المؤتمر الوطني حول العدالة االنتقالية في تونس
ٌنظم كل من محامون بال حدود والمنتدى التونسً للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والتنسٌمٌة الوطنٌة
المستملة للعدالة االنتمالٌة بمشاركة هٌئة الحمٌمة والكرامة مإتمرا وطنٌا لدفع مسار العدالة االنتمالٌة وذلن
أٌام  2و 3نوفمبر  2102بتونسٌ .مثل هذا المإتمر مناسبة ٌجتمع خاللها المجتمع المدنً والهٌئات
والسلطات العمومٌة والنواب وأصحاب المرار السٌاسً وكذلن منظمات الضحاٌا لصد نماش الوضع
الذي ٌمر به مسار العدالة االنتمالٌة وبلورة التوصٌات الكفٌلة بدفعه.
وبهذا الصدد ٌعرض مدٌر مكتب منظمة محامون بتونس أنطونٌو منمانٌال وأعضاء الفرٌك المختص فً
العدالة االنتمالٌة إبراهٌم بن طالب وماجدة الهٌتم األسباب التً جعلتهم ٌفكرون فً تنظٌم مثل هذا
المإتمر.
ماذا يعني مسار العدالة االنتقالية في تونس؟
بعٌد الثورة ،ارتؤى المجتمع المدنً والسلطات االنتمالٌة تركٌز مسار ٌسمح بكشف الحمٌمة حول
االنتهاكات الجسٌمة لحموق االنسان (خاصة المرتكبة منها فترة حكم بن علً) كما ٌسمح أٌضا بإنصاف
الضحاٌا وجبر ضررهم وخاصة وفً النهاٌة ضمان عدم تكرار هذه الممارسات.
إن الدستور التونسً الجدٌد ألزم الدولة التونسٌة بتطبٌك العدالة االنتمالٌة فً مختلف المجاالت ،حٌث
صادق مجلس نواب الشعب سنة  2103على المانون المتعلك بتشكٌل هٌئة الحمٌمة والكرامة وبإحداث
الدوائر المضائٌة المتخصصة لمحاكمة مرتكبً االنتهاكات الخطٌرة لحموق االنسان.
و بدأت هٌئة الحمٌمة والكرامة أشغالها منذ شهر ماي  ،2104أما الدوائر المضائٌة المتخصصة فلم تنطلك
عملٌا بعد.
ماهي خصوصية السياق التونسي؟
ال ٌمكن اختزال التارٌخ التونسً فً ثنائٌة النظام االستبدادي واالنتهاكات الخطٌرة للحموق المدنٌة
والسٌاسٌة حٌث ان السٌاق التونسً مطبوع بشكل مكثف بانتهان الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة
وتهمٌش عدٌد المناطك السٌما جهة المصرٌن التً بشؤنها لدمت منظمة محامون بال حدود والمنتدى
التونسً للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة ملفا لدى هٌئة الحمٌمة والكرامة بتارٌخ  02جوان ،2102
باعتبارها جهة ضحٌة.
إن االحتجاجات األخٌرة فً تونس لٌست سوى إعادة ظهور للوصم والتمٌٌز الذي طبع به الماضً والذي
تؤخر عالجه.
إن محاربة الفساد والمحسوبٌة ودعم الجهات ،والنهوض بالحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة ،وتحمٌك
التنمٌة هً المضاٌا الرئٌسٌة التً ٌجب معالجتها إلعادة ثمة الشعب فً المإسسات بما ٌسمح فً نهاٌة
المطاف بإلامة دولة المانون.
لماذا هذا المؤتمر ولماذا االن؟
منذ سنة  2103شهد مسار العدالة االنتمالٌة عدٌد العرالٌل .فإن المجتمع المدنً ،الذي كان وراء تركٌز
المسار المذكور ،أظهر تدرٌجٌا بعض الالمباالة وفً بعض الحاالت وصل إلى حد معارضة االنحراف
الذي عرفه المسار الحالً وتحدٌدا معارضة هٌئة الحمٌمة والكرامة .ومع مرور الولت ،خلمت حالة

لطٌعة حمٌمٌة بٌن المجتمع المدنً وآلٌات العدالة االنتمالٌة خاصة هٌئة الحمٌمة والكرامة التً تنتهً
مهامها بحلول ربٌع  2102مع إمكانٌة التجدٌد بسنة واحدة .إن التؤخر فً تفعٌل الدوائر المضائٌة
المتخصصة زاد فً احتدام هذه المطٌعة.
وفً الممابلٌ ،بدو أن السٌاسٌٌن التونسٌٌن ٌظهرون أكثر فؤكثر عدم دعمهم لمسار العدالة االنتمالٌة بل
ٌذهبون إلى حد تمدٌم ممترحات من شؤنها أن تعٌك بشكل كبٌر كشف الحمٌمة .وبهذا الصدد فإن النماش
الدائر حالٌا ،حول لانون المصالحة االلتصادٌة والمالٌة ٌبدوا غٌر مطمئن.
ٌؤتً هذا المإتمر فً لحظة فارلة من مسار العدالة االنتمالٌة لصد دفعه وضمان وصوله إلى تحمٌك
األهداف المنتظرة.
من يشارك في هذا المؤتمر وكيف ستدور أشغاله؟
أراد منظمو هذا المإتمر فسح المجال للحوار الحر والبناء بالنسبة لكل المشاركٌن ،حٌث ستنعمد أشغاله
فً إطار  9ورشات حول جملة من المواضٌع الرئٌسٌة المرتبطة بالعدالة االنتمالٌة ولعل أبرزها كشف
الحمٌمة والتصدي لإلفالت من العماب وجبر الضرر وإعطاء أهمٌة خاصة لوضعٌة المرأة.
تجمع كل ورشة عضوا عن هٌئة الحمٌمة والكرامة وممثلٌن عن منظمات المجتمع المدنً وخبراء
وأعضاء هٌئات عمومٌة ولضاة ومحامون ونواب وأصحاب المرار السٌاسً.
ماذا نأمل من خالل هذا المؤتمر؟
ٌهدف هذا المإتمر لبل كل شًء ،إلى إعادة الحوار –حتى لو كان نمدٌا -كآلٌة الستنهاض مسار العدالة
االنتمالٌة .من خالل دعوة جمٌع األطراف إلى طاولة الحوار وخلك نماشات بناءة لٌس فمط بٌن هٌئة
الحمٌمة والكرامة والمجتمع المدنً بل مع وبٌن السلطات العمومٌة ومختلف الوزارات والمضاة
والمحامٌن واإلعالمٌٌن الذٌن ٌلعبون أدوارا متفاوتة فً مسار العدالة االنتمالٌة.
نؤمل أٌضا أن تنبثك عن هذا المإتمر توصٌات ملموسة تساهم فً دفع مسار العدالة االنتمالٌة بشكل شامل
وناجع وعملً.
البرنامج الكامل للمإتمر متوفر من خالل الرابط :
http://www.asf.be/wpcontent/uploads/2016/10/TUN_ProgrammeCongr%C3%A8sJT_201611_AR.pdf
بخالف كامل أشغال الورشات ،فمط الجلسة االفتتاحٌة مفتوحة للعموم عبر تسجٌل مشاركتهم بشكل
مسبك.
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