
 

 

 

 المرصد - ب�ان
 

وع إصالح المرسوم  متو�س: م�ش
�

�ة تك��ن د �شكل خط�ي ح�ّ لجمع�ات يهّد ل المنظ
 الجمع�ات و�جب سحبه 

 
ي  - جن�ف

ف   -   2022ف�فري    11بار�س �ف وع إصالح للمرسوم ت  لنئ بدو الحكومة التو�س�ة بصدد اعتماد م�ش
ف عن حقوق اإل�سان ( المتعلق بالجمع�ات، فإن مرصد حما�ة  �عرب عن قلقه ) OMCT-FIDHالمدافعني

السلطات   و�طالب  الجمع�ات  تك��ن  ح��ة  إزاء  اإلصالح  هذا  �شكله  قد  الذي  التهد�د  �شأن  العميق 
 التو�س�ة العل�ا �سحبه. 

 
وع    ي    2011لسنة    88مرسوم عدد  الرا�ي إ� إصالح الهذا الم�ش

المتعلق    2011سبتم�ب    24المؤرخ �ف
الجمع�ات ف    بتنظ�م  تجه�ي التو�س�ة ع�  السلطات  يبدو عزم  ما  �عكس ع�  ا،  تم ���به مؤخر� والذي 

ي نها�ة المطاف، ال    فرض الرقابةنفسها باألدوات القانون�ة الالزمة ل
ي بهدف تكم�مه �ف

ع� المجتمع المدىف
ي الوقت الحا�ي �حدث    س�ما وأن هذا ما 

ي ظل مناخ �شهد   �ف
ف عن حقوق   �ف تصاعد الهجمات ضد المدافعني

ف السلطات  اإل�سان ي البالد وغ�اب أي حوار بني
.  �ف ي

ي المجتمع المدىف
 القائمة والجهات الفاعلة �ف

 
ط إ�شاء جمع�ة بتدخل من اإلدارة مما �قوض ح��ة تك��ن الجمع�ات وع �ش�ت   ، بدا�ة، فان هذا الم�ش

ال�تابة  التأس�س إ�  يتم �شك�ل الجمع�ة بصفة قانون�ة بمجرد إرسال إعالن  الحا�ي  �ــــع  الت�ش ي 
بينما �ف

وع المرسوم (تحد�دا الفصل   ي حينئذ   12العامة للحكومة حسب م�ش
منه)، ف�كون هذا الوجود القانوىف

ا بن�ش إعالن ال وط� د من الجمع�ات كشفت بالرائد الرس�ي للجمهور�ة التو�س�ة. غ�ي أن العد�   تأس�سم�ش
ي س�كون لها   ي ��ش هذا اإلعالن إ� ما بعد المواع�د النهائ�ة القانون�ة والئت

ي واقع األمر عن تأخ�ي كب�ي �ف
�ف

لمؤس�ي  يتسئف  ذلك، �ي  إ�  باإلضافة  ذاته.  حد  ي 
�ف الجمع�ة  وجود  منع  ع�  تأث�ي  ا  فصاعد� اآلن  من 

إعالن   الرس�ي   تأس�سالجمع�ة ��ش  بالرائد  تقد�م    جمعيتهم  عليهم  ف  يتعني فانه  التو�س�ة،  للجمهور�ة 
ي الوقت الحا�ي كل ما �حتاجون إل�ه هو تقد�م  �سخة من القانون األ 

سا�ي موقعة من قبل اإلدارة بينما �ف
 وصل باستالم طلب اإل�شاء. 

 
وحئت اآلن ما يزال   ،رفض �شك�ل جمع�ة صالح�ةمن المرسوم اإلدارة  10أخرى �منح الفصل  من ناح�ة

   من
�
وك لإلدارة لل ت مثال أن السهل �شك�ل أي جمع�ة، واألمر م�ت جوء ا� القضاء بعد ذلك إذا ما اعت�ب

ف الجمع�ة ال يتوافق مع حظر الخطاب الدا�ي إ� ال�راه�ة أو الت  مجال تدّخل ع� غرار المبادئ األخرى   مي�ي
ف   ي الفصلني

. إن صالح�ة رفض التأس�س   4و  3المدرجة �ف �ــــع الحا�ي ي كانت ممنوحة  وال-من الت�ش لإلدارة  ئت
الراغبة    �خّص   ف�ما  الدول�ة  الجمع�ات  بالدولةبتأس�س  الجمع�ات   -�ةتو�سال  النشاط  لتشمل  ستمتد 

ي    ة الحالع��مكن بطبنه  أ  علما   ،كذلك  وطنّ�ة ال
ومع ذلك، فإن الرفض أمام المحكمة اإلدار�ة.  الطعن �ف

ي  
 إ�قاف   قرار (ثالثة أشهر ع� األقل ل  ستعجالّ�ةحكام حئت بالنسبة لإلجراءات اإل صدار األ إالتأخ�ي المفرط �ف

ي اللجوء إ� القضاء.  التنف�ذ) �مكن أن �عيق حقّ 
 الجمع�ات �ف

 
ي  

ف األحكام األخرى األ��� إثارة للقلق �ف وعومن بني ق بمنع  4إدراج الفصل    نجد   الم�ش
�
من الجمع�ات    المتعل

  " مفاه�م التهد�د واالعتداء ع� أمن  ح�ث أّن  "تهد�د وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري والد�مقرا�ي
ي تو�س. كما أدّ   �مكن تأو�لها بط��قة فضفاضةالدولة  

  ة ءا سإى إدراج هذا الحكم إ� إثارة مخاوف من  �ف
بالتذرّ  يتسم  س�ا�ي  مناخ  خضم  ي 

�ف ف ع  االستخدام  الداخليني واالعداء  للخونة  الرنانة  بهدف    بالخطب 

http://www.acm.gov.tn/upload/1410083987.pdf
http://www.acm.gov.tn/upload/1410083987.pdf
http://www.acm.gov.tn/upload/1410083987.pdf
http://www.acm.gov.tn/upload/1410083987.pdf
https://www.omct.org/fr/ressources/appels-urgents/tunisie-harc%C3%A8lement-et-attaques-contre-les-d%C3%A9fenseurs-des-droits-humains
https://www.omct.org/fr/ressources/appels-urgents/tunisie-harc%C3%A8lement-et-attaques-contre-les-d%C3%A9fenseurs-des-droits-humains
https://nawaat.org/2021/10/30/discours-du-president-saied-danger-de-la-rhetorique-messianique/


 

 

 

ي مصداق�ة األصوات المعارضة. و�ض�ف الفصل  
شح �  أنه  4التشك�ك �ف حظر ع� ق�ادات أي جمع�ة ال�ت

لالنتخابات، وهو حظر م ي 
النهاىئ الموعد  �سبق  ي  الئت الثالث  السنوات  ف�هلالنتخابات خالل  وغ�ي   بالغ 

شح لالنتخابات.  هم�حرم قادة الجمع�ة من حقّ إذ متناسب  ي ال�ت
 الدستوري �ف

 
أنه    10ينص الفصل  كما   وع ع�  مع�ة ضمن اختصاص  �جب أال تكون أهداف وأ�شطة الجمن الم�ش

ي خاص �قع خارج نطاق المرسوم. فمن المرجح أن �فسح هذا  
الهيئات العامة أو خاضعة لنظام قانوىف

ي ح��ة 
ات واسعة النطاق وتعسف�ة مما �ق�د �شكل كب�ي الحق �ف الحكم الغامض للغا�ة المجال لتفس�ي

 تك��ن الجمع�ات. 
 

إجراء  فصل�درج   للقلق  مث�ي  التم��ل    ا آخر  للجمع�ات  لمراقبة  ي  الفصل    ح�ثاألجنئب من    35�حظر 
عات أجنب�ة غ�ي مرخصة من ال وع ع� الجمع�ات قبول مساعدات أو هبات أو ت�ب التو�س�ة    لجنةالم�ش

ي عام  أي  أللتحال�ل المال�ة،  
ي تم إ�شاؤها �ف بموجب قانون مكافحة اإلرهاب ومنع    2015ن هذە اللجنة الئت

ي ينبع من حكومة  غسل األموال لديها القدرة ع� إصدار الموافقة والرأي المسبق �شأن أي تم��ل أجنئب
ي و   خ�صن إصدار ال�ت أ أو مؤسسة أو جمع�ة. كما   ا هذ  تأط�ي   فانه ال بد من  �التا�ي ال �خضع ألي حد زمئف

�شكل   الجد�د  و واضح  اإلجراء  التم��ل  إلعاقة  استخدامه  عدم  ثملضمان  ذات   من  الجمع�ات  عمل 
ي   السلطات العامة.  تتعارض معاأل�شطة أو اآلراء الئت

 
وع ع� شكل جد�د لحلّ  ، ينص الم�ش ي

الجمع�ات: الحل    باإلضافة إ� اإلنهاء الطو�ي واإلنهاء القضاىئ
ي رئاسة الحكومة (الفصل    دارةبعد قرار معلل من جانب اال   �ي اال

)  33المسؤولة عن شؤون الجمع�ات �ف
السجل    و�حدث هذا  ي 

�ف ي 
قانوىف �شكل  �شك�لها و�سج�لها  تم  ي  الئت الجمع�ة  أن  السلطات  تعت�ب  عندما 

ي وفعال �سبب عدم عقد اجتماعاتها الدور�ة أو عدم تنف�ذ 
ي للجمع�ات لم �عد لها وجود حق��ت الوطئف

سات متتال�ة. و�ي مسالة تتعلق باختصاص جد�د ممن�ح لإلدارة لتع��ز رقابتها أ�شطتها خالل ثالث جل
ي الحل االو ع� أ�شطة الجمع�ات  

اإلجراءات بطيئة   تظل   أمام المحكمة اإلدار�ة ل�ن�ي �مكن الطعن �ف
 . كما ذكر   للغا�ة

 
ي حال ما تم اعتمادە، س�ق�ّ   �عت�ب 

، �ف وع اإلصال�ي وعة المرصد أن هذا الم�ش د �شكل كب�ي األ�شطة الم�ش
ف عن حقوق اإل�سان   ي والمدافعني

ي ح��ة تك��ن الجمع�ات، وهو حق تحم�ه منتهكا اللمجتمع المدىف
لحق �ف

الدول�ة لحقوق اإل�سان   الّدولةالمواثيق  ي صادقت عليها  ا  ّ�ةتو�سال  الئت العهد    22لفصل  وال س�ما  من 
.  35الدو�ي الخاص بالحقوق المدن�ة والس�اس�ة والفصل   من الدستور التو��ي

 
وع من   جل ضمان الحق أ و�ناء ع� ذلك، �دعو المرصد السلطات التو�س�ة العل�ا إ� سحب هذا الم�ش

ف عن حقوق اإل�سان بأ�شطتهم ا ي البالد ولضمان ق�ام المدافعني
ي ح��ة تك��ن الجمع�ات �ف

ي  �ف
وعة �ف لم�ش

ي مجال حقوق اإل�سان دون إعاقة أو خوف من ال
 . ّتش�فّ

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
) التعذ�ب  لمناهضة  العالم�ة  المنظمة  ف  بني ا�ة  (المرصد) هو �ش اإل�سان  ف عن حقوق  المدافعني ) OMCTمرصد حما�ة 

اإل�سان   لحقوق  الدو�ي  عام    FIDH) واالتحاد  إ�شاؤە  ضد   1997تم  القمع  حاالت  معالجة  أو  منع  هو  منه  والغرض 
ف عن حقوق اإل�سان وتزو�دهم بأ��ب قدر ممكن من المسا . المنظمة العالم�ة لمناهضة التعذ�ب  الممكنةعدة  المدافعني

الدو�ي  اإل�سان عض  واالتحاد  ي    ناو لحقوق 
ف عن حقوق ،    ProtectDefenders.eu�ف للمدافعني ي  األوروىب االتحاد  آل�ة 

 . ي الدو�ي
ي ينفذها المجتمع المدىف  اإل�سان الئت

https://protectdefenders.eu/?lang=fr

