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جلنة جملس األمن املنشأة عمال 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ٨ أيار/مايو ٢٠٠٢ موجهة إىل رئيـس اللجنـة مـن البعثـة 
  الدائمة لتونس لدى األمم املتحدة 

دي البعثة الدائمـة لتونـس لـدى األمـم املتحـدة حتياـا إىل رئيـس جلنـة جملـس األمـن 
املنشــأة عمــال بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشــأن أفغانســــتان، وباإلشـــارة إىل القـــرار ١٣٩٠ 

(٢٠٠٢) فإا تتشرف بأن تقدم إليه تقرير تونس املتعلق ذه املسألة. 
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مرفق للمذكرة الشفوية املؤرخة ٨ أيار/مايو ٢٠٠٢ املوجهـة إىل رئيـس 
  اللجنة من البعثة الدائمة لتونس لدى األمم املتحدة 

[األصل: بالعربية] 
 

تقرير تونس حـول تنفيـذ قـرار جملـس األمـن رقـم ١٣٩٠ (٢٠٠٢) املـؤرخ يف 
  ١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ 

إن حـرص تونـس الـدؤوب علـى مكافحـة ظـاهرة اإلرهـاب يتـــأكد مــرة أخــرى مــن 
خالل التزامها الكامل مبا تضمنــه القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) املـؤرخ يف ١٦ كـانون الثـاين/ينـاير 
٢٠٠٢ مـن مقتضيـات تدعـو الـدول إىل مكافحـة األنشـطة اإلرهابيـة الـيت يقـوم ــا بــن الدن 

وتنظيم القاعدة ومجاعة طالبان والكيانات املرتبطة م. 
ويـربز حـرص تونـس علـى مواكبـة اـهود الـدويل ملكافحـة اإلرهـاب يف اخنراطـــها يف 
كـل االتفاقيـــات األمميـة واإلقليميـة املتعلقـة مبكافحـة اإلرهــاب إذ انضمــت أخــريا إىل اتفاقيــة 
األمم املتحدة لقمع االعتـداءات اإلرهابيـة بالقنـابل (قـانون عـدد ١٧ لسـنة ٢٠٠٢ املـؤرخ يف 
١٤ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢) وشـرعت يف إجـراءات املصادقـة علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقمــع 
متويل اإلرهاب بعد أن وقّعت عليها يف ٢ تشرين الثــاين/نوفمـرب ٢٠٠١ وكذلـك علـى اتفاقيـة 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بعد أن وقّعـت عليـها يف ١٤ كـانون األول/ 
ديسـمرب ٢٠٠٢. كمـــا صــادقت يف املــدة األخــرية علــى اتفاقيــة املؤمتــر اإلســالمي ملكافحــة 

اإلرهاب (قانون عدد ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ املؤرخ يف ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢). 
وفيمـا يلـي جمموعـة مـن اإلجـراءات اختـذت مـن قبـل الســـلطات التونســية تســتجيب 

ملقتضيات القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢): 
 

يف خصوص جتميد أموال الكيانات واألشخاص املتورطني يف أعمـال إرهابيـة عمـال   ?
مبقتضيات الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 

 

إىل جانب األحكام القانونية املختلفة اليت سنت منذ بداية التسـعينات يف جمـال الوقايـة 
من الظاهرة اإلرهابية وزجرهــا (يراجـع تقريـر تونـس املقـدم يف نطـاق قـرار جملـس األمـن رقـم 
١٣٧٣ (٢٠٠١) تستعد تونس إىل اعتمـاد قـانون شـامل ملكافحـة اإلرهـاب والـذي نظـر فيـه 
جملس الوزراء بتاريخ ٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ وأحيل على جملس النواب. وهذا املشـروع 
الذي يتعلق بزجر اجلرائم اإلرهابية ومبقاومة اإلرهـاب الـدويل جيسـم الرؤيـة التونسـية الشـاملة 
لكيفية معاجلة اإلرهاب والتعاون على الصعيد الدويل ملقاومته. كما يهدف هـذا املشـروع إىل 
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مزيد حتقيق النجاعة والفاعلية يف مكافحة اإلرهاب سواء كـان ذلـك علـى مسـتوى الوقايـة أو 
على مستوى التتبع والعقاب مع احترام الضمانات األساسية املقررة للمتهمني. 

وجتدر املالحظة أن مشروع القـانون يتوافـق مـع التوجـه الـدويل ذلـك أنـه ينـص علـى 
أحكـام تـؤدي إىل جتميـد األمـوال وغريهـا مـن األصـول املاليـة أو املـــوارد االقتصاديــة ملرتكــيب 
اجلرائم اإلرهابية. إذ تتيح هذه األحكـام للسـلط إمكانيـة وضـع املكاسـب املنقولـة والعقـارات 
واألرصدة املالية الراجعة للمشتبه يف ارتكابه جرمية إرهابية قيد احلجز وحتديـد أوجـه التصـرف 
ـــا تلــزم يف صــورة احلكــم بوجــود جرميــة إرهابيــة  فيـها طيلـة مـدة النظـر يف القضيـة، كمـا أ
باستصفاء األموال املتأتية من اجلرمية ومصادرة مكاسب احملكوم عليه من منقـوالت وعقـارات 

وأرصدة مالية وغريها. 
وقد مت التنصيص ضمن هذا املشروع علـى بعـض اآلليـات الـيت متكِّـن مـن حتقيـق هـذا 
اهلدف ومنها خاصة جترمي قبول ودائع حتت اسم مستعار وحتميل كـل شـخص واجـب إشـعار 
السلط بكل ما اطلع عليه من معلومات حول عمليات أو معامالت ميكن أن تكون هلـا عالقـة 

أو أشخاص ارتكبوا مثل هذه اجلرائم. 
ـــات تدعــم الوضــع احلــايل للتشــريع الوطــين يف  هـــذا مـع العلـم وأن بعـض هـذه اآللي
خصوص النشاط املصرفــي إذ ال يوجـــد فــي القـانون التونسـي ملـا يعـرف باحلسـابات السـرية 

أو املرقمة وهو ما يعين أن احلسابات البنكية تتضمن كل البيانات حول املودع. 
ويف انتظـار صـدور القـانون املتعلـق بـاجلرائم اإلرهابيـة، فقـد أمكـن اختـاذ اإلجـــراءات 
الالزمة اليت ختص جتميد األمـوال وغريهـا مـن األصـول املاليـة أو املـوارد االقتصاديـة للكيانـات 
واألشخاص الواقعني حتت طائلـة قـرارات جملـس األمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣(٢٠٠٠) 

و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وذلك باالعتماد على هذه القرارات. 
ومت يف هذا الصدد إعالم مجيع البنوك املوجودة بالبالد التونسية بقرارات جملس األمـن 
املذكورة ومدها بالقائمة اليت تتضمن الكيانات واألشخاص املستهدفني ذه اإلجراءات وهـي 
القائمة اليت حددا جلنة العقوبات اخلاصة بأفغانستان واحملدثة من قبل جملس األمــن علمـا وأنـه 
سيتم مد البنوك بكل قائمة جديدة حمينة تصدرها وتوزعـها هـذه اللجنـة. وهـو نفـس اإلجـراء 

الذي اختذته هيئة السوق املالية بالنسبة لوسطاء البورصة. 
كمـا تــمت أيضـا دعـوة البنـوك إىل اختـاذ التدابـري الالزمـة لتجميـد األمـوال واألصـول 
املاليـة واملـوارد الـيت ميكـن أن تكـون حبوزـا والراجعـة هلـؤالء األشـخاص والكيانـــات وإعــالم 

السلط املعنية عند اختاذ أي إجراء من هذا القبيل. 
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باإلضافـة إىل ذلـك، فـإن هـذه القائمـة متوفـرة أيضـــا لــدى املصــاحل املختصــة بــالبنك 
املركزي التونسي اليت تقوم بالتثبت الضروري قصد اختاذ التدابري الالزمة طبقا لقرارات جملـس 

األمن. 
هذا، ويالحظ أن عمليات التثبت على مستوى هـذه األجـهزة، أفضـت إىل حـد اآلن 
إىل عـدم وجـود مـا يفيـد توفـــر أي أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد لــدى اجلــهاز املصــريف 
التونسـي ولـدى وسـطاء البورصـة راجعـة لألشـخاص والكيانـات احملدديـــن حتــت هــذه اهلويــة 

بالقائمة املشار إليها. 
 

يف خصوص اإلجراءات املتعلقة باألمن الداخلي واملرتبطة مبكافحة اإلرهاب  ?
 

فيما يتعلق بالعمل مبقتضيات الفقرة الفرعية (ب) مـن الفقـرة (٢) مـن القـرار ١٣٩٠ 
(٢٠٠٢)، تتوىل األجهزة األمنية اختاذ ما يتعني من إجراءات تنفيذية مدقّقة تسمح مبنـع عبـور 
أو دخول املنتسبني لتنظيم القاعدة وطالبان وسائر اجلماعات واألفراد والكيانــات املرتبطـة ـم 
مـن وإىل بالدنـا وال سـيما كـل مـا أتيـــح للمصــاحل األمنيــة املؤهلــة وخاصــة احلدوديــة منــها، 
للتعرف على هويات هؤالء من خالل تعميم أممي أو يف نطاق التعـاون مـع األجـهزة اإلقليميـة 

ذات العالقة أو على مستوى التعاون الثنائي. 
وتعمـل هـذه األجـــهزة األمنيــة املؤهلــة باســتمرار ويف خمتلــف اــاالت ذات الطــابع 
العمليايت وامليداين بصفة تكفل الوقاية مـن ظـاهرة اإلرهـاب مبـا ال يسـمح لإلرهـابيني التـهرب 

من املالحقات القضائية اليت تقتضيها أعماهلم اإلجرامية. 
كما حترص على تكثيف تبادل املعلومات خبصوص حتركـات وأنشـطة األفـراد املشـتبه 
م مع اهلياكل املختصة وإحكام املراقبة للحدود الربية ملنع أي تسلل لعنـاصر مشـبوهة وذلـك 
بالتنسيق بني املصاحل املختصة وتأمني الفضـاء الصحـراوي ومراقبتـه ودعـم اهليـاكل املتخصصـة 
يف مكافحة التهريب وتعزيز إجراءات تأمني األسلحة والذخرية بالثكنات وعلى امليـدان وأثنـاء 
نقلها حىت ال تسقط يف أيدي اإلرهابيني وتدقيق التحريات واألحباث األمنيـة اخلاصـة بـانتداب 
األشخاص ومواصلة تكوين وتدريب الوحدات يف جمــال مقاومـة العنـاصر املسـلحة واملشـاركة 
يف امللتقيات والندوات اإلقليمية والدولية الـيت ـم مكافحـة اجلرميـة اإلرهابيـة واجلرميـة املنظمـة 

وعرب الوطنية. 
وبـالنظر إىل مقتضيـات الفقـرة (٨) مـن القـــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) ويف إطــار مالحقــة 

العناصر اإلرهابية الضالعة بأنشطتها املتطرفة: 
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مت اختاذ إجراءات حدودية بشأن ٧٧ عنصرا تونسيا ممن ثبت انتمـاؤهم إىل تنظيمـات  -
إرهابيـة مبـا فيـها �القـاعدة� تقضـي بإيقافـــهم وتقدميــهم، وذلــك إضافــة إىل إصــدار 
مناشـري تفتيـش بشـأم، خاصـة وأكيـدة، مبقتضـى إنابـة عدليـة باعتبـارهم حمــل قضيــة 
عدلية عدد ٨٩٤٦٤ بتاريخ ٢٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ ال زالت جارية لـدى 
احملكمة االبتدائيــة بتونـس بتهمـة �املشـاركة يف مشـروع مجـاعي يسـتهدف النيـل مـن 
األشـخاص واملمتلكـات بغـرض التخويـف والـــترويع واالخنــراط يف عصابــة مفســدين 

بقصد التحضري لالعتداء على األشخاص واألمالك واملشاركة يف ذلك�. 
مت اختـاذ إجـراء حـدودي يقضـي مبنـع كافـة العنـاصر املدرجـة بالقائمـة األمميـة اجلديــدة  -
املؤرخة يف ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٢ املتضمنة لـ ٢١٢ نفـرا مـن الدخـول إىل األراضـي 
التونسية أو العبور ا. أما خبصوص اإلرهايب التونسي �شفيق العبادي� املدرج ـذه 
القائمة فهو حمــل إجــراء حدودي سابق يقضي بإيقافه وتقدميه باعتباره مطلوب لـدى 
العدالة من أجــل تورطــه فـي قضية إرهابية تتصل بـ �وضع النفس زمـن السـلم حتـت 
منظمة إرهابية تعمـل باخلـارج واالنضمـام إىل مجعيـة غـري مرخـص فيـها�، وهـو حمـل 
حكم غيايب، صادر بتاريخ ٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥ عن احملكمـة العسـكرية الدائمـة 

بتونس، يقضي بسجنه مدة ١٠ سنوات. 
وخبصـوص مقتضيـات الفقـرة الفرعيـــة (ج) مــن الفقــرة (٢) مــن القــرار ١٣٩٠ 
(٢٠٠٢)، جتدر املالحظة، أن القانون ٣٣ لسنة ٦٩ املـؤرخ يف ١٢ حزيـران/يونيـه ١٩٦٩، 
املتعلق بضبط توريد األسلحة واالجتار فيها ومسكها ومحلها تضمن بصفة فاعلة مراقبة تصنيـع 

األسلحة أو توريدها أو تداوهلا أو بيعها أو نقلها أو مسكها أو محلها. 
وينـدرج يف نفـــس الســياق القــانون ٦٣ لســنة ٩٦ املــؤرخ ١٥ متــوز/يوليــه ١٩٩٦ 
املتعلـق بضبـط شـروط صنـع املـواد املتفجـرة املخصصـة ألغـراض مدنيـة وتصديرهـا وتوريدهـــا 
ونقلها وخزا واستعماهلا واالجتار فيها والذي حيجر استعمال املتفجرات لغري الغايات احملـددة 

قانونا ويسمح بالتقليص من إساءة االستعمال إىل أضيق احلدود املمكنة. 
وبالنظر إىل حمتوى الفقرة (٨) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، تلتزم البالد التونسـية 
دائما مبنع كـل مشـورة فنيـة أو مسـاعدة أو توفـري للتدريـب يتصـل بشـكل أو بـآخر باألنظمـة 

العسكرية أو ما شاها ذات الصلة باإلرهاب. 
وكذلك يف إطار العمل مبقتضيات الفقرة (٨) من القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، فإنـه 
إثر حادث االنفجار الذي جد يوم ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ مبدينـة جربـة، حتولـت السـلطات 
القضائية واألمنية املختصة فورا إىل عـني املكـان وفتـح حتقيـق قضـائي يف اإلبـان ملعرفـة أسـباب 
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احلادث واملتسببني فيه وارتباطــام احملتملـة مـع جـهات إرهابيـة. وتواصـل السـلطات القضائيـة 
واألمنيــة التونســية التحقيــق الــذي تولتــه بالتعــاون والتنســيق مــع املصــاحل األمنيــة اخلارجيـــة 
وباألساس األملانية والفرنسية بعدما تبني أن سائق الشـاحنة املتسـببة فيـه يقيـم عـادة مـع عائلتـه 
مبدينـة ليـون الفرنسـية. وسـتتواصل األحبـاث دون إغفـال أي خيـــط أو وجهــة خبصــوص هــذا 

احلادث مبا يف ذلك ارتباطات املشتبه فيه بعناصر مقيمة بأملانيا. 
 

?   اإلجراءات القضائية املتخذة يف نطاق مكافحة اإلرهاب 
 

عمـال مبقتضيـات الفقـرة (٨) مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، فـإن املصـــاحل العدليــة 
حترص بالتنسيق مـع املصـاحل األمنيـة علـى اختـاذ اإلجـراءات القانونيـة يف إباـا للبحـث والتتبـع 
بشأن كل ممن بلغ إىل علمها بتورطه من قريب أو من بعيد يف نشــاطات التنظيمـات اإلرهابيـة 
وخاصـة منـها تنظيمـي القـاعدة وطالبـان واألشـخاص والـذوات املتصلـة مـا وال يســتثين مــن 

التتبع التونسيون املتواجدون باخلارج. 
ويف هذا الصدد، بلغ إىل املصاحل العدليـة بالتنسـيق مـع املصـاحل األمنيـة تـورط جمموعـة 
ـــام بــاعتداءات داخــل  مـن التونسـيني يف تنظيمـات إرهابيـة أصوليـة تعمـل باخلـارج ـدف القي

التراب التونسي وخارجه. 
وقد بادرت السلط القضائيـة يف اإلبـان بفتـح حتقيـق قضـائي ضـد هـذه اموعـة (مـن 
بينهم طارق املعرويف ونزار الطرابلسي املوقوفني ببلجيكا وحممـد بـن بلقاسـم عـوادي وريـاض 
اجلالصي املوقوفني مبيالنو) وكل مـن سيكشـف عنـه البحـث مـن أجـل املشـاركة يف مشـروع 
مجاعي يستهدف النيل مـن األشـخاص واملمتلكـات بغـرض التخويـف والـترويع واالخنـراط يف 
عصابة مفسدين بقصد التحضري لالعتداء على األشخاص واألمالك واملشـاركة يف ذلـك طبقـا 

للتشريع اجلزائي التونسي. 
وقـد رمسـت القضيـة التحقيقيـة وأسـند فيـها قـاضي التحقيـق إنابـة إىل الســـلط األمنيــة 
إلجراء األحباث الالزمة وحتديــــد األطــــراف املورطــــة ونشـاط دور كـــل منـهم وارتباطاتــــه 

وال زالت األحباث جارية يف الغرض. 
ومتت مقاضاة ٣٤ عنصرا إرهابيا من قبـل احملكمـة العسـكرية الدائمـة بتونـس حسـب 
القضيـة عـدد ١٢١٠١ بتـاريخ ٢٠ كـــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٢ مــن بينــهم ثالثــة حوكمــوا 
حضوريــا بأحكــــام تـــتراوح بـــني ٨ و ١٠ ســـنوات ســـجنا و ٥ ســـنوات مراقبـــة إداريـــة، 
فيما صدرت بشأن البقية (٣١ نفرا يوجدون باخلارج) أحكام غيابيـة ملــــدة ٢٠ سنـــة سـجنا 
و ٥ سنوات مراقبة إدارية لكل فرد وحرمان مجيع املتهمني من حقوقهم املدنيـة، وذلـك �مـن 
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أجل وضع النفس زمن السلم حتت تصرف منظمة أجنبية والتحريض علـى ذلـك بقصـد النيـل 
ـــى الكراهيــة والتعصــب الديــين� إىل  مـن األشـخاص واملمتلكـات والعمـل علـى التحريـض عل
جانب مصادرة أمالك ثالثة منهم وذلك طبقا للفصلني ١٣٢ الفقرة الثانية من جملـة املرافعـات 

والعقوبات العسكرية و ٥٢ مكرر من القانون اجلنائي. 
هـذا باإلضافـة إىل مـا سـبق اختـاذه مـن تدابـري وإجـراءات عديـدة ومتنوعـة علــى درب 
الوقاية من اإلرهاب ومكافحته، فـإن تونـس تؤكـد مـرة أخـرى ضـرورة مزيـد تدعيـم التعـاون 
ـــذ طلبــات تســليم اإلرهــابيني وتعزيــز التعــاون  الـدويل يف هـذا اـال، وذلـك مـن خـالل تنفي

القضائي واألمين خبصوصهم. 
وجتـدر اإلشـارة يف هـذا الصـدد إىل أنـه سـبق لتونـس أن تقدمـت منـذ التســـعينات إىل 
عـدد مـن الـدول ال سـيما األوروبيـــة منــها بطلبــات ــدف إىل تســليمها أشــخاصا تونســيني 
تورطـوا يف قضايـا إرهابيـة وبقيـت دون اسـتجابة. وقـد تبـني خاصـة بعـد أحـداث ١١ أيلــول/ 
سبتمرب ٢٠٠١، تورط عـدد مـن هـؤالء يف أعمـال مـن نفـس الطبيعـة وارتبـاط البعـض اآلخـر 

منهم بتنظيم القاعدة ومجاعة طالبان. 
 


