
 

 

 

 5102جويلية  22

 ليةنتقامن اجل احترام مسار العدالة لا 

مبدأ مصالحة وطنية تقوم على أسس عدالة انتقالية فاعلة، الجمعيات املمضية اسفله  تساند 

 ملبررات التي قدمتها رئاسة الجمهورية لتمرير مشروعا و ترفضبعيدة عن منطق لانتقام والثأر، 

ق القانون 
ّ
قاف املحاكمات واملالحقات وتنفيذ العقوبات في حق املوظفين العموميين إيب املتعل

وأشباههم وذلك في خصوص ألافعال املتعلقة بالفساد املالي ولاعتداء على ألاموال العمومية، 

 .ولاستثمار في بحّجة أنه يهدف إلى النهوض باالقتصاد الوطني 

  على سفله املنظمات املمضية أكد تؤ و 
ّ
 :أن

 لانتقاليةقانون املصالحة لن يتم إال بالتنسيق مع الهياكل املعنية بالعدالة مشروع  -

مشروع القانون يتناقض مع الدستور الذي يلزم الدولة التونسية بتطبيق مسار منظومة  -

وال يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين "العدالة لانتقالية في جميع مجاالتها 

" و بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة والعقاب بمرور الزمنأو بوجود عفو سابق ا

 ،(041الفصل )

ال يتناسق تماما مع ما عّبر عنه رئيس الحكومة خالل شهر جوان املاض ي مشروع القانون  -

ال مجال في تونس ما بعد الثورة للتطبيع "أمام مجلس نواب الشعب حين قال انه 

 ."والتعايش مع املفسدين

 
 

 
 

 
 

  



وسيلة لتكريس إلافالت من العقاب وعودة الذين  قد يكون  املصالحة ن قانو مشروع  -

استفادوا من محيط الفساد املالي في عهد الديكتاتورية على حساب مصلحة البالد 

 والشعب،

كما جاء على لسان رئيس الجمهورية ال يتم دون اتخاذ الخطوات " طي صفحة املاض ي" -

 الضرورية الالزمة التي تقوم على كشف الحقيقة فاملحاسبة ثم املصالحة، 

ملا يمثله من  بعدم املصادقة عليهوتبعا لذلك تطالب املنظمات  مجلس نواب الشعب 

كما تعتبر أن أولوية مؤسسات الدولة . بعادها التفاف على مسار العدالة لانتقالية بكل ا

بعد لانتخابات ألاخيرة هي ترسيخ دولة القانون ودعم املسار الديمقراطي وتكريس مبدأ 

التنسيق والتشاور بين كل مؤسسات الدولة ومنظمات املجتمع املدني حتى تستطيع بالدنا 

 .مواجهة كل املخاطر التي تهددها، ومنها خطر إلارهاب

 سيقية الوطنية املستقلة للعدالة لانتقاليةالتن 

 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 

 جمعية النساء الديمقراطيات 

  الشبكة لاورومتوسطية لحقوق لانسان 

  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق لانسان 

  الديمقراطية ومدنية الدولةجمعية يقظة من اجل 

  طيلدعم املسار الديمقرا 52/01منظمة 

  اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق لانسان في تونس 

 املنتدى التونس ي للحقوق لاقتصادية ولاجتماعية 

 


