
 

 

 

 2018سبتمبر  3تونس في                                                                                           

   الهيئة تواصل تنفيذ أعمالها الختامية 

 وجبر الضرر لضحايا االستبداد هو من أولوياتها

ألحكغام متسغرعو حغول تقغدم اعماليغا وعلغو بعغد وةغاس بغحيو اسغتبداد ةغ  على إثر ما تداولته بعض وسائل إعالم من تقييمات ألشغاال الييئغو وتواوليغا 
 األيام المابيو، ييم الييئو توبيح ما يل :

تعبّر الييئو عن بالغ أسفيا لتردي أوباع بعض بحايا االستبداد وحصول حاالت وةاس قبل أن تتمتّع البحيو بحقيغا ةغ  رّد االعتبغار و بغر  .1
" طبقغا بروامج شامل ل بغر بغرر ةغردي و مغاع  لبغحايا االوتياكغاتصادق على مقّرر إطاري أقّر " البرر. وقد سبق لم لس الييئو أن

 من قاوون العدالو االوتقاليو.  39للفصل 
من القاوون( ةغ  حغدود الميناويغو التغ  رصغدتيا  12كما قامت الييئو بإحداث وحدس للعوايو الفوريو والتدخل العا ل )حسب مقتبيات الفصل 

مليون ديوار خالل األربع السغووات المابغيو. وقامغت وحغدس العوايغو الفوريغو مغن خغالل تطبيغق  ملغو مغن المعغايير  3،5و والمقدرس بـليا الدول
قرار تغدخل صغح  ةغ  حغدود الميناويغو المرصغودس.  1761قرار تدخل ا تماع  و 3273قرارا ة  شأويم موه  5034 المببوطو بإصدار

غيغر أّن هيئغو الحقيقغو  و إلغى مختلغا اادارات المعويغو لمتابعغو االوبغاع اال تماعيغو والصغحيو للبغحايا.مراسل 412هعا وقد و يت الييئو 
والكرامو، ال تحتكم على مستشفيات وال حتى على مراكن للرعايو والتأهيل كان من المفروض إوشاؤها لفائغدس البغحايا. ولغعا يعغد أي مسغعى 

 إهمال" من قبيل الت وّ .»للـ و اتياميا بتعريبيم لتحميليا مسؤوليو تدهور أوباعيم الصحيو أ
لمعاواس البحايا، ةي  تدعو كل من يسعى ب ديو وصغدق لمواصغرس حقغوقيم أن  -ميما تووعت أشكاله  -وإع توبه الييئو إلى مخاطر التوظيا 

 يكرس م يوداته للعمل على ااسراع ة  تفعيل صودوق الكرامو. 
التقريغر الختغام  الغعي   ال أعماليا والوتائج المطالبو بتحقيقيا عود ويايو عيدتيا والمتمثلو باألساس ة  او غانإّن الييئو مقيدس بقاوون يببط م .2

الحقائق الت  توّصلت إلييا بعد التثبّت والتحقيق وتحديغد المسغؤوليات واألسغباب التغ  أّدت إلغى االوتياكغات المشغمولو بيغعا القغاوون  يتبمن "
والتدابير الوا ب اتخاعها للتشغ يع علغى المصغالحو الوطويغو وحمايغو حقغوق األةغراد وخاصغو  تكرارها ة  المستقبلوالتوصيات الكفيلو بعدم 

حقغغغوق الوسغغغاف واألطفغغغال والفئغغغات اليشغغغو والفئغغغات عات االحتيا غغغات الخاصغغغو والتوصغغغيات والمقترحغغغات واا غغغرافات التغغغ  تعغغغنن البوغغغاف 
  .من قاوون العدالو االوتقاليو 67علو تبعا لمقتبيات الفصل "، والديمقراط  وتساهم ة  بواف دولو القاوون

تمغارس الييئغو مياميغا وصغالحياتيا  مغن القغاوون:" 38اما ةيما يتعلق بطلب "ااسراع ة  اوياف مياميا" ييم الييئو التعكير بمبمون الفصل  .3
وال يحغق ألي كغان التغدخل ةغ  أعماليغا أو التغأثير  هغعا القغاوون.بحياديو واستقالليو تامو وةقا لألحكغام والمبغادا الغواردس بغالعووان األول مغن 

على قراراتيا." وان وسق اعمال الييئو يحدده م لس الييئو وةق الرنوامو الت  سبق ان بغبطيا ةغ  إطغار لوحغو القيغادس التغ  صغادق علييغا 
مديغد ير غع الغى بغعا التعامغل لغبعض اادارات مغع ةيفغري الفغارط. وتغعكر الييئغو ان سغبب الت 28توانيا مع قرار التمديد الغعي اقغره ةغ  

 .الييئو عالوس على التعطيالت الت  وا يتيا
ديسمبر المقبغل. وهغ   16و 15و 14تعلم الييئو الرأي العام أوّيا ستعرض للعموم مخر ات أعماليا الختاميو خالل ودوس ختاميو ستوعقد أيام  .4

الييئو "لغم تحقغق أي تقغدم" دون اوتظغار صغدور التقريغر الويغائ  يعتبغر خطابغا موقغو  ترى أن كل تسّرع بإطالق أحكام مسبقو والقول بأن 
 ال ديو.


