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الهيئة في أرقام إلى حدود 2015/12/31

الملفات 
المودعة

226 ملّفا يف أول يوم لتسجيل امللّفات
23727 ملّفا مودعا

3990 ملّفا المرأة ضحية
1802  مطلب تحكيم ومصالحة

5 جهات ضحايا
4 مكاتب جهوية الستقبال امللّفات

ميزانية 
الهيئة

2.5 مليون دينار لسنة 2014
10 مليون دينار لسنة 2015

جلسات 
االستماع

1938 جلسة استماع
 351 جلسة استماع استعجالية

 226 جلسة استماع للنساء الضحايا
12 فريق استماع

4 وحدات متنقلة لالستماع لدى الضحايا

الموارد 
البشرية

139 عونا
45 % إطار

35 % أعوان تأطري
11 % مسدي خدمات

9 % أعوان تنفيذ وتسيري
60 % إناث 40 % ذكور

الهيئة 
واالتصال

3 ندوات وطنية
6 ندوات صحفية

18550 متابع عىل صفحات التواصل 
االجتماعي

معالجة 
الملفات

فرز 17091 ملّفا
رفض 454 ملّفا

دراسة 190 ملّف تحكيم ومصالحة
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التواصل 
مع الضحايا

18112 اتصال وارد عىل مركز النداء
673 إشعارا إىل مصالح الهيئة

االنتهاكات

10 انتهاكات تمثل 88 % من االنتهاكات 
الواردة يف امللّفات املقبولة

60 % املنع من االرتزاق واشكال االعتداء عىل 
حق الشغل

51 % اإليقاف التعسفي
47 % انتهاك حرية التعبري واإلعالم والنرش
39 % االعتداء عىل الحرمة الجسدية أثناء 

االحتجاجات واملظاهرات أو بمناسبتها
38 % التعذيب

26 % الرقابة اإلدارية
25 % انتهاك الحق يف التقايض واملحاكمة 

العادلة

استبيان حول 
منظومة العدالة 

االنتقالية في تونس

62 % يعرفون هيئة الحقيقة والكرامة
67 %  لديهم ثقة بالهيئة

97 % مكافحة الفساد أولوية يف اإلصالح 
املؤسساتي

79 % العدالة االنتقالية رضورية لتونس
97 %كشف الحقيقة حول االنتهاكات 

رضوري
77 % كشف الحقيقة يساعد عىل املصالحة

60 % إصالح األرضار املادية التي لحقت 
بالضحايا، أول أهداف جرب الرضر

99 % إصالح املؤسسات رضوري لتونس
53 % رضورة ملنع عودة نظام استبدادي

استبيان حول انتظارات 
المنتفعين بالعفو العاّم 

من منظومة العدالة 
االنتقالية في تونس

84 % االعرتاف بالّضحايا والتعويض لهم
75 % كشف للحقيقة

75 % توفري ضمانات عدم التكرار
73 % مسار العدالة االنتقالية سيحقق 

أهدافه
88 % لهم ثقة يف قيام الهيئة بكشف 

الحقيقة
82 % هيئة الحقيقة والكرامة ضمانة 

لتحقيق املصالحة
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أهم مواعيد 2015-2014

19 ماي 2014: انتخاب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة من 
طرف املجلس الوطني التّأسييس

6 جوان 2014: أداء اليمني أمام رئيس الجمهورية بقرص 
قرطاج

9 جوان 2014: تنصيب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة 
بباردو

17 جوان 2014: أول اجتماع ملجلس الهيئة وانتخاب 
الرئيس ونائبيه

3 أكتوبر 2014: أول انتداب ألعوان الهيئة

22 نوفمبر 2014: املصادقة عىل النظام الّداخيل للهيئة

10 ديسمبر 2014: تدشني املقر الرئييس للهيئة

فتح باب إيداع امللّفات  15 ديسمبر 2014: 

أول مودع ملف        
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28 جانفي 2015: يوم درايس مع املجتمع املدني

23 مارس 2015: احتفال باليوم العاملي للحق يف معرفة 
الحقيقة

25 ماي 2015: إمضاء اتفاقية مع رئاسة الجمهورية حول 
األرشيف الرئايس

27 ماي 2015: انطالق جلسات االستماع التّجريبية

9 جوان 2015: ندوة »أي عدالة انتقالية نريد« يف الذكرى 
األوىل لنشأة الهيئة

1 أوت 2015: انطالق جلسات االستماع املتنقلة
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انطالق جلسات االستماع الرّسية 31 أوت 2015: 

أول ضحية يف جلسة استماع رسية       

10 سبتمبر 2015: إيداع أول ملّف باملكتب الجهوي 
بصفاقس

21 سبتمبر 2015: إيداع أول ملّف باملكتب الجهوي بسيدي 
بوزيد

1 أكتوبر 2015: إلحاق 4 قضاة تحقيق بالهيئة
6 أكتوبر 2015: إيداع أول ملّف باملكتب الجهوي 

بالقرصين

22 أكتوبر 2015: إيداع أول ملّف باملكتب الجهوي بقفصة

16 ديسمبر 2015: إيداع أول ملّف عن بُعد
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كلمة الرئيسة

هذا التّقرير أعمال هيئة الحقيقة والكرامة خالل الّسنة األوىل من نشاطها 
املحّدد بأربعة أعوام يمكن تمديدها بسنة.

انطلقت س�فينة العدال�ة االنتقالية يف 10 ديس�مرب 2014 بعدما اختار 
مس�لكها املجلس الوطني التّأس�ييس مع�رّبا عن إرادة الّش�عب التّونيس، 
وأح�ال أمانة املقود إىل هيئة الحقيقة والكرامة اّلتي ش�ّقت به�ا الّطريق بإرصار وثبات 
رغ�م الّرياح املعادية. وهي س�فينة تعّلق به�ا جانب هاّم من تطّلعات التّونس�ينّي نحو 

إنجاز االنتقال الّديمقراطي وتجاوز حقبة االستبداد بال رجعة.

تلّقت الهيئة زهاء ثالثني ألف ملّف تتعّلق بانتهاكات حقوق اإلنسان والفساد املايل اّلتي 
حصل�ت طيلة العقود الّس�تّة املاضية. ويش�ري حجم هذا التّظّل�م إىل فظاعة االنتهاكات 
الحاصل�ة وخطورة الرّتك�ة وضخامة املس�ؤولية املناطة بهيئة الحقيق�ة والكرامة كما 

يعكس حجم انتظارات املجتمع.

تكش�ف لنا جلس�ات االس�تماع الرّسيّة – اّلتي انتظم منها ما يفوق أربعة آالف إىل حّد 
اآلن - س�تنّي س�نة من اآلالم واملعاناة والجروح حيث نوثّق قصصا مريعة عن التّعذيب 
باستعمال آلة الثّقب وباإليهام بالغرق وبطريقة الّدجاجة. كما نسمع روايات فظيعة عن 

معامالت مهينة والإنسانية تصل حّد االنتهاكات الجنسية ضّد األطفال والنّساء.

طيل�ة هذه العقود، كم م�ن حياة ُدّمرت؟ وكم من عرض اُنته�ك؟ وكم من أرسة ُهدمت 
بمقت�ى الّطالق القرسي؟ وكم م�ن طفل تعّرض للّضياع وانق�اد إىل االنحراف بعدما 

ُحرم من أبويْه؟

ما نكتش�فه عرب جلس�ات االس�تماع هو الجحيم اّلذي قّسم التّونس�يني ورشخ التّماسك 
املجتمع�ي وفّكك أجهزة الّدول�ة وهو ما تعمل العدالة االنتقالية ع�ىل معالجة آثاره عرب 
كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة. أّما املساءلة فهي رافعة أساسية إلعادة الثّقة بمؤّسسات 

الّدولة.

يش�عر الّضحاي�ا أنّهم جزء من جي�ل ضائع، ولكنّهم عازمون ع�ىل أن نعمل جميعا يدا 
بي�د من أج�ل إنقاذ أبنائهم، أبناء تون�س. فهؤالء هم الّضحاي�ا بالتّبعية لحمالت القمع 
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كّلما ارتقى 
اإلنسان، استطاع 

أن يواجه الحقيقة 
بنفسه وكّلما ظّل 

اإلنسان متأخرًا، 
ظّل يهرب 

من الحقيقة... 
والحقيقة تالحقه 
إلى أن تنتصر عليه

إحسان عبد القدوس

واملالحقة التي أنتجت لديهم كرها مرتاكما طيلة عقود ضّد الّدولة. هذه الّدولة اّلتي كانت 
مصدرا لالنتهاكات عوض أن تكون حامية للحقوق وضامنة للحّريّات.

يعاني عدد هاّم من أبناء ضحايا االس�تبداد هشاشة معنوية واجتماعية تجعلهم عرضة 
لليأس والّضياع وقد يرّشحهم التّباع نهج العنف واالنحراف، فحينما ينترش الحقد ينمو 
العنف. فكّل التحّدي يتمثّل يف انتشال هؤالء الّضحايا من بني فّكي الوحش بتوفري مقاربة 
تأهيلية. وهي مقاربة تبدأ باالعتذار باسم الّدولة وباملرافقة وبإعادة اإلدماج املهني، وهو 

ما يمّكن الّضحايا من استعادة كرامتهم اإلنسانية اّلتي ُسلبت منهم.

وتراهن بذلك هيئة الحقيقة والكرامة عىل أن نصل إىل اليوم اّلذي يشعر فيه الّشباب بأن 
ه�ذه الّدولة ق�ادرة عىل أن تتبنّاهم وتحميهم ولم يعد م�ن املمكن توظيفها ضّدهم، ويف 
املقابل تُعيد هذه الّدولة إليهم االعتبار يف املجتمع وبذلك يصبح الّش�باب الّدرع الحامي 

ضد الّشبكات اإلجرامية اإلرهابية.

كما تمنح آلية العدالة االنتقالية ألعوان الّدولة املنسوب إليهم انتهاكات وتوّفرت يف شأنهم 
قرائ�ن إدانة، مخرجا مؤّسس�اتيا فريدا م�ن نوعه وغري قابل للتّكرار لتفادي املحاس�بة 
الجنائية؛ وذلك مقابل الخضوع إىل آلية املساءلة مع العلم أّن صنفا من األفعال املنسوبة 

إليهم ال يتقادم مع مرور الّزمن. 

ونح�ن نراهن عىل أن يدرك األعوان املنس�وبة إليهم انتهاكات يف عهد االس�تبداد أّن آلية 
املس�اءلة إنّما أرستها العدالة االنتقالية لصالحهم، حيث توّفر مسارا للتّأهيل قد يمّكنهم 
من أن يربهنوا عىل تباينهم مع ممارس�ات ومرجعيّات بالية ألحقت أرضارا بالّدولة. كما 
تّمك�ن من إعادة االعتبار بإزالة كّل الّش�بهات اّلتي طالت مهّمة بعض املؤّسس�ات ومن 

توفري رشوط جّدية للمصالحة مع ضحاياهم ثّم مع املجتمع بأرسه.

إنّنا واثقون من أن مؤّسس�ات الّدولة س�تنجح يف التغّلب عىل إرصار البعض مّمن قاموا 
بممارس�ة التّعذي�ب عىل التّعن�ت يف االّدعاء ب�أّن "خدمة الّدولة" كان�ت تقتيض الّلجوء 
للممارس�ات اإلجرامي�ة قصد "حماية املؤّسس�ات" من "املواطنني األع�داء"، ورفضهم 

تقديم االعتذار إىل حّد اآلن.

فمّما يُبهرنا أنّه خالل جلس�ات االس�تماع، رّصح عديد الّضحايا باس�تعدادهم ملسامحة 
جاّلديهم بمجّرد اعرتاف هؤالء بم�ا اقرتفوه من أفعال إجرامية وتعّهدهم بعدم التّكرار. 
ولذلك نش�ّدد عىل أّن من يرفض املس�اءلة ه�و يرفض املصالحة، فاملس�اءلة هي رشط 

املصالحة الوطنية الحقيقية.

لقد قام االس�تبداد بتحطيم كّل من يعرتض طريقه باسم مصلحة الّدولة، وهو يف الواقع 
توظي�ف للّدولة يف خدم�ة املصالح الّضيّقة لفئة صغرية مقاب�ل تنّكر للمصلحة العاّمة. 
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وبذلك خّلف االستبداد وراءه حقال من األلغام مسبّبا اآلالم والقطيعة والكراهية املرتاكمة 
طيلة عقود. فهذا هو املناخ الذي يرعى العنف الذي اس�ترشى يف املجتمع وأعاق تنميته. 
ولذل�ك يتمثّل عمل الهيئة يف إزالة هذه األلغام بدءا باعرتاف الّدولة باالنتهاكات اّلتي قام 
به�ا أعوانها باس�مها. حيث ال يمكن طّي صفحة امل�ايض دون معالجة األحقاد املرتاكمة 

ونزع فتيل االنتقام املدّمر.

فالعدالة االنتقالية هي الجرس بني نظام اس�تبداد وفساد يف طور التفّكك ونظام آخر تّم 
ع يف إرسائه لكن تبدو عليه مظاهر ضعف سلطة  رسمه بدستور جديد ديمقراطي ورُشِ
الّدولة وعرقلة الّدولة العميقة للتّغيري. فعلينا اليوم التّحيّل بالّشجاعة لرفض التّهّرب من 
مواجهة املايض وللتّغّلب عىل آالمه بتناول جرعات العدالة االنتقالية اّلتي قد تخىش بعض 
األط�راف مرارتها. تونس تحتاج اليوم إىل وف�اق يعكس إرادة ال لبس فيها حتّى تتمّكن 
من اسرتجاع عافيتها، وتخّطي مثل هذه العقبات هو الّضمان الوحيد لتواصل االستثناء 
التّونيس اّلذي وقانا من الّس�قوط يف االقتتال الّداخيل، اقتتال قى عىل تطّلعات ش�عوب 

عديدة سعت للتّخلص من االستبداد.

إّن إنجاح مس�ار العدالة االنتقالية هو مس�ؤوليّة الجميع دون اس�تثناء، مسؤوليّة هيئة 
الحقيق�ة والكرام�ة، مس�ؤوليّة مختلف أجه�زة الدولة، مس�ؤوليّة الفاعل�ني يف الحقل 
الس�يايس وباألس�اس املجتمع املدني. وأّي ترّدد يف اإلرادة الّسياس�ية هو إرباك للمسار 

وتهديد لالنتقال الديمقراطي برّمته.

إّن أنج�ح تج�ارب دول العال�م يف العدالة االنتقالية، تل�ك اّلتي رافقتها إرادة سياس�ية 
جم فقط بتس�هيل عمل لجان وهيئات الحقيق�ة، بل تمثّلت يف دفع عجلة  حقيقي�ة لم ترُترَ
العدالة االنتقالية من أجل إطالق مرحلة جديدة من تاريخ البالد، تمثّل مناخا متينا للبناِء 
والتّط�وِر والرُّقِ�ي. وعليه، يجب عىل الجميع أن يتحّمل مس�ؤوليّته التّاريخية، فالعدالة 
االنتقالي�ة هي الجرس الوحي�د للعبور للّضّف�ِة اآلمنة، حيث ال تحّول فع�يلّ للجمهورية 

الثّانية إالّ بتحقيق العدالة االنتقالية.

ونحن إذ نعرض هذا التّقرير، نش�ّدد عىل أّن الهيئ�ة تظّل منفتحة عىل مختلف الفاعلني 
يف الفضاء العاّم، مرّحبة بجميع تفاعالتهم وآرائهم ومقرتحاتهم، ذلك أّن مس�ار العدالة 
االنتقالية تشاركي بطبعه، فهو يهّم جميع التّونسيني، وهو كالّشجرة الفيحاء اّلتي تظّلل 

الجميع دون استثناء 

تونس يف 15 أفريل 2016
سهام بن سدرين                 

الكارثة تكمن 
في قدرة النظم 
الشمولية على 
تحويل البشر إلى 
محض »منّفذين« 
و»تروس« في 
اآللة اإلدارية، أي 
تجريدهم من 
إنسانيتهم
حنا ارندت
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أعمال تحضيرية

إرس�اء هيئة الحقيقة والكرامة 
األس�ايس  القان�ون  بموج�ب 
ع�دد 53 لس�نة 2013 املؤّرخ 
2013 املتعّل�ق بإرس�اء  23 ديس�مرب  يف 
وتتمتّ�ع  وتنظيمه�ا.  االنتقالي�ة  العدال�ة 
الهيئ�ة بالّش�خصية املعنوية واالس�تقالل 
امل�ايل واإلداري. وح�ّدد القان�ون مهاّمه�ا 
أعماله�ا  س�ري  وط�رق  وصالحيّاته�ا 
وتنظيمها. وضبط الفصل 18 من القانون 
املذك�ور مّدة عمله�ا بأربع س�نوات بداية 
من تاريخ تس�مية أعضائها قابلة للتّمديد 
بس�نة واحدة بقرار معّلل من الهيئة يُرفع 
إىل املجل�س املكّل�ف بالترّشي�ع قبل ثالثة 
أش�هر من نهاية مّدة عملها. وتتوىّل الهيئة 
معالج�ة مايض انتهاكات حقوق اإلنس�ان 
والفساد املايل وتزوير االنتخابات. ويغّطي 
عمل الهيئة كامل الف�رتة املمتّدة من األّول 
من شهر جويلية 1955 إىل نهاية ديسمرب 

.2013

ترتّك�ب الهيئ�ة م�ن خمس�ة ع�رش عضوا 
وق�ع انتخابهم م�ن قبل املجل�س الوطني 
التّأس�ييس خالل الجلس�ة العامة ليوم 19 
م�اي 2014 وتم�ت تس�ميتهم ودعوتهم 
ألّول اجتماع طبقا لألمر عدد 1872 لسنة 
2014 امل�ؤّرخ يف 30 م�اي 2014. وت�ّم 
تنصيبه�م خالل جلس�ة ممت�ازة حرضها 

الّرؤساء الثاّلثة بتاريخ 9 جوان 2014. 

وعقدت الهيئة اجتماعها األّول بتاريخ 17 
جوان 2014. وتّم يف هذا االجتماع انتخاب 

رئيس الهيئة ونائبيْه.

نّص القانون األس�ايس للعدال�ة االنتقالية 
عىل إحداث لجنتني هما:

وإص�الح  الوظيف�ي  الفح�ص  لجن�ة   
املؤّسسات1

 لجنة التّحكيم واملصالحة2

وألداء امله�ام املنوط�ة بعهدته�ا عىل أكمل 
وجه، نّص النظام الّداخيل للهيئة أيضا عىل 

إحداث أربع لجان متخّصصة3:

 لجنة البحث والتّقيص

 لجنة جرب الرّضر ورّد االعتبار

 لجنة حفظ الّذاكرة الوطنية

 لجنة املرأة

وقام مجلس الهيئة باختيار أعضاء الّلجان 
باالتّف�اق يف جلس�ة 25 ديس�مرب 2014، 
ثم ت�ّم توزيع املهام يف جلس�ة 10 جانفي 

.2015

1  الفصل 43 من القانون األسايس للعدالة االنتقالية.

2  الفصل 45 من القانون األسايس للعدالة االنتقالية.

3  الباب الثاني، القسم الخامس، القسم الفرعي الثالث من 
النظام الداخيل للهيئة.
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ويف إطار إنجاز األعمال التّحضريية اّلتي 
ضبطها الفصل 56 من القانون األسايس 
للعدالة االنتقالية وحّدد مّدة إنجازها بستّة 

أشهر، قامت الهيئة ب�:

 وضع النّظام الّداخيل اّلذي ينرش بالرائد 
الرسمي،

 تركيز إدارة تنفيذية،

 وضع مخّطط عمل لكامل مدة عملها،

 وضع برنامج عمل سنوي،

 وضع أدّلة إجرائية مبّسطة لسري أعمالها 
يف كاّفة مجاالت االختصاص،

 وضع خّطة إعالمية ش�املة، باالستعانة 
باإلعالم الوطني،

 وضع قاعدة بيانات.

وكّل هذه األعمال لم تش�ّكل نشاطا للهيئة 
بل أعماال تمهيدية للقيام بأنش�طتها اّلتي 
انطلقت آخر س�نة 2014. ولهذا الّس�بب 
لم تقّدم الهيئة تقرير نش�اط لسنة 2014 
واكتف�ت بإع�داد تقريرها امل�ايل وتقديمه 
إىل الرئاس�ات الثاّلث. واخت�ارت الهيئة أن 
ينطلق تقرير نشاطها لسنة 2015 ببعض 
األعمال التّحضريية اّلت�ي قامت بها خالل 

سنة 2014.

ويف إطار إنجاز ه�ذه األعمال التّحضريية، 
أنش�أت الهيئ�ة لج�ان عمل وه�ي: لجنة 
إع�داد النّظ�ام الّداخ�يل، ولجن�ة املخّطط 
الّلوجيستيّة، ولجنة  االسرتاتيجي، والّلجنة 
ولجن�ة  )االنتداب�ات(،  البرشي�ة  امل�وارد 
امليزانية ولجنة املجتم�ع املدني والجهات، 

ولجنة اإلعالم واالتّصال. 

عقدت الّلجان جلسات بصفة متواترة حيث 
قّدمت ورقات عمل تّمت املصادقة عليها يف 
إطار ق�رارات صادرة عن مجل�س الهيئة 
ومنها املخّطط االسرتاتيجي وبرنامج عمل 

سنتي 2014 و2015.

عقد مجلس الهيئة 147 جلس�ة عاّمة منذ 
اجتماع�ه األّول وإىل نهاي�ة س�نة 2015: 
50 جلس�ة س�نة 2014 و97 جلسة سنة 
2015، وذل�ك بمعّدل جلس�تني أس�بوعيا 

تقريبا. 

تّم�ت املصادقة عىل النّظ�ام الّداخيل يف 
جلسة يوم 21 نوفمرب 2014 ونرُش بالّرائد 

الرسمي بتاريخ 25 نوفمرب 2014. 

كما قّدم مجل�س الهيئة مرشوع ميزانية 
س�نة 2014 إىل رئاس�ة الحكومة لتوفري 
اعتمادات للهيئة يف إطار ميزانية الطوارئ 
نظرا لع�دم إدراج اعتم�ادات مالية لها يف 
امليزانية العاّمة لس�نة 2014. حيث طلبت 

عقد مجلس 
الهيئة 147 
جلسة عامة منذ 
اجتماعه األول 
وإلى نهاية سنة 
2015
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الهيئ�ة 7.9 ملي�ون دين�ار ول�م تتحّصل 
إال ع�ىل 2.5 ملي�ون دين�ارا وهو م�ا مثّل 
الّصعوبة الّرئيس�ية للهيئة للقيام بمهامها 
التّحضريي�ة وخاّص�ة م�ا يتعّل�ق برتكيز 

املكاتب الجهوية. 

كم�ا صادق مجل�س الهيئة ع�ىل ميزانية 
أكتوب�ر   14 بتاري�خ  جلس�ته  يف   2015
2014. وطلب�ت الهيئ�ة لتنفي�ذ برنام�ج 
عملها لسنة 2015 اعتمادات بقيمة 29.6 
ملي�ون دين�ار ول�م تتحّص�ل إالّ عىل 10 
ملي�ون دينار وه�ي اعتمادات غ�ري كافية 
تفرّس التّأخ�ري امللم�وس يف القيام ببعض 
املهام ومنه�ا فتح املكاتب الجهوية خاّصة 
وأّن مجلس الهيئة قرر يف جلس�ة 6 نوفمرب 
2014 فتح مكتب جهوي بكّل مركز والية 
ولم تتمّك�ن الهيئة من تحقي�ق ذلك نظرا 
للتّكلفة الباهظة لفتح مكتب جهوي )200 

ألف دينار سنويا(.

كم�ا ص�ادق مجل�س الهيئ�ة ع�ىل دلي�ل 
اإلج�راءات الع�اّم اّل�ذي يتعل�ق بقرارات 
مجلس الهيئة فيما يخّص تطبيق القانون 
األس�ايس للعدال�ة االنتقالي�ة. ووضع أدّلة 
لإلجراءات اإلدارية تنّظم وتحّدد اإلجراءات 
الواج�ب اتّباعه�ا خالل عم�ل الهيئة فيما 
يتعّل�ق بال�رّشاءات، واالنتداب�ات وش�بكة 

األجور.

وتجدر اإلش�ارة إىل أّن الهيئة تقوم بتحيني 
أدلة إجراءاتها كّلما لزم األمر ذلك. 

وسهر مجلس الهيئة عىل الترّسيع يف تركيز 
الجه�از التّنفي�ذي بانط�الق االنتدابات 
حيث ت�ّم انت�داب مدير الّش�ؤون اإلدارية 
واملالي�ة ومدي�ر املنظوم�ات املعلوماتي�ة 
بتاري�خ 10 نوفمرب 2014 ثّم فريق مكتب 
الّضب�ط وتس�جيل الش�كاوى بتاري�خ 3 

ديسمرب 2014.  

وحرص�ا ع�ىل الترّسيع يف فتح ب�اب إيداع 
امللّفات، ت�ّم إقرار دليل إجراءات مبّس�طة 
لقبول امللّفات بتاريخ 12 ديسمرب 2014. 
كم�ا تّم بالتّوازي، ويف وق�ت قيايس، إعداد 
برنامج رقمن�ة وتركيز تطبيقة معلوماتية 
خاّصة بقب�ول امللّفات إضاف�ة إىل إحداث 
مركز النّداء للتّواصل مع الّضحايا. وبذلك 
انطل�ق باب إي�داع امللّفات بصفة رس�مية 

بتاريخ 15 ديسمرب 2014.

أم�ا فيما يخ�ّص الخط�ة اإلعالمية، فقد 
انطلق�ت الهيئة يف إعدادها منذ 9 س�بتمرب 
2014. ونّظمت بداية شهر فيفري 2015 
سلسلة من اللقاءات والجلسات املشرتكة مع 
مختلف وس�ائل اإلع�الم الوطنية، املكتوبة 
واملس�موعة واملرئي�ة وااللكرتوني�ة، وذلك 
إضافة للق�اء مع ممثيّل الهي�اكل املتدّخلة 
يف القط�اع اإلعالم�ي )نقاب�ات واتحادات 
مهنية(. وتتأتّى سلس�لة ه�ذه اللقاءات يف 
إطار تلّقي تص�ّورات ومقرتحات األطراف 
الفاعل�ة يف اإلع�الم الوطن�ي إلع�داد خّطة 
إعالمية وطنية قائمة ع�ىل مبدئْي الرّشاكة 

والتّعاون.

وصادق مجلس الهيئة بتاريخ 6 ديس�مرب 
2014 عىل املخّطط االس�راتيجي اّلذي 
يض�ع هدفا ل�ه تحقيق العدال�ة االنتقالية 
يف تون�س حيث يتصالح فيه�ا املواطن مع 
مؤّسس�اته ومع ماضيه وذاكرت�ه، وتتوىّل 
فيه�ا الّدول�ة الحفاظ عىل كرام�ة املواطن 
وضم�ان حّريّته. وته�دف الهيئة إىل توفري 
رشوط مجتم�ع تش�رتك في�ه كّل الفئ�ات 
الّديمقراط�ي  والجه�ات يف بن�اء املس�ار 
وتحقي�ق التّنمية الّش�املة يف ظّل حوكمة 
رش�يدة ومؤّسس�ات ناجعة وحريصة عىل 

املصلحة الوطنية.

أقرت الهيئة دليل 
إجراءات مبسطة 
وركزت تطبيقة 

معلوماتية لقبول 
الملفات ومركز 
نداء استعدادا 
لقبول الملفات 

انطالقا من 15 
ديسمبر 2014
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كما تس�عى هيئ�ة الحقيق�ة والكرامة إىل 
تفعي�ل مبادئ العدال�ة االنتقالية يف تونس 
م�ا بعد ثورة الحّري�ة والكرامة، وذلك عرب 
فه�م ومعالج�ة م�ايض انته�اكات حقوق 
اإلنس�ان ع�رب كش�ف الحقيق�ة، وتفكيك 
منظوم�ة الفس�اد واالس�تبداد وذل�ك من 
خالل تحديد مس�ؤولية الّدولة واألفراد عن 
هذه االنتهاكات، وحف�ظ الّذاكرة الوطنية، 
للّضحاي�ا،  االعتب�ار  ورّد  ال�رّضر  وج�رب 
االدارة،  وغربل�ة  املؤّسس�ات  وإص�الح 
وتحقيق املصالح�ة الوطنية وضمان عدم 

تكرار االنتهاكات.

وحّددت الهيئة خطة عمل لس�نة 2015 
تقوم عىل ضبط الخطوات األساس�ية طيلة 
تعّهدها. ومثّلت س�نة 2015 س�نة تركيز 
هي�اكل الهيئة ووضع إجراءاتها واالنطالق 
الفع�يل يف مهامها وفقا للقانون األس�ايس 

للعدالة االنتقالية ومنها:

- تلّق�ي الش�كاوى والعرائ�ض املتعّلق�ة 
باالنتهاكات.

االنته�اكات  ورص�د  املعطي�ات  جم�ع   -
وتوثيقها ووضع قاعدة بيانات.

- عق�د جلس�ات اس�تماع رّسي�ة لضحايا 
االنتهاكات.

- انطالق أعمال البحث والتّقيّص.

- اتّخ�اذ إج�راءات إحاطة وقتي�ة وعاجلة 
للّضحايا.

التّحكي�م  آلي�ة  تفعي�ل  يف  االنط�الق   -
واملصالحة 

عمل فني هدية إىل الهيئة 
من جمعيات معنية بعائالت 

شهداء الثورة
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ملخص تنفيذي

2015 س�نة انطالق  س�نة 
الهيئة يف أشغالها مع تركيز 
هياكلها س�واء عىل املستوى 
املركزي أو الجهوي. وقامت 
الهيئة منذ إرس�ائها باألعم�ال التحضريية 
اّلت�ي ضبطه�ا الفص�ل 56 م�ن القانون 
األس�ايس للعدالة االنتقالي�ة واّلتي ُحّددت 
م�ّدة إنجازها بس�تّة أش�هر. حي�ث قامت 
الهيئ�ة بوضع نظامه�ا الّداخ�يل، وتركيز 
إدارته�ا التّنفيذي�ة، ووض�ع مخّطط عمل 
لكامل مّدتها. كما توّلت وضع أدّلة إجرائية 
مبّس�طة لس�ري أعماله�ا، ووض�ع خّط�ة 
إعالمية ش�املة، وذل�ك باإلضافة إىل وضع 

قاعدة بيانات.

كما حّددت الهيئة خّطة عمل لسنة 2015 
لتنطلق يف تنفيذ مهاّمها الواردة يف القانون 
األس�ايس للعدالة االنتقالي�ة ومنها تحديدا 
املتعّلق�ة  والعرائ�ض  الّش�كاوى  تلّق�ي 
باالنته�اكات، وجم�ع املعطي�ات ورص�د 
االنتهاكات وتوثيقها ووضع قاعدة بيانات. 
ورشع�ت الهيئة يف عقد جلس�ات اس�تماع 
رسية لضحايا االنته�اكات وذلك باإلضافة 
إىل اتّخ�اذ إجراءات إحاط�ة وقتية وعاجلة 
للّضحاي�ا. كم�ا انطلقت يف أعم�ال البحث 
والتّقيّص وتفعيل آلية التّحكيم واملصالحة.

وق�د أول�ت الهيئ�ة، من�ذ تدش�ني مقّرها 

املطلق�ة بفت�ح ب�اب  العناي�ة  املرك�زي، 
إي�داع امللّف�ات حيث انطلقت يف اس�تقبال 
امللّف�ات منذ 15 ديس�مرب 2014. ووصل 
ع�دد امللّف�ات املودع�ة لديه�ا إىل 23727 
ملّف�ا بتاريخ 31 ديس�مرب 2015. وقامت 
الهيئة الحقا، وف�ق ما يضبطه الفصل 40 
م�ن القانون األس�ايس للعدال�ة االنتقالية، 
بالتّمدي�د لس�تّة أش�هر يف تلّق�ي امللّفات 
اس�تجابة لطلبات جمعيّات ومنّظمات من 

املجتمع املدني.

التّداب�ري  اتّخ�اذ  الهيئ�ة ع�ىل  وحرص�ت 
واإلجراءات امليرّسة الستقبال امللّفات سواء 
فيم�ا يتعّلق بتكوين املل�ّف اّلذي يمكن أن 
يتّم بصفة أوليّة بمجّرد نس�خة من بطاقة 
التّعري�ف الوطنية، أو فيم�ا يتعّلق بكيفية 
اإليداع، اّلت�ي تتّم إّما عرب اإلي�داع املبارش، 
أو ع�رب الربي�د، أو ع�ن بُع�د ع�رب املوقع 

االلكرتوني للهيئة. 

وش�ملت امللّف�ات املودعة مختل�ف الحقب 
الّزمنية اّلتي تغّطيها عه�دة الهيئة، واّلتي 
تتعّل�ق بمختل�ف العائ�الت  اإليديولوجية 
تون�س.  يف  واالجتماعي�ة  والّسياس�ية 
وبخص�وص االنتهاكات، وردت عىل الهيئة 
ملّفات تخّص معظم االنتهاكات املش�مولة 
بالقانون األسايس للعدالة االنتقالية ومنها 
بالخص�وص املنع م�ن االرتزاق وأش�كال 

شملت الملّفات 
المودعة مختلف 

الحقب الزمنية 
التي تغّطيها 

عهدة الهيئة، 
واّلتي تتعّلق 

بمختلف العائالت  
اإليديولوجية 

والسياسية 
واالجتماعية في 

تونس
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االعتداء عىل حّق الّشغل واإليقاف التّعّسفي 
وانته�اك حّري�ة التّعبري واإلع�الم والنرّش 
واالعت�داء ع�ىل الحرم�ة الجس�دية أثن�اء 
االحتجاج�ات واملظاه�رات أو بمناس�بتها 
وانته�اك  اإلداري�ة  والّرقاب�ة  والتّعذي�ب 
الح�ّق يف التّقايض واملحاكم�ة العادلة. كما 
اس�تقبلت الهيئة 5 ملّفات ملنطقة أو جهة 

ضحيّة سنة 2015.

ووّفرت الهيئة، م�ن جانب آخر، للمودعني 
إمكاني�ة متابعة ملّفاته�م بطرق مختلفة، 
وذل�ك إّما ع�رب مرك�ز ن�داء، ت�ّم إحداثه 
يف  املب�ارش  التّواص�ل  ع�رب  أو  للغ�رض، 
مق�ّر الهيئ�ة ومكاتبها الجهوي�ة. ويف هذا 
اإلطار، وضع�ت الهيئة، منذ بداية 2015، 
اسرتاتيجية لرتكيز مكاتب جهوية تعاضد 
جهوده�ا عىل املس�توى الجه�وي وتقّرب 
خدماته�ا م�ن املواطن�ني وخاّص�ة منهم 
الّضحاي�ا، وقد تّم افتت�اح دفعة أوىل منها 

)4 مكاتب( يف شهر سبتمرب 2015.

وباملوازاة مع تلّقي امللّفات، انطلقت الهيئة، 
خالل سنة 2015، بفرز امللّفات وفق ثالثة 
معايري هي املعي�ار الّزمني، ومعيار القائم 
باالنته�اك، ومعيار ن�وع االنتهاك، لضبط 
مالءمتها م�ع عهدة الهيئة، وذلك عرب فرق 
متخّصص�ة تلّق�ت تكوين�ا خصوصيا يف 
املج�ال. وقد ت�ّم، طيلة س�نة 2015، فرز 

17091 ملّف�ا ُرفض منه�ا 454 ملّفا أي 
أق�ّل من 3 باملائة من إجمايل امللّفات الواقع 

فرزها. 

ويف إطار معالج�ة امللّفات، انطلقت الهيئة 
االنته�اكات  املعطي�ات ورص�د  يف جم�ع 
وتوثيقها ووض�ع قاعدة بيان�ات. وعملت 
الهيئة منذ انطالق تس�جيل امللّفات عىل أن 
توّف�ر قاعدة بيانات خاّص�ة باإلفادة تمثّل 
نافذة ملعرفة الّضحية واملعلومات الثّابتة يف 
الفرتة اّلتي حصل فيها االنتهاك، وذلك وفق 
ما يقتضيه الفصالن 39 و56 من القانون 
األس�ايس للعدالة االنتقالي�ة. حيث حّددت 
الهيئ�ة 32 نوعا من االنته�اكات يف اإلفادة 
اّلتي تمّكن من استخراج بيانات والحصول 
ع�ىل تقييم كّم�ي لالنته�اكات وضحاياها 
ومرتكبيها. ومارس�ت الهيئة خالل س�نة 
2015 حّقها يف النّفاذ إىل األرشيف يف إطار 

عملها البحثي واالستقصائي.

وانطلق�ت الهيئ�ة س�نة 2015 يف تنظيم 
جلس�ات االس�تماع الرسيّ�ة اّلت�ي يرُشف 
عليه�ا فري�ق متخّص�ص تلّق�ى تكوين�ا 
خصوصي�ا يف مج�ال العدال�ة االنتقالي�ة 
 12 وبتخصي�ص  اإلنص�ات،  وتقني�ات 
مكتب اس�تماع للغرض منها مكاتب دائمة 
للملّف�ات االس�تعجالية والنّس�اء الّضحايا 
والتّحكيم واملصالحة. وحرصت الهيئة عىل 

حددت الهيئة 
32 نوعا من 
االنتهاكات 
في اإلفادة 
اّلتي تمّكن من 
استخراج بيانات 
والحصول على 
تقييم كمي 
لالنتهاكات 
وضحاياها 
ومرتكبيها
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إعطاء األولوية املطلقة للحاالت امُلستعجلة 
مع اعتماد معي�ار الرّتتي�ب الّزمني إليداع 

امللّفات بصفة أوليّة. 

وأقّرت الهيئة، يف هذا اإلطار، تركيز وحدات 
متنّقلة تتوّج�ه للّضحايا من ذوي الحاالت 
االجتماعية أو الّصحية الحرجة، لالستماع 
إليهم يف بيوتهم. وتّم تنظيم 1938 جلسة 
استماع سنة 2015. ومن املؤّمل أن يشهد 
عدد الجلسات نس�قا تصاعديا، من خالل 
الرّتفي�ع يف عدد ف�رق االس�تماع ومكاتب 
الجلس�ات، بالتّ�وازي م�ع تنظي�م ه�ذه 
الجلس�ات باملكاتب الجهوي�ة وتخصيص 

مكاتب استماع متنّقلة.

وعّجل�ت الهيئة بوض�ع خّطة لجرب الرّضر 
العاج�ل. فقامت برتكي�ز برنامج لإلحاطة 
الفورية يعتمد عىل معايري واضحة ومحّددة 
تمّكنه�ا من تحديد الح�االت العاجلة اّلتي 
تحت�اج إحاط�ة فوري�ة م�ن غريه�ا. وقد 
حرص�ت الهيئة عىل التّنس�يق م�ع أجهزة 
الّدولة يف معالج�ة ملّفات التّدخل العاجل. 
كم�ا ت�ّم تركيز وح�دة لإلحاطة النّفس�ية 
والّصحي�ة واالجتماعية ت�ّم تجهيزها بكّل 
املس�تلزمات الرّضورية. ويف األثناء، تعمل 
الهيئة بالتّوازي عىل اإلعداد لوضع برنامج 
شامل لجرب رضر فردي وجماعي لضحايا 
االنتهاكات. وبخصوص صندوق "الكرامة 
ورّد االعتب�ار لضحايا االس�تبداد"، قّدمت 
الهيئة منذ بداية شهر ماي 2015 مرشوع 
أم�ر يتعّل�ق بضبط طرق تنظيم وتس�يري 
وتموي�ل الّصندوق توّجهت به إىل رئاس�ة 
الحكوم�ة. ولم تتلّق الهيئة تجاوبا معها يف 

هذا الجانب إالّ يف بداية سنة 2016.

كما انطلقت الهيئة س�نة 2015 يف تحليل 
ودراس�ة امللّف�ات ع�رب فريق متك�ّون من 
االجتم�اع  وعل�م  القان�ون  يف  مختّص�ني 

والتّاري�خ وم�ن خ�رباء يف املج�االت اّلتي 
يتطّلبه�ا كّل ملّف، وذل�ك بعد فرز امللّفات 
ي. وي�رشف حاليا قضاة  واالس�تماع الرّسّ
تحقي�ق ُملحق�ون بالهيئ�ة ع�ىل أعم�ال 
التّحّري يف امللّفات وتحليلها. وقامت الهيئة 
بمس�ح أويلّ لالنته�اكات هدف�ه الحصول 
ع�ىل معرفة أوليّ�ة بواقع االنته�اكات اّلتي 
تع�ّرض لها أفراد املجتمع يف الفرتة املمتّدة 
ب�ني 1955 و2013 وتّم ح�رص قائمة يف 
محاور البحث، وذلك م�ع تواصل عمليّات 

املسح تباعا. 

ورّك�زت الهيئ�ة تطبيق�ة خاّصة بمس�ح 
االنتهاكات حس�ب ملّفات الّضحايا بهدف 
االس�تغالل اإلحصائ�ي لعيّنة م�ن ملّفات 
الّضحايا لتوجيه أعمال التّحّري والتّحليل، 
بم�ا يمّكنه�ا م�ن دراس�ة امللّف�ات وف�ق 
مجموع�ات متجانس�ة. وتعتم�د التّطبيقة 
ع�ىل معطي�ات تخ�ّص ملّفات تّم�ت فيها 
مرحلة تلّقي اإلفادة. وتتعّلق هذه املعطيات 
بالّضحية، وباالنته�اك، واملؤيّدات املتوّفرة 

وطلب الّضحية. 

ويف إط�ار البح�ث والتّق�يص كذل�ك، ت�ّم 
تركيز وحدة تحقي�ق، يرُشف عليها قضاة 
تحقيق ُملحقون بالهيئة، تتعّهد بالتّحقيق 
يف امللّف�ات اّلت�ي س�تتّم إحالته�ا للّدوائر 
القضائية املتخّصصة. وقام فريق التّحقيق 
بع�دد م�ن األعم�ال االس�تقرائية يف إطار 
دراسة امللّفات محّل التحقيق. وقد ساهمت 
هيئ�ة الحقيق�ة والكرامة يف إع�داد تقرير 
الّدول�ة التّونس�ية حول االختف�اء القرسي 

لتقديمه لّلجنة األممية املعنية بجنيف.

وتعّه�دت وح�دة التّحقي�ق بالخص�وص 
ب��20 ملّفا مرّش�حا لجلس�ات االس�تماع 
جس�يمة  بانته�اكات  تتعّل�ق  العلني�ة 
وممنهجة لحقوق اإلنسان وبالفساد املايل. 

ركزت الهيئة 
برنامجا لإلحاطة 

الفورية بالضحايا 
ووحدة لإلحاطة 

النفسية والصحية 
واالجتماعية
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ويف ه�ذا الّس�ياق، انطلق�ت الهيئ�ة خالل 
س�نة 2015 يف ضبط برنامج تنظيم هذه 
الجلس�ات وتحديد معايريها وت�ّم إحداث 
لجن�ة للغ�رض، وم�ن املنتظ�ر أن ينطلق 

عرض هذه الجلسات خالل سنة 2016. 

وبخص�وص معالجة امللّف�ات يف إطار آلية 
التّحكيم واملصالحة، فقد اس�تقبلت الهيئة 
س�نة  ومصالح�ة  تحكي�م  طل�ب   1802
2015، تت�وّزع إىل 1187 ملّف�ا يخ�ّص 
انته�اكات حق�وق اإلنس�ان، و615 ملّفا 
يخّص الفس�اد املايل. وبفح�ص الّطلبات، 
تب�نّي أّن أغلبية طالبي التّحكيم واملصالحة 
هم م�ن الّضحاي�ا مقاب�ل محدودية عدد 
مرتكب�ي االنته�اكات. وم�ن جان�ب آخر، 
انعدمت طلب�ات التّحكي�م واملصالحة من 
جه�ة الّدول�ة كمترّضرة من الفس�اد املايل 
واإلداري. وق�د عالج�ت لجن�ة التّحكي�م 
واملصالحة 190 ملّفا إىل موّف سنة 2015 
علم�ا وأّن امللّفات تتعّلق س�واء بانتهاكات 
حق�وق اإلنس�ان ع�ىل غ�رار االغتص�اب، 

والتّعذيب، والقتل أو بالفساد املايل.

وقد تّم الحس�م نهائي�ا يف 9 ملّفات تتعّلق 
بالفساد املايل حيث تّم رفض آلية التّحكيم 
واملصالح�ة مع اإلش�ارة إىل أّن البنوك هي 
الّطرف املحتكم ض�ّده يف كّل هذه امللّفات، 

وذلك إىل حدود سنة 2015. 

واقتى الفصل 45 من القانون األس�ايس 
للعدال�ة االنتقالي�ة عىل وج�وب أن تكون 
الّدولة طرف�ا أصليا يف امللّف�ات املعروضة 
عىل لجن�ة التّحكي�م واملصالح�ة، وهو ما 
يس�تلزم إصدار أمر حكوم�ي للغرض لم 
يتّم بعد رغم مبادرات الهيئة نحو رئاس�ة 
الحكوم�ة يف ه�ذا الجانب. ولذل�ك اتّجهت 
لجنة التّحكيم واملصالحة لتوجيه إعالمات 

للمكّلف العاّم بنزاعات الّدولة يف كّل امللّفات 
املعروضة لديها.

وأم�ام محوري�ة تطبي�ق مقارب�ة النّ�وع 
االجتماعي وعرب إرساء لجنة خاّصة باملرأة، 
حرص�ت الهيئ�ة خ�الل س�نة 2015 عىل 
ضمان مراعاة خصوصية املرأة عند معالجة 
امللّف�ات املتعّلقة باالنتهاكات ضّد النّس�اء 
ووض�ع برامج ج�رب ال�رّضر والتّعويض. 
حيث س�ّجلت الهيئ�ة 3990 ملّفا لضحية 
ام�رأة وذلك إىل غاية 31 ديس�مرب 2015، 
إج�راءات  رص�د  ع�ىل  الهيئ�ة  وعمل�ت 
تحسيس�ية موّجهة للنّساء لتشجعيهّن من 
أج�ل إي�داع ملفاتهّن لديه�ا، باإلضافة إىل 
آليّ�ات إحاطة خاّصة س�واء ح�ني اإليداع 
ية،  أو حني تنظيم جلسات االس�تماع الرّسّ
وذل�ك يف إط�ار التّميي�ز اإليجاب�ي تج�اه 
املرأة ومراعاة لخصوصيتها. وشملت هذه 
اآلليّات الفئات الهّش�ة واألطفال وأصحاب 

االحتياجات الخصوصية.

وش�ّكلت الرّشاكة مع برنامج األمم املتّحدة 
اإلنمائي واملفوضية الّسامية لألمم املتّحدة 
لحقوق اإلنس�ان سندا قويا س�اعد الهيئة 
عىل تجاوز الّصعوبات اّلتي واجهتها. وهي 
رشاكة اسرتاتيجية تمتّد طيلة عهدة الهيئة. 
وتن�درج ه�ذه الرّشاكة يف إط�ار مرشوع 
"دعم تفعيل مس�ار العدال�ة االنتقالية يف 
تون�س" اّلذي يضّم هي�اكل وطنية إضافة 

للهيئة. 

ويف هذا اإلطار، أع�ّدت الهيئة مع رشكائها 
يف ش�هر جوان 2015 مس�حا اس�تبيانيا 
ح�ول منظومة العدالة االنتقالية يف تونس، 
أشار إىل أن 79 % من التّونسيني يعتربون 
أّن العدال�ة االنتقالي�ة ه�ي رضوري�ة يف 
تونس. كما أمضت هيئة الحقيقة والكرامة 

أغلبية طالبي 
التحكيم 
والمصالحة هم 
من الضحايا 
مقابل محدودية 
عدد مرتكبي 
االنتهاكات
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من�ذ انطالق أش�غالها عددا م�ن اتفاقيّات 
الرّشاك�ة والتّع�اون م�ع منّظم�ات دولية 
وهيئ�ات أممية ذات عالقة بمس�ار العدالة 
االنتقالي�ة. ويمثّ�ل املركز ال�ّدويل للعدالة 
االنتقالية رشيكا أساس�يا للهيئة عرب دعمه 

الفنّي للجان الهيئة.

كم�ا أرس�ت الهيئ�ة عالق�ات تع�اون مع 
مختلف الهيئات الوطنية والوزارات املعنية 
وذل�ك بالتّواص�ل والتّنس�يق معها. حيث 
انعق�دت جلس�ات عمل مع مجل�س نّواب 
الّش�عب وتحديدا مع الّلجنة الربملانية ذات 
العالق�ة، وذل�ك إضافة لرئاس�ة الحكومة 
وال�وزارات املعني�ة. ويمثّ�ل التّع�اون مع 
مؤّسس�ة األرش�يف الوطني تعاونا مثاليا 
ومثم�را حيث يمت�ّد للمس�توى التّكويني 
إضاف�ة ملمارس�ة الهيئ�ة لصالحيّاته�ا يف 
النّفاذ لألرشيف العمومي عن طريق النّفاذ 
عىل ع�ني امل�كان ألرص�دة من أرش�يفات 
الّديكتاتوري�ة محفوظ�ة بمق�ّر مؤّسس�ة 

األرشيف الوطني.

وأج�رت الهيئ�ة من�ذ بداية س�نة 2015 
عديد الّلقاءات التّشاورية مع وزارة العدل 
والهيئ�ة الوقتي�ة للقض�اء الع�ديل، وذلك 
مللّف�ات  القضائي�ة  املعالج�ة  بخص�وص 
االنته�اكات وضب�ط أط�ر العالق�ات بني 

هيئة الحقيق�ة والكرامة ومختلف الهيئات 
واألجه�زة القضائية ذات العالق�ة. وأثمر 
التّع�اون ب�ني هيئ�ة الحقيق�ة والكرام�ة 
والفاعل�ني يف املجال القضائي لرتكيز فعيل 
لتس�ع دوائر قضائية متخّصصة وتسمية 
القضاة به�ذه الّدوائ�ر يف نوفمرب 2015، 
بالتّ�وازي م�ع ضب�ط مح�اور تكوينه�م 
وفق م�ا ضبطه القانون األس�ايس للعدالة 

االنتقالية. 

وق�د لقي�ت الهيئ�ة من�ذ إنش�ائها دعم�ا 
متواصال من مختل�ف املنّظمات والهيئات 
الوطني�ة، كما أول�ت الهيئ�ة أهمية كربى 
للرّشاكة مع اإلعالم الوطني. وتمثّل الرّشاكة 
مع املجتمع املدني خيارا اسرتاتيجيا للهيئة 
عكس�ه العدد اله�اّم لّلقاءات والورش�ات 
املش�رتكة س�نة 2015 يف مختل�ف جهات 
الجمهوري�ة يف إطار التّحس�يس بالعدالة 

االنتقالية وبمهام الهيئة.

وبذلك انطلقت الهيئة سنة 2015 يف تنفيذ 
امله�ام املنوط�ة بعهدتها م�ع تفعيل أطر 
الرّشاك�ة والتّعاون مع مختل�ف املتدّخلني 
يف مس�ار العدالة االنتقالية، س�واء أجهزة 
الّدول�ة، أو الهيئ�ات املس�تقّلة أو املجتمع 
املدني وخاّصة جمعيّات الّضحايا، يف إطار 
انخ�راط مختلف الفاعلني من أجل تحقيق 

أهداف العدالة االنتقالية  املصادقة عىل النظام الداخيل 
للهيئة - 22 نوفمرب 2014
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مقدمة

س�نة 2015 لهيئ�ة الحقيق�ة والكرام�ة عنوان�ا للتّأس�يس واالنطالق، 
التّأسيس العميل لهيئة تسعى لتحقيق األهداف الّسامية اّلتي أُنشئت من 

أجلها، واالنطالق الفعيل ملمارسة مهاّمها والقيام بأشغالها. 

فرغم أّن س�نة 2014 هي سنة القيام باألعمال التّحضريية إال أّن عراقيل 
ع�ّدة واجهت الهيئة أهّمها ضعف االعتمادات املالية والتّعامل الّس�لبي من طرف اإلدارة 
اّلتي لم توف بتعّهداتها يف إلحاق موّظفني من رئاسة الحكومة لتمكني الهيئة من تكوين 

إدارة أولية، مّما اضطّرها لتأجيل بعض مهاّمها من بينها تركيز املكاتب الجهوية. 

وبالّرغ�م م�ن تعّه�د رئيس الحكوم�ة خالل جلس�ة التّنصيب بم�ّد الهيئة بمق�ّر يليق 
بوظائفه�ا، إال أّن الهيئ�ة بقي�ت تنتظر ملّدة أربع أش�هر حتى أُعلمت ب�رضورة قيامها 
باإلجراءات الالزمة لكراء مقّر لها. ولذلك لم يتّم تدشني املقّر املركزي للهيئة إال بعد ستّة 

أشهر من انتخاب أعضائها.

ورغم اإلمكانيّات املالية املحدودة، تمّكنت الهيئة من تغطية نفقات حاجياتها الّلوجستية 
بفض�ل الهبات املمنوحة من برنامج األمم املتّح�دة اإلنمائي وذلك وفق ما يكفله الفصل 

64 من القانون األسايس من العدالة االنتقالية. 

وش�ّكلت الرّشاكة مع برنامج األم�م املتّحدة اإلنمائي واملفوضية الس�امية لألمم املتّحدة 
لحقوق اإلنس�ان س�ندا قويا س�اعد الهيئة عىل تجاوز الصعوبات اّلت�ي واجهتها. وهي 

رشاكة اسرتاتيجية تمتّد طيلة عهدة الهيئة. 

وتمثّل الهيئة مع بقية الهيئات الوطنية املس�تقّلة دعامة أساس�ية للديمقراطية يف إطار 
املشهد املؤّسساتي للجمهورية الثّانية. وقد أّكد استبيان حول منظومة العدالة االنتقالية 
قامت به الهيئة يف منتصف 2015، عىل دعم أغلبية هاّمة من التّونس�يني ملس�ار العدالة 
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االنتقالي�ة وثقته�م يف الهيئ�ة. ويعكس االرتف�اع املّط�رد للملّفات املودعة حج�م الثّقة 
املوضوعة يف الهيئة وعمق تطّلعات وآمال فئات واس�عة من الّش�عب التّونيس يف مس�ار 
العدال�ة االنتقالية. وقد مثّلت االس�تجابة اّلتي تجاوزت توّقعاتن�ا، يف هذا اإلطار، جرعة 

دعم مستمّرة للهيئة.

لقد أرست الهيئة عالقات رشاكة وتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة املتدّخلة يف املسار، 
حاثّ�ة إياها للقيام بواجباتها اّلتي ضبطها القان�ون املنّظم للعدالة االنتقالية. ونذّكر، يف 
هذا الس�ياق، بالفقرة التّاس�عة من الفصل 148 من الّدستور اّلتي تنّص عىل أنّه »تلتزم 

الّدولة بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية«.

ولقد وجدنا تجاوبا محدودا وترّددا كبريا من أجهزة الّس�لطة التّنفيذية. ونحن نس�عى، 
طيل�ة الُعه�دة املتبّقية، إىل مزيد انخ�راط مختلف األجهزة التّنفيذي�ة للّدولة يف مختلف 
آليّ�ات العدالة االنتقالية وخاّصة فيما يتعلّق بآلية التّحكيم واملصالحة. ويف هذا الجانب، 
لم تتلّق الهيئة إىل حّد اآلن أي ملّف من الّدولة بصفتها مترّضرة يف قضايا الفس�اد املايل، 

وهو ما يستدعي توّفر إرادة سياسية حقيقية.

كما تواصلت الهيئة مع الّلجنة النّيابية املتخّصصة يف مجال العدالة االنتقالية، اّلتي تتوىّل 
مراقب�ة تنفيذ الحكوم�ة لتوصيات ومقرتحات الهيئة. وقد مثّل�ت املصادقة عىل ميزانية 
الهيئة لسنة 2015 منحا متجّددا للثّقة من ممثيّل الشعب لها. هذا ولم يقم مجلس نّواب 
الّش�عب بواجباته القانونية بخصوص س�ّد الش�غورات يف تركيبة الهيئة وهو ما عّطل 

أعمالها.

من جانب آخر، حرصت الهيئة عىل ترس�يخ أس�س رشاكة وتعاون مع مكّونات املجتمع 
املدني دعما ملسار العدالة االنتقالية، وهو ما تمظهر من خالل مشاريع العمل املشرتكة. 
ويمثّ�ل هذا الجانب نقطة مضيئة رئيس�ية يف أنش�طة الهيئة. كم�ا حرصت الهيئة عىل 
تأس�يس منهج للتّواصل بشكل دائم ومس�تمّر مع املتدّخلني يف املسار عموما والّضحايا 

خصوصا، عرب اللقاءات والنّدوات بمختلف جهات الجمهورية.

لقد قامت الهيئة خالل سنة 2015 بإعداد مسحني استبيانني بالتّعاون مع برنامج األمم 
املتّحدة اإلنمائي.
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تمحور املسح األّول حول منظومة العدالة االنتقالية يف تونس وأشار إىل أّن:
79 % من التّونسيني يعتربون أن العدالة االنتقالية هي رضورية يف تونس،  -

53 % من املستجوبني يعتربون العدالة االنتقالية رضورة ملنع العودة للحكم االستبدادي.   -

كما أوضح أن:
62 % من التّونسيني يعرفون هيئة الحقيقة والكرامة و67 % منهم لديهم ثقة بها.  -

97 % يعتربون مكافحة الفساد أولوية يف اإلصالح املؤّسساتي.  -
97  %من التّونسيني يعتربون أن كشف الحقيقة حول االنتهاكات رضوري.   -

77 % يرون أن كشف الحقيقة يساعد عىل املصالحة.   -
60 % يرون إصالح األرضار املادية التّي لحقت بالّضحايا هو أّول أهداف جرب الرّضر.  -

99 % من التّونسيني يعتربون إصالح املؤّسسات هو رضوري يف تونس.  -

وش�مل املس�ح الثاني عيّنة نوعية من املنتفعني بالعفو العاّم لس�رب انتظاراتهم حول مسار 
العدالة االنتقالية. وأش�ار هذا االس�تبيان إىل أّن املنتفعني بالعفو الع�ام يعتربون أّن العدالة 

االنتقالية هي:
االعرتاف بالّضحايا والتّعويض لهم بنسبة 84 %   -

كشف للحقيقة بنسبة 75 %   -
توفري ضمانات عدم التّكرار بنسبة 75 %   -

وبنّي هذا االستبيان أيضا أن:
73 % من املنتفعني بالعفو العاّم يرون أن مسار العدالة االنتقالية سيحّقق أهدافه،  -

88 % لديهم ثقة يف قيام الهيئة بكشف الحقيقة،  -
82 % من العيّنة تعترب الهيئة ضمانة لتحقيق املصالحة.  -

لق�د انطلقنا يف العمل يف الهيئة وأمام أعيننا آالم الّضحايا ومعاناتهم النّاتجة عن االنتهاكات 
الجس�يمة اّلت�ي لحقت بهم من طرف أجهزة الّدولة. ولذلك نس�عى، بكل م�ا أوتينا من قّوة 
وعزيمة وعىل ضوء ما ضبطه املسار الذي اختاره التّونسيون، من أجل القيام بمهامنا بنجاح 
وتحقيق األهداف الّس�امية بنهاية ُعهدتنا ومنها تحقيق مصالحة وطنية عىل أس�س سليمة 
مبنية عىل املس�اءلة. إنّنا نس�عى كي ال توجد ضحية للّدولة مس�تقبال، وذلك من أجل دولة 
تكون هيبتها يف احرتامها لحقوق مواطنيها وضمان حريّاتهم، ولدولة متصالحة مع شعبها  





الباب األول

إرساء منظومة 
العدالة االنتقالية
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ينطلق مس�ار العدالة االنتقالية 
يف تونس بإرساء هيئة الحقيقة 
والكرام�ة وإنّم�ا ب�دأ مب�ارشة 
بعد الثّورة بإصدار املرس�وم عدد 1 لسنة 

2011 املتعّلق بالعفو العام. 

 مسار العدالة 
االنتقالية قبل إحداث هيئة 

الحقيقة والكرامة

عرف مس�ار العدال�ة االنتقالي�ة يف تونس 
تركي�ز برام�ج لج�رب ال�رّضر والتّعويض 
خاّص�ة لفائ�دة ش�هداء وجرح�ى الثّورة 
واّلتي تّم إحداثها بمقتى املرسوم عدد 1 
لس�نة 2011 املؤّرخ يف 19 فيفري 2011 
واملتعّلق بالعفو العام، واملرس�وم عدد 97 
لس�نة 2011 املؤّرخ يف 24 أكتوبر 2011 
واملتعّلق بالتّعويض لش�هداء ثورة الحرية 
والكرامة: 17 ديسمرب 2010 – 14 جانفي 
2011 ومصابيها واّل�ذي تّم تنقيحه فيما 

بعد ليشمل ضحايا الحوض املنجمي.

وتن�ّص ه�ذه املراس�يم ع�ىل التّعوي�ض 
امل�اّدي لفائ�دة الّضحايا وتوف�ري مجانية 
العالج والتّنّقل. والجدي�ر بالّذكر أّن عددا 
من الّضحاي�ا من املنتفع�ني بالعفو العاّم 
لم يتحّصل�وا إىل اليوم ع�ىل حقوقهم وهو 
م�ا عّكر مس�ار العدال�ة االنتقالية. وجعل 
املعنيني باألمر يتوافدون دوريا عىل الهيئة 
للمطالب�ة بتفعيل مقتضي�ات العفو العاّم 
ويحّملون الهيئة مسؤولية التّأخري يف ذلك.

تكوين لجنتني لتقّص   .1.1 
الحقائق

تّم تكوين لجنتني لتقيّص الحقائق بعيد 14 
جانفي 2011 بهدف الكش�ف عن حقيقة 
االنتهاكات والتّجاوزات اّلتي ارتكبت خالل 

الثّورة، وهي:

الّلجن�ة الوطنية لتق�ّص الحقائق   
حول ملّفات الفساد والّرشوة

ت�م إح�داث ه�ذه الّلجنة يف ش�هر فيفري 
 2011 لس�نة   7 ع�دد  )املرس�وم   2011

املؤّرخ يف 18 فيفري 2011(. 

وقد تكّفل�ت هذه الّلجنة بتقبّل الّش�كاوى 
والتّحقي�ق يف ح�االت الفس�اد اّلتي وقعت 
من�ذ س�نة 1987 والتّق�يّص باعتماد جزء 
من األرش�يف الّرئ�ايس ال�ذي تمّكنت من 
الحصول عليه. وقد أحالت الّلجنة عددا من 
امللّفات إىل القض�اء كما صاغت التّوجهات 

املستقبلية ملكافحة الفساد.

وقّدمت الّلجنة اّلتي كان يرتأّس�ها املرحوم 
عب�د الفت�اح عم�ر تقريره�ا النّهائي يوم 
11 نوفم�رب 2011. وتضّمن ه�ذا التّقرير 
ملح�ة عن طرق اإلثراء غ�ري املرشوع وأبرز 
املج�االت اّلت�ي اس�تفحل فيه�ا الفس�اد 
والّرش�وة، من خالل عدد من الوثائق اّلتي 
تثبت ت�وّرط العديد من ال�وزراء يف العهد 
الّسابق، والّسياسيني، والّصحفيني، وبعض 
األش�خاص األجانب، اّلذين اس�تفادوا من 
عالقاته�م باملقّرب�ني من الّرئيس الّس�ابق 
لتحقي�ق مكاس�ب وأرب�اح بط�رق غ�ري 

مرشوعة.
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كما س�اهمت الّلجن�ة يف إصدار املرس�وم 
اإلط�اري ع�دد 120 لس�نة 2011 املؤّرخ 
يف 14 نوفم�رب 2011 املتعّل�ق بمكافح�ة 
الفس�اد واّلذي يهدف إىل مكافحة الفس�اد 
يف القطاعني الع�ام والخاص وذلك خاّصة 
بتطوير جهود الوقاية منه وتيس�ري كشفه 
وضمان تتبّع مرتكبي�ه وردعهم باإلضافة 
إىل دعم املجهود الّدويل للحّد منه وتقليص 

آثاره والعمل عىل اسرتجاع عائداته.

وأنه�ت الّلجن�ة الوطنية لتق�يّص الحقائق 
حول الفس�اد والّرش�وة أعمالها يف نوفمرب 
2011، وت�ّم تعويضه�ا بالهيئ�ة الوطنية 
ملكافح�ة الفس�اد اّلت�ي أُنِش�ئت بموجب 
املرسوم اإلطاري املتعّلق بمكافحة الفساد. 
وت�ّم تعيني س�مري العناب�ي كرئيس لهذه 

الهيئة يف شهر مارس 2012.

الّلجنة الوطنية الستقصاء   
الحقائق يف التّجاوزات املسّجلة خالل 
الفرة املمتدة من 17 ديسمرب 2010 

إىل حني زوال موجبها

تّم إح�داث هذه الّلجنة بمقتى املرس�وم 
عدد 8 لس�نة 2011 املؤّرخ يف 18 فيفري 
2011 اّلذي ينّص عىل أن تتوىّل هذه الّلجنة 
البحث والتّقيّص يف االنتهاكات والتّجاوزات 
اّلت�ي حدث�ت منذ 17 ديس�مرب 2010 إىل 

حني نهاية عمل الّلجنة. 

ووثّقت الّلجنة االنتهاكات املرتكبة وحّددت 
قائمة بأسماء الّضحايا خالل الفرتة املمتدة 
بني 17 ديسمرب 2010 و23 أكتوبر 2011 
قتي�ال و2147 جريح�ا(. وحّم�ل   338(
التّقرير مس�ؤولية 60 % م��ن الوفي�ات 
و99 % م�ن اإلصاب�ات لرصاص األجهزة 

األمنية يف ظّل نظام بن عيل.

وأوصت بإنش�اء »لجنة الحقيقة« لتغطية 
فرتة أطول من انتهاكات املايض.

وعقدت رئيس�ة هيئ�ة الحقيق�ة والكرامة 
اجتماعا مع رئيس الّلجنة، توفيق بودربالة، 
واتّفقا ع�ىل مّد الهيئة باألرش�يفات. وبعد 
هذه الوعود، اتّضح أّن أرشيف الّلجنة تّمت 

إحالته ملؤّسسة األرشيف الوطني.

إحداث وزارة معنية بحقوق   .2.1 
اإلنسان والعدالة االنتقالية

أُحدث�ت وزارة حق�وق اإلنس�ان والعدالة 
االنتقالية إث�ر انتخاب�ات املجلس الوطني 
بمقت�ى   2011 أكتوب�ر  يف  التّأس�ييس 
املرس�وم عدد 22 لس�نة 2012 املؤّرخ يف 
19 جانف�ي 2012. ووقع تعيني الحقوقي 
سمري ديلو عىل رأس هذه الوزارة. ويُسجل 
العدال�ة  مصطل�ح  اس�تعمال  م�ّرة  ألول 

االنتقالية بمناسبة إحداث هذه الوزارة.

وت�ّم تكليف ه�ذه الوزارة بوض�ع تصّور 
اس�رتاتيجي ملعالج�ة انته�اكات حق�وق 
اإلنس�ان اّلت�ي حدث�ت يف امل�ايض عىل أن 
تقوم هذه االسرتاتيجية عىل أساس البحث 
عن الحقيق�ة، والتّعويض واملصالحة وفقا 
ملب�ادئ العدال�ة االنتقالية اّلتي ت�ّم تبنّيها 
عىل املس�توى الوطني، وذلك بهدف تعزيز 
االنتقال الّديمقراطي واملساهمة يف تحقيق 
املصالحة الوطنية، وضمان حقوق اإلنسان 

ودعمها يف تونس.

وأنش�أت الوزارة لهذا الغ�رض لجنة فنيّة 
تش�اركية متكّون�ة من جمعي�ات املجتمع 
املدن�ي املعنيّة بمس�ار العدال�ة االنتقالية 
رافقت املس�ار الذي أّدى لصياغة مرشوع 
قان�ون العدال�ة االنتقالي�ة. وق�د نّظم�ت 
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ه�ذه الّلجن�ة استش�ارة وطني�ة واس�عة 
ح�ول العدالة االنتقالي�ة عرب لجان جهوية 
بمختل�ف الجه�ات بمش�اركة ع�دد م�ن 
جمعيّ�ات الّضحاي�ا ومكّون�ات املجتم�ع 
املدن�ي. ودام�ت االستش�ارة الوطنية مّدة 
6 أش�هر. وانبثق�ت ع�ن الّلجن�ة الفني�ة 
لإلرشاف عىل الح�وار الوطني لجنة فرعية 
مكّلف�ة بصياغة مرشوع القان�ون املتعّلق 
بالعدالة االنتقالي�ة واّلتي عقدت جملة من 
االجتماعات لبلورة الّصيغ�ة النهائية لهذا 

املرشوع.  

ق�ّدم س�مري ديل�و، وزير حقوق اإلنس�ان 
والعدالة االنتقالية، مرشوع قانون العدالة 
االنتقالي�ة إىل املجلس الوطني التّأس�ييس 
ي�وم 22 جانفي 2013. ولم تتّم املصادقة 
ع�ىل القان�ون إالّ يف ديس�مرب 2013 حيث 
ص�ادق املجل�س الوطن�ي التّأس�ييس عىل 
القان�ون األس�ايس عدد 53 لس�نة 2013 
امل�ؤّرخ يف 24 ديس�مرب 2013 واملتعّل�ق 
بإرس�اء العدالة االنتقالية وتنظيمها خالل 
الجلس�ة العاّمة املنعقدة يوم 15 ديس�مرب 

.2013

وتكّفل�ت هذه ال�وزارة بتنفي�ذ اإلجراءات 
بخصوص التّعويض�ات الوقتية اّلتي نّص 
عليها املرس�وم عدد 1 لسنة 2011 املؤّرخ 
يف 19 فيفري 2011 املتعّلق بالعفو العاّم، 
وكذل�ك املرس�وم ع�دد 97 لس�نة 2011 
املتعّل�ق   2011 أكتوب�ر   24 يف  امل�ؤّرخ 
بالتّعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة 
  » »17 ديسمرب 2010 – 14 جانفي 2011

ومصابيها.

وبع�د حّل وزارة حقوق اإلنس�ان والعدالة 
االنتقالي�ة، ت�م ط�رح موضوع أرش�يف 
ال�وزارة حي�ث توّجه�ت هيئ�ة الحقيق�ة 

والكرامة لرئاس�ة الحكومة ووزارة العدل 
للحص�ول عليه ولك�ن دون جدوى. حيث 
بقي�ت عديد ملّف�ات الّضحاي�ا عالقة وقد 
رئاس�ة  إىل  الهيئ�ة  توّجه�ت  وأن  س�بق 
الحكوم�ة يف م�اي 2015 وطلبت نس�خة 
من قاعدة البيانات اّلت�ي ترصد وتبنّي كّل 
ما انتفع ب�ه الّضحايا م�ن تغطية صحيّة 
وتش�غيل وتس�بقات مالي�ة، خاّص�ة وأن 
الفصل 39 من القانون األسايس أوضح يف 
فقرته الخامسة النقطة األوىل: »اإلقرار بما 
تعرض له الّضحايا م�ن انتهاكات واتّخاذ 
قرارات وإجراءات ج�رب األرضار لفائدتهم 
مع مراع�اة كل ما تّم اتّخ�اذه من قرارات 
وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة 

الّضحايا«.

ول�م تتمّك�ن الهيئ�ة إىل ح�ّد تاري�خ 31 
ديس�مرب 2015 م�ن نس�خة م�ن قاع�دة 
البيان�ات املذكورة وهو ما تعتربه مساس�ا 
يف  ونقص�ا  الّدول�ة  اس�تمرارية  بمب�دأ 
املعلوم�ات خاّصة فيما يتعّلق باحتس�اب 
إجراءات جرب الرّضر اّلتي قامت بها الّدولة 
وذلك يف تعارض مع مس�تلزمات الشفافية 
ملّف�ات  م�ع  التّعاط�ي  يف  واملوضوعي�ة 

الّضحايا.

القانون األسايس للعدالة   .3.1 
االنتقالية

جاء القانون األسايس عدد 53 لسنة 2013 
املتعّل�ق   2013 ديس�مرب   24 يف  امل�ؤّرخ 
بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها ليعّرف 
العدالة االنتقالية عىل أنّها »مس�ار متكامل 
م�ن اآلليّ�ات والوس�ائل املعتم�دة لفه�م 
ومعالجة مايض انتهاكات حقوق اإلنس�ان 
بكش�ف حقيقته�ا ومس�اءلة ومحاس�بة 
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املس�ؤولني عنها وجرب رضر الّضحايا ورّد 
االعتبار لهم بم�ا يحّقق املصالحة الوطنية 
ويحفظ الّذاكرة الجماعية ويوثّقها ويريس 
ضمانات عدم تك�رار االنتهاكات واالنتقال 
من حالة االس�تبداد إىل نظ�ام ديمقراطي 
حق�وق  منظوم�ة  تكري�س  يف  يس�اهم 
اإلنس�ان.«1  إضاف�ة لدور ه�ذه املنظومة 
يف تفكي�ك امل�ايض وآث�اره وإع�ادة كتابة 
التّاريخ، فإّن ملسار العدالة االنتقالية دورا 
اس�ترشافيا من خ�الل العمل عىل إرس�اء 
ضمان�ات تح�ّول دون تكرار املمارس�ات 

الّسابقة. 

كما ن�ّص الفص�ل 148 من الّدس�تور يف 
فقرت�ه التّاس�عة عىل أنّ�ه »تلت�زم الّدولة 
بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية يف جميع 
مجاالتها وامل�دة الزمنية املحددة بالترّشيع 
املتعّلق بها، وال يقبل يف هذا الّس�ياق الّدفع 
بعدم رجعية القوانني أو بوجود عفو سابق 
أو بحجيّ�ة اتّص�ال القض�اء أو بس�قوط 

الجريمة أو العقاب بمرور الزمن«. 

إحداث هيئة الحقيقة   .4.1 
والكرامة

أنشأ القانون األسايس عدد 53 لسنة 2013 
املتعّل�ق   2013 ديس�مرب   24 يف  امل�ؤّرخ 
بإرس�اء العدالة االنتقالية وتنظيمها هيئة 
الحقيقة والكرامة ومّكنها من االس�تقاللية 
املالية واإلدارية وح�ّدد تركيبتها وواجبات 
أعضائه�ا ومهامه�ا وصالحياته�ا وطرق 

سري أعمالها وتنظيمها.

كما ح�ّدد القانون مّدة عم�ل الهيئة بأربع 

1 الفصل 1 من القانون األسايس للعدالة اإلنتقالية.

س�نوات بداية من تاريخ تس�مية أعضائها 
قابل�ة للتّمديد بس�نة واحدة بق�رار معّلل 
منه�ا يُرفع إىل املجلس املكّل�ف بالترّشيع. 
ويغّطي عم�ل الهيئة كامل الف�رتة املمتّدة 
من األّول من ش�هر جويلية 1955 إىل 31 

ديسمرب 2013.

ترتّك�ب الهيئ�ة م�ن خمس�ة ع�رش عضوا 
وق�ع انتخابهم م�ن قبل املجل�س الوطني 
التّأس�ييس خالل الجلس�ة العامة املؤّرخة 
يف 19 م�اي 2014. ث�م ص�در األمر عدد 
1872 لس�نة 2014 امل�ؤّرخ يف 30 م�اي 
2014 املتعّلق بتس�مية األعضاء ودعوتهم 
لالجتم�اع. وت�ّم تنصي�ب أعض�اء الهيئة 

بتاريخ 9 جوان 2014.

ومن�ذ ذل�ك التّاريخ، ب�ات مس�ار العدالة 
االنتقالية مسؤوليّة حرصية لهيئة الحقيقة 

والكرامة.

 تركيز هياكل هيئة 
الحقيقة والكرامة

تّم تدشني املقّر املركزي للهيئة بتاريخ 10 
ديسمرب 2014 بحضور رئيس الجمهورية 
محّم�د املنصف املرزوق�ي ورئيس مجلس 
نّواب الّش�عب محّمد النارص مع تس�جيل 
غي�اب رئي�س الحكوم�ة امله�دي جمعة. 
وق�د واكب الحفل مئ�ات الّضيوف من كّل 
مكّونات الحقل الّس�يايس ع�ىل غرار نّواب 
الّش�عب م�ن مختل�ف األح�زاب، إضاف�ة 
إىل املجتم�ع املدن�ي واملنّظم�ات الوطني�ة 
املهنية والنّقابية، وممثّ�يل الهيئات األممية 
واملنّظمات الّدولية الفاعلة يف مجال العدالة 
االنتقالية وحقوق اإلنس�ان وذلك بحضور 
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كثيف لوسائل اإلعالم املحّلية والّدولية. 

مجلس الهيئة  .1.2 

عقدت الهيئة اجتماعه�ا األّول بتاريخ 17 
ج�وان 2014. حيث وق�ع انتخاب رئيس 

الهيئة ونائبيه2 .

أّدى أعض�اء الهيئة قبل مبارشتهم ملهامهم 
اليم�ني أمام رئيس الجمهوري�ة بتاريخ 6 
جوان 2014، وذلك وفق ما ضبطه الفصل 
27 من القانون األسايس للعدالة االنتقالية 
واّلذي نّص عىل أنّه تتّم تأدية اليمني يف أجل 

أقصاه سبعة أيام من تاريخ تسميتهم. 

وق�ام كّل أعض�اء الهيئ�ة بالترّصي�ح عىل 
ال�رّشف بممتلكاتهم وممتل�كات أزواجهم 
وأبنائه�م ل�دى رئي�س دائرة املحاس�بات 
وذل�ك قبل مبارشته�م ملهامه�م يف الهيئة 
طبق�ا ألح�كام القان�ون ع�دد 17 لس�نة 
 1987 أفري�ل   10 يف  امل�ؤّرخ   1987
واملتعّلق بالترّصيح عىل الرّشف بمكاس�ب 
أعضاء الحكومة وبع�ض أصناف األعوان 
العموميني، حس�ب ما ضبط�ه الفصل 32 

من القانون األسايس للعدالة االنتقالية.

شهدت تركيبة الهيئة منذ تسمية أعضائها 
وإىل نهاي�ة س�نة 2015 أربع اس�تقاالت 
وحال�ة إعفاء ولم يتّم س�ّد الش�غور إالّ يف 

حالة وحيدة. 

وتعود أّول اس�تقالة إىل تاريخ أّول اجتماع 
ألعض�اء الهيئ�ة، ي�وم 17 ج�وان 2014، 
حي�ث ق�ّدم العض�و خميّ�س الّش�ماري 
استقالته ألس�باب صحيّة. وعّوضته الحقا 

تّم نرش قراراتها يف الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2015   2
املؤرخ يف 17 فيفري 2015.

الس�يّدة ليلي�ا بريك بوق�رية بموجب األمر 
 3 امل�ؤّرخ يف   2014 3522 لس�نة  ع�دد 
أكتوبر 2014 املتعّلق بتسمية عضو بهيئة 

الحقيقة والكرامة. 

كما قّدم السيّد عزوز الشوايل استقالته من 
الهيئة بتاريخ 8 سبتمرب 2014، ثّم قّدمت 
السيّدة نورة البورصايل استقالتها بتاريخ 
10 نوفم�رب من نف�س الّس�نة، وذلك قبل 
االنطالق الفعيل ألش�غالها. كما قّدم السيّد 
محّم�د العيادي الحقا اس�تقالته بتاريخ 1 

أكتوبر 2015.

وق�ام مجلس الهيئ�ة بإعفاء الس�يّد زهري 
مخلوف من مهاّمه كعضو يف هيئة الحقيقة 
والكرام�ة ابت�داء من تاريخ 21 ديس�مرب 
37 م�ن  2015 عم�ال بأح�كام الفص�ل 
القانون األس�ايس للعدالة االنتقالية، وذلك 
بعد ثب�وت الخروق�ات املنس�وبة إليه عىل 
معنى الفصول 27 و31 و33 من القانون 
آنف الذك�ر والفص�ول 7 )خاّصة النقطة 
19( و69 و79 م�ن النظام الّداخيل. حيث 

تتمثّل هذه الخروقات يف:

خ�رق واج�ب التّحّف�ظ م�ن خالل   
إقراره بإرسال تقارير دورية ورّسية دون 
علم مجلس الهيئة إىل أش�خاص خارجيني 
وذلك رغم تعّهد املعنّي باألمر أمام مجلس 
الهيئ�ة املنعقد بتاريخ 6 فيفري 2015 ب� 
» ع�دم اإلدالء بأي ترصي�ح لإلعالم وعدم 

اإلخالل مستقبال بواجب التّحّفظ«.

االف�راء ع�ىل الهيئ�ة وامل�ّس م�ن   
هيبته�ا م�ن خ�الل التّم�ادي يف تقدي�م 
ترصيحات إعالمي�ة فيها تضليل ومغالطة 
للّرأي العاّم بخصوص عمل الهيئة وس�وء 
تس�يريها املايل عوضا عن مناقشتها داخل 



31

إرساء منظومة العدالة االنتقالية

املجل�س عىل فرض صّحة تل�ك اإلّدعاءات. 
كم�ا رّصح املعن�ي باألمر لوس�ائل اإلعالم 
بعقد جلس�ات والقي�ام باتّصاالت باس�م 
الهيئة دون علم املجلس مع جهات منسوبة 
إليه�ا انته�اكات خارق�ا بذل�ك اإلجراءات 

واإلطار القانوني املنّظم لعمل الهيئة.

م�ن خ�الل  الّضحاي�ا  إىل  اإلس�اءة   
امتناع�ه ع�ىل تس�جيل بع�ض الّضحاي�ا 
الّضب�ط  مكت�ب  ع�ىل  مرشف�ا  بوصف�ه 
وإرغامهم عىل تقديم مس�تندات مس�بقة. 
وكذلك من خالل ترصيحات لوسائل إعالم 
متع�ّددة وبصفة متك�ّررة ب�أن الّضحايا 
ال ينتظ�رون م�ن العدالة االنتقالية س�واء 
التّعويض املاّدي دون حاجة إىل املحاس�بة 
بأس�لوب فيه ازدراء وتهّك�م مخالفا بذلك 
مخالف�ة صارخة ملفردات القس�م املضّمن 
بالفص�ل 27 من قان�ون العدالة االنتقالية 
»التزم بعدم إفش�اء الرّسّ املهني وباحرتام 

كرامة الّضحايا«. 

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا القرار هو القرار 
الثاني بإعفاء املعنّي باألمر بعد قرار سابق 
بتاري�خ 27 أوت 2015 لنفس الخروقات 
املس�ّجلة واّلذي ت�ّم اإلذن بتوقيف تنفيذه 
بتاري�خ 6 أكتوب�ر 2015 لع�دم اكتم�ال 
النص�اب وعدم تمك�ني املعن�ّي باألمر من 

وسائل الّدفاع.

وعق�دت الهيئ�ة الحقا جلس�ة بتاريخ 21 
ديسمرب 2015 إلعفاء السيّد زهري مخلوف 
تم تأجيلها مّرت�ني بطلب منه لتمكينه من 
وسائل الّدفاع. وقد حرض هذه الجلسة 10 
أعضاء من بني 12 عضوا عضويتهم سارية 
وهو عدد يحرتم النّصاب القانوني النعقاد 
الجلسة العاّمة، كما تّم تمكني املعني باألمر 
م�ن ضمانات الّدفاع. واتّخذ مجلس الهيئة 

قرارا بإعفاء الس�يّد زهري مخل�وف ابتداء 
من التّاريخ املذكور.

وبذلك يعّد مجل�س الهيئة حاليا أحد عرش 
عضوا فقط. ولم يتّم س�ّد الّش�غور إىل حّد 

لحظة كتابة هذا التّقرير.

لجان الهيئة  .2.2 

ترتّكب هيئ�ة الحقيقة والكرامة من س�ّت 
لج�ان. ونورد فيم�ا ييل تركيب�ة كّل لجنة 

ومهامها.

لجنة الفحص الوظيفي وإصالح   
املؤّسسات

تتك�ّون لجنة الفح�ص الوظيفي وإصالح 
املؤّسس�ات من خمس�ة أعضاء من مجلس 
الهيئة، وهم مصطفى البعزاوي )رئيسا(، 
ومحم�د بنس�الم )نائ�ب رئي�س(، وع�يل 
غراب، وُع�ال بن نجمة، وليليا بريك بوقرية 

)أعضاء(.

وتعمل الّلجنة عىل تفكيك منظومة االستبداد 
والفساد وانتهاك حقوق اإلنسان من خالل 
تقديم مقرتحات عملية إلصالح املؤّسسات 
املتوّرطة يف الفس�اد واالنته�اكات، وتقديم 
مقرتح�ات لغربل�ة اإلدارة وكّل القطاعات 

اّلتي تستوجب ذلك3 .

لجنة التّحكيم واملصالحة  

ترتّك�ب لجن�ة التّحكيم واملصالح�ة حاليا 
م�ن ثالثة أعضاء من مجل�س الهيئة، وهم 
خال�د الكري�ي )رئيس�ا(، وابته�ال عبد 
اللطيف )نائب رئيس(، وسهام بن سدرين 

)عضوة(.

الفصل 16 من النظام الداخيل للهيئة  3
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تختّص لجنة التّحكي�م واملصالحة بالنّظر 
يف مطال�ب الّصل�ح املتعّلق�ة باالنتهاكات 
وتنظر بناء عىل قواع�د العدالة واإلنصاف 
واملعايري الّدولية املعتم�دة يف املجال وذلك 
ب�رصف النّظ�ر ع�ن انق�راض الّدع�وى 

وسقوط العقاب4.  

لجنة البحث والتّقص  

تتك�ّون لجنة البحث والتّقيّص من خمس�ة 
أعض�اء من مجل�س الهيئة، وه�م عال بن 
نجمة )رئيسة(، وعيل رضوان غراب )نائب 
رئي�س(، ومحمد بنس�الم، وص�الح الّدين 

راشد، وعادل املعيزي )أعضاء(. 

ترشف لجن�ة البح�ث والتّق�يّص عىل فرز 
امللّف�ات الواردة ع�ىل الهيئة والّس�ماعات 
الرّسي�ة ألصحابه�ا والقي�ام بالتّحلي�الت 
ح�ول  الالّزم�ة  والتّحقيق�ات  واألبح�اث 
االنتهاكات واالعتداءات عىل حقوق اإلنسان 

من أجل الكشف عن الحقيقة5 . 

لجنة جرب الّضر ورّد االعتبار  

ترتّك�ب لجن�ة ج�رب ال�رّضر ورد االعتبار 
حاليا م�ن ثالثة أعضاء من مجلس الهيئة، 
وهم حياة الورتاني )رئيسة(، وليليا بريك 

بوقرية، ومصطفى البعزاوي )أعضاء(.

تخت�ّص لجنة ج�رب ال�رّضر ورّد االعتبار 
أساسا ب�6 :

تحديد قائمة يف الّضحايا الذين لحقهم   -
رضر ج�ّراء تعّرضهم النته�اك عىل معنى 

الفصل 25 من القانون األسايس للعدالة االنتقالية.  4

الفصل 56 من النظام الداخيل للهيئة.  5

الفصل 61 من النظام الداخيل للهيئة.  6

القانون األسايس للعدالة االنتقالية وخاّصة 
الفصل 10 منه والقانون األسايس عدد 17 

لسنة 2014.

إع�داد برنامج ش�امل لج�رب األرضار   -
الفردي�ة والجماعي�ة واملناط�ق املهمش�ة 

ضحايا االنتهاكات.

اتّخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية   -
وعاجلة للّضحايا.

لجنة حفظ الذاكرة الوطنية  

تتكّون الّلجنة من العضوين عادل املعيزي 
)رئي�س( وص�الح الّدي�ن راش�د )نائ�ب 
رئي�س( إضاف�ة لتس�ع ش�خصيات م�ن 
ذوي االختصاص�ات املضبوط�ة يف النّظام 

الّداخيل.

تتكّفل لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بالقيام 
بامله�ام واألنش�طة وإص�دار التّوصي�ات 
الهادف�ة لحفظ الّذاكرة الوطنية اّلتي تمثّل 
حّقا لكّل األجيال املتعاقبة من التّونس�يات 
والتّونسيني وهو واجب تتحّمله الّدولة وكّل 
املؤّسس�ات التّابع�ة لها أو تح�ت إرشافها 
الستخالص العرب وتخليد ذكرى الّضحايا7.

لجنة املرأة  

تتك�ّون لجنة امل�رأة من ثالث�ة أعضاء من 
مجل�س الهيئة، وهم ابته�ال عبد اللطيف 
)رئيس�ة(، وس�هام ب�ن س�درين وخال�د 

الكريي )أعضاء(.

تت�وىّل لجن�ة امل�رأة التّنس�يق م�ع هياكل 

الفصل 5 والفصل 44 من القانون األسايس للعدالة   7
االنتقالية.
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الهيئ�ة لضم�ان مراعاة خصوصي�ة املرأة 
عن�د معالجة امللّف�ات املتعّلقة باالنتهاكات 
ض�ّد النّس�اء ووض�ع برامج ج�رب الرّضر 
والتّعويض. كما تقوم بمبادرات تحسيسية 
وتعليمي�ة وثقافية بالتّنس�يق م�ع هياكل 
الهيئ�ة املعنيّ�ة بذلك واملس�اهمة يف وضع 
برام�ج التّكوين يف املواضي�ع ذات العالقة 

بمهامها8 .

الجهاز التّنفيذي  .3.2 

يض�ّم الجه�از التّنفي�ذي للهيئ�ة هياكل 
مركزية ومكاتب جهوية. 

وتربم الهيئة جميع صفقاتها وتنفذها وفق 
مبادئ املنافسة واملساواة والشفافية9 . 

وتطبيقا مل�ا جاء بالفص�ل 64 يف القانون 
األس�ايس، عيّنت الهيئة مراقب حسابات 
م�ن ب�ني الخ�رباء املحاس�بني املرس�مني 
بج�دول هيئ�ة الخ�رباء املحاس�بني للبالد 
التّونس�ية بتاريخ 13 جانفي 2015. كما 
تخضع الهيئة إىل رقابة دائرة املحاسبات. 

ولم تتمّكن الهيئة من اختيار مدير تنفيذي 
إىل حّد اآلن. إذ قامت بفتح مناظرات عديدة 
النتداب مدير تنفي�ذي، وتمّكنت يف مرحلة 
أوىل م�ن انتداب مدير إاّل أنّه اس�تقال بعد 
فرتة وجي�زة وقامت م�رة ثاني�ة بانتداب 
مدي�ر ث�ان إال أنّ�ه تع�ّذر علي�ه االلتحاق 

ألسباب شخصية.

الفصل 67 من النظام الّداخيل للهيئة.  8

الفصل 65 من القانون األسايس للعدالة االنتقالية.  9

انتداب أعوان الهيئة وتكوينهم  .1.3.2

انتداب أعوان الهيئة  أ. 

انتدبت الهيئة 139 عونا منذ إنشائها وإىل 
نهاية س�نة 2015، سواء بواسطة التّعاقد 
أو باعتم�اد آلي�ة اإللحاق طبق�ا ملا جاء يف 

القانون األسايس للعدالة االنتقالية10 .

وتفرض الهيئة، يف مختلف آليات االنتداب، 
وج�ود ترصيح ع�ىل الرّشف باالس�تجابة 
بالقان�ون  عليه�ا  املنص�وص  لل�رّشوط 
األس�ايس للعدال�ة االنتقالي�ة وتحدي�دا ما 

يتعّلق باالستقاللية والحياد والنزاهة. 

وقام�ت الهيئة بصياغة ميثاق الس�تعمال 
واالتّص�ال.  باإلعالمي�ة  املتعّلق�ة  امل�وارد 
ويع�ّرف هذا امليثاق الواجب�ات اّلتي يجب 
يف  اإلعالمي�ة  للم�وارد  املس�تعملني  ع�ىل 
هيئة الحقيق�ة والكرام�ة تطبيقها بهدف 
ضم�ان اس�تغالل فّع�ال وآم�ن للخدمات 
املقّدم�ة. كما توّصف الوثيقة الّس�لوكيات 
املرجّوة واألخرى اّلتي يجب تفاديها وذلك 
بهدف ضمان رّسي�ة املعطيات والخدمات 

وسالمتها وتوّفرها.

وش�هد نس�ق االنتدابات يف الهيئ�ة تطورا 
تصاعدي�ا بالتّ�وازي م�ع تركي�ز الجهاز 
التّنفيذي، س�واء عىل املس�توى املركزي أو 

الجهوي، ومع انطالق الّلجان يف أشغالها.

حي�ث انطلقت الهيئة ب�� 3 أعوان فقط يف 
شهر نوفمرب 2014 ليبلغ العدد 21 عونا يف 
ديسمرب 2014 إثر انطالق العمل وليتطّور 

الفصل 36 من القانون األسايس للعدالة االنتقالية »   10
يتم انتداب أعوان الهيئة بواسطة التعاقد أو باعتماد آلية 

االلحاق ويتقاىض األعوان امللحقون أجورهم األصلية ومنحا 
تضبط بأمر«.
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مع تركي�ز الجهاز التّنفيذي وانطالق عمل 
الّلجان خاّصة مع انتداب الباحثني يف شهر 
أفري�ل 2015 ومق�ّرري الّلجان يف ش�هر 
ديس�مرب 2015، ليبل�غ الع�دد 139 عونا 

بنهاية سنة 2015.

عىل مستوى توزيع األعوان حسب الجنس، 
يبل�غ عدد األع�وان من صن�ف اإلناث 83 
عونا بنسبة 60 % من إجمايل أعوان الهيئة 

مقابل 56 عونا من صنف الذكور.

كم�ا تت�وّزع امل�وارد البرشي�ة يف الهيئ�ة 
كالتّ�ايل: 45 % إط�ارات، و35 % أعوان 
تأط�ري، و11 % مس�دي خدم�ات و9 % 

أعوان تنفيذ وتسيري.

تكوين أعوان الهيئة  ب. 

حرصت الهيئة عىل االهتمام بتكوين أعوانها 
يف ماّدة العدالة االنتقالية. وتعاونت يف هذا 
الجانب مع رشكائها الّدوليني وهم برنامج 
األمم املتّحدة اإلنمائي واملفّوضية الّس�امية 
لحقوق اإلنس�ان واملرك�ز ال�ّدويل للعدالة 

االنتقالية يف تنظيم الورشات التّكوينية.

حيث خضع فريق فرز امللّفات املودعة لدى 
الهيئة لع�ّدة دورات تكويني�ة جرت أّولها 
يف ش�هر مارس 2015 ح�ول عهدة الهيئة 
ومهامها وبالخصوص يف مجال البحث عن 
الحقيقة وفرز امللّفات اّلتي تلقتها الهيئة. 

كما نّظم�ت الهيئ�ة دورة تكوينية لفريق 
االس�تماع تخّللته�ا فرتة تجريبي�ة لتنظيم 
جلسات اإلس�تماع لتلّقي اإلفادات يف شهر 

ماي 2015.

تكوين�ا  االس�تماع  فري�ق  تكوي�ن  وت�ّم 
خصوصي�ا يف مج�ال العدال�ة االنتقالي�ة، 
وأساسا حول آليات اإلنصات والتّواصل مع 
الّضحايا حس�ب الّطرق العلمية والنّفسية 
املالئم�ة وذل�ك تح�ت إرشاف مختّص�ني 
نفس�انيني. كما تناولت الّدورات التّكوينية 
كيفية اس�تعمال التّطبيقة اإلعالمية املعّدة 
تقنيّ�ة  للغ�رض وتوضي�ح مصطلح�ات 
خاّصة باإلف�ادة، إضاف�ة إىل التّعرف عىل 
واجب�ات متلّق�ي اإلف�ادة وأهمه�ا حماية 

ية. الرّسّ

هيكلة الجهاز التّنفيذي  .2.3.2

إدارة الّشؤون اإلدارية واملالية  

تؤّمن هذه اإلدارة الخدمات املش�رتكة لكل 
إدارات ومصالح وأقس�ام الهيئ�ة، وتتوىّل 

خصوصا:

املنّظم�ة للحي�اة  النّص�وص  تطبي�ق   -
املهنية والحرص عىل احرتام النّظام الّداخيل 

وتأمني الترّصف يف املوارد البرشية.

الحص�ول ع�ىل التّجهيزات األساس�ية   -
لعمل الهيئة وصيانتها واملحافظة عليها.
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60%

40%

تأم�ني مس�ك دفات�ر املحاس�بة وفق   -
إج�راءات الهيئة ووض�ع البيان�ات املالية 

للهيئة.

إي�داع التّصاريح الجبائية واالجتماعية   -
يف اآلجال القانونية.

وتنقس�م إدارة الّش�ؤون اإلداري�ة واملالية 
إىل أرب�ع مصالح وه�ي املصلح�ة املالية، 
ومصلح�ة الحس�ابات، ومصلح�ة املوارد 
البرشي�ة ومصلح�ة الخدم�ات املس�اندة. 
وتض�م إدارة الّش�ؤون اإلداري�ة واملالي�ة 
أيضا قس�م مركز النداء وهو القس�م الذي 
يت�وىّل اإلجابة عىل استفس�ارات املواطنني 

واستدعاء الّضحايا لجلسات االستماع.

إدارة املنظومات املعلوماتية  

اختارت الهيئة أن تكون إدارة عرصية ذات 
طبيعة رقمية ولذلك تلعب إدارة املنظومات 
املعلوماتية دورا محوريا منذ انطالق الهيئة 
يف أش�غالها تحدي�دا بخصوص تس�جيل 
امللّف�ات ومتابعتها. واعتم�دت الهيئة عرب 

هذه اإلدارة عىل الرقمنة يف كّل املجاالت.

وقد تّم تركيز إدارة املنظومات املعلوماتية 
مبارشة منذ افتتاح املقّر املركزي. وتمّكنت 
الهيئة، يف وقت قيايس، من الترّسيع يف فتح 

باب قبول امللّفات وتسجيلها الكرتونيا.

إدارة الّشؤون القانونية  

تت�وىّل إدارة الّش�ؤون القانونية مس�اندة 
هياكل الجهاز التّنفيذي للهيئة ومجلس�ها 
يف املج�االت القانوني�ة ع�ىل غ�رار فحص 
وصياغة االستش�ارات القانونية للهيئة يف 
امللّف�ات الخصوصية، ومراقب�ة االلتزامات 
القانوني�ة للهيئة، وضمان اح�رتام الهيئة 

يف نشاطاتها والتزاماتها للقوانني الوطنية 
والّدولية وتمثيل الهيئة يف النّزاعات. 

وبخصوص ملّف�ات الّضحايا، تتوىّل إدارة 
الّش�ؤون القانونية اإلجابة عىل التّس�اؤالت 
القانوني�ة للوافدي�ن ع�ىل الهيئ�ة يف إطار 
تقديم ملّفاتهم أو متابعتهم لها. وشاركت 
اإلدارة يف االجتماع�ات اّلت�ي أقيمت خارج 
هيئة الحقيق�ة والكرامة س�واء يف متابعة 
لعمل الّلج�ان بالهيئة أو مل�ا وقع التّوصل 
الع�اّم  العف�و  ملّف�ات  معالج�ة  يف  إلي�ه 
والتّشغيل مع الوزارات واإلدارات األخرى.

إدارة االتّصال   

تق�وم هذه اإلدارة باإلرشاف عىل الّش�ؤون 
وتت�وىّل  للهيئ�ة،  واإلعالمي�ة  االتّصالي�ة 
االتّصالي�ة،  الّسياس�ة  خصوص�ا ضب�ط 
التّحسيس�ية  الحم�الت  وتنفي�ذ  وإع�داد 
للهيئ�ة، والتّواصل مع الجه�ات اإلعالمية 
وتعزي�ز العالق�ات وأطر التّع�اون معها، 
واإلرشاف ع�ىل الجانب االتصايل يف املكاتب 

الجهوية. 
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حيث عملت اإلدارة عىل إعداد شعار الهيئة 
اّل�ذي تّمت املصادقة عليه يف جلس�ة عاّمة 
بتاري�خ 2 م�ارس 2015. وأرشف�ت عىل 
تنظي�م ن�دوة صحفية ت�ّم خاللها عرض 
الهوي�ة البرصي�ة للهيئ�ة وإط�الق املوقع 

االلكرتوني. 

كما تّم إطالق الومضة التّحسيس�ية األوىل 
للهيئة يف شهر أفريل 2015 واّلتي وّجهت 
الهيئ�ة نس�خا منها أله�ّم وس�ائل اإلعالم 
الوطني�ة، العمومية والخاّص�ة وبمختلف 
بطريق�ة  عرضه�ا  به�دف  تصنيفاته�ا، 
مجاني�ة يف إط�ار تفعيل ال�ّدور اإليجابي 
العدال�ة  بمس�ار  التّحس�يس  يف  لإلع�الم 
االنتقالي�ة. وباس�تثناء بعض املؤّسس�ات 
اإلعالمي�ة الخاّص�ة، ل�م تتجاوب وس�ائل 
اإلعالم مع طلب بّث الومضة التّحسيس�ية 
أو إذاعته�ا وخاّصة منه�ا التابعة للمرفق 

العمومي.

إدارة البحوث والّدراسات  

ترتّك�ب إدارة البح�وث والّدراس�ات م�ن 

األبح�اث  تنس�يق  مصلح�ة  مصلحت�ني: 
ومصلحة االس�تماع. تتوىّل اإلدارة تس�يري 
جلس�ات االس�تماع تح�ت إرشاف لجن�ة 
البحث والتّقيّص. حيث تواكب كّل تفاصيل 
جلس�ات االس�تماع م�ن تس�جيل وإعداد 
الفري�ق وتوزي�ع امللّف�ات ع�ىل املكات�ب 
ومتابعتها. كما تقوم اإلدارة بالتّنس�يق مع 
مركز النّداء الس�تدعاء الّضحايا لجلس�ات 

االستماع أو ملتابعة امللّفات. 

إدارة التّوثيق واالرشيف  

ترتكب إدارة التّوثيق واألرش�يف من ثالث 
مصال�ح وه�ي: التّ�رّصف يف األرش�يف، 

والتّجميع واملعالجة والتّوثيق واملكتبة. 

األرش�يف  يف  التّ�رصف  مصلح�ة  تت�وىل 
وظائ�ف الترّصف يف الوثائق النش�طة بما 
يف ذل�ك التّ�رّصف االلكرتون�ي يف الوثائق، 
إضاف�ة إىل وظائف الحف�ظ والترّّصف يف 

مخازن حفظ األرشيف.

وتقوم مصلحة التّجميع واملعالجة بأعمال 
تجمي�ع املعطيات والوثائق الش�اهدة عىل 
انتهاكات حقوق اإلنس�ان وجرائم الفساد 
امل�ايل واإلداري وتزوي�ر االنتخابات صلب 
األرش�يفات اّلتي تنفذ إليه�ا الهيئة واّلتي 
ت�رد عليه�ا إضاف�ة إىل أعم�ال املعالج�ة 
األرش�يفية له�ذه الوثائق من ف�رز وجرد 

ورقمنة ووصف. 

وتت�وىل مصلح�ة التّوثيق واملكتب�ة إعداد 
ملّفات توثيقية والترّصف يف املكتبة.

املكاتب الجهوية   

وضعت الهيئة اس�رتاتيجية لرتكيز مكاتب 
جهوي�ة تق�رب خدماته�ا م�ن املواطنني 

افتتاح املكتب الجهوي 
بسيدي بوزيد - 11 سبتمرب 

2015
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وخاّص�ة منه�م الّضحاي�ا عىل املس�توى 
الجهوي.

وقد نّص النّظام الّداخيل عىل تركيز مكتب 
جه�وي ب�كّل مركز والي�ة . وألّن الهيئة لم 
تتمّك�ن م�ن االعتمادات الالّزم�ة يف الوقت 
املناسب )لم يتّم رصد إاّل اعتمادات جزئية 
يف ميزاني�ة 2015 ال تمّك�ن م�ن تغطي�ة 
تكاليف تركيز جمي�ع املكاتب الجهوية يف 
مختلف واليات الجمهوري�ة(، فقد اضطّر 
مجلس الهيئة لضب�ط قائمة أولويات تبعا 
لتوزيع الّضحايا حس�ب الواليات اس�تنادا 
عىل قاعدة بيانات مكتب التّسجيل املركزي 
للهيئ�ة. حيث ح�ّددت الهيئة قائم�ة أوليّة 
تضّم واليات صفاقس، والقرصين، وسيدي 

بوزيد وقفصة.

ورّك�زت الهيئ�ة أربعة مكات�ب جهوية 
يف ش�هر س�بتمرب 2015 تباعا حيث تّم 
فت�ح املكتب الجه�وي بصفاقس يوم 10 
سبتمرب، واملكتب الجهوي بكّل من سيدي 
بوزي�د والقرصين يوم 11 س�بتمرب، ثّم 
املكتب الجهوي بقفصة يوم 12 سبتمرب. 
وتّم فتح هذه املكاتب تحت إرشاف رئيسة 
الهيئ�ة وع�دد م�ن األعض�اء، وبحض�ور 
مكّونات من املجتمع املدني املحيّل ووسائل 

إعالم جهوية ومحّلية. 

 ويتك�ّون فريق املكتب الجهوي من رئيس 
للمكت�ب ومنّس�ق جه�وي ومس�اعدين يف 
اإلدارة واإلعالمي�ة. ويت�وىّل رئيس املكتب 
الجهوي أساسا تمثيل الهيئة عىل املستوى 
الجه�وي، والتّ�رصف يف امل�وارد البرشية 
واملادي�ة املوضوع�ة ع�ىل ذّمت�ه، والتّكفل 
بحفظ ملّفات الّضحايا وكل وثائق الهيئة. 
يف حني يتّوىل منّسق املكتب الجهوي أساسا 
مهّمة التّواص�ل مع الّضحاي�ا وتوجيههم 

والتّنسيق مع الفعاليات الجهوية يف مجال 
عمل الهيئة وتحديدا فيما يتعّلق باألنشطة 

التّحسيسية.

كم�ا ضبط�ت الهيئ�ة خالل س�نة 2015 
اّلت�ي  الجهوي�ة  املكات�ب  فت�ح  برنام�ج 
س�يتّم إضافتها يف كّل م�ن واليات قابس، 
ومدن�ني، وجندوبة، والكاف وسوس�ة 
حسب نفس س�ّلم األولويات. ورصدت 
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تدشني املكتب الجهوي 
بصفاقس بتاريخ 10 سبتمرب 

2015

االعتم�ادات الالّزم�ة لرتكيزه�ا يف ميزانية 
س�نة 2015، اّلت�ي ت�ّم خالله�ا فتح باب 
االنتداب�ات بالتّوازي م�ع ضبط اإلجراءات 
الّلوجيس�تية وتحدي�دا فيم�ا يتعلق بكراء 
جميع املكاتب الجهوي�ة. وقد تطّلبت فرتة 
اإلعداد الّلوجيستي وانتداب الفريق العامل 
بهذه املكاتب حيزا زمني�ا هاّما وذلك وفق 
ما تقتضيه اإلجراءات اإلدارية ذات العالقة 
من فتح طلب عروض ومناظرات االنتداب. 
وتق�ّرر افتتاح هذه املكاتب يف بداية س�نة 

.2016

إدارة ُمرقمنة كليا  .3.3.2

تعتمد هيئة الحقيقة والكرامة عىل منظومة 
الكرتوني�ة متكامل�ة ته�دف إىل تحوي�ل 
العم�ل اإلداري اليدوي إىل اس�تخدام نظم 
معلوماتي�ة تمّك�ن م�ن تب�ادل املعلومات 
واتّخ�اذ القرار بأقرص وق�ت ممكن وبأقّل 

كلفة مّما أّهلها لتكون إدارة رقمية.

وتمّكن اإلدارة املرقمنة من تحقيق النّجاعة، 
والّشفافية والجدوى عرب:

إمكانية اس�تعمال الوثيقة من مختلف   
إدارات ومصالح الهيئة.

رسعة إنجاز العمل باس�تخدام تقنيات   
املعلومات واالتّصاالت.

توّف�ر دائ�م للمعلومات ل�دى متّخذي   
القرار.

التّقليص يف تكاليف اإلجراءات اإلدارية.  

تطوير آليات العمل.  

قابليّة استعمال قاعدة بيانات عالئقية.  

وتشمل اإلدارة االلكرتونية تبادل املعلومات 
والوثائ�ق والقي�ام بمختل�ف اإلج�راءات 
اإلداري�ة وأرش�فة كّل الوثائ�ق ومعالج�ة 

امللّفات املتعّلقة باالنتهاكات.

شبكة االتصال واألنرنت  أ. 

قام�ت إدارة املنظومات املعلوماتية برتكيز 
ش�بكة اتص�ال فّعال�ة وخاضع�ة ألقىص 
درجات السالمة، وقابلة للنّفاذ، مع ضمان 
املعالج�ة االلكرتونية لكل وثيقة واردة عىل 

الهيئة أو صادرة عنها.

ولذل�ك وأمام مس�تلزمات املهّم�ة املنوطة 
املنظوم�ات  إدارة  عمل�ت  بعهدته�ا، 
املعلوماتية عىل اختيار التّجهيزات واألدوات 

ذات العالقة، واألنجع واألكثر فعالية.

ورّك�زت اإلدارة ش�بكة خاّص�ة افرتاضية 
VPN تمّك�ن أعضاء الهيئ�ة وأعوانها من 
النّف�اذ للخوادم، وللوثائق، وللربيد الّداخيل 
والخارج�ي للهيئ�ة م�ن خ�ارج الّش�بكة 
الّداخلية. وتتوّفر ه�ذه الخدمة بصفة آلية 
للمكات�ب الجهوية، وللمكات�ب والوحدات 
املتنّقلة وكذلك ألعضاء الهيئة وأعوانها عند 

الحاجة.

وفيم�ا يتعّل�ق برب�ط املكات�ب الجهوي�ة 
باملق�ّر املرك�زي، توّل�ت اإلدارة ذل�ك عرب 
ربط مختلف املكات�ب املوجودة عن طريق 
األلي�اف البرصي�ة fibres optiques  يف 
مقّراته�ا. وتّم تش�فري التّب�ادل االتّصايل، 
اس�تقباال وإرس�اال، وه�و م�ا يحمي من 
القرصنة والتّنّصت. كما تدعم هذه الروابط 
مختل�ف األدوات االتّصالي�ة الهاتفي�ة بني 

املقّر الجهوي وبقيّة املكاتب الجهوية.
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وفيما يتعّلق بالّربط عرب األنرتنت، حرصت 
اإلدارة املختّص�ة ع�ىل الربط ع�رب األلياف 
البرصي�ة. ويم�ّر خ�ّط الّرب�ط بالرّضورة 
 ،firewall يف مرحل�ة أوىل بجدار حماي�ة
باعتم�اد سياس�ة س�المة معلوماتية ذات 
فاعلي�ة قصوى، ث�م يف مرحل�ة ثانية عرب 
الخدمة الوكيل�ة proxy حيث يتّم تعطيل 
مختلف املواقع غ�ري املرغوب فيها، وكذلك 
حذف تحميل الوثائ�ق ذات الحجم الكبري 

واملرّضة.

إدارة  رّك�زت  بالخ�وادم،  يتعّل�ق  وفيم�ا 
املنظوم�ات املعلوماتية آالت افرتاضية وفق 
VM-  ققني�ة البيئ�ة التّخيّلية باس�تعمال
ware. حيث كل آلة افرتاضية هي موّجهة 
نح�و تطبيق�ة معيّن�ة، وذل�ك باإلضاف�ة 
للخوادم اّلتي ترشف عىل نش�اط الّش�بكة 

االتّصالية للهيئة.

التّطبيقات اإلعالمية  ب.  

م�ع ضب�ط الهندس�ة التّطبيقي�ة للهيئة، 
راهنت إدارة املنظومات املعلوماتية بنجاح 
عىل ف�ّك االرتب�اط امل�اّدي لس�يل الوثائق 
الواردة، واستعمال تكنولوجيات متجّددة، 
وحس�ن معالجة الحجم اله�اّم للمعطيات 
املس�ّجلة وحمايته�ا يف مختل�ف قاع�دات 

البيانات.

ولذلك، اعتم�دت اإلدارة املختّصة عىل عدد 
من التّكنولوجيات والتّقنيات، ومن أهّمها: 

يف  االلكرتون�ي  التّ�رّصف  تطبيق�ة   
الوثائق GED للتّسجيل االلكرتوني مللّفات 

الّضحايا.

 Mail تطبيقة الربيد االلكرتوني املهني  

manager  اّلتي ترّكز بيئة عمل تشاركية 
تضم�ن رسعة العمليات اإلدارية وتحّس�ن 

املردودية ومسار اتّخاذ القرار.

تطوي�ر تطبيقة مكت�ب الّضبط واّلتي   
تمّكن من إنش�اء ملّف للّضحية بتس�جيل 
كّل املعلومات الرّضورية عنه وكل الوثائق 
املودع�ة م�ن طرف�ه إث�ر أّول جلس�ة مع 
الّضحي�ة مع تقديم وصل اس�تالم يف ثالث 

نسخ.

تطوير تطبيقة الفرزTRI  واّلتي تمّكن   
م�ن ف�رز امللّفات حس�ب نوعي�ة االنتهاك 
وإقص�اء امللّفات غ�ري ذات العالقة بعهدة 

الهيئة. 

تطبيق�ة إف�ادة IFADA وهي تطبيقة   
تحتوي عىل األس�ئلة التّفصيلي�ة للّضحيّة 

بمناسبة جلسة االستماع إليه.

تطوير تطبيقة العرض املبارش للوثائق   
التّصويرية والسمعية للّضحية. 

تطوي�ر تطبيق�ة التّ�رّصف يف ضب�ط   
مواعيد جلس�ات االستماع الفردية لضمان 

حسن تنظيمها.

القانون�ي  التّقيي�م  تطبيق�ة  تطوي�ر   
للملّف�ات واّلتي ت�ّم اعداده�ا بطلب فريق 
القض�اة امللحق�ني وتمّك�ن التّطبيق�ة من 

حسن املعالجة القانونية للملّفات الواردة.

تطوير تطبيقة الترّّصف يف األرش�يف   
الّداخيل.

ويف جان�ب آخ�ر، ت�م تركي�ز ع�دد م�ن 
التّطبيقات للمس�اعدة ع�ىل ضمان نجاعة 

العمل اإلداري ورسعته وهي:
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تطبيقة الترّّصف املحاسباتي.  

تطبيقة الترّّصف يف الّدفوعات.  

تطبيقة الترّّصف يف املخزونات.  

تطبيقة الترّّصف يف املنقوالت.  

تطبيقة إعداد الرواتب.  

تطبيقة متابعة امليزانية.  

كما ط�ّورت اإلدارة موقع�ا الكرتونيا وفق 
أح�دث الخصوصي�ات اإلعالمي�ة وال�ذي 
يمثّ�ل قاع�دة معلوماتي�ة ح�ول الهيئ�ة. 
ويمن�ح املوقع بصفة خاّصة إمكانية إيداع 
ملّف عن بُعد، وهي خدمة موّجهة أساس�ا 
للتونس�ينّي املقيمني بالخ�ارج. كما يمّكن 
املوق�ع من اس�تقبال طلب�ات االنتداب عن 

بُعد عرب إعداد ملّف الكرتوني للغرض.

الّسالمة املعلوماتية  ج. 

نظ�را للّرهان�ات املتعّلق�ة بمه�اّم الهيئة، 

تكت�يس املعطي�ات املس�ّجلة ل�دى هيئ�ة 
الحقيق�ة والكرامة والنّتائ�ج املرتبطة بها 
أهمي�ة بالغ�ة، وه�و م�ا يجعل الس�المة 
املعلوماتي�ة وعىل أهميته�ا يف كل األحوال، 
فه�ي ت�زداد أهمي�ة وه�و م�ا تج�ىّل عرب 
العناية الخاّصة بها أثناء ضبط الهندس�ة 

املعلوماتية للهيئة.

الّس�المة  مس�ألة  معالج�ة  تّم�ت  حي�ث 
املعلوماتية يف مختلف مراحل تركيز الهيئة 
عموما واملنظوم�ات املعلوماتية خصوصا، 
وذلك س�واء فيما يتعّلق بسالمة الشبكات، 
أو سالمة التّطبيقات أو تخزين املعطيات.

فف�ي عالق�ة بس�المة الّش�بكات، اتّخذت 
إدارة املنظومات املعلوماتية أقىص درجات 
الوسائل الحمائية لضمان النفاذ، والرّسية 
ونجاع�ة التّواصل الش�بكي. وتّم ذلك عىل 
مس�توى ربط املكات�ب الجهوي�ة وتبادل 
املعطي�ات مع املحيط الخارج�ي. ويف هذا 
الجان�ب، تخضع كل املس�ارات االتّصالية 
التّبادلي�ة م�ع مق�ّر الهيئة لج�دارْي صّد 
لتقوية مستوى الّس�المة من جهة وتقليل 
مخاطر الهجومات االلكرتونية من الخارج 
من جه�ة أخرى. كم�ا ترتب�ط كل أجهزة 
توزيع الشبكة بقاعة التّزويد عرب منفذيْن. 

وفيم�ا يتعل�ق بالخ�وادم، فقد ت�ّم اتّخاذ 
أعىل إجراءات االحتياط�ات لتأمني تواصل 
النش�اط يف صورة أي طارئ. وبخصوص 
االتّصال الّشبكي الالّسلكي، تم توفري هذه 
اإلمكانية للّزائرين ملساعدتهم عىل االتصال 
باألنرتن�ت، وذلك بصفة مختلف�ة عن تلك 

املتوّفرة ملوّظفي الهيئة.

وفيما يتعّلق بس�المة التّطبيقات املطّورة، 
فقد تّم تش�فري خصوصيّاتها ورصد جملة 
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إرساء منظومة العدالة االنتقالية

تقني�ات ذات فاعلية مث�ل تأمني االتّصال، 
وفل�رتة املعطي�ات، والتّ�رّصف يف الرّتميز، 

وتحيني خوادم الواب والتّطبيقات.

وبخص�وص تخزي�ن املعطي�ات، رصدت 
اإلدارة املتخّصصة طرقا للتّخزين اليومي، 
باإلضاف�ة  وذل�ك  والّس�نوي  والش�هري، 

للتّخزين االحتياطي 

دورة تدريبية حول التوثيق 
واألرشيف  - 6 جويلية 2015





الباب الثاني

النتائج األولية  
لهيئة الحقيقة 

والكرامة
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الفعلية  األش��غ��ال 
املركزي  املقّر  بتدشني 
10 ديسمرب  للهيئة يوم 
تمّكنت  وقد   .2014
الخروج  من  الهيئة 
لتنفيذ  ملموسة  بنتائج 
املهمة املنوطة بعهدتها نورد يف هذا الباب ما 

تحقق منها إىل حدود 31 ديسمرب 2015.

 تلّقي الشكاوى 
والعرائض المتعّلقة 

باالنتهاكات

 1.1 امللف�ات املودع�ة بلغت 23727 
ملفا

بل�غ عدد امللفات املودعة ل�دى الهيئة 23727 
ملفا إىل تاريخ 31 ديسمرب 2015.

األش�هر  حس�ب  املودع�ة  امللف�ات  وتت�وّزع 
والجن�س والوالي�ات واملكات�ب وفق الرس�وم 

البيانية التالية:

استقبلت الهيئة 226 ملفا يف اليوم األول لفتح 
باب إيداع امللفات.

مث�ل ع�دد امللفات املودعة يف ش�هر ديس�مرب 
2014 )أس�بوعان فقط( أعىل معّدل ش�هري 

منذ فتح باب إيداع امللفات.

وعىل مس�توى توزيع مودعي امللفات حس�ب 
الجنس، بلغ عدد املودعني من الذكور 19737 
بنسبة 83 % فيما بلغ عدد املودعني من اإلناث 

3990 بنسبة 17 %.

وتتصّدر واليات القرصين وتونس وقفصة عىل 
التّوايل ترتيب امللفات املودعة حسب الواليات.

وق�د تلقت الهيئ�ة 82 % من إجم�ايل امللفات 
املودع�ة لديها س�نة 2015 يف مقّرها املركزي 
بالعاصمة، الذي كان الجهة الوحيدة الستقبال 
امللفات منذ ديس�مرب 2014 إىل غاية س�بتمرب 
2015 تاريخ تركي�ز أربعة مكاتب جهوية يف 
صفاقس، وسيدي بوزيد، والقرصين وقفصة، 
التي تش�هد اقباال متزايدا من�ذ انطالق تلّقيها 

للملفات. 

17%

83%
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وشملت امللفات املودعة حول انتهاكات حقوق 
اإلنسان والفساد املايل مختلف الحقب الزمنية 
الت�ي تغّطيه�ا عه�دة الهيئ�ة، والت�ي تتعلق 
بمختلف العائ�الت األيديولوجية والسياس�ية 
واالجتماعي�ة لفئ�ات الضحاي�ا م�ن قومي�ني 

ويساريني واسالميني ونقابيني الخ.

حيث تلّقت الهيئ�ة ملفات من ضحايا الحركة 
واليس�ار  برس�بكتيف،  وحرك�ة  اليوس�فية، 

النقاب�ي  والح�راك  تفريعات�ه،  بمختل�ف 
س�نة 1978، وأح�داث الخب�ز س�نة 1984، 
بمختل�ف  اإلس�الميني  ض�د  واالنته�اكات 
تصنيفاتهم طيل�ة الفرتات الزمني�ة، وأحداث 

الحوض املنجمي وأحداث الثورة وما بعدها.

أّما بخصوص بعض االنتهاكات الجسيمة وإىل 
نهاية ديسمرب 2015، بلغ عدد امللفات املودعة 
املتعّلق�ة بانته�اك القت�ل العم�د 298 ملّف�ا، 
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وبلغت ملف�ات انتهاك اإلختف�اء القرسي 73 
ملّفا، فيما تلّق�ت الهيئة 23 ملّفا حول انتهاك 

اإلعدام دون توّفر ضمانات املحاكمة العادلة.

وقد وردت ع�ىل الهيئة ملف�ات تخص معظم 
االنتهاكات املشمولة بالقانون األسايس للعدالة 

االنتقالية.

واعتمادا عىل قراءة أوليّة يف امللفات أثناء فرزها 
)انظ�ر الفق�رة  2.1.1 صفح�ة 47(، تمث�ل 
10 أصن�اف م�ن االنته�اكات 88 % من كل 
االنته�اكات الواردة يف ه�ذه امللفات )16637 
مل�ف(. وفيم�ا ييل نس�بة كل انته�اك يف هذه 

امللفات:

املنع من االرتزاق واشكال 
االعتداء عىل حق الشغل

% 60

51 %اإليقاف التعسفي

انتهاك حرية التعبري واإلعالم 
والنرش

% 47

االعتداء عىل الحرمة 
الجسدية أثناء االحتجاجات 

واملظاهرات أو بمناسبتها
% 39

38 %التعذيب

26 %الرقابة اإلدارية

انتهاك الحق يف التقايض 
واملحاكمة العادلة

% 25

انتهاك الحق يف حرية التجمع 
السلمي

% 20

انتهاك الحق يف السكن 
وحرمة املسكن

% 19

15 %انتهاك الحّق يف الصّحة

ويمك�ن مالحظة وج�ود ترابط ب�ني اإليقاف 
التعس�في من جه�ة أوىل والتعذي�ب والرقابة 

اإلداري�ة من جهة ثانية كانته�اكات متالزمة. 
ففي 75 % من حاالت اإليقاف التعسفي، نجد 
ح�االت تعذيب، ويف 51 % من حاالت اإليقاف 
التعس�في، تكون الرقابة اإلدارية شكال الحقا 

من االنتهاكات.

1.1.1 مسار إيداع امللّفات

اتخ�ذ مجل�س الهيئ�ة جملة م�ن الق�رارات 
لتبسيط كّل مراحل التسجيل:

إيداع امللّف  

يتكّون امللّف من نس�خة م�ن بطاقة التعريف 
والوثائ�ق امُلثبت�ة لوقوع االنتهاك ولو نس�خا 
منها. وتيس�ريا ع�ىل مودعي امللف�ات وخاصة 
منهم الضحايا تحدي�دا، تكتفي الهيئة بوجود 
نس�خة من بطاقة التعريف لقب�ول امللّف، مع 
إمكاني�ة إضاف�ة الوثائق يف وق�ت الحق )حني 
االستدعاء لجلسة االستماع أو قبل ذلك حسب 

رغبة مودع امللّف(. 

مودع امللّف  

يمك�ن تصنيف مودع�ي امللفات ل�دى الهيئة 
كالتايل:

- الضحيّ�ة س�واء كان�ت ضحية مب�ارشة أو 
بالتبعية، فردا أو جماعة، ش�خصا طبيعيا أو 

شخصا معنويا، أو منطقة أو جهة.
- املنسوب إليه االنتهاك.

- شاهد عىل انتهاكات.
- الدولة )بصفتها مترضرة يف قضايا الفس�اد 

املايل(.

ويمك�ن للم�ودع أن يقّدم ملفه عرب ش�خص 
آخر أو محام أو جمعية )دون الحاجة لتوكيل 

كتابي(.

بخصوص مفهوم املنطقة الضحية عىل معنى 
الفص�ل 3.10 م�ن القانون األس�ايس العدالة 
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االنتقالية، استقبلت الهيئة منذ فتح باب إيداع 
امللّف�ات 5 ملّفات ملنطقة أو جهة ضحيّة إىل 

نهاية سنة 2015:
والية القرصين  -

املناطق الداخلية املهمشة - والية القرصين  -
قرية النرص باملكنايس - والية سيدي وزيد  -

العليبات باملكنايس - والية سيدي وزيد  -
املظيلة - والية قفصة  -

وأول مل�ف ملنطقة أو جه�ة ضحيّة أودع لدى 
الهيئ�ة يتعّلق بجه�ة القرصين وكان ذلك يوم 
16 ج�وان 2015 من ط�رف املنتدى التونيس 

للحقوق االقتصادية واالجتماعية. 

طرق ايداع امللّفات مبارشة لدى الهيئة  

يمكن إيداع امللّف لدى الهيئة عرب:

اإلي�داع املب�ارش ل�دى مكتب الضب�ط يف املقّر 
املركزي للهيئة أو يف املكاتب الجهوية.

اإليداع عرب الربيد مضمون الوصول.

 ويف هذه الحالة، يتّم تس�جيل امللف يف تطبيقة 
الربيد ثّم يمّر إىل مكتب الضبط ليقع تس�جيله 

يف تطبيقة إيداع امللفات.

إيداع امللّفات عن بُعد  

هذه الطريقة موّجهة بالخصوص للتونس�يني 
املقيم�ني بالخارج وقد انطل�ق العمل بها منذ 
16 ديس�مرب 2015. حيث وّفرت الهيئة نفس 
التطبيق�ة املعمول بها يف مكت�ب الّضبط التي 
تمّكن مودع امللّف من إمكانية تحميل نس�خة 
م�ن بطاق�ة التعريف أو جواز الّس�فر إضافة 
للوثائق األخرى امُلرفق�ة بامللّف. ويُمكن ملودع 
امللّف عن بُعد تحديد الحيّز الّزمني املناسب له 
لتنظيم جلسة االستماع. ويتحّصل حني انتهاء 

عملية التّسجيل عىل وصل إيداع وقتي.

تمديد آجال اإليداع  

حّدد الفصل 40 من القانون األس�ايس للعدالة 
االنتقالية مدة سنة لتلقي الشكاوى والعرائض 
املتعلقة باالنتهاكات مع إمكانية التمديد لستّة 
أشهر وهو ما قامت به الهيئة استجابة لطلبات 
جمعيات ومنظمات من املجتمع املدني، وبذلك 
يك�ون آخ�ر أجل إلي�داع امللفات ه�و يوم 15 

جوان 20161.

2.1.1 فرز 17091 ملفا

بم�ا أن الهيئ�ة اخت�ارت أن تفتح ب�اب إيداع 
امللف�ات دون الدخ�ول يف تفاصي�ل محت�وى 
الش�كاوى عند اإليداع، وذلك بغرض تبس�يط 
اإلج�راءات، فإنها تق�وم بصف�ة الحقة تحت 
إرشاف لجن�ة البحث والتقيص بف�رز امللفات 
املودع�ة به�دف التأك�د م�ن أن ه�ذه امللفات 
تن�درج فعال ضمن اختصاصه�ا. وقد تّم فرز 
17091 ملّف�ا ُرفض منه�ا 454 ملفا أي أقّل 

من 3 % من إجمايل امللفات الواقع فرزها.

أ.  ثالثة معايري لفرز امللفات

يتّم فرز امللّفات حسب املعايري التالية:

معي�ار زمن�ي: أن يك�ون املل�ف متعلقا   
بانته�اك حصل يف الفرتة الزمنية بني األول من 

جويلية 1955 وموىف ديسمرب 2013 

أن يك�ون  القائ�م باالنته�اك:  معي�ار   
املنس�وب إليه االنته�اك الدولة أو من يترصف 
باسمها أو تحت حمايتها أو مجموعات منظمة

معيار ن�وع االنتهاك: أن يكون االنتهاك   
جسيما أو ممنهجا متى كان صادرا عن الدولة 
أو من يترصف باس�مها أو تح�ت حمايتها أو 
يكون جس�يما وممنهجا متى كان صادرا عن 

مجموعات منظمة.

1   قرار مجلس الهيئة بتاريخ 8 دسمرب 2015.

استقبلت الهيئة 
226 ملفا في 
اليوم األول لفتح 
باب إيداع الملفات. 
مثل عدد الملفات 
المودعة في 
شهر ديسمبر 
2014 )أسبوعان 
فقط( أعلى 
معدّل شهري 
منذ فتح باب إيداع 
الملفات.
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ب.  اإلعالم بالرفض وحّق الطعن

تُوّج�ه مقرتح�ات امللفات املرفوض�ة مع بيان 
أس�باب الرفض إىل مجلس الهيئ�ة للمصادقة 
عليها، وتت�وىل الهيئة إع�الم املعنيني بفحوى 
ق�رارات املجل�س بواس�طة رس�الة مضمونة 
الوص�ول أو أية وس�يلة ناجع�ة تضمن رسيّة 

اإلجراءات.  

ويمك�ن الطعن يف ق�رارات الرفض عن طريق 
»مطلب إعادة نظر« يف أجل خمس�ة عرش يوما 
من تاريخ ثبوت حصول العلم الشخيص ملودع 
امللّف. ويُرفع األج�ل إىل ثالثني يوما يف صورة 
م�ا إذا كان املعن�ي بالقرار مقيم�ا بالخارج. 
ويف صورة الّطع�ن، يقوم فريق الفرز برتكيبة 

ُمغايرة بدراسة امللّف من جديد.

 2.1.  التواصل املبارش مع الضحايا

يس�عى أعض�اء الهيئ�ة إىل التّواص�ل املبارش 
مع الضحايا س�واء كان ذلك يف مس�توى املقّر 
املركزي أو يف الجهات يف إطار لقاءات جماعية 
أو فردية حس�ب الحاجة. وق�د مّكن ذلك من 

تعزيز ثقة الّضحايا بالهيئة.

كما خّصصت الهيئة مكتبا الستقبال الضحايا 
الذي�ن يتصل�ون مب�ارشة به�ا ملتابعة س�ري 

معالجة ملفاتهم. 

ويتوىّل ه�ذا املكتب توجيه الضحايا، ومن ذلك 
تحديدا رصد الحاالت املستعجلة التي تستوجب 
من�ح األولوي�ة لتنظيم جلس�ة االس�تماع، أو 
تقديم اإلحاطة االجتماعية والنفس�ية الالزمة. 
وذل�ك باإلضاف�ة إىل دور املكتب يف مس�اعدة 
الضحاي�ا عىل تكوين ملفاتهم وتقديم مختلف 

االستفسارات ذات العالقة.

وتت�وىّل املكات�ب الجهوي�ة بدورها اس�تقبال 
مودع�ي امللفات ملتابع�ة ملفاته�م والتواصل 

معهم بصفة مبارشة.

 3.1.  مركز نداء: حلقة وصل بني 
الهيئة والضحايا

تلبي�ة لحاج�ة املواطن�ني عموم�ا والضحاي�ا 
خصوص�ا للحص�ول ع�ىل معلوم�ات ح�ول 
الهيئ�ة وامللف�ات املودع�ة، قام�ت الهيئة منذ 
تدش�ني مقّرها الّرسمي يف 10 ديسمرب 2014 
بإح�داث مرك�ز ن�داء انطلق يف عمل�ه الفعيل 
يف 15 ديس�مرب 2014 ليق�وم بتلّق�ي جميع 
االتص�االت من املهتّمني بعم�ل الهيئة. وقد تّم 
وض�ع رقم أخرض لالتصال بصفة مّجانية 

هو 80106050.

ويؤّم�ن مركز الن�داء ثالث وظائف أساس�ية 
وه�ي اإلجاب�ة ع�ىل االستفس�ارات، الوظيفة 
املحورية للمركز، وكذلك توجيه االس�تدعاءات 
ملقدّمي اإلفادات، إضافة إىل تلّقي اإلش�عارات 

وإعالم الجهات املختّصة يف الهيئة بها. 

اإلجابة عىل االستفسارات  

تلقى مركز النداء 18112 اتصاال خالل س�نة 
2015، مثّلت استفس�ارات الضحايا عن تقّدم 
ملفاتهم الجزء األكرب منها وفق ما يبيّنه الّرسم 

البياني املوايل. 

وتمث�ل االستفس�ارات ح�ول متابع�ة امللفات 
لس�عي  وذل�ك  ال�واردة  االتص�االت  أغلبي�ة 
أصحابه�ا إىل االط�الع ع�ىل تق�ّدم ملفاته�م 
ومآلها. كما يمثل التساؤل حول كيفية تكوين 
امللف وكيفي�ة إيداعه من أكثر االستفس�ارات 
ال�واردة عىل مركز النداء، ويتّم توجيه صاحب 
االستفس�ار بع�رض مضمون املل�ّف والطرق 

املتوّفرة لإليداع.

وينّسق مركز النداء بصفة متواترة مع الجهات 
املختّص�ة يف الهيئة لتقدي�م اإلجابة حول مدى 

التقّدم يف معالجة امللّفات.

وتت�ّم اإلجابة عىل االستفس�ارات أساس�ا من 
خ�الل ج�ذاذة األس�ئلة املتوات�رة، املتوّف�رة 
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10187 ;56%

 ;3522  ;
20%
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;  
1961 ;11%

 ;796  ;4%

 ;733 ;4%

18112 

بالتوازي ع�ىل املوقع االلكرتوني للهيئة، والتي 
يت�ّم تحيينه�ا بصف�ة متواصلة ع�رب اإلضافة 
والتعديل بحس�ب نوعية االستفسارات وتقّدم 

سري أشغال الهيئة.

تلّقي اإلشعارات  

ينّس�ق مركز النّداء بصف�ة يومية مع الهياكل 
املختّص�ة بالهيئ�ة وذل�ك بتوفري اإلش�عارات 
ال�واردة م�ن مودع�ي امللّف�ات، ومنه�ا ع�ىل 
سبيل الّذكر، إش�عارات حول أخطاء بامللفات 
إلصالحه�ا، وتغي�ري أرقام الهات�ف، والحاالت 
الصحي�ة واالجتماعي�ة املس�تعجلة وح�االت 
التهديد التي يتع�ّرض لها الضحايا بعد إيداع 

ملفاتهم.

وقد تلقى مركز النداء 673 اشعارا خالل سنة 
.2015

وال يقترص تنس�يق مركز النّ�داء مع املصالح 
املختّص�ة يف املقّر املركزي فقط، حيث ينّس�ق 
كذل�ك م�ع املكات�ب الجهوية وذل�ك عىل عدة 
مس�تويات وتحديدا بخصوص االستفسارات 
ح�ول امللف�ات واإلعالم ح�ول وج�ود حاالت 

مستعجلة.

تحيني امللّفات  

ينّسق مركز النداء مع فرق عمل تلقي اإلفادات 
وتحلي�ل امللف�ات ح�ول إتمام مل�ّف صاحب 
اإلفادة س�واء قبل جلسة االس�تماع أو بعدها، 
وذل�ك باالتص�ال ب�ه وإعالم�ه بإتم�ام ملفه 
بالوثائق الالزمة )ملف صحي، ملف قضائي، 

أرقام هاتف...(.

 جمع المعطيات 
ورصد االنتهاكات وتوثيقها 

ووضع قاعدة بيانات

 1.2 تطوير قاعدة البيانات الخاصة 
لسماع الضحايا: اإلفادة

تمثّل مرحلة قبول اإلفادات )حصص االستماع 
الرسيّ�ة( م�ن أه�ّم مراح�ل معالج�ة ملفات 
الضحاي�ا ومقدمي اإلفادات. ذل�ك أّن املرحلة 
الالحق�ة لحصص االس�تماع وتعمري اإلفادات 
سيقع خاللها التدقيق، والتحليل، والتقيّص يف 

كل ما ورد يف اإلفادة من ترصيحات ووثائق.

1.1.2 متطّلبات اإلفادة 

عملت الهيئة منذ انطالق تس�جيل امللفات عىل 
أن توف�ر قاعدة بيانات خاّص�ة باإلفادة تمثّل 
نافذة ملعرف�ة الضحية واملعلوم�ات الثابتة يف 
الف�رتة التي حصل فيها االنته�اك، وذلك وفق 
م�ا يقتضيه الفص�الن 39 و56 م�ن القانون 

األسايس للعدالة االنتقالية.
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وقد تم تطوير اإلفادة لتعمريها حني االستماع. 
ويقع تبويب كل املعطيات التي يتم تس�جيلها 
بطريق�ة معيّنة يف قاع�دة البيان�ات ما يمّكن 

الهيئة من استغاللها الحقا.
وتحت�وي تطبيق�ة اإلف�ادة، الت�ي اس�تغرق 
تطويرها حوايل 6 أشهر، عىل 450 سؤاال يمّكن 

طرحها من اإلحاطة بكل جوانب االنتهاك. 

2.1.2 قاعدة بيانات اإلفادة

حّددت الهيئة 32 صنفا من االنتهاكات:

- انتهاكات جسيمة أو ممنهجة متعلقة 
بالحقوق السياسية واملدنية:

1( القتل العمد
2( اإلع�دام دون توف�ر ضمان�ات املحاكمة 

العادلة
3( االغتصاب وأشكال العنف الجنيس

4( التعذيب
5( االختفاء القرسي

6( التخف�ي االضط�راري خ�وف املالحقة 
واالضطهاد

7( الدف�ع اىل الهجرة االضطرارية ألس�باب 
سياسية

8( اإليقاف التعسفي
9( انته�اك الح�ق يف التق�ايض واملحاكم�ة 

العادلة
10( املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة 

يف السجن
11( الرقابة اإلدارية 

12( اإلقامة الجربي�ة وانتهاك حرية التنقل 
داخل البالد

13( انتهاك حرية التنقل اىل الخارج والحق 
يف جواز السفر

14( الدفع اىل الطالق واالجبار عليه
15( انتهاك حرية التعبري واإلعالم والنرش

16( انتهاك الحق يف حرية التجمع السلمي
17( انته�اك الح�ق يف تكوي�ن الجمعي�ات 

واألحزاب والنقابات
املعتق�د  الح�ق يف ممارس�ة  انته�اك   )18

والعبادة
19( انتهاك الحق يف حرية اللباس واملظهر

20( التجنيد القرسي
»مق�اوم  بصف�ة  االع�رتاف  ع�دم   )21

للمستعمر«
22( االعت�داء ع�ىل الحرمة الجس�دية أثناء 

االحتجاجات واملظاهرات أو بمناسبتها

- انتهاكات جسيمة أو ممنهجة متعلقة 
واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  بالحق�وق 

والثقافية
23( انتهاك الحق يف السكن وحرمة املسكن

24( املنع من االرتزاق واشكال االعتداء عىل 
حق الشغل

25( انتهاك الحق يف الّصحة
26( انتهاك الحق يف التعليم

27( انتهاك الحرية األكاديمية
28( انتهاك الحق يف الثقافة

29( انتهاك حق امللكية

- االنتهاكات األخ�رى املنصوص عليها 
خاصة صلب قانون العدالة االنتقالية

30( تزوير االنتخابات
31( الفساد املايل واالعتداء عىل املال العام 

32( التهميش واالقص�اء املمنهج للمناطق 
أو مجموعات محددة.

وّف�رت الهيئ�ة إمكانية إضاف�ة أي صنف من 
االنتهاكات غري املذكورة آنفا والتي من املمكن 

أن يكون قد تعرضت لها الضحية.

كما انتدبت الهيئة خب�ريا مختصا يف اإلحصاء 
لضم�ان مالءمة محت�وى اإلفادة ملس�تلزمات 

االستغالل اإلحصائي. 

كذلك تعاقدت الهيئة مع مدّقق خارجي للتأكد 
من استجابة اإلفادة ل�:

- دورها الوظيفي يف تحويل املعلومات املتلقاة 
إىل معطيات رقمية تمّكن من توفري التقاطعات 
فيما يخّص مجموع�ات الضحايا واالنتهاكات 

ومرتكبيها.
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- مس�تلزمات الس�المة املعلوماتي�ة من حيث 
تخزي�ن املعطيات ومعالجته�ا، وتأمني النفاذ 

إليها.

ويهدف تصمي�م قاعدة البيان�ات »إفادة« إىل 
توف�ري إمكانية اس�تخراج البيانات والحصول 
ع�ىل تقيي�م كّم�ي لالنته�اكات وضحاياه�ا 

ومرتكبيها ومن بينها:

إمكانية القيام برسوم بيانية:  

والتاري�خ  االنته�اكات  حس�ب  التوزي�ع   -
واملنطقة.

- توزي�ع وفق معيار الس�ّن لضحايا مختلف 
االنتهاكات حسب السنوات واملكان.

- تع�ّدد االنته�اكات املرتكب�ة م�ن مختل�ف 
مؤسسات الّدولة حسب سنة االرتكاب.

- توزيع االنتهاكات حسب مرتكبي االنتهاكات 
أو املؤسسات املسؤولة.

- التوزيع الجغرايف للضحايا.
- إحصائيات حول األرضار الحاصلة للضحايا 

جراء االنتهاكات.
- إحصائيات حول تعّدد أش�كال جرب الرّضر 

املطلوبة.

معلومات حول مرتكبي االنتهاكات:  

- املالءم�ة مع قائمة املس�ؤولني الس�اميني يف 
الدولة قبل اإلدراج يف قاعدة البيانات.

- قائم�ة مرتكب�ي االنتهاك امُلحتملني حس�ب 
املهنة )رشط�ة، قضاة، حرس وطن�ي، أعوان 

سجون، إلخ(.

حص�ول  تثب�ت  تقاطع�ات  اإلف�ادة  وتوف�ر 
انته�اكات، يمك�ن الحق�ا تأييده�ا بأدلة يتم 

استخراجها من األرشيف العاّم والخاّص.

التوثيق واألرشيف، أداة   .2.2 
لكشف الحقيقة 

الوثائ�ق  يف  الت�رّصف  اس�رتاتيجية  تق�وم 
واألرش�يف يف الهيئة عىل عنرصين أساس�يني 
وهم�ا وض�ع نظ�ام ش�امل إلدارة الوثائ�ق 
وامللف�ات خاص بأعم�ال الهيئ�ة ولجانها بما 
يضم�ن حفظها وتوثيقها م�ن جهة وتتبّع أثر 
مايض االنته�اكات الجس�يمة و/أو املمنهجة 

لكشف حقيقتها من جهة ثانية.

وإن كان العن�رص األول يتعل�ق بوضع هيكلة 
إدارية تس�هر ع�ىل تحقيق ذل�ك الهدف الذي 
ينط�وي عىل أهمي�ة فائقة للبل�د وتاريخه من 
خ�الل اس�تقبال كميات كب�رية م�ن الوثائق 
ويف أش�كال متنوعة وأوعي�ة مختلفة وطبيعة 
متعددة خالل فرتة زمنية قصرية فإّن العنرص 
الثاني يشمل آليات وأدوات وإجراءات تتمحور 
يف مجملها حول األرش�يف بمفهومه الواس�ع 

كما ورد يف القانون.

وق�د تمكنت الهيئ�ة من تركي�ز مجموعة من 
األنظمة واآلليات التي مثلت أسس�ا لسياستها 
مجمله�ا  يف  تف�ي  والتوثيقي�ة  األرش�يفية 
بمتطلبات املعيار ال�دويل للترصف يف الوثائق 

)iso 15489( وهي:

أن  أي  املعلوم�ات«،  إدارة  »نظ�ام   
املخت�ص يف الوثائق واألرش�يف، باإلضافة إىل 
مه�ام الترصف يف األرش�يف وحفظ�ه، يتابع 
تنق�ل الوثائ�ق واملعلومات، حال تس�لمها أو 
إنش�ائها ويعمل عىل تأمني تداولها، ويس�اهم 
يف إنش�ائها، مهما كان وعاؤه�ا ورقيا كان أو 

الكرتونيا أو رقميا.

»الحف�ظ املرك�زي«، أي تأم�ني حف�ظ   
األرش�يف الجاري املتعل�ق بالضحايا بمخزن 
حفظ مركزي يكون تحت إرشاف األرش�يفي، 
وقد س�اعد عىل نج�اح ه�ذا النظ�ام، اعتماد 
إج�راء رقمنة جميع امللفات بطريقة تمكن من 
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التعامل مع النس�خة الرقمية واالس�تغناء عن 
امللف الورقي.

»اإلدارة الرقمية والترصف االلكرتوني   
يف الوثائ�ق«، أي اعتماد اآللي�ات اإللكرتونية 
تداوله�ا  لتيس�ري  الوثائ�ق  واعتم�اد رقمن�ة 

وإتاحتها وضمان سالمة حفظها. 

األرص�دة  ومعالج�ة  »تجمي�ع   
األرش�يفية«، أي تجميع األرشيفات الشاهدة 
ع�ىل االنته�اكات املش�مولة بقان�ون العدال�ة 
االنتقالية ومعالجتها لتيسري تناولها من طرف 

لجان الهيئة.

حادثة األرشيف الرئاسي

يق�وم املب�دأ الع�ام يف الترّصف يف األرش�يف 
يف إط�ار العدال�ة االنتقالية عىل أن الس�لطات 
الجدي�دة تتّخ�ذ خ�الل الف�رتات االنتقالي�ة، 
خط�وات فورية لتأم�ني الوثائ�ق واملعطيات 
التابع�ة للمؤسس�ات الت�ي ش�كلت األجه�زة 
القمعية للحكومة الس�ابقة أو للنظام السابق. 
وينبغ�ي أن تتضّم�ن هذه الخط�وات التكفل 
بتل�ك الوثائ�ق واملعلوم�ات وتفوي�ض هيئ�ة 
مح�ّددة ب�اإلرشاف عليه�ا والّس�ماح بوصف 
مهن�ي ملحتوياته�ا واعتماد سياس�ة واضحة 
بش�أن إمكانية االط�الع عليها، وانش�اء نظام 

يضبط سبل هذا االّطالع.

وأش�ارت العدي�د من التقارير ومن ش�هادات 
مسؤولني كبار يف الدولة إىل أّن األرشيف املوجود 
بالق�رص الرئ�ايس بقرطاج قد تّم املس�اس به 
منذ 14 جانفي 2011 يف عديد املناسبات دون 
أي أس�اس قانون�ي بما أن القانون األس�ايس 
للعدالة االنتقالية هو الترشيع األول الذي نظم 
التدخل يف هذه األرشيفات. فصيانة هذا النوع 
من األرش�يفات هو من املهام األساسية للهيئة 

لتيسري معرفة االنتهاكات.

ويف ه�ذا الس�ياق ش�ّكلت حادث�ة األرش�يف 
الرئايس التي تّم استغاللها ضد الهيئة لتضليل 
الرأي العاّم يف ش�أنها، نقط�ة تحّول يف عالقة 
الهيئة بمختلف مؤسس�ات الدولة وخصوصا 
يف موضوع األرش�يف. وفيما ييل رسد األحداث 
كما جرت والنتائج التي وصلت إليها الهيئة يف 

هذا الشأن.

مسار األحداث

تبعا الجتماع انعقد بقرص قرطاج بتاريخ 11 
جويلية 2014 بني رئيس الجمهورية ومجلس 
هيئ�ة الحقيق�ة والكرام�ة، اس�تجاب رئيس 
الجمهورية لطلب الهيئة يف النفاذ إىل أرش�يف 
الرئاس�ة ثم تواصلت سلس�لة من االجتماعات 
بداي�ة م�ن 17 جويلي�ة 2014 م�ع دي�وان 
الرئاس�ة واملستش�ار رئيس الدائرة القانونية 
انته�ت إىل اتف�اق كتابي بتاري�خ 25 نوفمرب 
2014 يقيض بنقل األرش�يف الوس�يط قصد 
جرده ورقمنته وحفظه بمؤسس�ة األرش�يف 
الوطن�ي تطبيقا للفصلني 52 و54 من قانون 

العدالة االنتقالية.

من جهة أخرى، أجرت هيئة الحقيقة والكرامة 
اتصاالت مع مؤسسة األرشيف الوطني منذ 13 
نوفمرب 2014 قصد التنسيق مع هذه املؤسسة 
الوطنية وإرس�اء رشاكة للترّصف يف أرش�يف 
الرئاس�ة. وت�م االتفاق عىل أن تتوىّل مؤسس�ة 
األرش�يف الوطن�ي اس�تالم األرش�يف ليودع 
لديه�ا عىل أن ت�رتك لهيئة الحقيق�ة والكرامة 
نفاذا مفتوحا للوثائق، باإلضافة إىل مس�اعدة 
لوجيستية لدعم أعمال الرقمنة، ووضع قاعدة 
بيانات مش�رتكة، وع�ىل أن يتّم ذل�ك يف إطار 
بروتوكول تصادق عليه يف وقت الحق رئاس�ة 
الحكومة بوصفها سلطة اإلرشاف عىل مؤسسة 
األرش�يف الوطني. وبناء عليه، س�عت الهيئة 
بداية من 22 ديسمرب 2014، لرتتيب األمر مع 
املدير العام ملؤسسة األرش�يف الوطني، حتى 
يضع عىل ذّمة الهيئ�ة مخزن حفظ مخّصص 
يت�م نق�ل األرش�يف إلي�ه م�ع تعزي�ز فريق 
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املختّصني يف األرش�يف بأربعة أعوان يؤمنون 
ج�رده قبل الوضع بالحافظ�ات والكرطونات 
املعّدة للنّقل. لكن بتاريخ 24 ديس�مرب 2014 
وخالل جلس�ة عمل، أبدى مدير عام األرشيف 
الوطني تحّفظات عىل قبول أرش�يف الرئاسة 
بمؤسس�ته وعرب عن رضورة الحصول املسبق 
عىل الرتاخي�ص من رئاس�ة الحكومة قبل أي 

تعاون مع الهيئة.

لهذه األس�باب، قّرر مجلس الهيئة يف جلس�ته 
العاّمة ليوم 24 ديسمرب 2014 نقل األرشيف 
إىل مق�ر الهيئ�ة املرك�زي يف انتظ�ار تحويله 
إىل األرش�يف الوطني الحق�ا. واتّخذت الهيئة 
االحتياطات الالزمة قصد تأمني س�المة النقل 

والحفظ.

قب�ل املوعد املح�ّدد لنقل األرش�يف بيوم، أي 
ي�وم الخمي�س 25 ديس�مرب 2014، تح�ّول 
فري�ق مخت�ّص يف األرش�يف إىل قرص قرطاج 
للقيام باألعم�ال التحضريية الالزمة، وتحّصل 
فريق مفّوض من الهيئة عىل جميع الضمانات 
الكتابية لريافق األمن الرئ�ايس قافلة العربات 
ناقلة األرش�يف إىل مق�ّر الهيئ�ة بمونبليزير. 
وقد تس�ّلم األم�ن الرئ�ايس القائمة اإلس�مية 
للمصاحبني للقافلة كما تسّلم مسؤولو الديوان 
الرئايس نظريا منها قب�ل وصول فريق الهيئة 

املفّوض كما طلب منهم.

ي�وم الجمع�ة 26 ديس�مرب 2014 صباح�ا، 
تص�ّدت نقاب�ة األم�ن الرئايس لفري�ق الهيئة 
ومنعت�ه م�ن نقل األرش�يف. علم�ا وأن عديد 
الصحفيني مصحوبني بآالت التصوير تواجدوا 

عىل عني املكان رغم رّسيّة املهّمة.

اضط�ّر فري�ق الهيئ�ة إللغ�اء املهّم�ة واتفق 
م�ع فريق الدي�وان الرئايس عىل عق�د اجتماع 
بحض�ور أعضاء الفريق الرئايس الجديد قصد 
دراس�ة الوضعيّة وإيجاد الحلول املالئمة. وتم 
االتف�اق يف البداية عىل عقد ه�ذا االجتماع يوم 
األربعاء 31 ديس�مرب 2014 لكن وقع ارجاؤه 
بس�بب االنش�غال بالرزنامة املتعّلقة بمراسم 

تس�ّلم رئي�س الجمهوري�ة الجدي�د املنتخب 
ملهامه.

وق�د صدر مس�اء ي�وم الجمعة 26 ديس�مرب 
2014 بالغ ع�ن رئاس�ة الجمهورية يتضّمن 
أن »أعوان�ا تابعني لنقابة األمن الرئايس منعوا 
هيئ�ة الحقيق�ة والكرامة من نقل األرش�يف« 
وأّن رئاس�ة الجمهورية تنبّه إىل أّن هذا املنع ال 
يعرّب يف يشء عن موقفه�ا تجاه هيئة الحقيقة 
والكرام�ة وهي مازالت ملتزم�ة بالرشاكة مع 

جميع املؤسسات الدستورية وفق القانون.

صحفيون وأمنيون يواكبون 
مهمة نقل األرشيف الرئايس 

»الرسية« ! - 26 ديسمرب 
2014
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بن�اء عىل ما ت�م ذكره، رفع مجل�س الهيئة يف 
نفس اليوم عريضة دعوى إىل وكيل الجمهورية 
بتونس موضوعها »إعاقة عمل الهيئة« من قبل 
أط�راف من األمن الرئايس واس�تند إىل أحكام 
الفص�ل 66 من قانون العدال�ة االنتقالية وتّم 
فت�ح تحقيق يف الغ�رض باملحكم�ة االبتدائية 

بتونس، وتتواصل اإلجراءات القضائية.

قام�ت الهيئ�ة بع�د ذل�ك بمواصلة التش�اور 
مع مؤسس�تْي رئاس�ة الجمهورية واألرشيف 
الوطن�ي لتفعي�ل صالحياته�ا يف النف�اذ إىل 

األرشيف. 

خرباء تونسيون ودوليون يدّعمون موقف 
الهيئة بخصوص النفاذ إىل األرشيف

يف إط�ار مش�اوراتها مع رئاس�ة الجمهورية 
ورغب�ة منه�ا يف تعزي�ز موقفه�ا القانون�ي 
وتأسيسه عىل طريقة تعاملها مع مسألة النفاذ 
إىل األرشيف الرئايس كإحدى الصالحيات التي 
ج�اء بها القانون األس�ايس للعدال�ة االنتقالية 
وكوس�يلة ال غن�ى عنها لتحقي�ق أهدافها من 
كش�ف للحقيق�ة وتفكي�ك ملنظومة الفس�اد 

املس�ؤوليات  املؤسس�ات وتحدي�د  وإص�الح 
وتحقي�ق املصالح�ة الوطني�ة، قام�ت الهيئة 

باستشارة خرباء تونسيني ودوليني.

فجاءت مواقفهم كالتايل:

1/ خب�ري تون�يس يف القان�ون االداري2 ب�نّي 
»الهيئ�ة تتمتّ�ع بحرية مطلقة للنف�اذ إىل كل 
الوثائ�ق عمومي�ة كانت أو خاص�ة، وال يمكن 
معارضته�ا ب�أي تحج�ري مهم�ا كان نوعه«. 
وبخص�وص إمكانية انتقاء اإلدارات العمومية 
ملا تس�مح به للهيئ�ة من نفاذ ف�إن »اإلدارات 
العمومية تمارس صالحياتها... يف إطار سلطة 
مقيدة وال يمكنها ان تق�وم باي اجتهاد وانما 
ه�ي مطالبة بتنفي�ذ ما تطلبه هيئ�ة الحقيقة 
والكرام�ة ». وأق�ّر أيض�ا بأن لرئي�س الهيئة 
»س�لطة تقديرية واس�عة فيما يتعلق باختيار 
الوس�يلة األنج�ع... ليقوم بتأم�ني الوثائق أو 
غريه�ا م�ن املنق�والت ل�دى س�لطة عمومية 

يختارها«.

وبخصوص مبادرة الذوات العمومية والخاصة 
بتقدي�م تصاري�ح إىل الهيئة ح�ول كل ما بلغ 
إىل علمه�ا م�ن معلوم�ات ومعطي�ات تتصل 
بمنظوم�ة العدالة االنتقالي�ة، فاملرشع حرص 
»ع�ىل أن يجعل من اع�الم الهيئة مس�ألة من 
صميم اجتهاد املبلغ دون االلتصاق بموضوع 
مع�نّي وذلك ينه�ي إىل الهيئة أك�رب حجم من 
املعلومات واملعطيات دون االقتصار عىل مجال 
معني من اختصاصاتها وهو ما يمكنها مبدئيا 
من الوقوف عىل حقائق ال يقدر عامة الضحايا 
عىل اثباتها وال تتوفر بالرضورة لدى املشتكني 

الذين تعرضوا إىل انتهاكات«. 

وفيما يتعل�ق بالتعهد التلقائي، فاملرّشع أوكل 
إىل الهيئ�ة »صالحي�ات واس�عة ال يمك�ن أن 
تقترص عىل ش�كايات مقدم�ة إليها من طرف 

الضحايا«. 

http://www.ivd.tn/ar/wp-content/   2
uploads/2015/12/Archives_Presidentielles-

Expertise_Mohamed_Kolsi.pdf

جلسة عمل مع ممثلني عن 
عدد من الوزارات يف عالقة 

باألرشيف - 04 فيفري 
2015
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2/ حس�ب الخبري الثاني وهو أستاذ محارض 
يف القانون الدستوري وحقوق اإلنسان3، فإن،

- »للهيئ�ة والي�ة عامة يف ج�رد وحجز ورفع 
ونقل األرش�يف وغريه من الوثائق التي تصل 

إليها طوعا أو بطلب ملزم منها ». 

- للهيئة »استعمال هذا الحق... عند الرضورة 
وعن�د توفر قرائن جدي�ة تفيد بوجود مخاطر 
تتهدد سالمة األرشيف والوثائق. ويندرج ذلك 
يف نط�اق واجب الهيئة الع�ام يف املحافظة عىل 
الذاك�رة الوطنية م�ن جهة وتأمينه�ا لحجية 

األدلة التي بحوزتها من جهة ثانية«.

- تم�ارس الهيئ�ة ه�ذه الوالي�ة »بمناس�بة 
التحقي�ق يف خروقات أو اعت�داءات تندرج يف 
نطاق صالحيات الهيئة عىل أس�اس ش�كاوى 

بعينها ُرفعت أمامها«.

- »كم�ا تُم�ارس هذه الوالي�ة العاّمة يف نطاق 
مه�ام الهيئ�ة يف البح�ث والتق�يص التلقائي 
عن االنته�اكات والخروقات الت�ي نص عليها 
القان�ون وكذل�ك يف عالقة بدوره�ا يف إصالح 
املنظومة اإلدارية وتصفية منظومة االس�تبداد 
إضاف�ة إىل مهامه�ا املتعلق�ة بحف�ظ الذاكرة 
الوطني�ة وج�رد وتثبيت االنتهاكات يف س�جل 
موح�د واعداد قائمات بيانات يف ذلك. كّل هذه 
املهام تستوجب عقالنيا وقانونيا حّق الهيئة يف 
النفاذ إىل األرشيف الوطني دون أن يكون ذلك 
مقي�دا بوجود تحقيق مفتوح عىل إثر ش�كوى 

محّددة«.

3/ قام�ت الهيئ�ة أيضا باستش�ارة خبريتني 
الس�ويرسية  عن«املؤسس�ة  األوىل  دوليت�ني، 
للس�الم«، والثانية خبرية يف األرش�يف وعضو 
مكت�ب املجل�س الدويل لألرش�يف ومس�ؤولة 
 Élysée سابقة عن األرش�يف بقرص االليزاي

http://www.ivd.tn/ar/wp-content/   3
uploads/2015/12/Archives_Presidentielles-

Expertise_Jawher_Ben_Mbarek.pdf

تحت والية كل من الرئيس�ني فرانسوا ميتاران 
وجيسكار داستان4.

وقد أكد تقرير الخبريتني عىل أن قواعد املجلس 
ال�دويل لألرش�يف تف�رض تمك�ني ضحاي�ا 
االنته�اكات الجس�يمة لحق�وق اإلنس�ان عىل 
معن�ى القانون الدويل من النفاذ إىل األرش�يف 
ال�ذي يمّكنه�م م�ن اثب�ات االنته�اكات التي 
تعّرضوا لها وهو ما جاء به القانون األس�ايس 
للعدال�ة االنتقالي�ة من تمك�ني الهيئة من حّق 

النفاذ إىل األرشيفات العاّمة والخاّصة.

تفعيل صالحية النفاذ إىل أرش�يف القرص 
الرئايس

بعد سلس�لة من جلس�ات العمل، ت�ّم إمضاء 
محرض اتف�اق بني هيئ�ة الحقيق�ة والكرامة 
ورئاس�ة الجمهورية بتاريخ 25 ماي 2015. 
وتس�ّلمت الهيئة بنفس التاريخ جزءا أوال من 
كراس�ات جرد أرش�يف الرئاس�ة التي أعّدها 
األرش�يف الوطني وعددها اثنان. كما تسّلمت 
ثالثة كّراس�ات جرد يف وقت الحق بتاريخ 13 
أكتوب�ر 2015. وتمكن�ت الهيئ�ة م�ن النفاذ 
فعليا إىل األرش�يف الرئايس انطالقا من ش�هر 

نوفمرب 2015.

وبن�اًء ع�ىل طل�ب للنف�اذ إىل قائم�ة محّددة 
للوثائ�ق، رأت الهيئ�ة فائ�دة يف الحصول عىل 
نسخة مرقمنة منها، وتمّكنت الهيئة من النفاذ 
إىل الوثائق املطلوبة عىل امتداد الفرتة الفاصلة 

بني 17 نوفمرب 2015 و22 جانفي 2016.

وق�د تّم�ت عملي�ات معالج�ة ه�ذه الوثائ�ق 
وتستعّد الهيئة لفرتة نفاذ ثانية بعد أن قّدمت 

طلبا يف قائمتني جديدتنْي للوثائق.

ُ بطيئا وال يُلبي حاجة  إال أّن ه�ذا النفاذ يُعت�ربرَ

http://www.ivd.tn/ar/wp-content/   4
uploads/2015/12/Archives_Presidentielles-

Expertise_Elisabeth_Baumgartner_Perrine_Ca-
navaggio.pdf
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الهيئة التي يغّطي عملها الفرتة الزمنية املمتّدة 
من 1955 إىل 2013 وما يوازيها من معالجة 
م�ا ال يق�ّل عن 30 أل�ف ملّف يف حيّ�ز زمني 
قص�ري )أرب�ع س�نوات( وعليه ت�ويص الهيئة 
بالعمل ع�ىل مراجعة طرق النف�اذ هذه وذلك 
بنق�ل األرش�يفات املعنية تحت س�لطة الهيئة 
وترّصفها إىل مقرات تتوفر فيها معايري الحفظ 
حتّى يتسنّى استغاللها مثل مؤسسة األرشيف 

الوطني.

 تنظيم جلسات 
استماع لضحايا االنتهاكات

 1.3 تنظيم 1938 جلسة استماع 
رسية

انطلق�ت الهيئة يف تنظيم جلس�ات االس�تماع 
الرّسية بصفة رسمية بتاريخ 31 أوت 2015، 
وذلك بع�د مرحلة تكوين لفريق اإلس�تماع يف 
ش�هر م�اي 2015. وتّم االس�تماع إىل 1938 
م�ودع ملف وذل�ك طيلة 79 يوم اس�تماع إىل 
غاي�ة ي�وم 31 ديس�مرب 2015. وتس�تغرق 
جلس�ة االس�تماع ب�ني س�اعتني و20 س�اعة 

حسب الحالة.

وم�ن املؤّمل أن يش�هد عدد الجلس�ات نس�قا 
تصاعدي�ا، من خ�الل الرّتفيع يف ع�دد مكاتب 
وف�رق االس�تماع، بالتّ�وازي م�ع تنظيم هذه 

الجلسات باملكاتب الجهوية.

1.1.3 فريق االستماع

رّكزت الهيئة 12 مكتب اس�تماع أي 12 فريق 
إس�تماع5 يتك�ّون كل فري�ق م�ن عنرصي�ن، 
أحدهم�ا مختص يف عل�م اجتماع أو علم نفس 
واآلخ�ر مخت�ص يف القانون. وتجدر اإلش�ارة 
اىل ان أعض�اء املجلس يش�اركون يف جلس�ات 

االستماع كّلما اقتضت الحاجة

أداء اليمني   

قّرر مجل�س الهيئة أن يؤدي فريق االس�تماع 
اليمني وذلك م�ن أجل تأكيد اإللت�زام بواجب 
حف�ظ أرسار الّضحاي�ا. وق�د أّدى الباحث�ون 
املكّلفون بتلّقي اإلف�ادات اليمني أمام الّرئيس 
األول ملحكمة االستئناف بتونس قبل مبارشتهم 

ملهاّمهم6.

كم�ا أّدى اليم�ني كل م�ن فري�ق مكت�ب 
الضب�ط، وف�رق الف�رز والتحلي�ل، وفرق 
األرش�يف واإلعالمية ومقّرري كل الّلجان 
املتخّصصة يف الهيئة وذلك لضمان االلتزام 

بواجب حفظ الرّس املهني.

2.1.3 مكاتب استماع مجّهزة

خّصص�ت الهيئ�ة مكات�ب دائم�ة للملف�ات 
االس�تعجالية والنّس�اء الّضحاي�ا وللتحكي�م 

واملصالحة.  

لالستماع  ثانية  مجموعة  انتداب  يف  الهيئة  انطلقت    5
لتتضاعف عدد جلسات االستماع مّرتني عىل األقل.

6   نّص اليمني وفق الفصل األول من القرار عدد 2 الصادر 
عن هيئة الحقيقة والكرامة املؤرخ يف 29 ماي 2015 املتعّلق 
بحياد  بمهامي  أقوم  أن  العظيم  بالله  أقسم   « اليمني  بأداء 
وإخالص وأمانة ورشف، دون أي تمييز عىل أساس الجنس، 
أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو االنتماء، أو الجهة، 
وأن ألتزم بعدم إفشاء الرّس املهني وباحرتام كرامة الضحايا 

وباألهداف التي أنشأت من أجلها الهيئة«.
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أداء اليمني من قبل الباحثني 
املكّلفني بتلّقي اإلفادات 

أمام الّرئيس األول ملحكمة 
االستئناف بتونس

تعترب الهيئة حسن االستقبال أول خطوة نحو 
ج�رب رضر الضحايا ورّد االعتب�ار إليهم لذلك 
حرص�ت ع�ىل تجهي�ز املكاتب باملس�تلزمات 
اللوجيس�تية الرضورية واملالئمة لطبيعة هذه 
الجلس�ات والتي توّف�ر امُلناخ النف�يس امُلريح 

للضحية.

وقد اتّصلت الهيئة ب�وزارة الثقافة التي قبلت 
أن تم�ّد الهيئة ب��33 لوحة زيتية لرّس�امني 

تونسيني لتأثيث هذه املكاتب.

كم�ا حرصت الهيئة عىل القي�ام برقابة الحقة 
ع�ىل جلس�ات االس�تماع للتحّقق من حس�ن 
اس�تقبال الّضحايا وذلك من خالل مش�اهدة 
تسجيالت هذه الجلس�ات وبالتواصل الالحق 
م�ع الضحايا وم�ع جمعياتهم وه�و ما مّكن 
الهيئة من القيام باصالح بعض االخالالت عرب 

املالحظات الواردة.

3.1.3 االستدعاء لجلسات االستماع

تقوم الهيئة بدعوة الضحايا واملنس�وب إليهم 
االنته�اك والش�هود الذي�ن ُقبل�ت ملفاتهم يف 

مرحلة الفرز لالستماع إليهم.

وتؤكد الهيئ�ة أن الدعوة يتّم توجيهها للمعني 
باألمر )الضحية، أو املنس�وب إليه االنتهاك أو 
الش�اهد( وليس بالرضورة مل�ودع امللّف إن لم 

يكن هو املعني باألمر.

ويتم االس�تدعاء مبدئيا وفق التّسلسل العددي 
إلي�داع امللّف�ات مع إعط�اء األولوي�ة للحاالت 
االس�تعجالية حيث أقّر مجل�س الهيئة معايري 
تتعّلق أساس�ا بالحالة الصحي�ة واالجتماعية 
وتق�ّدم الس�ّن للضحي�ة تمّكن م�ن تمتيعها 
باألولوية يف االس�تماع إليها. ويتّم االس�تدعاء 
عرب تسلس�ل خاّص بالنس�بة مللفات التحكيم 

واملصالحة.
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وتت�وّزع جلس�ات االس�تماع املنجزة حس�ب 
أصناف امللفات وفق الرسم البياني التايل:

ويتّم التنس�يق مع لجنة املرأة بصفة ٌمس�بقة 
بخصوص جلسات االستماع للنّساء الضحايا.

ويؤّمن مركز النداء وظيفة االستدعاء لجلسات 
االس�تماع الرسيّ�ة. وت�ّم االتصال بم�ا يعادل 
1865 صاحب ملف الس�تدعائهم للحضور يف 
جلسات االس�تماع الرسيّة منذ انطالقها نهاية 

شهر أوت 2015.

وتبلغ نس�بة مقّدمي اإلفادة 96 %من إجمايل 
من تّمت دعوتهم لجلس�ات االس�تماع. وتتوىّل 
الهيئ�ة إع�ادة االتّص�ال بم�ّن تع�ّذر عليه�م 
الحض�ور ألس�باب خاّصة وذلك ع�رب الهاتف 
أو عرب رس�الة بريديّة بهدف تحديد موعد ثان 

مناسب لهم.

4.1.3 سري جلسة االستماع الفردية

يتّم تس�جيل جلسة االس�تماع صوتا وصورة 
)أحيانا تسجيل صوتي فقط( ويف كل الحاالت 

بموافقة كتابية ملقّدم اإلفادة.

وتتكّون جلسة االستماع من جزئني:
- رواي�ة تلقائي�ة م�ن ط�رف مقّدماإلفادة 

تكون منطلقا لحفظ الذاكرة الوطنية.
- إجاب�ة عن مجموعة أس�ئلة اإلفادة املعّدة 

للغرض.

ويتس�لم مقّدم اإلفادة وصال يف نهاية جلس�ة 
االستماع.

حفظ التسجيالت وتحيني امللفات  

بع�د إتم�ام جلس�ة االس�تماع، يق�وم فري�ق 
املتابعة بمراقبة حس�ن س�ري جلسة االستماع 
وتحدي�دا فيما يتعلق بالجان�ب التقني. حيث 
يتّم االحتفاظ بالتس�جيل السمعي البرصي يف 

تطبيقة إعالمية يف إطار الرسيّة املطلقة. 

ويف نهاي�ة كل ي�وم عم�ل وعن�د االنته�اء من 
املتابع�ة  فري�ق  يق�وم  االس�تماع،  جلس�ات 
بتجمي�ع كّل اإلفادات الورقي�ة وما يتبعها من 
وثائ�ق تكميلية مرفقة يف ظرف خاص ومغلق 
للتس�جيل ويقوم بإحالت�ه إىل مكتب الضبط، 
ليتوىّل تحيني املرفق�ات يف امللف األصيل املودع 
ثّم لفريق الرقمنة. لتتّم اإلحالة الحقا إىل إدارة 
التوثيق واألرشيف وذلك يف كنف احرتام واجب 

الرسية وحماية املعطيات الواردة وسالمتها.

إجراءات ما بعد جلسات االستماع  

إث�ر جلس�ة االس�تماع، يقوم فريق االس�تماع 
بملئ قسيمة التوجيه التي يضمنها مالحظاته 

وتقييمه األويّل لجلسة االستماع.

ويف حالة إذا ما تبيّنت رضورة اإلحاطة العاجلة 
بصاحب اإلفادة س�واء اجتماعيا، أو صحيّا أو 

12%

88%
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نفسيا، يحيل فريق االستماع مالحظاته للجنة 
البحث والتقيص التي تبّت استعجاليا يف وجود 
صف�ة الضحية من عدمها ث�م توجه امللّف إىل 
لجن�ة ج�رب ال�رضر ورّد االعتب�ار للتعّهد به 

بصفة استعجالية. 

كما تُحال امللفات املتعّلقة بالنساء الضحايا أو 
املطل�وب فيها التحكي�م واملصالحة إىل اللجان 

املتخّصصة.

ويف كل الح�االت، تتح�رى لجن�ة البح�ث 
والتق�ي يف الوقائ�ع واملس�تندات كم�ا 
تسعى إىل استكمال األدلة الالزمة املحمولة 

عىل الهيئة.

5.1.3 جلسات االستماع املتنّقلة

أق�ّرت الهيئة تركي�ز وحدات متنّقلة لس�ماع 
الضحاي�ا يف مقّر س�كناهم وذلك مل�ا تقتضيه 
حاالته�م م�ن رضورة يف عالق�ة بظروفه�م 
الصحي�ة واالجتماعية. وقد انطلق تنظيم هذه 
الجلسات عرب الوحدات املتنقلة منذ يوم 1 أوت 

.2015

حي�ث ق�ّرر مجل�س الهيئ�ة يف مرحل�ة أوىل 

تخصيص 4 سيارات للتنقل لتلّقي اإلفادات يف 
محال سكنى الضحايا والشهود.

كما ق�ّرر املجلس يف مرحل�ة ثانية تخصيص 
مكاتب متنقلة حيث رصدت الهيئة يف ميزانية 
2015 اعتم�ادات ل�رشاء وتجهي�ز 6 مكاتب 
متنقلة ترتكز يف الس�احات العامة الس�تقبال 
امللفات. وقد انطلق�ت إجراءات فتح العروض 
وال�رشاء فعليا خالل س�نة 2015 بينما تمت 

برمجة التنفيذ مع بداية سنة 2016.

وم�ن امله�ّم التمييز ب�ني الوح�دة املتنقلة 
واملكتب املتنّقل حيث تتوىل الوحدة 

االستماع للضحايا يف بيوتهم 
فيما يقوم املكتب املتنّقل 

بتلقي امللفات. 

 6.1.3
جلسات 
استماع 
جماعية

الهيئة  قام�ت 
إىل  باالس�تماع 

مجموع�ات من 

مكتب متنّقل

نموذج مكتب استماع
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مودعي امللف�ات بصفة اس�تثنائية خالل يوم 
واحد نذكر منها:

- االس�تماع إىل مجموع�ة تتك�ون م�ن 22 
س�جينا سياس�يا من اإلس�الميني أصييل 
مدينة نفطة الجنوبية مّمن شملهم مرسوم 

العفو العام، وذلك يوم 21 أكتوبر 2015.

ضحاي�ا االختف�اء  إىل ممث�يّل  - االس�تماع 
الق�رسي لحادث�ة س�واحل طربقة س�نة 
2008 م�ن الجنس�ية التونس�ية والجزائرية 
)3 تونس�يني و18 جزائ�ري(، وذلك يوم 06 

نوفمرب 2015.

- االس�تماع إىل مجموع�ة من اليوس�فيني 
أصي�يل والي�ة قبيل )13 ضحي�ة( مّمن لم 
يش�ملهم قانون نظام الجراي�ات املخّولة 
للمقاومني س�نة 1974، وذل�ك بتاريخ 22 

نوفمرب 2015.

 2.3. اإلعداد لجلسات االستماع 
العلنية

ن�ّص القان�ون األس�ايس للعدال�ة االنتقالي�ة 
ع�ىل تنظيم جلس�ات اس�تماع علني�ة، إضافة 
لجلسات االستماع الرسيّة التي انطلقت الهيئة 
يف تنظيمه�ا وف�ق ما ت�م تبيان�ه7. وإن كانت 
الجلس�ة الرسيّة منطلقا للتقيّص، فإن الجلسة 
العلنية هي أداة لحفظ الذاكرة الوطنية وكذلك 
لكش�ف الحقيقة واملس�اءلة وهو ما يس�تلزم 
اإلعداد الجيّد لها سواء عىل املستوى املضموني 

أو عىل املستوى اللوجيستي. 

وق�د انطلق�ت الهيئة خ�الل س�نة 2015 يف 
ضبط برنامج تنظيم هذه الجلس�ات وتحديد 
معايريه�ا وتم إح�داث لجنة للغ�رض. وقّرر 
مجل�س الهيئة أن تنطلق جلس�ات االس�تماع 

7   الفصل 39 من القانون األسايس للعدالة االنتقالية »تتوىّل 
التالية: - عقد جلسات استماع رسية أو علنية  ااملهام  الهيئة 

لضحايا االنتهاكات وألي غرض متعّلق بأنشطتها«.

العلني�ة بعد االنتهاء م�ن البحث والتقّي 
يف امللفات التي س�يقوم أصحابها بعرض 
ش�هاداتهم وذلك من أج�ل التأّكد من صّحة 
األق�وال قبل عرض الّش�هادة للعم�وم. ولذلك 
فق�د رشع فري�ق عمل خاّص يف إط�ار وحدة 
التحريات وتحليل امللفات يف التقيّص يف امللّفات 

املزمع برمجتها لجلسات االستماع العلنية.

وس�تنطلق هذه الجلس�ات يف منتصف س�نة 
.2016

رشوط ومعايري اختيار حاالت جلسات   
االستماع العلنية

- نوعية الضحية أو املنسوب إليه االنتهاك.
- رشط الس�ّن )أي أن يك�ون القائم بجلس�ة 

االستماع راشدا(.
للع�رض  النف�يس  التحّم�ل  ع�ىل  الق�درة   -

العمومي.
- املوافقة الكتابية للضحية أو للشاهد.

- اله�دف الواض�ح من ع�رض الحالة ملعرفة 
كيفية اش�تغال منظومة االس�تبداد ولتسهيل 

تفكيكها.
- تن�ّوع التمثيلية )الصن�ف، الجهة، الجنس، 
السياس�ية  العائ�الت  التاريخي�ة،  الف�رتة 

والنقابية، االنتفاضات الشعبية، إلخ(.
- االنتهاء من البحث والتقيص يف امللف من قبل 

لجنة البحث والتقيص.
- تن�ّوع االنته�اك )تعذي�ب، عن�ف جن�يس، 
االختف�اء الق�رسي، القت�ل العم�د، الحرمان 
من الحقوق السياس�ية واملدني�ة، حرمان من 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية إلخ(.

وح�ّددت اللجنة املختّص�ة خطة عمل تتضّمن 
رشوط ومعاي�ري تنظي�م جلس�ات االس�تماع 

العلنية.

وقد تعهدت وح�دة التحريات وتحليل امللفات 
بالخصوص ب�20 ملفا مرش�حا لجلسات 
بانته�اكات  تتعّل�ق  العلني�ة  االس�تماع 
االنس�ان  لحق�وق  وممنهج�ة  جس�يمة 
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وبالفس�اد املايل. وتم بش�أنها إنجاز األعمال 
التالية:

لجم�ع  أرش�يفي  مل�ف  نظ�ري  إع�داد    
وتحدي�د  االنته�اكات  إلثب�ات  املعلوم�ات 
مختلف السياقات العاّمة والخاّصة مرفوق 
بأعمال أخ�رى توثيقية تدّعم قرائن اإلثبات 

واألدّلة.

  التحّري مع الّضحايا، ممثّليهم أو مقدمي 
االفادات بش�أن امللف�ات، والتّضمني ضمن 

محارض السماعات.

  تلقي مجموعة من الّش�هادات بخصوص 
وقائع االنتهاكات.

  إع�داد املكاتب�ات ومأموري�ات مختل�ف 
االختب�ارات الالزم�ة لضمان حس�ن س�ري 

التحري والبحث والتحقيق.

ويف إطار استعداداتها، عملت الهيئة عىل إعداد 
ميث�اق مع وس�ائل اإلعالم ح�ول تغطية هذه 
الجلس�ات، وذلك بالرّشاكة مع الهياكل املهنية 
اإلعالمي�ة وعرضت عليه�م مرشوعا يف انتظار 

رّدهم.

 انطالق أعمال البحث 
والتقّصي

إثر جلسات االستماع كما سبق بيانه، تعمد لجنة 
البح�ث والتقيّص إىل تحلي�ل امللفات والتحّري 
والتق�يّص والتحقيق فيها وذل�ك بالتوازي مع 
إعداد اسرتاتيجية البحث واسرتاتيجية للتتبّع. 
ويتضم�ن البحث والتق�يّص كذلك التحقيق يف 
امللفات املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق 
اإلنسان والفس�اد املايل التي ستتّم إحالتها إىل 

الدوائر القضائية املتخّصصة.

 1.4. مسح االنتهاكات

تضطل�ع هيئ�ة الحقيق�ة والكرام�ة بمقتىض 
القانون األس�ايس للعدال�ة االنتقالي�ة بمهمة 
الكش�ف عن مايض انتهاكات حقوق االنس�ان 
الجس�يمة او املمنهجة وعن القائمني بها سواء 
كان�وا من أجهزة الدولة او مجموعات أو أفراد 
ترّصف�وا باس�مها أو تح�ت حمايته�ا وإن لم 
تكن له�م الصفة أو الصالحيّ�ة لذلك أو كانوا 

مجموعات منّظمة.

انطلقت الهيئة يف إعداد مسح حول: 

وحجمه�ا  وعدده�ا  االنته�اكات  طبيع�ة   -
وخطورتها وتوّزعها حس�ب أصناف الضحايا 
)املتغ�ريات الديمغرافي�ة م�ن حي�ث الجنس، 
الحال�ة املدني�ة، املس�توى التعليم�ي، املهنة( 
وحسب توّزعها الجغرايف والفرتة الزمنيّة التي 

وقعت فيها.

- أس�بابها السياس�يّة )النظ�ام الس�يايس يف 
واالجتماعي�ة  املختلف�ة(،  الزمني�ة  الف�رتات 
)نشاط املجموعات املهيكلة يف شكل أحزاب أو 

نقابات أو جمعيات(.

- تحدي�د اآلث�ار املرتتب�ة للضحاي�ا ع�ن تلك 
االنته�اكات )عىل املس�توى الصحي، والبدني، 
واالجتماع�ي  واالقتص�ادي،  والنف�يس، 

والثقايف...(.

 ويهدف املسح الذي انطلقت يف إعداده الهيئة 
إىل معرف�ة واق�ع االنتهاكات الت�ي حصلت يف 

الفرتة املمتّدة بني 1955 و2013. 

وتضّمن املسح: 

  تصني�ف الجرائم واالنته�اكات موضوع 
عمل الهيئة.

  تصنيف الضحايا حسب االنتهاكات التي 
تعّرض�وا له�ا والس�ياقات الت�ي ارتبطت بها 

االنتهاكات املسلطة عليهم.
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وتمثلت مراحل املسح يف: 

  البحث عن املصادر بأصنافها.
  تجميع الوثائق.

  تفريغ الوثائق حسب جدول معد ّ مسبقا 
)تم اعتماده يف دراس�ات مماثلة ويف التجارب 

املقارنة(.

  إحص�اء وترتيب املعلومات للحصول عىل 
نتائج كمية ووصفي�ة وتحليليّة لتحديد أنواع 
االنته�اكات زم�ن حدوثها وإعط�اء فكرة عن 

املسؤولني عنها وعن املترضرين منها. 

وبعد مناقش�ة نتائ�ج املرحل�ة األوىل، تمّكنت 
الهيئ�ة من ح�رص قائم�ة يف مح�اور البحث 
املطلوب تعميقها )أنظر جدول »قائمة محاور 

البحث«(.

االنته�اكات  تباع�ا مس�ح  الهيئ�ة  وتواص�ل 
باتبّاع نف�س املراحل يف إط�ار محاور البحث 

املضبوطة.

 2.4. التحّريات وتحليل امللفات

يتم تحليل ودراس�ة امللفات من قبل فريق من 
املختص�ني يف القانون وعلم االجتماع والتاريخ 
والعلوم السياس�ية واالقتصادية ومن خرباء يف 
املج�االت التي يتطّلبه�ا كل ملف، ويكون ذلك 
بعد ف�رز امللفات واالس�تماع الرّسي. ويرشف 
حالي�ا قض�اة تحقي�ق ُملحق�ني بالهيئة عىل 

أعمال التحّري يف امللفات وتحليلها.

وتت�وىل وحدة التحّري وتحليل امللفات يف إطار 
لجنة البحث والتقيص دراس�ة امللفات الواردة 
عليه بغرض تحليل مضمونها وبيان سياقاتها 
التاريخي�ة واالجتماعي�ة والقانوني�ة واتخ�اذ 
القرار املناس�ب يف شأنها بعد إجراء التحريات 

التالية:

- التأكد من استكمال امللف. ففي حالة معاينة 
غياب وثائ�ق أو نقصها، يطلب فريق التحّري 
وتحلي�ل امللفات من املودع اس�تكمال الوثائق 

املطلوبة مللفه.

- البح�ث يف مضم�ون امللف وم�ا يؤيد وقوع 
االنته�اك أو ينفيه اس�تنادا إىل قاع�دة بيانات 
الهيئ�ة بما يف ذل�ك أقوال الش�هود والضحايا 
اآلخرين واملنسوب إليهم االنتهاكات ومخرجات 
أعم�ال وأبح�اث اللج�ان األخ�رى ومختل�ف 

املؤيدات الواردة عىل الهيئة.

- تدقيق املعطيات املضّمنة بامللف بعد الرجوع 
إىل األرش�يف الوارد ع�ىل الهيئة أو الذي تصل 
إلي�ه لدى أطراف أخرى عرب إجراء التقاطعات 

الالزمة.

- توجيه االستدعاءات الالزمة وسماع املنسوب 
إليهم االنتهاكات والش�هود وإجراء املكافحات 
الالزم�ة عند االقتضاء وبموافقة الضحايا وفق 

ما جاء بدليل إجراءات الهيئة العام.

- إج�راء املعاينات والتفتيش�ات والحجوزات 
الالزم�ة تبعا مل�ا ورد بدليل إج�راءات الهيئة 

العام.

وتّم يف إطار التحريّات وتحليل امللّفات:

تصمي�م ج�ذاذة تحليلي�ة لح�االت القتل   
العمد وح�االت اإلع�دام دون توّف�ر ضمانات 

املحاكمة العادلة.

إعداد تقرير شامل وجرد تفصييل لضحايا   
أحداث جانفي 1984 )انتفاضة الخبز(.

إعداد تقرير ملختلف انتهاكات التعذيب.  

وق�د تعّهد فريق خ�اّص يف وح�دة التحريات 
وتحلي�ل امللف�ات بالوضعي�ات ذات الصبغ�ة 
االستعجالية للتأّكد من صفة الضحية وعنرص 
االس�تعجال فيم�ا يخ�ّص طلب�ات التدّخ�ل 

العاجل.



63

أولى نتائج هيئة الحقيقة والكرامة

قائمة محاور البحث

مح����ور البح���ث رقم املجموعة

االنتهاكات ضد عنارص األنظمة القديمة أثناء التحّوالت السياسية: 1957، 1987، 2011 1

الرصاع اليوسفي )1963-1955( 2

األحداث ذات الصبغة العامليّة )معركة بنزرت 1961، الهجوم ضد الالجئني الفلسطينيني، 
التونسيون الناجون من حرب الخليج الثانية(

3

املحاوالت االنقالبيّّة املجموعات العسكريّة )1962-1980-1987-1991( 4

املواجهات مع اإلسالميني )1981...2008( 5

املواجهات مع اليسار التونيس )الحزب الشيوعي -برسبكتيف-العامل التونيس-حزب 
العمال الشيوعي التونيس )2013-1955(

6

املواجهات مع القومينّي 7

األحداث النقابيّة واالحداث ذات الصبغة االقتصاديّة 

)احتجاجات الفالحني، 1978، أحداث بن قردان 2010( 8

األحداث الطالبيّة )2010-1955( 9

احتجاجات الخبز )1984( 10

املظاهرات بمناسبة حرب العراق )1991( 11

االنتهاكات املتعلقة بمكافحة اإلرهاب )2003( 12

أحداث الحوض املنجمي )2008( 13

ضحايا املنشور عدد 108 والقانون عدد 34 لسنة 1988 املتعلق باملساجد 14

أحداث الثورة التونسية )17 ديسمرب- 14 جانفي( 15

أحداث مرحلة ما بعد الثورة )االغتياالت السياسية -أحداث سليانة -أحداث 9 افريل 
-العبدليّة(

16

تزوير االنتخابات 17

الرصاع مع الناشطني يف مجال حقوق االنسان 18

تطبيق�ة خاص�ة بمس�ح االنتهاكات   
حسب ملفات الضحايا

رّكزت الهيئة تطبيقة خاصة بمسح االنتهاكات 
حس�ب ملف�ات الضحاي�ا بهدف االس�تغالل 
اإلحصائي لعيّنة م�ن ملفات الضحايا لتوجيه 
أعم�ال التح�ّري والتحلي�ل، بم�ا يمكنها من 
دراس�ة امللف�ات وف�ق مجموعات متجانس�ة. 

وتعتم�د التطبيقة عىل معطيات تخّص ملفات 
تّم�ت فيها مرحلة تلّقي اإلف�ادة. وتتعلق هذه 
بالضحي�ة، وباالنته�اك، واملؤيدات  املعطيات 

املتوفرة وطلب الضحية. 
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 3.4.  وحدة التحقيق

األعم�ال  م�ن  بع�دد  التحقي�ق  فري�ق  ق�ام 
االس�تقرائية يف إطار دراس�ة امللفات موضوع 

التحقيق: 

- دراس�ة دقيقة للمؤي�دات املقّدمة من طرف 
الضحايا. 

- مش�اهدة التس�جيالت الس�معية-البرصية 
لتلقي اإلفادات.

- مراس�لة وزارة الداخلي�ة من أجل تس�هيل 
الوصول إىل الشهود الذين لم يمكن استدعاؤهم 
لغياب معلومات ع�ن عناوينهم. ولم تتجاوب 
وزارة الداخلية مع هذه املراسالت إىل حد اآلن. 

- طل�ب ملفات قضائي�ة أو تحقيقية أو طبية 
أو غريها من مؤسس�ات تابعة للدولة وخاّصة 
املحاكم والوزارات والس�جون. ووجدت الهيئة 

تجاوبا من املؤسسة القضائية واملستشفيات.

وعن�د انتهاء أعمال التحقي�ق، يُحال امللف من 
خ�الل قرار ختم أعمال البح�ث ملجلس الهيئة 
مع إشعار املعنيني بحّق الطعن باملراجعة وفق 
أنم�وذج كتابي محّدد مصحوب�ا باملؤيدات إن 
توفّرت، الذي يحيله مجلس الهيئة بعد التثبت 
من جدية الطعن إىل دائرة املراجعة والتكييف 

القانوني إلصدار قرارها النهائي يف شأنه.

حول حماية الضحايا والشهود  

أوكل املرشع للهيئة يف الفصل 40 من القانون 
األس�ايس للعدال�ة االنتقالي�ة مهم�ة حماي�ة 
الضحاي�ا والش�هود. ويف هذا اإلط�ار، نظمت 
الهيئة ورش�ة عمل بالرشاكة مع برنامج األمم 
املتح�دة اإلنمائ�ي بتاري�خ 17 فيفري 2015 
حول تن�اول اإلج�راءات والضواب�ط الواجب 
اتباعه�ا لحماي�ة الضحايا والش�هود يف إطار 
العدالة االنتقالية. وتعمل الهيئة اآلن عىل اعداد 
سياس�تها يف ه�ذه الحماي�ة وهو م�ا يتطلب 

تعاونا متينا مع أجهزة الدولة.

  4.4.  التحقيق يف االختفاء القرسي

ورد ع�ىل الهيئ�ة 39 ملف�ا يتعّل�ق باالختفاء 
الق�رسي إىل نهاية س�نة 2015. وتتوّزع هذه 
امللف�ات ع�ىل ثالث�ة أصن�اف، صن�ف يتعّلق 
بأش�خاص الزال مصريهم مجه�وال، وصنف 
يتعّل�ق بأش�خاص عىل قي�د الحي�اة تعّرضوا 
الختف�اء قرسي يف وقت س�ابق وصنف يتعّلق 

بحاالت اختفاء قرسي جماعي. 

وقام�ت لجنة البح�ث والتق�يّص بالتحّري يف 
ه�ذه امللفات وأعّدت حوله�ا تقريرا أوليا وفقا 
مل�ا تقتضي�ه االتفاقية الدولي�ة لحماية جميع 
األشخاص من االختفاء القرسي وجهته الهيئة 
إىل الس�يد الوزير املكّلف بالعالقة مع الهيئات 
الدس�تورية واملجتمع املدني الذي رّشك الهيئة 
يف اللجن�ة الت�ي ُكّلف�ت بالجواب عىل أس�ئلة 
اللجن�ة األممية الخاص�ة باإلختفاء القرسي يف 

جنيف حول تقرير الدولة التونسية. 

واجهة التطبيقة 
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 منح األولوية التخاذ 
إجراءات اإلحاطة الوقتية 

والعاجلة للضحايا
عّجل�ت الهيئ�ة بوض�ع خط�ة لج�رب الرّضر 
العاج�ل. فقام�ت بوض�ع برنام�ج لإلحاطة 
الفوري�ة يعتمد عىل معاي�ري واضحة ومحددة 
تمّكنه�ا م�ن تحدي�د الح�االت العاجل�ة التي 
تحت�اج إحاطة فورية من غريه�ا. ويف األثناء، 
تعم�ل الهيئ�ة بالت�وازي عىل اإلع�داد لوضع 
برنامج شامل لجرب الرضر الفردي والجماعي 

لضحايا االنتهاكات.

  1.5 املساعدة الفورية واإلحاطة 
النفسية والصحية واالجتماعية 

بالضحايا

1.1.5 معايري جرب الرضر العاجل

تتمثّل معايري تحديد الحاالت العاجلة يف:

تأكي�د صف�ة الضحي�ة: يق�وم فري�ق   
خاّص تاب�ع للجنة البحث والتقيّص بدراس�ة 
أولية وعاجلة للملف�ات للتأّكد من ثبوت صفة 
الضحية عىل معنى القانون األس�ايس للعدالة 

االنتقالية.

الفئ�ات  اعتم�اد  الهّش�ة: ت�ّم  الفئ�ات   
املنص�وص عليه�ا بالقانون املذك�ور بتحديد 
معاي�ري موضوعية ل�كّل فئة كالس�ن والحالة 
الصحية والنفسية واالجتماعية ووجود بطاقة 

إعاقة وعدم وجود مصدر للّدخل إلخ.

2.1.5 ترشيك أجهزة الّدولة يف 
إجراءات جرب الرّضر

تجدر اإلش�ارة إىل أّن قانون العدالة االنتقالية 
يحّم�ل الدول�ة مس�ؤوليّة ج�رب رضر ضحايا 
االنته�اكات، ويلزمها بتوف�ري العناية الفورية 

والتّعوي�ض الوقتي، وهو ما جعلها تتّجه نحو 
العمل املش�رتك والتّشاور املس�تمر مع هياكل 
الدولة ذات العالقة لتوفري مستلزمات اإلحاطة 
والعناية للضحايا. وعملت الهيئة يف هذا اإلطار 
بالخصوص مع وزارتْي الش�ؤون االجتماعية 

والّصّحة العمومية.

علم�ا وأن الهيئة تفتق�د إىل معلومات واضحة 
فيما يخّص ما س�بق تنفي�ذه لفائدة الضحايا 
من تغطية صحيّة وتش�غيل وتس�بقات مالية 
م�ن ط�رف وزارة حق�وق اإلنس�ان والعدالة 
االنتقالي�ة. فبعد ح�ّل الوزارة، طلب�ت الهيئة 
نس�خة من قاع�دة البيانات م�ن وزراء العدل 
ث�م من رؤس�اء الحكومة التي تلقت أرش�يف 
الوزارة. ولم تتمّك�ن الهيئة إىل حّد تاريخ 31 
ديس�مرب 2015 من نسخة من قاعدة البيانات 

املذكورة.

ويف هذا الجانب، تذّكر الهيئة بأن الّدولة أقّرت 
إجراءات عديدة للتعوي�ض الوقتي للمنتفعني 
بالعف�و العاّم وذلك عن طرف هياكل حكومية 
مختلف�ة )وزارة حق�وق اإلنس�ان والعدال�ة 
االجتماعي�ة،  الش�ؤون  وزارة  اإلنتقالي�ة، 
وزارة املالي�ة إل�خ(. ولم تتبّع ه�ذه التدّخالت 
اس�رتاتيجية واضحة وال توج�د قاعدة بيانات 
موّح�دة لها. وبذلك يمثّل تجميع كل املعطيات 
املتعّلقة بهذه التدّخالت خطوة رضورية للهيئة 

يف إطار إعداد برنامج جرب الرّضر الّشامل.

3.1.5 التدّخالت العاجلة

ورد ع�ىل الهيئة 89 طل�ب تدخل عاجل خالل 
س�نة 2015 وس�عيا منه�ا إليج�اد الحل�ول 
الناجع�ة، عمل�ت الهيئة عىل مراس�لة مختلف 
الهي�اكل الحكومية وغري الحكومية املتدخلة يف 
مجال اإلحاطة االجتماعية والصحية بالضحايا 
إىل جانب مراسلتهم فيما يتعلق خاصة بمسائل 

تسوية وضعياتهم املهنية واالجتماعية.

وش�ملت التدّخ�الت العاجلة للهيئ�ة مختلف 
وذوي  الس�ّن،  كب�ار  م�ن  الهّش�ة  الفئ�ات 
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االحتياج�ات الخصوصي�ة س�واء م�ن حاميل 
بطاقة إعاقة أو ال، واملرىض والنساء.

وق�د ترّك�زت طلب�ات غالبي�ة الضحاي�ا عىل 
الجانب الصّحي:

أ. دفرت عالج 

بالنس�بة للضحايا الذي�ن لم يتمتعوا س�ابقا 
بأية تغطية صحي�ة أو الذين لهم دفاتر عالج 
س�واء كانت مجاني�ة أو بتعريف�ة منخفضة، 
تّم�ت مراس�لة وزارة الش�ؤون االجتماعية يف 
ش�أنهم للنظر يف إمكانية منحهم دفاتر عالج 

أو تجديدها.

وقد أُثري إشكال بخصوص هذه املسألة بالنسبة 
للمتمتع�ني بالعفو العام الذين س�بق لهم وأن 
اس�تفادوا بهذه الخدمة من قبل وزارة حقوق 
االنس�ان والعدال�ة االنتقالية يف إط�ار اتفاقية 
بينها وبني وزارة الصحة العمومية. وحيث أّن 
آخر دفعة منها كان آخر أجل صلوحيتها موىف 
س�نة 2015، مما جعل هذه الفئة غري متمتعة 
بالتغطي�ة الصحي�ة حالي�ا ورغ�م أن الدولة 
رصدت للهيئة مبلغ 1.5 مليون دينار بعنوان 
إحاط�ة عاجل�ة إال أن�ه وحتى مويف ديس�مرب 

2015 لم تُمكن الهيئة من هذا املبلغ. 

وقد سّجلت الهيئة وفاة 10 ضحايا أثناء نظر 
الهيئة يف ملفاته�م غالبيتهم من ذوي الحاالت 
الصحيّ�ة الحرجة، تّم االس�تماع إىل 6 ضحايا 
منه�م قبل الوفاة وذلك يف إط�ار منح األولوية 

للحاالت الخاصة واملستعجلة. 

وتشّدد الهيئة حرصها الّدائم من أجل تسخري 
إمكانياته�ا املتوف�رة لضمان رسع�ة التدخل 
الصحي ونجاعته عرب اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
للتدخ�ل الرسي�ع والفوري وفق�ا لالعتمادات 

املخّصصة لذلك.

النفس�ية  لإلحاط�ة  طبي�ة  وح�دة  ب. 
والصحية واالجتماعية بالضحايا

النفس�ية  لإلحاط�ة  وح�دة  الهيئ�ة  رك�زت 
والصحي�ة واالجتماعي�ة ت�م تجهيزه�ا ب�كل 
املس�تلزمات الرضوري�ة وانت�داب طاقمه�ا، 

وتتمثل مهام هذه الوحدة يف:

- تأم�ني عي�ادات طبي�ة ونفس�ية ومقابالت 
األخّصائيني االجتماعي�ني للضحايا املحتاجني 

لذلك وخاّصة منهم الحاالت املستعجلة.

- إرش�اد وتوجيه الضحاي�ا املتقّدمني للوحدة 
إىل الهي�اكل واملؤسس�ات الصحية والنفس�ية 
واالجتماعية املناس�بة بحس�ب الح�االت التي 

كانت محّل عيادات ومقابالت.

- وض�ع قاعدة بيانات ح�ول طبيعة األرضار 
الصحي�ة والنفس�ية واالجتماعي�ة للضحاي�ا 
املتقّدمني للهيئة تكون أساس�ا منطلقا إلعداد 
دراسة وطنية حول ُمجمل الضحايا املشمولني 

بالعدالة االنتقالية.

إضافة لذل�ك، تُوّجه الهيئ�ة الضحايا لإلدارة 
العام�ة للنهوض االجتماعي بوزارة الش�ؤون 
االجتماعية ومراكز الّدفاع واإلدماج االجتماعي، 

لإلحاطة بهم بشكل مستمّر.

صندوق الكرامة  .2.5 

اقت�ىض الفص�ل 41 م�ن القان�ون األس�ايس 
للعدال�ة االنتقالية إحداث صن�دوق »الكرامة 
ورّد االعتب�ار لضحاي�ا االس�تبداد« مع ضبط 

طرق تنظيمه وتسيريه وتمويله بأمر.

ويف جلس�ة عمل مع رئي�س الحكومة بتاريخ 
10 أفري�ل 2015، عرض�ت الهيئ�ة رؤيته�ا 
مل�رشوع األمر وتعّهد رئيس الحكومة بإصدار 
جميع النّصوص التطبيقي�ة املنصوص عليها 
بالقان�ون األس�ايس للعدال�ة االنتقالية وذلك 

بالتّشاور والتّنسيق مع الهيئة.



67

أولى نتائج هيئة الحقيقة والكرامة

وإثر ذلك توّجهت الهيئة بتاريخ 6 ماي 2015 
بمراسلة لرئاس�ة الحكومة تضّم مرشوع أمر 
يتعلق بضب�ط طرق تنظيم وتس�يري وتمويل 
لضحاي�ا  االعتب�ار  ورّد  الكرام�ة  »صن�دوق 

االستبداد«.

وأم�ام عدم تجاوب رئاس�ة الحكوم�ة، قامت 
الهيئ�ة بتوجي�ه مراس�لة ثاني�ة بتاري�خ 14 
س�بتمرب 2015 لتذكريه�ا ب�رضورة »تفعيل 
لضحاي�ا  االعتب�ار  ورّد  الكرام�ة  صن�دوق 
االس�تبداد«. ثم قامت الهيئة بتوجيه مراس�لة 
ثالثة بتاري�خ 17 نوفمرب 2015 للتذكري بمآل 

املرشوع الذي سبق وتّم تقديمه.

كم�ا ذّكرت املراس�لة بطل�ب الهيئة الس�ابق 
املتمثّ�ل يف مّدها بنس�خة الكرتونية من قاعدة 
بإج�راءات  املنتفع�ني  للضحاي�ا  البيان�ات 
التعوي�ض من ط�رف وزارة حقوق اإلنس�ان 
والعدالة االنتقالية املوجودة برئاسة الحكومة.

التش�اور والتنس�يق م�ع رئاس�ة  وتواص�ل 
الحكوم�ة ووزارة املالي�ة بخصوص صندوق 

الكرامة خالل سنة 2016.

 االنطالق في تفعيل 
آلية التحكيم والمصالحة

 1.6. الب�ّت يف أوىل ملف�ات التحكي�م 
واملصالحة

فّعل�ت الهيئ�ة آلي�ة التحكي�م واملصالحة بعد 
املصادقة ع�ىل دليل اإلج�راءات الخاّص بهذه 

اآللية8 يف شهر جويلية 2015. 

ومنذ انطالق أش�غالها استقبلت الهيئة 1802 
طل�ب تحكي�م ومصالحة، تنقس�م إىل 1187 

التحكيم  إجراءات  دليل  عىل  الهيئة  مجلس  صادق     8
واملصالحة يوم 13 جويلية 2015. 

ملفا يخص انتهاكات حقوق االنس�ان، و615 
ملفا يخص الفساد املايل.

وبفح�ص الطلب�ات، تب�نّي أن أغلبية طالبي 
التحكي�م واملصالح�ة ه�م م�ن الضحايا 

مقابل محدودية عدد مرتكبي االنتهاكات. 

وقد عالج�ت لجنة التحكي�م واملصالحة 190 
ملف�ا إىل موىف س�نة 2015 علم�ا وأن امللفات 
تتعلق س�واء بانتهاكات حقوق اإلنس�ان عىل 
غرار االغتصاب، والتعذيب، والقتل أو بالفساد 

املايل.

وق�د ت�م الحس�م نهائي�ا يف 9 ملف�ات تتعّلق 
بالفس�اد املايل حيث تم رفض آلية التحكيم 
واملصالح�ة مع اإلش�ارة إىل أن البنوك هي 
الط�رف املحتك�م ضّده يف كل ه�ذه امللفات، 

وذلك إىل نهاية سنة 2015.

كما ب�دأت نتائج بقية امللف�ات تظهر يف بداية 
سنة 2016.

ف�ّض  يف  الهيئ�ة  خصوصي�ة   1.1.6
نزاعات الفساد املايل عرب آلية التحكيم 

واملصالحة

إبّ�ان ث�ورة 17 ديس�مرب 14-2010 جانفي 
2011، قام�ت الدول�ة التونس�ية يف مرحل�ة 
أوىل بإص�دار مجموع�ة م�ن املراس�يم قامت 
بمقتضاه�ا بمص�ادرة أم�الك مجموع�ة من 
الش�خصيات ورج�ال االعم�ال الذي�ن تحوم 
حولهم ش�بهة الفساد واس�تغالل النفوذ. وتّم 
إح�داث ثالث )3( لج�ان وطنيّ�ة تختّص كّل 
منها حسب مجال تدّخلها يف الترّصف يف ملف 

مصادرة املمتلكات واألموال وهي:

1( لجنة ل�دى الوزارة املكّلف�ة بأمالك الدولة 
والش�ؤون العقارية تس�ّمى لجن�ة املصادرة 
املنقول�ة  األم�وال  بمص�ادرة  القي�ام  تت�وىّل 
والعقارية والحقوق املكتس�بة بعد 07 نوفمرب 

.1987
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2( لجن�ة لدى البنك املركزي التونيس تس�ّمى 
اللجن�ة الوطنية الس�رتجاع األم�وال املوجودة 

بالخارج واملكتسبة بصفة غري رشعيّة.

3( اللجن�ة الوطني�ة للت�رّصف يف املمتل�كات 
واألموال املعنيّة باملصادرة أو االسرتجاع.

القط�ب  ويف مرحل�ة ثاني�ة، وق�ع تأس�يس 
القضائ�ي املايل باملحكم�ة االبتدائية بتونس 1 
يف بداية س�نة 2013 ليتعّهد أساس�ا بقضايا 
الفس�اد امل�ايل والت�ي ق�ّدرت يف نهاية 2012 
بقراب�ة 800 قضيّ�ة معروض�ة ع�ىل القضاء 

التونيس.

وق�د أّك�د ق�ايض التحقي�ق األّول يف القط�ب 
القضائ�ي املايل عىل اس�تعداده لتمكني الهيئة 
م�ن ملفات الفس�اد امل�ايل ذات الصلة وهو ما 
س�يمكن من اإلرساع يف البت يف عديد القضايا 
ذات الصل�ة باعتماد آلي�ة التحكيم واملصالحة 
إال أن وكي�ل الجمهوري�ة باملحكم�ة االبتدائية 
بتونس اشرتط أن تمّر العملية بمكتبه. وتعمل 
الهيئ�ة يف ه�ذا الجانب عىل مواصلة التش�اور 
والتنس�يق خالل س�نة 2016 بهدف معالجة 

امللفات العالقة. 

2.1.6 تمثي�ل الّدول�ة كطرف أصيل يف 
امللّفات املعروضة

اقت�ىض الفص�ل 45 م�ن القان�ون األس�ايس 
للعدال�ة االنتقالي�ة وج�وب أن تك�ون الدولة 
طرف�ا أصلي�ا يف امللّفات املعروض�ة عىل لجنة 
التحكي�م واملصالحة، وهو ما يس�تلزم اصدار 

أمر حكومي للغرض. 

وتوّجهت الهيئة رس�ميا إىل رئاس�ة الحكومة 
باقرتاح م�رشوع أمر حكومي يتعل�ق بإتمام 
األم�ر عدد 2046 لس�نة 1997 املؤرخ يف 20 
أكتوبر 1997 املتعلق برشوط إبرام الصلح يف 
امل�ادة اإلدارية واملدنية، وذل�ك بتاريخ 6 ماي 
2015 ول�م تتلّق الهيئ�ة تجاوبا مع مقرتحها 
يف ه�ذا الجان�ب مما اس�تدعى الهيئ�ة القيام 

بتذكريين بتاريخ 14 سبتمرب 2015 وبتاريخ 
17 نوفمرب 2015. 

ول�م تتلّق الهيئ�ة رّدا إال بتاريخ 10 ديس�مرب 
2015 من الوزير لدى رئيس الحكومة املكّلف 
بالكتاب�ة العاّمة للحكومة، ال�ذي أورد أنه تم 
تكوين لجنة برئاسة الحكومة للنظر يف مقرتح 
الهيئة ضّمت ممثّلني عن وزارة العدل، ووزارة 
أم�الك الّدول�ة والش�ؤون العّقاري�ة، ووزارة 
املالي�ة. وتضّم�ن ال�رّد أن اللجن�ة اعتربت أن 
»مرشوع األحكام امُلراد إضافتها إىل األمر عدد 
2046 لس�نة 1997 تدخ�ل يف مجال القانون 

وال يمكن تنظيمها بمقتىض أمر ترتيبي«.

وتواص�ل س�عي الهيئة خ�الل س�نة 2016 
إلص�دار إطار قانون�ي يمّكن لجن�ة التحكيم 
واملصالحة صلبها من تس�يري عملها بأحس�ن 
الظروف خاصة يف ظل تزاي�د امللّفات الواردة 

عليها.

وأمام مس�تلزمات تنظيم جلس�ات تحكيمية، 
اتّجه�ت لجن�ة التحكي�م واملصالح�ة لتوجيه 
اعالم�ات للمكّل�ف الع�اّم بنزاع�ات الّدولة يف 
كّل امللف�ات املعروضة لديها. وتس�ّجل الهيئة 
التفاع�ل اإليجاب�ي للمكّل�ف الع�ام بنزاعات 
الدول�ة غري إنه ال يمكن ل�ه مبارشة امللفات إال 

بمقتىض تكليف من الوزارات املعنيّة.

3.1.6 آلي�ات قب�ول ملف�ات التحكيم 
واملصالحة

تتعّه�د الهيئ�ة بملف�ات التحكي�م واملصالحة 
بموج�ب طل�ب يف الغ�رض، يقّدم�ه مرتكبو 
االنته�اكات س�واء األف�راد أو الجماع�ات أو 
الدول�ة، أو الضحاي�ا، وذل�ك س�واء تتعّل�ق 
االنتهاكات بحقوق اإلنس�ان أو بالفساد املايل، 
أو ضحاي�ا االنته�اكات بم�ا فيه�م الدولة يف 

ملفات الفساد املايل.

يتم تقدي�م مطل�ب التحكي�م واملصالحة عرب 
إيداع�ه لدى الهيئة، مصحوبا باملؤيدات املثبتة 
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للوقائع املس�تند إليها م�ن الطالب. كما يمكن 
طلب التحكيم واملصالحة يف جلس�ة االس�تماع 
الرسية أو أثناء النظر يف امللف من قبل وحدات 

تحقيق هيئة الحقيقة والكرامة.

وال يُمكن النظر يف املل�ف التحكيمي إالّ بتوفر 
بالرشوط التالية:

- موافق�ة الضحية أو الدول�ة يف حالة ملفات 
الفساد املايل.

- إق�رار طال�ب املصالح�ة بما اقرتف�ه كتابيا 
واعت�ذاره الرصي�ح يف ص�ورة تقدي�م مطلب 

التحكيم واملصالحة من قبل مقرتف االنتهاك.

- اإلقرار الرصيح بقبول املش�اركة يف جلسات 
االستماع العمومية.

ويف صورة تقديم مطل�ب التحكيم واملصالحة 
من قب�ل الضحية بما يف ذلك الدولة، تُش�رتط 
موافقة املنسوب إليه االنتهاك رصاحة وإقراره 

بذنبه وطلب الصفح.

وتتعّه�د الهيئ�ة بامللفات طيل�ة ُعهدتها أيضا 
بموج�ب إحالة م�ن الهيئة الوطني�ة ملكافحة 
الفساد بناء عىل اتفاقية تحكيم ومصالحة بني 

األطراف املعنية.

4.1.6 إجراءات التحكيم واملصالحة

بع�د قبول مطلب التحكي�م واملصالحة وتعّهد 
اللجن�ة، يتم تنظي�م جلس�ة أوىل يحرض فيها 
طال�ب التحكيم بحضور مق�ّرر اللجنة إلقرار 
طلب�ه من أجل التحكي�م واملصالحة. ثم تقوم 
اللجنة باإلجراءات املحّددة وفق دليل اإلجراءات 
والت�ي تنطل�ق بتنظي�م جلس�ات تحكيمي�ة 
ابحضور طال�ب التحكيم واملحّك�م ضّده يتّم 
تسيريها بمراعاة املبادئ األساسية لإلجراءات 
القضائي�ة ومب�ادئ العدال�ة واإلنصاف. ومن 
ذلك، املس�اواة بني الخص�وم واملواجهة بينهم 
واحرتام حق الدفاع واألمانة والحياد، وضمان 
الرسيّ�ة وحماية املعطيات الش�خصية، ومنح 

آجال مريحة للرّد وغري ذلك.

ويرتتب عن قبول مطل�ب التحكيم واملصالحة 
تعليق إجراءات التقادم أمام الهيئات القضائية 
املتعّه�دة باملل�ف ورف�ع مفع�ول البطاق�ات 
القضائي�ة م�ع اتخ�اذ اإلج�راءات والتداب�ري 

الالزمة لضمان عدم اإلفالت من العقاب.

وبعد القيام بالجلس�ات التحكيمية وفق ما تم 
إيراده، فإن�ه إذا توّصل األطراف إىل حّل وّدي 
ف�إن لجنة التحكيم واملصالح�ة تبّت يف النزاع 
بإص�دار ق�رار تحكيمي دون حاج�ة إلحالته 
ع�ىل الدوائر القضائية املختّص�ة. ويرتتّب عن 
تنفيذ بنود املصالحة بخصوص ملّف الفس�اد 
امل�ايل املعروض عىل اللجنة انق�راض الدعوى 
العمومية أو إيق�اف املحاكمة أو إيقاف تنفيذ 
العقوبة عىل أن يُس�تأنف التتب�ع أو املحاكمة 
أو العقوب�ة إذا ثب�ت أن مقرتف االنتهاكات قد 
تعّم�د إخفاء الحقيق�ة أو تعمد عدم الترصيح 

بجميع ما أخذه دون وجه حّق. 

وإذا ل�م يتف�ق األطراف عىل ح�ّل وّدي، يُحال 
امللّف إىل لجنة البحث والتقيّص.

 2.6. املوقف القانون�ي للهيئة تجاه 
م�رشوع القان�ون األس�ايس املتعل�ق 
»بإجراءات خاصة باملصالحة يف املجال 

االقتصادي واملايل«

قدم�ت رئاس�ة الجمهورية مب�ادرة ترشيعية 
حول مرشوع قانون أسايس متعلق »بإجراءات 
خاصة باملصالحة يف املجال االقتصادي واملايل« 
ص�ادق عليه�ا مجل�س ال�وزراء بتاريخ 14 
جويلية 2015، وهو مرشوع قانون، يتعارض 
مع منظوم�ة العدالة االنتقالية بماهي مس�ار 
متكام�ل ضبط�ه القان�ون األس�ايس للعدالة 

االنتقالية.

وق�د عرضت الهيئة موقفها م�ن هذه املبادرة 
الترشيعية يف بالغ صادر عن مجلس�ها9. حيث 
أكدت ع�ىل تكام�ل آلي�ات العدال�ة االنتقالية 

9   بتاريخ 20 جويلية 2015.
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وترابطها يف إطار مس�ار متكامل مع التشديد 
ع�ىل تمثّ�ل العدال�ة االنتقالي�ة كاس�تحقاق 
وضمانة م�ن ضمانات االنتق�ال الديمقراطي 
الس�ليم ت�م التنصيص عليه بدس�تور 2014 
س�واء بتوطئته أو بأحكامه االنتقالية وخاصة 
منه�ا النقط�ة التاس�عة م�ن الفص�ل 148. 
كم�ا أك�دت الهيئة أن م�رشوع القانون يفرغ 
منظومة العدالة االنتقالية من محتواها ويؤّدي 
إىل التخ�يّل عن أهم آلياتها يف كش�ف الحقيقة 
واص�الح  واملصالح�ة  والتحكي�م  واملس�اءلة 
املؤسس�ات لضم�ان ع�دم التك�رار، كم�ا أنّه 
يضم�ن االف�الت من العق�اب ملرتكب�ي أفعال 
تتعّلق بالفساد املايل وباالعتداء عىل املال العام. 

وذل�ك إضافة إىل ع�دم انس�جام املرشوع مع 
التزام�ات الّدولة التونس�ية يف مجال مكافحة 
الفس�اد وانفاذ القوانني الواقية منه عىل غرار 
االتفاقية األممية ملكافحة الفساد التي صادقت 
عليه�ا تون�س، فضال ع�ن تضّمن�ه أحكاما ال 
تضم�ن حيادية واس�تقاللية لجن�ة التحكيم 
املقرتح�ة باعتبارها لجنة إدارية بحتة تخضع 
لتبعيّ�ة ثنائيّ�ة للجه�از التنفي�ذي من حيث 

الرتكيبة واإلرشاف.

وتكريس�ا ألهمية التش�اور وتب�ادل الخربات 
مع مختل�ف الهيئات املختّصة، تعاونت الهيئة 
م�ع اللجنة األوروبي�ة للديمقراطية من خالل 
القان�ون التابع�ة ملجل�س أوروب�ا واملعروفة 
بلجن�ة البندقي�ة10، وذلك يف إط�ار طلب رأي 
استش�اري حول م�رشوع القانون األس�ايس 
س�ابق الذك�ر. ويف ه�ذا اإلطار، تم اس�تقبال 
ممثّل�ني عن اللجن�ة يف أكتوب�ر 2015، وذلك 
يف إط�ار دراس�ة موضوع الطل�ب. وقد قامت 
اللجنة بتقديم رأيها االستش�اري أثناء دورتها 
ال�104 الت�ي انعقدت يومْي 23 و24 أكتوبر 
2015 بحض�ور وفد من رئاس�ة الجمهورية 

ووفد من الهيئة.

وقد ع�ّزز الرأي االستش�اري للجن�ة البندقية 
املوقف القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة تجاه 
م�رشوع القانون امُلش�ار إليه. حي�ث أّكد عىل 
أن »وج�ود منظومة للعدالة االنتقالية بمس�ار 
م�زدوج أمام هيئ�ة الحقيق�ة والكرامة وأمام 
لجن�ة املصالح�ة- ال يمكن أن يك�ون متالئما 
مع الفصل 148 من الدس�تور التونيس -الذي 
يس�تلزم »تطبيق منظومة العدالة االنتقالية يف 
جميع مجاالتها« – إال إذا كانت هذه املس�ارات 
متساويّة، أي متشابهة إىل ّحد كبري، وأن تّمكن 
ع�ىل ّحد الس�واء م�ن تحقيق أه�داف العدالة 
االنتقالية املنصوص عليها يف القانون التونيس 

ومن احرتام مبادئ دولة القانون«.

وأضاف الرأي االستشاري بأن اللجنة املقرتحة 
يف مرشوع القانون ال تتمتع بالضمانات الكافية 
الس�تقالليتها، وال تتوفر كذلك عىل الضمانات 
الكافي�ة إلقرار الحقيق�ة وعلنيتها، كما أنها ال 
تمّكن من تحقيق أحد أهداف العدالة االنتقالية 

 1990 سنة  البندقية  لجنة  األوروبي  املجلس  أنشأ     10
وتحديدا،  األعضاء،  للدول  قانونية  استشارات  تقديم  بهدف 
القانونية  هياكلها  ملالءمة  ترنو  التي  الدول  ملساعدة 
الديمقراطية،  مجاالت  يف  الدولية  املعايري  مع  واملؤسساتية 
لجنة  استشارة  تمت  ولقد  القانون.  ودولة  اإلنسان  وحقوق 
منذ  مختلفة  تونسية  مؤسسات  من  املّرات  عديد  يف  البندقية 
يتعّلق  فيما  التأسييس  الوطني  املجلس  من  وتحديدا   2011

بصياغة الدستور التونيس.

استقبال ممثّلني عن لجنة 
البندقية يف أكتوبر 2015
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وهو اإلصالح املؤسس�اتي. كم�ا اعتربت لجنة 
البندقية أن األس�اس القانوني لهيئة الحقيقة 
والكرامة ال يمكن تعديل�ه بطريقة، يف الواقع، 
من ش�أنها أن تجعل أعماله�ا دون موضوع، 
وبش�كل يع�ّرض ه�دف املصالح�ة الوطنية 

للخطر. 

وع�رّب ممثّلو رئيس الجمهورية، يف هذا اإلطار، 
عن استعدادهم للعمل مع لجنة البندقية بهدف 
القيام بتعدي�الت ملرشوع القان�ون عىل ضوء 
التوصيات املضّمنة يف رأي لجنة البندقية التي 
عرّبت عن اس�تعدادها للتعاون مع الس�لطات 

التونسية يف هذا الجانب.

 اعتماد مقاربة الّنوع 
االجتماعي

بالنظ�ر إىل أهمي�ة الت�زام الهيئ�ة بتطبي�ق 
مقارب�ة النّ�وع االجتماعي يف تطبي�ق قانون 

العدال�ة االنتقالية، نص النظام الداخيل للهيئة 
ع�ىل إحداث »لجن�ة املرأة«11 التي تس�هر عىل 
التنس�يق م�ع لجان وهي�اكل الهيئ�ة لضمان 
مراعاة خصوصية املرأة عن�د معالجة امللّفات 
املتعّلقة باالنتهاكات ضّد النساء ووضع برامج 

جرب الرضر والتعويض.

 1.7. 3990 ملفا المرأة ضحية

س�جلت الهيئة 3990 ملفا لضحايا نس�اء تم 
إيداعها إىل غاية 31 ديسمرب 2015. وإن كان 
ع�دد ه�ذه امللفات يف ح�دود 17 % من العدد 
الجميل للملفات فإنه ال يعكس العدد الحقيقي 

النساء الضحايا.

وتتص�در والي�ة القرصين ترتي�ب الواليات يف 
تسجيل ملفات النساء الضحايا حيث بلغ عدد 
امللفات املودع�ة 1094 تليها تونس حيث بلغ 
ع�دد امللفات املودع�ة 509 ملفا المرأة ضحية 

تليها قفصة ب�427 ملّفا.

11   الفصالن 67 و68 من النظام الداخيل
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وبخصوص جلسات االس�تماع الرسية، مثلت 
النس�اء الضحاي�ا نس�بة 12 % م�ن جمل�ة 

مقّدمي اإلفادات.

وق�د عالج�ت لجنة امل�رأة أكثر م�ن 50 حالة 
مس�تعجلة م�ن نس�اء وضحاي�ا بالتبعية يف 
ملفات الضحايا النساء من أطفال وكبار السن 
وذوي االحتياجات الخصوصية وذلك يف إطار 

سعيها للتدخل الفوري للحاالت العاجلة.

 2.7. التحس�يس واإلحاطة بالنساء 
الضحايا

1.2.7 إجراءات تحسيس�ية وورشات 
تكوينية

نظم�ت لجنة امل�رأة من�ذ بداية س�نة 2015 
لقاءات وورشات تكوينية:

ورش�ة تكويني�ة ح�ول مقارب�ة الن�وع   
االجتماعي »النس�اء والرج�ال وهيئة الحقيقة 
2015 وق�د  9 فيف�ري  والكرام�ة« بتاري�خ 
تّم التع�ّرض لع�ّدة مواضيع تهتّم بجلس�ات 
االس�تماع باالعتم�اد ع�ىل التج�ارب املقارنة. 
وضّمت الورش�ة مشاركني من كل من برنامج 
األم�م املتح�دة اإلنمائ�ي، هيئة األم�م املتحدة 
للمرأة، املفوضية الس�امية لحقوق اإلنس�ان، 

املرك�ز ال�دويل للعدال�ة اإلنتقالي�ة واملجل�س 
الوطني لحقوق اإلنسان باملغرب. 

لق�اء بعن�وان »هيئ�ة الحقيق�ة والكرامة   
أي دروس مس�تخلصة م�ن جن�وب افريقيا« 
بحض�ور خبرية دولية قّدم�ت محارضة حول 
تعام�ل »لجنة الحقيق�ة واملصالحة » بجنوب 
افريقي�ا م�ع ملّفات النس�اء وم�دى تعاملهم 

وتفاعلهم مع مقاربة النّوع االجتماعي.

لق�اء ح�ول دور امل�رأة يف مس�ار العدالة   
االنتقالي�ة بتاريخ 7 مارس 2015 بمش�اركة 
مكونات من املجتمع املدني وخاصة الجمعيات 
النس�ائية وبحض�ور مجموع�ة م�ن النس�اء 
الضحايا. وحرض اللقاء 40 مشاركا ومشاركة.

ورشة عمل حول »تحديد مصطلح العنف   
الجنيس يف مس�ار العدال�ة االنتقالية« بتاريخ 
19 م�ارس 2015 تح�ت ارشاف العدي�د من 

الخرباء.

ورش�ة عمل م�ع ممثلني ع�ن الجمعيات   
النسائية التونسية بتاريخ 20 مارس 2015

كما قامت الهيئة برس�م سياسة اتصالية فيما 
يتعلّق بتحفيز املرأة من أجل إيداع ملفها لدى 
الهيئة، ومرافقتها، ومساعدتها يف هذا الجانب. 
كما عمل�ت لجنة امل�رأة عىل التواصل بش�كل 
متوات�ر ومكث�ف مع مكون�ات املجتمع املدني 
والنساء الضحايا بمختلف جهات البالد. وهو 
م�ا تمظهر يف إطار ش�بكة “العدالة االنتقالية 
للنس�اء أيض�ا” بالرشاك�ة مع املرك�ز الدويل 
للعدالة االنتقالية وهيئة األمم املتحدة وبرنامج 
األم�م املتح�دة اإلنمائي، وذلك تكريس�ا ملنهج 
التواصل املبارش مع الضحايا والنساء تحديدا. 
وعىل سبيل الذكر، شاركت لجنة املرأة بندوات 
تحسيس�ية بكّل من تونس بتاريخ 10 أكتوبر 
2015 وصفاقس بتاري�خ 11 أكتوبر 2015 
والقرصين بتاريخ 17 أكتوبر 2015 وسيدي 

بوزيد بتاريخ 18 أكتوبر 2015.

كما شاركت الهيئة يف ندوات تحسيسية أخرى 

هيئة الحقيقة والكرامة أي 
دروس مستخلصة من جنوب 

افريقيا - 11 فيفري 2015
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يف الق�ريوان بتاري�خ 11 س�بتمرب 2015 ويف 
قابس بتاريخ 3 أكتوبر 2015.

وش�اركت لجنة املرأة يف ندوة بعن�وان »إنهاء 
العن�ف ض�د النس�اء« برتكيا يوم�ي 9 و10 
ديس�مرب 2015 بدعوة من هيئة األمم املتحدة 
للمرأة وصندوق األمم املتحدة لإلس�كان. وتم 
خالل الن�دوة تقدي�م رؤى ومقاربات وحلول 
هام�ة ح�ول إع�ادة تأهي�ل وإدماج النس�اء 

والفتيات املعنّفات.

2.2.7 آليات اإلحاطة بالنساء الضحايا

ركزت الهيئة آليات إحاطة خصوصية للنس�اء 
الضحاي�ا س�واء حني اس�تقبالهن عن�د إيداع 
امللفات أو حني تنظيم جلسات االستماع الرسية 
باملرافق�ّة واملتابع�ة النفس�ية واالجتماعي�ة. 

وتتمثل اآلليات يف:

- اس�تقبال الضحية من طرف ام�رأة مراعاة 
لخصوصي�ة االنته�اكات الت�ي تعرّضت إليها 

املرأة الضحيّة. 

- تركي�ز مكتب ن�داء خاّص بامل�رأة يف إطار 
مركز النداء.

- توف�ري مكات�ب خاّص�ة لالس�تماع للنس�اء 
الضحاي�ا ويت�م االس�تماع لهن م�ن متلقيات 
إفادة من النس�اء إال يف ح�االت خاصة وبطلب 

من الضحية، يكون متلقي اإلفادة رجال. 

ويتّم التنس�يق بصفة ُمس�بقة مع لجنة املرأة 
قبل تنظيم جلس�ة االس�تماع لضم�ان اتخاذ 

اإلجراءات الرضورية. 

كما ت�ّم تخصيص وح�دات متنّقل�ة لضحايا 
االنته�اكات حي�ث يتوّج�ه فريق اإلف�ادة ملقّر 

املرأة الضحية.

وتطب�ق كل ه�ذه اآللي�ات يف التعام�ل م�ع 
الفئ�ات الهش�ة واألطفال وكبار الس�ن وذوي 

االحتياجات الخصوصية.

 حفظ الذاكرة الوطنية
أقّر القانون األس�ايس الح�ق يف حفظ الذاكرة 
فإنّ�ه ل�م يح�ّدد مضمون ه�ذا الح�ق بصفة 
رصيح�ة وهو ما جعل الهيئة تعتمد يف رؤيتها 
يف هذا املجال عىل التجارب املقارنة عرب االطالع 
عىل تجارب املغ�رب وبولونيا وأملانيا من جهة 
والوضع الخصويص لبالدنا من جهة أخرى. إذ 
يمثّل األرشيف املكتوب مصدرا أساسيّا لتوثيق 
االنتهاكات سواء كان عموميا أو خاّصا وتُعترب 
الشهادات الش�فويّة املقّدمة يف إطار جلسات 
االس�تماع بالغة األهميّة من أج�ل إعادة كتابة 
فصول من التّاري�خ الوطني وحفظ الذاكرة 
الجماعي�ة بع�د عقود م�ن س�يادة الذاكرة 
الرس�مية الت�ي تعمل ع�ىل إقص�اء الذاكرات 

األخرى. 

ولذل�ك قام�ت الهيئ�ة بضب�ط معاي�ري لعقد 
جلس�ات اس�تماع اس�تعجالية إلنقاذ شهادة 
الضحاي�ا م�ن االندثار بفعل م�وت أصحابها 
أو فقدانه�م للذاك�رة أو لج�زء منه�ا بس�بب 

ورشة عمل مع ممثلني عن 
الجمعيات النسائية التونسية  

20 مارس 2015
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ش�يخوختهم وظروفهم الصحيّ�ة وأوضاعهم 
االجتماعيّة.

وتُعّد هذه الش�هادات مهّمة لي�س ألنها تقّدم 
حقائ�ق غ�ري معروف�ة ورواي�ات مختلفة عن 
الرواية الرسمية فحسب، وإنّما ألسباب عديدة 

أهّمها:

- أّن الكث�ري من املوانع التي كانت تحول دون 
انتشار حقيقة ما حدث اضمحّلت بفعل حريّة 

التعبري دون قيود.

- أّن الكث�ري مّم�ن كان�وا يعان�ون التهمي�ش 
والّصمت أصبح بمقدوره�م التحّدث إىل جهة 
محاي�دة تتمتّع باالس�تقاللية وتعتمد املعايري 
املوضوعي�ة ملعالج�ة إرث االنته�اكات وه�و 
ما س�يؤدي إىل ب�روز صياغة هادئ�ة ورواية 
موضوعي�ة لألح�داث بعي�دا ع�ن التجاذبات 
لبن�اء ذاكرة تعّددية غري انتقائية أو مبنية عىل 

اإلقصاء. 

ل�ذا فإّن الهيئ�ة تعمل عىل ح�رص االنتهاكات 
وتعدادها وتصنيفها وتحدي�د أماكن حدوثها 
وإع�داد س�جل موّح�د للضحاي�ا واألح�داث 
املحيطة بها واملسؤولني عنها والسياقات التي 

جرت فيها.  

فالح�ق يف الذاك�رة ه�و ح�ق للضحاي�ا أوال 
يف توثي�ق م�ا تعرض�وا ل�ه وتخلي�د ذكراهم 
لذلك تعم�ل الهيئة عىل جم�ع كل ما له عالقة 
باالنتهاكات من وثائق وس�جالت وأرش�يفات 
ومعطي�ات وأدلة وهو ثانيا ح�ّق لكل األجيال 
ملعرفة حقيقة ما ح�دث والنفاذ إىل املعلومات 
املتعلقة به بوصفها جزء من الذاكرة الجماعية 
مع مراعاة كرام�ة الضحايا وحماية املعطيات 

الشخصية. 

ولهذا الغرض تعّد الهيئة مشاريع أطر قانونية 
لضمان النفاذ إىل املعلوم�ة املتعلقة بالضحية 
مبارشة والتعليق عليه�ا أو إصالحها أو طلب 
تعديلها أو حذفها وإعداد مش�اريع النصوص 
القانونية املتعلقة بالعطل الرسمية واملناسبات 
الوطنية واس�ناد األوس�مة وتس�مية الشوارع 

والساحات وإقامة النصب التذكارية.

من جه�ة أخ�رى، تعم�ل الهيئة ع�ىل تحديد 
املواقع واملعال�م واألماكن التي يمكن أن تكون 
مراك�ز لحفظ الذاكرة الوطنية ولتخليد ذكرى 
الضحاي�ا وذل�ك م�ن خ�الل إع�داد خارطة 
ملواق�ع  وخارط�ة  وأرش�يفية  وثائقي�ة 
ومعال�م رمزيّة ش�هدت أحداث�ا تاريخيّة 
أو انته�اكات جماعيّ�ة واملب�ادرات املتعّلقة 
بذلك قصد اتخاذ التوصيات املناسبة يف شأنها 
بالتع�اون م�ع الهي�اكل العمومي�ة واملجتمع 

املدني وذلك لتحقيق هدفني أساسني:

باالنته�اكات  الّرس�مي  االع�رتاف   )1
واالعتذار عن ذلك من جهة 

2( تخليد ذكرى الضحايا وتوس�يع نطاق 
املصالح�ة الوطنية وضمان ع�دم التّكرار 

من جهة أخرى.

ويف هذا اإلط�ار، تتعاون الهيئ�ة مع رشكائها 
يف إعداد مش�اريع مختلفة عىل غ�رار النصب 
التذكاري لش�هداء والية القرصين والتوصيات 
الت�ي بصدد االعداد لتحويل بعض الس�احات 

واملباني إىل فضاءات لتخليد ذكرى الضحايا

السجن املدني السابق 
بشارع 9 أفريل 1938
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عمل�ت الهيئة أيضا ع�ىل االعتناء باألدب بما 
ه�و أداة لحف�ظ الذاك�رة الوطني�ة، حيث 
توصل�ت بطلب�ات دع�م ألدبي�ات الس�جون 
وأدب الحري�ة، تفاعلت معه�ا بصفة إيجابية 
بدعم ه�ذه اإلبداع�ات. وهي تعم�ل عىل جرد 
كل الكتاب�ات يف املج�ال لالحتف�اء بأصحابها 
م�ن الضحايا وتش�جيعهم وإب�راز ابداعاتهم 

وتعويضهم عىل التعتيم الذي تعّرضوا له.

كما نّظمت الهيئة ورشات عمل وندوات فكرية 
حول الذاكرة الوطنية والحق يف الحقيقة، وذلك 
إضاف�ة لعرض أرشطة وثائقية وأفالم تناولت 
انته�اكات حق�وق اإلنس�ان، كانت مش�فوعة 
بجلسات نقاشية وحلقات تفكري، نذكر منها: 

- ع�رض الرشيط�ني الوثائقي�ني »7 أرواح« 
و«تيماء« خالل شهر مارس 2015

- ندوة فكرية حول دور األدب يف إنجاح مسار 
العدالة االنتقالية بتاريخ 22 ديسمرب 2015

لق�د ن�ص القان�ون األس�ايس يف الفصل 68 
من�ه عىل إمكانيّة إحداث مؤسس�ة مختّصة يف 
حفظ الذاكرة الوطنيّة تعهد لها هيئة الحقيقة 
والكرامة بوثائقها ومستنداتها. وتعمل الهيئة 
بالتنس�يق مع وزارة أمالك الدولة والش�ؤون 
العقاري�ة واملصال�ح العمومي�ة ذات العالق�ة 
ع�ىل تحوي�ل ج�زء م�ن األرض الت�ي كان�ت 
مكانا للسجن املدني بش�ارع 9 أفريل 1938 
قب�ل تهديمه س�نة 2009 إىل مرك�ز للذاكرة 
الوطني�ة. وهو مرشوع مؤسس�ة بإمكانها أن 
ترُشف عىل إنف�اذ توصيات الهيئة ذات الصلة 
بحفظ الذاكرة من تصحيح لألحداث وتأصيل 
لألماكن والتواريخ وتصحيح ملحتويات برامج 
التعليم الرس�مية بإدراج أحداث وش�خصيات 

وأماكن فيها وإزالة عنارص أخرى 

نصب تذكاري لقضيّة بّراكة 
الساحل





الباب الثالث

المجتمع المدني 
وشركاء وطنيون ودوليون 

يدعمون مسار العدالة 
االنتقالية بتونس
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مشروع »دعم تفعيل   
مسار العدالة االنتقالية 

في تونس«

هذا املشروع أول خطوة 
لتعشاون هيئشة الحقيقشة 
والكرامة دوليا يف طريقها 
أهشداف  تحقيشق  نحشو 

العدالة االنتقالية.

ويضشم املشروع إضافشة للهيئشة، هياكل 
وطنيشة تتمثشل يف وزارة الع�دل، ووزارة 
الخارجي�ة والهيئ�ة الوقتي�ة للقضاء 
كل  يف  تتمثشل  أمميشة  وهيئشات  الع�ديل 
مشن برنام�ج األم�م املتح�دة اإلنمائي 
واملفوضي�ة السامي�ة لحقوق االنسان 
وذلشك بدعم مايل مشن جمهوري�ة أملانيا 
وهولن�دا  والنروي�ج،  الفيدرالي�ة، 

واالتحاد األوروبي.

ويقشوم هشذا املشروع عىل ثالثشة عنارص 
محورية هي:

دعم هيئشة الحقيقة والكرامة يف تركيز   
هياكلهشا لتكشون قشادرة عشىل االضطشالع 
بمهامها طبقا للمعايري الدولية وخاصة يف 

الجهات التي صنفت نموذجية.

دعشم منظمات املجتمشع املدني ملرافقة   
ومتابعة ومراقبة مسشار العدالة االنتقالية 
والعمشل عشىل أن يكون الضحايشا وخاصة 
النساء واألطفال والفئات الهشة عىل إطالع 
دائشم ومسشتمر بمسشار ملفاتهشم ومآلها 
متمتعشن باإلحاطة الالزمة أمشام مختلف 

آليات العدالة االنتقالية.

دعم املنظومشة القضائيشة لتتمكن من   
القيشام بتتبعشات ناجعة يف حشق مرتكبي 
االنتهشاكات ولضمان عدم العشود ملثل تلك 

التجاوزات.

وتم إمضشاء االتفاقية بتاريشخ 11 نوفمرب 
2014 بمقشّر وزارة العشدل أيشن انعقشد 

االجتماع األول للجنة قيادة املروع.

 ثم عقدت لجنة قيادة املروع، والتي تضّم 
مختلشف األطراف املنخرطشة فيه املذكورة 
أعشاله، اجتماعشننْ بمقشّر هيئشة الحقيقشة 
والكرامة واجتماعن بشوزارة العدل خالل 
سشنة 2015. وتطرقت اجتماعشات قيادة 
املشروع إىل مسشتجّدات سشري أعماله من 
خالل استعراض الخطوات العملية امُلنجزة 
منشذ انطشالق املشروع إضافشة إىل تبادل 
وجهشات النظر واألفكار بن أعضاء اللجنة 

من أجل تحقيق األهداف املرسومة.

يتواصشل تنفيذ هشذا املشروع طيلة ثالث 
سنوات لينتهي سنة 2017.

إمضاء اتفاقية مرشوع دعم 
مسار العدالة االنتقالية -

 11 نوفمرب 2014
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 الشراكات الوطنية

يمثل التعاون والتنسيق بن هيئة الحقيقة 
والكرامشة مشن جهشة، ومختلشف الهيئات 
الوطنيشة والشوزارات املعنيشة، أحشد أهشم 
العناوين األساسشية لعمشل الهيئة، وهو ما 
تسشتلزمه باملشوازاة أحكام قانشون العدالة 

االنتقالية.

ن�واب  تواص�ل م�ع مجل�س   .1.2  
الشعب

تتواصشل الهيئة بصفشة دورية مع مجلس 
نواب الششعب سشواء عرب اللجنشة الخاصة 
املكّلفشة بالعدالشة االنتقاليشة أو من خالل 
اللقشاءات مع رئيس املجلشس. حيث انعقد 
لقاء مع رئيس مجلس نّواب الّشعب يوم 7 
ماي 2015 تناول مستجّدات أعمال الهيئة 
يف إطار تواصلها مع الربملان. ثم انعقد لقاء 
مع رئيس لجنة ششهداء الثشورة وجرحاها 
العشام والعدالشة  العفشو  وتنفيشذ قانشون 
االنتقالية بتاريخ 11 ماي 2015. والتأمت 
جلسشة عمل مششركة بن الهيئشة واللجنة 
الربملانيشة بتاريشخ 15 مشاي اسشتعرضت 
تطشّور أعمشال الهيئشة وتّم خاللهشا تبادل 
املشاغل ووجهات النظر بن أعضاء الهيئة 
واللجنشة. كما جرى لقاء متابعة مع رئيس 

اللجنة الربملانية بتاريخ 29 ماي.

وانعقشد بمقشّر الهيئة لقاء مشع أعضاء من 
مجلشس نشواب الششعب بتاريشخ 12 أوت 
تناول مسشتجّدات أعمال الهيئشة. ثم التأم 
لقشاء ثان مع رئيس مجلس نواب الششعب 
مناقششة  وبمناسشبة  أوت.   28 بتاريشخ 
ميزانيشة 2016، انعقشدت جلسشة جمعت 
الهيئة بلجنة الحقوق والحريات والعالقات 

الخارجيشة بمجلس نواب الششعب بتاريخ 
25 نوفمرب 2015.  

ع�دم س�ّد الش�غورات يف تركيب�ة   
مجلس الهيئة يعيق أعمالها

قامت الهيئة بمراسلة مجلس نواب الشعب 
يف تواريشخ متعشّددة بداية من 9 سشبتمرب 
2014  وذلك بغرض سّد الشغور املسجل 
يف تركيبتهشا اسشتنادا إىل الفصشل 37 من 
القانون األسشايس للعدالة االنتقالية بنفس 
عليهشا  املنصشوص  واإلجشراءات  الّصيشغ 
بالفصل 23 من نفشس القانون. ورغم أن 
القانون يحّدد آجاال ملزمة للمجلس املكّلف 
بالتريع الستكمال تركيبة مجلس الهيئة، 
فشإن مجلس نشواب الششعب لم يسشتجب 
إىل حشّد اآلن إىل طلبشات الهيئشة لسشّد هذه 

الشغورات مما أعاق جزءا من أشغالها.

لقاء مع رئيس مجلس 
النواب - 10 أفريل 2015
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 2.2. التعاون مع الحكومة

عقشدت الهيئة جلسشات عمل مششركة مع 
رئيس الحكومة وعدد من أعضائها.

1.2.2 لقاءات مع رئاسة الحكومة

انعقدت جلسة عمل مششركة مع مصالح 
رئاسشة الحكومة بتاريخ 4 فيفري 2015 
للتنسشيق بخصوص دور أجهزة الحكومة 
يف تنفيشذ آليشات العدالشة االنتقاليشة. ثشم 
كان اللقشاء مع رئي�س الحكومة بتاريخ 
10 أفريشل 2015 فرصشة لتأكيشد التشزام 
حكومته بمبدأ استمرارية الدولة عرب الوفاء 
بتعهداتها الّسابقة وفق مقتضيّات القانون 
األسشايس للعدالة االنتقالية بما تضمنه من 
آليّات دقيقة بدءا بكشف حقيقة االنتهاكات 
الجسشيمة لحقشوق اإلنسشان وصشوال إىل 

تحقيق املصالحة الوطنية.

كمشا تشّم التطّرق خشالل الّلقاء إىل السشبل 
والصيّغ القانونيّة والعمليّة الكفيلة بتمكن 
الهيئشة من النفاذ إىل أرششيف مؤسسشات 
الدولة ومن التّوصل بكل امللفات التي سبق 
لهياكل ومؤسسشات الدولة أن تعهّدت بها 

قبل إحداث هيئة الحقيقة والكرامة.

وتعّهشد السشيّد رئيس الحكومشة باإلرساع 
يف إصشدار جميشع النصشوص التطبيقيّشة 
املنصوص عليها بالقانون األسايس للعدالة 

االنتقالية وخاّصة منها تلك املتعّلقة بش:

تركيز الدوائر القضائية املتخّصصة يف   
العدالشة االنتقالية )إضافشة دائرة قضائية 

باملحكمة االبتدائية بمدنن(،

ضبط طرق تسشيري وتنظيشم وتمويل   
صنشدوق الكرامشة ورّد االعتبشار لضحايا 

االسشتبداد )وهو بصدد املناقشة يف رئاسة 
الحكومة(.

الصيغ املالئمة لتمكشن الدولة والهيئة   
من معالجشة االنتهاكات املتعّلقة بالفسشاد 
واملصالحشة  التحكيشم  آليشة  عشرب  املشايل 
املنصوص عليها بالقانون األسايس للعدالة 

االنتقالية.

كما تشّم االتّفاق خالل هشذا الّلقاء عىل عقد 
لقشاءات مع رئاسشة الحكومة والشوزارات 
املعنيّة قصد النظر يف السبل الكفيلة بدعم 
الهيئشة باملشوارد املاديّة والبريشة الالّزمة 

ألنشطتها املركزية والجهوية.

وانعقشد لقشاء متابعشة مع الكات�ب العام 
للحكوم�ة بتاريخ 6 مشاي 2015 للنظر 
يف سشري تنفيذ االتفاقات وتطّورها. وطلبت 
الهيئشة بمّدها بقاعدة بيانات وزارة حقوق 
اإلنسشان والعدالة االنتقالية املوجودة لدى 
رئاسة الحكومة. وأمام عدم تجاوب رئاسة 
الحكومة، أرسشلت الهيئشة تذكريا للغرض 

بتاريخ 17 نوفمرب 2015.

2.2.2 التعاون مع مختلف الوزارات

انتظمت لقاءات وجلسات عمل مشركة مع 
وزير الش�ؤون االجتماعية وممثلن عن 
قطاع النهوض االجتماعي بتاريخ 7 افريل 

2015 و 22 ماي 2015 حول:

- سبل استغالل قواعد البيانات واملعطيات 
املتوفشرة لشدى الشوزارة واملتعلقشة بقائمة 
املنتفعن بالخدمشات االجتماعية والربامج 
الخصوصيشة املوّجهشة إىل بعشض الفئات 
االجتماعية كاملعطلن عن العمل والنسشاء 

واألطفال وذوي االحتياجات الخصوصية.
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- خارطة انتشار الخدمات املقدمة من قبل 
الوزارة.

- التعاون يف مجال الخربات.

- سشبل تفعيشل آليات جرب الرضر تششمل 
العشالج يف املنششآت العموميشة والحشاالت 

االستعجالية.

وقد مّكنت هذه اللقاءات من:

وضشع الصيشغ والتصشورات الكفيلشة   
ملسشاعدة الهيئشة يف أداء مهامها خاصة يف 

مجال جرب الرضر،

اتفاقيشة مشع مراكشز الدفشاع واإلدماج   
االجتماعشي التابعشة للشوزارة التشي تقوم 

باإلحاطة النفسية عىل املستوى الجهوي.

كما انعقد لقاء مشع وزير الصحة بتاريخ 
5 ماي 2015 حول إعادة تأهيل الضحايا 
يف املجشال الصحشي )الجسشدي والنفيس( 
بطريقة تسشتجيب إىل حاجياتهم وتسشمح 
لهم بالنفاذ إىل الخدمات الصحية بطريقة 
تحفشظ لهشم كرامتهشم. وتم االتفشاق عىل 
التنسشيق من أجل تسشهيل النفاذ للمرافق 

الصحية يف إطار عمل الهيئة.

وتعمشل الهيئشة حاليشا عىل إعشداد اتفاقية 
رشاكشة مشع وزارة الصحة واملستششفيات 
يتشّم بمقتضاهشا تمتيشع الضحايشا الذين 
العاجشل  التدخشل  ملعايشري  يسشتجيبون 
انتظشار  يف  االستششفائية  بالخدمشات 
حصولهشم عشىل بطاقات عشالج من طرف 

وزارة الشؤون االجتماعية.

ومّكنت جلسشة العمل مشع وزير الداخلية 
بتاريشخ 7 أفريشل 2015 مشن االتفاق عىل 
إحشداث آليشة عمليشة للتواصشل والتعامل 
املشرك بن الهيئة والوزارة من أجل إنجاز 
مسار العدالة االنتقالية. وإن مّكنت الوزارة 
الحقا الهيئة من النّفاذ إىل أرشيف مؤسسة 
عموميشة تحشت إرشافهشا، فإنهشا رفضت 
االستجابة لطلبات الهيئة للنفاذ ألرشيفات 
أخرى. كمشا رفضت الشوزارة اإلسشتجابة 
لطلبشات التحكيم واملصالحة يف االنتهاكات 
املتعلقة بحقوق اإلنسشان )تعذيب، إيقاف 
تعّسشفي، إلخ( حينما يكون املحتكم ضّده 

عونا أو إطارا تابعا ألجهزتها.

والتأمت جلسشات عمل مششركة مع وزير 
املالي�ة انعقشدت األوىل بتاريشخ 19 جوان 

لقاء وفد من الهيئة مع وزير الشؤون 
االجتماعية - 7 أفريل 2015

لقاء وفد من الهيئة مع وزير 
الصحة - 5 ماي 2015
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املخّصصشة  االعتمشادات  تناولشت   2015
لتسشيري الهيئة والراتيب الخاّصة بتمويل 
صنشدوق الكرامشة. ثشم انعقشدت جلسشة 
مششركة ثانية بتاريخ 7 أوت ملتابعة سري 
تّقدم امللفات املشركة وتحديدا فيما يتعلق 
بصندوق الكرامة. وتواصلت النقاشات إىل 

سنة 2016.

كمشا انعقدت جلسشات عمل مششركة مع 
أفريشل و10   2 بتواريشخ  الع�دل  وزي�ر 
تناولشت   2015 نوفمشرب  و10  جشوان 
التششاور والتنسشيق بخصشوص املعالجة 
الجسشيمة لحقوق  القضائيشة لالنتهاكات 
االنسشان وتحديدا ما يتعّلق بإنشاء الدوائر 
القضائية املتخّصصشة وتفعيل مقتضيات 
الفصل الثامن من القانون األسايس للعدالة 

االنتقالية يف هذا اإلطار.

تواصلشت الهيئشة أيضا مع وزي�ر الدفاع 
الوطن�ي يف عديشد املناسشبات بخصوص 
العثور عىل رفات العسكرين الذين أُعدموا 

سشنة 1963، والتعشّرف عليهشم من خالل 
تحاليل الحمض النووي.

الهيئ�ة  ب�ن  متين�ة  عالق�ة   .3.2  
والفاعلن يف املجال القضائي

أجرت الهيئة منذ بداية سشنة 2015 عديد 
اللقشاءات التششاورية مشع الهيئشة الوقتية 
للقضشاء العشديل بتواريشخ 28 مشاي و16 
جشوان و23 جشوان و23 نوفمشرب 2015،   
العمشل  جلسشات  إىل  باالضافشة  وذلشك 
املشركة مع وزارة العدل. وقد تم التشاور 
مللفشات  القضائيشة  املعالجشة  بخصشوص 
االنتهشاكات وضبشط أطشر العالقشات بن 
هيئة الحقيقشة والكرامة ومختلف الهيئات 
واألجهزة القضائيشة ذات العالقة وتحديدا 
فيمشا يتعّلشق بركيشز الدوائشر القضائيشة 
املتخّصصة التي تتعّهد بالنّظر يف القضايا 
املتعّلقشة باالنتهشاكات الجسشيمة لحقوق 
االنسشان عشىل معنشى االتفاقيشات الدولية 
املصشادق عليها وعىل معنشى أحكام قانون 

العدالة االنتقالية1. 

وأثمر التعاون بن هيئة الحقيقة والكرامة 
والفاعلشن يف املجال القضائي لركيز فعيل 
لتسشع دوائر قضائية متخصصة وتسمية 
القضشاة بهشذه الدوائشر يف ششهر نوفمرب 
2015. ويتعّزز هشذا التعاون عرب االلحاق 
التدريجي لعدد من قضاة التحقيق بالهيئة 
مهمتهشم اإلرشاف عشىل مكاتشب التحقيق 

صلبها.

كمشا تعهشدت وزارة العشدل بالدفشع نحو 
إصدار األوامر الحكومية وفق ما يسشتلزمه 

األسايس  القانون  من  الثامن  الفصل  ضبطه  ما  وفق     1
للعدالة اإلنتقالية.

جلسة عمل مع وزير 
الداخلية - 7 أفريل 2015
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قانشون العدالشة االنتقاليشة، وخاصة منها 
األمشر املتعّلشق بإحداث دائشرة متخّصصة 
باملحكمشة االبتدائية بمدنن املنتصبة بمقّر 
محكمة االستئناف، وذلك استكماال للمسار 

القضائي يف العدالة االنتقالية.

وتم أيضا تأكيد االلتزام بمبدأ التقايض 
عىل درجتن وهو مبدأ يكفله الدستور 
واالتفاقي�ات الدولية وتعي�ن القضاة 
الالزم�ن لذل�ك عن�د إص�دار األوام�ر 
املتعلق�ة بإح�داث دوائ�ر اس�تئنافية 
متخصص�ة. وق�د اتف�ق الجميع عىل 
أن ذل�ك ال يتطل�ب مراجع�ة القان�ون 
ب�ل تصحي�ح األم�ر املتعل�ق بالدوائر 

القضائية املتخصصة.

وتركشز النقاششات حاليشا عشىل عنشارص 
تكوين القضشاة املعينن للدوائر القضائية 
املتخّصصة وفق ما تقتضيه أحكام قانون 
العدالشة االنتقاليشة، بعشد مشا تشم االتفاق 
عىل املحشاور الكربى لهشذا التكوين، وذلك 

بالراكة مع الفاعلن األممين يف املجال.

وتتمثّل محاور التّكوين املوّجه للقضاة يف: 
املواثيشق الدولية يف ماّدة العدالة االنتقالية، 
واملمارسشات الجيّشدة والتجشارب املقارنة، 
والرعيشة االنتقاليشة والحشّق يف العدالشة، 
والرعية االنتقالية وفقه القضاء االنتقايل، 
ومبشادئ القانشون االسشتثنائية الخاّصشة 
بالعدالشة االنتقاليشة، واإلطار املؤسسشاتي 
التقشايض،  ودرجشات  النافشذ،  والقانشون 
والعدالشة الجزائيشة العاديشة باملقارنة مع 
والتعهشد،  االنتقاليشة،  الجزائيشة  العدالشة 
وجرائم النظام والجرائم العادية، والبحث 

يف األدّلة يف إطار العدالة االنتقالية.

كما يجري النقاش حول إجراءات التعامل 

القضائي مع القضايا املتعّلقة باالنتهاكات 
الجسشيمة لحقشوق االنسشان وهشي: بحث 
البدايشة والتحقيشق، واسشراتيجية التتبع، 
واختصاص الدوائر املتخّصصة، والتعامل 
القضائي مع ملفشات التحكيم واملصالحة، 
واالجراءات أمام الدوائر القضائية، وعالقة 
الهيئة بالسشلطة القضائية عىل غرار إحالة 
امللفشات إىل الدوائشر القضائية املتخصصة 

ودور النيابة العمومية يف هذا املجال. 

 4.2. تواصل مع املنظمات والهيئات 
الوطنية

لقشت الهيئة منذ إنششائها دعمشا متواصال 
من مختلف املنظمشات والهيئات الوطنية. 
حيث انعقشدت لقاءات جمعشت الهيئة مع 
االتحشاد العشام التونيس للششغل، واالتحاد 
التونشيس للصناعة والتجشارة والصناعات 
للدفشاع  التونسشية  والرابطشة  التقليديشة، 
عشن حقشوق اإلنسشان، والهيئشة الوطنيشة 
للمحامن، واالتحاد الوطني للمرأة، وغريها 

لقاء بن هيئة الحقيقة 
والكرامة والهيئة الوقتية 

لإلرشاف عىل القضاء العديل - 
23 جوان 2015
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مشن املنظمات وذلك لتعزيز التواصل معها 
والتنسشيق بخصشوص امللفات املششركة، 

وتأكيد دعمها ملسار العدالة االنتقالية.

لقاء مع الهيئات واللجان 
الوطنية المعنّية بمكافحة 

الفساد

نظمشت هيئشة الحقيقة والكرامشة لقاء مع 
الهيئات واللجان الوطنية املعنيّة بمكافحة 
الفسشاد بتاريخ 19 فيفري 2015 لتناول 
األطشر املمكنة للتعشاون والتنسشيق معها. 
وششارك يف اللقشاء ممثّلشون عشن الهيئشة 
الوطنية ملكافحة الفساد، واللجنة التونسية 
للتحاليل املالية، واللجنة الوطنية السرجاع 
األموال املوجودة بالخارج واملكتسبة بصفة 
غري رشعية، ولجنة املصادرة، ولجنة تقيص 

الحقائشق عن الفسشاد والرششوة، والقطب 
القضائي املايل. 

وتنشاول اللقاء تجشارب مختلشف الهياكل 
التشي عالجت ملفات الفسشاد املايل يف إطار 
مهامها. وتشّم التأكيد عىل أهمية التنسشيق 
وتبشادل املعلومشات بن مختلشف الهيئات 
العمومية لضمان مقاومة الفسشاد وإنجاح 
مسشار العدالة االنتقالية وأكد املششاركون 
عىل اسشتعدادهم التام للتعشاون مع الهيئة 

إلنجاح هذا املسار.

 5.2. تع�اون مثم�ر م�ع مؤس�سة 
األرشيف الوطني

أرسشت هيئشة الحقيقشة والكرامشة عالقة 
رشاكشة وتعشاون مع مؤسسشة األرششيف 
الوطني. ومارسشت الهيئشة صالحياتها يف 
النفشاذ إىل األرششيف العمومشي وذلك عن 
طريشق النفاذ عىل عن املشكان ألرصدة من 
أرششيفات الديكتاتوريشة محفوظشة بمقّر 
مؤسسشة األرششيف الوطنشي. وجشاء هذا 
التعاون املجدي واملثمر ملؤسسشة األرشيف 
الوطني مشع هيئشة الحقيقشة والكرامة يف 
إطار ما نص عليه القانون األسايس للعدالة 
االنتقاليشة مشن حشق الهيئشة يف النفشاذ إىل 
األرششيف العام والخاص بقطع النظر عن 
جميع التحاجري. وقد أعّدت الهيئة مروع 
اتفاقيشة مشع مؤسسشة األرششيف الوطني 
وافقت هشذه األخرية عليه مبدئيا يف انتظار 
الحكومشة بصفتهشا سشلطة  إذن رئاسشة 
اإلرشاف التي ترجع لها مؤسسة األرشيف 
الوطني بالنظر. ولم تتم املصادقة عليه إىل 

حدود 31 ديسمرب 2015.

وساهم التعاون اإليجابي ملؤسسة األرشيف 
الوطني يف تحفيز بقية املؤسسات العمومية 

لقاء هيئة الحقيقة والكرامة 
مع الهيئات واللجان 

العمومية املعنية بمكافحة 
الفساد - 19 فيفري 2015
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عىل التجاوب مع طلبات الهيئة يف النفاذ إىل 
أرشيفاتها.

وششملت عالقات التعاون أيضا املسشتوى 
التكويني حيث ششارك 6 أعشوان من إدارة 
التوثيق واألرشيف بالهيئة يف دورة تكوينية 
حشول التشّرف االلكرونشي يف الوثائشق 
واألرششيف نظمها األرشيف الوطني خالل 
سشنة 2015 وتواصلت الدورات التكوينية 

خالل سنة 2016 أيضا.

وقشد نظمت الهيئة جلسشة عمل مششركة 
بتاريشخ 4 فيفشري 2015 مشع مسشؤويل 
األرششيف بعشدد مشن الشوزارات لتنشاول 
العالقة معها بخصوص النفاذ لألرششيف 

العمومي.

 6.2. دور اإلعالم الوطني

أولت الهيئة أهمية كربى للّراكة مع اإلعالم 
الوطني. ففي إطار النّهج التّششاركي الذي 
تتوّخاه، انطلقشت الهيئة منذ بداية 2015 
بعقشد سلسشلة مشن الّلقشاءات املكثّفة مع 
مختلف املتدّخلن يف مجال اإلعالم الوطني، 
مؤّسسشات إعالمية ونقابشات مهنية، وذلك 
فيما يتعلق بضبط محاور الخّطة اإلعالمية. 

وتشّم عقد لقاء مع وسشائل اإلعالم املكتوبة 
يوم 13 فيفشري 2015 تبعه لقاء يف اليوم 
املوايل مع وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية. 

كمشا انعقدت يف هشذا الجانب سلسشلة من 
الّلقشاءات مشع عدد من مسشؤويل وسشائل 
اإلعشالم العمومية والخاّصة يف إطار تعزيز 
التّعشاون وتجسشيده. وقد تشّم االتّفاق عىل 
أهّمية القيام يف أقرب اآلجال بتنظيم سلسلة 
من الّدورات التّكوينيشة لفائدة الّصحفين 

يف مجشال العدالة االنتقاليشة بالتّعاون مع 
الهيئشة العليا لالتّصال الّسشمعي البري 
والنّقابشة الوطنية للّصحفين التّونسشين. 
كمشا أعشّدت الهيئة مروع ميثشاق خاّص 
بالّصحفيشن فيما يتعّلق بتنظيم جلسشات 
االسشتماع العلنيشة وعرضته عشىل الهياكل 

املهنية للّصحافة يف 16 نوفمرب 2016.

وخشالل هذه الّلقشاءات أثشارت الهيئة عدم 
احشرام بعشض وسشائل اإلعشالم للمعايري 
املهنيشة يف تناولها ملسشار العدالة االنتقالية 
وهو مشا أّكده تقرير الهيئة العليا لالتّصال 
الّسمعي البري . حيث تكّرر تغييبها من 
أهشم املنابر والحشوارات اّلتشي تخّص هذه 
املواضيشع مقابل فسشح املجشال ملنتقديها 
لششّن حمشالت موّجهة تسشتهدفها. ونأمل 
أن يتحّسشن التّواصل بشن الهيئة واإلعالم 
وتُقبل أهّم املنابر الوطنية عىل نقل املعلومة 
املجهود  للمواطنشن والّضحايشا وإعطشاء 
التّحسييس ما يستحقه من تغطية متوازنة. 
الهيئشة بتحسشن  تتعّهشد  ومشن جانبهشا 
مجهودهشا االتّصايل وتوّجشه دعوة صادقة 
لكافشة وسشائل اإلعشالم الوطنيشة للتّعاون 

لقاء مع نقابة مديري 
املؤّسسات اإلعالمية 

والنّقابة الوطنية للّصحفين 
التّونسين – 16 نوفمرب 

2015
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من أجل تقديشم تغطية ملوضوعات العدالة 
االنتقالية تسشتجيب إلنتظشارات املتعاملن 

معها.

المجتمع المدني:  
شريك فاعل في مسار 

العدالة االنتقالية

وعيا منها بدور املجتمع املدني يف التعريف 
بمسشار العدالشة االنتقاليشة، كان تنظيشم 
لقشاءات جهوية مع املجتمع املدني من أول 
األنشطة التي قامت بها الهيئة. وتمت هذه 
اللقاءات خالل ششهري سشبتمرب وأكتوبر 
2014 بتونس وبن عروس ومنوبة ومدنن 
وقابشس وتطاويشن وتوزر وقبشيل وقفصة 
وأريانة وجندوبة وبنشزرت ونابل وزغوان 

وسوسشة والقشريوان واملنسشتري واملهديشة 
وسليانة والكاف وباجة.

وتواصلت هذه اللقاءات خالل سنة 2015 
لتفوق 60 لقاء وتشمل عىل سبيل الذكر:

املشاركة بتظاهرة يوم الشهيد بمدينة   
الحامشة )قابشس( خشالل ششهر جانفشي 

.2015
لقاء مع ممثيّل منظمات املجتمع املدني   
التي سشرافق إحشداث املكاتشب الجهوية. 
وهي 8 منظمشات غري حكوميشة، اختارها 
برنامشج األمم املتحدة اإلنمائشي، من بينها 
منظمتان دوليتان هما محامون بال حدود 
واملنظمة الدولية ملكافحشة التعذيب، وذلك 
إضافشة لشش6 منظمشات وطنية مشن بينها 
الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية، منتدى 
الششباب لثقافشة املواطنشة يف القريشن، 
املركز التونيس املتوسطي واملعهد التونيس 

لقاء مع املجتمع املدني - 08 
جانفي  2015
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للديمقراطيشة والتنميشة خالل ششهر ماي 
2015

وسوسشة  بنابشل  حواريشة  لقشاءات   
وصفاقشس واملنسشتري خالل ششهري ماي 

وجوان 2015

سلسشلة لقاءات وجلسشات حوارية مع   
املجتمع املدني املحيل والضحايا والفاعلن 
يف مجشال العدالشة االنتقالية بغشار الدماء 
والحرايرية وقابس وقبيل وسجنان ومنزل 
بورقيبشة وبنشزرت خالل ششهري أكتوبر 

ونوفمرب 2015.

سلسشلة لقشاءات دورية بمقشّر الهيئة   
مشع مكّونشات مشن املجتمشع املدنشي مثل 
»الششبكة التونسشية للعدالشة االنتقالية« و 
»املركشز التونشيس املتوّسشطي«، »جمعيشة 
املقاومشن وأبنائهشم«، »جمعيشة عائشالت 

شهداء وجرحى الثورة-أوفياء« و »جمعية 
صمشود«، و »جمعيشة صوت االنسشان« و 
»القطب املدني للتنمية وحقوق االنسشان« 
و »جمعيشة إنصشاف قدماء العسشكرين«  

وغريها.

مششاركة املكاتب الجهوية يف سلسشلة   
مشن النشدوات واللقشاءات التشي تنظمهشا 
مكونشات املجتمشع املدني بالجهشات ومن 
ذلك عشىل سشبيل الذكشر مششاركة املكتب 
الجهوي بقفصة يف ندوات بقفصة املدينة، 
والقر، واملظيلة، واملتلوي، وأم العرايس، 
والرديف، والقطار، والسشند، وتوزر طيلة 

شهر أكتوبر 2015.

املششاركة يف حمالت تحسيسية نظمها   
املجتمشع املدني بالشكاف وصفاقس ونابل 

خالل شهر نوفمرب 2015.
جلسة حوارية مع الجمعية 

الوطنية للمقاومن 
اليوسفين وأبنائهم - 

10فيفري 2015
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تنظيم الهيئة لندوات   
وطنية

 1.4. ورشة حوار بن هيئة الحقيقة 
والكرامة ومنظمات املجتمع املدني

بادرت هيئة الحقيقة والكرامة منذ انطالق 
أعمالها بتنظيم ورشة حوارية بتاريخ 28 
جانفي 2015 مع مختلف مكّونات املجتمع 
املدني الناشطة يف مجال العدالة االنتقالية 
لتلقي مقرحاتها واالسشتئناس بها بهدف 
إدماجها يف املخطط االسشراتيجي ألعمالها 
يف املرحلشة القادمة. وتتأتى هذه الورششة 
يف إطار تريشك املجتمع املدني يف مسشار 
العدالة االنتقالية بما هو خيار اسراتيجى 
بالنسشبة إىل الهيئة. وقد تضمنت الورششة 
الحوارية ورششات فرعية لشكل لجنة تضّم 
أعضشاء الهيئة وخرباء إضافشة ملمثّلن عن 
مكونات من املجتمع املدني، انتهت بتقديم 

توصيات ومقرحات للعمل بخصوصها.

وقد شارك يف الورشة أكثر من 100 ناشط 
يف املجتمع املدني. وشهدت الورشة تغطية 
إعالميشة واسشعة بحضشور أكثشر من 50 
صحفيا من وسائل اعالم مرئية ومسموعة 

ومكتوبة.

 2.4. ن�دوة بمناس�بة الي�وم العاملي 
للحق يف معرفة الحقيقة 

بمناسشبة اليشوم العاملشي للحشق يف معرفة 
الحقيقة بتاريخ 24 مارس، نّظمت الهيئة 
نشدوة وطنيشة بتاريخ 23 مشارس 2015 
وهشي املشّرة األوىل التي يتّم فيهشا االحتفال 
بهذا اليوم العاملي بتونس. وتمثّل الحقيقة 
عنرا محوريا يف مسار العدالة االنتقالية، 
تضّمنها القانون األسايس للعدالة االنتقالية 
الذي ضبطه كش »حشّق يكفله القانون لكل 

املواطنن«2.

وقشد انطلقت هذه الندوة بجلسشة حوارية 

2   الفصل الثاني من القانون األسايس للعدالة االنتقالية.

ندوة »أي عدالة انتقالية 
نريد«  يف الذكرى األوىل لنشأة 

الهيئة  - 9 جوان 2015
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بعنوان » الحق يف معرفة الحقيقة: اآلليات 
واألهشداف« أثثها أعضشاء الهيئشة وخرباء 
قانونيون وششخصيات وطنية. وقد واكب 
أشغال النّدوة الوزير املكّلف بالعالقات مع 
الهيئات الدسشتورية واملجتمع املدني الذي 
ألقى كلمة نيابشة عن رئيس الحكومة. كما 
شارك يف أعمال الندوة ممثّلون عن الهيئات 

الوطنية، وفاعلون سياسيون ومدنيون. 

وأّكدت رئيسشة الهيئة يف كلمتها عىل أهمية 
دور الحقيقة يف مسشار العدالشة االنتقالية 
إىل  مششرية  أساسشية،  كركيشزة  وتمثّلهشا 
إرادة سياسشية حقيقيشة  رضورة وجشود 
وجشاّدة إلنجشاح هذا املسشار. وقشد تخّللت 
اششغال الندوة أنشطة فنية وثقافية تمثّلت 
يف عرض أفالم وثائقية وأفالم قصرية حول 

أهمية الحقيقة يف إطار العدالة االنتقالية.

 3.4. ندوة »أي عدالة انتقالية نريد« 
يف الذكرى األوىل لنشأة الهيئة

بمناسبة مرور سشنة عىل تنصيبها، عقدت 
الهيئة ندوة وطنية تحت عنوان “أي عدالة 
انتقالية نريد؟” بتاريخ 09 جوان 2015. 
وقشد أرشف عىل افتتاح هشذه الندوة وزير 
العدل السابق محمد صالح بن عيىس ممثال 
عن رئيس الحكومة. وشارك يف أشغال هذه 
النشدوة ممثّلون عن برنامشج األمم املتحدة 
لحقشوق  السشامية  واملفوضيشة  االنمائشي 
اإلنسشان إضافة للمقرر الخاص لدى األمم 
املتحشدة يف مجشال العدالشة االنتقالية. كما 
ششارك يف هذه الندوة ممثلشو جّل األحزاب 
السياسشية ورؤسشاء عشدد مشن الهيئشات 
الوطنية  العموميشة املسشتقلة واملنظمشات 
إضافة ملمثّلن عن مكونات املجتمع املدني.

وقشد عرضشت الهيئشة خشالل النشدوة أهم 

األنششطة التي تم القيام بها خالل السشنة 
األوىل مشن تنصيبهشا. ويف كلمتها يف مفتتح 
أششغال النشدوة، أكدت رئيسشة الهيئة بأن 
إنجاح مسار العدالة االنتقالية هو مسؤولية 
الجميع، ما يشمل مسؤولية هيئة الحقيقة 
والكرامشة، ومسشؤولية الدولة، ومسشؤولة 
الفاعلشن يف الحقشل السشيايس واملجتمشع 
املدني. وأششارت إىل أن الهيئة قامت خالل 
سشنتها األوىل باألعمشال التحضرييشة التي 
يفرضها الفصل 56 من القانون األسشايس 
للعدالشة االنتقاليشة، وخاصة فيمشا يتعلق 
بوضع النظام الداخيل ووضع مخطط عمل 
لكامل مدة عمل الهيئة ووضع دليل مبسط 
لسشري أعمالهشا وتركيشز اإلدارة التنفيذية. 
وختمت رئيسشة الهيئة كلمتهشا بالقول إن 
الهيئة لم ولن تدّخر جهدا التخاذ الخطوات 
الالزمة لضمان حسشن سري عملها والقيام 

بمهمتها التاريخية عىل أحسن وجه.

وششّدد مختلشف املتدّخلشن مشن الفاعلن 
يف الحقشل السشيايس واملجتمشع املدني عىل 
دعمهشم للهيئة يف أششغالها إلتمام مهامها 
بنجاح وتحقيق أهشداف العدالة االنتقالية، 
مؤكديشن عشىل رضورة تكاتشف مختلشف 

جهود األطراف املنخرطة يف املسار .

 التعاون الدولي

أمضت هيئة الحقيقة والكرامة منذ انطالق 
أششغالها عشددا مشن اتفاقيشات الراكشة 
والتعشاون مشع منظمشات دوليشة وهيئات 
أممية ذات عالقة بمسار العدالة االنتقالية، 
فقد كانت سشنة 2015 بحق سنة للتعاون 

الدويل للهيئة.
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 1.5. اتفاقي�ات الرشاك�ة والتعاون 
مع هيئات أممية ومنظمات دولية

1.1.5 بروتوك�ول تعاون مع هيئة 
األم�م املتحدة للم�رأة حول »إدماج 
النوع االجتماع�ي يف مسار العدالة 

االنتقالية«

أمضشت هيئة الحقيقة والكرامة بروتوكول 
تعاون مع هيئشة األمم املتحدة للمرأة حول 
»إدماج النوع االجتماعي يف مسشار العدالة 
االنتقاليشة«، بتاريشخ 18 نوفمشرب 2015. 
واتفق الطرفان، بموجشب هذا الربوتوكول 
عشىل التعشاون معا من أجل وضشع اآلليات 
واألدوات التي تسشمح باألخذ بعن االعتبار 

بششكل فعال للنشوع االجتماعي يف مسشار 
العدالشة االنتقالية. وتتمثّشل محاور العمل 
املحّددة بشكل مشرك يف تقديم الدعم الفني 
لهيئشة الحقيقشة والكرامة وتحديشدا لجنة 
املشرأة يف مجشال إدماج النشوع االجتماعي، 
وتوفشري الخشربات يف مهشارات فنية خاصة 
تتصل بمجشال اهتمام الهيئشة، إضافة إىل 
مشاركة اللجان والطاقم البري للهيئة يف 
دورات تكوينية حول حقوق املرأة وإدماج 

النوع االجتماعي.

ويأتشي هشذا الربوتوكشول يف إطشار تفعيل 
األحكام الدسشتورية يف مشادة حقوق املرأة 
ويهدف لتأطري تنفيذ األنششطة املششركة 
املتخذة مشن قبل هيئة الحقيقشة والكرامة 
وهيئشة األمشم املتحشدة للمشرأة وتعزيزها 
ومتابعتها. كما يأتي يف إطار مروع »دعم 

تفعيل مسار العدالة االنتقالية يف تونس«.

للعدال�ة  ال�دويل  املرك�ز   2.1.5
االنتقالي�ة يسان�د مختل�ف لج�ان 

الهيئة

يعتشرب املركز الدويل للعدالشة االنتقالية من 
أهم رشكاء الهيئة. إذ يساهم يف االستئناس 
بالتجارب املقارنة، وذلك من خالل تنظيم 
جلسشات حوارية وورشات عمل مع خرباء 
دولين سشبق لهشم أن سشاهموا يف تجارب 

حول العدالة االنتقالية يف دول أخرى.

ونذكر من بن األنشطة:

»التحكيشم  حشول  الحواريشة  النشدوة   
واملصالحشة يف قانون العدالشة االنتقالية يف 

شهر مارس 2015.

جلسة حوارية مع ممثّل للمركز الدويل   
للعدالشة االنتقاليشة من جنشوب افريقيا يف 

إمضاء بروتوكول تعاون مع 
هيئة األمم املتحدة للمرأة - 

18 نوفمرب 2015
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ششهر أفريل 2015 وسلسلة جلسات عمل 
مع لجان الهيئة بنفس الشهر.

لقاءات مسرسلة مع لجنة املرأة ملتابعة   
أششغال الهيئة يف عالقة بخصوصية النوع 

االجتماعي.

ورشات عمل مع إدارة االتصال أرشف   
عىل أششغالها مديشر االتصشال يف املركز يف 

شهر أكتوبر 2015.

ورشة عمل حول جرب الرّضر يف العدالة   
االنتقالية يف شهر ديسمرب 2015.

وباإلضافشة إىل مششاركة املركشز يف عديشد 
األنششطة األخرى التشي ينظمهشا الركاء 
الشدورات  غشرار  عشىل  للهيئشة  األمميشون 
والجلسشات  الهيئشة  ألعشوان  التكوينيشة 

التشاورية املتعلقة بمهام الهيئة.

كما يعاضد املركز الدويل للعدالة االنتقالية 
جهود الهيئة يف التعريشف بمفهوم العدالة 
االنتقاليشة واملجتمشع املدنشي عشرب األعمال 

التحسيسية.

3.1.5 مذكرة تفاهم مع املؤس�سة 
السويرسية للسالم حول األرش�يف 

والتوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية

أمضت الهيئة مذكرة تفاهم مع املؤسسشة 
السويرسية للسالم Swisspeace من أجل 
تحديد إطار للتعاون معها وذلك من خالل 
برنامجهشا املتعّلق بمعالجشة إرث املايض. 
واملؤسسشة السشويرسية للسشالم منظمشة 
بحوث يف مجال تحقيق السشالم من خالل 
البحوث والدورات التكوينية واالستشارات 
وتبشادل الخشربات يف مجشال دعشم الّسشلم 

املدني.

وقد اتفشق الطرفان عشىل العمل عىل وضع 
مذكرة تفاهشم حول التعشاون فيما يتعلق 
بمعالجشة إرث املشايض عموما واألرششيف 
الوطنيشة  الذاكشرة  وحفشظ  والتوثيشق 
خصوصا. وتششمل مجشاالت التعاون عىل 
سشبيل الذكشر: تبشادل الخشربات يف مجال 
معالجة إرث املايض، والتوثيق واألرششيف 
من خشالل تبشادل املذكشرات والدراسشات 
ووسشائل العمل امليداني، وتبادل الخربات 
يف مجال تقنيات املتاحف وتطوير خارطة 
ملواقع الذاكرة يف مجال االنتهاكات لحقوق 
االنسشان يف تونس إضافشة إىل دعم اإلبداع 

الفني لضحايا االستبداد.

ح�ول  تفاه�م  بروتوك�ول   4.1.5
بالنس�اء  املتعلق�ة  االنتهاك�ات 
م�ع مرك�ز الدراس�ات التطبيقيّ�ة 
اإلنس�ان بجامعة »يورك«  لحقوق 

الربيطانية

أمضشت الهيئشة بروتوكشول تفاهشم حول 
االنتهشاكات املتعلقشة بالنسشاء مشع مركز 

ورشة عمل مع الخبري الّدويل 
روبن كارنزا حول جرب الّضر 

يف العدالة االنتقالية - 2 
ديسمرب  2015
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الدراسشات التطبيقيّشة لحقشوق اإلنسشان 
 »YORK« يشورك  بجامعشة   »CAHR«
باململكة املتحدة  وذلك بتاريخ 8 ديسشمرب 
2015. ويتمحشور هشذا الربوتوكول حول 
البحث حشول انتهشاكات حقوق اإلنسشان 
املسّلطة عىل النّساء الّضحايا وتصّوراتهن 
حشول تغيشري واقعهشّن مشن خشالل آليات 

العدالة االنتقاليّة. 

كمشا يهشدف إىل تعزيشز رشاكشة ثنائية يف 
املسائل ذات االهتمام املتبادل قصد تحقيق 
األهداف املشركة يف مسألة البحث يف النّوع 
االجتماعشي ومشدى التغيشري يف وضعيّشات 
النّسشاء الّضحايا عىل معنى قانون العدالة 
االنتقالية. وسشيتّم بمقتىض االتفاق تسيري 
مروع برنامج بحثي بصفة مشركة، مع 
لجنة املرأة بالهيئة، إلنتاج مجموعة معارف 
صالحشة لعمل الهيئة ويسشاعدها عىل فهم 
تداعيات انتهاكات حقوق االنسان وخاّصة 
حقوق النّساء قصد فهم احتياجاتهّن ورّد 

االعتبار لهّن.

ويف هذا اإلطشار، كّونت لجنشة املرأة وحدة 
بحشث مخّصصة لشإرشاف عشىل البحوث 
املتعّلقشة برصد االنتهشاكات التي تعّرضت 

إليها املرأة وتحليلها.

5.1.5 مؤس�سة إذاعة صوت أملانيا 
تسان�د الهيئ�ة يف عالق�ة بقواع�د 

وتقنيات التواصل اإلعالمي

عقدت الهيئة اتفاقية تعاون مع مؤسسشة 
 ،Deutshe Welle ،إذاعشة صشوت أملانيشا
وذلشك لتدريب أعضشاء الهيئة عشىل قواعد 
التواصشل اإلعالمشي وتقنياته. وتشم تنفيذ 
برنامج هذا التدريب طيلة ششهرينْ نوفمرب 

وديسمرب 2015.

6.1.5 مرك�ز املراقبة الديمقراطية 
للقوات املسلحة

أرست هيئة الحقيقة والكرامة عالقة تعاون 
مع مركشز جنيف للرقابة الديمقراطية عىل 
القشوات املسشلحة DCAF يف مجال ضمان 
عدم تكشرار انتهشاكات املشايض. وتتعاون 
الهيئة مع املركز من أجل تطوير مقرحات 
ملموسشة إلصالح املؤسسشات املتوّرطة يف 
االنتهشاكات يف ظل النظام السشابق. ومّكن 
التعاون بن الهيئشة ومركز جنيف للرقابة 
الديمقراطية عىل القوات املسلحة من وضع 
جرد أّويل للمجاالت التي تحتاج إىل إصالح، 
من أجشل ضمان عشدم تكشرار االنتهاكات 

املاضية. ويشمل التعاون:

واالسشراتيجيات  السياسشات  إرسشاء   
األمنية عىل قاعدة مفهوم األمن اإلنساني.

تطوير إطار قانوني ومؤسساتي يحدد   
بوضوح مهام مختلف األطراف الفاعلة يف 

القطاع األمني.

إمضاء بروتوكول تفاهم 
حول االنتهاكات املتعلقة 

بالنساء - 8 ديسمرب 2015
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تعزيشز آليشات الرقابشة واملسشاءلة يف   
أجهزة األمن.

تششجيع تكويشن األجهشزة األمنيشة يف   
مجال حقوق اإلنسان.

تمكشن األعوان املكّلفشن بالحفاظ عىل   
األمن مشن ظروف العمل التي تسشمح لهم 

بالعيش الكريم.

 2.5. زيارات شخصيات دولية

1.2.5 لق�اء األم�ن الع�ام ملنظمة 
األمم املتحدة

التقى وفشد عن هيئشة الحقيقشة والكرامة 
األمن العشام ملنظمة األمم املتحدة، السشيد 
بشان كي-مشون، يشوم 10 أكتوبشر 2014 
بمناسبة زيارته لتونس، ويف إطار لقاء مع 

ممثيل الهيئات الدستورية بتونس.

وللتذكري، سشبق وأن توجه السيد بان كي-
مون برسشالة يوم تنصيب مجلس الهيئة، 
اعترب فيه الهيئة أمشال جديدا. وأكد عىل أن 
استقالليتها ونجاحها يمثالن دعامة صلبة 

للديمقراطية يف تونس.

2.2.5 زيارة رئيس جمهورية أملانيا 
االتحادية

يف إطشار زيارة الدولة التشي أداها لتونس، 
أجرى رئيشس جمهورية أملانيشا االتحادية 
 ،Joachim Gauck السشيّد يواخيم غشوك
جلسشة عمشل مشع عدد مشن أعضشاء هيئة 
الحقيقشة والكرامة، يوم األربعاء 29 أفريل 

 .2015

ويُعرف السشيّد يواخيم غوك عىل املستوى 

العدالشة  الشدويل كمختشّص يف 
وإن  االنتقاليشة، حيشث سشبق 
عشىل   1990 سشنة  اُنتخشب 
رأس اللجنشة املختصشة املكّلفة 
باإلرشاف عىل حشل جهاز أمن 
السشيايس  البوليشس  الدولشة، 
األملانشي )Stasi(. وقشد رّصح 
بهذه الّصفشة أنّه »مهتّم بصفة 
هيئشة  مهشام  بسشري  خاصشة 
الحقيقشة والكرامشة، وبصفشة 

عامة بالتجربة التونسشية يف مجال العدالة 
االنتقاليشة«، مضيفشا أن أملانيشا »حريصة 
عىل املسشاهمة يف دعم املسشار عىل مختلف 

املستويات«.

تدع�م  ديبلوماس�ية  وف�ود   3.2.5
مسار العدالة االنتقالية

اسشتقبلت الهيئة سشفراء كل من السشويد، 
واملغشرب،  وبولونيشا،  وفرنسشا،  وأملانيشا، 

لقاء مع األمن العام لألمم 
املتحدة السيد بان كي-مون

10 أكتوبر 2014

جلسة عمل مع رئيس 
جمهورية أملانيا االتحادية 

السيّد يواخيم غوك - 29 
أفريل 2015
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املتحّدة،  واململكة 
ت  يشا ال لو ا و
 ، ة ملتحشد ا
 ، ا يرس سشو و
وبلجيكا  والهند، 
حيشث  وقطشر. 
السشفراء  اطلشع 
عشىل مسشتجّدات 
العدالشة  مسشار 
وأّكدوا  االنتقالية 
عىل دعشم دولهم 
أعربوا  لشه، كمشا 
عشن اسشتعدادهم للتعشاون مشع الهيئة يف 

امللفات ذات االهتمام املشرك. 

وقد تعهدت سفرية سويرسا بتونس بالعمل 
مشع الهيئشة السشرجاع األمشوال املنهوبة. 
فيمشا أكد سشفري بلجيكا أن بلده سشيعمل 
عىل مسشاندة هيئة الحقيقة والكرامة لدى 

االتحاد األوروبي.

كما استقبلت الهيئة وفودا ديبلوماسية من 
البلدان االسكندنافية واألرجنتن.

وذلك باإلضافة إىل وفد أملاني يرأسه السيد 
كريستيان النج، كاتب الدولة الربملاني لدى 

وزير العدل األملاني، ووفد عراقي يرأسشه 
السشيّد سشّجاد عيل مدير يف هيئشة النزاهة 

بالعراق.

وتناولت هذه اللقاءات مختلف املستجّدات 
املتعّلقة بمسار العدالة االنتقالية يف تونس 
وتبادل اآلراء حشول القضايا ذات االهتمام 
املشرك تحديدا بخصوص تجارب العدالة 
االنتقاليشة يف العالم وسشبل تبادل الخربات 

والتعاون مع الهيئة.

كمشا اسشتقبلت هيئشة الحقيقشة والكرامة 
السشيّد عيل بشن فطيشس املشرّي، املحامي 
الخاص لدى األمم املتحدة املكّلف بمكافحة 
الفساد واسرجاع األموال املنهوبة، بتاريخ 
12 جشوان 2015 يف لقاء تنشاول مختلف 
املستجّدات ذات العالقة بالعدالة االنتقالية. 
وأّكشد املحامي الخاّص لشدى األمم املتحدة 
عشىل التزامه التام بمتابعة ملف اسشرجاع 

األموال املنهوبة من موقعه يف األمم املتحدة 

لقاء أعضاء مجلس الهيئة 
مع سفرية سويرسا - 27 

أفريل 2015
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آفاق 2016

كانت سشنة 2015 هي سشنة انطالق أششغال هيئة الحقيقة والكرامة إنهاء 
أعمالهشا التّحضريية ومنها أساسشا تركيز أجهزتها، فإن سشنة 2016 تمثّل 
سشنة محورية يف مسشار العدالة االنتقالية ونششاط الهيئة. حيث سشتنتهي 
الهيئة مشن قبول امللّفات بتاريشخ 15 جوان 2016، ولذلشك تنصّب العناية 
خالل النّصف األّول للّسشنة الجارية عىل القيام باألنشطة التّحسيسية والتّوعوية، خاّصة 
بالتّشوازي مع تركيز الّدفعة الثانية للمكاتب الجهوية. وتتوّقع الهيئة بلوغ 40 ألف ملّفا 

بانتهاء أجل قبول امللّفات.

وسشتواصل الهيئة يف سشنة 2016 تفعيل الالّمركزية عرب حرصها عىل تقريب خدماتها 
للمواطشن بمختلف جهات الجمهورية. فإضافة لالنطالق العميل ألششغال خمس مكاتب 
جهوية، خّصصت الهيئة عددا من املكاتب املتنّقلة لتغطية مختلف جهات البالد وخاّصة 
الجهشات الّداخلية. حيث اتّخذ مجلشس الهيئة االحتياطات الالزمشة لتغطية كامل تراب 

الجمهورية من خالل مكاتب قاّرة و6 مكاتب متنقّلة.

ية وهو ما يستلزم  وتأمل الهيئة خالل سشنة 2016 إتمام جميع جلسشات االستماع الرّسّ
الّرفيشع يف عدد مكاتب االسشتماع يف املقشّر الرئييس من جهة وتركيز مكاتب اسشتماع يف 
املكاتشب الجهويشة من جهة أخشرى، وذلك إضافة للقيشام باالنتدابشات الرّضورية لفرق 
االسشتماع، وذلك وفق ما تّم رصده لربنامج عمل سشنة 2016. حيث تعمل الهيئة لبلوغ 
سقف 150 جلسة استماع يومية، ما يستلزم توفري 60 مكتبا لالستماع، منهم 20 مكتبا 

باملكاتب الجهوية.

كمشا سشتنطلق الهيئشة، بداية من النّصشف الثاني من سشنة 2016، يف تنظيم جلسشات 
االسشتماع العلنية بعدما تّم تحديد ضوابط هذه الجلسشات ومعايريها ورشوطها، ومنها 

أساسا رشط االنتهاء من البحث والتّقيّص للملّف محّل جلسة االستماع.

وإضافة السشتكمال فرز كّل امللّفات املودعة لدى الهيئة، تمثّل سشنة 2016 سشنة تفعيل 
مقتضيات البحث والتّقيّص يف امللّفات وتحديدا فيما يتعّلق بإتمام تركيز مختلف وحدات 
التّحريات وتحليل امللّفات والقيشام باالنتدابات للموارد البرية الاّلزمة. وذلك باإلضافة 
إىل وحشدات التّحقيق املتكّونة من قضاة تحقيق ُملحقن بالهيئة اّلتي سشتبلغ 8 وحدات 

عىل األقّل.
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وتنتظر الهيئة خالل سشنة 2016 االنطشالق يف معالجة امللّفات لشدى الّدوائر القضائية 
املتخّصصة، وذلك بعد تكوين القضاة يف مجال العدالة االنتقالية وفق ما ضبطه الفصل 
الثّامن من القانون األسايس للعدالة االنتقالية. وتأمل الهيئة خالل سنة 2016 إتمام إرساء 
دائشرة متخّصصة عشارشة بمدنن، إضافة إىل إصدار األمر املتعّلق بالّدوائر االسشتئنافية 
املتخّصصة. وتأمل الهيئة كذلك أالّ تشمل الحركة القضائية القضاة املشمولن بالربنامج 

التّكويني يف مجال العدالة االنتقالية.

من جانب آخر، ستقوم الهيئة خالل سنة 2016 بتحديد الربنامج الّشامل لجرب الرّضر. 
كما ستشهد تقّدما هاّما يف تكوين السّجل الوطني لضحايا االستبداد، وذلك بالتّوازي مع 

استمرار تحليل امللّفات والتّحّري فيها.

وبخصشوص التّحكيم واملصالحشة، تعمل الهيئة من أجل امضاءعشدد هام من اتفاقيات 
التحكيم واملصالحة خالل سشنة 2016 وذلك بعشد إصدار األمر املتعّلق بتمثيل الّدولة يف 
النّشزاع التّحكيمي وضبط اإلجراءات املتعّلقة بها يف مطالب التّحكيم واملصالحة. وسشبق 
وأن قّدمت الهيئة لرئاسشة الحكومة مروع أمر متعّلق بش »ضبط ششكليات وإجراءات 
انضمشام الّدولة إىل الّصلح والقبشول بالتّحكيم يف امللّفات املعروضشة عىل لجنة التّحكيم 
واملصالحشة بهيئة الحقيقة والكرامة«.  كما تأمشل الهيئة أن تجد، يف هذا الجانب وخالل 

  سنة 2016، التّفاعل اإليجابي من جميع الوزارات واإلدارات 

إتمام جميع 
جلسات االستماع 

السرية واالنطالق 
في جلسات 

االستماع العلنية 
خالل سنة 2016



التقرير المالي لهيئة 
الحقيقة والكرامة

الفترة من 01 جانفي 2015 إلى 31 ديسمبر 2015
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السادس  الباب  وخاصة  وتنظيمها  االنتقالية  العدالة  بإرساء  املتعلق   2013 لسنة  عــ53ـدد  االسايس  القانون  ألحكام  طبقا 

منه، قامت هيئة الحقيقة والكرامة بإعداد مرشوع ميزانيتها لسنة 2015 وعرضته عىل مصالح الحكومة وتوىل مجلس نواب 

الشعب املصادقة عىل تخصيص مبلغ جميل دون تفصيل بني االستثامر والتسيري قدره 10 مليون دينار يف قانون املالية لسنة 

2015 بعنوان ميزانية الهيئة.

متعلق  دينار  مليون   1,5 بقيمة   2015 جويلية  شهر  يف  الصادر  التكمييل  املالية  قانون  يف  إضايف  مبلغ  تخصيص  وقع  كام 

بالتدخالت الطارئة وقع تنزيله بالحساب البنيك للهيئة يف شهر جانفي سنة 2016.

الخبري  الحمزاوي  محمد  السيد  والكرامة  الحقيقة  هيئة  مجلس  عنينّ  أعاله،  املذكور  عــ53ـدد  القانون  مبقتضيات  وعمال 

املحاسب املرسم بجدول هيئة الخرباء املحاسبني بالبالد التونسية مراقبا لحسابات الهيئة بالنسبة للسنوات 2015 و2016.

قامت هيئة الحقيقة والكرامة بوضع أدلة إجراءاتها اإلدارية واملالية لتشكل منظومة رقابتها الداخلية وتكون بذلك رافدا مهام 

للحوكمة الرشيدة يف الترصف يف مواردها.

وقامت هيئة الحقيقة والكرامة بإعداد قوامئها املالية املختومة يف 31 ديسمرب 2015 عمال بأحكام الباب الرابع من النظام 

الداخيل وأحالتها ملراقب الحسابات ليحرر تقريره القانوين. وساغت الهيئة هذا التقرير املتكون من:

تقرير الترصف لسنة 2015 	•

القوائم املالية املختومة يف 31 ديسمرب 2015 	•

نسخة من التقرير العام ملراقب الحسابات لسنة 2015. 	•

تقديم



تقرير التصرف لسنة 2015
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نتائج التصرف المالي للهيئة 
بلغ�ت جملة الم�وارد المالية لهيئة الحقيقة والكرامة خالل س�نة 2015 مبلغ 937,890 635 12 دينار 
بزيادة مبلغ 311,903 957 9 دينار مقارنة مع س�نة 2014. يتكون هذا الفرق من زيادة في اعتمادات 
وهبات االستثمار ب��  805,063 دينارا وزيادة في اعتمادات وهبات التسيير 506,840 956 9 دينار.

وتجدر اإلش�ارة إل�ى ان االعتمادات المخصصة من قبل الدولة التونس�ية والبالغ�ة 000 500 11 دينارا 
)منها مبلغ 000 500 1 د تم رصده بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان نفقات احاطة 
وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا لم يتم صرفه للهيئة خالل سنة 2015(، تم تبويبها الحقا وصرفها، 
حيث ان االعتمادات التي صرفت في نفقات االستثمار تم احتسابها كأموال ذاتية )931,797 850 د(. أما 

ما صرف في نفقات التسيير فقد تم تقييده في قائمة النتائج وبلغ )068,203 649 10 د(.

وبلغ�ت قيم�ة الموارد المخصصة لالس�تثمار م�ا ق�دره 889,169 607 1 دينارا. حي�ث كان مصدرها 
األساس�ي إضافة لالعتمادات المرصودة م�ن ميزانية الدولة الهبات العيني�ة المتحصل عليها من برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي.

أم�ا في خصوص مجموع اعتمادات وهبات التس�يير فقد بلغت ما ق�دره 048,721 028 11 دي�ن���ار 
)068,203 649 10 دين�ارا اعتم�ادات مخصصة م�ن ميزانية الدولة التونس�ية و620,244 77  دينار 
كهبات من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إضافة إليرادات أخرى مختلفة( كما هو مبين بالجدول الموالي: 

اجمالي اعتمادات هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2015:

الفارقاملبلغ 2014املبلغ 2015املوارد

اعتمادات الدولة التونسية املخصصة 
لالستثمارات 

850 931,7971 471 434,620>620 502,823<

هبات عينية لالستثمارات ممنوحة للهيئة 
 PNUD من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

)طابعات(
8 779,50036 280,000>27 500,500<

 GSM TELECOM41,000041,000هبات عينية

هبات عينية لالستثمارات ممنوحة للهيئة 
 PNUD من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

)مكاتب(
290,00099 369,486>99 079,486<
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هبات عينية لالستثمارات ممنوحة للهيئة 
 PNUD من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

)سيارات(
203 541,8600203 541 ,860

هبات عينية لالستثمارات ممنوحة للهيئة من 
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي PNUD )أجهزة 

اعالمية(
517 405,7720517 405,772

هبات عينية لالستثمارات ممنوحة للهيئة 
 PNUD من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

تجهيزات مكتبية
9 764,84709 764,847

هبات عينية لالستثمارات ممنوحة للهيئة 
 PNUD من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

)licences(
16 836,200016 836,200

هبات عينية لالستثمارات ممنوحة للهيئة من 
PNUD )Pro�  ررنامج األمم املتحدة اإلنمائي

)jecteurs
298,1930298,193

084,106805,063 607 889,1691 607 1مجموع اعتمادات وهبات االستثمار

502,823 620 565,3809 028 068,2031 649 10اعتمادات الدولة التونسية املخصصة للتسيري 

هبات عينية للتسيري ممنوحة للهيئة من 
 PNUD برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

77 620,24436 118,60041 501,644

إيرادات خارج االستغالل 

)PLACEMENT( أخرى
261 636 ,2150261 636 ,215

861,676 850,75432 712,4306 39إيرادات خارج االستغالل أخرى )فوائد بنكية(

11,6297,1474,482إيرادات خارج االستغالل أخرى )فوارق(

506,840 956 541,8819 071 048,7211 028 11مجموع اعتمادات وهبات التسيري

311,903 957 625,9879 678 937,8902 635 12مجموع املوارد
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هذا وقد تم صرف المبلغ المتأتي من اعتمادات وهبات االستثمارخالل 2015 والمقدر ب�889,169 607 1 
دينارا في اقتناء أصول ثابتة غير مادية وأصول ثابتة مادية كما هو المبين بالجدول الموالي:

مجموع نفقات االستثمار لهيئة الحقيقة والكرامة خالل سنة 2015:

مالحظاتاملبلغالبيانات

إيضاح 426,2141 133األصول الثابتة غري املادية

إيضاح 962,9552 463 1األصول الثابتة املادية

500,000 10األصول الثابتة غري املادية يف طور االنشاء 

889,169 607 1مجموع النفقات املوجهة لالستثمار

ف�ي حين بلغت نفقات التس�يير خالل نفس الفترة ما ق�دره 241,795 500 4 دينارا تعلقت بمصاريف 
ش�راء محروق�ات ومس�تلزمات اإلدارة وبمنح أعض�اء الهيئة وأج�ور موظفيها ومختلف أعباء التس�يير 

واالستغالل األخرى كما هو مبين في الجدول التالي: 

مجموع النفقات الموجهة للتسيير

املبلغالبيانات

637,977 176مشرتيات غري مخزنة

988,472 300 3أعباء األعضاء واالعوان

520,128 022 1أعباء االستغالل األخرى

95,218فوارق مختلفة

241,795 500 4مجموع النفقات التسيري
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ام�ا الفارق بين نفقات وموارد التس�يير فه�ي تمثل النتيجة الصافية )فائض( للفترة المحاس�بية 2015 
وبلغت 806,926 527 6 دينارا كما هو مبين بالجدول الموالي:

النتيجة الصافية لهيئة الحقيقة والكرامة في موّفى ديسمبر 2015

املبلغالبيانات

048,721 028 11املوارد: اعتمادات وهبات التسيري	 

241,795 500 4النفقات: أعباء التسيري	 

806,926 527 6 *الفارق بني النفقات واملوارد )فائض(

* يمثل الفارق اإليجابي أساس�ا البرامج والتدخالت التي تقرر إنجازها في س�نة 2015 وتواصل تنفيذها 

خالل سنة 2016.





القوائم المالية المختومة 
في 31 ديسمبر 2015
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الموازنة 
السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 )الوحدة: الدينار(

31 ديسمرب 2014 31 ديسمرب 2015 ايضاحات األصول

األصول

األصول غري الجارية

  96 468,275  489, 240 394 2 األصول الثابتة غري املادية

>1 375,068 < >61469,462 < االستهالكات 

  95 093,207  178 925,027  

1 510 615,831 2 972 808,586 3 األصول الثابتة املادية

>20 777,317 < >641 740,646 < االستهالكات 

1 489 838,514 2 331 067,940

0 0 األصول غري الجارية االخرى

 1 584 931,721 مجموع األصول غري الجارية  992,967 509 2

األصول الجارية

13 092,800 16 807,158 املخزونات

359 480,890  1 913 799,587 4 أصول جارية أخرى

0  5 173 051,250  1-5 توظيفات وأصول مالية اخرى

206 852,749  367 749,004  2-5 السيولة وما يعادل السيولة

579 426,439 7 471 406,999 مجموع األصول الجارية 

2 164 358,160 9 981 399,966 مجموع األصول 
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السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 )الوحدة: الدينار(

31 ديسمرب 2014 31 ديسمرب 2015 ايضاحات االموال الذاتية والخصوم

أموال ذاتية

1 449 434,833 1 780 898,193 6 منحة الدولة 

134 696 ,888 729 094,774 6
األموال الذاتية األخرى »منحة برنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي«

0 165 149,115 نتائج مؤجلة

1 584 931,721 2 675 142,082
مجموع األموال الذاتية قبل احتساب 

نتيجة السنة املحاسبية

165 149,115 6 527 806,926 نتيجة السنة املحاسبية 7

1 750 080,836 9 202 949,008  
مجموع األموال الذاتية قبل 

التخصيص

الخصوم الجارية

114 735,690 166 721,444 8 املزودون والحسابات املرتبطة بهم

299 541,634 611 729,514 9 الخصوم الجارية األخرى

414 277,324 778 450,958 مجموع الخصوم الجارية 

2 164 358,160 9 981 399,966 مجموع األموال الذاتية والخصوم 
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قائمة النتائج
السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 )الوحدة: الدينار(

31 ديسمرب 2014 31 ديسمرب 2015 ايضاحات العنارص

إيرادات االستغالل

1 028 565,380 10 649 068,203 10 منحة الدولة

36 118,600 77 620,244 منحة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

1 064 683,980 10 726 688,447 مجموع إيرادات االستغالل

أعباء االستغالل 

13 092,800 3 714,358 تغري املخزونات

>86 141,390< >180 352,335< 11 مشرتيات مستهلكة

>573 122,090< >3 300 988,472< 21 أعباء االعوان

>22 152,385< >681 775,372< مخصصات االستهالك واملدخرات

>260 221,981< >1 022 520,128< 13 أعباء االستغالل األخرى

>928 545,046 < >5 181 921,949< مجموع أعباء االستغالل 

136 138,934 5 544 766,498 نتيجة االستغالل

6 850,754 301 348,645 إيرادات مالية

22 152,385 681 775,372
حصص منح االستثمار املسجلة يف حساب 

االيرادات

7,147 11,629 األرباح العادية األخرى 

>0,105< >95,218 < خسائر عادية أخرى

165 149,115 6 527 806,926 نتيجة السنة املحاسبية )قبل اآلداءات(

�� �� األداء عىل االرباح 

165 149,115 6 527 806,926 نتيجة السنة املحاسبية )بعد اآلداءات(

165 149,115 6 527 806,926 النتيجة الصافية للسنة املحاسبية 
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جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 )الوحدة: الدينار(

31 ديسمرب 2014 31 ديسمرب 2015 التدفقات النقدية املرتبطة باالستغالل

165 149,115 6 527 806,926 النتيجة الصافية )فائض(

>22 152,385< >681 057,723< منح استثمار ومنح مدرجة يف حسابات النتائج

22 152,385 681 057,723 االستهالكات واملدخرات

41 703,634 >1 193 859,421< تغيريات

>13 092,800< >3 714,358< املخزونات

>359 480,890< >1 554 318,697< أصول جارية اخرى

114 735,690 51 985,754 املزودين

299 541,634 312 187,880 الخصوم الجارية األخرى

206 852,749 5 333 947,505 التدفقات النقدية املخصصة الستغالل

96 468,275 133 426,214 األصول الثابتة غري املادية

1 510 615,831 1 462 192,755 األصول الثابتة املادية

0 10 500,000 أصول ثابتة غري مادية يف طور االنشاء

1 607 084,106 1 606 118,969 التدفقات النقدية املرتبطة بأنشطة االستثمار

1 606 118,969 املقابيض املتأتية من منح االستثمار

>5 173 051,250< الدفوعات الناتجة عن توظيفات مالية

0 >3 566 932,281< التدفقات النقدية املخصصة ألنشطة التمويل

206 852,749 160 896,255 تغيري الخزينة

0 206 852,749 الخزينة يف بداية الفرتة املحاسبية

206 852,749 367 749,004 الخزينة يف ختم الفرتة املحاسبية
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اإليضاحات
إيضاح 1: منهجية إعداد القوائم المالية للهيئة

 اإلطار القانوني لضبط القوائم المالية 
ال تخضع قواعد مس�ك المحاس�بة لهيئة الحقيق�ة والكرامة إلى مجلة المحاس�بة العمومية طبقا ألحكام 
الباب الس�ادس من القانون األساسي ع�53�دد لسنة 2013. وعلى هذا األساس، تم إعداد القوائم المالية 
للهيئة للفترة المحاسبية الممتدة من 01 جانفي 2015إلى 31 ديسمبر 2015 وفق قواعد ومعايير نظام 
المحاس�بة للمؤسسات الصادر بالقانون عدد 112 لس�نة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996، وطبقا 

ألحكام النظام الداخلي للهيئة وكل القرارات المصادق عليها من طرف مجلس الهيئة.
تتكون القوائم المالية من: 

الموازنة   
قائمة النتائج   

جدول التدفقات النقدية  
اإليضاحات حول القوائم المالية  

وتجدر اإلشارة أن القوائم المالية للهيئة )أنظر الجداول بالملحق( تتسم بالخصوصيات التالية: 
� المجموع الصافي للموازنة: 400 981 9 دينارا.

� مجموع الموارد )تسيير واستثمار(: 938 635 12 دينارا.
� مجموع نفقات االستغالل: 922 181 5 دينارا.

الفرضيات األساسية واالتفاقيات والمعايير المحاسبية 
الفرضيات األساسية 

لقد تم إعداد القوائم المالية للهيئة على أساس الفرضيات التالية: 
االستمرارية: التي تفترض استمرارية استغالل الهيئة وتواصل أنشطتها في مستقبل منظور الى اجل   

انتهاء مهامها.
محاس�بة التعهد: التي تنص على اإلقرار بانعكاس�ات المعامالت وغيرها م�ن األحداث عند التعهد بها   

وليس عند قبض أو دفع المبالغ المقابلة لها.
االتفاقيات المحاسبية

لقد تم األخذ باالعتبار االتفاقيات المحاس�بية المنصوص عليها بالنظام المحاس�بي للمؤسسات التونسية 
إلعداد القوائم المالية ونذكر منها خاصة:

الوحدة النقدية:   
تم ضبط القوائم المالية للهيئة بالدينار التونسي.

الفترة المحاسبية:   
تغطي القوائم المالية نشاط الهيئة للفترة الممتدة من 01 جانفي 2015 إلى 31 ديسمبر 2015 وتعكس 
نشاط الهيئة منذ بدأ أعمالها. وقد وقع احتساب االستهالكات باحترام المدة المتبقية النتهاء اعمال الهيئة 

كقاعدة للنسبة الزمنية.



112

التقرير السنوي - 2015

التكلفة التاريخية:   
وقع إعداد القوائم المالية باتباع طريقة قيس عناصر األصول حسب التكلفة التاريخية حيث أن كل المواد 

والخدمات التي حصلت عليها الهيئة احتسبت بتكلفة المعاملة أي المبلغ المدفوع فعليا أو المستحق.

عناصر القوائم المالية: 
األصول الثابتة غير المادية:   

تترك�ب األص�ول الثابت�ة غير المادي�ة المدرج�ة بالموازنة من برمجي�ات ورخص إعالمية تم تس�جيلها 
بالمحاسبة حسب تكلفة اقتنائها باعتبار األداء على القيمة المضافة.

وقد وقع احتساب االستهالكات للبرامج اإلعالمية بصفة متساوية وعلى مدى ثالث سنوات وفقا لألمر عدد 
2008�492 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط نس�ب االس�تهالكات والتقييد باحترام قاعدة 

النسبة الزمنية.
األصول الثابتة المادية:   

تم تس�جيل األصول الثابتة المادية حس�ب تكلف�ة اقتنائها باعتبار األداء على القيمة المضافة ويحتس�ب 
استهالكها على الفترة المتبقية لعمل الهيئة دون تجاوز العمر االفتراضي المبين بالجدول التالي: 

جدول نسب االستهالك حسب نوعية األصول

العمر االفرتايضالبيانات

فرتة عمل الهيئةوسائل النقل 	 

فرتة عمل الهيئةمكيفات 	 

فرتة عمل الهيئةتجهيزات ومعدات مكتبية	 

فرتة عمل الهيئةتجهيزات أخرى 	 

 3 سنوات او فرتة عمل الهيئةمعدات اعالمية	 

اعتمادات الدولة التونسية:   
وقع تصنيف هذه االعتمادات حسب الوجهة التي صرفت فيها حسب الجدول التالي: 

جدول تصنيف االعتمادات

التسجيل املحاسبيالوجهة

األموال الذاتيةاستثمارات	 

منح استغالل نفقات التسيري 	 
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جدول التدفقات النقدية:   
يقدم جدول التدفقات النقدية إفادات عن الطريقة التي تحصلت بها الهيئة على السيولة وأوجه انفاقها من 
خالل نشاطات االستغالل والتمويل واالستثمار ومن خالل عوامل أخرى تخص سيولتها النقدية وقدرتها 

على الوفاء بالتزاماتها.
لقد تم اعداد جدول التدفقات النقدية )حسب الضبط المسموح به( انطالقا من النتيجة الصافية )فائض( 
للفت�رة المحاس�بية التي وق�ع تصحيحها بالعمليات التي ليس�ت لها صفة نقدية وكل تأجيل أو تس�وية 
للمقابيض والدفوعات التي وقعت أو التي س�تقع والمتصلة باالس�تغالل وكذلك عناصر اإليرادات واألعباء 

المتصلة بتدفقات نقدية تتعلق باالستثمار أو التمويل.

إيضاح 2: األصول الثابتة غير المادية )مبالغ خام( 
تبلغ األصول الثابتة غير المادية التي تم اقتناؤها خالل سنة 2015 مبلغا خام ب� 926,214 143د

 كما هو مبين في الجدول التالي:  

الكلفة بالدينارالبيانات

برمجيات إعالمية

614,000 8برنامج KARSPERSKY  للحماية

Licence Serveur963,000 17برنامج

 REDHAT911,460برنامج

Licence Virtual Controller032,540 2برنامج

 Licence Office836,200 16برنامج

  Averroes GED 932,960 3شهادة

)GED( 545,120 26تطبيقة تسجيل الضحايا

 GED 194,560 5خدمات

Scanner KOFAX  739,918 19رخصة جهاز تصوير الطبقي

825,200 6 تطبيقة الرواتب

302,208 3 تطبيقة منقوالت

485,664 3 تطبيقة  مخزون

Sage 323,384 11تطبيقة املحاسبة

720,000 6تطبيقة موقع الواب

500,000 10برمجيات يف طور االنجاز

926,214 143املجموع
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إيضاح 3: األصول الثابتة المادية )مبالغ خام(
بلغ�ت القيمة الخام لألصول الثابتة للهيئة في موفى س�نة 2015 مبل�غ 808,5 972 2 د بزيادة قدرها  
192,755 462 1 د مقارنة مع سنة 2014 و تتكون هذه الزيادة من اقتناءات ب� 042,755 464 1  د 

و من إحالة على عدم االستعمال ب� 850,000 1 د :

1 464 042,755 االقتناءات	 

>1 850,000< إحالة عىل عدم االستعمال )حاسوب محمول وعدد 02 مصدح(	 

1 462 192,755 املجموع الصايف

وتتكون اقتناءات الهيئة خالل سنة 2015 من:

القيمة بالدينارالبيانات

541,860 203وسائل النقل املمنوحة من PNUD برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

899,500 52وسائل النقل الهيئة

441,360 256مجموع وسائل النقل

320,964 202تجهيزات الهيئة

298,193تجهيزات ممنوحة من PNUD برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

619,157 202مجموع التجهيزات

989,895 1معدات أخرى مختلفة

674,022 215معدات مكتبية للهيئة

 trépied 1 )PNUD( 290,000معدات مكتبية برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

964,022 215مجموع املعدات املكتبية

473,198 118تجهيزات مكتبية 

PNUD 544,347 18تجهيزات مكتبية ممنوحة من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

017,545 137مجموع التجهيزات املكتبية

889,353 60تجهيزات االعالمية

405,772 517تجهيزات اإلعالمية املمنوحة من PNUD برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

295,125 578مجموع التجهيزات االعالمية

715,651 71مجموع تهيئة املبنى

042,755 464 1املجموع
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إيضاح 4: أصول جارية أخرى
بلغ رصيد هذا البند 799,587 913 1 دينارا، جاءت مفصلة كما يلي:

القيمة بالدينارالبيانات

450,000 5االعوان تسبيقات	 

490,000 12تسبيقات ملزودون بخصوص أشغال باملقر الفرعي 	 

355,395 11حسابات أخرى مدينة	 

670,300حساب يف انتظار التسوية	 

000,000 500 1إيرادات مستحقة	 

833,892 383أعباء مسجلة مسبقا متعلقة بأكرية تدفع مسبقا	 

799,587 913 1مجموع أصول جارية أخرى

ويمثل مبلغ 000,000 500 1 د ما تم رصده بقانون المالية التكميلي الصادر في ش�هر جويلية 2015 
بعن�وان نفقات احاط�ة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا، علما وان هذا المبلغ لم يتم صرفه للهيئة خالل 

سنة 2015.

 إيضاح 5-1: توظيفات وأصول مالية أخرى

051,250 23توظيفات مستحقة	 

000,000 150 5توظيفات جارية	 

051,250 173 5املجموع

إيضاح 5-2: السيولة وما يعادل السيولة
المبلغ الخاص بهذا الحساب يبلغ 749,004 367 د وينقسم كالتالي: 

القيمة بالدينارالبيانات

202,069 352التجاري البنك 	 

546,935 15بنك االمان 	 

749,004 367املجموع 
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إيضاح 6: منح استثمار ومنح مدرجة في حسابات النتائج
بلغت األموال الذاتية الصافية لهيئة الحقيقة والكرامة نهاية سنة 2015 ما قدره 142,082 675 2 دينارا 
محقق�ة زيادة ب��210,361 090 1 دينارا مقارنة بنهاية س�نة 2014 حيث بلغ�ت 931,721 584 1 

دينارا. يتلخص الفارق فيما يلي:

منح ممنوحة سنة 2015

931,797 850منح من حساب ميزانية الدولة	 

 	GSM 41,000منح عينية رشكة اتصاالت تونس

 	PNUD 916,372 756منح عينية برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

889,169 607 1مجموع املنح املتحصل عليها

>057,723 681<منح استثمار مدرجة يف حساب النتائج

 )Laptop( 770,200 1<إحالة عىل عدم االستعمال<

149,115 165نتائج 2014 مؤجلة

210,361 090 1املجموع الصايف

والجدول الموالي يبين المنح المتحصل عليها بالتفصيل:

املجموعاملبلغ 2014املبلغ 2015املوارد

	 اعتمادات الدولة التونسية
املخصصة لالستثمارات

850 931,7971 471 434,6202 322 366,417

	GSM TELE�  ههبات عينية
 COM

41,000041,000

	770,200 1<0>770,200 1<احالة عىل عدم االستعمال<

	 منح استثمار ومنح مدرجة يف
حسابات النتائج

>518 539,237<>21 199,787<>539 739,024<

مجموع منح الدولة 
واتصاالت تونس 

330 663,3601 450 234,833193, 1 780 898

	 هبات عينية لالستثمارات
ممنوحة للهيئة من برنامج 

 PNUD األمم املتحدة اإلنمائي
)طابعات(

8 779,50036 280,00045 059,500
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	 هبات عينية لالستثمارات
ممنوحة للهيئة من برنامج 

 PNUD األمم املتحدة اإلنمائي
)مكاتب(

290,00099 369,48699 659,486

	 هبات عينية لالستثمارات
ممنوحة للهيئة من برنامج 

 PNUD األمم املتحدة اإلنمائي
)سيارات(

203 541,8600203 541,860

	 هبات عينية لالستثمارات
ممنوحة للهيئة من برنامج 

 PNUD األمم املتحدة اإلنمائي
)أجهزة اعالمية(

517 405,7720517 405,772

	 هبات عينية لالستثمارات
ممنوحة للهيئة من برنامج 

 PNUD األمم املتحدة اإلنمائي
تجهيزات مكتبية

9 764,84709 764,847

	 هبات عينية لالستثمارات
ممنوحة للهيئة من برنامج 

 PNUD األمم املتحدة اإلنمائي
)licences(

16 836,200016 836,200

	 هبات عينية لالستثمارات
ممنوحة للهيئة من برنامج 

 PNUD األمم املتحدة اإلنمائي
298,1930298,193

	 منح استثمار ومنح مدرجة يف
حسابات النتائج

>162 518,486<>952,598<>163 471,084<

مجموع منح برنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي

594 397,886134 696,888729 094,774

992,967 509 931,7212 584 061,2461 925مجموع اعتمادات وهبات االستثمار



118

التقرير السنوي - 2015

إيضاح 7: النتيجة الصافية )فائض(  
ش�هدت سنة 2015 تطورا في الموارد المرتبطة باالس�تغالل والتسيير، حيث بلغت 048,721 028 11 
دينارا بفارق 506,840 956 9 دينارا مقارنة مع سنة 2014. الجدول الموالي يبين تفاصيل هذا البند:

الفارق20152014املوارد

 اعتمادات الدولة التونسية 	
املخصصة للتسيري 

10 649 068,2031 028 565,3809 620 502,823

 هبات عينية للتسيري 	
ممنوحة للهيئة من برنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي 
 PNUD

77 620,24436 118,60041 501,644

004,467 662 683,9809 064 688,4471 726 10منح االستغالل

 إيرادات خارج االستغالل 	
أخرى )فوائد بنكية(

301 348,6456 850,754294 497,891

 إيرادات خارج االستغالل 	
أخرى )فوارق(

11,6297,1474,482

506,840 956 541,8819 071 048,7211 028 11مجموع اعتمادات وهبات التسيري

ف�ي المقابل بلغت النفقات الموجهة للتس�يير خالل س�نة 2015 مبلغا ق�دره 241,795 500 4 دينارا 
بفارق 849,029 593 3  دينارا مقارنة بسنة 2014 كما هو مبين بالجدول التالي.

الفارقاملبلغ 2014املبلغ 2015البيانات

 النفقات )مخزون 	
ومحروقات(

>3 714,358<>13 092,800<9 378,442

 النفقات )مشرتيات غري 	
مخزنة(

180 352,33586 141,390109 210,945

 866,382 727 122,0902 988,472573 300 3النفقات )أعباء االعوان(	

 النفقات )أعباء االستغالل 	
األخرى(

1 022 520,128221,981 260765 996,165

 95,2180,10595,113فوارق اخرى	

849,029 593 392,7663 241,795906 500 4مجموع النفقات املوجهة للتسيري
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وعلى هذا األس�اس يبلغ الفارق بين النفقات والموارد )التسمية المحاس�بية: النتيجة الصافية المسجلة( 
في تاريخ ختم السنة المالية 31 ديسمبر 2015 ما قيمته 806,926 527 6 دينارا وذلك بزيادة وقدرها 

657,811 362 6 دينارا مقارنة بسنة 2014 كما هو مبين بالجدول التالي:

الفارقسنة 2014سنة 2015البيانات

506,840 956 541,8819 071 048,7211 028 11املوارد )اعتمادات وهبات التسيري(

849,029 593 392,7663 241,795906 500 4مجموع النفقات املوجهة للتسيري

الفارق بني النفقات واملوارد )النتيجة 
الصافية(

6 527 806,926165 149,1156 362 657,811

إيضاح 8: المزودون والحسابات المرتبطة بهم.
يبلغ رصيد هذا الحس�اب في نهاية ش�هر ديس�مبر 2015 مبلغ 721,444 166 دينار بزيادة تقدر ب�   

 754 985 51دينار مقارنة بسنة 2014. 

إيضاح 9: الخصوم الجارية األخرى
بلغ رصيد األصول الجارية األخرى في نهاية الفترة المحاسبية مبلغ 729,514 611 دينارا بزيادة تقدر 

ب� 187,880 312 دينار مقارنة بسنة 2014 

القيمة بالدينارالبيانات

165,140 6الدولة خصم من املورد عىل الرواتب للتسوية

250,960 11الدولة خصم من املورد %15 للتسوية )أكرية(

876,034 8االعوان أجور مستحقة

)Solde congés( 998,670 239االعوان أعباء للدفع

)FOPROLOS( 363,894صندوق النهوض باملساكن االجتماعية

091,029 116ترصيح باألداء لشهر ديسمرب 2015

)CNRPS( 152,976 3الصندوق الوطني للشيخوخة والحيطة االجتماعية

)CNSS( 670,085 190الصندوق الوطني للضمان االجتماعي االعوان

 Charges à payer 160,726 35أعباء للدفع

729,514 611املجموع
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إيضاح 10: اعتمادات وهبات التسيير
تبل�غ هذه االعتم�ادات مبلغ 688,447 726 10 دين�ارا بزيادة هام�ة ب 004,467 662 9  دينارا تهم 

بالخصوص اعتمادات الدولة كما هو مبين في األسفل 

 اعتمادات الدولة التونسية 	
املخصصة للتسيري 

10 649 068,2031 028 565,3809 620 502,823

 هبات عينية للتسيري 	
ممنوحة للهيئة من برنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي 
 PNUD

77 620,24436 118,60041 501,644

004,467 662 683,9809 064 688,4471 726 10مجموع اعتمادات وهبات التسيري

إيضاح 11: مشتريات غير مخزنة من المواد واللوازم
يتك�ون هذا البند من مش�تريات غير مخزنة م�ن المواد واللوازم بمبلغ 352,335 180 دينارا بتس�جيل 
زيادة تقدر ب�  210,945 94 مقارنة مع الفترة المحاس�بية المنتهية في 31 ديس�مبر 2014. ويتكون 

أساسا من مصاريف مكتبية وإعالمية واستهالك محروقات وكهرباء.

إيضاح 12: أعباء االعوان 
بل�غ رصيد نفقات األجور مبلغ 988,472 300 3 دينارا بزيادة قدرها 866,382 727 2 دينارا مقارنة 
مع الفترة المحاسبية السابقة. ويتمثل هذا البند أساسا في المستحقات المدفوعة لألعضاء واألعوان خالل 

الفترة المعنية واألعباء الناتجة عن التغطية االجتماعية.

إيضاح 13: أعباء االستغالل األخرى
يمثل هذا البند مجموع الخدمات الخارجية ويبلغ 520,128 022 1 دينارا بزيادة قدرها  298,147 762 

دينارا بالمقارنة مع الفترة المحاسبية السابقة ويتكون من البنود الموالية:
 

القيمة بالدينارالبيانات

163,727 631خدمات خارجية )كراء مقرات ودراسات وبحوث ومصاريف صيانة إلخ(

548,467 347خدمات خارجية أخرى )نفقات الحراسة والتنظيف ومصاريف اتصاالت إلخ(

)TFP, FOPROLOS, etc( 807,934 43اداءات ورضائب

520,128 022 1املجموع



التقرير العام لمراقب الحسابات 
لسنة 2015



122

التقرير السنوي - 2015



123

التقرير المالي لهيئة الحقيقة والكرامة



124

التقرير السنوي - 2015



125

التقرير المالي لهيئة الحقيقة والكرامة



126

التقرير السنوي - 2015



127

التقرير المالي لهيئة الحقيقة والكرامة



128

التقرير السنوي - 2015



129

التقرير المالي لهيئة الحقيقة والكرامة



130

التقرير السنوي - 2015



131

التقرير المالي لهيئة الحقيقة والكرامة




