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يتمّثــل هدفهــا األساســي  االئتــالف هــو جمعيــة غيــر حكوميــة ُمســتقّلة، 
هوإلغــاء عقوبــة اإلعــدام فــي تونــس وذلــك عبــر بنــاء وتطويــر حركــة مواطنيــة 

لفائدة اإللغاء وحّث السلطات التونسية على االلتحاق بالدول االلغائية.

يعــد االئتــالف التونســي فاعــال ناشــطا وملتزمــا علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي، فهــو يشــارك فــي النــدوات 
والمؤتمــرات العربيــة واألفريقيــة والدوليــة، ويســاهم فــي تنظيــم نــدوات للمغــرب الكبيــر والشــرق األوســط (مثــل 
تنظيــم نــدوة " نحــو إلغــاء عقوبــة اإلعــدام " خاصــة بمنطقــة المغــرب الكبيــر والشــرق األوســط " بمشــاركة 
مناضليــن و برلمانييــن وإعالمييــن وجمعيــات مــن المنطقــة، فــي ســبتمبر 2014، بالشــراكة مــع جمعيــة "معــا 
ضــّد عقوبــة اإلعــدام تنظيــم منتــدى الشــباب "مــن أجــل الحــّق فــي الحيــاة، لُنلــغ عقوبــة اإلعــدام" بمشــاركة شــّبان 
من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ولبنان في سبتمبر 2018" أو المشاركة في إعداد وتنظيم قمة المجتمع 

المدني بتونس الموازية للقمة العربية الرسمية - مارس 2019
واالئتــالف عضــو فاعــل فــي الشــبكة الدوليــة "التربيــة علــى اإللغــاء وفــي االئتــالف العالمــي ضــّد عقوبــة اإلعــدام"  
وفي المؤتمر العالمي في بروكسيل في مارس 2019 تم انتخاب اإلتالف التونسي عضوا في لجنة القيادة لالئتالف 
العالمــي إللغــاء عقوبــة اإلعــدام هــو منظمــة دولية ينتمي إليها أكثر مــن 150 جمعية غير حكومية ونقابات وهيئات 

محلية وعمادات  محامين من القارات الخمسة.
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