تونس يف  11مارس 2021

رسالة مفتوحة إىل رئيس الجمهورية
سيدي الرئيس ،نطالب بالعفو عن كل الشباب الذين اعتقلوا تعسفا وأدينوا ظلما

السيد رئيس الجمهورية،
الت تطال شبابنا
ل شك أنكم عىل دراية تامة بالعتداءات البوليسية والعتقالت التعسفية ي
جانف  ،2021إثر ممارستهم لحقهم
الت اندلعت منذ شهر
منذ بداية الحتجاجات الشعبية ي
ي
ف التظاهر والتعبي .ول يخف عن علمكم أن هذه الحتجاجات أسفرت عن اعتقال ر
أكي من
ي
 2000شخصا من بينهم العديد من الطفال ،استهدفت المحتجي والمحتجات بشكل عام،
والناشطي والناشطات يف مجال حقوق اإلنسان بشكل خاص.
السيد رئيس الجمهورية ،
الت كانت قضايا الشباب ومشاغله محورا أساسيا لها .ذلك
نذكركم بحملتكم النتخابية ي
لشء إل أنه ثار
الشباب الذي راهنتم عليه وراهن عليكم ،يقبع اليوم يف ظالم السجون ل ي
عىل الفشل الذري ع للحكومات المتعاقبة.
وبناء عىل كل ما سبق ،تطلب الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه ،من جنابكم بصفتكم
ً
حاميا للدستور الذي يحفظ الحقوق والحريات ،ممارسة صالحيتكم القانونية المتمثلة يف
إصدار عفو خاص يشمل المعتقلي والمعتقالت نتيجة التهم الكيدية الموجهة ضدهم،
والذين ذهبوا ضحية نظام ل يعرف إل القمع والعنف إجابة عىل كل صوت عال منددا
بالسياسات الجتماعية والقتصادية الفاشلة.

السيد رئيس الجمهورية التونسية،
نأمل أن تصطفوا مع قضايا الشباب وتطلعاته ،وأن يكون عيد الستقالل مناسبة للتذكي
بقيم الجمهورية الثانية.

الجمعيات والمنظمات واالئتالفات الممضية:
المدن من اجل الحريات الفردية
 .1الئتالف
ي
التونش للحق يف الختالف
 .3المرصد
ي
 .5الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان
 .7النقابة الوطنية للصحافيي التونسيي
 .9الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
 .11اللجنة من اجل احيام الحريات وحقوق النسان يف
تونس
التونش للحقوق القتصادية و الجتماعية
 .13المنتدى
ي
 .15جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
 .17محامون بال حدود Avocats Sans Frontières
 .19منظمة أخصائيون نفس انيون العالم
تونسPsychologues du Monde Tunisie
 .21دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
 .23جمعية الشارع فن
 .25الجمعية التونسية لمساندة األقليات
 .27منظمة الفصل 19
 .29الجمعية التونسية للوقاية اإليجابية
 .31خرائط المواطنة
 .33سوليدار تونس
 .35الخط
 .37المنظمة التونس ية لمناهضة التعذيب
 .39جمعية بالدي
 .41جمعية رؤى المس تقبلVisions Future
 .43الجمعية التونسية للوقاية من المراض المنقولة
جنسيا والسيدا تونس
 .45مبادرة موجودين
 .47جمعية تفعيل الحق يف الختالف
 .49أجيال متضامنة
Zembra Echo .51
 .53الحوم By
 .55المنظمة الدولية ضد التعذيب Organisation
Mondiale Contre la Torture
 .57الجمعية التونسية لحقوق الطفل
 .59جمعية التونسيي بفرنسا
ّ
 .61جمعية تكلم لحرية التعبي البداع
 .63مجموعة توحيدة بن الشيخ
 .65جمعية صوت حواء
 .67جمعية وشم
 .69جمعية كالم

 .2الجمعية التونسية للصحة اإلنجابية
 .4جمعية شمس
عت
فت رغما ي
 .6ي
 .8األورو متوسطية للحقوق
الثقاف
 .10الجمعية التونسية للحراك
ي
 .12منظمة 10-23
 .14جمعية نشاز
 .16مركز دعم
 .18جمعية رؤية حرة
ّ
كان ذكرى ووفاء
 .20منظمة شهيد الحرية نبيل ر
الي ي
والتقدم
المواطت
 .22منتدى التجديد للفكر
ي
ي
 .24جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة
بالضفتي
 .26جمعية فنون وثقافات بالضفتي
 .28جمعية خلق وابداع من اجل التنمية و التشغيل
الشبان
 .30منتدى تونس للتمكي
ري
المدن تونس
 .32جمعية التضامن
ي
 .34أصوات نساء
 .36لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية يف تونس ببلجيكا
التونش
 .38جمعية افاق العامل
ي
 .40ل سالم بدون عدالة
 .42جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية
والمساواة
والسمع
السنيمان
 .44الجمعية التونسية لإلبداع
ي
ي
الجامع
البرصي
ي
 .46جمعية جربة أنسوليت
 .48جمعية صوتكم
 .50جمعية الفصل  12من الدستور
 .52جمعية الشيك الفاعل
 .54جمعية الثقافة واليبية عىل المواطنة
 .56جمعي ة أرتميس لحماية الحقوق والحريات
 .58جمعية ش باب التحدي للبيئة والتنمية المستدامة
 .60شباب قفصة
 .62جمعية بالتي لإلعالم
الجمعيان
 .64التحاد التونس ي لإلعالم
ي
 .66جمعية التنمية والدراس ات السياتيجية
 .68الجمعية التونس ية ألحباء البيئة
 .70جمعية نساء تونسيات للبحث حول التنمية

