
طلب ملجلس نواب الشعب يف القيام بواجباته املحمولة عليه قانونا لسد الشغور الحاصل يف الهيئة

 دعــم تشــارك بــ املجتمــع املــد والهيئــة لضن حســن متابعــة مجموع التوصيات املنبثــق عن املؤر
وتيس النفاذ إىل املعلومة وإضفاء املزيد من الشفافية عىل أعل الهيئة

 الترسيع يف تســليم نســخ من ملفات شــهداء الثورة وجرحاها من القضاء العســكري إىل الهيئة لتحيلها
بدورها عىل النيابة العمومية

 دعم التعاون الوثيق الكامل واملســتمر ب مختلف املؤسســات العمومية وخاصة املكلف العام بنزاعات
 الدولــة واإلدارة العامــة للشــؤون الجزائيــة لــوزارة العــدل والقطب القضا املــايل والهيئة الوقتية املرشفة
 عىل القضاء العديل واملجلس األعىل للقضاء وهيئة الحقيقة والكرامة يف مستوى التحكيم وفق ما يقتضيه

 القانون

اإلطار القانو للعدالة االنتقالية

في يتعلق بجرب الرضر

  ضــن أن تصــادق هيئــة الحقيقــة الكرامــة، وأن تـُــعلم، يف أرسع وقــت ممكــن، قاربتهــا وباملعايــ الدقيقــة
 التــي اســتخدمتها  يف مــا يخــصّ الربنامــج الشــامل لجــرب اـلـرضر عــىل الصعيــد الفــردي والجعــي، و تبعــا
لذلــك ضــن الوســائل املاديــة واملاليــة مــن أجــل تفعيــل حقيقــي لذلــك الربنامــج (مســؤولية الدولــة)

ـرضر  ومشــاركتها التامــة (وخاصــة وزارة الشــؤون  ضــن تعــاون الــوزرات املعنيــة بربنامــج جــرب اـل
االجتعيــة، وزارة التشــغيل والتكويــن املهنــي ووزارة املاليــة وزارة الصحــة) وكذلــك منظــت املجتمــع
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جرب الرضر وحفظ الذاكرة



 أما في يتعلق بصندوق الكرامة ورد االعتبار لضحايا الدكتاتورية، عىل الدولة أن تتحمل يف املقام االول
 مســؤوليتها يف ويــل ذلــك الصنــدوق وأن يكــون اســتكل التمويل من طرف فاعلــ آخرين وطني و
 دولي، ك يجب أن يتواصل عمل هذا الصندوق بعد انتهاء مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة.(ضن

دوامه وذلك من أجل جرب حقيقي لالنتهاكات التي تعرض لها الضحاياا)ا

 تحسيس كل الفاعل الذين تم إرشاكهم يف جهود جرب الرضر بجميع جوانب ذلك كذلك وجب إعادة
 االعتبار عىل الصعيد، االجتعي والنفيس واملهني والجرب الرمزي، ودعم قدرات الفاعل يف هذا الصدد

خاصة يف مجال التكفل

في يتعلق بحفظ الذاكرةيتعلق بحفظ الذاكرة

 إدماج الربامج املتعلقة بحقوق االنسان يف املناهج  الرتبوية و مراجعة برامج  التاريخ يف تلك املناهج
لضن نقل الحقيقة لألجيال القادمة

 عىل املســتوى الرمزي: إقرار يوم 17 ديســمرب يوما وطنيا لالعرتاف بالضحايا وتحويل موقع الســجن 
 املد القديم بشارع 09 أفريل إىل متحف/ مركز وطني لحفظ الذاكرة /حي سكني لعائالت الضحايا

التي ليس نصيب

 إرشاك البلديــات حتــى تتأخــذ عائــالت الضحايــا مبــادرات لحفــظ الذاكــرة عىل صعيدها الخــاص: إعادة الخــاص: إعادة
تســمية األنهج والســاحات باســم الشــهداء أو باســم محطات أساســية من التاريخ املحيل وإنشاء متحف

 ضــن أن  يضطلــع املســار القضــا أمــام الدوائــر القضائيــة املتخصصــة  بــدوره التكميــيل باعتبــاره هيئــة
حقيقة مثلة لهيئة الحقيقة والكرامة

 
 املصادقــة الفوريــة عــىل نــص تطبيقــي للفصــل 08 مــن قانــون العدالــة االنتقاليــة ، يطابــق الدســتور واملعايــ
 الدوليــة يف مجــال حقــوق االنســان( ــا يف ذلــك ضــن اســتقالل القضــاء والنيابــة العموميــة ، وضــن مبــدأ

التقايض عىل درجت  واالحرتام التام لحقوق الدفاع وحقوق الضحايا)ا

 ضــن تكويــن مناســب ومتواصــل لقضــاة الدوائــر القضائيــة املتخصصــة يف مجــال العدالــة االنتقاليــة،  وذلــك
بصفة فورية، مع توف الوسائل الالزمة للدوائر حتى تنفذ املهت املناطة بعهدتها

كشف الحقيقة والتصدي لإلفالت من العقاب: الدوائر
القضائية املتخصصة والنفاذ إىل العدالة 
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جعات الضحايا: كيفية التعاطي مع أسباب ونتائج التهميش
واالقصاء املمنهج؟ 

جعات الضحايا: كيفية التعاطي مع أسباب ونتائج التهميش
واالقصاء املمنهج؟ 

النساء والتهميش

مراجعة منوال التنمية ا يضمن العدالة ب الجهات وضن عدم التكرار

 االســتناد إىل امللفــات املقدمــة والبحــوث واملعايــ الكالســيكية واملســتحدثة والعمــل امليــدا مــن أجــل
.تحديد املناطق الضحية وتحديد آليات جرب الرضر

 دفع املجتمع املد وهياكل الدولة لضن تفعيل وتنفيذ التوصيات واملقاربات االقتصادية

 ما بعد إختتام عمل الهيئة

 تحديــد املســؤوليات يف مســألة املنطقــة الضحيــة والفصــل بــ املســؤولية السياســية واملســؤولية االداريــةتحديــد املســؤوليات يف مســألة املنطقــة الضحيــة والفصــل بــ املســؤولية السياســية واملســؤولية االداريــة
 والفردية يف االنتهاكات املرتبطة بالتهميش واالقصاء املمنهج

إعتــد آليــات جــرب اـلـرضر تتجــاوز التعويــض املــادي لتشــمل إصالحــات قانونيــة ومؤسســاتية تضمــن

املنطقة الضحية

 ابــراز دور النســاء واملنظــت والحــركات النســوية يف أهــم املحطــات السياســية واالجتعيــة عنــد كتابــة
 التاريــخ وحفــظ الذاكــرة حيــث ال يجــب أن يقتــرص فقــط عــىل رسد االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا النســاء

بل بالكشف عن الحقيقة

 العمــل عــىل اإلصــالح املؤسســا و تغيــ الترشيعــات مــن اجــل مالءتهــا مــع الدســتور و املواثيــق الدوليــة
تحقيقا للمساواة وإلغاء القوان التمييزية  ضد النساء

  دعــوة االعــالم و ترشيكــه مــن اجــل تبســيط مفهــوم العدالــة االنتقاليــة والعمــل عــىل الغــاء كل اشــكال
 الوصــم و التمييــز ضــد النســاء كــ عــىل الهيئــة أن تتجــاوز الضعــف االتصــايل وذلــك باالتجــاه نحــو
3املجتمــع املــد وترشيكــه والعمــل  معــه مــن اجــل االطــال عــىل اعلــه و وضــع اليــات تواصــل فعالــة



إصالح املنظومة القضائية واألمنية

مقاومة الفساد واملصالحة االقتصادية

اصالح املؤسسات وضن عدم التكرار

اصالح املؤسسات وضن عدم التكرار

 دعــوة رئيــس الجمهوريــة لســحب ـمـرشوع قانــون املصالحــة االقتصاديــة ودعــوة نــواب الشــعب لعــدم
النظر يف املرشوع القانون إذ  يتم سحبه

 دعــوة كل مصالــح الدولــة ــا فيهــا املكلــف العــام بنزاعــات الدولــة بتطبيــق منظومــة العدالــة االنتقاليــة
يف عالقة مع ملفات الفساد والتجاوب مع الهيئة

 
من الناحية اإلجرائية

تحديد سقف زمني لقبول لقبول ملفات املصالحة
 

توضيح قواعد املصالحة يف عالقة باألمالك املصادرة

االستفادة من تجربة الخرباء املالي التابعي لدائرة املحاسبات يف مجال مكافحة الفساد
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 األخــذ بعــ االعتبــار الخصوصيــة النســوية يف مســألة جــرب اـلـرضر وذلــك عالجــة الالمســاواة السياســية
والهيكلية الذي تطبع حياة النساء

 االعــرتاف بــدور املجتمــع املــد وتكثـيـف الحــوار و اللقــاءات معــه وتوســيع العمــل مــع  الجامعــة
التونســية  التــي بإمكانهــا ان تكــون الســند العلمــي لهيئــة الحقيقــة والكرامــة يف البحــوث حــول العدالــة

 إصــالح  املنظومــة أمنيــة والقضائيــة عــىل أســاس الشــفافية وقواعــد الحوكمــة الرشــيدة واعتــد آليــات
الرقابة الداخلية والخارجية

  
 إرســاء آليــات االنتصــاف واملســائلة واملحاســبة للتصــدي لظاهــرة اإلفــالت مــن العقــاب والقضــاء عــىل

ظاهرة الفساد يف القطاع األمني والقضا

تحس تنظيم املرافق التابعة للمؤسسة القضائية واألمنية وتسهيل التمتع بالخدمات

حسن التحكم يف املوارد البرشية والتكوين املستمر وضبط رشوط موضوعية خاصة باالنتداب

 دعــم برنامــج إصــالح املنظومــة الســجنية وتخصـيـص املــوارد الالزمــة لضــن احــرتام املعايــ الدوليــة
الخاصة بالسجون

تحسيس املواطن حول حقوقه وواجبته من خالل برنامج تربوي يدعم املواطنة



توصيات لهيئة الحقيقة والكرامة

 تعيــ ناطــق رســمي باســم الهيئــة مكلــف باإلعــالم الخارجــي لتحســ النفــاذ إىل املعلومــة وإضفــاء مزيــد
من الشفافية

 
   ناسبة جلسات االستع التي ستنطلق 17/18 نوفمرب2016

نرش رشوط اعتد الصحفي املكلف بتغطية جلسات االستع 

اإلعالم حول س جلسات االستع

 نــرش امليثــاق االتصــايل املــربم بــ الهيــاكل املهنيــة للصحفيــ و هيئــة الحقيقــة والكرامــة املتعلــق بالتغطيــة
اإلعالمية ملسار العدالة االنتقالية

 
 تحس سبل النفاذ إىل املعلومة إىل الصحفي يف إطار الفصل31

 
 تكثيــف الــدورات التدريبيــة بالرشاكــة مــع املنظــت الوطنيــة والدوليــة املختصــة حــول مفاهيــم العدالــة

االنتقالية واملصطلحات املرتبطة بها وخاصة تعريف الضحية
 

إىل الصحفي
 

احرتام واجب تحفظ أعضاء الهيئة خاصة ف يتعلق لفات الضحايا

احرتام أخالقيات املهنة وتجنب الثلب والشخصنة والتشه و تحريف املعطيات

 تكويــن الصحفيــ يف مجــال حقــوق االنســان والرتكيــز  عــىل البعــد االنســا خاصــة يف التعامــل مــع الضحايــا
ونرش ثقافة االعرتاف والعفو والتسامح

 املواصلــة يف إضفــاء مزيــد مــن الشــفافية عــىل أعــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة ليــس فقــط مــن زاويــة
 تقديــم االرقــام واملعطيــات االحصائيــة لكــن أيضــا مــن زاويــة االعــالم حــول أعلهــا (مــع احــرتام حيــة

املعطيات التي يجب أن تبقى رسيةا)ا

5دعم التواصل الفعيل (والرسمي) ب هيئة الحقيقة والكرامة خاصة عرب املقرتحات التالية

 التواصل ودور وسائل اإلعالم والحوار ب هيئة الحقيقة
والكرامة واملجتمع املد يف مسار العدالة االنتقالية

 التواصل ودور وسائل اإلعالم والحوار ب هيئة الحقيقة
والكرامة واملجتمع املد يف مسار العدالة االنتقالية

التواصل ودور وسائل اإلعالم يف مسار العدالة االنتقالية

دور الهيئة يف البحث يف ملفات العدالة االنتقالية والحوار مع املجتمع املد والضحايا



بدعم من:6

 عقد لقاءات دورية (شهرية) ب الهيئة واملجتمع املد ملزيد التشاور ف بينهم وإلتاحة
الفرصة أمام املجتمع املد ل يتقدم بالتوصيات والحلول العملية إىل الهيئة

التفك يف إمكانية عقد جلسات عمل يف شكل ورشات عىل شاكلة ورشات هذا املؤر

وضع ميثاق ب الهيئة واملجتمع املد لضبط رشوط العمل املشرتك

 تنظيم أيام مفتوحة داخل الهيئة أو أيام مفتوحة موضوعاتية لفسح املجال أمام املجتمع
املد ملواكبة أعل الهيئة كتمكينهم من لقاءات مع أعضاء الهيئة أو لقاءات موضوعاتية


