
 تضامنا مع األستاذ العيايش الهمامي 

 

عن  الدفاع  هيئة  منّسق  الهمامي  العيايش  األستاذ  إحالة  بالغ  بقلق  الموقعة  والجمعيات  المنظمات  تتابع 
القضاة المعزولني ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية عىل التحقيق استنادا للمرسوم سيئ  

الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واالتصال. قد يواجه األستاذ   2022لسنة    54الذكر عدد  
تأتي إحالة األستاذ العيايش  .54من القانون    24العيايش الهمامي عقوبة السجن لعرش سنوات بموجب الفصل  

لمنظمات  ان ا .الهمامي عىل خلفية ترصيحه إلذاعة شمس اف ام حول القضايا المتعلقة بالقضاة المعزولني
  :والجمعيات الموقعة

تلفيقها عىل   • تم  اليت  التهمة  الهمامي في مواجهة هذه  العيايش  األستاذ  المطلق مع  تضامنها  تعّّب عن 
 .خلفية مواقفه من المسار السيايس الحايل

 .ة والفردّيةلما يمّثله من خطر عىل حرّية الّتعبري وعىل الحريّات العامّ  54تجدد الدعوة اىل الغاء المنشور عدد  •

المرسوم   • استعمال  عىل  الحالية  السلطة  إرصار  وترهيبا    54تعتّب  التعبري  لحرية  ممنهجا  رضبا  الذكر  يسء 
للنشطاء/الناشطات والصحفيني/ات ومحاولة مشبوهة لرضب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في 

شها البالد والحيف االجتماعي الذي يعيشه المواطن  إدارة األزمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت تعي 
 .التونيس

 المنظمات الموقعة 

 المنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية  .1
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان  .2
 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  .3
 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني  .4
 لتونسية للدفاع عن الحريات الفردية الجمعية ا .5
 دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة  .6
 جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات  .7
 جمعية بنا لإلعالم والتنمية  .8
 موقع كشف ميديا  .9

 محامون بال حدود .10



 منظمة البوصلة .11
 الراقصون المواطنون الجنوب  .12
 جمعية انرش  .13
 19لمادة منظمة ا .14
 لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا  .15
 جمعية تفعيل الحق في االختالف  .16
 جمعية الكرامة للحقوق والحريات  .17
 المرصد الوطين للدفاع عن مدنية الدولة .18
 اللجنة من أجل احرتام الحريات وحقوق اإلنسان في تونس   .19
 للمواطنة بني الضفتني فيدرالية التونسيني  .20
 تونس - اخصائيون نفسانيون العالم .21
 اتحاد أصحاب الشهادات المعطلني عن العمل .22
 جمعية نشاز .23
 أصوات نساء   .24
 جمعية حنس السعداوي للديمقراطية والمساواة  .25
 الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات  .26
 البيت الدويل لحقوق االنسان .27
 تدى التجديدمن .28
 تونس  -جمعية المفكرة القانونية  .29
 جمعية المرأة والمواطنة  .30
 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب  .31
 جمعية بييت  .32
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