
 

 

 ع قانون زجر االعتداء على القوات األمنية مشرو أو رفض تعديل  على البرملان تونس:

 2020تشرين األول/أكتوبر  6

ق بزجر االعتداء على القوات  2015/ 25مشروع القانون عدد على البرملان التونس ي إّما تعديل 
ّ
ح واملتعل

ّ
 األمنيةاملنق

رفضه. هذا ما صّرحت به اللجنة الدولية للحقوقيين. فالقانون إذا أقّر من شأنه  أو املزمع مناقشته في البرملان اليوم 

ون وحقوق ة القانكما من شأنه أن يقّوض سياد األمنيةرتكبها القوات تأن يعّزز اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات التي 

 اإلنسان.

بعد محاوالٍت سابقة إلقراره في  2020وكانت لجنة التشريع العام قد صادقت على مشروع القانون املنّقح في تموز/يوليو 

 . 2017و 2015عامي 

ح اتالقو قوات األمن و من مشروع القانون على إعفاء أعوان  7ينّص الفصل و 
ّ
عند ائية ز ة من املسؤولية الجاملسل

 مع ذا كانإاالعتداءات على املنشآت األمنية، خطر القوة القاتلة لدى مواجهة  استخدامهم
ُ
 ومتناسبة

ً
ت القوة ضرورية

ت. وكان قد سبق للجنة الدولية للحقوقيين وملنظماٍت أخرى أن الخطر املحدق على املنشآت
ّ
مسودة  البرملان على رفض حث

 سابقة تضّمنت هذا املقتض ى نفسه.

"بعد أكثر من عشر سنوات على الثورة، ال تزال القوات األمنية تنعم باإلفالت من العقاب عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

 برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا فياإلنسان التي ارتكبتها على مدى عقود." هذا ما صّرح به سعيد بنعربية، مدير 

اللجنة الدولية للحقوقيين. وأضاف: "على البرملان أن يقّر كافة اإلجراءات الفعالة املتاحة له من أجل وضع حّد لظاهرة 

  عمالاإلفالت من العقاب ال ترسيخها عن طريق السماح باست
ً
 " لحماية األرواح. القوة القاتلة عندما ال تكون ضرورية

الذي يسمح باستعمال األسلحة النارية للدفاع عن  1969لسنة  4سريان القانون عدد أن يحافظ على  7من شأن الفصل و 

ب على مقاومة، أو توقيف عربة أو سفينة أو وسيلة نقل أخرى في سياق 
ّ
امة االجتماعات العاألمكنة واملنشآت، وللتغل

  يسمحي ، والذواملواكب واالستعراضات واملظاهرات والتجمهر
ً
 باستعمال القوة القاتلة لتفريق املتجمهرين بصورة أيضا

 لتشتيتهم. استعمال جميع الطرق قانونية عندما يأبون التفّرق رغم غير 

 ملقتضيات القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة، يجب أن يكون و 
ً
وفقا

 لحماية األرواح من تهديد االستعمال املتعّمد للقوة 
ً
 وال يسمح به إال إذا كان ضروريا

ً
 ومتناسبا

ً
، وضروريا

ً
القاتلة معقوال

ر تجنبها يجب 
ّ
 على املنشآت. وفي سياق التجّمعات السلمية، يجب تجّنب استعمال القوة وفي حال تعذ

ً
وشيك وليس تهديدا

ل الذيناألفراد ضّد  الحّد األقص ى الضروري على  هاأن يقتصر استعمال
ّ
  ون يشك

ً
 وشيكا

ً
الوفاة بمن شأنه أن يتسّبب خطرا

 أو اإلصابة بجروح خطيرة.

من  46من املجلة الجزائية والفصرررررررررررل  42الوارد في الفصرررررررررررل عفاء من املسرررررررررررؤولية مشرررررررررررروع القانون يحافظ على اإل  أّن  يبدو

ق بضررررررربط القانون األسررررررراتررررررر ي العام لقوات األمن الداخلي واملؤر  في  1982لسرررررررنة  70القانون عدد 
ّ
آب/أغسرررررررطس  6املتعل

https://legislation-securite.tn/fr/node/54196/compare
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3068582017ENGLISH.pdf
https://www.icj.org/tunisia-the-role-of-international-law-and-standards-in-proceedings-before-the-specialized-criminal-chambers/


ه 42ينّص الفصرررررررررررررل  إذ .1982
ّ
  من املجلة الجزائية على أن

ً
ى نص قانوني أو إذن من بمقتضررررررررررررر  ال عقاب على من ارتكب فعال

فيحصرررررررر هذه الحصرررررررانة لسرررررررنة  70من القانون عدد  46. أما الفصرررررررل ، ويشرررررررمل ذلك أفعال القتلالسرررررررلطة التي لها النظر

ون " بموجب القانمن رؤسرررررررررررررائه في نطاق الشررررررررررررررعية القانونية.باألوامر التي يتلقاها العون من أعوان قوات األمن الداخلي "

يل الدولة، من قب أجهزةبأوامر الرؤسررررررراء كأسرررررررباب للدفاع عن جريمة القتل غير املشرررررررروع على يد الدولي، ال يجوز أن يعتّد 

  أعوان القوات األمنية
ً
 .مثال

نيسواران، املستشارة القانونية العليا لبرنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة جيت فيوفي هذا السياق، قالت ك

م سعلى البرملان التونس ي رفض مشروع القانون وإجراء مر "الدولية للحقوقيين: 
ّ
لوك اجعة كاملة لكافة القوانين التي تنظ

القوات األمنية لضمان استيفائها للمعايير الضرورية لحماية املواطنين من اإلفراط في استعمال القوة الذي حصل في 

 مالسابق." وأضافت: "على أعضاء البرملان إرسال رسالة واضحة ال لبس فيها تقول إّن إفالت القوات األمنية من العقاب ل

".
ً
 يعد مقبوال

 

 لالتصال:

-979-22-41+سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، هاتف: 

  said.benarbia(a)icj.org، بريد إلكتروني:3817

، املستشارة القانونية العليا لبرنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، كايت فينيسواران

 kate.vigneswaran(a)icj.org، بريد إلكتروني 31+-62-489-4664هاتف: 
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