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قد تميض تونس إىل منعطف خطري لحقوق اإلنسان إذا ما أقدمت عىل اإلعادة القرسية لطالب لجوء  
 الجزائرية بالتعاون مع السلطات  

زكريا   -تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء خطر اإلعادة القرسية لطالب اللجوء الجزائري 
. يجب عىل السلطات التونسية أال تكرر بأي 2022الموجود عىل األرايض التونسية منذ أغسطس/أوت    -حناش  

  25وترحيل الالجئ الجزائري سليمان بوحفص في حال من األحوال السابقة الخطرية اليت حدثت إبان اختطاف  
 ،  دون أن يتم إحىت  األن فتح أي تحقيق من قبل السلطات التونسية في الغرض . 2021أغسطس/أوت  

تلفيق تهم كيدية    2022السيد زكرياء حناش هو مدافع جزائري عن حقوق اإلنسان وقد تم في فرباير/فيفري  
ساس بالوحدة الوطنية". التهم اليت يواجه بسببها حكمًا بالسجن لمدة  له من ضمنها "تربير اإلرهاب" و "الم

التعبري من خالل العمل عىل نرش المعلومات وتوثيق اعتقال    35تصل إىل   عامًا. فقط لممارسة حريته في 
 سجناء الرأي.  

ت  تواصل تعرض  حناش  للرتهيب والضغط والمضايقات ما اضطره إىل القدوم إىل تونس  في أغسطس/أو 
بالجزائر ثم إطالق رساحه مؤقًتا في مارس  2022 . و قد  تلقى    2022.  بعد قضاء عدة أسابيع في السجن 

العاصمة   2022نوفمرب    9السيد حناش  في   بالجزائر  اسُتدعى لمحكمة سيدي محمد  بأنه  تفيد  معلومات 
ة تحديد موعدها قريًبا  لجلسة استماع في سياق محاكمته. تم تأجيل الجلسة إىل أجل غري مسمى مع امكاني

 جًدا.

اإلنسان وكذلك   لحقوق  الدولية  المنظمات  العديد من  الطبيعة     المتحدة   لألمم  الخاصون  المقررونأبرزت 
ائري . مما يهدد الحق في محاكمة عادلة وحنس سري العدالة. وهكذا  المبهمة للغاية لقانون العقوبات الجز 

عام   منذ  تقريبًا  ومنهجي  تعسفي  بشكل  اإلرهاب  مكافحة  ترشيعات  استخدام  النشطاء    2021تم  ضد 
 والصحفيني السلميني.

نوفمرب ، أعرب المقرر الخاص لألمم المتحدة المعين بالمدافعني عن حقوق اإلنسان    14ُنرشت في    رسالةفي  
ذلك بشأن "التهم الموجهة إليه'' ،واليت ''يبدو عن "مخاوف جدية" بشأن اعتقال واحتجاز السيد حناش . وك
 أنها مرتبطة مبارشة بنشاطه  كمدافع عن حقوق اإلنسان ".

لعام   جنيف  اتفاقية  بموجب  بالحماية  لجوء   طالب  بصفته  يتمتع  حناش  السيد  أن  منظماتنا    1951تذكر 
عليها تونس برمتها.  و تلزم اليت صادقت    1984واتفاقية مناهضة التعذيب لعام     1967وبروتوكولها لعام  

هذه االتفاقيات الدولية السلطات بحمايته وعدم إعادته أو ترحيله تحت أي ظرف من الظروف . وال سيما في 
 ظل وجود  خطر اإلعتقال التعسفي وسوء المعاملة اليت يتعرض لها في الجزائر. 
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رتام الزتاماتها الدولية فيما يتعلق بحق  وبالتايل ، تطالب منظماتنا من أعىل هرم في السلطات التونسية باح
اللجوء كما تدعوها لضمان قيام المدافعني والمدافعات عن حقوق اإلنسان بأنشطتهم المرشوعة دون  

جنسيتهم.هن  عن  النظر  بغض  وذلك    . تونس   عوائق  تربط  قد  اليت  األمين  التعاون  عالقات  عن  وبمعزل 
 ببلدانهم.  
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