نداء من المجتمع المدني
من أجل االنتابة الوري عأضابء جدد صلة هيئة الحقيقة رالكيامة

السيدات رالسبدة النراة المحتيمين:
ضلى مشبيف انقابء ستة سنرات بعد الثرية ،مبزال الطييق نحر الديمقياطية ربنبء درلة القبنرن
محورفب بعديد العياقيل التي تهدد المكبسة المتحققة .من امن هذه العياقيل ،ناشى أن ال يتمكن مسبي
العدالة االنتقبلية من تحقيق أهدافه المتمثلة في كشف الحقيقة رجبي ايي الاحبيب رمحبسبة ميتكبي
االنتهبكبت رامبن ضدم التكياي.
االل المؤتمي الرطني حرل العدالة االنتقبلية ،الذ انعقد بترنس يرمي  2ر 3نرفمبي الجبي  ،تبنى العديد
من مكرنبت المجتمع المدني سلسلة من الترصيبت ،التي تهدف إلى تدضيم مسبي العدالة االنتقبلية ،من
بينهب مب ينديج امن صالحيبتكم رراجببتكم.
نص القبنرن اعأسبسي ضدد 2103/53المؤيخ في  24ديسمبي  2103المتعلق بتيكيز مسبي العدالة
االنتقبلية ضلى إحداث هيئة الحقيقة رالكيامة ،لتكرن اعأداة اعأسبسية المشيفة ضلى متببعة المسبي
المذكري .إابفة إلى هذا ،نص نوس القبنرن ضلى أن هيئة الحقيقة رالكيامة متكرنة من  05ضارا ،رأن
النصبة القبنرني لعقد االجتمبضبت رالتابذ القيايات محددا ببلثلثين من اعأضابء .رالحبل أنه منذ شهي
أكتربي المنقاي ال تببشي مهبمهب إال بتسعة من أضابئهب .هذه التيكيبة تشكل ضبئقب أسبسيب أمبم سيي
أضمبل الهيئة رأمبم إمكبنية ممبيسة صالحيبتهب.
تشكل هذه الراعية قلقب ابصب ،إذ لم يتبقى للهيئة سرى سنة رنصف ضلى نهبية مدة راليتهب .في هذا
الحيز الزمني القصيي ،ضلى هيئة الحقيقة رالكيامة أن تاطلع بمهمبت كبيى متعلقة ببلعدالة االنتقبلية،
ابصة ضقد جلسبت االستمب العلنية رراع بينبم جبي ايي فعبل رمنبسة ،رتبني الترصيبت المتعلقة
ببإلصالح المؤسسبتي من أجل تثبيت امبنبت ضدم التكياي ،رالمصبدقة ضلى تقيييهب الاتبمي رنشيه.
هذا ريجدي التذكيي بأن مجلس نراة الشعة مطبلة بدضم مسبي العدالة االنتقبلية المشبي إليه في الدستري،
رببلتبلي تحمل مسؤرليبته في سد الشغري صلة الهيئة ،رذلك بالق آلية تامن الشوبفية رالحيبدية في
ااتيبي اعأضابء.
إن نجاح أو فشل المسار مرتبط بمدى مساهمة كل األطراف ،وخاصة مجلس نواب الشعب ،المدعو
إلى اإلجابة الفورية عن كل حاجيات والتزامات هذا المسار.
إن منظمبت المجتمع المدني المماية أدنبه تدضر مجلس نراة الشعة إلى اإليوبء ببلتزامبته حسة مب
تنص ضليه الوصرل المديجة بقبنرن العدالة االنتقبلية (من الوصل  09إلى الوصل  ،)31رضليه ببلتدال
العبجل لتعريض اعأضابء النبقصين صلة الهيئة ،أاذا بعين االضتببي المعبييي التي ابطهب قبنرن العدالة
االنتقبلية ،رابصة التأكد من:

-

الكوبءة الوعلية لألضابء المقتيحين
الترازن المطلرة بين الجنسين
نزاهة رحيبدية اعأضابء المقتيحين
استعدادهم للمراصلة الجمبضية في تيكيز مسبي ضدالة انتقبلية ،فعبل رنبجع ،صلة الهيئة.

إن مجلس نراة الشعة مطبلة اليرم ،أكثي من أ رقت ماى ،ببعث يسبلة مسبندة للعدالة االنتقبلية
ربإضطبء مؤشيا إيجببيب ضلى التزام مؤسسبت الدرلة ببلعدالة االنتقبلية رفقب للدستري الترنسي .رالتدال
السييع النتابة كل اعأضابء النبقصين ،رذلك في أفق إضبدة ثقة المراطنين تدييجيب في مؤسسبت الدرلة.
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