
4182جانفي 81تونس في   

 إلى السيد المحترم  رئيس المجلس الوطني التأسيسي

 إلى السادة النواب الكرام أعضاء اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة  

 تحية وإحتراما 

 أما بعد 

هذه الرسالة لفت نظركم وتذكيركم بمراسالتنا نحن جمعيات وشبكات المجتمع المدني المشتغلين على العدالة اإلنتقالية أردنا من خالل 

السابقة التي عبرت عن مخاوفنا الحقيقية من التغييرات الحاصلة على النص األصلي لمشروع قانون العدالة اإلنتقالية التي صاغته 

.اللجنة الفنية السابقة التي أشرفت على الحوار الوطني حول العدالة اإلنتقالية   

أساسا إجراءات تعيين لجنة فرز الترشحات إلختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ، إذ كان في المشروع من هذه المخاوف نذكر 

األصلي إعتماد ترشيح رؤساء الكتل النيابية لهذه اللجنة الخاصة وإعتماد آلية اإلجماع في ترشيحها ألعضاء هيئة الحقيقة والكرامة 

الطريقة دافعنا عنها ألنها تعطي ضمانات للجميع بعدم تسييس عملية إختيار أعضاء حتى يتساوى الجميع في عملية التصويت ، هذه 

.هيئة الحقيقة والكرامة كما تساعدنا على إنشاء هيئة مستقلة وذات مصداقية بعيدة عن كل محاصصة حزبية   

ضمن قانون العدالة اإلنتقالية المصادق أعضاء لجنة الفرز وإننا بالمناسبة نريد أن نؤكد على أن إعتمادكم على طريقة أخرى إلختيار 

عليه من قبل مجلسكم الموقر ، يجعلنا نلفت نظركم إلى أهمية وجود ضمانات حقيقية لتكوين هيئة مستقلة وغير متحزبة في إطار من 

.الشفافية والمصداقية   

ابه عدم إستقاللية لجان الحقيقة التي أحدثت في مسار العدالة اإلنتقالية كان من أهم أسب ةونحن نذّكر أن فشل بعض التجارب المقارن

.للغرض   

نحن نريد هيئة تتمتع باإلستقاللية اإلدارية والمالية وكذلك الوظيفية ولكن أيضا نريد أن يكون إختيار أعضاء الهيئة على أساس الحياد 

.والنزاهة والثقة الجماعية فيهم   

مما يعزز ثقة الشعب التونسي فيها نحن نعتبر أن من ضمانات إستقاللية الهيئة شفافية عمليات فرز الترشحات وإختيار أعضائها 

وخاصة منهم ضحايا اإلنتهاكات السابقة ، ونحن نقترح عليكم في هذا اإلطار تمكين الجمعيات والشبكات الممضية على هذه الرسالة 

.عمل اللجنة الخاصة بفرز الترشحات في كل مراحل إختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة  من الحضور كمالحظين أثناء  

ومن ناحية أخرى ، نعتقد أن إختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة داخل لجنة الفرز القائم على أساس التوافق اليمكن أن يكون ناجحا 

: إال إذا إعتمدنا آليتين لتجويد عملية اإلختيار وهما   

 .إعتماد سلم تقييمي يرتكز على مقاييس موضوعية لمؤهالت المترشحين يتم بمقتضاها ترتيبهم ترتيبا تفاضليا  -8

إعتماد جلسات إستماع للمترشحين في القائمة النهائية بعد إستكمال النظر في الطعون ، للوقوف على المؤهالت الحقيقية  -4

،ونرجو أن تكون هذه الجلسات علنية ومنقولة على الهواء كما كان الشأن ة لهم في التواصل والتشبع بمبادئ العدالة اإلنتقالي

 .في العديد من التجارب المقارنة 

 .تقبلوا في األخير ، سيدي الرئيس والسادة النواب ، فائق إحترامنا وتقديرنا 

 جمعية الكرامة للسجين السياسي                                    مخبر الديمقراطية 

 معية العدالة ورد اإلعتبار                                        الشبكة التونسية للعدالة اإلنتقالية ج

 جمعية تونسيات                                                     التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة اإلنتقالية 
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