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 2014 اوت 26باردو يف 

قضايا شهداء الثورة وجرحاها ومسار  توصيات الندوة العلمية حول

 العدالة االنتقالية

 )2014 وتأ 23 -تونس(

جمعیة عائالت شھداء ومصابي الثورة بالتعاون مع  المرصد التونسي الستقالل القضاء نظم
حول  النزل بالعاصمة بأحد علمیةندوة " ھانس سایدل المغرب العربي"وبمساعدة منظمة   "أوفیاء"
بمشاركة  2014 أوت 23 وذلك یوم السبت" قضایا شھداء الثورة وجرحاھا ومسار العدالة االنتقالیة"

 وجمعیاتبالمجتمع المدني طاء وحقوقیین ونشومساعدي قضاء وجامعیین قضاة ومحامین 
بتغطیة الندوة یت حظقد ووقضایا شھداء الثورة ومصابیھا وعائالتھم  العدالة االنتقالیة  متخصصة في

 وإجراءاتقضایا الثورة ب لھاتعلق أوّ یربعة محاور أتوزیع برنامج الندوة على تم وموسعة  إعالمیة
واالنتھاكات الجسیمة وثالثھا بأفعال الثورة وعدم المؤاخذة حداث الثورة بأ اھوثانیالعدالة االنتقالیة 

  .وآخرھا بأحداث الثورة وآلیات التعویض

الحاضرون  أوصى وأجوبةمن نقاشات واقتراحات  عقبھأما وما تم عرضھ من مداخالت وفي ضوء 
 :ما یليب

ثورة ومصابیھا التأكید على ضرورة أن تعطي ھیئة الحقیقة والكرامة األولویة لملفات شھداء ال )1
 .وكشف حقیقة االنتھاكات التي صاحبت الثورة

 2014دیسمبر  24المؤرخ في  2013لسنة  53من القانون عدد  8ضرورة مراجعة الفصل  )2
 :وذلك في النقاط التالیة المتعلق بإرساء العدالة االنتقالیة وتنظیمھا

والتعجیل بتكوینھا الدوائر القضائیة المتخصصة من حیث كونھا صنف جدید طبیعة توضیح  - أ
 ...التركیبة، مرجع النظر الترابي، نظام الطعون اإلثباتنظام (االجرائي  ھاوضبط نظام

 ).الخ

المذكور وبیان ان كان األمر یتعلق  08بالفقرة الثانیة من الفصل االنتھاكات المقصودة توضیح  )3
العقوبات المترتبة عنھا  بجرائم والقیام بما یستتبع ذلك من تجریم األفعال غیر المجرمة وتحدید

 . أو اعتبار تلك االنتھاكات من غیر الجرائم ووضع جزاء لھا یتالءم مع منظومة العدالة االنتقالیة
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المتعلق بإحداث دوائر  2014أوت  08المؤرخ في  2014لسنة  2887الرجوع في األمر عدد  )4
محاكم االستئناف  بمقاربة جنائیة متخصصة في العدالة االنتقالیة بالمحاكم االبتدائیة المنتص

للدستور  الفتھلمخبتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرین وسیدي بوزید 
والقانون االساسي عدد المتعلق بإرساء العدالة االنتقالیة   2013 لسنة 53والقانون األساسي عدد 

ة االنتقالیة المتعلق بأحكام متصلة بالعدالو 2014جوان  12المؤرخ في  2014لسنة  17
باعتبار أن دوائر  2011فیفري  28و 2010دیسمبر  17وبقضایا مرتبطة بالفترة الممتدة بین 

الجنایات فقط ولیست كذلك دوائر جزائیة في نظر تختّص بالالعدالة االنتقالیة لیست دوائر 
 . محاكم ابتدائیة دون بقیة المحاكمإحداث محاكم جنائیة متخصصة في سبع  فحسب عالوة على

وضع نّص قانوني بمفعول رجعي یجّرم االنتھاكات التي صدرت عن أعوان قوات األمن أثناء  )5
 .ذویھم منع أھالي الشھداء من دفنالثورة مثل 

التأكید على ضرورة اإلسراع بتوفیر الشروط المالئمة والوسائل المناسبة للجھة المكلفة بوضع  )6
القائمة النھائیة لشھداء الثورة وجرحاھا صلب الھیئة العلیا لحقوق االنسان والحریات األساسیة 

النتفاع في اقرب اآلجال بالنظر الى أّن تلك القائمة ھي شرط أّولي  إتمام أعمالھاوالعمل على 
 .المعنیین ببعض حقوقھم

المؤرخ  2014لسنة  17سحب االعفاء من المسؤولیة المقرر بالقانون األساسي عدد ضرورة  )7
على أحداث الحوض المنجمي وأحداث بنقردان السابقة للثورة والتي كانت  2014جوان  12في 
 .ھاالعدة الندممھّ 

دعوة ھیئة الحقیقة والكرامة الى ممارسة صالحیاتھا الترتیبیة لتفعیل أدوات العدالة االنتقالیة مثل  )8
 .جبر الضرر

 

 عن املرصد التونسي الستقالل القضاء

   الرئيس أمحد الرمحوني                                                                                                  
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