
 
 

 
   

 ب�ان إعال�ي 

ا***   ***للن�ش فور�

ض -تو�س: إلطالق �اح الناشطة من مجتمع الم�م ي ووقف العنف ضد المتظاه��ن السلميني
ض ران�ا العمدويض  عني

غ |   2021آذار/مارس  9جوها�س�ب

ض -إن الحكم ع� المدافعة عن حقوق اإل�سان والناشطة من مجتمع الم�م ي  ران�ا عني
ي   العمدويض

بالسجن ستة أشهر من قبل محكمة �ض
ي    2021آذار/مارس  4تو�س يوم 

ي احتجاجات سلم�ة تطالب بالعدالة االجتماع�ة واالقتصاد�ة هو اعتداء ع� الحق �ض
لمشاركتها �ض

طة  ح��ة التعب�ي  ي الجمع�ة التو�س�ة للعدالة والمساواة (دمج)، بتهمة "إهانة ال�ش
ي تو�س. وقد ُحكم ع� ران�ا، و�ي عضو �ض

 والتجمع �ض
ي االحتجاجات المستمرة. 

 و�ساءة األخالق" بعد مشاركتها �ض

ي الذي كان قد عم منطق ق األوسط. وكانت تو�س  �ستمر تو�س تقمع الح��ات الد�مقراط�ة األساس�ة، بعد عقد ع� ال��يع العريب ة ال�ش
/يناير   15قد شهدت منذ  ي

طة، وحث الحكومة ع�   2021كانون الثايض احتجاجات مستمرة للمطالبة بوضع حد للفساد ووحش�ة ال�ش
ة من استهداف قوى   1600تنف�ذ إصالحات اجتماع�ة واقتصاد�ة. وقد تم القبض ع� أ��� من  متظاهر حىت اآلن، وهناك مخاوف كب�ي

ض ع� وجه التحد�د. - ألفراد مجتمع الم�م  األمن  عني

ي 
ا �ض ي االحتجاجات، قبل القبض عليها مؤخر�

  27وكانت ران�ا قد خضعت للمراقبة واالستهداف من قبل قوات األمن بعد ظهورها �ض
اير   . 2021شباط/ف�ب

ق األوسط-وقد ّ�حت ماسانا ندينجا  ي برنامج س�ف�كوس لمنطقة ال�ش
وشمال أف��ق�ا، أنه "بعد ع�ش   كانجا، مسؤولة المنا�ة �ض

ي تو�س، ال تزال السلطات التو�س�ة تدوس ع�  
ي الدينام�ك�ات الس�اس�ة �ض

ة �ض ات كب�ي ي الذي أدى إ� تغي�ي سنوات من ال��يع العريب
ي خ�ج من أجلها المتظاهرون. إن اعتقال المتظاه��ن واألحكام غ�ي القانون�ة ضد �شطاء مثل ران�ا الع ي �ي مؤ�ش  الحقوق نفسها الىت

مدويض
ي وجميع معتق�ي  

ع� أنه لم يتغ�ي ال�ث�ي ف�ما يتعلق بحقوق اإل�سان ع� مدى السنوات الع�ش الماض�ة. �جب اإلفراج عن ران�ا العمدويض
ا."   االحتجاجات فور�

ي مرا�
ه�ب أثناء التظاهر أو �ض ض �سبب االحتجاجات لإل�ذاء الجسدي والتهد�د وال�ت ز االحتجاز المزدحمة  هذا وقد تعّرض عّدة معتقلني

وا ع� ممارسة الرقابة الذات�ة لتجنب التداع�ات   ون بالفرار من البالد أو أج�ب وس كورونا. وقام كث�ي وغ�ي الصح�ة، مما �عرضهم لف�ي
 العن�فة. 

ي العال�ي 
ها من النشطاء،   س�ف�كوس�طالب تحالف المجتمع المديض ي وغ�ي

السلطات التو�س�ة باإلفراج الفوري عن ران�ا العمدويض
ي لالحتجاجات. 

 والتوقف عن القمع العن�ض

 خلف�ة 

ي 
ي تو�س �ض

/يناير   15بدأت المظاهرات �ض ي
ّ المتظاهرون عن الهواجس �شأن تفاقم ال2021كانون الثايض فساد وغ�اب المساواة  ، ح�ث ع�ب

ي الرد ع� المتظاه��ن. كما اضطر  
وطالبوا ب�صالحات اجتماع�ة واقتصاد�ة. وقد توّسعت هذە االحتجاجات ردا� ع� عنف قوى األمن �ض

ي السلطات  
نت. لذا، تطالب منظمات المجتمع المديض بعض النشطاء إ� ممارسة الرقابة الذات�ة �سبب ز�ادة المضا�قات ع�ب اإلن�ت

ي جميع مزاعم العنف ضد المتظاه��ن. ال
 تو�س�ة بالتحقيق �ض

، قم ب��ارة صفحة تو�س ع�  ي
 .س�ف�كوس راصد لم��د من المعلومات حول انتها�ات الفضاء المديض

 

 

 :( ي واألسماء المستخدمة ع� سائل التواصل االجتما�ي
ويض �د اإلل��ت  �جب إرسال هذا الب�ان إ� األسماء التال�ة (ير�ب وضع عناو�ن ال�ب

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/woman-human-rights-defender-rania-amdouni-sentenced
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/woman-human-rights-defender-rania-amdouni-sentenced
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/woman-human-rights-defender-rania-amdouni-sentenced
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R53PIIIL/civicus.org
https://monitor.civicus.org/country/tunisia/
https://monitor.civicus.org/country/tunisia/
https://monitor.civicus.org/country/tunisia/


 
 

 
   

Journalists/media 
houses: 

Group 1:  

@nawaat 

@OrientXXI 

@Tunisia_Live 

@IgnitionUK 

@ConstantinGouvy 

@angusmcdowall 

@petermartell 

@Sestibal  

@davidvujanovic  

@MathildeDumazet 

 

Group 2: 

@ryanjohnbutcher 

@paddykell 

@benjaminbutter 

@PatrickStrud 

@SoniaElks 

 

 

 

 

Government officials/IGO reps: 

 

Dutch embassy in Tunis  

Ambassador, email:  –Mrs. drs. R.D. Rahman 
tun@minbuza.nlnlgovtun@planet.tn  

 
● Danich Embassy in Tunis, email:  

tunis@umgate.dk 
consgendan@gmail.com 
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