
 
 

 رسالة إلى نواب الشعب
 22/2015مشروع القانون األساسي عدد بشأن 
 ق بمكافحة اإلرهاب وبمنع غسل األموالالمتعل  

 
 

 السيدات والسادة النواب احملًتموف،

 

ذخةة  ي التاايد بددة بلداف إف منظماتنا ال تنوي بأي شكل من األشكاؿ التقليل من أمهية االستجابة بقوة للقضايا األمنية وردع األعماؿ اإلرىابية اآل
قض مع احًتاـ عرب الدامل، سواء  ي الشماؿ أو  ي اجلنوب. ومع ذلك، فإف اخلطابات الرمسية والسياسات الدامة اليت تضع ادلسألة األمنية  ي موضع متنا

 حقوؽ اإلنساف ال تتناسب مع اذلدؼ ادلتمثل  ي محاية ادلواطنني وعناصر القوات ادلسلحة.

 

 ش تلك تصاعد وترية التهديد اإلرىايب إىل اعتماد أو تشديد الدديد من القوانني ادلتدلقة هبةه القضية  ي كثري من البلداف. فغالباً ما تُناق  لقد أدى 
على أحكاـ النصوص التشريدية وتُدتم د  ي مناخ حيكمو اخلوؼ ويطغى عليو الغضب بدد صدمة الرأي الداـ بدمل إرىايب، شلا جيدلها تنطوي  ي الغالب 

 تنتهك احلقوؽ واحلريات ادلدنية والفردية.

 

قيد النظر  ي رللس نواب الشدب، نود أف نلفت انتباىكم إىل  مشروع القانوف األساسي ادلتدّلق دبكافحة اإلرىاب ودبنع غسل األمواؿوبينما ال يااؿ 
تدلق بدعم ادلقانوف مجاع بني السلطات الدامة واجملتمع ادلدين على أف البدض مواده اليت تتدارض مع ادلدايري الدولية حلماية حقوؽ اإلنساف. فهناؾ إ

( حيمل  ي طياتو أحكاماً 2003 كانوف األوؿ\ديسمرب 10رؤرخ  ي ادل 2003لسنة  75عدد ) مواؿرىاب ومنع غسل األاجملهود الدويل دلكافحة اإل
األساس، فإنو من الواجب مراعاة ذلك  ي مشروع القانوف اجلديد ادلطروح للمناقشة عديدة تنتهك القواعد وادلدايري الدولية حلقوؽ اإلنساف. وعلى ىةا 

 حالياً،  ي سبيل ذبنب تكرار نفس الدواقب الوذخيمة اليت ترتبت عن ذلك القانوف ادلةكور.

  

 ورية وادلدايري الدولية حلقوؽ اإلنساف.إف مالحظاتنا هتدؼ بالتايل إىل ضماف احًتاـ أحكاـ القانوف دلبادئ دولة احلق القانوف وادلكتسبات الدست

 

 (30و 5، 13أواًل. إعطاء تعريفات أكثر دقة بما يتماشى مع المعايير الدولية )الفصول 

 

ب من شأف تدريفات فضفاضة وغري دقيقة لإلرىاب أو لبدض الُتهم مثل متجيد اإلرىاب أف ترؤدي إىل مالحقات ال تندرج ضمن نطاؽ مكافحة اإلرىا
 التضييق على بدض احلقوؽ أو احلريات األساسية مثل حرية التدبري أو احلق  ي التظاىر. وكةلك إىل

 

 (13إعطاء تعريف أفضل لمفهوم اإلرهاب )الفصل 

قانوف فضفاضاً للغاية شلا يستوجب ربديد زلتوياتو بشكل أفضل لضماف توافق مجيع األعماؿ اإلجرامية ادلةكورة  ي ال 13 ي النص ادلقًتح، يبقى الفصل 
هم االستلهاـ من مع التداريف الواردة  ي االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ادلتدلقة باإلرىاب، واليت صادقت عليها اجلمهورية التونسية. ولةلك فمن ادل



)والةي يشار إليو  1كافحة اإلرىابالتدريف الةي اقًتحو ادلقرر اخلاص لألمم ادلتحدة ادلدين بتدايا ومحاية حقوؽ اإلنساف واحلريات األساسية  ي سياؽ م
 فيما يلي باسم ادلقرر اخلاص(.

 
 توصية

 إعادة صياغة تدريف اإلرىاب حىت يتضمن ادلدايري الًتاكمية الثالثة التالية:

 

 الدمل اإلرىايب:

نف ذخطرية ضد عامة السكاف أو فئات ( جيب أف يشكل جردية من اجلرائم اخلطرية مثل احتجاز الرىائن عمداً أو استخداـ وسائل شليتة أو أعماؿ ع1
 منهم؛

 ؛على القياـ بدمل ما أو عدـ القياـ بو( وأف يكوف بغرض إشاعة حالة من الرعب بني السكاف أو رلموعة مدينة أو إلرغاـ حكومة أو منظمة دولية 2

 ( وبدافع إحراز تقدـ  ي أىداؼ سياسية أو أيديولوجية كامنة.3

 

 توصية

ضرار بادلمتلكات الدامة أو اخلاصة أو اإلإىل " –من بني أمور أذخرى  -نقطتو السادسة اجلرائم اإلرىابية بكوهنا أفداالً هتدؼ  ي  13يُدرِّؼ الفصل 
ن شأنو أف ". بيد أف مثل ىةا التدريف مساسية أو بوسائل النقل أو االتصاالت أو بادلنظومات ادلدلوماتية أو بادلرافق الدموميةبادلوارد احليوية أو بالبنية األ

لها بدض يشكل سنداً لقمع بدض األفداؿ اليت ليس ذلا أي طابع إرىايب  ي واقع األمر، وىو ما قد يتيح اجملاؿ لوصف ادلظاىرات السلمية اليت تتخل
تل أو إحلاؽ إصابات اجلردية األساسية بنية القإىل اقًتاف  13االضطرابات باألعماؿ اإلرىابية. وما يبدث على القلق أكثر ىو عدـ إشارة الفصل 

، أو غريىا، كما ىو منصوص عليو  ي التدريفات الدولية لإلرىاب. وعلى ىةا األساس، وبالنظر إىل إعطاء ىةا رىائن احتجازجسمانية ذخطرية أو 
 .13القانوف تدريفات زلددة لكل جردية من اجلرائم اإلرىابية، فإننا نوصي حبةؼ تلك النقطة السادسة من الفصل 

 

 بالتعريف العام لإلرهاب. 28-14جرائم اإلرهابية المحددة في الفصول ربط ال

حة البحرية دبوجب أحكاـ مشروع القانوف، يُدد مرتكباً جلردية إرىابية كل من اقًتؼ اعتداء بالدنف على طائرة مدنية أو ارتكب جرائم متدلقة بادلال
بالدنف ونقل األسلحة وغريىا من ادلواد اخلطرة على منت سفينة مدنية واالعتداء أضرار هبا، تدمري ادلنصات الثابتة القائمة  ي اجلرؼ القاري أو إحلاؽ و 

ومن ذخالؿ احتجاز الرىائن. وعلى ىةا األساس، ديكن أف يداقب بالسجن دلدة تصل إىل عشرين عاماً لتدريض  على شخص يتمتع باحلماية الدولية
". فالصيغة احلالية دلشروع القانوف ال تربط اجلرائم ادلةكورة بالتدريف الداـ لإلرىاب على شخص عتداء بالدنف الشديداالسالمة مطار للخطر بسبب "

شلا قد يًتتب عنو مفهـو فضفاض لإلرىاب من شأنو ديتد ليشمل أعماالً ، حيث يشار إليها على حنو يوحي بأهنا جرائم منفصلة، 13الوارد  ي الفصل 
 إجرامية متنوعة.

 

 توصية 

تستو ي الشروط الدامة الواردة  إال عندماال تندرج ضمن اجلرائم اإلرىابية  28إىل  14إلشارة بشكل إىل أف اجلرائم ادلنصوص عليها  ي الفصوؿ ضرورة ا
 من مشروع القانوف. 13 ي الفصل 

 

 (5توضيح مفهوم التحريض على اإلرهاب )الفصل 

 :2من مبادئ جوىانسربغ 6ري استحضار ادلدايري الدولية حلرية التدبري مثل ملخص ادلبدأ بالنسبة للجاء ادلتدلق بالتحريض على اإلرىاب، من الضرو 

 

 "ال ديكن أف يداق ب على التدبري باعتباره هتديداً لألمن القومي ما مل تستطع احلكومة إثبات أف:

                                                           
1 A/HJRC/16/51 - http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/179/34/PDF/G1017934.pdf?OpenElement 

2
 1يت اعتمدىا اجتماع لفريق اخلرباء  ي جنوب أفريقيا بتاريخ مبادئ جوىانسربغ بشأف األمن القومي وحرية التدبري والوصوؿ إىل ادلدلومات ال 

، واليت أقرهتا اللجنة الدليا حلقوؽ اإلنساف التابدة لألمم ادلتحدة: 1995أكتوبر/تشرين األوؿ 
Principles.Fra.pdf-w.article19.org/data/files/medialibrary/1803/Johannesburghttp://ww 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/179/34/PDF/G1017934.pdf?OpenElement
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/1803/Johannesburg-Principles.Fra.pdf
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/1803/Johannesburg-Principles.Fra.pdf


 ( ادلقصود من التدبري ىو التحريض على الدنف بشكل وشيك.1)

 الدنف؛ و( بإمكانو التحريض على ذلك 2)

 ".واحتماؿ وقوع مثل ىةا الدنف التدبريىناؾ عالقة مباشرة وآنية بني ( 3)

 

( مصدر إذلاـ  ي سبيل مراجدة مشروع A/HRC/16/51الةي اقًتحو ادلقرر اخلاص ) منوذج جردية التحريض على اإلرىابو ي ىةا الصدد، ديثل 
رسالة للجمهور بأي طريقة أذخرى، بقصد التحريض على  ل متدمد وغري قانوين أو توجيػو أيالقانوف: "يدترب جرديًة توزيُع أي رسالة إىل اجلمهور بشك

نشوء ذخطر ارتكاب جردية أو  يتسبب ىةا السلوؾ، سواء دعا بطريقة صرحية أو غري صرحية إىل ارتكاب جرائم إرىابية،  ي ارتكاب جردية إرىابيػة، حيػث
 أكثر".

  

إىل القصد اجلنائي احملدد للتحريض على ارتكاب جردية وال إىل ضرورة حصر اجلردية  ي احلاالت اليت يُفًتض فيها  5ال يشري التدريف الوارد  ي الفصل 
 وجود اتصاؿ مباشر وفوري بني التدبري وأعماؿ الدنف أو الدنف احملتمل.

 
 توصية

تكاب عمل إرىايب، مع إضافة أف ىةا الفدل من شأنو أف يتسبب إشارة إىل الطابع ادلتدمد والداـ جلردية التحريض على ار  5نقًتح أف يتضمن الفصل 
 بشكل فوري ومباشر  ي ارتكاب مثل ىةه اجلردية.

 

 (30توضيح مفهوم تمجيد اإلرهاب )الفصل 

ب ذباوزات تدسفية. بدض ادلخاوؼ ادلتدلقة دبجاؿ حرية التدبري كما ديهد الطريق إلمكانية ارتكا 30بسبب صياغتو الغامضة وغري الدقيقة، يثري الفصل 
ى القلق فكل من أدىل بتدليقات بسيطة ترتبط دبسألة اإلرىاب، سواء من قريب أو من بديد، قد جيد نفسو متهماً بارتكاب ىةه اجلردية. وما يبدث عل

 إلرىايب.أكثر ىو عدـ التنصيص  ي ىةا الفصل على ضرورة وجود صلة مباشرة بني التصرحيات ادلدرب عنها واحتماؿ وقوع الدمل ا

 

 . توصية:

اص إىل جانب تلك إلدراج متجيد اإلرىاب  ي إطار أشكاؿ التحريض غري ادلباشر على اجلرائم اإلرىابية، نوصي بإضافة ادلدايري اليت أشار إليها ادلقرر اخل
 لقومي(.بشأف التدبري الةي ديكن أف يهدد األمن ا 6ادلنصوص عليها  ي مبادئ جوىانسربغ ادلةكورة أعاله )ادلبدأ 

 

 . توصية:

بوضوح إىل ضرورة وجود عالقة سببية بني التمجيد )أو اإلشادة( والتهديد احلقيقي أو احتماؿ أف يرؤدي ىةا الفدل إىل  30جيب أف يشري الفصل 
 ارتكاب عمل عنيف أو عمل إرىايب.

 

 (28و 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 18،19، 17، 16، 15، 14، 13، 9، 5ثانياً. إلغاء عقوبة اإلعدام )الفصول 

لصاحل قرار اجلمدية الدامة لألمم ادلتحدة الداعي  2011وقد صوتت كل عاـ منة  1991تُدد تونس من بني الدوؿ اليت ألغت عقوبة اإلعداـ منة عاـ 
صديد التاامات تونس الدولية كما يتدارض مع  إىل وقف تطبيق عقوبة اإلعداـ. بيد أف إدراج ىةه الدقوبة الالإنسانية  ي ىةا القانوف ديثل تراجداً على

 الدينامية الدولية السائرة بوترية متنامية حنو إلغاء عقوبة اإلعداـ.

 

 . توصية:

 إلغاء عقوبة اإلعداـ بالنسبة جلميع اجلرائم، دبا  ي ذلك تلك ادلتدلقة باإلرىاب.

  
 
 
 



 

 (35و 70، 68، 40، 38لنظرية وضمان الحق في محاكمة عادلة )الفصول ثالثاً. الحيلولة دون وقوع انتهاكات أثناء فترة الحراسة ا

من دستور اجلمهورية على  27يتضمن مشروع القانوف عدة أحكاـ تتدارض مع الدستور التونسي والقانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف. فبينما ينص الفصل 
على حق  29ة"، يرؤكد الفصل مجيع ضمانات الدفاع  ي أطوار التتبع واحملاكم ادلتهم بريء إىل أف تثبت إدانتو  ي زلاكمة عادلة ُتكفل لو فيهاأف "

 ".حبقوقو وبالتهمة ادلنسوبة إليو، ولو أف ينيب زلامياً  دلم فوراً يُ " احملتجا  ي أف
 

 (40و 38الحد من مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان أثناء فترة الحراسة النظرية )الفصالن 

ضمانات، قد يتدرض ادلتهموف النتهاكات جسيمة أثناء فًتة احلجا رىن احلراسة النظرية، وعلى وجو التحديد سوء ادلداملة والتدةيب،  ي غياب بدض ال
من  40و 38وىي االنتهاكات اليت ميات فًتة النظاـ ادلخلوع ومازالت متواصلة  ي الوقت الراىن لألسف الشديد. و ي ىةا السياؽ، فإف الفصلني 

لقانوف ال يوفراف الضمانات الالزمة إلحداث قطيدة مع سللفات ذلك الدهد البائد، وذخاصة  ي ظل عدـ إصالح رللة اإلجراءات اجلاائية من مشروع ا
دة ية  ي مذخالؿ إدذخاؿ احلق  ي االستدانة دبحاـ منة الساعات األوىل من فًتة االحتجاز. فالفصالف ادلةكوراف يشرياف إىل احلجا رىن احلراسة النظر 

، شلا يايد من احتمالية حدوث انتهاكات حلقوؽ اإلنساف. 15تصل إىل   يوماً دوف احلق  ي إنابة زلاـٍ

 

 . توصية:

ر، أي  ي ضماف احلق  ي إنابة زلاـ للدفاع منة بداية فًتة االحتجاز  ي مجيع احلاالت واحلرص على إحالة مجيع ادلشتبو فيهم إىل القاضي على الفو 
ية وصادر عن سلطة قضائية مستقلة بدد ساعة على  48غضوف  . وأي متديد لفًتة احلراسة النظرية جيب أف يكوف استثنائياً ومربراً بدوافع جدِّ الدمـو

 التحقق من ظروؼ االحتجاز.

 

 (70و 68الحد من الجلسات المغلقة والشهود السريين )الفصالن 

عندما  – 70كمة عقد احملاكمات  ي جلسات مغلقة. ومن جهتو، جييا الفصل من مشروع القانوف لقاضي التحقيق ورئيس احمل 68يتيح الفصل 
بواجب إشدار  األوجوالكشف عن ىوية ادلتضرر والشهود وكل من تكفل بأي وجو من من شأهنا تضمني مجيع ادلدطيات اليت " -تقتضي الضرورة 

 "، دوف أف يطَّلع عليها ادلتهم وال زلاميو.صليدبحاضر مستقلة ربفظ دبلف منفصل عن ادللف األ السلط ذات النظر باجلردية
تظل إجراًء استثنائياً  بيد أف اجللسة الدلنية تُدد من ادلتطلبات األساسية للمحاكمة الدادلة احملددة دبوجب ادلدايري الدولية. أما اجللسات ادلغلقة فيجب أف

و ينطبق على الشهود السريني، الةين ال ديكن اللجوء إليهم إال  ي سياؽ فقط و ي إطار زلدد بوضوح ولفًتة زلدودة ذخالؿ احملاكمة. واألمر نفس
 استثنائي ودوف أف يشكل ذلك عائقاً أماـ حقوؽ الدفاع.

 

 . توصية:

حبيث ينص على أف جلسات االستماع للمتهمني جيب أف تكوف علنية وأف القاضي ال حيق لو إصدار أمر بدقد جلسة مغلقة إال  ي  68تدديل الفصل 
طراؼ. روؼ استثنائية مربَّرة بضرورة محاية إجراءات احملاكمة والضحايا والشهود وبشرط أف يشكل عقد جلسة علنية ذخطراً حقيقياً على سلتلف األظ

راقبة جلسات ولضماف احملاكمة الدادلة، فإف أي تقييد للحق  ي زلاكمة علنية ألسباب تتدلق باألمن القومي جيب أف يكوف مصحوباً باآلليات ادلناسبة دل
 االستماع ورصد اإلجراءات القضائية.

 

 . توصية:

دبا يضمن عدـ استخداـ ادلدلومات اليت يقدمها الشهود السريوف كدالئل ذخالؿ احملاكمة إال  ي ظروؼ استثنائية وبدد  70و 68تدديل الفصلني 
ي حاؿ من األحواؿ أف مُتثل تلك ادلدطيات األساس القانوين الوحيد استيفاء شروط صارمة الحًتاـ حقوؽ الدفاع وضماف زلاكمة عادلة. وال ديكن  ي أ

 إلصدار احلكم.

 
 (60و 59، 52، 36، 35رابعاً. تحديد إطار أفضل لعمليات المراقبة األمنية وحماية السر المهني )الفصول 

 

 



 (36و 35حماية السر المهني )الفصالن 

تكاب جردية إرىابية، حيث تنطبق تلك األحكاـ على بدض الفئات ادلهنية بشكل ذخاص، مثل حجب ادلدلومات ادلتدلقة بار  36و 35جيـر الفصالف 
ات حرية الصحفيني واحملامني والداملني  ي اجملاؿ الصحي. وقد يشكل ذلك على وجو اخلصوص عائقاً أماـ شلارسة حرية اإلعالـ من ذخالؿ ذباىل متطلب

 سرية مصادرىم.الصحافة، وال سيما حق الصحفيني  ي احلفاظ على 

 

 . توصية:

 .35من الفصل  1" من الفقرة للسر ادلهين ولو كاف ذخاضداً حةؼ عبارة "

 

 . توصية:

 .سرار اليت يطلدوف عليها أثناء مباشرهتم دلهامهم أو دبناسبتهاخبصوص األ قائمة االستثناءات بإضافة الصحفيني إىل 35من الفصل  3تدديل الفقرة 

 

 توصية .

وتدديل صياغتهما دبا يضمن حرية الصحافة وحق الصحفيني  ي محاية ادلصادر. وعلى وجو اخلصوص، من ادلهم اإلشارة إىل  36و 35مراجدة الفصلني 
ة عامة أف القاضي ىو الوحيد الةي حيق لو األمر برفع السرية عن ادلصادر، وذلك  ي ظروؼ استثنائية، عندما ال توجد أي وسيلة أذخرى حلماية مصلح

 طاغية.

 

 (60حفاظ على الحق في المناقشة العامة )الفصل ال

دبداقبة "األشخاص الةين يفشوف عمداً إحدى ادلدلومات ادلتدلقة بدمليات االعًتاض أو االذخًتاؽ أو ادلراقبة السمدية البصرية أو  60يقضي الفصل 
دبوضوع يستأثر باىتماـ الرأي الداـ، دبا  ي ذلك ادلدطيات حوؿ ادلدطيات اجملمدة منها"، شلا قد حيوؿ دوف قياـ الصحفيني جبمع ونشر مدلومات متدلقة 

اويد مدى احًتاـ أفراد الشرطة للحقوؽ األساسية. وباإلضافة إىل ذلك، حيمل ىةا الفصل  ي طياتو ردعاً للمخربين احملتملني الةين من شأهنم ت
بع من مبادئ جوىانسربغ على أف ادلدلومات اليت "هتدؼ إىل اإلبالغ عن الصحفيني دبدلومات أو نشرىا بأنفسهم. و ي ىةا السياؽ، ينص ادلبدأ السا

 انتهاكات ماعومة للمدايري الدولية حلقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساين الدويل" ال ديكن إدراجها  ي إطار هتديد األمن القومي.

 

 . توصية:

رية ادلصادر وحقوؽ ادلخربين، متاشياً مع مقتضيات ادلدايري الدولية حلرية وتدديل صياغتو دبا يضمن محاية الصحفيني واحلق  ي س 60مراجدة الفصل 
 التدبري.

 

 (59و 52حماية الخصوصية )الفصالن 

". من ذخالؿ إتاحة ت ذوي الشبهة دبقتضى قرار كتايب مدلل من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيقاللجوء إىل اعًتاض اتصاال" 59و 52جُييا الفصالف 
 صت على أي شخص مشتبو فيو بناًء على أمر من قاضي التحقيق أو النيابة الدامة، وذلك باللجوء إىل الوكالة الفنية لالتصاالت، ديثل ىةافإمكانية التن

 ي علىالفصالف هتديداً خلصوصية ادلواطنني وانتهاكاً للحق  ي محاية ادلصادر، حيث تفتح تلك األحكاـ الباب على مصراعيو للقياـ بتجسس اجتياح
من الدهد الدويل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية والسياسية.   17اجملتمع بأسره. و ي ىةا الصدد، فإف احلق  ي احًتاـ اخلصوصيات مكفوؿ دبوجب أحكاـ ادلادة 

 طياتو تأثرياً سلبياً كما أف ىناؾ إمجاعاً على الصلة القوية بني احًتاـ احلق  ي اخلصوصية واحلق  ي حرية التدبري: ذلك أف هتديد حق اخلصوصية حيمل  ي
 يقوض حرية التدبري وحيد من قدرة وسائل اإلعالـ على االضطالع بدورىا  ي رلتمع دديقراطي.

 
 توصية .

ظروؼ اإلشارة بوضوح إىل أف إجراءات التحقيق األكثر تدذخالً  ي اخلصوصية مثل "التسجيل" و"ادلراقبة" ال ديكن أف ذُبرى إال بأمر قضائي و ي 
" بدوافع مقيدة حلاالت اللجوء ذلةه األشكاؿ مثل ربقيق ىدؼ التصدي دلشروع إجرامي قيد التنفية تقتضيها ضرورة البحثمع إرفاؽ عبارة " استثنائية،

 أو كشف أشخاص متورطني  ي أعماؿ إرىابية.
 



 (83و 12خامساً. عدم طرد الرعايا األجانب في حال خطر التعرض النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان )الفصالن 

"، ولكن دوف األذخة بدني االعتبار مبدأ جنيب احملكـو عليو من أجل جرائم إرىابية من الًتاب التونسي بدد قضائو للدقابألطرد ا"ب 12يقضي الفصل 
 عدـ اإلعادة القسرية.

 

أف الشخص موضوع طلب التسليم عتقاد بالإذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إىل ا" على عدـ تسليم الرعايا األجانب 83من جهتو، ينص الفصل 
سيكوف  ي ذخطر التدرض للتدةيب أو أف طلب التسليم يرمي إىل تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونو أو أصلو أو دينو أو جنسو أو جنسيتو 

ولكنو ال ينص على تلك الضمانات ". بيد أف ىةا الفصل ال يشري  ي الواقع سوى لبدض ضمانات احًتاـ مبدأ عدـ اإلعادة القسرية، أو آرائو السياسية
ين قضوا مدة إال  ي حاالت التسليم للمحاكمة أو لتنفية عقوبة السجن، دوف األذخة  ي االعتبار ترحيل الرعايا األجانب ادلدانني جبرائم إرىابية والة

 عقوبتهم  ي تونس.

 

 توصية 

الشخص ادلطرود قد يتدرض  عتقاد بأفالا توفرت أسباب حقيقية تدعو إىل اإذلإلشارة بشكل صريح إىل حظر طرد الرعايا األجانب  12تدديل الفصل 
ضع حملاكمة النتهاكات جسيمة حلقوؽ اإلنساف، دبا  ي ذلك التدةيب أو غريه من ضروب ادلداملة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة، أو قد خي

ن أشكاؿ إساءة ادلداملة، أو قد يتدرض لالعتقاؿ التدسفي أو االذختفاء القسري أو احلرماف مبنية على اعًتافات أو أدلة ربت وطأة التدةيب أو غريه م
 التدسفي من احلياة أو عقوبة اإلعداـ.

 

حبيث يشمل أيضاً ذخطر وقوع انتهاكات جسيمة حلقوؽ اإلنساف. فباإلضافة إىل التدةيب، من ادلهم اإلشارة إىل ذخطر التدرض  83تدديل الفصل 
داملة، قاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة واخلضوع حملاكمة مبنية على اعًتافات أو أدلة ربت وطأة التدةيب أو غريه من أشكاؿ إساءة ادلللمداملة ال

 أو التدرض لالعتقاؿ التدسفي أو االذختفاء القسري أو احلرماف التدسفي من احلياة أو عقوبة اإلعداـ كأسباب لددـ التسليم.
 

  ،احملًتموف السادة النوابالسيدات و 
 إذ نشكركم على حسن اىتمامكم بتوصياتنا ىةه، نرجو أف تتقبلوا منا أمسى عبارات االحًتاـ والتقديرو 

  

 قائمة المنظمات الموقعة:

 منظمة الدفو الدولية

 19منظمة ادلادة 

 زلاموف بال حدود

 مركا كارتر

 الفيدرالية الدولية حلقوؽ اإلنساف
 ت شىيوماف رايتس وو 

 ادلنظمة الدولية ضد التدةيب

 متوسطية حلقوؽ اإلنساف-الشبكة األورو

 مراسلوف بال حدود

 

 

  

 



 22/2102مشروع انقاوون األساسي عدد عهى  تعهيقاثانانرجوع إنى  منمزيد مه انمعهوماث، يمكىك
  :انمىجزة مه قبم انمىفصهت األموال وانتحهيالثمكافحت اإلرهاب وبمىع غسم بق انمتعه  
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