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 اّدعاءات باقتحام مكتب عضوة سابقة حولالهيئة  توضيح

حول  على اثر ما تداولته بعض الصحف والمواقع االلكترونیة من معلومات مغلوطة

 نارة الرأي العام و توضیح ما یلي :إ الهیئة حادثة ال قیمة لها، یهم

  و المتعلق  2018جویلیة  3المؤرخ في  2018لسنة  12عدد تطبیقا للقرار

دیسمبر  31یوم  الختامیة و إجراءات التصفیة، قرر مجلس الهیئةاألعمال  بضبط إجراءات

تمتیع  إیقاف و أن "یتم 2019جانفي  1من  ابتداءالحقیقة والكرامة  هیئة مهام أعضاء انتهاء"

مر أالعینیة" التي یتمتعون بها وفق  واالمتیازات والكرامة بالمنح المالیة الحقیقة أعضاء هیئة

 .على موقع الهیئة 2018لسنة  13 عدد القرار التأجیر المتعلق بهم.وصدر ذلك ب

 لحاق إو تم إنهاء  عمالهمأعضاء الهیئة بسالف وتنفیذا لهذا القرار التحق أ

أجهزة  و الوظیفیة سلموا السیاراتبإداراتهم األصلیة و  التحقوااألعضاء لدى الهیئة و 

لم م والتسلتسلیح مكاتبهم بعد جردها من قبل اللجنة المكلفةبایقاموا بتسلیم مفاتحواسیبهم و 

 .التنفیذي المدیر إشرافتحت 

 لشؤون بوزارة ا كواعظة األصلیة بوظیفتها ال عبد اللطیفالسیدة ابته لتحقتا

بقت على من أغراضها الشخصیة و أفرغت مكتبها أالوظیفیة. كما  سیاراتها الدینیة وسلمت

 .ولم تسلم مفتاح مكتبها لإلدارةأرشیفات الهیئة بالمكتب 

  2019جانفي األسبوع األول من منذ  لجمیع األعضاءمراسالت وجهت الهیئة 

 .همضورحب اوجردهتب اتسلیم المكقصد 

 جال في اآلللمكتب الذي تشغله السیدة إبتهال عبد اللطیف  ءنظرا لعدم إخال

ستكمال إل لحةلحاجة الملو نظرا ، ) مع العلم و أنها باشرت عملها بإدارتها األصلیة(المحددة

زة و بحوقررت اإلدارة فتح المكتب بالمفتاح الثاني )الذي ه، جمیع العملیات األرشیفیة

ررت وح التي عاینت المكتب و جردت محتویاتهلجنة التسلم  شرافإمصلحة السالمة( تحت 

ق لراجعة لها في صندوق مرفالمتبقیة وا في الغرض و حفظت األغراض الشخصیةا ضرحم

 . محضرالنسخة من عضوة الّسابقة تسلیم الجرد و تم ال بوثیقة

 لمركزي الهیئة على جمیع مقراتها الفرعیة واإلبقاء على المقر ا تخلينظرا ل

المتواجدین  نقلة األعواناإلدارة قررت  بها ،هي بصدد القیام عمال التصفیة التيأطار إفي 

 .الشاغرةالمكاتب  ستعمالابالمقرات الفرعیة و 

 باقتحام مقر الهیئةبالسید علي غراب  ةقومرف وحیث قامت السیدة عبد اللطیف 

دق( 15و  14) سالزوال و الربع بعد على الساعة الثانیة2019مارس 11االثنین  یوم

لى إدارة الهیئة ولم إلم تتوجه التي  منفذالاألستاذة أمل الحبیب الشریف العدل  مصطحبة معها
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بل  لم تعرف بصفتها ولم تشرح سبب وجودها بالطابق الرابع بمقر الهیئة،و   تقدم نفسها

دون استئذان وشرعت بطلب  یفتهاظبصدد قیامها بوكانت مكتب موظفة  الى بالدخولبادرت 

 .واالستجوابات مما أحدث اضطرابا في صفوف الموظفین وتوجیه األسئلة الهویة

 داریة اإل والتراتب القانونیةالعدل المنفذ اإلجراءات خرقت األستاذة  وحیث

بة النیا رفع الموضوع الىهیئة الحقیقة و الكرامة حرمة هیئة دستوریة، قررت واعتدت على

 .العمومیة وعمادة عدول التنفیذ

  قة لألسباب المذكورة أعاله، وال عال 2019جانفي  25تم فتح المكتب یوم

فیفري  28اریخ بتبندوة تها تب تم على خلفیة مشاركبأن فتح المكعضوة السابقة ال عاءدّ إلذلك ب

2019 .   

 

 

 ادارة االتصال  

                       هيئة الحقيقة والكرامة            
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