
المجتمع المدني في وقفة إحتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي: العدالة اإلنتقالية   

  4172فيفري  71تونس في 

يجتمع اليوم إئتالف المجتمع المدني المتكون من الجمعيات والشبكات المشتغلة على العدالة اإلنتقالية ، 

الشفافية في عملية إختيار أعضاء هيئة في وقفة إحتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة ب

الحقيقة والكرامة وتشريك ممثلي المجتمع المدني وخاصة جمعيات الضحايا في كل مراحل مسار العدالة 

. اإلنتقالية   

وللتذكير ، فإن جمعيات وشبكات المجتمع المدني ساهمت بفاعلية في الحوار الوطني حول العدالة 

وصوال إلى صياغة المشروع األول لقانون العدالة اإلنتقالية  4174أفريل  72اإلنتقالية منذ إنطالقته في 

من أجل البحث عن  4172ديسمبر  42وقد تقدم اإلئتالف بالعديد من المقترحات بعد صدور القانون في  

الضمانات الحقيقية إلرساء هيئة للحقيقة والكرامة مستقلة وبعيدة عن المحاصصة الحزبية من ناحية 

لبة ببعض التنقيحات الضرورية لقانون العدالة اإلنتقالية حتى يستقيم المسار والينزلق في متاهات والمطا

.اإلنتقام أو اإلنتقاء من ناحية أخرى   

 6جانفي و 44) ولقد راسل اإلئتالف رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء لجنة الفرز في مناسبتين 

رشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة إلى موفى شهر فيفري للمطالبة بتمديد آجال الت(  4172فيفري 

يوما  71) ، وقد عبرنا في الرسالتين على إعتراضنا على قصر مدة الترشح  4172فيفري  77عوض 

وعلى عدم وجود ضمانات كافية إلختيار هيئة مستقلة في كنف الشفافية وقد إقترحنا لذلك ثالث ( فقط 

:آليات هي   

 .ع المدني كمالحظين في كل مراحل الفرز واإلختيارحضور ممثلي المجتم -7

اعتماد سلم تقييمي قائم على معايير موضوعية تتولى لجنة الفرز بمقتضاه ترتيب المترشحين في  -4

 .كل صنف مطلوب 

اعتماد جلسات إستماع علنية ومتلفزة للقائمة النهائية من المترشحين قبل التوافق على خمسة  -2

 .عشر عضوا منهم 

ت هذه المقترحات متماشية مع التوصيات التي قدمها المقرر الخاص لألمم المتحدة السيد بابلو وقد كان

 .وكذلك من خالل التجارب المقارنة خاصة منها تجربة جنوب إفريقيا  Mr Pablo de Greiff  ديقريف

 :ب  ك للمطالبة ولكننا صدمنا بتجاهل لجنة الفرز لمقترحاتنا وعدم التواصل معنا ولذلك قررنا هذا التحر

الحضور ) ضرورة تشريك المجتمع المدني في عملية إختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة  -7

كمالحظين ، المساهمة في إعداد السلم التقييمي للمترشحين ، حضور جلسات اإلستماع 

 (للمترشحين 

ى العدالة اإلنتقالية ولجنة الفرز إلعطاء التسريع بتنظيم لقاءات دورية بين اإلئتالف المشتغل عل -4

 .كل فرص النجاح لمسار العدالة اإلنتقالية 

إعادة النظرمن طرف المجلس الوطني التأسيسي في بعض فصول قانون العدالة اإلنتقالية من  -2

 : ناحية الشكل 

 تعويض شخص مادي بشخص طبيعي :  42الفصل  -                



خاطئة والصحيح هو اإلحالة على  26الفصل اإلحالة على :  24الفصل  -

 . 21الفصل 

تعويض الهيئة بالحكومة ألن الحكومة هي من ستنفذ توصيات :  11الفصل  -

 .الهيئة 

 :ومن ناحية المضامين 

هجرة االضطرارية جريمة تزوير االنتخابات وجريمة الدفع لل:  4الفصل  -

ال جريمة بدون نص  مخالفة للمبدأ القانوني العام انه هيألسباب سياسية 

سابق الوضع على اعتبار أن الجريمتين المذكورتين غير مجرمة 

بالقانون الجزائي التونسي وفضال عن ذلك فانه يخشى أن تكون جريمة 

تزوير االنتخابات موجهة لتصفية الحسابات وجريمة الدفع للهجرة 

 .االضطرارية ألسباب سياسية لتمييز نوع من الضحايا

قرارات  بإعتبارهااالعتراض على قرارات اللجنة م عد:  41الفصل  -

وفي ذلك . نهائية وباتة وال تقبل المراجعة أو الطعن بأي وجه من األوجه

انتهاك لحق المواطن في التقاضي ال يمكن بأي حال قبوله ضمن قانون 

 . من المفترض أن يكون هدفه األول التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان

 أن: لتمثيلية النسبية في اختيار أعضاء لجنة الفرزاعتماد ا:  42الفصل  -

االختيار على أساس المحاصصة والمواالة ال على  هناك خوف أن يتم

 .أساس الكفاءة واالستقاللية والحيادية

إشتراط أن يكون وجوبا من بين أعضاء هيئة الحقيقة :  02الفصل  -

خلق  مع ما يترتب عن ذلك من والكرامة مختص في العلوم الشرعية

مزيد من االحتقان بين فئات الشعب التونسي وكان من األجدى اشتراط 

 . وجود عضو مختص في التنمية أو في علم التاريخ

يمكن أن يجعل من هذه اللجنة أداة لتصفية الحسابات  : 34الفصل  -

 .السياسية

 :الجمعيات والشبكات الممضية 

 مخبر الديمقراطية                  جمعية الكرامة للسجين السياسي                   

 جمعية العدالة ورد اإلعتبار                                        الشبكة التونسية للعدالة اإلنتقالية 

 جمعية تونسيات                                                     التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة اإلنتقالية 

 قوق اإلنسان                                              مركز تونس للعدالة اإلنتقاليةمركز ح

 مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية               مركز تونس لحقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية  


