
 تضامنا مع الناشطة مريم الربيري 
 

 

 ,2022سبتمرب   23تونس في  

القادم أمام محكمة االستئناف بصفاقس الناشطة في الحركات االجتماعية    2022سبتمرب    28تمثل يوم االربعاء  

دينار خطية بسبب شكوى من   500أشهر سجنا و   4والمدنية والشبابية مريم الربيربي عىل خلفية حكم ابتدائي ب  

األمنية   احد  ع النقابات  اعتداء  يوّثق  لمنشور  تقاسمها  خلفية  بالتجاوزات  ىل  وتشهريها  مواطن  عىل  األمنيني 

 األمنية في حق جميع المواطنني/ات. 

تتعرض مريم الربيربي منذ سنوات اىل سلسلة من التضييقات المتواصلة والهرسلة اليومية في الفضاء العام او  

  .يق قضايا ضدهاعرب صفحتها عىل الشبكات االجتماعية من عنارص من النقابات األمنية وصلت اىل تهديدها بتلف

 الموقعة: ان الجمعيات والمنظمات  

تعرب عن تضامنها واسنادها لمريم الربيربي وكل المواطنني/ات المدافعني/ت عن الحقوق والحريات  •

 .وضد اإلفالت من العقاب

تدعو لوقف حمالت مالحقة المواطنني/ات ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم في كل الوضعيات اليت   •

  .الثاني المؤسسة األمنية او احد منتسبيهايكون طرفها 

عن  • ونكوصا  والحريات  للحقوق  انتكاسة  تشكل  اليت  القوانني  كل  تعديل  او  سحب  اىل  مجددا  تدعو 

   مكتسبات التونسيني/ات وتنّكرا لنضالتهم/ن من اجل الحرية والكرامة

 
 :المنظمات الموقعة 

 واالجتماعية المنتدى التونيس للحقوق االقتصادية  .1
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان  .2
 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  .3



 محامون بال حدود   .4
 اللجنة من اجل احرتام الحريات وحقوق االنسان بتونس  .5
 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب  .6
 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  .7
 أصوات نساء  .8
 دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة  .9

 فيدرالية التونسيني من اجل المواطنة بني الضفتني  .10
 جمعية تفعيل الحق في االختالف  .11
 جمعية الكرامة للحقوق والحريات  .12
 (Free Sight Association) جمعية رؤية حرة .13
 اتحاد أصحاب الشهادات المعطلني عن العمل  .14
 ة نشاز جمعي .15
 جمعية حنس السعداوي للديمقراطية والمساواة  .16
 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات  .17
 الجمعية التونسية لمناهضة العنف  .18
 جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية  .19
 مبادرة موجودين للمساواة  .20
 الشبكة األورومتوسطية للحقوق .21
 منتدى التجديد  .22
 منظمة مساواة  .24
 الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية  .25
 التحالف التونيس للكرامة ورد االعتبار  .26
 منظمة أوفياء لعائالت الشهداء وجرحى الثورة  .27
 "تونس -جمعية " المفكرة القانونية  .28

 


