
                            

 2020أكتوبر  13تونس في  

 : ومساندة تضامنبيان 

 للمّس من  ل 
ّ
 حّق الجتماع والت

ّ
 ! معبير والتنظ

 

عن املهتمة بحقوق اإلنسان، املمضية أسفله، تعلن إّن منظمات املجتمع املدني والشخصّيات الوطنّية 

ر عن تضامنها املطلق  باعتباره والتنظمبحّق االجتماع والتعبير تمّسكها  جزًءا ال يتجّزأ من حقوق اإلنسان، وتعّبِّ

 2020كتوبر أ 02بتاريخ  هاالتفقدية العامة بوزارة العدل رئيسعلى خلفّية دعوة  جمعّية القضاة التونسّيينمع 

جمعية وعلى خلفية توجيه أسئلة إليه بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين حول أعماله في إطار نشاط الو 

والدفاع على استقالل القضاء ونزاهته وحماية  2021-2020مواقفها بخصوص تقييم الحركة القضائية 

  .استقالل القضاة  ونزاهتهم من التدخل في سير أعمالهم من بعض املسؤولين القضائيين

في مساس واضح بحق  استعادة للممارسات السابقة في عهد االستبداد وباعتبار أّن هذه الدعوة تعتبر

م وتضييقا على حرّية التنظم القضاة في االجتماع والتعبير 
ّ
املكفولة لجمعّية القضاة واالجتماع والتعبير والتنظ

ة الجمعّيات واملنظمات والهياكل التمثيلّية 
ّ
 ،طبق املبادئ الدستورية واملواثيق الدوليةالتونسّيين ولكاف

  :ا فإنه 

أعمال تمت تحّرك التفّقدية العامة لوزارة العدل في انحراف كبير بالسلطة للرقابة على  تستنكر -

للقضاة في ضرب واضح لحقهم في االجتماع والتعبير بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين كهيكل تمثيلي 

 2011سبتمبر  24ي ؤرخ فامل 2011لسنة  88رسوم عدد املوبوالتنظم املكفول بدستور الجمهورّية التونسّية 

املبادئ األساسية لألمم املتحدة  ال سّيماجملة من الصكوك واملبادئ الدولية وب تعلق بتنظيم الجمعياتاملو 

جلس ة املتوصيو  ساس ي للقضاةوروبي املتعلق بالنظام األ أل امليثاق او  امليثاق العاملي للقضاةو  مبادئ بنغالور و 

 .1994لسنة  12رقم  وروبيأل ا

ر من هذه االنحرافات الخطيرة في استخدام األساليب واإلجراءات الرقابّية املوضوعة للسهر على  -
ّ
تحذ

استقاللّية القضاء ونزاهته وعدم توظيفه للرقابة على الجمعّيات والهياكل التمثيلّية  وعلى القضائي صالحاإل 

في محاولة للضغط  القضاء استقالل عن الدفاعالتي تنشط طبقا للقانون ووفق أنظمتها االساسّية في مجال 

 في إنكار تاّم لحّقها في الوجود وفي الدفاع عن أهدافها.عليها وترهيبها 

م وغيره من  -
ّ
تطالب الحكومة التونسّية بتحّمل مسؤولياتها في مجال حماية حّق االجتماع والتعبير والتنظ

من الزمن من محاوالت جميع املواقع وعلى مدى عقود  في التونسّيون والتونسياتالحقوق التي ناضل من أجلها 

 املساس بها وضربها.
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