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 للمقّرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية   
 يف سياق مكافحة اإلرهاب حول زايرته إىل تونس يف الفرتة املمتدة من

 2017فيفري  3جانفي إىل  30

* * * 
   ر األممي اخلاص )من عرضا ملختلف الزايرات واللقاءات واحملاداثت اليت أجراها املقر  ن التقرير تضم
( مع اهلياكل احلكومية واهليئات الوطنية واجملتمع املدين واملنظ مات ذات 2017فيفري  3جانفي إىل  30

 .والتوق ي من أخطاره العالقة مبكافحة اإلرهاب
 

    ق حبقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب يف تونس، وأشار العام املتعل  ق التقرير للحديث عن السياق تطر
قة حبقوق اإلنسان وصوال إىل إىل اإلطار القانوين بداية من املعاهدات اليت صادقت عليها بالدان واملتعل  

نها يف ما خيص حقوق اإلنسان واملبادئ اليت تضم   2014لة أساسا يف دستور التشريعات الوطنية املتمث  
ق مبكافحة اإلرهاب ومنع واملتعل   2015أوت  7املؤرخ يف  2015لسنة  26القانون األساسي عدد  وكذلك

 .2016غسيل األموال خمتتما ابإلشارة إىل وضع إسرتاتيجية وطنية ملكافحة اإلرهاب يف نوفمرب 
 

   مع منظومة احرتام مة األممية من التعامل ر األممي يف احملور الرابع إىل خماوف ومآخذ املنظ  أشار املقر
 لة يف :ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب يف تونس واملتمث  

 

  تعريفا فضفاضا لإلرهاب قد ال يتماشى واملعايري الدولية  2015لسنة  26تضم ن القانون عدد
ية وجرائم احلق العام ابلرغم من ابإلمكان أن يت سع جمال انطباقه ليشمل بعض اجلرائم العاد ، إذاملعتمدة

 أن طبيعتها حسب القانون الدويل ال تصنف كجرائم إرهابية.
  اإلفالت من العقاب من قبل الوحدات األمنية.التعذيب وسوء املعاملة و استخدام وسائل 
  الة الطوارئ النتهاك القانون الدويل يف جمال احلرايت واحلقوق.حتطبيق و اللجوء 
 همني دون موجب تطبيقا لقانون الطوارئ الساري املفعول.اجلربية على املت   فرض اإلقامة 
  احلق يف السفر إىل اخلارج.فرض قيود على حرية التنقل و 
  املراقبة.تفتيش املنازل و 
  التعامل مع املقاتلني اإلرهابيني املوجودين ابخلارج والعائدين من بؤر التوتر والتضييقات املمارسة على

 عائالهتم بتونس.
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 يف ما يتعّلق بتحديد مفهوم اإلرهاب: .1
  

ويل وعلى هذا األساس تستمر املفاوضات داخل القانون الد  فق عليه يف غياب تعريف واحد ومت   
حدة ملناقشة مشروع اتفاقية موحدة حول اإلرهاب قد حتتوي على تعريف لإلرهاب )أشغال األمم املت  

(، وعلى هذا األساس يستعمل جملس 210/51اللجنة اخلاصة املعنية مبقتضى قرار اجلمعية العامة عدد 
ثالثة معايري لتحديد خصائص اإلرهاب )القصد، الغاية  2004لسنة  1506األمن يف قراره عدد 

 والسلوك اخلصوصي( ويشمل ما يلي:
 

أو  ة اجلسيمةاملدنيني بنية القتل أو األضرار اجلسدي   هة ضد  األعمال اإلجرامية ومنها األعمال املوج   -
 عمليات اختطاف رهائن.

 

أو  هابية يعود إىل اعتبارات سياسية أو فلسفية ظر عما إذا كان سبب ارتكاب عملية إر بقطع الن   -
إيديولوجية أو جنسية أو عرقية أو دينية أو لسبب مثيل هبدف إحداث حالة من اهللع بني الناس أو يف 

مة دولية للقيام بعمل ان أو إكراه حكومة أو منظ  جمموعة معينة أو األشخاص أو هبدف هتديد السك  
د ابملعاهدات والربوتوكوالت الدولية ا ميثل جناية مبقتضى التعريف احملد  ما أو اإلمتناع عن القيام به، م

 ابإلرهاب.
 

ق املتعل  و  2015أوت  7املؤرخ يف  2015لسنة  26أتسيسا على ذلك، ضبط القانون األساسي عدد  -
 ن مندا لإلرهاب يتماشى واملعايري الدولية للتمك  مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال تعريفا حمد  

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وللتذكري فإن الفصل مكافحته يف نطاق دولة القانون واملؤسسات و 
ل يضبط التزام تونس مبكافحة اإلرهاب يف إطار دعم اجملهود الدويل حيث ينص على " أن القانون األو  

اجملهود الدويل يف ي لإلرهاب وغسل األموال والوقاية منهما، كما يدعم األساسي يهدف إىل  التصد  
هذا اجملال طبقا للمعايري الدولية ويف إطار اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية املصادق عليها من قبل 
اجلمهورية التونسية، فضال عن ذلك مت نشر القانون املذكور ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية حىت 

ى التشريع املتعلق ابإلرهاب الذي تعتمده السلطات ن عموم الناس من اإلطالع بكل شفافية عليتمك  
 دت عليها املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.العمومية وهو من الشروط األساسية اليت أك  
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يقوم على قصد جنائي خاص واستقى  تعريفا عاماأن يعرف اجلرمية اإلرهابية  2015اختار قانون  -
يقوم على جترمي األفعال اليت أتت هبا  وتعريفا خاصاالصلة  األفعال اجملرمة من قرارات جملس االمن ذات

االتفاقيات والربوتوكوالت التسعة عشر يف جمال مكافحة اإلرهاب وهو املنهج الذي اعتمدته غالبية 
 التشريعات املتقدمة يف جمال مكافحة اإلرهاب.

عن خانة اجلدل الذي وجتدر اإلشارة إىل أن مالحظه املقرر اخلاص خبصوص هذا التعريف ال خيرج 
الزال قائما على صعيد اجملتمع الدويل خبصوص تعريف اإلرهاب األمر الذي حال دون صدور اتفاقية 

 دولية شاملة خبصوص مكافحة اإلرهاب.
 

 يف ما يتعّلق مبنظومة اإلحتفاظ ومتّتع احملتفظ هبم ابلضماانت القانونية املكفولة هلم: .2
 

هات العامة للدولة يف جمال احلرية، عليه الدستور وابلتوج   ابدرت الوزارة يف إطار إلتزامها مبا نص   -
 مالدميقراطية وحقوق اإلنسان، واستكماهلا للجهود املبذولة يف جمال العناية بتحسني معاملة احملتفظ هب

أثناء فرتات االحتفاظ وفقا للتشاريع الوطنية واملعايري الدولية املنطبقة يف اجملال، إبصدار املنشور عدد 
لة لألشخاص احملتفظ هبم، قة الضماانت املخو  ق ابعتماد وتعميم معل  ( املتعل   2014سبتمرب  29)  15

 صفات الدولية املعتمدة. واملواللمعايري  فضال عن مواصلة العناية وهتيئة غرف االحتفاظ طبقا
 

ة الداخلية على غرار ملحوظات العمل أصدرت وزارة الداخلية التونسية مجلة من النصوص التنظيمي   -
ل هذه قة إبحكام مراقبة غرف اإلحتفاظ وأتمني احملتفظ هبم وتتنز  والربقيات والتعليمات الدائمة واملتعل  

لة يف مراكز وغرف اإلحتفاظ واإلخالالت املسج  النصوص يف إطار سعي الوزارة لتفادي النقائص 
 .لتلك الغرفالتابعة للوحدات األمنية ومزيد العناية ابلبيئة اإلنسانية 

 

 01قة ابلتعامل مع ذي الشبهة من خالل ملحوظة العمل عدد توضيح خمتلف اإلجراءات املتعل   -
خ )املؤر   2016لسنة  5بات تطبيق األحكام اجلديدة للقانون عدد قة مبتطل  املتعل   2016ماي  30بتاريخ 

 ة.ة اإلجراءات اجلزائي  م جملل  املتم  ح و ( املنق  2016فيفري  16يف 
 

دات الفجئية للوقوف على مدى التزام الوحدات األمنية ابحرتام القوانني تكثيف الرقاابت والتفق   -
مع ذي الشبهة مبا يف ذلك احلرص على توجيه اهتمام النافذة واملمارسات الفضلى يف جمال التعامل 

أعوان الضابطة العدلية حنو استيعاب األحكام اجلديدة املشار إليها أعاله، وذلك عرب االلتزام بتحرير 
ة والتنسيق الدائم مع جهاز النيابة العمومية مبا يكفل ة واملوضوعي  حماضر مستوفاة اإلجراءات الشكلي  
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ه يف الدفاع واحملاكمة العادلة ومحاية حرمته قة خاصة حبق  ة لذي الشبهة واملتعل  نوني  تكريس الضماانت القا
 ة.ة واملعنوي  اجلسدي  

 

عقوابت  ة هبذه الضماانت وأقر  تتب ع كل من يرتكب جتاوزات خمل   - أقر  التشريع اجلزائي التونسي -
 101ناتج عنها املوت )الفصل دة تصل إىل السجن لبقية العمر ابلنسبة إىل حاالت التعذيب المشد  

 اثنيا من اجمللة اجلزائية(.
 

 :يف ما يتعّلق مبسألة رصد أماكن االحتفاظ وفتحها أمام الرقاابت اخلارجية. 3
 

ابهليئة الوطنية ق واملتعل   2013أكتوبر  21املؤرخ يف  2013لسنة  43منح القانون األساسي عدد  -
ع ابلشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري ة تتمت  )وهي هيئة عمومية مستقل   للوقاية من التعذيب

واملايل( سلطات واسعة )لذات اهليئة( يف جمال االحتفاظ، وذلك من خالل منحها صالحية القيام 
ويف أي وقت ختتاره ألماكن االحتجاز اليت يوجد ة دون سابق إعالم مة وأخرى فجئي  بزايرات دورية منظ  

د من خلوها من ممارسة والتأك  كن أن يكونوا حمرومون من حريتهم فيها أشخاص حمرومون أو مي
التعذيب وغريه من املعامالت أو العقوابت القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومراقبة مدى تالؤم ظروف 

 تتعه د اهليئة أيضاو ايري الدولية حلقوق اإلنسان والقوانني الوطنية، معوفقا للاالحتجاز وتنفيذ العقوبة 
التقارير ذات العالقة ابلوقاية من التعذيب واملمارسات املهينة إبجناز ونشر البحوث والدراسات و 

ومساعدة غريها من اهليئات على إجنازها وإعداد مبادئ توجيهية عامة ابلتنسيق مع اجلهات املعنية 
التعذيب وغريه من ظروف املعاملة أو العقوبة القاسية الالإنسانية أو املهينة يتم اعتمادها يف  للوقاية من

من القانون األساسي املشار  10و 9و 8و 7أماكن االحتجاز واآلليات املالئمة لكشفه )الفصول 
 إليه(.

 

من أجل معاملة تعزيزا للرقابة على أماكن احلرمان من احلرية وتفعيال آللية الرصد اخلارجي  -
نت وزارة الداخلية مجيع اآلليات واهليئات واملنظمات الوطنية األشخاص احملرومني من حريتهم، مك  

مة والدولية املتخصصة )املنظمة الدولية  للهجرة،  الرابطة  التونسية  للدفاع  عن  حقوق اإلنسان، منظ
ورويب...( من زايرة مراكز اإلحتفاظ اخلاضعة احلرايت التابعة للربملان األأطباء بالحدود، جلنة احلقوق و 

إلشراف وزارة الداخلية من أجل إرساء الضماانت اإلجرائية واحلد من احتمال أو خطر وقوع التعذيب 
يئة واهل CICRوسوء املعاملة، حيث تواصل البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األمحر بتونس 
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منبثقة عن مصادقة تونس على الربوتوكول اإلضايف ائية وطنية الوطنية للوقاية من التعذيب كآلية وق
التفاقية منع التعذيب واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلرايت 
األساسية مبجرد اإلعالم ودون طلب ترخيص، القيام بزايرة أماكن االحتفاظ وااللتقاء ابملوقوفني 

 (.2018إىل غاية ماي  2011زايرة رقابة منذ سنة  90يب أو شاهد )عدد ث معهم دون رقوالتحد  
 
 يف ما يتعّلق ابلتدابري املّتخذة يف جمال مكافحة اإلرهاب ومدى احرتامها حلقوق اإلنسان:. 4
 
ابألحباث العدلية واهلياكل املشرفة على منظومة االحتفاظ يف كنف ة تعمل الوحدات األمنية املختص   -

زت ة للسلط القضائية طيلة مراحل تدخلها، وقد تعز  الضوابط الدستورية والقانونية حتت الرقابة املستمر  
ق مبكافحة واملتعل   2015أوت  7املؤرخ يف  2015لسنة  26هذه املنظومة على إثر صدور القانون عدد 

التنقيحات األخرية اليت مشلت جملة اإلجراءات اجلزائية مبقتضى القانون ومنع غسيل األموال و اإلرهاب 
واليت مت من خالهلا إقرار ضماانت هامة لفائدة ذي  2016فيفري  16املؤرخ يف  2016لسنة  5عدد 

لتعزيز الرقابة  عهم يف إطار قضااي إرهابية ووضع آليات جديدةالشبهة مبا يف ذلك املشتبه هبم اجلاري تتب  
على أعمال مأموري الضابطة العدلية مبا يكفل للمشتبه هبم حقوقهم املكفولة خالل خمتلف أطوار 

ع بقرينة الرباءة هم يف التمت  املساءلة اجلزائية وفقا للتشريع النافذ وهي احلقوق املنبثقة ابألساس عن حق  
 من الدستور. 27املنصوص عليها ابلفصل 

 

إلنسان ابلقيام بكافة التحرايت يها للتعذيب وانتهاك حقوق الداخلية يف إطار تصد  تلتزم وزارة ا -
د ابلوزارة خبصوص متابعة مجيع الشكاايت التفق  والتحقيقات اإلدارية الالزمة عن طريق هياكل الرقابة و 

ات على ط بعض أعوان قوات األمن الداخلي يف ممارسقة بشبهات تور  والعرائض املرفوعة لديها واملتعل  
هبم يف إطار قضااي إرهابية، وعند اإلقتضاء فإن   حمتفظأشخاص مسل طة على عالقة بشبهات تعذيب 

فضال عن  ،طني يف هذه املمارساتاألعوان املور   اجلزائية ضد   الدعوةد إباثرة مصاحل وزارة الداخلية تتعه  
 أخالقيات املهنة األمنية.مؤاخذهتم إداراي ضماان الحرتام وسيادة القانون وحفاظا على هيبة و 

 

يف إطار مصادقتها على الربوتوكول اإلختياري امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب  -التزمت بالدان  -
ى "اهليئة الوطنية ة تسم  إبحداث هيئة مستقل   -الالإنسانية أو املهينة غريه من ضروب املعاملة القاسية و و 

سلطات ووالية واسعة على مجيع أماكن اإلحتجاز، فضال للوقاية من التعذيب" واليت منحها القانون 
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ي البالغات واإلشعارات حول احلاالت احملتملة للتعذيب يف أماكن اإلحتجاز والتقص ي بشأهنا عن تلق  
 وإحالتها حبسب احلالة إىل السلط اإلدارية والقضائية.

 

اإلفالت من العقاب وتعزيز منظومة التدابري املّتخذة ملكافحة التعذيب وسوء املعاملة ومسألة . 5
 :الرقابة والتفّقد والتحقيقات اإلدارية

 

د والرقابة الداخلية على قوات األمن الداخلي من خالل إحالة ابدرت وزارة الداخلية مبراجعة منظومة التفق   -
د التابعة اإلنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان إىل هيكل مركزي مستقل عن هياكل التفق  اختصاص البت يف 
 2017لسنة  737مبقتضى األمر عدد  احملدثةال يف التفقدية املركزية ملصاحل وزارة الداخلية لألسالك األمنية ممث  

ق واملتعل   1991أفريل  01املؤرخ يف  1991لسنة  543واملتعلق بتنقيح األمر عدد  2017جوان  9املؤرخ يف 
د التفقدية املركزية مبباشرة التحرايت تتعه   ،األمر املذكورلوزارة الداخلية، ووفقا ملقتضيات ابلتنظيم اهليكلي 

  قة بشبهات فساد العرائض واإلعالانت الواردة على وزارة الداخلية واملتعل  و واألحباث يف مضمون الشكاوى، 
 جسيمة منسوبة ألعوان أو هياكل وزارة الداخلية.أو استغالل نفوذ أو جتاوزات 

 

د واألحباث إىل السيد وزير الداخلية ترفع التفقدية املركزية تقارير يف نتائج أعمال املراقبة والتفق   -
عات اإلدارية والقضائية وفقا للتشريع النافذ  ن مقرتحاهتا بشأهنا وهلا عند االقتضاء طلب إاثرة التتب  تتضم  

 ات الواردة هبا ابلتنسيق مع اهلياكل املعنية ابلوزارة.متابعة تنفيذ التوصي   كما تتوىل  
 

دات الفجئية واملعلنة للوقوف على مدى التزام الوحدات األمنية ابحرتام يتم تكثيف الرقاابت والتفق   -
جيه القوانني النافذة واملمارسات الفضلى يف جمال التعامل مع ذي الشبهة مبا يف ذلك احلرص على تو 

، وذلك عرب 2016لسنة  5اهتمام أعوان الضابطة العدلية حنو استيعاب األحكام اجلديدة للقانون عدد 
االلتزام بتحرير حماضر مستوفاة اإلجراءات الشكلية واملوضوعية والتنسيق الدائم مع جهاز النيابة 

حبقه يف الدفاع واحملاكمة  قة خاصةالعمومية، مبا يكفل تكريس الضماانت القانونية لذي الشبهة واملتعل  
 املعنوية.العادلة ومحاية احلرمة اجلسدية و 

 

ة، خلية حقوق اإلنسان، مكتب ي الشكاوى والعرائض )التفقدايت القطاعير وزارة الداخلية على نظام لتلق  تتوف   -
العرائض الواردة الشكاوى و  يد املسؤوليات يف مجيعقة لتحدمع املواطن...(، ويتم إجراء األحباث اإلدارية املعم   العالقة

مات واجلمعيات الوطنية أو الدولية الناشطة يف اجملال مع احلرص على إيالئها األمهية القصوى من من طرف املنظ  
       سوء املعاملة  وأض أشخاص لالعتداء ابلعنف ر معلومات بشأن إدعاءات بتعر  خالل الرد عليها كتابيا أو عند توف  
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جتاوز حدود السلطة، ويف صورة ارتكاب أحد أفراد قوات األمن الداخلي إلخالالت مهنية تتم  وأأو استغالل النفوذ 
مؤاخذته إداراي بتسليط عقوابت من الدرجة األوىل أو الدرجة الثانية قد تصل إىل حد العزل من الوظيف ويف عدد من 

 البت يف الدعاوى.عهد به وإمتام النظر و عد ذلك التاحلاالت يتم إحالة امللف للقضاء لتتوىل اجلهات القضائية ب
 
 خبصوص طول آجال فرتة اإلحتفاظ والرقابة القضائية: .6

 

ة ابلبحث يف جرائم اإلرهاب يف كنف الضوابط الدستورية والقانونية حتت الرقابة تعمل الوحدات املختص   -
ق واملتعل   2015أوت  7خ يف املؤر   2015لسنة  26ة للسلط القضائية، خاصة إثر صدور القانون عدد املستمر  

مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال والتنقيحات األخرية اليت مشلت جملة اإلجراءات اجلزائية )القانون عدد 
 ،ة لفائدة ذي الشبهةرار ضماانت هام  ( واليت مت من خالهلا إق2016فيفري  16خ يف املؤر   2016لسنة  05

 ووضع آليات جديدة لتعزيز الرقابة القضائية على أعمال مأموري الضابطة العدلية.
 

متكني وكيل اجلمهورية وقاضي  ع التونسي اجلرائم اإلرهابية أبحكام خاصة، من ذلك أنه مت  أفرد املشر   -
التحقيق للضرورة اليت يقتضيها البحث يف جرائم اإلرهاب، بعدم السماح للمحامي بزايرة ذي الشبهة 
ومقابلته وحضور مساعه أو مكافحته بغريه بعد اإلطالع على أوراق امللف، على أال تتجاوز مدة املنع 

املكان( فإن و  اإلرهابية )امتدادها يف الزمان ساعة من اتريخ اإلحتفاظ، ونظرا لتشعب اجلرمية 48
د ابلقضية، كما إجراءات األحباث يف هذا الصنف من اجلرائم ختضع إىل رقابة قاضي التحقيق املتعه  

 ختضع طلبات التمديد إىل ضرورة التعليل.
 

لشبهة ع األشخاص احملتفظ هبم يف جرائم اإلرهاب بنفس الضماانت املمنوحة للغري من ذوي ايتمت   -
من حيث االتصال ابحملامي وإعالم عائالهتم بوقوع االحتفاظ وطلب العرض على الفحص الطيب 
وتلقي العالج واحلق يف تقدمي شكاية يف حال جتاوز حدود السلطة كما تواصل السلطة القضائية بسط 

 بصفة مطلقة. العدلية رقابتها وتوجيه أعمال الضابطة
 

املتخذة ملكافحة اإلرهاب والتوقي من أخطاره )حالة الطوارئ، خبصوص التدابري الوقائية  .7
 اإلقامة اجلربية، منع السفر...(:

 

حالة الطوارئ ويتم حاليا إعداد مشروع قانون أساسي لتنظيم هذه  1978لسنة  50ينظم األمر عدد  -
 ،احلالة وفقا ألحكام الدستور. واعتبارا للظرف األمين الذي متر به البالد ويف سياق مكافحة اإلرهاب
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مت اإلعالن عن حالة الطوارئ والتمديد فيها يف عدة فرتات متبوعة يف كل مرة إبعالم األمني العام 
 دة مع التأكيد فيها على عدم املساس من أي حق أو حرية أساسية.لألمم املتح

 

والستقرار مجيع البلدان الدوليني األمن ف هتديدا مستمرا للسلم و ل اإلرهاب والتطر  وحيث يشك   -
خذة التدابري األمنية املت  ت يف إطار تشديد اإلجراءات و وابلرغم من أن الدولة التونسية التجأ ،والشعوب

هلا هذا القانون رهاب إىل إعالن العمل بقانون الطوارئ، فإهنا ورغم الصالحيات الواسعة اليت خيو  ملكافحة اإل
قة ابحرتام ومحاية حقوق مل حتد من التزاماهتا الوطنية والدولية املتعل   ،للسلطة التنفيذية وخاصة لوزير الداخلية

امة اجلربية على أي شخص "يعترب نشاطه ل هذا القانون لوزير الداخلية فرض اإلقمن ذلك خيو   ،اإلنسان
غري أنه مل يغفل عن التنصيص على الواجب احملمول على الدولة يف هذا اإلطار  ،خطريا على األمن العام"

واملتمثل يف ضرورة اختاذ السلطات لكل اإلجراءات الالزمة لضمان معيشة هؤالء األشخاص )املعنيني بقرار 
من ذات األمر(، هذا إضافة إىل أنه يتم دوراي مراجعة وضعيات  05بق الفصل اإلقامة اجلربية( وعائالهتم )ط

العديد من األشخاص اخلاضعني لقرار اإلقامة اجلربية حيث يتم الرفع جزئيا من هذا القرار مبا يسمح هلم من 
جراء هو التنقل بني منازهلم وأماكن عملهم أو دراستهم وهو األمر الذي يؤكد أن الغاية القصوى هلذا اإل

حصر حتركات هؤالء األشخاص توقيا من إمكانية إقدامهم على ارتكاب أعمال إرهابية وليست الغاية أن 
 يكون الوضع حتت اإلقامة اجلربية شكال من أشكال االعتقال أو احلبس.

 

الدفاع الوطين يف تونس( ابألساس مسؤولية اختاذ كل اإلجراءات الكفيلة )وزارات الداخلية و ل الدولة تتحم   -
حبماية مجيع األشخاص املقيمني داخل أراضيها من ظاهرة اإلرهاب وذلك يف نطاق قيامها بواجباهتا اإلجيابية 

رى لذلك لضمان احلق يف احلياة واحلق يف السالمة اجلسدية وبقية احلقوق اإلنسانية واحلرايت األساسية األخ
يتعني على الدول الرتكيز على الوقاية من اإلرهاب من خالل منظومة حقوق اإلنسان ودولة القانون اليت 

ق ( واملتعل  2015أوت  07املؤرخ يف  2015لسنة  26يتحتم عليها احرتامها والتقيد هبا، لذا نص القانون)عدد 
كافحة اإلرهاب لدى رائسة احلكومة مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال على إحداث جلنة وطنية مل

ليمية ( تتعاون مع نظرياهتا ابلبالد األجنبية يف إطار اإلتفاقيات الدولية واإلق70و 69و 68و 66)الفصول 
من أبرز مهامها متابعة وتقييم تنفيذ قرارات اهلياكل األممية املختصة ذات الصلة والثنائية املصادق عليها و 

 وفاء تونس ابلتزاماهتا الدولية.مبكافحة اإلرهاب يف إطار 
 

سنت الدولة التونسية اسرتاتيجية وطنية ملكافحة التطرف واإلرهاب من قبل جلنة تضم ممثلني عن  -
خمتلف الوزارات مبساعدة املديرية التنفيذية ملقاومة اإلرهاب التابعة ملنظمة األمم املتحدة ومبشاركة 
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اغة حماورها األربعة األساسية )الوقاية، احلماية، التتبع خمتلف مكوانت اجملتمع املدين، حيث متت صي
والرد( لتكون متناسبة ومراعية ملختلف مبادئ حقوق اإلنسان املتعارف عليها وذلك من خالل 

 تنصيصها على :
 

 *منع كل حتريض على ارتكاب أعمال إرهابية مع مراعاة عدم املس من حرية الرأي والتعبري. 
 يف الوقاية من التطرف.*تعزيز دور املرأة  
 ي اإلرهاب.*معاجلة العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية والفكرية اليت تغذ   

 
 ع وقبول اآلخر وتطوير خطاب ديين معتدل.*نشر ثقافة التسامح والتنو   
 روا من عمليات إرهابية.روا أو أتث  *توفري اإلحاطة النفسية واإلجتماعية ابألشخاص الذين تضر   
 إجراءات الوقاية ملكافحة هتريب املهاجرين واإلجتار ابلبشر.*تعزيز  

ي من استقطاب عناصر جديدة عرب األنرتانت والتقليص قدر اإلمكان *اعتماد مقاربة وطنية للتوق  
 فة على الشباب دون املس من حرية النفاذ إىل األنرتانت.من أتثري الدعاية املتطر  

ن خالل تعزيز اإلطار القانوين لتجرمي استقطاهبم وتسهيل ي لظاهرة املقاتلني األجانب م*التصد  
كفيلة إبعادة م إىل برامج خاصة مبقاومة التطرف  ر مع العمل على إخضاعهلهم إىل بؤر التوت  تنق  

 إدماجهم داخل اجملتمع.
*مراقبة استعمال وسائل تكنولوجيا اإلتصال احلديثة يف إطار احرتام حقوق اإلنسان ومحاية احلياة 

 اصة واملعطيات الشخصية للمواطنني وفقا للدستور واملعاهدات الدولية.اخل
منسجم مع لقانون، وإرساء نظام قضائي فعال و *التأكيد على أن احرتام حقوق اإلنسان وسيادة ا

أساسية اليت ال ميكن انتهاكها حبجة مكافحة هي مكو انت  للمحاكمة العادلة، املعايري الدولية
 اإلرهاب.

 

التعامل مع املقاتلني اإلرهابيني املوجودين ابخلارج والعائدين من بؤر التوتر خبصوص . 8
 والتضييقات على عائالهتم بتونس:

 

من  ط العديدوذلك بعد تور   ،متثل ظاهرة عودة املقاتلني أبرز هتديد جلميع الدول دون استثناء -
ر وهو ما استوجب من الدولة التونسية وضع تصو   ،العناصر العائدة من بؤر التوتر يف عمليات إرهابية

ن عددا شامل ملعاجلتها من بينها املصادقة على قانون مكافحة اإلرهاب وغسل األموال الذي يتضم  
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العائالت واألهايل على من الفصول اليت جترم التسفري واالنتماء إىل منظمات إرهابية ابخلارج، حتسيس 
ل إىل بؤر التوتر، املبادرة ابإلبالغ بصفة طوعية عن أبنائهم وأقارهبم الذين مت التغرير هبم وجتنيدهم للتحو  

 توثيق التعاون مع املنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة تسفري الشبان إىل بؤر التوتر.
 

رصت الدولة التونسية ووفاًء منها ابلتزاماهتا الدولية ابلنظر خلطورة املقاتلني اإلرهابيني األجانب، ح -
"ابعتباره قرارا مرجعيا لكل الدول األطراف  2178على تنفيذ مقتضيات قرار جملس األمن الدويل رقم 

يُ ْلزمها مبنع وقمع جتنيد أو تنظيم أو نقل األفراد الذين يسافرون إىل دول أخرى بغرض إرتكاب أعمال 
امللح ة للتنفيذ الكامل والفوري هلذا القرار" ملواجهة األخطار اليت يشكلها املقاتلون إرهابية مع الضرورة 

اإلرهابيون األجانب، واختذت تدابري يف شأهنم كتوثيق التعاون الدويل مع األجهزة املقابلة من أجل 
ونس من ي لتسفري الشباب إىل مناطق الصراع، و جيري التنسيق بشأهنم مع مكتب األنرتبول بتالتصد  

أجل إدراج هوايهتم بقاعدة بياانت املنظمة ونشراهتا ذات الركن األزرق )تقضي بتحديد مكان 
 الشخص املطلوب ومعرفة سوابقه العدلية وأنشطته اإلجرامية( .

 

تعمل مصاحل وزارة الداخلية يف إطار القانون اجلاري به العمل على إخضاع مجيع العناصر العائدة  -
حال عودهتم إىل أرض الوطن إىل التحرايت املألوفة من قبل األجهزة األمنية املختصة من مناطق الصراع 

ووضعهم حتت اإلقامة اجلربية أو إحالتهم على العدالة يف صورة ثبوت ضلوعهم يف أعمال هلا عالقة 
 .ابلتنسيق الدائم مع وزارة العدلابإلرهاب )انضمام إىل مجاعات مسلحة، متويل، شبكات تسفري ...( 

جترمي اإلضرار ابملمتلكات العامة أو اخلاصة أو ابملوارد احليوية أو ابلبنية األساسية أو  خبصوص. 9
بوسائل النقل أو االتصاالت أو ابملنظومة املعلوماتية أو ابملرافق العمومية يف إطار مشروع فردي 

 2015من قانون  14و 13أو اجلماعي  كما ينص على ذلك الفصالن 
جترمي اإلضرار ابملمتلكات العامة أو اخلاصة أو ابملوارد احليوية أو ابلبنية  ال حظ املقرر اخلاص أن

األساسية أو بوسائل النقل أو االتصاالت أو ابملنظومة املعلوماتية أو ابملرافق العمومية يف إطار مشروع 
ميكن أن يستوعب  2015من قانون  14و 13فردي أو اجلماعي  كما ينص على ذلك الفصالن 

عام ال تنطوي على قصد إرهايب، واحلال ان العكس هو الصحيح إذ أن إدراج القصد  جرائم حق
هو الذي يسمح ابستبعاد جرائم احلق العام، فال تدخل يف خانة  13اجلنائي اخلاص صلب الفصل 

 اجلرائم اإلرهابية، االعتداءات العادية اليت حيركها قصد جنائي خاص.
 جترمي التكفري : خبصوص. 10
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الحظ املقرر اخلاص أن جترمي التكفري ميس من احلق يف حرية التعبري، واحلال أن جترمي هذا الفعل فرضته 
 ار دمهم.خصوصية واقع اجلرمية اإلرهابية يف البالد التونسية إذ مت تكفري عديد األشخاص وإهد

 جترمي اإلشادة ابجلرمية اإلرهابية : خبصوص. 11
الحظ املقرر اخلاص أن جترمي اإلشادة جبرمية إرهابية ومتجيدها ميس من احلق يف حرية التعبري، واحلال  

أهنا تعد من أخطر اجلرائم اليت تزرع الفكر املتطرف وتستقطب األفراد وتشجعهم على ارتكاب اجلرائم 
 اإلرهابية 

دويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية كما أن ممارسة احلق يف التعبري هلا ضوابطها حىت يف العهد ال
 الذي استشهد به املقرر اخلاص.

     


