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تُعّبُر اليوم عن انشغالها العميق    ،2021جويلية   25إّن المنظمات والجمعيات الُمتابعة بحرص ويقظة شديدين لألوضاع السياسية غداة 

الُمتعلّق بالجمعيات والذي يُعتبُر مكسبا من أهّم مكاسب الثورة حيث عّزز دور    2011لسنة    88لما يُتداوُل حول مشروع تنقيح المرسوم  

وحّول عديد القضايا    المجتمع المدني ومّكن عدة جهات وفئات من التنّظم وبعث المشاريع وخلق مبادرات مواطنية في عديد الميادين

 .إلى محطات نضالية ُمشّرفة عالميا

منذ  وتُؤّكُد المنظمات والجمعيات الُموقّعة على تمّسكها بمكتسبات الثورة وخاصة منها الُمتّصلة بالحقوق والحريات، وتُشّدُد على دعوتها  

كما   بالحكم.تصّدي لكل محاوالت ضرب الحريات واالنفراد األيام األولى إلعالن التدابير االستثنائية إلى التشاركية والحوار واليقظة لل

تُجّدد مطالبتها بتدعيم اإلطار النضالي للدفاع عن حقوق اإلنسان والمساواة تفعيال لتمّسكها بمواصلة النضال من اجل تحقيق المساواة  

يجب أن يتّم بعد انتهاء   88و محاولة لتعديل المرسوم  الفعلية والعدالة االجتماعية والدولة المدنية. وتعتبُر بناء على ذلك أّن كل مشروع أ

حالة االستثناء في شكل قانون أساسي، وأن يكون بتشريك المعنيين به من منظمات وجمعيات في اتجاه تطوير مكتسبات المرسوم وليس  

الجتماعية للمواطنة والمشاركة الشعبية.  بالتراجع عنها ليكون مستجيبا لمعايير حرية التنّظم وتسهيل تكوين الجمعيات بصفتها أهم األطر ا 

لمثل هذه المحاوالت لتنقيح المرسوم، وستُواصل اليوم رغم    2022جويلية   25وتُذّكُر الجمعيات والمنظمات الُموقّعة بأنّها تصّدْت قبل 

 .العوائق والضغوطات التمّسك به كمكسب من أهّم مكتسبات الثورة

المتعلق بتكوين   2011لسنة    88فحوى المشروع المعروض حاليا على الحكومة لتنقيح المرسوم عددواثر اطالع الجمعيات الُموقّعة على  

 :وحلّها الجمعيات وتسييرها وتمويلها  

تُعّبُر ُمجّددا عن االستياء العميق للمنحى األحادي الذي تُواصُل مؤسسات الدولة اتّباعه دون تشاركية وال حوارات جّدية مع الشركاء   *

حول حرية التنظيم وحرية التعبير والضمانات األساسية للحريات العامة والفردية، كما تعتبُر أّن التصريحات الصادرة عن    المعنّيين

رئاسة الجمهورية تتضّمُن تجّنيا ومّسا من مصداقية و نضال عديد المناضالت والمناضلين الجمعياتيين اللذين لم يتواَنوا يوما عن خدمة  

  .طية فيهاتونس و دعم الديمقرا 

يحمُل في طيّاته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات    لما  2011لسنة    88تُعّبُر عن رفض مشروع تنقيح المرسوم عدد   •

وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقّرها الدستور واالتفاقيات الدولية الُمصادق عليها من الدولة التونسية. كما تعتبر أّن  

تُمثلُ  المتداولة  بينها، وتحدُّ من حّق    وضرباانتكاسة    نسخته  الفروع والشبكات واالندماج  الجمعيات وإنشاء  تكوين  للحّق في 

األفراد في الترشح إلى الهيئات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية، وتُضّيُق على الحّق في النفاذ إلى المعلومة ونشرها إلى  

اإلجراءات اإلدارية غير الُمبّررة، وتُؤّدي إلى تدّخل اإلدارة في السير الداخلي  العموم، وتُثقُل كاهل الجمعيات بااللتزامات و

 .للجمعيات والى تمكينها من حّل الجمعيات دون اللجوء إلى القضاء مّما يجعل المجتمع المدني رهينة في يدي السلطة التنفيذية

 

وقانون السجل الوطني للمؤسسات والقوانين الجبائية   88م  تُذّكُر بأّن الجمعيات خاضعة حاليا إلى عديد القوانين وهي المرسو •

وقانون الضمان االجتماعي وقانون البنوك وقانون مكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال وقواعد مراقبة الحسابات وغيرها من  

وذلك   ،88ترام المرسوم القوانين، وتُطالُب في هذا الصدد بضرورة محاسبة كل الُمتوّرطين في أّي إخالل بالقانون أو عدم اح

 .الشوائبعبر القضاء والترسانة القانونية و اإلدارية الموجودة اليوم في تونس الكفيلة بتنقية المجتمع المدني من 

 

تدعو على هذا األساس جميع مكونات المجتمع المدني وجميع المناضالت والمناضلين في تونس إلى التصّدي لهذا المشروع   •

ن أجل التمّسك بالحريات العامة والفردية والحفاظ على ما تحقّق من مكاسب في مجال حرية التنّظم وتكوين بالتجنّد والتكاتف م
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