
 

 

 

 نداء من المجتمع المدني

صلة هيئة الحقيقة رالكيامةجدد نتابة الوري  عأضابء من أجل اال  

 

 لسيدات رالسبدة النراة المحتيمين:ا

 القبنرن درلةضلى مشبيف انقابء ستة سنرات بعد الثرية، مبزال الطييق نحر الديمقياطية ربنبء 
بي أن ال يتمكن مس. من امن هذه العياقيل، ناشى المتحققةيل التي تهدد المكبسة قمحورفب بعديد العيا

ميتكبي في كشف الحقيقة رجبي ايي الاحبيب رمحبسبة  تمثلةمالعدالة االنتقبلية من تحقيق أهدافه ال
 االنتهبكبت رامبن ضدم التكياي.

 ديعدالى ، تبن  الجبي نرفمبي  3ر 2يرمي بترنس انعقد  رل العدالة االنتقبلية، الذ المؤتمي الرطني ح االل
من ، تهدف إلى تدضيم مسبي العدالة االنتقبلية التي ،ترصيبتمن المن مكرنبت المجتمع المدني سلسلة 

 صالحيبتكم رراجببتكم.بينهب مب ينديج امن 

مسبي العدالة  المتعلق بتيكيز 2103 ديسمبي 24المؤيخ في  53/2103القبنرن اعأسبسي ضددنص 
المسبي  لتكرن اعأداة اعأسبسية المشيفة ضلى متببعة ،هيئة الحقيقة رالكيامة ضلى إحداث االنتقبلية
 أنضارا، ر 05رالكيامة متكرنة من  هيئة الحقيقة أن ضلى نص نوس القبنرن ،إابفة إلى هذا المذكري.

ه منذ شهي رالحبل أن ين من اعأضابء.يايات محددا ببلثلثالنصبة القبنرني لعقد االجتمبضبت رالتابذ الق
ضبئقب أسبسيب أمبم سيي  لهذه التيكيبة تشك   إال بتسعة من أضابئهب. أكتربي المنقاي ال تببشي مهبمهب

 صالحيبتهب. م إمكبنية ممبيسةمبأضمبل الهيئة رأ

في هذا  .ة راليتهبة سرى سنة رنصف ضلى نهبية مد  ل هذه الراعية قلقب ابصب، إذ لم يتبقى للهيئتشك  
 ،ببلعدالة االنتقبليةمهمبت كبيى متعلقة ب قصيي، ضلى هيئة الحقيقة رالكيامة أن تاطلعالحيز الزمني ال

ي الترصيبت المتعلقة رتبن   ،بل رمنبسةيي فع  ستمب  العلنية رراع بينبم  جبي اضقد جلسبت اال ابصة
 .شيهرن تقيييهب الاتبمي ل تثبيت امبنبت ضدم التكياي، رالمصبدقة ضلىببإلصالح المؤسسبتي من أج

ي إليه في الدستري، العدالة االنتقبلية المشبمجلس نراة الشعة مطبلة بدضم مسبي يجدي التذكيي بأن هذا ر
تامن الشوبفية رالحيبدية في  ، رذلك بالق آليةصلة الهيئة سد الشغريرببلتبلي تحمل مسؤرليبته في 

 ااتيبي اعأضابء.

 لمدعوا ،وخاصة مجلس نواب الشعب ،األطرافإن نجاح أو فشل المسار مرتبط بمدى مساهمة كل  
 عن كل حاجيات والتزامات هذا المسار. الفورية اإلجابةإلى 

 ببلتزامبته حسة مب به تدضر مجلس نراة الشعة إلى اإليوبءإن منظمبت المجتمع المدني المماية أدن
رضليه ببلتدال  ،(31 إلى الوصل 09)من الوصل  قبنرن العدالة االنتقبليةالمديجة ب ضليه الوصرل تنص
بنرن العدالة أاذا بعين االضتببي المعبييي التي ابطهب ق ،صلة الهيئة اعأضابء النبقصين لتعريض عبجلال

 :التأكد من االنتقبلية، رابصة

 



 الوعلية لألضابء المقتيحين الكوبءة -

 الترازن المطلرة بين الجنسين -

 حيبدية اعأضابء المقتيحينر نزاهة -

 .صلة الهيئة ،ضدالة انتقبلية، فعبل رنبجع تيكيز مسبيالجمبضية في مراصلة لاستعدادهم ل -

ببعث يسبلة مسبندة للعدالة االنتقبلية  ،أكثي من أ  رقت ماى ،إن مجلس نراة الشعة مطبلة اليرم
التدال رفقب للدستري الترنسي. رمؤسسبت الدرلة ببلعدالة االنتقبلية  التزامربإضطبء مؤشيا إيجببيب ضلى 

 في مؤسسبت الدرلة. المراطنين تدييجيب، رذلك في أفق إضبدة ثقة السييع النتابة كل اعأضابء النبقصين

 

 المنظمبت المماية:

 جمعية الكيامة .0

 البرصلة .2
 جمعية الدفب  ضن الحييبت الويدية .3
 جمعية النسبء الترنسيبت من أجل البحث رالتنمية .4
 جمعية القابة الترنسية .5
 محبمرن بال حدرد .6
 الدرلي للعدالة االنتقبلية الميكز .7
 التنسيقية الرطنية المستقلة للعدالة االنتقبلية .8
 الوديالية الدرلية لحقرق االنسبن .9

 المنتدى الترنسي للحقرق االقتصبدية راالجتمبضية  .01
 مابي الديمقياطية .00
 اليابطة الترنسية للدفب  ضن حقرق االنسبن .02
 الميصد الترنسي لالستقالل القابء .03

 المنظمة الترنسية لمنبهاة التعذية .04
 ة لمنبهاة التعذيةالمنظمة الدرلي .05
 الشبكة اعأرير مترسطية لحقرق االنسبن .06

 ررتش يايتس هيرمن .07

 

 

 


