
1 

 

احلقيقة والكرامةاملتعلقة هبيئة  ةخي حداث ال  ال  صوص مالحظات وتوصيات خب  

 

ضامانت عدم التكرارتعزيز  و الرضر احلقيقة والعداةل وجرب تكريسقرر اخلاص املعين ب امل  

 (Pablo de Greiff) دو غرايف اببلو     

 30 أ  فريل 2018

 وجربعداةل احلقيقة وال تكريساملقرر اخلاص املعين ب ، فياغر  واببلو د ، قدم 27/3وفقا لقرار جملس حقوق الإنسان 

اةل عدسار الاملتعلقة ب  ةخي حداث ال  مالحظات ختص ال  حكومة تونس  التكرار اإىلضامانت عدم  تعزيزو  رالرض 

 ياتالتوص تاجات و أ يضا يف ضوء الاس تن الحظات احلقيقة والكرامة. وترد هذه امل يئةالانتقالية، ول س امي فامي يتعلق هب 

.) A/HRC/24/42/Add.1(ىل البالاليت أ داها  قدمت عقب زايرته الرمسية اليت  داإ

 

يف لية هممة و أ  شلك مرحةل ( 2013يف ديسمرب  ملؤرخ)ا 2013-53 عددالقانون  أ ن، يؤكد املقرر اخلاص جمددا يف البداية

 زايرةتعلق ابلامل  قريرهتيف  رتياحابلحظ كام  ن.حنو جممتع يقوم عيل س يادة القانو اد يف مسيهتفهيا البالت اليت رشع املسار

دة كل ابلعو ذو  تقاليةالعداةل الان جتاه  مهنجيةكث أ   يعمتد عىل مقاربةن القانون أ   (35فقرة  /24/42)أ /جملس حقوق الانسان 

ىل احملاور قتىض ب ة الكراماحلقيقة و  هيئةقد أ حدثت وضامانت عدم التكرار. و  الرضر والعداةل وجرب احلقيقة ة:ال ربع اإ

  .لقانوننفس ا من 70اإىل  16ن مفصول لا

 تحصل علهيا: ووفقا للمعلومات امل 

حداهثا يف جوان، بتسجيل  منذ، احلقيقة والكرامةفقد قامت هيئة  ىل أ كثمنأ لف مطلب،  62اإ أ لف  49 والاس امتع اإ

س امتع علنية شارك اجلسة  13 بتنظمي كلذكام قامت الهيئة كهنجة حلقوق الإنسان. ملالنهتااكت اجلس مية أ و امل حممتةلحضية 

  .ادلوةلة مسؤولني سابقني يف ومخسة حضي 72فهيا 

حاةل  2018 بريلأ  مارس و يف  ،، قامت الهيئة2013-53عدد  من القانون 42فصل ووفقا لل علق تتملفات أ ربع ، ابإ

ىل ادلائرة اجل ع حلقوق الإنسانجس مية ابنهتااكت  محامك لنظر للراجعة ابتخصصة الئية امل ناىل القضاء املتخصص سلمت اإ

 .اكفالابتدائية بلك من قابس و انبل و ال

عالم املق أ يضاقد مت و   احلقيقة هيئة  همامطلب متديد بناقشة مارس  26و  24يويم قام خالل  الربملان رر اخلاص با ناإ

 .ةضافياإ  ةس ن ةوالكرامة ملد
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ضافية مرةقابةل للمتديد لس ن أ ربع س نواتيئة حددت يف أ ن مدة همام اله  من القانون 18فصل القد مت التنصيص يف و   ة اإ

ىل اجمللس امللكف ابلترشيع قبل ثالثة " كل: ذوفقا للفصل نفسه و واحدة  ية مدة شهر من هناأ  قرار معلل من الهيئة يرفع اإ

  ". معلها

 721من أ صل  ت اذلين شاركوا يف التصوي 70من أ عضاء الربملان الانئب  68صوت ، 2018مارس من شهر  26ويف 

قا ة تطبيخي ل  هذه اي قامت اذلاحلقيقة والكرامة ة هيئهام المتديد املؤقت مل ضد طلب )مع امتناع عضوين عن التصويت( 

شار  عدد من ال حزاب واحلراكت الس ياس ية يف التصويت ةشاركوقد متزيت اجللسة بعدم م من القانون.  18للفصل  ة يف اإ

، با ملقرر اخلاصاب ابلتصال طراف املعنينيال  العديد من قام ، ذكل ثو حدرمهتا. ومنذ العملية بمهنم عىل اعرتاضهم عىل 

ص عليه يف منصو كام هو هتدد حقهم يف معرفه احلقيقة يا ر خط ذكليف وا أ  الضحااي اذلين ر  ادلفاع عن يف ذكل منظامت

 .من القانون 2فصل ال

بداء ال ماكن الطريقة اليت صوص من التعليقات خبعديد وعيل الرمغ من انه ميكن اإ ن أ  مة يقة والكرااحلق  هيئةأ عضاء اكن ابإ

ن م التالية تن يصوغ املالحظاأ  ، ةخي بشلك أ فضل، فان املقرر اخلاص يود، يف ضوء التطورات ال  هممهتم  هبا يوحضوا 

داةل امهل للعش سرتاتيجيةاطار اإ لتقيص احلقائق يف  معمقو  وموضوعي مس تقل مساروجود  ةمهيأ  كيد عيل ا  أ جل الت

 .الانتقالية

 التحدايت اليت تواهجها جلان احلقيقة املعارصة -1

ىل البال أ داهاالزايرة اليت  عقبو  حسن نية ن عالاعتبار اجلهود اليت بذلت بعني  خذو ال  ، 2012 س نة د يفاإ

نشاء اللجان الثالث، مع مراعامعلية  يف نقسام ةالبحث عن احلقيقة، ول س امي اإ ر تونيس، حذجمتع ال م املزتايد لل  الإ

نشاء هيئات م  مغبة املقرر اخلاص من حسن كل عن ذ ن اكناإ ، حىت و ةحمددمدة همام أ خرى ذات ة خصصتاإ

اليت ها لتقارير  لطابع الشامل واحلياديابجلان تقيص احلقائق يف خمتلف بدلان العامل ابلتحديد قد متزيت نية. و 

 .انهتااكت حقوق الإنسان ختص

، ر اخلاصود املقر يحاكم ذات الصةل، ال  ا ويل ل الإجراءات الترشيعية ادلاخلية أ و توبدون اخلوض يف تفاصي

ىل النقاط يةتونس  ال  يلفت نظر احلكومة نأ   ،بلك احرتام    :التالية اإ

حداث هيئة   رتكبتاليت ا احلقيقة والكرامة هو تقيمي الانهتااكت اجلس مية حلقوق الإنساناكن الهدف من وراء اإ

تقيمي . والهدف من هذا ال 2013ديسمرب غاية اإىل  1955جويلية من أ ي الفرتة املمتدة ، ةس ن 58عىل مدى 

 كلذك، بل لتخاترخيها اإىل عقود عود اليت يس مية احلالت الفردية لالنهتااكت اجل أ حداث بناء  ةعاداإ ليس فقط 

 .القيادة لالنهتااكت وسلسةل املمهنجحتديد الطابع 

ىل الس توجب ة شاقه ت هذا يف حد ذاته همميعترب و  رضر قدرا كبيا من ادلقة واحلساس ية، وهذا، ابلنظر اإ

 وصعوبة التحقيقات جحمأ خرى،  هجة، ومن هجةلف من الضحااي، من ال  مهنام عرشات  قاىسواملعاانة الذلين 

ىلس امتع الاوقت اكيف جللسات ختصيص س تلزم ت تشعبة هذه املهمة امل  البدهييي أ ن. ومن اليت س يقام هبا  اإ
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تحديد ك املتابعة الالزمة، مع احلرص عىل توفي ن تكون عيل جعل أ  ضحااي )اخلاصة والعامة( اليت ل ينبغي ال

العديد من الإجراءات ال خرى اليت ، انهيك عن خرىوابيق مستندات ال دةل ال   ال رش يفاتلفات وضبط امل

 .يتعني اختاذها

ىل الفصل اإىل ذكل، و  ةضافلإ اب ىل ال عهد نون، ي من القا 43استنادا اإ الإصالح يف توصيات لهيئة هممة اقرتاح اإ

 يفكل ذ و ة،يلثقاف اية و الإعالمية و التعلمي والقضائية و  ةمنيوالاقتصادية وال   ةدارياجملالت التالية: الس ياس ية والإ 

قوق املصاحلة الوطنية وحامية ح عىل تشجيعكل ال ذك انهتااكت يف املس تقبل وحماوةل للحول دون حدوث 

 .نسانالإ 

 تكرار الانهتااكت منع  -2

ذا  ضوا يف تعر ذلين االضحااي  ه من احملمتل أ ن يكونناإ يف هذه املرحةل اإهجاض معليه البحث عن احلقيقة، فمت ما واإ

 .للمعاانةعرضة مرة أ خرى نهتااكت فظيعة لاملايض 

ؤملة لتجارب املمعلومات عن امي قدهيئة وتمام ال ول أ  ثمتكنوا من امل الكثي ليك ي اجلهد  هؤلء الضحااي وقد بذل

خبصوص  ررض ال وجرب العداةل واحلقيقةالضحااي من حقهم يف  العديد من مع العمل أ نه مل يمت متكنيو اليت مروا هبا. 

يل بد فيتو  عامل اللجنة بدونأ  أ لف احلالت املتصةل ابلنهتااكت اليت ارتكبت منذ عقود مضت، فان توقف 

ن أ  يس ع التونول للمجمتعمومية دا حلقوق هؤلء الضحااي. ول ينبغي للسلطات الانهتااك جدي اتهذيف حد  ميثل

نهتاكيسمحا   .أ خرى ةالضحااي مر  هؤلء قوقح ابإ

 الاجامتعيزكية الاندماج تمن أ جل للبحث عن احلقيقة  شامل مساراحلاجة اإىل  -3

يذاء ال شخاص اذلين انهتك ىل اإ وحش يه  ةت حقوقهم بصورولن يؤدي التخيل عن معليه تقيص احلقائق اإ

هجاض معلية البحث عن اجملمتع التونيس بل فاإن اكفة  حفسب؛  .حلقيقةاس يجد نفسه متحمال ل عباء القيام ابإ

 قة عىلمات معيتقدهما العداةل الانتقالية للمجمتعات اليت شهدت انقسا أ نويتوقف جزء من املسامهة اليت ميكن 

ر املقر  دفعاكامتل معل جلان تقيص احلقائق وغيها من مؤسسات العداةل الانتقالية. وهذا هو السبب اذلي 

أ و  الظرفيةض عىل املقارابت اعرت اإىل الا تونس حفسب،ل ختص ، ةيف السابق ويف س ياقات خمتلف ،اخلاص

ثل  يشء س مي ن لأ   هل دامئا يرص عىلاذلي جيعيشء الوهو ، املايض ةيف معاجلاملعمتدة " ال حداث"القامئة عيل 

لهيينظر  أ نمن أ كث هنايئ، بشلك ، و للعداةل الانتقالية مساومة  .لالنتقام ةك دا ااإ

ل يف حاةل قياهما ابلستناد عىل  تسهم يف الاندماج الاجامتعي أ نول ميكن للعداةل الانتقالية  فهم شامل اإ

حقوق ائدة عن اذلي املؤسسات أ  هبا مؤسسات ادلوةل، ولت حتاليت كيفية لالنهتااكت املرتكبة، با يف ذكل ال 

ىل امجليع  س نة  دبال ال ىلا اإ ه أ دايتة الر ه اذلي تىل الزايتقرير  أ برز املقرر اخلاص يفوقد  لسلطة.ة يف يد اأ دا اإ

جراءمعل الهيئة احلقيقة والكرامة قبل الانهتاء من أ ن اإهجاض  2012 ات ططات ذاخملتقيمي اكمل لالنهتااكت و  اإ
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قد الربملانية(  بني ال طراف ا عليهتوافقم نتيجة قرار برملاين ل ميكن اعتباره  لتخيلالصةل )ول س امي عندما يكون ا

ىل نقسام اس تفحال يؤدي اإ  (.78فقرة  /24/42. )أ /جملس حقوق الانسان الاجامتعي الإ

 من ضامانت عدم التكرارة للبحث عن احلقيقة كواحد اكمةل ةعمليجعل ال  -4

 ل فراداحقوق  ةل لس تعاد ا،هام اأ مر يعترب  الفهم الشامل لالنهتااكت املرتكبة أ ننبغي التشديد أ يضا عيل وي 

عامه،  مصلحةكون ي أ نينبغي  يذلا. و هو اليشء تنهتااكالاتكرار أ مام ع يمن لوقوف كسد حفسب، بل أ يضا ل

 .الضحااي حفسب ختصل 

 أ يضا تشلكهيي ، ف غذيه بشلك خطي. وعالوة عيل ذكلتزؤ الاجامتعي و التجأ حادية اجلانب  تو متزي الروااي

نهتااكت. تكرار الاتقوم دون رضورية  فعاةل ةاإصالحات مؤسس ي لإجراء ل ميكن الارتاكز علهيا ضعيفة قاعدة

 .نزاههتا، تقوض هجود املصاحلة يشكك يفالرواايت غي املكمتةل للاميض، اليت  أ نوغين عن القول 

و منع همن القانون،  43لفصل ، عيل النحو املبني يف اهيئةقدهما ال تتوصيات الإصالح اليت س   والغرض من

عادتكرار حدوث انهتااكت مماثهل  ث عن البح ةمعلياإهجاض ن اإ فنتيجة ذلكل، ك . و فسادهيالك ال  حداثاإ  ةواإ

ضعاف احلقيقة لن  هناف كلذأ كث من تونس حفسب، بل ا هتققاليت حملاكسب املهمة ايتسبب يف اإ رض س تع اإ

ىل بدل قامئ عيل س يادة القانونامعلية   كبي.للخطر بشلك  نتقال تونس اإ

اءات جر صحوب ابإ املابلنتقال ادلميقراطي نطقة اكنت تعد بقوة يف م ة ابل مهيويتسم التحول ادلميقراطي يف تونس 

داةل العلية حتقيق مع  برسعة. ويف حنيما لبثت أ ن تبخرت  لسابقة، ولكنملايض انهتااكت ااملساءةل عن 

ل أ ن ، ل تعترب مسا ةل هينة أ و مس توية الانتقالية قه سابقة بطريقد جنحت يف التغلب عيل التحدايت ال تونس اإ

رساء دوةل القاالكثي من اجل ل ذب، كام اكن احلال يف صياغة دس تورها. وقد ةمثالي ا ذنون يف ههد يف سبيل اإ

  تفريط فهيا.عوض ال هذه اجلهود اس تغالل وينبغي  .البدل

 احلقيقة والكرامة هيئة يةاحرتام اس تقالل  -5

نهتااكت ، ليس فقط بسبب نتاجئها )توضيح الاالانتقايل املساريف با مهية قصوى جلان تقيص احلقائق حتىض و 

ات لفرت  ايف . ويةوالوقاية(، ولكن أ يضا بسبب معلياهتم البعد رالرض  جلربشاكل أ خرى ا  والتوصيات املتعلقة ب

ة ح نقط، فان جلان تقيص احلقائق تصبعوض حاميهتا ال فرادك مؤسسات ادلوةل حقوق اهتتيل مرحةل ان اليت

 .بني اجملمتع املدين وادلوةل تفاعل

لقيام بعمل اة الهيئة عىل وقدر  من جاهزيةالتا كد اإىل  ضافةابلإ تس توجب،  أ حد ال س باب اليتكل ذيشلك  هذال و 

دين جملمتع املا اإرشاكمع  مس تقةل ةبصور القيام بعملهابأ يضا  اح لهسامال (، املعرفية عتباراتالااكمل ونزيه )

 ئة.ية الهي رصاحة اس تقالل  2013-53 عددمن القانون  16فصل كرس الي. و ةومنظامت الضحااي بطريقه بناء
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ضع يثي حامت تساؤلت بشان و  أ نق، يف ظل الظروف الراهنة، ائاحلقة تقيص التخيل عن معلي نا  من شو 

لهياتتوصل  أ نالاس تنتاجات اليت ميكن  ةوقيوموث متام دون ال ئة هي ال  اإ ن عد ما يكون بعأ  معلها. وهذا متكن من اإ

ىل منظامت اجملمتع املدين اليت خاطرت ابلبدء يف التفاعل مع ادل ةرسال رساةل مطمئنالقيام ابإ  يق حتق ن أ جل م وةلاإ

بصفة  تتبعال  أ لياتوقف معل  عىل قادرةزال ادلوةل ل ت أ نفيد ت  ةشار اإ سرتسل كل، ذبل عكس هدف مشرتك. 

 معدية.

 عاده بناء الثقة املدنية يف مؤسسات ادلوةل كهدف رئييس للعداةل الانتقاليةاإ  -6

ظر عن ، برصف النهاالوحيد ل ادلور ىليؤثر عاحلقيقة والكرامة لن  هيئةمعل مدة  دقرار متديوذلكل فان 

س تقالل ضعاف ااإ ن ا  ومن ش اتية.صداقية املؤسسن أ جل تكريس املم، قدهما لكجنة مس تقةلتاملسامهة اليت قد 

اإىل ى هيدد أ حد ال هداف ذاهتا اليت تسع أ نمن مؤسسات ادلوةل، ل س باب ذات طابع س يايس،  ةمؤسس

جراءات حتقيقها   .ويه: تعزيز الثقة املدنية يف مؤسسات ادلوةلأ ل العداةل الانتقالية،  اإ

ىل ال   لقيام الكرامة احلقيقة وا ةلهيئ السامحاملذكورة أ عاله، يقرتح املقرر اخلاص  الرئيس يةهواجس واستنادا اإ

 .منصوص عليه يف القانونام هو ، كابلمتديد يف مدة معلها ذكلو ، تطلبةلها امل عاما  ب

كر ذي أ ناص ابلنس بة للمجمتع التونيس، يود املقرر اخل املسار ااملسائل اليت تثيها هذة مهيو اعتبارا ل  

ىل تونساليت أ داها الرمسية  ةزاير العقب اليت مت تقدميها و التوصيات  تابملالحظا طالع عىل . وميكن الااإ

 .املقرر اخلاصللتقرير عىل صفحة الانرتنيت اخلاصة بتفويض  الفرنس ية والعربيةالنسختني  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/ 

 CountryVisits.aspx 

 .وسعبدمع أ  ية و دكل هبدف مدها تونس  ال كومة سيبقى عىل ذمة احلملقرر اخلاص التفويض اخلاص اب أ نكام 

ية نس  تو ال كومة حبث احل بلك لطف املقرر اخلاصقام جملس حقوق الإنسان، بقتىض التفويض اذلي خصه به و 

 خمتلفقامت  ، وكذكل معلومات عن التدابي اليتعروضةسائل املعىل حتيل عليه مالحظهتا خبصوص امل 

 .ذهاابختا الهيئات احلكومية

كام  يوما. 06أ جل ل يتعدى يف  يةتونس  ال كومة احلردا من  هتلقييف حال ممتنا  أ نه س يكون املقرر اخلاصوعرب 

حالته ع ياذل تقريرال كومة يف رد احلدراج تعهد ابإ   .ىل جملس حقوق الإنسان للنظر فيهس يقوم ابإ

قيقة احل يئة  هب الترشيعية التونس ية وكذكلسلطة ل بلك من اتتعلق  راسةلا امله املفصةل يف هذسائل ن امل ونظرا ل  

ىل رئيس  امهن نسخةترسل ية أ ن تونس  ال كومة من احلاملقرر اخلاص المتس والكرامة،  و شعب ال  جملس نواباإ

 .احلقيقة والكرامة ة هيئةرئيسكذكل اإىل 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/%20CountryVisits.aspx
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