
 
 

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

 
 2015جويلية  6

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
 

اإلرهابية اآلخذة يف التزايد بعدة بلدان  إن منظماتنا ال تنوي بأي شكل من األشكال التقليل من أمهية االستجابة بقوة للقضايا األمنية وردع األعمال
ومع ذلك، فإن اخلطابات الرمسية والسياسات العامة اليت تضع املسألة األمنية يف موضع متناقض مع احرتام . عرب العامل، سواء يف الشمال أو يف اجلنوب

 .حةحقوق اإلنسان ال تتناسب مع اهلدف املتمثل يف محاية املواطنني وعناصر القوات املسل
 

فغالباً ما تُناَقش تلك . لقد أد  تااعد وترية التدديد اإلرها  إ  اعتماد أو تشديد العديد من القوانني املتعلقة بذه القضية يف كثري من البلدان
وي يف الغالب على أحكام الناوص التشريعية وتُعتَمد يف مناخ حيكمه اخلوف ويطغى عليه الغضب بعد صدمة الرأي العام بعمل إرها ، مما جيعلدا تنط

 .تنتدك احلقوق واحلريات املدنية والفردية
 

قيد النظر يف جملس نواب الشعب، نود أن نلفت انتباهكم إ   مشروع القانون األساسي املتعّلق مبكافحة اإلرهاب ومبنع غسل األموالوبينما ال يزال 
تعلق بدعم املقانون فدناإ إعاع بني السلطات العامة والتمع املدين على أن ال. نسانبعض مواده اليت تتعارض مع املعايري الدولية حلماية حقوق اإل

حيمل يف طياته أحكاماً ) 2003 كانون األول\ديسمرب 10ؤرخ يف امل 2003لسنة  75عدد ( موالرهاب ومنع غسل األالدود الدويل ملكافحة اإل
وعلى هذا األساس، فإنه من الواجب مراعاة ذلك يف مشروع القانون اجلديد املطروح للمناقشة . انعديدة تنتدك القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنس

 .حالياً، يف سبيل جتنب تكرار نفس العواقب الوخيمة اليت ترتبت عن ذلك القانون املذكور
  

 .كتسبات الدستورية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسانإن مححظاتنا تدف بالتايل إ  ضمان احرتام أحكام القانون ملبادئ دولة احلق القانون وامل
 

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

هاب من شأن تعريفات فضفاضة وغري دقيقة لإلرهاب أو لبعض الُتدم مثل متجيد اإلرهاب أن تؤدي إ  مححقات ال تندرج ضمن نطاق مكافحة اإلر 
 .وكذلك إ  التضييق على بعض احلقوق أو احلريات األساسية مثل حرية التعبري أو احلق يف التظاهر

 
 )13الفصل (إعطاء تعريف أفضل لمفهوم اإلرهاب 

ملذكورة يف القانون فضفاضاً للغاية مما يستوجب حتديد حمتوياته بشكل أفضل لضمان توافق عيع األعمال اإلجرامية ا 13يف النص املقرتح، يبقى الفال 
ولذلك فمن املدم االستلدام من . مع التعاريف الواردة يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة باإلرهاب، واليت صادقت عليدا اجلمدورية التونسية



0Fسية يف سياق مكافحة اإلرهابالتعريف الذي اقرتحه املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األسا

والذي يشار ( 1
 ).إليه فيما يلي باسم املقرر اخلاص

 
 
توصية 

 :إعادة صياغة تعريف اإلرهاب حىت يتضمن املعايري الرتاكمية الثحثة التالية
 

 :العمل اإلرها 
يتة أو أعمال عنف خطرية ضد عامة السكان أو فئات جيب أن يشكل جرمية من اجلرائم اخلطرية مثل احتجاز الرهائن عمداً أو استخدام وسائل مم) 1

 مندم؛
 ؛على القيام بعمل ما أو عدم القيام بهوأن يكون بغرض إشاعة حالة من الرعب بني السكان أو جمموعة معينة أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية ) 2
 .وبدافع إحراز تقدم يف أهداف سياسية أو أيديولوجية كامنة) 3
 
توصية 
ضرار باملمتلكات العامة أو اخلاصة أو اإل"إ   –من بني أمور أخر   -يف نقطته السادسة اجلرائم اإلرهابية بكواا أفعاالً تدف  13ف الفال يُعرِّ 

هذا التعريف من شأنه أن  بيد أن مثل". ساسية أو بوسائل النقل أو االتااالت أو باملنظومات املعلوماتية أو باملرافق العموميةباملوارد احليوية أو بالبنية األ
لدا بعض يشكل سنداً لقمع بعض األفعال اليت ليس هلا أي طابع إرها  يف واقع األمر، وهو ما قد يتيا الال لوصف املظاهرات السلمية اليت تتخل

ساسية بنية القتل أو إحلاق إصابات اجلرمية األإ  اقرتان  13وما يبعث على القلق أكثر هو عدم إشارة الفال . االضطرابات باألعمال اإلرهابية
وعلى هذا األساس، وبالنظر إ  إعطاء هذا . ، أو غريها، كما هو مناوص عليه يف التعريفات الدولية لإلرهابرهائن احتجازجسمانية خطرية أو 

 .13ال القانون تعريفات حمددة لكل جرمية من اجلرائم اإلرهابية، فإننا نوصي حبذف تلك النقطة السادسة من الف
 

 .بالتعريف العام لإلرهاب 28-14ربط الجرائم اإلرهابية المحددة في الفصول 
حة البحرية مبوجب أحكام مشروع القانون، يُعد مرتكباً جلرمية إرهابية كل من اقرتف اعتداء بالعنف على طائرة مدنية أو ارتكب جرائم متعلقة باملح

بالعنف ونقل األسلحة وغريها من املواد اخلطرة على منت سفينة مدنية واالعتداء قاري أو إحلاق أضرار با، تدمري املناات الثابتة القائمة يف اجلرف الو 
وعلى هذا األساس، ميكن أن يعاقب بالسجن ملدة تال إ  عشرين عاماً لتعريض . ومن خحل احتجاز الرهائن على شخص يتمتع باحلماية الدولية

فالايغة احلالية ملشروع القانون ال تربط اجلرائم املذكورة بالتعريف العام لإلرهاب ". بالعنف الشديد على شخص عتداءاال"سحمة مطار للخطر بسبب 
مما قد يرتتب عنه مفدوم فضفاض لإلرهاب من شأنه ميتد ليشمل أعماالً ، حيث يشار إليدا على حنو يوحي بأاا جرائم منفالة، 13الوارد يف الفال 
 .إجرامية متنوعة

 
 توصية 

تستويف الشروط العامة الواردة  إال عندماال تندرج ضمن اجلرائم اإلرهابية  28إ   14ضرورة اإلشارة بشكل إ  أن اجلرائم املناوص عليدا يف الفاول 
 .من مشروع القانون 13يف الفال 

 
 )5الفصل (توضيح مفهوم التحريض على اإلرهاب 
1Fمن مبادئ جوهانسربغ 6رهاب، من الضروري استحضار املعايري الدولية حلرية التعبري مثل ملخص املبدأ بالنسبة للجزء املتعلق بالتحريض على اإل

2: 
 

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

 1خ مبادئ جوهانسربغ بشأن األمن القومي وحرية التعبري والوصول إ  املعلومات اليت اعتمدها اجتماع لفريق اخلرباء يف جنوب أفريقيا بتاري 2
: ، واليت أقرتا اللجنة العليا حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة1995تشرين األول /أكتوبر

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


 :ال ميكن أن يعاَقب على التعبري باعتباره تديداً لألمن القومي ما مل تستطع احلكومة إثبات أن"
 .املقاود من التعبري هو التحريض على العنف بشكل وشيك) 1(
 تحريض على ذلك العنف؛ وبإمكانه ال) 2(
 ".واحتمال وقوع مثل هذا العنف التعبريهناإ عحقة مباشرة وآنية بني ) 3(
 

مادر إهلام يف سبيل مراجعة مشروع ) A/HRC/16/51(الذي اقرتحه املقرر اخلاص  منوذج جرمية التحريض على اإلرهابويف هذا الادد، ميثل 
رسالة للجمدور بأي طريقة أخر ، بقاد التحريض على    اجلمدور بشكل متعمد وغري قانوين أو توجيـه أييعترب جرميًة توزيُع أي رسالة إ: "القانون

نشوء خطر ارتكاب جرمية أو  يتسبب هذا السلوإ، سواء دعا بطريقة صرحية أو غري صرحية إ  ارتكاب جرائم إرهابية، يف ارتكاب جرمية إرهابيـة، حيـث
 ".أكثر

  
إ  القاد اجلنائي احملدد للتحريض على ارتكاب جرمية وال إ  ضرورة حار اجلرمية يف احلاالت اليت يُفرتض فيدا  5وارد يف الفال ال يشري التعريف ال

 .وجود اتاال مباشر وفوري بني التعبري وأعمال العنف أو العنف احملتمل
 
توصية 

التحريض على ارتكاب عمل إرها ، مع إضافة أن هذا الفعل من شأنه أن يتسبب إشارة إ  الطابع املتعمد والعام جلرمية  5نقرتح أن يتضمن الفال 
 .بشكل فوري ومباشر يف ارتكاب مثل هذه اجلرمية

 
 )30الفصل (توضيح مفهوم تمجيد اإلرهاب 

. إلمكانية ارتكاب جتاوزات تعسفيةبعض املخاوف املتعلقة مبجال حرية التعبري كما ميدد الطريق  30بسبب صياغته الغامضة وغري الدقيقة، يثري الفال 
وما يبعث على القلق . فكل من أد  بتعليقات بسيطة ترتبط مبسألة اإلرهاب، سواء من قريب أو من بعيد، قد جيد نفسه متدماً بارتكاب هذه اجلرمية

 .ل وقوع العمل اإلرها أكثر هو عدم التنايص يف هذا الفال على ضرورة وجود صلة مباشرة بني التارحيات املعرب عندا واحتما
 

 :توصية. 
اص إ  جانب تلك إلدراج متجيد اإلرهاب يف إطار أشكال التحريض غري املباشر على اجلرائم اإلرهابية، نوصي بإضافة املعايري اليت أشار إليدا املقرر اخل

 ).ن يددد األمن القوميبشأن التعبري الذي ميكن أ 6املبدأ (املناوص عليدا يف مبادئ جوهانسربغ املذكورة أعحه 
 

 :توصية. 
والتدديد احلقيقي أو احتمال أن يؤدي هذا الفعل إ  ) أو اإلشادة(بوضوح إ  ضرورة وجود عحقة سببية بني التمجيد  30جيب أن يشري الفال 

 .ارتكاب عمل عنيف أو عمل إرها 
 

 )28و 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 18،19، 17، 16، 15، 14، 13، 9، 5الفصول (إلغاء عقوبة اإلعدام . ثانياً 
لااحل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الداعي  2011وقد صوتت كل عام منذ  1991تُعد تونس من بني الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام منذ عام 

ثل تراجعاً على صعيد التزامات تونس الدولية كما يتعارض مع بيد أن إدراج هذه العقوبة الحإنسانية يف هذا القانون مي. إ  وقف تطبيق عقوبة اإلعدام
 .الدينامية الدولية السائرة بوترية متنامية حنو إلغاء عقوبة اإلعدام

 
 :توصية. 

 .إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة جلميع اجلرائم، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باإلرهاب
  
 
 



 
 

 )35و 70، 68، 40، 38الفصول (فترة الحراسة النظرية وضمان الحق في محاكمة عادلة الحيلولة دون وقوع انتهاكات أثناء . ثالثاً 
من دستور اجلمدورية على  27فبينما ينص الفال . يتضمن مشروع القانون عدة أحكام تتعارض مع الدستور التونسي والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

على حق  29، يؤكد الفال "ةُتكفل له فيدا عيع ضمانات الدفاع يف أطوار التتبع واحملاكم املتدم بريء إ  أن تثبت إدانته يف حماكمة عادلة"أن 
 ".حبقوقه وبالتدمة املنسوبة إليه، وله أن ينيب حمامياً  علم فوراً يُ " احملتجز يف أن

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

لضمانات، قد يتعرض املتدمون النتداكات جسيمة أثناء فرتة احلجز رهن احلراسة النظرية، وعلى وجه التحديد سوء املعاملة والتعذيب، يف غياب بعض ا
من  40و 38ويف هذا السياق، فإن الفالني . وهي االنتداكات اليت ميزت فرتة النظام املخلوع ومازالت متواصلة يف الوقت الراهن لألسف الشديد

القانون ال يوفران الضمانات الحزمة إلحداث قطيعة مع خملفات ذلك العدد البائد، وخاصة يف ظل عدم إصحح جملة اإلجراءات اجلزائية من مشروع 
مدة فالفاحن املذكوران يشريان إ  احلجز رهن احلراسة النظرية يف . خحل إدخال احلق يف االستعانة مبحام منذ الساعات األو  من فرتة االحتجاز

 .يوماً دون احلق يف إنابة حماٍم، مما يزيد من احتمالية حدوث انتداكات حلقوق اإلنسان 15تال إ  
 

 :توصية. 
ر، أي يف ضمان احلق يف إنابة حمام للدفاع منذ بداية فرتة االحتجاز يف عيع احلاالت واحلرص على إحالة عيع املشتبه فيدم إ  القاضي على الفو 

ية وصادر عن سلطة قضائية مستقلة بعد . العموم ساعة على 48غضون  وأي متديد لفرتة احلراسة النظرية جيب أن يكون استثنائياً ومربراً بدوافع جدِّ
 .التحقق من ظروف االحتجاز

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

عندما  – 70ومن جدته، جييز الفال . كمة عقد احملاكمات يف جلسات مغلقةمن مشروع القانون لقاضي التحقيق ورئيس احمل 68يتيا الفال 
بواجب إشعار  األوجهالكشف عن هوية املتضرر والشدود وكل من تكفل بأي وجه من من شأاا تضمني عيع املعطيات اليت " -تقتضي الضرورة 

 .، دون أن يطَّلع عليدا املتدم وال حماميه"صليمبحاضر مستقلة حتفظ مبلف منفال عن امللف األ السلط ذات النظر باجلرمية
أما اجللسات املغلقة فيجب أن تظل إجراًء استثنائياً . بيد أن اجللسة العلنية تُعد من املتطلبات األساسية للمحاكمة العادلة احملددة مبوجب املعايري الدولية

ه ينطبق على الشدود السريني، الذين ال ميكن اللجوء إليدم إال يف سياق واألمر نفس. فقط ويف إطار حمدد بوضوح ولفرتة حمدودة خحل احملاكمة
 .استثنائي ودون أن يشكل ذلك عائقاً أمام حقوق الدفاع

 
 :توصية. 

حبيث ينص على أن جلسات االستماع للمتدمني جيب أن تكون علنية وأن القاضي ال حيق له إصدار أمر بعقد جلسة مغلقة إال يف  68تعديل الفال 
. طرافروف استثنائية مربَّرة بضرورة محاية إجراءات احملاكمة والضحايا والشدود وبشرط أن يشكل عقد جلسة علنية خطراً حقيقياً على خمتلف األظ

راقبة جلسات ولضمان احملاكمة العادلة، فإن أي تقييد للحق يف حماكمة علنية ألسباب تتعلق باألمن القومي جيب أن يكون ماحوباً باآلليات املناسبة مل
 .االستماع ورصد اإلجراءات القضائية

 
 :توصية. 

مبا يضمن عدم استخدام املعلومات اليت يقدمدا الشدود السريون كدالئل خحل احملاكمة إال يف ظروف استثنائية وبعد  70و 68تعديل الفالني 
ي حال من األحوال أن ُمتثل تلك املعطيات األساس القانوين الوحيد وال ميكن يف أ. استيفاء شروط صارمة الحرتام حقوق الدفاع وضمان حماكمة عادلة

 .إلصدار احلكم
 
 
 



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

 )36و 35الفصالن (حماية السر المهني 
رتكاب جرمية إرهابية، حيث تنطبق تلك األحكام على بعض الفئات املدنية بشكل خاص، مثل حجب املعلومات املتعلقة با 36و 35جيرم الفاحن 

وقد يشكل ذلك على وجه اخلاوص عائقاً أمام ممارسة حرية اإلعحم من خحل جتاهل متطلبات حرية . الاحفيني واحملامني والعاملني يف الال الاحي
 .سرية ماادرهم الاحافة، وال سيما حق الاحفيني يف احلفاظ على

 
 :توصية. 

 .35من الفال  1من الفقرة " للسر املدين ولو كان خاضعاً "حذف عبارة 
 

 :توصية. 
 .سرار اليت يطلعون عليدا أثناء مباشرتم ملدامدم أو مبناسبتداخباوص األ قائمة االستثناءات بإضافة الاحفيني إ  35من الفال  3تعديل الفقرة 

 
 توصية .

وعلى وجه اخلاوص، من املدم اإلشارة إ  . وتعديل صياغتدما مبا يضمن حرية الاحافة وحق الاحفيني يف محاية املاادر 36و 35 مراجعة الفالني
ة عامة أن القاضي هو الوحيد الذي حيق له األمر برفع السرية عن املاادر، وذلك يف ظروف استثنائية، عندما ال توجد أي وسيلة أخر  حلماية مالح

 .طاغية
 
 )60الفصل (لحفاظ على الحق في المناقشة العامة ا

األشخاص الذين يفشون عمداً إحد  املعلومات املتعلقة بعمليات االعرتاض أو االخرتاق أو املراقبة السمعية البارية أو "مبعاقبة  60يقضي الفال 
مبوضوع يستأثر باهتمام الرأي العام، مبا يف ذلك املعطيات حول  ، مما قد حيول دون قيام الاحفيني جبمع ونشر معلومات متعلقة"املعطيات المعة مندا

وباإلضافة إ  ذلك، حيمل هذا الفال يف طياته ردعاً للمخربين احملتملني الذين من شأام تزويد . مد  احرتام أفراد الشرطة للحقوق األساسية
تدف إ  اإلبحغ عن "ابع من مبادئ جوهانسربغ على أن املعلومات اليت ويف هذا السياق، ينص املبدأ الس. الاحفيني مبعلومات أو نشرها بأنفسدم

 .ال ميكن إدراجدا يف إطار تديد األمن القومي" انتداكات مزعومة للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
 

 :توصية. 
سرية املاادر وحقوق املخربين، متاشياً مع مقتضيات املعايري الدولية حلرية وتعديل صياغته مبا يضمن محاية الاحفيني واحلق يف  60مراجعة الفال 

 .التعبري
 

 )59و 52الفصالن (حماية الخصوصية 
من خحل إتاحة ". ت ذوي الشبدة مبقتضى قرار كتا  معلل من وكيل اجلمدورية أو قاضي التحقيقاللجوء إ  اعرتاض اتااال" 59و 52ُجييز الفاحن 
ن نات على أي شخص مشتبه فيه بناًء على أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة، وذلك باللجوء إ  الوكالة الفنية لحتااالت، ميثل هذاإمكانية الت

ى ي علالفاحن تديداً خلاوصية املواطنني وانتداكاً للحق يف محاية املاادر، حيث تفتا تلك األحكام الباب على ماراعيه للقيام بتجسس اجتياح
. من العدد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 17ويف هذا الادد، فإن احلق يف احرتام اخلاوصيات مكفول مبوجب أحكام املادة . التمع بأسره

يف طياته تأثرياً سلبياً ذلك أن تديد حق اخلاوصية حيمل : كما أن هناإ إعاعاً على الالة القوية بني احرتام احلق يف اخلاوصية واحلق يف حرية التعبري
 .يقوض حرية التعبري وحيد من قدرة وسائل اإلعحم على االضطحع بدورها يف جمتمع دميقراطي

 
 
 توصية .



ال ميكن أن ُجتر  إال بأمر قضائي ويف ظروف " املراقبة"و" التسجيل"اإلشارة بوضوح إ  أن إجراءات التحقيق األكثر تدخحً يف اخلاوصية مثل 
بدوافع مقيدة حلاالت اللجوء هلذه األشكال مثل حتقيق هدف التادي ملشروع إجرامي قيد التنفيذ " تقتضيدا ضرورة البحث"ة، مع إرفاق عبارة استثنائي

 .أو كشف أشخاص متورطني يف أعمال إرهابية
 

 )83و 12الفصالن (عدم طرد الرعايا األجانب في حال خطر التعرض النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان . خامساً 
، ولكن دون األخذ بعني االعتبار مبدأ "جنيب احملكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من الرتاب التونسي بعد قضائه للعقابألطرد اب" 12يقضي الفال 

 .عدم اإلعادة القسرية
 

بأن الشخص موضوع طلب التسليم  عتقادالإذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إ  ا" على عدم تسليم الرعايا األجانب 83من جدته، ينص الفال 
سيكون يف خطر التعرض للتعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إ  تتبع أو عقاب شخص بسبب عناره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته 

، ولكنه ال ينص على تلك الضمانات بيد أن هذا الفال ال يشري يف الواقع سو  لبعض ضمانات احرتام مبدأ عدم اإلعادة القسرية". أو آرائه السياسية
ين قضوا مدة إال يف حاالت التسليم للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة السجن، دون األخذ يف االعتبار ترحيل الرعايا األجانب املدانني جبرائم إرهابية والذ

 .عقوبتدم يف تونس
 
 توصية 

الشخص املطرود قد يتعرض  عتقاد بأنالإذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إ  الإلشارة بشكل صريا إ  حظر طرد الرعايا األجانب  12تعديل الفال 
ضع حملاكمة النتداكات جسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الحإنسانية أو احلاطة بالكرامة، أو قد خي

من أشكال إساءة املعاملة، أو قد يتعرض لحعتقال التعسفي أو االختفاء القسري أو احلرمان  مبنية على اعرتافات أو أدلة حتت وطأة التعذيب أو غريه
 .التعسفي من احلياة أو عقوبة اإلعدام

 
فباإلضافة إ  التعذيب، من املدم اإلشارة إ  خطر التعرض . حبيث يشمل أيضاً خطر وقوع انتداكات جسيمة حلقوق اإلنسان 83تعديل الفال 

املعاملة، القاسية أو الحإنسانية أو احلاطة بالكرامة واخلضوع حملاكمة مبنية على اعرتافات أو أدلة حتت وطأة التعذيب أو غريه من أشكال إساءة للمعاملة 
 .أو التعرض لحعتقال التعسفي أو االختفاء القسري أو احلرمان التعسفي من احلياة أو عقوبة اإلعدام كأسباب لعدم التسليم

 
  ،احملرتمون والسادة النواب السيدات

 إذ نشكركم على حسن اهتمامكم بتوصياتنا هذه، نرجو أن تتقبلوا منا أمسى عبارات االحرتام والتقديرو 
  

 :قائمة المنظمات الموقعة
 منظمة العفو الدولية

 19منظمة املادة 
 حمامون بح حدود

 مركز كارتر
 الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

 ووتشهيومان رايتس 
 املنظمة الدولية ضد التعذيب

 متوسطية حلقوق اإلنسان-الشبكة األورو
 مراسلون بح حدود


