساواة واألسرة االجتماعية

 لمواجهة ضروري المؤسسات بين المشترك التعاون أن الخاص المقرر يكرر لذا... جميعها بينها وشفاف وثيق

 " .للضحايا المناسبة الخدمات توفير ولضمان في المستقبل الكبرى التحديات

 

 :بما يلي  االنتقالية االستشاري للعدالة الوطني أن يكلّف المجلس يمكن وتأمينه، التنسيق هذا لتعزيزو

 االنتقالية؛ بالعدالة المتعلقة المسائل جميع في شأن  إبداء الرأي  -

 ؛ االنتقالية العدالة مسار ومختلف المتدّخلين في هيئة الحقيقة والكرامة بين التنسيق تسهيل -

 ؛ االنتقالية العدالة مسار في يشاركون الذين األشخاصو للهياكل واسع بتمثيل السماح -

 .االنتقالية العدالة مسار لتنفيذ الالزمة التنظيمية أو المؤسسية التغييرات كافة اقتراح - 

 عن ممثلين من يترّكبو ،الحقيقة والكرامة هيئة رئيس االنتقالية االستشاري للعدالة الوطني أن يرأس المجلس يمكن و

واألرشيف،  ومقاومة الفساد، من التعذيب) والوقاية للحماية الوطنية المؤسسات وعن العملية، بهذه المعنية الوزارات مختلف

 (األمالك مصادرة أو


