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واحترام حقوق اإلنسانتونس: یجب التحلي بضبط النفس وسط التوترات السیاسیة

2021یولیو/تموز30جوھانسبرج:

المفرطة وسط التوترات السیاسیة.یجب على السلطات التونسیة االمتناع عن استخدام القوة

الحكومة لوباءشوارع عدة مدن في تونس للتعبیر عن مخاوفھم بشأن استجابةفي الخامس والعشرین من الشھر الحالي ، نزل الناس إلى
التونسیون.یواجھھالذيالمتردياالقتصاديوالوضعالتلقیححمالتوانتشار،19كوفید

تونس ویدعو السلطات، عن قلقھ إزاء الھجمات العنیفة على المتظاھرین فيأعرب تحالف سیفیكوس ، وھو تحالف عالمي للمجتمع المدني
حقوق اإلنسان.التونسیة إلى ضبط النفس وسط التوترات السیاسیة واحترام

الدستور التونسي ،قیس سعید إلى سلطات الطوارئ ، التي یتعارض معظمھا معبعد یوم من االحتجاجات المناھضة للحكومة ، لجأ الرئیس
تجولحظرفرضتمالدفاع.وزیروالعدلوزیرأُقیلكماالمشیشي.ھشامالوزراءرئیسوأقالیوًما30لمدةالبرلمانعملعلقحیث

كما فرضت السلطاتبین المدن خارج حظر التجول إال ألسباب صحیة عاجلة.لمدة شھر إلى جانب قیود إضافیة تمنع الناس من التنقل
من ثالثة أشخاص في األماكن العامة.قیودا على حریة التجمع السلمي ، و حظرت التجمعات ألكثر

منالموظفینوطردوامعداتوصادرواالدولیةاإلعالمیةالجزیرةقناةمكاتببالسالحمدججینشرطیا20اقتحم،تموزیولیو/26في
في البالد.مقرھا. تثیر ھذه األحداث مخاوف جدیة بشأن حریة الصحافة

السلمي في تونس.الطوارئ لخنق الدیمقراطیة بما في ذلك حریة التعبیر والتجمع"یجب أال یستخدم الرئیس سعید األزمة الحالیة وسلطات
األساسیة ، تحت ستاراتجاه مقلق. إن استخدام تدابیر الطوارئ للحد من الحقوقاالستخدام المستمر للعنف ضد المتظاھرین السلمیین ھو

"سنواتعشرقبلللدیمقراطیةالمؤیدةاالحتجاجاتخاللتََحقَّقتالتيللمكاسبخطیروتھدیدللدیمقراطیةإھانةھو،19كوفیدجائحة
قالت آرتي نارسي ، باحثة في الفضاء المدني.

بقمع االحتجاجاتالمناھضة للحكومة باالتجاه المستمر الذي تقوم فیھ السلطاتیُذّكر فرض تدابیر الطوارئ الحالیة رداً على االحتجاجات
قواتاستخدمت،2021الثانيكانون/ینایرفيالتونسیین.علىتؤثرالتيواالقتصادیةاالجتماعیةالقضایابشأنالمخاوفعلىالمعبرة

أدى إلى مقتل أحدوخراطیم المیاه والعنف الجسدي ، ضد المتظاھرین ، ممااألمن القوة المفرطة ، بما في ذلك الغاز المسیل للدموع
علنًا عنكما استھدفت السلطات المدافعین عن حقوق اإلنسان والمتحدثینالمتظاھرین واعتقال آالف األشخاص ، بمن فیھم القاصرین.

الوضع االقتصادي المتردي في تونس.

السیاق :

السلطاتسنوات من االحتجاجات التي أجبرت االنتقال السیاسي. تستھدفاستمرت القیود على الفضاء المدني في تونس ، بعد عشر
تقیید حریة التجمع بشكلیعبرون عن مخاوفھم بشأن انتھاكات حقوق اإلنسان. تمالمدافعین عن حقوق اإلنسان والصحفیین والنشطاء الذین

األمنقواتشنت،2020األولتشرین/أكتوبرفيمختلفة.أوقاتفيالتجمعاتحظرتالتي،19كوفیدالطوارئتدابیرمنكجزءكبیر
األمن. معظمالسلمیین الذین احتجوا على قانون یمنح حصانة ألفرادحملة عنیفة خارج البرلمان في تونس العاصمة على المتظاھرین

تتمتع بھ قوات األمن.السلع األساسیة وارتفاع مستوى اإلفالت من العقاب الذياالحتجاجات مدفوعة بتأثیر تدھور االقتصاد وارتفاع أسعار
یجب أن یتم انتخاببمساعدة رئیس وزراء جدید سیختاره. من حیث المبدأ ،بعد احتجاجات یوم األحد ، تولى الرئیس السلطة التنفیذیة

النھضة ، الذي یعاني الرئیس معھ من عداء طویل األمد.رئیس الوزراء من قبل البرلمان ، الذي یسیطر علیھ حزب

.سیفیكوس مونیتوربزیارة صفحة تونس على موقعلمزید من المعلومات حول انتھاكات الفضاء المدني ، قم
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