
 

 2018جويلية  19تونس في    

 حــيــتوض

 عضائهاأ من عضو في التجريح موضوع على الهيئة رد  

  ددر  مدد  مراسددلة 2018 جويليددة 06 فددي والكرامددة الحقيقددة لهيئددة التددع   الضدد   مكتدد  علدد  ور  لقدد 

 ورئديس والكرامدة الحقيقدة هيئدة عضدو ضد  تجدري  م لد  علد  تحتدو  الضحعيع جمعيعت م  مجموعة

  عكتد في اه اء عل  تحتو  مسر ة وثيقة عل  مرتكز المعيز ، عع ل السي  الو نية، الذاكرة حفظ لجنة

 . 2002 سنة الجمهورية لرئيس شعر

 األسعسي القعنو  م  62 الفصل لمقتضيعت الحترامه نظرا ال ل  هذا م   ج ية الهيئة مجلس تععمل وق 

 شدص  أل  يمكد "  ند ّ  والدذ  2013  يسدم ر 23 يفد المؤّرخ 2013 لسنة 53 ع   االنتقعلية للع الة

 وذك أعضدعئهع مد  عضدو أ  فدي ُيجدّر  أ  الهيئة عل  معروض مل  في مصلحة له معنو  أو   يعي

 مد  أسد و  أجدل فدي الهيئدة ق دل مد  التجدري  م لد  فدي ال دت يتمّ  الهيئة رئيس إل  يوّجه معلّل  مكتو 

 قدرار يق دل وال. فيده المجّر  العضو التصويت في ُيشعرك وال الحعضري  األعضعء  أغل ية إي اعه تعريخ

 ."السل ة تجعوز   عوى ولو ال ع  أوجه م  وجه أ  الهيئة

 النظر عاعمعله ج ول في وُضّم   علقعنو  عليه المنصو  األس و  غضو  في ععمة جلسة التأمت حيث

 .2018 جويلية 12 يوم المنعق ة جلسته صالل التجري  موضو  في

 مد  تحّملده ومدع االسدت  ا  منظومدة مد   مواقفده ُمذّكرا التجري ، عل  رّ ه فيه المجّر  العضو ّ مق وحيث

  عد  2010  يسدم ر حد و  إلد  1998 مندذ ومعنويدة مع يدة اعتد اءات ومد  رزقه مص ر عل  مضعيقعت

 ليسدتمرّ  الجلسة م  انسح  ثمّ . ذلك تث تُ  التي المراج  وقّ م الحرية ع   فععع تونس كّتع  لنقع ة تأسيسه

 :التعلية الحيثيعت عل  الت اول صالل المجلس وتوق . حضوره  و  الت اول

 أ  أو المصدعهرة أو الععئليدة والقرا دة الشصصدي النفد "  اشكعل م  شكل أ  عل  يستن  ال التجري  إ ّ  -

 .االنتقعلية الع الة قعنو  م  61 الفصل ذلك عل  ن  كمع" والعقو  االلتزامعت م  نو 

  حقده ويحدتفظ  دعألمر المعني ذلك يؤّك  مع عكس) م لّسة غير المسر ة الوثيقة أ  فرض وعل  وحيث  -

 المواند  أوجده مد  وجده ذاتده، ح  في كتع  في االه اء يشكل ال(  علتزوير لل ع  القضعء إل  اللجوء في

 .االنتقعلية الع الة قعنو  م  25و 24و 22 الفصول في عليهع المنصو 

الع الددة   مسددعر االلتددزام تفيدد  الهيئددة، صددل  المسددؤولية تحملدده منددذ  ددعألمر، المعنددي مسدديرة أ ّ  وحيددث -

 ألّيدة انحيدعزه وعد م ونزاهتده حيدع ه يث ت التحفظ و واج   علقعنو  التزامه ا  كمع. عنه وال فع  االنتقعلية

 .عليه ُتسل  التي الضغو  رغم كعنت جهة

 .المعيز  عع ل السي  شأ  في المقّ م التجري  رفض الهيئة مجلس قّرر الت اول و ع 



 تحدت الرئعسدي القصدر فدي حعليدع موجدو ة الوثيقة هذه ا  ت ي  التسري  وتعريخ مص ر في التحر  و ع 

 شديء علد   ل ا  اليدوم وتسدري هع. 2015 جويليدة مندذ  جر هع قعم الذ  الو ني األرشي  م ير اشرا 

 .عليهع والتشويش الصتعمية اعمعلهع ترةف في الهيئة ضر  في النية عل  ي ل فهو

 نفدددس تتضدددم  مفتوحدددة رسدددعلة  نشدددر ضدددحية  دددع رت التجدددري ، رسدددعلة علددد  الهيئدددة ر  انتظدددعر و و 

 اعتمددع  ولدديس التشددويه نتيجتهددع كعندت والتشددهير، الحقددعئ  قلدد  فددي ص يدر منحدد  إضددعفة مدد  الموضدو ،

 االسدت  ا  ضدحية كدع   مد  تليد  ال -  هدع عئمالقد نيدة حسد  كعنت مهمع - حركة وهذه. سليم قعنوني اجراء

  و  االنصدرا  مد   علحدذر المجدعل هدذا فدي الهيئدة وتوصدي. والتضدليل الحقدعئ  قلد  أسعلي  م  وععن 

 النيل ذلك وم   رمته االنتقعلية الع الة مسعر م  النيل ال  تسع  المسعر أع اء  هع يقوم حمالت في وعي

 .أنفسهم الضحعيع مصعل  م 

 التدي القدرارات أ ّ  علد  وتؤكد  حقوقهم وحمعية المسعر سالمة عل  الضحعيع كل ت مئ  الهيئة فع  وعليه

 كعنت مهمع األعضعء م  عضو أل  موكولة وليست الهيئة مجلس صالحيعت م  هي الذاكرة  حفظ تتعل 

 .اللجع  رئعسة أو الهيئة رئعسة ذلك في  مع يتقل هع التي المسؤولية

 واجد  وهو والتونسيي  التونسيعت م  المتععق ة األجيعل لكل ح  الو نية الذاكرة حفظ أ ّ  عل  تؤك  كمع

 إصدد ار علدد  جهتهددع مدد  الهيئددة وسددتعمل اشددرافهع، تحددت أو لهددع التع عددة المؤسسددعت وكددل ال ولددة تتحّملدده

 عسد ةالمن التد ا ير واتصدعذ الضدحعيع ذكدرى وتصليد  الو نّيدة الدذاكرة لحفظ ضرورية تراهع التي التوصيعت

 .توظي  كل م  الهيئة إرث حفظ لضمع 
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