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 لي التقرير األوإجابة وزارة الداخلية على 

 الحريات األساسية حماية حقوق اإلنسان ور الخاص المعني بتعزيز وللمقر  

 منفي الفترة الممتدة  تونسحول زيارته إلى  في سياق مكافحة اإلرهاب

 2017فيفري  3جانفي إلى  30

* * * 

   اها ن التقرير عرضا لمختلف الزيارات واللقاءات والمحادثات التي أجرتضم

ية الهياكل الحكوم( مع 2017فيفري  3جانفي إلى  30ر األممي الخاص )من المقر  

ي لتوق  وا هابذات العالقة بمكافحة اإلروالمنظ مات والهيئات الوطنية والمجتمع المدني 

 .أخطارهمن 
 

    رهاب فيحة اإلق بحقوق اإلنسان ومكافق التقرير للحديث عن السياق العام المتعل  تطر 

قة ل  والمتع دناتونس، وأشار إلى اإلطار القانوني بداية من المعاهدات التي صادقت عليها بال

والمبادئ  2014لة أساسا في دستور بحقوق اإلنسان وصوال إلى التشريعات الوطنية المتمث  

 2015لسنة  26نها في ما يخص حقوق اإلنسان وكذلك القانون األساسي عدد التي تضم  

ة باإلشار ق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال مختتماوالمتعل   2015أوت  7المؤرخ في 

 .2016وطنية لمكافحة اإلرهاب في نوفمبر  إستراتيجيةإلى وضع 
 

   من  مميةمة األآخذ المنظ  ر األممي في المحور الرابع إلى مخاوف ومأشار المقر

اق حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سيوحماية احترام التعامل مع منظومة 

 لة في :مكافحة اإلرهاب في تونس والمتمث  
 

 المعاييروا لإلرهاب قد ال يتماشى فضفاض تعريفا 2015لسنة  26ن القانون عدد ضم  ت 

ية العاد بعض الجرائم ليشمل انطباقهأن يت سع مجال  باإلمكان ، إذالمعتمدةالدولية 

ائم ال تصنف كجرمن أن طبيعتها حسب القانون الدولي رغم بالوجرائم الحق العام 

 إرهابية.

  وحدات اإلفالت من العقاب من قبل الالتعذيب وسوء المعاملة ووسائل استخدام

 األمنية.

  والحقوق تالدولي في مجال الحريا الة الطوارئ النتهاك القانونحتطبيق واللجوء. 

   ي السار تطبيقا لقانون الطوارئ همين دون موجبفرض اإلقامة الجبرية على المت

 .المفعول

 الحق في السفر إلى الخارج.فرض قيود على حرية التنقل و 

 المراقبة.تفتيش المنازل و 

 وتر ر التين من بؤالتعامل مع المقاتلين اإلرهابيين الموجودين بالخارج والعائد

 الممارسة على عائالتهم بتونس.التضييقات و

 

 ق بتحديد مفهوم اإلرهاب:في ما يتعل   .1
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ولي وعلى هذا األساس تستمر فق عليه في القانون الد  غياب تعريف واحد ومت   

 ب قدحدة لمناقشة مشروع اتفاقية موحدة حول اإلرهاالمفاوضات داخل األمم المت  

 معيةتحتوي على تعريف لإلرهاب )أشغال اللجنة الخاصة المعنية بمقتضى قرار الج

 1506(، وعلى هذا األساس يستعمل مجلس األمن في قراره عدد 210/51العامة عدد 

وك ثالثة معايير لتحديد خصائص اإلرهاب )القصد، الغاية والسل 2004لسنة 

 الخصوصي( ويشمل ما يلي:
 

ضرار و األالمدنيين بنية القتل أ هة ضد  األعمال اإلجرامية ومنها األعمال الموج   -

 أو عمليات اختطاف رهائن. ة الجسيمةالجسدي  
 

ية أو سياس يعود إلى اعتبارات إرهابيةظر عما إذا كان سبب ارتكاب عملية بقطع الن   -

الة حداث حأو عرقية أو دينية أو لسبب مثيل بهدف إ أو إيديولوجية أو جنسية فلسفية 

و ن أامن الهلع بين الناس أو في مجموعة معينة أو األشخاص أو بهدف تهديد السك  

 ةيما يمثل جنا مة دولية للقيام بعمل ما أو اإلمتناع عن القيام به،إكراه حكومة أو منظ  

 ولية باإلرهاب.د بالمعاهدات والبروتوكوالت الدبمقتضى التعريف المحد  
 

 أوت 7المؤرخ في  2015لسنة  26تأسيسا على ذلك، ضبط القانون األساسي عدد  -

اشى يتم دا لإلرهابق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال تعريفا محد  المتعل  و 2015

ايير المعومكافحته في نطاق دولة القانون والمؤسسات  ن منوالمعايير الدولية للتمك  

افحة ل يضبط التزام تونس بمكاإلنسان وللتذكير فإن الفصل األو  الدولية لحقوق 

هدف ياإلرهاب في إطار دعم المجهود الدولي حيث ينص على " أن القانون األساسي 

ي في لدولي لإلرهاب وغسل األموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود اإلى  التصد  

ة الثنائيومية اقيات الدولية واإلقليهذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار اإلتف

ور لمذكاالمصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، فضال عن ذلك تم نشر القانون 

فافية كل شن عموم الناس من اإلطالع ببالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتمك  

وط شرعلى التشريع المتعلق باإلرهاب الذي تعتمده السلطات العمومية وهو من ال

 دت عليها المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.األساسية التي أك  

 

د جنائي يقوم على قص تعريفا عاماأن يعرف الجريمة اإلرهابية  2015اختار قانون  -

 اوتعريفا خاصخاص واستقى األفعال المجرمة من قرارات مجلس االمن ذات الصلة 

 شر فيعاالتفاقيات والبروتوكوالت التسعة يقوم على تجريم األفعال التي أتت بها 

مجال  ة فيمجال مكافحة اإلرهاب وهو المنهج الذي اعتمدته غالبية التشريعات المتقدم

 مكافحة اإلرهاب.

ن وتجدر اإلشارة إلى أن مالحظه المقرر الخاص بخصوص هذا التعريف ال يخرج ع

هاب خصوص تعريف اإلرخانة الجدل الذي الزال قائما على صعيد المجتمع الدولي ب

 األمر الذي حال دون صدور اتفاقية دولية شاملة بخصوص مكافحة اإلرهاب.
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 لمكفولةنية اع المحتفظ بهم بالضمانات القانوق بمنظومة اإلحتفاظ وتمت  في ما يتعل   .2

 لهم:
 

لدولة لامة هات الععليه الدستور وبالتوج   بادرت الوزارة في إطار إلتزامها بما نص   -

مجال  ة فيفي مجال الحرية، الديمقراطية وحقوق اإلنسان، واستكمالها للجهود المبذول

طنية الو أثناء فترات االحتفاظ وفقا للتشاريع مالعناية بتحسين معاملة المحتفظ به

(  2014بر سبتم 29)  15والمعايير الدولية المنطبقة في المجال، بإصدار المنشور عدد 

ال عن فض ،لة لألشخاص المحتفظ بهمقة الضمانات المخو  ق باعتماد وتعميم معل  المتعل  

 دة. لمعتمالدولية اصفات لمواواللمعايير  العناية وتهيئة غرف االحتفاظ طبقا مواصلة
 

ى غرار داخلية علة الجملة من النصوص التنظيمي   الداخلية التونسيةوزارة أصدرت  -

رف غقة بإحكام مراقبة التعليمات الدائمة والمتعل  ملحوظات العمل والبرقيات و

ي تفادل هذه النصوص في إطار سعي الوزارة لاإلحتفاظ وتأمين المحتفظ بهم وتتنز  

 ةألمنيلة في مراكز وغرف اإلحتفاظ التابعة للوحدات اواإلخالالت المسج  النقائص 

 .لتلك الغرفومزيد العناية بالبيئة اإلنسانية 
 

ظة قة بالتعامل مع ذي الشبهة من خالل ملحوتوضيح مختلف اإلجراءات المتعل   -

 للقانون ديدةبات تطبيق األحكام الجقة بمتطل  المتعل   2016ماي  30بتاريخ  01العمل عدد 

راءات ة اإلجم لمجل  المتم  ح و( المنق  2016فيفري  16خ في )المؤر   2016لسنة  5عدد 

 ة.الجزائي  
 

ام ة باحترمنيدات الفجئية للوقوف على مدى التزام الوحدات األتكثيف الرقابات والتفق   -

ك ي ذلفالقوانين النافذة والممارسات الفضلى في مجال التعامل مع ذي الشبهة بما 

 ديدةالحرص على توجيه اهتمام أعوان الضابطة العدلية نحو استيعاب األحكام الج

ة كلي  الش المشار إليها أعاله، وذلك عبر االلتزام بتحرير محاضر مستوفاة اإلجراءات

نات لضمااة والتنسيق الدائم مع جهاز النيابة العمومية بما يكفل تكريس والموضوعي  

حماية ودلة دفاع والمحاكمة العاه في القة خاصة بحق  ل  ة لذي الشبهة والمتعالقانوني  

 ة.ة والمعنوي  الجسدي   حرمته
 

انات الضم ة بهذهع كل من يرتكب تجاوزات مخل  تتب   - التشريع الجزائي التونسي أقر   -

لناتج اذيب دة تصل إلى السجن لبقية العمر بالنسبة إلى حاالت التععقوبات مشد   وأقر  

 ثانيا من المجلة الجزائية(. 101عنها الموت )الفصل 
 

 :جيةق بمسألة رصد أماكن االحتفاظ وفتحها أمام الرقابات الخارفي ما يتعل  . 3
 

ق والمتعل   2013أكتوبر  21المؤرخ في  2013لسنة  43منح القانون األساسي عدد  -

ع بالشخصية ة تتمت  )وهي هيئة عمومية مستقل   بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

سلطات واسعة )لذات الهيئة( في مجال المعنوية واالستقالل اإلداري والمالي( 

ة مة وأخرى فجئي  االحتفاظ، وذلك من خالل منحها صالحية القيام بزيارات دورية منظ  

دون سابق إعالم وفي أي وقت تختاره ألماكن االحتجاز التي يوجد فيها أشخاص 
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د من خلوها من ممارسة والتأك  كن أن يكونوا محرومون من حريتهم محرومون أو يم

عذيب وغيره من المعامالت أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ومراقبة الت

لحقوق اإلنسان معايير الدولية وفقا للمدى تالؤم ظروف االحتجاز وتنفيذ العقوبة 

التقارير بإنجاز ونشر البحوث والدراسات و د الهيئة أيضاتتعه  ووالقوانين الوطنية، 

لتعذيب والممارسات المهينة ومساعدة غيرها من الهيئات ذات العالقة بالوقاية من ا

على إنجازها وإعداد مبادئ توجيهية عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من 

التعذيب وغيره من ظروف المعاملة أو العقوبة القاسية الالإنسانية أو المهينة يتم 

من  10و 9و 8و 7الفصول اعتمادها في أماكن االحتجاز واآلليات المالئمة لكشفه )

 القانون األساسي المشار إليه(.
 

من  ارجيتعزيزا للرقابة على أماكن الحرمان من الحرية وتفعيال آللية الرصد الخ -

ت ليانت وزارة الداخلية جميع اآلأجل معاملة األشخاص المحرومين من حريتهم، مك  

ة،  الدولية  للهجر والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المتخصصة )المنظمة

حقوق نة المة أطباء بالحدود، لجاإلنسان، منظ الرابطة  التونسية  للدفاع  عن  حقوق

شراف عة إلالحريات التابعة للبرلمان األوروبي...( من زيارة مراكز اإلحتفاظ الخاضو

وع ر وقوزارة الداخلية من أجل إرساء الضمانات اإلجرائية والحد من احتمال أو خط

ألحمر يب اب وسوء المعاملة، حيث تواصل البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصلالتعذي

ة عن منبثقيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كآلية وقائية وطنية واله CICRبتونس 

ة ساميمصادقة تونس على البروتوكول اإلضافي التفاقية منع التعذيب والمفوضية ال

م ودون إلعالاإلنسان والحريات األساسية بمجرد الحقوق اإلنسان والهيئة العليا لحقوق 

هم دون مع ثطلب ترخيص، القيام بزيارة أماكن االحتفاظ وااللتقاء بالموقوفين والتحد  

 (.2018إلى غاية ماي  2011زيارة رقابة منذ سنة  90رقيب أو شاهد )عدد 

 

 

حقوق ها لدى احترامخذة في مجال مكافحة اإلرهاب ومق بالتدابير المت  في ما يتعل  . 4

 اإلنسان:
 

ة باألبحاث العدلية والهياكل المشرفة على منظومة تعمل الوحدات األمنية المختص   -

ة للسلط االحتفاظ في كنف الضوابط الدستورية والقانونية تحت الرقابة المستمر  

زت هذه المنظومة على إثر صدور القانون عدد مراحل تدخلها، وقد تعز   القضائية طيلة

ومنع غسيل ق بمكافحة اإلرهاب والمتعل   2015أوت  7المؤرخ في  2015لسنة  26

التنقيحات األخيرة التي شملت مجلة اإلجراءات الجزائية بمقتضى القانون األموال و

تم من خاللها إقرار ضمانات والتي  2016فيفري  16المؤرخ في  2016لسنة  5عدد 

عهم في إطار قضايا إرهابية هامة لفائدة ذي الشبهة بما في ذلك المشتبه بهم الجاري تتب  

الرقابة على أعمال مأموري الضابطة العدلية بما يكفل  لتعزيزووضع آليات جديدة 

ع للمشتبه بهم حقوقهم المكفولة خالل مختلف أطوار المساءلة الجزائية وفقا للتشري
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ع بقرينة البراءة المنصوص هم في التمت  النافذ وهي الحقوق المنبثقة باألساس عن حق  

 من الدستور. 27عليها بالفصل 
 

فة يام بكاالقإلنسان بيها للتعذيب وانتهاك حقوق اتلتزم وزارة الداخلية في إطار تصد   -

زارة الود بالتفق  التحقيقات اإلدارية الالزمة عن طريق هياكل الرقابة والتحريات و

ط ور  تقة بشبهات جميع الشكايات والعرائض المرفوعة لديها والمتعل  متابعة بخصوص 

 طةمسل  تعذيب على عالقة بشبهات بعض أعوان قوات األمن الداخلي في ممارسات 

زارة مصالح و وعند اإلقتضاء فإن  بهم في إطار قضايا إرهابية،  محتفظأشخاص على 

 ،رساتلمماطين في هذه اعوان المور  األ الجزائية ضد   دعوةالد بإثارة تتعه   الداخلية

 وسيادة القانون وحفاظا على هيبةمؤاخذتهم إداريا ضمانا الحترام فضال عن 

 المهنة األمنية. وأخالقيات
 

ية اتفاقفي إطار مصادقتها على البروتوكول اإلختياري الملحق ب -التزمت بالدنا  -

بإحداث  -ة الالإنسانية أو المهينالمعاملة القاسية وغيره من ضروب مناهضة التعذيب و

 سلطاتن قانوالى "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" والتي منحها ة تسم  هيئة مستقل  

رات ي البالغات واإلشعافضال عن تلق  ووالية واسعة على جميع أماكن اإلحتجاز، 

حسب بتها ي بشأنها وإحالحول الحاالت المحتملة للتعذيب في أماكن اإلحتجاز والتقص  

 الحالة إلى السلط اإلدارية والقضائية.

 

 
 

اب العق التدابير المت خذة لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة ومسألة اإلفالت من. 5

 :د والتحقيقات اإلداريةمنظومة الرقابة والتفق  وتعزيز 
 

لي ن الداخات األمد والرقابة الداخلية على قومنظومة التفق  بادرت وزارة الداخلية بمراجعة  -

ي مركز من خالل إحالة اختصاص البت في اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان إلى هيكل

زارة مصالح ولكزية ال في التفقدية المرث  د التابعة لألسالك األمنية مممستقل عن هياكل التفق  

تعلق المو 2017جوان  9المؤرخ في  2017لسنة  737بمقتضى األمر عدد  المحدثةالداخلية 

لهيكلي اق بالتنظيم والمتعل   1991أفريل  01المؤرخ في  1991لسنة  543بتنقيح األمر عدد 

حريات شرة التة بمباد التفقدية المركزيتتعه   ،األمر المذكورلوزارة الداخلية، ووفقا لمقتضيات 

ية الداخلوزارة الواردة على النات العرائض واإلعوواألبحاث في مضمون الشكاوى، 

كل هيا ن أوأو استغالل نفوذ أو تجاوزات جسيمة منسوبة ألعوا  قة بشبهات فساد والمتعل  

 .الداخلية وزارة
 

لسيد ث إلى ابحاد واألترفع التفقدية المركزية تقارير في نتائج أعمال المراقبة والتفق   -

ات عتتب  ولها عند االقتضاء طلب إثارة الن مقترحاتها بشأنها وزير الداخلية تتضم  

ة بها الوارد اتي  ى متابعة تنفيذ التوصاإلدارية والقضائية وفقا للتشريع النافذ كما تتول  

 بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالوزارة.
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لوحدات ام ادات الفجئية والمعلنة للوقوف على مدى التزيتم تكثيف الرقابات والتفق   -

 الشبهة ع ذيالقوانين النافذة والممارسات الفضلى في مجال التعامل م األمنية باحترام

ام ألحكابما في ذلك الحرص على توجيه اهتمام أعوان الضابطة العدلية نحو استيعاب 

اة ، وذلك عبر االلتزام بتحرير محاضر مستوف2016لسنة  5الجديدة للقانون عدد 

 ما يكفلة، بم مع جهاز النيابة العمومياإلجراءات الشكلية والموضوعية والتنسيق الدائ

اكمة المحقة خاصة بحقه في الدفاع وتكريس الضمانات القانونية لذي الشبهة والمتعل  

 المعنوية.العادلة وحماية الحرمة الجسدية و
 

خلية حقوق  ة،اعيي الشكاوى والعرائض )التفقديات القطر وزارة الداخلية على نظام لتلق  تتوف   -

سؤوليات يد المدة لتحقمع المواطن...(، ويتم إجراء األبحاث اإلدارية المعم   مكتب العالقةاإلنسان، 

ة لدوليمات والجمعيات الوطنية أو االعرائض الواردة من طرف المنظ  في جميع الشكاوى و

ند يا أو عكتاب الناشطة في المجال مع الحرص على إيالئها األهمية القصوى من خالل الرد عليها

و أ       سوء المعاملة  وأض أشخاص لالعتداء بالعنف معلومات بشأن إدعاءات بتعر  ر توف  

لي ن الداختجاوز حدود السلطة، وفي صورة ارتكاب أحد أفراد قوات األم وأاستغالل النفوذ 

د تصل ثانية قجة الإلخالالت مهنية تتم مؤاخذته إداريا بتسليط عقوبات من الدرجة األولى أو الدر

 لجهاتالعزل من الوظيف وفي عدد من الحاالت يتم إحالة الملف للقضاء لتتولى إلى حد ا

 البت في الدعاوى.عد ذلك التعهد به وإتمام النظر والقضائية ب

 

 بخصوص طول آجال فترة اإلحتفاظ والرقابة القضائية: .6
 

ية ة بالبحث في جرائم اإلرهاب في كنف الضوابط الدستورتعمل الوحدات المختص   -

ة لسن 26 عدد ة للسلط القضائية، خاصة إثر صدور القانونوالقانونية تحت الرقابة المستمر  

لتنقيحات ق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال وال  والمتع 2015أوت  7خ في المؤر   2015

 16خ في ر  المؤ 2016لسنة  05األخيرة التي شملت مجلة اإلجراءات الجزائية )القانون عدد 

ت ع آلياووض ،ة لفائدة ذي الشبهة( والتي تم من خاللها إقرار ضمانات هام  2016فيفري 

 الضابطة العدلية.جديدة لتعزيز الرقابة القضائية على أعمال مأموري 
 

ن وكيل مكيت ع التونسي الجرائم اإلرهابية بأحكام خاصة، من ذلك أنه تم  أفرد المشر   -

بعدم  الجمهورية وقاضي التحقيق للضرورة التي يقتضيها البحث في جرائم اإلرهاب،

د ه بعالسماح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغير

إلحتفاظ، ساعة من تاريخ ا 48اإلطالع على أوراق الملف، على أال تتجاوز مدة المنع 

 تإجراءاالمكان( فإن و اإلرهابية )امتدادها في الزمان ونظرا لتشعب الجريمة

د األبحاث في هذا الصنف من الجرائم تخضع إلى رقابة قاضي التحقيق المتعه  

 بالقضية، كما تخضع طلبات التمديد إلى ضرورة التعليل.
 

ع األشخاص المحتفظ بهم في جرائم اإلرهاب بنفس الضمانات الممنوحة للغير يتمت   -

لشبهة من حيث االتصال بالمحامي وإعالم عائالتهم بوقوع االحتفاظ وطلب من ذوي ا

العرض على الفحص الطبي وتلقي العالج والحق في تقديم شكاية في حال تجاوز 
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 حدود السلطة كما تواصل السلطة القضائية بسط رقابتها وتوجيه أعمال الضابطة

 بصفة مطلقة. العدلية
 

 )حالة المتخذة لمكافحة اإلرهاب والتوقي من أخطارهبخصوص التدابير الوقائية  .7

 الطوارئ، اإلقامة الجبرية، منع السفر...(:
 

ون حالة الطوارئ ويتم حاليا إعداد مشروع قان 1978لسنة  50ينظم األمر عدد  -

مر به تلذي أساسي لتنظيم هذه الحالة وفقا ألحكام الدستور. واعتبارا للظرف األمني ا

ي فيها فتم اإلعالن عن حالة الطوارئ والتمديد  ،البالد وفي سياق مكافحة اإلرهاب

 يها علىفيد دة مع التأكعدة فترات متبوعة في كل مرة بإعالم األمين العام لألمم المتح

 عدم المساس من أي حق أو حرية أساسية.
 

ميع جقرار والستالدوليين األمن ف تهديدا مستمرا للسلم ول اإلرهاب والتطر  وحيث يشك   -

ءات جرات في إطار تشديد اإلوبالرغم من أن الدولة التونسية التجأ ،البلدان والشعوب

غم إنها ورفارئ، اإلرهاب إلى إعالن العمل بقانون الطوخذة لمكافحة التدابير األمنية المت  و

لم  ،داخليةر اللها هذا القانون للسلطة التنفيذية وخاصة لوزيالصالحيات الواسعة التي يخو  

ل خو  ن ذلك يم ،انقة باحترام وحماية حقوق اإلنستحد من التزاماتها الوطنية والدولية المتعل  

را خطي قامة الجبرية على أي شخص "يعتبر نشاطههذا القانون لوزير الداخلية فرض اإل

في  دولةغير أنه لم يغفل عن التنصيص على الواجب المحمول على ال ،على األمن العام"

شة معي هذا اإلطار والمتمثل في ضرورة اتخاذ السلطات لكل اإلجراءات الالزمة لضمان

من ذات  05)طبق الفصل هؤالء األشخاص )المعنيين بقرار اإلقامة الجبرية( وعائالتهم 

ين خاضعاألمر(، هذا إضافة إلى أنه يتم دوريا مراجعة وضعيات العديد من األشخاص ال

ن تنقل بين اللقرار اإلقامة الجبرية حيث يتم الرفع جزئيا من هذا القرار بما يسمح لهم م

إلجراء اهذا منازلهم وأماكن عملهم أو دراستهم وهو األمر الذي يؤكد أن الغاية القصوى ل

ية رهابإهو حصر تحركات هؤالء األشخاص توقيا من إمكانية إقدامهم على ارتكاب أعمال 

 حبس.و الأوليست الغاية أن يكون الوضع تحت اإلقامة الجبرية شكال من أشكال االعتقال 
 

اذ كل ية اتخالدفاع الوطني في تونس( باألساس مسؤول)وزارتا الداخلية ول الدولة تتحم   -

اب إلرهت الكفيلة بحماية جميع األشخاص المقيمين داخل أراضيها من ظاهرة ااإلجراءا

مة لسالاوذلك في نطاق قيامها بواجباتها اإليجابية لضمان الحق في الحياة والحق في 

ول الد الجسدية وبقية الحقوق اإلنسانية والحريات األساسية األخرى لذلك يتعين على

ي ون التمن خالل منظومة حقوق اإلنسان ودولة القانمن اإلرهاب  التركيز على الوقاية

أوت  07في  المؤرخ 2015لسنة  26والتقيد بها، لذا نص القانون)عدد  يتحتم عليها احترامها

 مكافحةلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال على إحداث لجنة وطنية والمتعل   (2015

لبالد ( تتعاون مع نظيراتها با70و 69و 68و 66اإلرهاب لدى رئاسة الحكومة )الفصول 

مها برز مهاأمن و ليمية والثنائية المصادق عليهاواإلق األجنبية في إطار اإلتفاقيات الدولية

اب في إلرهمتابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل األممية المختصة ذات الصلة بمكافحة ا

 إطار وفاء تونس بالتزاماتها الدولية.
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نة ل لجستراتيجية وطنية لمكافحة التطرف واإلرهاب من قبسنت الدولة التونسية ا -

لتابعة اهاب تضم ممثلين عن مختلف الوزارات بمساعدة المديرية التنفيذية لمقاومة اإلر

 ياغةلمنظمة األمم المتحدة وبمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني، حيث تمت ص

مراعية سبة ووالرد( لتكون متنامحاورها األربعة األساسية )الوقاية، الحماية، التتبع 

 لمختلف مبادئ حقوق اإلنسان المتعارف عليها وذلك من خالل تنصيصها على :
 

دم المس من حرية *منع كل تحريض على ارتكاب أعمال إرهابية مع مراعاة ع 

 التعبير.الرأي و

 *تعزيز دور المرأة في الوقاية من التطرف. 

 ي اإلرهاب.واإلقتصادية والفكرية التي تغذ  *معالجة العوامل اإلجتماعية  

 

 

 ع وقبول اآلخر وتطوير خطاب ديني معتدل.*نشر ثقافة التسامح والتنو   

روا من روا أو تأث  *توفير اإلحاطة النفسية واإلجتماعية باألشخاص الذين تضر   

 عمليات إرهابية.

 لبشر.*تعزيز إجراءات الوقاية لمكافحة تهريب المهاجرين واإلتجار با 

 ي من استقطاب عناصر جديدة عبر األنترنات*اعتماد مقاربة وطنية للتوق  

 مس منفة على الشباب دون الوالتقليص قدر اإلمكان من تأثير الدعاية المتطر  

 حرية النفاذ إلى األنترنات.

 تجريمي لظاهرة المقاتلين األجانب من خالل تعزيز اإلطار القانوني ل*التصد  

رامج بم إلى ر مع العمل على إخضاعهلهم إلى بؤر التوت  وتسهيل تنق  استقطابهم 

 كفيلة بإعادة إدماجهم داخل المجتمع.خاصة بمقاومة التطرف 

وق *مراقبة استعمال وسائل تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في إطار احترام حق

ستور اإلنسان وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنين وفقا للد

 والمعاهدات الدولية.

ال ئي فعوإرساء نظام قضا ،لقانون*التأكيد على أن احترام حقوق اإلنسان وسيادة ا

نات  للمحاكمة العادلة، منسجم مع المعايير الدوليةو   يمكنالأساسية التي هي مكو 

 انتهاكها بحجة مكافحة اإلرهاب.
 

ر من بؤ بالخارج والعائدينبخصوص التعامل مع المقاتلين اإلرهابيين الموجودين  .8

 التوتر والتضييقات على عائالتهم بتونس:
 

ط وذلك بعد تور   ،تمثل ظاهرة عودة المقاتلين أبرز تهديد لجميع الدول دون استثناء -

وهو ما استوجب من  ،عمليات إرهابيةالعديد من العناصر العائدة من بؤر التوتر في 

ر شامل لمعالجتها من بينها المصادقة على قانون مكافحة وضع تصو   الدولة التونسية

ن عددا من الفصول التي تجرم التسفير واالنتماء اإلرهاب وغسل األموال الذي يتضم  

غ إلى منظمات إرهابية بالخارج، تحسيس العائالت واألهالي على المبادرة باإلبال

ل إلى بؤر بصفة طوعية عن أبنائهم وأقاربهم الذين تم التغرير بهم وتجنيدهم للتحو  
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التوتر، توثيق التعاون مع المنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة تسفير الشبان إلى 

 بؤر التوتر.
 

نها وفاًء مالدولة التونسية وحرصت ، خطورة المقاتلين اإلرهابيين األجانببالنظر ل -

"باعتباره  2178على تنفيذ مقتضيات قرار مجلس األمن الدولي رقم اماتها الدولية بالتز

ألفراد قل انقرارا مرجعيا لكل الدول األطراف يُْلزمها بمنع وقمع تجنيد أو تنظيم أو 

ة الذين يسافرون إلى دول أخرى بغرض إرتكاب أعمال إرهابية مع الضرورة المل ح 

 اتلونلمواجهة األخطار التي يشكلها المقلقرار" للتنفيذ الكامل والفوري لهذا ا

هزة ألجمع ا الدولي واتخذت تدابير في شأنهم كتوثيق التعاون ،اإلرهابيون األجانب

شأنهم يق بي لتسفير الشباب إلى مناطق الصراع، و يجري التنسالمقابلة من أجل التصد  

تها شرات المنظمة ونمع مكتب األنتربول بتونس من أجل إدراج هوياتهم بقاعدة بيانا

ية ذات الركن األزرق )تقضي بتحديد مكان الشخص المطلوب ومعرفة سوابقه العدل

 وأنشطته اإلجرامية( .
 

ع جمي على إخضاعالداخلية في إطار القانون الجاري به العمل  تعمل مصالح وزارة -

 تالعناصر العائدة من مناطق الصراع حال عودتهم إلى أرض الوطن إلى التحريا

التهم و إحالمألوفة من قبل األجهزة األمنية المختصة ووضعهم تحت اإلقامة الجبرية أ

لى إضلوعهم في أعمال لها عالقة باإلرهاب )انضمام ثبوت على العدالة في صورة 

 .بالتنسيق الدائم مع وزارة العدلجماعات مسلحة، تمويل، شبكات تسفير ...( 

 ية أوتجريم اإلضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيو بخصوص. 9

 ية أواألساسية أو بوسائل النقل أو االتصاالت أو بالمنظومة المعلوماتبالبنية 

 صالنا ينص على ذلك الفبالمرافق العمومية في إطار مشروع فردي أو الجماعي  كم

 2015من قانون  14و 13

ارد الموتجريم اإلضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو ب ال حظ المقرر الخاص أن

ية أو معلوماتة الالحيوية أو بالبنية األساسية أو بوسائل النقل أو االتصاالت أو بالمنظوم

 صالنبالمرافق العمومية في إطار مشروع فردي أو الجماعي  كما ينص على ذلك الف

ق عام ال تنطوي على قصد يمكن أن يستوعب جرائم ح 2015من قانون  14و 13

ب إرهابي، والحال ان العكس هو الصحيح إذ أن إدراج القصد الجنائي الخاص صل

 جرائمهو الذي يسمح باستبعاد جرائم الحق العام، فال تدخل في خانة ال 13الفصل 

 اإلرهابية، االعتداءات العادية التي يحركها قصد جنائي خاص.

 تجريم التكفير : بخصوص. 10

ن ال أالحظ المقرر الخاص أن تجريم التكفير يمس من الحق في حرية التعبير، والح

ذ تم ية إتجريم هذا الفعل فرضته خصوصية واقع الجريمة اإلرهابية في البالد التونس

 ار دمهم.تكفير عديد األشخاص وإهد

 تجريم اإلشادة بالجريمة اإلرهابية : بخصوص. 11
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ي فلحق الحظ المقرر الخاص أن تجريم اإلشادة بجريمة إرهابية وتمجيدها يمس من ا 

ف حرية التعبير، والحال أنها تعد من أخطر الجرائم التي تزرع الفكر المتطر

 وتستقطب األفراد وتشجعهم على ارتكاب الجرائم اإلرهابية 

قوق الحدولي الخاص بكما أن ممارسة الحق في التعبير لها ضوابطها حتى في العهد ال

 المدنية والسياسية الذي استشهد به المقرر الخاص.

 

 

 

 


