المدن والمؤسسات المستقلة ،
المدن تونس إىل رفع جميع القيود المفروضة عىل الفضاء
تدعو منظمات المجتمع
ي
ي
واستعادة سيادة القانون.

ر
مدن تدعم البيان الذي يدعو إىل إنهاء القيود يف تونس.
أكث من  100منظمة مجتمع
ي
نحن ،منظمات المجتمع المدن المذكورة أدناه الت تعمل ف مناطق مختلفة حول العالم ،نتضامن مع الشعب التونس ونعرب
عن قلق بالغ ٍإزاء استمرار تآكل الفضاء المدن والحقوق األساسیة ف تونس .وف خضم التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة
المتایدة خالل األشھر االثت عش الماضیة ،اتخذ الرئیس قیس سعید قرارات أحادیة الجانب لتعزیز سلطته ویواصل إسكات
أولئك الذین یتحدثون عن تراجع الحریات المدنیة .ونحدد أدناه بعض القیود المفروضة عىل الحریات األساسیة الرامیة إىل
العدول عن المكاسب الدیمقراطیة الت تحققت بعد احتجاجات عام  2011واالنتقال السیاس ،وندعو الرئیس سعید
والمجتمع الدوىل إىل اتخاذ الخطوات المناسبة للتشاور مع المجتمع المدن وعامة الجمھور ورفع كافة القیود المفروضة حالیا.
حل المجلس األعىل للقضاء والتعدي عىل سیادة القانون
ف  7شباط /رفتایر  2022أعلن الرئیس سعید عن حل المجلس األعىل للقضاء بموجب مرسوم ،واستبداله بالمجلس األعىل
َّ
المؤقت للقضاء .والمجلس األعىل للقضاء ھو ھیئة مكلفة بضمان حسن ست العدالة واستقاللیة السلطات القضائیة ،وكان
ّ
مطوقة بقوات
مكلفا بتعیی األشخاص لمعظم المناصب القضائیة .وف وقت اإلعالن ،كانت مبان المجلس األعىل للقضاء
ّ
األمن الداخىل ،مما منع أعضاءه من دخول المبت .وبعد إنشاء المجلس ف عام ُ ، 2016
اعتت تقدما كبتا ف تعزیز سیادة
ر
َّ
القانون وفصل السلطات واستقاللیة القضاء .وسبق قرار حل المجلس سلسلة من الھجمات اللفظیة من الرئیس الذي اتھم
ّ
الجھاز القضان بالفساد وتحدث عن ضورة "تطھت" القضاء من الفساد .وأشارت السیدة میشیل باشلیت ،مفوضة األمم
المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان ،إىل أن حل المجلس األعىل للقضاء انتھاك واضح اللتامات تونس بموجب القانون الدوىل
ّ
لحقوق اإلنسانُ .
ویع رَتت حل المجلس محاولة أخرى للحیلولة دون مراقبة السلطة التنفیذیة الالزمة ویشكل إساءة كبتة
الستقاللیة القضاء وفصل السلطات وسیادة القانون.
تعدیالت تقییدیة تسىع إىل الحد من حقوق الجمعیا ت
نعرب عن قلقنا إزاء مشوع تنقیح المرسوم عدد  88لعام  2011المؤرخ ف  24أیلول/
سبتمت  2011المتعلق بالجمعیات الذي
ر
ّ
ویقوض حریة تكوین الجمعیات .ولم تعلن السلطات
یسىع إىل الحد من قدرة منظمات المجتمع المدن عىل العمل بحریة
ُ
بعد عن المشوع ال َ
مقتح ،ونعرب عن قلقلنا من إمكانیة التعجیل بتمریره دون إجراء المشاورات الكافیة مع المجتمع المدن
وعموم الناس .وتشمل التعدیالت أحكاما غامضة وقد تمنح السلطات صالحیات تقدیریة للتدخل ف أنشطة منظمات المجتمع
المدن .وأما القانون الحاىل ،فتصبح الجمعیات بموجبه ذواتا معنویة بمجرد تقدیم ترصی ح بالتأسیس للسلطات المعنیة ،بینما
یزید مشوع القانون الجدید الشوط البتوقراطیة لتسجیل الجمعیات .ووفق مشوع التنقیح ،ال یمكن منح الجمعیات
شخصیة معنویة إال بعد موافقة السلطات عىل طلب تسجیلھا ونش اإلعالن بعد ذلك ف الرائد الرسم .وإذا أصبح قانونا ،قد
ُ
تج رت العدید من الجمعیات عىل العمل خارج نطاق القانون ألن السلطات قد تستھدف المجموعات الت تعمل عىل مسائل
ُتع رتت حساسة بالنسبة للدولة وتؤخر اإلعالن عن تسجیل المجموعة ف الرائد الرسم إىل أجل غت مسم .وتمنع الجمعیات
ّ
من العمل عىل مسائل تشكل ف نظر الدولة تھدیدا عىل "وحدة الدولة ونظامھا الدیمقراط" وال تسمح للجمعیات بالحصول
التتعات أو الھبات إال بعد ترخیصھا من اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة .وتتعارض ھذه التعدیالت مع
عىل األموال أو ر
خطت حریة تكوین
المبادئ التوجیھیة اإلقلیمیة والدولیة المتعلقة بحریة التجمع ف مجال حقوق اإلنسان وستعیق بشكل
ٍ
الجمعیات ف تونس.
تفاقم االستبداد مع تركث الرئیس السلطة يف یده عىل نحو مثاید
ّ
التلمانیة وأقال رئیس الحكومة وسیطر عىل مكتب النائب
التلمان ورفع الحصانة ر
ف  25تموز/یولیو  2021علق الرئیس سعید ر
العام باستخدام الفصل  80من الدستور .وأشار إىل األزمة السیاسیة الت تواجھھا البالد وعدم قدرة الدولة عىل إدارة جائحة
كوفید 19 -المتفاقمة والتحدیات االقتصادیة باعتبارھا األسباب الت دفعته إىل اتخاذ ھذه اإلجراءات .وأقال أربعة أعضاء ف

ّ
التلمان وفرض قیودا عىل سفر بعض المسؤولی الحكومیی وتنقلھم .وف  22أیلول/
سبتمت  ، 2021احتدمت األزمة
ر
ر
الدستوریة بعد إصدار الرئیس سعید من جانب واحد مرسوما رئاسیا یلىع العدید من مواد الدستور ونقل السلطات التشیعیة
والتنفیذیة لرئیس الحكومة إىل ید الرئیس .وبتكت السلطة بھذه الطریقة ،وضع الرئیس سعید نظاما غت دیمقراط دون
الضوابط الالزمة عىل تجاوزات الدولة .وتزامن ھذا التكت للسلطة مع االحتجاز التعسف وحظر السفر ضد أشخاص ینتقدون
ھذه اإلجراءات الحكومیة ،ووضع قیود عىل الصحفیی ومنافذ إعالمیة وقمع االحتجاجات السلمیة .وف  6تشین األول/أكتوبر
 ، 2021حجزت قوات األمن معدات البث التابعة للقناة التلفزيونية الزیتونة بعد أن أصدرت الھیئة العلیا المستقلة لالتصال
ُ
َ
المذیع التلفزیون
السمىع البرصي (الھایكا) قرارھا بأن القناة كانت تعمل خارج نطاق القانون .وقبل ذلك ،اعتقلت السلطات
ُ
ف قناة الزیتونة عامر عیاد ف  3تشین األول/أكتوبر ُّ
واتھم بتآمره ضد أمن الدولة .واعتقل بعد قراءة قصیدة عىل الھواء مباشة
كتبھا الشاعر العراف أحمد مطر المعروف بھجائع الحكام المستبدین .وانتقد أیضا اإلجراءات الت اتخذھا الرئیس سعید.
وتأسست الشبكة التلفزیونیة الزیتونة ف عام  2012بعد اإلطاحة بالرئیس األسبق بن عىل .وال تزال قناة الجزیرة ،حت یومنا
ھذا ،تعمل من الحدیقة األمامیة للنقابة الوطنیة للصحفیی التونسیی بعد مداھمة مكاتبھا ف تموز/یولیو  2021ومصادرة
مفاتیح المكتب .ولم ُ
تمنح القناة اإلذن بتغطیة األحداث وتعمل حالیا باستخدام مقاطع تصویریة مستعارة.
التونس
التغیثات المقثحة للدستور
ي
ّ
أعلن الرئیس سعید ،ف خطاب موجه لألمة ف  13كانون األول/
دیسمت  ، 2021عن خریطة طریق من جانب واحد من أجل
ر
عت اإلنتنت بشأن اإلصالحات الدستوریة والسیاسیة تنطلق ف كانون الثان/ینایر . 2022
االنتقال السیاس وإجراء مشاورات ر
ُ
وحسب خریطة الطریق ،ستؤ َّسس لجنة وطنیة الستعراض المقتحات المطروحة خالل المشاورات اإللكتونیة المتعلقة
بالدستور الجدید ف  22آذار/مارس  2022ودمجھا .وسیىل ذلك استفتاء بشأن الدستور ف شھر تموز/یولیو وانتخابات
ُ
تشیعیة ف  17كانون األول/
دیسمت .وإذا ط ّبقت خریطة الطریق بشكلھا الحاىل ،فإنھا تمدد عملیا حالة الطوارئ لسنة أخرى
ر
ُ
وتعط الرئیس سعید الوقت لمواصلة تعزیز سلطاتھ وإسكات المنتقدین .وإذا أجریت االنتخابات ف شھر كانون
حل فعلیا التلمان .وتجاھل أیضا جمیع الدعوات الت ّ
دیسمت ،فھذا یعت أیضا أن الرئیس سعید سیكون قد ّ
األول/
وجھتھا
ر
ر
ّ
مختلف الفئات ف تونس لتنظیم حوار وطت ،بما ف ذلك المقتحات الت قدمھا االتحاد العام التونس للشغل إلحداث لجنة
تشاوریة وطنیة من أجل ضمان إطار قانون لإلصالحات االجتماعیة والسیاسیة الشاملة.
االعتداءات المستمرة عىل حریة التجمع واستھداف المتظاھرین
ف  14كانون الثان/ینایر ّ ، 2022
فرقت قوات األمن بالقوة احتجاجات سلمیة كانت تحتف بالذكرى الحادیة عشة لتنح
الرئیس األسبق بن عىل ،وتعرب عن مخاوفھا تجاه اإلجراءات الت اتخذھا الرئیس سعید لتعزیز السلطة .واستخدمت قوات
ُ
ّ
خلف إصابة العدید من المتظاھرین .واستخدم
األمن العص وخراطیم المیاه والغاز المسیل للدموع لتفریق االحتجاجات ،مما
ُ
متظاھر عىل ضوء خروج المتظاھرین
العنف أیضا لقمع المظاھرات ف كانون الثان/ینایر  ، 2021واعتقل أكت من 1300
ٍ
احتجاجا عىل الظروف االقتصادیة الصعبة والفساد واإلفالت من العقاب وقمع الشطة ف أنحاء البالد .و انتشت قوات األمن
حول شارع الحبیب بورقیبة ف تونس العاصمة ،وھو نقطة االلتقاء المعتادة لمظاھرات عام  ، 2011ومنعت المتظاھرین من
ُ
ُ
الوصول إىل الشارع واعتقل العدید من المتظاھرین .واستھدف أیضا الصحفیون الذین قاموا بتغطیة االحتجاجات ألن الشطة
الم َّ
طلبت منھم المقاطع ُ
صورة لما غطوه خالل االحتجاجات.
ّ
ِّ
تتعقب التھدیدات الت ّ
یتعرض لھا المجتمع المدن ف بلدان حول العالم،
ویصنف سیفیكوس مونیتور ،وھو منصة إلكتونیة
الفضاء المدن ،الفضاء المتاح أمام المجتمع المدن ف تونس ،بكونه معرقال .وف الوقت الحاىل ،تونس مدرجة أیضا ف قائمة
المراقبة التابعة لسیفیكوس مونیتور.
التوصیات
سعیا الستعادة النظام الدستوري وسیادة القانون وإبطال التعسف ف استعمال السلطة ،نوص األطراف التالیة بما یىل:

الحكومة التونسیة:
مراجعة خریطة الطریق السیاسیة وإطالق عملیة مشاورات تضم كافة أصحاب المصلحة من أجل العودة إىل النظام الدستوري
وسیادة القانون واستقاللیة القضاء عن طریق التفاوض.
وقف المشاورات اإللكتونیة الجاریة لوضع دستور جدید وإحداث لجنة تشاوریة وطنیة من أجل ضمان إطار قانون
لإلصالحات االجتماعیة والسیاسیة الشاملة.
استعادة سلطة المجلس األعىل للقضاء بشكل كامل وإعادة امتیازات كافة أعضائه لتعزیز استقاللیته ف اتخاذ القرارات المتعلقة
بالمسائل القضائیة.
إبطال كافة األحكام التقییدیة الواردة ف القانون عدد  88لعام  2011المؤرخ ف  24أیلول/
سبتمت  2011والتشاور عىل نطاق
ر
ً
واسع مع المجتمع المدن وعموم الناس والمعارضة السیاسیة والنقابات قبل اقتاح أي تعدیالت قانونیة مستقبل.
التلمانیی الذین یتحدثون
التلمان ،والتوقف عن تعریض ر
التلمان ،وإرجاع الحصانة لجمیع أعضاء ر
االستعادة الكاملة لسلطات ر
عن تجاوزات الدولة الضطھاد قضان وقیود عىل السفر.
إرجاع كافة حقوق البث لقناة الزیتونة التلفزیونیة عىل نحو كامل وتسلیم جمیع المعدات المحجوزة والتوقف عن استھداف
المنابر اإلعالمیة المستقلة.
عت اإلنتنت بخصوص وضع دستور جدید وإحداث لجنة تشاوریة وطنیة من أجل ضمان إطار
وقف المشاورات الجاریة ر
قانون لإلصالحات السیاسیة واالجتماعیة.
ضمان فصل السلطات بی الھیئة التنفیذیة والتشیعیة والقضائیة وفقا للدستور.
األورون:
االتحاد
ي
التلمان والمجلس األعىل للقضاء واتخاذ خطوات فوریة لضمان فصل
توجیه نداء عاجل إىل الرئیس سعید إلعادة سلطة ر
السلطات وفقا للدستور.
تنظیم مؤتمر دوىل بشأن تونس لمعالجة حالة حقوق اإلنسان ،والبحث عن حلول لألزمة االقتصادیة واالجتماعیة ،واستعادة
سیادة القانون.
ُ
إعطاء األولویة رلتامج التعاون الت تستھدف المجتمعات المحلیة ف تونس وعامة الناس عىل نطاق أوسع ،والت ستخرجھم
من األزمة االقتصادیة واالجتماعیة وتفسح المجال للمشاركة السیاسیة.
الدوىل:
المجتمع
ي
ُ
َ
نحو عاجل الرئیس سعید إلعادة النظام الدستوري
ینبىع أن یدعو االتحاد األفریف والوالیات المتحدة وفرنسا وألمانیا عىل ٍ
وسیادة القانون ووقف تركت السلطة ف یده.

قائمة المنظمات الموقعة:
ACSIS Haiti
Action for Change
ACTIVISTS FOR CHANGE
Admiral development organization
Adopt A Goal For Development Initiative
)African Development and Peace Initiative (ADPI
AfricanDefenders, Pan African Human Rights Defenders
Ambo University
Amnesty International

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. ArtLords
11. Association des jeunes pour le développement et la protection des droits de l'homme
12. Association for Promotion Sustainable development
13. Aswa Community Development Initiative-ACDI
14. Atlas Movement
15. Audit Consult
16. Bangladesh Institute of Human Rights (BIHR)
17. BIFERD
18. BOLCRIS INTERNATIONAL
19. Brain Rest Project
20. Brothers keeper organisation
21. Burundi Child Rights Coalition
22. CAAHRI
23. Centre for Economic Social Cultural Rights in Africa (CESCRA)
24. CHILDREN AND YOUNG PEOPLE LIVING FOR PEACE (CYPLP)
25. Circles of Hope Community Support Group for PLHIV/AIDS
26. CIVICUS: Global civil society alliance
27. Club of Rome - EU
28. Community development Pathway foundation
29. Community Empowerment for Creative Innovation
30. Community Health Education Sports Initiative Zambia
31. Community initiative action group Kenya
32. Community Support for Development in Kisumu
33. Creative and Progressive Initiatives Development Organization (CAPIIDO)
34. Cultural Youth Initiative Movement of Nigeria
35. DISA
36. Economic Empowerment and Human Rights Sierra Leone
37. Education 4 Global Citizenship
38. Emoghene Coop Finance Ltd.
39. Entrepreneurship Initiative for African Youth (EIFAY Africa)
40. FABIO
41. Foundation for Democracy and Accountable Governance (FODAG)
42. Foundation for Intercultural and Interreligious Dialogue Initiatives (FIIDI)
43. Gender Equality Club Nigeria
44. Give Hope Uganda
45. Global Socio-economic and Financial Evolution Network (GSFEN)
46. Godh Pakistan
47. GRAMEEN DEVELOPMENT SOCIETY (GDS)
48. Grassroot Development Support and Rural Enlightenment Initiative
49. Gray2Green Movement
50. Hope Community Foundation Africa

51. I4C Hub Afrique
52. IDOI
53. Initiative for AMR
54. Initiative Of Ruban Youths For Development
55. Inspiration Lifeline
56. INSPIRIT Creatives
57. Integrated Agricultural Association (I.A.A)
58. Intelligent INITIATE FOR PEACE AND SECURITY CONSCIOUSNESS
59. International Association for Political Science Students
60. International Movement for Advancement of Education Culture Social & Economic
Development (IMAECSED)
61. Intersection Association for Rights and Freedoms
62. Jesmak Health & Safety Center
63. JOINT Liga de ONGs em Moçambique
64. Justice Development and Peace Commission
65. Justice House
66. Justice Makers Bangladesh
67. Kanishksocialmedia
68. Key populations Uganda
69. Kuza Livelihood Improvement Projects
70. Law Society of Azerbaijan
71. Liberia Youth Initiative for Peace and Sustainable Development
72. Libertarianism platform
73. Libration group afikpo
74. Mekaele Locate
75. Migrant Workers Association of Lesotho
76. Murray Law House
77. NAJIm fashion world
78. NATIONAL COALITION OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS UGANDA
79. Nelson Nohashi Ministry
80. Nigeria association of social workers
81. Nigerian Youths SDGs Network
82. Northern Regional Youth Network
83. Organisation for défense of human Rights
84. Pan - African Peacemakers Alliance (PAPA)
85. Parliamentary Network Africa
86. Pasifika Foundation for Research and Development
87. PEACE BUILDING TEAM
88. PEOPLE'S FEDERATION FOR NATIONAL PEACE AND DEVELOPMENT(PEFENAP)
89. REDECIM
90. RUKIGA FORUM FOR DEVELOPMENT (RUFODE)

91. Rural Infrastructure & Human Resource Development Organization (RIHRDO)
92. Sauti ya Haki Tanzania
93. Save the Climat
94. Sayodhya Hyderabad
95. Seeds of Hope Madagascar
96. Shanduko Yeupenyu Child Care
97. Shreeniti
98. Sierra Leone School Green Clubs
99. Somact
100.
South Sudan Community Change Agency
101.
TALENT PROVE YOUTH ORGANIZATION-SL
102.

Teca Manica

103.

Tech Knowers Environs Association

104.

The Awakening

105.

The Institute of Cultural Affairs

106.

The PLENTI Project

107.

The Wave Ke

108.

TIMRAN

109.

Tumaini

110.

Uganda Network of Businesses(UNB)

111.

Ukato International School

112.

Volunteer Activists Institute

113.

Vusda Enterprises

114.

Welfare of Children and Youth Association

115.

Widop Charity organization

116.

Women for change

117.

Women in Action

118.

World Literacy Foundation

119.

World Public Health Nutrition Association

120.

Wyatt Development Center

121.

Young League Pakistan

122.

Youth Advancement & Growth Initiative

123.

Youth Advocacy champions

124.

Youth Advocates for Change

125.

Youth Empowerment and Protection Civil Society

126.

Youth for Change and Development Organization

127.

Youth For Climate Tunisia

128.

Youth For Good Nepal

129.

Youth on Rock Foundation

130.

Zambian Governance Foundation

131.

Zimbabwe Initiative for Peace and Research

