
 
 

 رسالة إىل نواب الشعب
 22/2102مشروع القانون األساسي عدد بشأن 
 ق مبكافحة اإلرهاب ومبنع غسل األموالاملتعل   

 
 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
 

ذخةة  ي التاادد بددة بلدان عر إن منظماتنا ال تنوي أبي شكل من األشكال التقليل من أمهية االستجابة بقوة للقضااي األمنية وردع األعمال اإلرهابية اآل
ع احرتام الدامل، سواء  ي الشمال أو  ي اجلنوب. ومع ذلك، فإن اخلطاابت الرمسية والسياسات الدامة اليت تضع املسألة األمنية  ي موضع متناقض م

 حقوق اإلنسان ال تتناسب مع اهلدف املتمثل  ي محادة املواطنني وعناصر القوات املسلحة.
 

 ش تلك تصاعد وترية التهددد اإلرهايب إىل اعتماد أو تشددد الدددد من القوانني املتدلقة هبةه القضية  ي كثري من البلدان. فغالباً ما تُناق  لقد أدى 
على أحكام النصوص التشرددية وتُدتم د  ي مناخ حيكمه اخلوف ودطغى عليه الغضب بدد صدمة الرأي الدام بدمل إرهايب، مما جيدلها تنطوي  ي الغالب 

 تنتهك احلقوق واحلرايت املدنية والفرددة.
 

قيد النظر  ي جملس نواب الشدب، نود أن نلفت انتباهكم إىل  مشروع القانون األساسي املتدّلق مبكافحة اإلرهاب ومبنع غسل األموالوبينما ال داال 
تدلق بدعم املقانون مجاع بني السلطات الدامة واجملتمع املدين على أن البدض مواده اليت تتدارض مع املدادري الدولية حلمادة حقوق اإلنسان. فهناك إ

( حيمل  ي طياته أحكاماً 3002 كانون األول\ددسمر 00رؤرخ  ي امل 3002لسنة  57عدد ) موالرهاب ومنع غسل األاجملهود الدويل ملكافحة اإل
األساس، فإنه من الواجب مراعاة ذلك  ي مشروع القانون اجلددد املطروح للمناقشة عدددة تنتهك القواعد واملدادري الدولية حلقوق اإلنسان. وعلى هةا 

 حالياً،  ي سبيل جتنب تكرار نفس الدواقب الوذخيمة اليت ترتبت عن ذلك القانون املةكور.
  

 وردة واملدادري الدولية حلقوق اإلنسان.إن مالحظاتنا هتدف ابلتايل إىل ضمان احرتام أحكام القانون ملبادئ دولة احلق القانون واملكتسبات الدست
 

 (11و 2، 01أواًل. إعطاء تعريفات أكثر دقة مبا يتماشى مع املعايري الدولية )الفصول 
 

ب من شأن تدردفات فضفاضة وغري دقيقة لإلرهاب أو لبدض الُتهم مثل متجيد اإلرهاب أن ترؤدي إىل مالحقات ال تندرج ضمن نطاق مكافحة اإلرها
 التضييق على بدض احلقوق أو احلرايت األساسية مثل حردة التدبري أو احلق  ي التظاهر. وكةلك إىل

 
 (01إعطاء تعريف أفضل ملفهوم اإلرهاب )الفصل 

قانون فضفاضاً للغادة مما دستوجب حتددد حمتوايته بشكل أفضل لضمان توافق مجيع األعمال اإلجرامية املةكورة  ي ال 02 ي النص املقرتح، دبقى الفصل 
هم االستلهام من مع التداردف الواردة  ي االتفاقيات والروتوكوالت الدولية املتدلقة ابإلرهاب، واليت صادقت عليها اجلمهوردة التونسية. ولةلك فمن امل



)والةي دشار إليه  1كافحة اإلرهابالتدردف الةي اقرتحه املقرر اخلاص لألمم املتحدة املدين بتدادا ومحادة حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية  ي سياق م
 فيما دلي ابسم املقرر اخلاص(.

 
 

 توصية
 إعادة صياغة تدردف اإلرهاب حىت دتضمن املدادري الرتاكمية الثالثة التالية:

 
 الدمل اإلرهايب:

عنف ذخطرية ضد عامة السكان أو فئات ( جيب أن دشكل جرمية من اجلرائم اخلطرية مثل احتجاز الرهائن عمداً أو استخدام وسائل مميتة أو أعمال 0
 منهم؛

 ؛على القيام بدمل ما أو عدم القيام به( وأن دكون بغرض إشاعة حالة من الرعب بني السكان أو جمموعة مدينة أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية 3
 ( وبدافع إحراز تقدم  ي أهداف سياسية أو أدددولوجية كامنة.2
 

 توصية
ضرار ابملمتلكات الدامة أو اخلاصة أو اإلإىل " –من بني أمور أذخرى  -نقطته السادسة اجلرائم اإلرهابية بكوهنا أفداالً هتدف   ي 02دُدرِّف الفصل 

من شأنه أن ". بيد أن مثل هةا التدردف ساسية أو بوسائل النقل أو االتصاالت أو ابملنظومات املدلوماتية أو ابملرافق الدموميةابملوارد احليودة أو ابلبنية األ
لها بدض دشكل سنداً لقمع بدض األفدال اليت ليس هلا أي طابع إرهايب  ي واقع األمر، وهو ما قد دتيح اجملال لوصف املظاهرات السلمية اليت تتخل

قتل أو إحلاق إصاابت اجلرمية األساسية بنية الإىل اقرتان  02االضطراابت ابألعمال اإلرهابية. وما دبدث على القلق أكثر هو عدم إشارة الفصل 
، أو غريها، كما هو منصوص عليه  ي التدردفات الدولية لإلرهاب. وعلى هةا األساس، وابلنظر إىل إعطاء هةا رهائن احتجازجسمانية ذخطرية أو 

 .02القانون تدردفات حمددة لكل جرمية من اجلرائم اإلرهابية، فإننا نوصي حبةف تلك النقطة السادسة من الفصل 
 

 ابلتعريف العام لإلرهاب. 22-01جلرائم اإلرهابية احملددة يف الفصول ربط ا
حة البحردة مبوجب أحكام مشروع القانون، دُدد مرتكباً جلرمية إرهابية كل من اقرتف اعتداء ابلدنف على طائرة مدنية أو ارتكب جرائم متدلقة ابملال

ابلدنف ونقل األسلحة وغريها من املواد اخلطرة على منت سفينة مدنية واالعتداء أضرار هبا،  تدمري املنصات الثابتة القائمة  ي اجلرف القاري أو إحلاقو 
ومن ذخالل احتجاز الرهائن. وعلى هةا األساس، ميكن أن دداقب ابلسجن ملدة تصل إىل عشردن عاماً لتدردض  على شخص دتمتع ابحلمادة الدولية

". فالصيغة احلالية ملشروع القانون ال تربط اجلرائم املةكورة ابلتدردف الدام لإلرهاب د على شخصعتداء ابلدنف الشدداالسالمة مطار للخطر بسبب "
مما قد درتتب عنه مفهوم فضفاض لإلرهاب من شأنه ميتد ليشمل أعماالً ، حيث دشار إليها على حنو دوحي أبهنا جرائم منفصلة، 02الوارد  ي الفصل 
 إجرامية متنوعة.

 
 توصية 

تستو ي الشروط الدامة الواردة  إال عندماال تندرج ضمن اجلرائم اإلرهابية  32إىل  01اإلشارة بشكل إىل أن اجلرائم املنصوص عليها  ي الفصول ضرورة 
 من مشروع القانون. 02 ي الفصل 

 
 (2توضيح مفهوم التحريض على اإلرهاب )الفصل 

 :2من مبادئ جوهانسرغ 6وري استحضار املدادري الدولية حلردة التدبري مثل ملخص املبدأ ابلنسبة للجاء املتدلق ابلتحردض على اإلرهاب، من الضر 
 

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

 0خ مبادئ جوهانسرغ بشأن األمن القومي وحردة التدبري والوصول إىل املدلومات اليت اعتمدها اجتماع لفردق اخلراء  ي جنوب أفردقيا بتارد2 
، واليت أقرهتا اللجنة الدليا حلقوق اإلنسان التابدة لألمم املتحدة: 0997أكتوبر/تشردن األول 

Principles.Fra.pdf-http://www.article19.org/data/files/medialibrary/1803/Johannesburg 

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


 "ال ميكن أن دداق ب على التدبري ابعتباره هتددداً لألمن القومي ما مل تستطع احلكومة إثبات أن:
 ( املقصود من التدبري هو التحردض على الدنف بشكل وشيك.0)
 الدنف؛ و ( إبمكانه التحردض على ذلك3)
 ".واحتمال وقوع مثل هةا الدنف التدبريهناك عالقة مباشرة وآنية بني ( 2)
 

( مصدر إهلام  ي سبيل مراجدة مشروع A/HRC/16/51الةي اقرتحه املقرر اخلاص ) منوذج جرمية التحردض على اإلرهابو ي هةا الصدد، ميثل 
رسالة للجمهور أبي طردقة أذخرى، بقصد التحردض على  كل متدمد وغري قانوين أو توجيـه أيالقانون: "ددتر جرميًة توزدُع أي رسالة إىل اجلمهور بش

نشوء ذخطر ارتكاب جرمية أو  دتسبب هةا السلوك، سواء دعا بطردقة صرحية أو غري صرحية إىل ارتكاب جرائم إرهابية،  ي ارتكاب جرمية إرهابيـة، حيـث
 أكثر".

  
إىل القصد اجلنائي احملدد للتحردض على ارتكاب جرمية وال إىل ضرورة حصر اجلرمية  ي احلاالت اليت دُفرتض فيها  7 ال دشري التدردف الوارد  ي الفصل

 وجود اتصال مباشر وفوري بني التدبري وأعمال الدنف أو الدنف احملتمل.
 

 توصية
رتكاب عمل إرهايب، مع إضافة أن هةا الفدل من شأنه أن دتسبب إشارة إىل الطابع املتدمد والدام جلرمية التحردض على ا 7نقرتح أن دتضمن الفصل 

 بشكل فوري ومباشر  ي ارتكاب مثل هةه اجلرمية.
 

 (11توضيح مفهوم متجيد اإلرهاب )الفصل 
اب جتاوزات تدسفية. بدض املخاوف املتدلقة مبجال حردة التدبري كما ميهد الطردق إلمكانية ارتك 20بسبب صياغته الغامضة وغري الدقيقة، دثري الفصل 

ى القلق فكل من أدىل بتدليقات بسيطة ترتبط مبسألة اإلرهاب، سواء من قردب أو من بديد، قد جيد نفسه متهماً ابرتكاب هةه اجلرمية. وما دبدث عل
 اإلرهايب.أكثر هو عدم التنصيص  ي هةا الفصل على ضرورة وجود صلة مباشرة بني التصرحيات املدر عنها واحتمال وقوع الدمل 

 
 . توصية:

اص إىل جانب تلك إلدراج متجيد اإلرهاب  ي إطار أشكال التحردض غري املباشر على اجلرائم اإلرهابية، نوصي إبضافة املدادري اليت أشار إليها املقرر اخل
 القومي(.بشأن التدبري الةي ميكن أن دهدد األمن  6املنصوص عليها  ي مبادئ جوهانسرغ املةكورة أعاله )املبدأ 

 
 . توصية:

بوضوح إىل ضرورة وجود عالقة سببية بني التمجيد )أو اإلشادة( والتهددد احلقيقي أو احتمال أن درؤدي هةا الفدل إىل  20جيب أن دشري الفصل 
 ارتكاب عمل عنيف أو عمل إرهايب.

 
 (22و 21، 21، 22، 21، 21، 22، 20، 21، 02،09، 01، 01، 02، 01، 01، 9، 2اثنياً. إلغاء عقوبة اإلعدام )الفصول 

لصاحل قرار اجلمدية الدامة لألمم املتحدة الداعي  3000وقد صوتت كل عام منة  0990تُدد تونس من بني الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام منة عام 
ى صديد التاامات تونس الدولية كما دتدارض مع إىل وقف تطبيق عقوبة اإلعدام. بيد أن إدراج هةه الدقوبة الالإنسانية  ي هةا القانون ميثل تراجداً عل

 الددنامية الدولية السائرة بوترية متنامية حنو إلغاء عقوبة اإلعدام.
 

 . توصية:
 إلغاء عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم، مبا  ي ذلك تلك املتدلقة ابإلرهاب.

  
 
 



 
 

 (12و 11، 12، 11، 12النظرية وضمان احلق يف حماكمة عادلة )الفصول اثلثاً. احليلولة دون وقوع انتهاكات أثناء فرتة احلراسة 
من دستور اجلمهوردة على  35دتضمن مشروع القانون عدة أحكام تتدارض مع الدستور التونسي والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. فبينما دنص الفصل 

على حق  39ة"، درؤكد الفصل ا مجيع ضماانت الدفاع  ي أطوار التتبع واحملاكماملتهم بريء إىل أن تثبت إدانته  ي حماكمة عادلة ُتكفل له فيهأن "
 ".حبقوقه وابلتهمة املنسوبة إليه، وله أن دنيب حمامياً  دلم فوراً دُ " احملتجا  ي أن

 
 (11و 12احلد من خماطر وقوع انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان أثناء فرتة احلراسة النظرية )الفصالن 

لضماانت، قد دتدرض املتهمون النتهاكات جسيمة أثناء فرتة احلجا رهن احلراسة النظردة، وعلى وجه التحددد سوء املداملة والتدةدب،  ي غياب بدض ا
من  10و 22وهي االنتهاكات اليت ميات فرتة النظام املخلوع ومازالت متواصلة  ي الوقت الراهن لألسف الشددد. و ي هةا السياق، فإن الفصلني 

القانون ال دوفران الضماانت الالزمة إلحداث قطيدة مع خملفات ذلك الدهد البائد، وذخاصة  ي ظل عدم إصالح جملة اإلجراءات اجلاائية من مشروع 
مدة دة  ي ذخالل إدذخال احلق  ي االستدانة مبحام منة الساعات األوىل من فرتة االحتجاز. فالفصالن املةكوران دشريان إىل احلجا رهن احلراسة النظر 

 دوماً دون احلق  ي إانبة حماٍم، مما دادد من احتمالية حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان. 07تصل إىل 
 

 . توصية:
ر، أي  ي ضمان احلق  ي إانبة حمام للدفاع منة بدادة فرتة االحتجاز  ي مجيع احلاالت واحلرص على إحالة مجيع املشتبه فيهم إىل القاضي على الفو 

الدموم. وأي متددد لفرتة احلراسة النظردة جيب أن دكون استثنائياً ومرراً بدوافع جدِّدة وصادر عن سلطة قضائية مستقلة بدد  ساعة على 12غضون 
 التحقق من ظروف االحتجاز.

 
 (11و 12احلد من اجللسات املغلقة والشهود السريني )الفصالن 

عندما  – 50كمة عقد احملاكمات  ي جلسات مغلقة. ومن جهته، جييا الفصل من مشروع القانون لقاضي التحقيق ورئيس احمل 62دتيح الفصل 
بواجب إشدار  األوجهالكشف عن هودة املتضرر والشهود وكل من تكفل أبي وجه من من شأهنا تضمني مجيع املدطيات اليت " -تقتضي الضرورة 

 "، دون أن دطَّلع عليها املتهم وال حماميه.صليمبحاضر مستقلة حتفظ مبلف منفصل عن امللف األ السلط ذات النظر ابجلرمية
تظل إجراًء استثنائياً  بيد أن اجللسة الدلنية تُدد من املتطلبات األساسية للمحاكمة الدادلة احملددة مبوجب املدادري الدولية. أما اجللسات املغلقة فيجب أن

ه دنطبق على الشهود السردني، الةدن ال ميكن اللجوء إليهم إال  ي سياق استثنائي فقط و ي إطار حمدد بوضوح ولفرتة حمدودة ذخالل احملاكمة. واألمر نفس
 ودون أن دشكل ذلك عائقاً أمام حقوق الدفاع.

 
 . توصية:

حبيث دنص على أن جلسات االستماع للمتهمني جيب أن تكون علنية وأن القاضي ال حيق له إصدار أمر بدقد جلسة مغلقة إال  ي  62تدددل الفصل 
طراف. روف استثنائية مرَّرة بضرورة محادة إجراءات احملاكمة والضحااي والشهود وبشرط أن دشكل عقد جلسة علنية ذخطراً حقيقياً على خمتلف األظ

راقبة جلسات ولضمان احملاكمة الدادلة، فإن أي تقييد للحق  ي حماكمة علنية ألسباب تتدلق ابألمن القومي جيب أن دكون مصحوابً ابآلليات املناسبة مل
 االستماع ورصد اإلجراءات القضائية.

 
 . توصية:

مبا دضمن عدم استخدام املدلومات اليت دقدمها الشهود السردون كدالئل ذخالل احملاكمة إال  ي ظروف استثنائية وبدد  50و 62تدددل الفصلني 
ي حال من األحوال أن مُتثل تلك املدطيات األساس القانوين الوحيد استيفاء شروط صارمة الحرتام حقوق الدفاع وضمان حماكمة عادلة. وال ميكن  ي أ

 إلصدار احلكم.
 
 
 



 (11و 29، 22، 11، 12رابعاً. حتديد إطار أفضل لعمليات املراقبة األمنية ومحاية السر املهين )الفصول 
 

 (11و 12محاية السر املهين )الفصالن 
رتكاب جرمية إرهابية، حيث تنطبق تلك األحكام على بدض الفئات املهنية بشكل ذخاص، مثل حجب املدلومات املتدلقة اب 26و 27جيرم الفصالن 

ات حردة الصحفيني واحملامني والداملني  ي اجملال الصحي. وقد دشكل ذلك على وجه اخلصوص عائقاً أمام ممارسة حردة اإلعالم من ذخالل جتاهل متطلب
 سردة مصادرهم. الصحافة، وال سيما حق الصحفيني  ي احلفاظ على

 
 . توصية:

 .27من الفصل  0" من الفقرة للسر املهين ولو كان ذخاضداً حةف عبارة "
 

 . توصية:
 .سرار اليت دطلدون عليها أثناء مباشرهتم ملهامهم أو مبناسبتهاخبصوص األ قائمة االستثناءات إبضافة الصحفيني إىل 27من الفصل  2تدددل الفقرة 

 
 توصية .

وتدددل صياغتهما مبا دضمن حردة الصحافة وحق الصحفيني  ي محادة املصادر. وعلى وجه اخلصوص، من املهم اإلشارة إىل  26و 27 مراجدة الفصلني
ة عامة أن القاضي هو الوحيد الةي حيق له األمر برفع السردة عن املصادر، وذلك  ي ظروف استثنائية، عندما ال توجد أي وسيلة أذخرى حلمادة مصلح

 طاغية.
 
 (11حلفاظ على احلق يف املناقشة العامة )الفصل ا

مبداقبة "األشخاص الةدن دفشون عمداً إحدى املدلومات املتدلقة بدمليات االعرتاض أو االذخرتاق أو املراقبة السمدية البصردة أو  60دقضي الفصل 
مبوضوع دستأثر ابهتمام الرأي الدام، مبا  ي ذلك املدطيات حول  املدطيات اجملمدة منها"، مما قد حيول دون قيام الصحفيني جبمع ونشر مدلومات متدلقة

اودد مدى احرتام أفراد الشرطة للحقوق األساسية. وابإلضافة إىل ذلك، حيمل هةا الفصل  ي طياته ردعاً للمخردن احملتملني الةدن من شأهنم ت
ابع من مبادئ جوهانسرغ على أن املدلومات اليت "هتدف إىل اإلبالغ عن الصحفيني مبدلومات أو نشرها أبنفسهم. و ي هةا السياق، دنص املبدأ الس

 انتهاكات ماعومة للمدادري الدولية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل" ال ميكن إدراجها  ي إطار هتددد األمن القومي.
 

 . توصية:
سردة املصادر وحقوق املخردن، متاشياً مع مقتضيات املدادري الدولية حلردة وتدددل صياغته مبا دضمن محادة الصحفيني واحلق  ي  60مراجدة الفصل 

 التدبري.
 

 (29و 22محاية اخلصوصية )الفصالن 
". من ذخالل إاتحة ت ذوي الشبهة مبقتضى قرار كتايب مدلل من وكيل اجلمهوردة أو قاضي التحقيقاللجوء إىل اعرتاض اتصاال" 79و 73جُييا الفصالن 

ن نصت على أي شخص مشتبه فيه بناًء على أمر من قاضي التحقيق أو النيابة الدامة، وذلك ابللجوء إىل الوكالة الفنية لالتصاالت، ميثل هةاإمكانية الت
ى ي علالفصالن هتددداً خلصوصية املواطنني وانتهاكاً للحق  ي محادة املصادر، حيث تفتح تلك األحكام الباب على مصراعيه للقيام بتجسس اجتياح

من الدهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.   05اجملتمع أبسره. و ي هةا الصدد، فإن احلق  ي احرتام اخلصوصيات مكفول مبوجب أحكام املادة 
 ي طياته أتثرياً سلبياً كما أن هناك إمجاعاً على الصلة القودة بني احرتام احلق  ي اخلصوصية واحلق  ي حردة التدبري: ذلك أن هتددد حق اخلصوصية حيمل 

 دقوض حردة التدبري وحيد من قدرة وسائل اإلعالم على االضطالع بدورها  ي جمتمع دميقراطي.
 
 
 توصية .



ظروف اإلشارة بوضوح إىل أن إجراءات التحقيق األكثر تدذخالً  ي اخلصوصية مثل "التسجيل" و"املراقبة" ال ميكن أن جُترى إال أبمر قضائي و ي 
" بدوافع مقيدة حلاالت اللجوء هلةه األشكال مثل حتقيق هدف التصدي ملشروع إجرامي قيد التنفية تقتضيها ضرورة البحثة، مع إرفاق عبارة "استثنائي

 أو كشف أشخاص متورطني  ي أعمال إرهابية.
 

 (21و 02خامساً. عدم طرد الرعااي األجانب يف حال خطر التعرض النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان )الفصالن 
"، ولكن دون األذخة بدني االعتبار مبدأ جنيب احملكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من الرتاب التونسي بدد قضائه للدقابألطرد ا"ب 03دقضي الفصل 

 عدم اإلعادة القسردة.
 

أبن الشخص موضوع طلب التسليم  عتقادالإذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إىل ا" على عدم تسليم الرعااي األجانب 22من جهته، دنص الفصل 
سيكون  ي ذخطر التدرض للتدةدب أو أن طلب التسليم درمي إىل تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو ددنه أو جنسه أو جنسيته 

، ولكنه ال دنص على تلك الضماانت ". بيد أن هةا الفصل ال دشري  ي الواقع سوى لبدض ضماانت احرتام مبدأ عدم اإلعادة القسردةأو آرائه السياسية
دن قضوا مدة إال  ي حاالت التسليم للمحاكمة أو لتنفية عقوبة السجن، دون األذخة  ي االعتبار ترحيل الرعااي األجانب املدانني جبرائم إرهابية والة

 عقوبتهم  ي تونس.
 
 توصية 

الشخص املطرود قد دتدرض  عتقاد أبنالإذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إىل الإلشارة بشكل صردح إىل حظر طرد الرعااي األجانب  03تدددل الفصل 
ضع حملاكمة النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، مبا  ي ذلك التدةدب أو غريه من ضروب املداملة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة ابلكرامة، أو قد خي

من أشكال إساءة املداملة، أو قد دتدرض لالعتقال التدسفي أو االذختفاء القسري أو احلرمان  مبنية على اعرتافات أو أدلة حتت وطأة التدةدب أو غريه
 التدسفي من احلياة أو عقوبة اإلعدام.

 
حبيث دشمل أدضاً ذخطر وقوع انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان. فباإلضافة إىل التدةدب، من املهم اإلشارة إىل ذخطر التدرض  22تدددل الفصل 

املداملة، القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة ابلكرامة واخلضوع حملاكمة مبنية على اعرتافات أو أدلة حتت وطأة التدةدب أو غريه من أشكال إساءة للمداملة 
 أو التدرض لالعتقال التدسفي أو االذختفاء القسري أو احلرمان التدسفي من احلياة أو عقوبة اإلعدام كأسباب لددم التسليم.

 
  ،احملرتمون والسادة النواب السيدات

 إذ نشكركم على حسن اهتمامكم بتوصياتنا هةه، نرجو أن تتقبلوا منا أمسى عبارات االحرتام والتقددرو 
  

 قائمة املنظمات املوقعة:
 منظمة الدفو الدولية

 09منظمة املادة 
 حمامون بال حدود

 مركا كارتر
 الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

 ووت شهيومان رادتس 
 املنظمة الدولية ضد التدةدب

 متوسطية حلقوق اإلنسان-الشبكة األورو
 مراسلون بال حدود

 

 



  

 22/2102مشروع القانون األساسي عدد على  تعليقاتال إلى الرجوع ميمكنك المعلومات، من مزيدل

 : المنجزة من قبل منفصلةال والتحليالت األموالمكافحة اإلرهاب وبمنع غسل بق المتعل   

 

l’OMCT : 

http://www.omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2014/06/Commentaire-projet-de-loi-contre-

terrorisme_201408_fr.pdf 

ARTICLE 19 

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37930/Anti-terrorism-Analysis-AR-

version.pdf 

 

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37930/Tunisia-Anti-terrorism-Analysis-EN-

version-2.pdf 

 

HRW 

https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/memo.2015.04.08.Tunisia%20Counte

rterrorism%20Law.eng_.pdf  

 

Arabe https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/memo.2015.04.08.Tunisia%20

Counterterrorism%20Law.ar__0.pdf 
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