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 المتعلقة بمنظومة العدالةاإلصالحات تعجيل بمحامون بال حدود تدعو القادة السياسيين الجدد لتونس منظمة 

    
، وتدعو  االنتقاليةالفترة  بنجاح البلجيكية -منظمة محامون بال حدودتشيد  ،  الحكومة الجديدة التصويت و المصادقة على بعد

 .س و احترام حقوق االنسان في تونسمع تكريالة، العد منظومةالتعجيل باإلصالحات المتعلقة بالجديدة الى السلطات التونسية 
 

الى  التونسية ة السلطمن المهم االن ان تسعى حكومة جديدة و برلمان جديد  انتخابوب ،عن الثورة من أربع سنواتاكثر  مرور بعدف
يجب اآلن تنفيذ اإلصالحات من أجل استعادة الثقة الضرورية بين . "ككل  اإلصالحات المتعلقة بمنظومة العدالةفي  بالبدءالتعجيل 

 .عثة محامون بال حدودب ، رئيسكوزان نامارت صرحي، " قضاءال المواطنين و
 

رئيس  حيث يؤكد منظومة قضائية و تشريعية عادلة هذه الثقة و تكريس  ستعادةال محامون بال حدود ثالث أولويات رئيسية  تحددو 
 42الصادر في  35عدد   القانون األساسيبموجب  و معالجة ملفات الماضي العدالة االنتقاليةمواصلة مسار  " ضرورة البعثة 

منه المتعلق بضرورة حضور  05صل الفائية بما في ذلك ز اإلجراءات الج تنقيح مجلةمع التأكيد على ضرورة  ، 4105ديسمبر 
ذلك خالل فترة زمنية االعانة العدلية و  التسخير و تطوير خدمات  االغفال عن دون   لدى باحث البداية اثناء االحتفاظ محامي
 .نوزامارتن ك ضيفي، "معقولة

 
بحث مرحلة البمحامي منذ س الحق في االستعانة يوتكر  ائية،ز اإلجراءات الجمجلة تنقيح ى اهمية علمحامون بال حدود منظمة  ؤكدت

 .لتقديم الدعم و مرافقة هذه االصالحات الهامةر المنظمة استعدادها وتذك استثنائيةآلّية جعله و مدة االحتفاظ في  مع التخفيض االولي
 
 يتعلق بحرية التعبير، والمساعدةهذه اإلصالحات في مجال العدالة، تظل هناك تحديات أخرى عديدة، ال سيما فيما الى جانب 

قامة العدل و  هذه المواضيع أيضا سيكون في صميم . "فالت من العقاب واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعيةلإل التصديالقانونية، وا 
 .يختتم مارتان كوزان ،الحكومة و السلطات التونسية في الفترة القادمةعمل 

 

 لمزيد المعلومات  يرجى االتصال ب 
 مارتان كوزان رئيس بعثة محامون بال حدود تونس 

 43 62 74 26 216+الهاتف   

tun-cm@asf.be 

 
 

 

 منظمة محامون بال حدود
هدفها  ،في الدفاع عن حقوق اإلنسان و دعم  العدالة تختص هيبلجيكيا و  -ببروكسيل  0994منظمة دولية غير حكومية تأسست في  محامون بال حدود 

  .لالفراد الحقوق األساسيةعلى ضمان قادر  والنفاذ لقضاء عادل ومستقل  و الفئات الضعيفة من الفرادا مكنالمساهمة في إرساء آليات تاالساسي 
المنظمات )مشاريع لمساعدة الفاعلين التونسيين تدير  عديد البلدان حول العالم متواجد في  وهي  4104منظمة محامون بال حدود بتونس منذ بداية سنة  شتغلت

و  هذا إلى جانب مشروع ارساء اليات العدالة االنتقالية صالح المنظومة في اطار ا(  اصحاب المهن القانونيةالمدافعة عن حقوق االنسان و حكومية  الغير
 .الحقوق االقتصادية و االجتماعية

www.asf.be 
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