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هـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ج مو٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلـول ٢٦رسالة مؤرخـة     
ــشأة عمـــال    ــن املنـ ــة جملـــس األمـ ــسة جلنـ ــالقرار رئيـ ــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣بـ بـ

 اإلرهاب مكافحة
 ١٦٢٤تـونس عمـال بـالقرار       قـدم مـن     تلقت جلنة مكافحة اإلرهـاب التقريـر املرفـق امل          

وثيقـة مـن وثـائق    ا  مبوصـفه الرسالة ومرفقها   ه  هذممتنة تعميم   رجو  وأ). نظر املرفق ا) (٢٠٠٥(
 .جملس األمن

 لويإلني مرغريته ) توقيع(
 رئيسة جلنة جملس األمن املنشأة

 )٢٠٠١ (١٣٧٣عمال بالقرار 
 بشأن مكافحة اإلرهاب
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 رفقامل
ــة مكافحــة  ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول ١٨رســالة مؤرخــة     وموجهــة إىل رئــيس جلن

 لدى األمم املتحدةلتونس املمثل الدائم من  اإلرهاب
 ]بالفرنسية: األصل[

، أتــشرف بــأن أحيــل إلــيكم ٢٠٠٦بريــل أ/ نيــسان٤رة إىل رســالتكم املؤرخــة باإلشــا 
) ٢٠٠٥ (١٦٢٤حكــــام قــــرار جملــــس األمــــن ألتــــونس نفيــــذ طيــــه املعلومــــات املتــــصلة بت

 ).ضميمةال نظرا(
جلنـة جملـس األمـن       هذه الفرصة ألؤكد جمددا التزام تونس بالتعاون الكامل مـع            نتهزوأ 

 .بشأن مكافحة اإلرهاب) ٢٠٠١ (١٣٧٣املنشأة عمال بالقرار 
 حشاينعلي ) توقيع(

 السفري
 املمثل الدائم لتونس
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 ضميمةال
 )٢٠٠٥ (١٦٢٤أحكام قرار جملس األمن نفيذ اإلجابات على االستبيان املتعلق بت  

 
 )٢٠٠٥ (١٦٢٤تنفيذ القرار  - أوال 

 
 ١الفقرة 

أعمـال إرهابيـة   أو  ارتكاب عمـل  قانوناابري اليت وضعتها تونس لتحظر   ما هي التد   ١-١
 ؟ما هي اإلجراءات اإلضافية قيد النظر، إن وجدتومتنع التحريض على ارتكاا؟ و

أعمـال  أو  ارتكاب عمل   التحريض على   املوضوعة حلظر   القانونية  التدابري   )١( 
 :إرهابية هي التالية

املتعلــق و ٢٠٠٣ديــسمرب /كــانون األول ١٠ملــؤرخ  ا٢٠٠٣ لــسنة ٧٥رقــم القــانون  - 
التحـريض علـى    يخـضع   بدعم اجلهد الـدويل ملكافحـة اإلرهـاب ومنـع غـسل األمـوال               

أعمــال إرهابيــة إىل نفــس النظــام الــذي ختــضع لــه اجلرميــة املوصــوفة أو ارتكــاب عمــل 
 .باإلرهابية

 :ر ينص على ما يليوذك من القانون امل١١الفصل عل فإن فوبال 
 عد مرتكبا للجرائم اإلرهابية كل مني: 

 بشأا،واطأ يت أويدعو إليها  *   
 .يعزم على الفعل، إذا اقترن عزمه بأي عمل حتضريي لتنفيذه *   
يعاقـب بالـسجن مـن مخـسة أعـوام إىل            ،   ٢٠٠٣ سـنة     مـن قـانون    ١٢وعمال بالفصل    - 

نـار كـل مـن يـدعو،        من مخسة آالف إىل عشرين ألف دي      بغرامة مالية   ثين عشر عاما و   ا
وفـاق لـه     أوإىل االنـضمام لتنظـيم       أوبأي وسيلة كانت، إىل ارتكـاب جـرائم إرهابيـة           

غـري ذلـك مـن اإلشـارات         أورمـزا    أوكلمـة    أويـستعمل امسـا      أوعالقة جبرائم إرهابية    
 .بنشاطــه أوبأعضائــه  أوقصد التعريف بتنظيم إرهايب 

منع اسـتغالل الطفـل يف خمتلـف أشـكال          لى  من جملة محاية الطفل ع     ١٩الفصل  وينص   - 
اإلجرام املنظم مبا يف ذلك زرع أفكـار التعـصب والكراهيـة فيـه وحتريـضه علـى القيـام                    

 .بأعمال العنف والترويع
 - ــــويؤرخ املــــ ١٩٩٣ لــــسنة ٨٥رقــــم ساســــي ألقــــانون ا مــــن ال٤٢رب الفــــصل عت

جــرم تكــاب  يف اراكمــشار تعلــق بتنقــيح جملــة الــصحافة وامل ١٩٩٣ أغــسطس/آب ٢
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 أشـخاص عـدة    أومباشـرة شخـصا     مـن حيـرض     جنحـة كـل      أون يوصف جبناية    أميكن  
 أو وذلـك بواسـطة الـصحافة    ،متبوعـا بفعـل  تحـريض  الاجلـرم، إذا كـان      على ارتكـاب    

 . من وسائل الترويجأخرى قصديه وسيلة بأية
ميـة   حماولـة الرتكـاب اجلر     إال كـان التحـريض مل تتبعـه         إذا أيـضا  األحكـام وتنطبق هذه    

 . من الة اجلنائية٥٩الفصل يف املنصوص عليها 
بغرامـة   وأعـوام  ثالثـة  إىلبالـسجن مـن شـهرين     مـن جملـة الـصحافة     ٤٤ يعاقب الفصل  - 

 مـن   ) دينار تونـسي   ١,٣٢=   دوالر أمريكي  ١ (دينار ٢ ٠٠٠إىل   ١ ٠٠٠ منمالية  
األديـان  أو نـاس   التباغض بني األجإىل ٤٢ الفصليف يدعو مباشرة بالوسائل املذكورة    

ــسكان  أو ــشر  إأوال ــى  أىل ن ــز فكــار قائمــة عل ــصري التميي ــديين   أوالعن أو التطــرف ال
حيــث الــسكان علــى  أو ٤٨ الفــصليف حيــرض علــى ارتكــاب اجلــنح املنــصوص عليهــا 

 .خرق قوانني البالد
يكـون العقـاب بالـسجن ملـدة       مـن جملـة الـصحافة علـى أن           )اجلديـد ( ٥٤ الفصلينص   - 

 بالــشتم بــنفس الطــرق    االعتــداء  ارتكــب  إذادينــار   ١ ٢٠٠الغرامــة  وأقــصاها عــام  
ديـن معـني   أو جـنس  إىل ينتـسبون مـن حيـث أصـلهم     أشـخاص مجع من على املذكورة  

 .لسكانا أووبقصد التحريض على التباغض بني املواطنني 
 :أعمال إرهابيةأو التدابري املتخذة ملنع التحريض على ارتكاب عمل  )٢( 

 اإلنـسان  وحقـوق    األساسيةاحلريات   اجلمهورية التونسية  من دستور    ٥ يضمن الفصل  - 
 .يف كونيتها ومشوليتها وتكاملها وترابطها

جل كرامـة  أولة القانون والتعددية وتعمل من تقوم اجلمهورية التونسية على مبادئ د     و 
 . وتنمية شخصيتهاإلنسان
لتــآزر والتــسامح بــني الدولــة واتمــع علــى ترســيخ قــيم التــضامن وا كــل مــن عمــل وي 
 .واألجيال والفئات األفراد

 حريـة القيـام بالـشعائر       ياجلمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية املعتقد وحتمـ        و 
 .الدينية
تلتـزم بنبـذ     األحزاب السياسية     على أن  اجلمهورية التونسية  من دستور    ٨ينص الفصل    - 

 .ييزكل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التم
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ــا يف مـــستوى مبادئـــه     نـــشاطه  أوأهدافـــه  أووال جيـــوز ألي حـــزب أن يـــستند أساسـ
 .جهة أوجنس  أوعنصر  أولغة  أوبراجمه على دين  أو

 مــايو/أيــار ٣ؤرخ املــ ١٩٨٨ لــسنة ٣٢رقــم ساســي األقــانون  مــن ال٢يــنص الفــصل  - 
 نطـاق  يفيعمـل  احلـزب الـسياسي     علـى أن   السياسية األحزابعلق بتنظيم   واملت ١٩٨٨

 والتطــرف أشــكالهنبــذ العنــف مبختلــف وعليــه أن ي.. . الــشرعية الدســتورية والقــانون
وال جيـوز ألي حـزب أن يـستند أساسـا يف          . للتمييـز  األخـرى  األوجهوالعنصرية وكل   
جــنس  أوعنــصر  أولغــة  أوبراجمــه علــى ديــن  أونــشاطه  أوأهدافــه  أومــستوى مبادئــه 

 .جهة أو
ؤرخ املـ  ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٠رقـم   تـوجيهي   القـانون    مـن ال   ٣  مـن الفـصل    ٢تنص الفقـرة     - 

 : على ما يليعلق بالتربية والتعليم املدرسيواملت ٢٠٠٢ يوليه/متوز ٢٣
غرس ما أمجع عليـه التونـسيون مـن قـيم تنعقـد علـى               أيضا إىل   دف التربية   ”  

تــثمني العلــم والعمــل والتــضامن والتــسامح واالعتــدال وهــي الــضامنة إلرســاء جمتمــع    
جذر يف مقومـات شخـصيته احلـضارية متفـتح علـى احلداثـة يـستلهم املثـل اإلنـسانية                  مت

العليــــا واملبــــادئ الكونيــــة يف احلريــــة والدميقراطيــــة والعدالــــة االجتماعيــــة وحقــــوق 
 .“اإلنسان

يف الكرامــة تنــشئة الطفــل  مــن جملــة محايــة الطفــل إىل ١ مــن الفــصل ٢ويهــدف البنــد  - 
، وفقـا ملـا تقتـضيه       لغـري تـآخي البـشري واالنفتـاح علـى ا        بثقافـة ال  والعمل علـى تـشبيعه      

حليـاة حـرة مـسؤولة يف جمتمـع مـدين تـسوده             ، وإىل إعـداده     التوجهات التربوية العلمية  
 .واالعتدالقيم املساواة، والتسامح 

 بـشأنه   فروتـ  ما هي التدابري اليت تتخـذها تـونس كـي ال متـنح اللجـوء ألي شـخص ت                   ٢-١
التحـريض علـى     أسباب وجيهة لالعتقاد بـضلوعه يف        ديد بوجو تفهامة  معلومات موثوقة و  

 أعمال إرهابية؟ أوارتكاب عمل 
أعمــال إرهابيــة جرميــة إرهابيــة اســتنادا إىل  أويــشكل التحــريض علــى ارتكــاب عمــل  - 

وهــو ال يعتــرب بالتــايل جرميــة سياســية   . ٢٠٠٣  ســنة مــن قــانون١٢  و١١الفــصلني 
ال ميكـن ملرتكبـه االسـتفادة مـن          الـذكر، ولـذا       مـن القـانون اآلنـف      ٥٩عمال بالفـصل    

 .اللجوء حق
التــسليم، تــستوجب اجلــرائم اإلرهابيــة   علــى أن٦٠الفــصل ، يــنص نفــس الــصددويف  - 

ــا ألحكــام الفــصل   ــة، إذا ارتكبــت    ٣٠٨وفق ــة اإلجــراءات اجلزائي ــا بعــده مــن جمل  وم



S/2006/768
 

6 06-54249 
 

 أجــنيب ة، ضــدية التونــسيبــل شــخص ال حيمــل اجلنــسمهوريــة مــن قاجلأراضــي خــارج 
 .ةالتونسيراضي جد مرتكبها باألشخص عدمي اجلنسية، وو أوة يمصاحل أجنب أو

انونيا يف ذلك، مـن      التونسية ذات النظر طلبا ق     ات السلط تتلقإذا   وال يتم التسليم إال    
 يف القـضية مـن قبـل        ـا الـداخلي، شـريطة عـدم سـبق البـت           ة بـالنظر وفقـا لقانو     قبل دولة خمتص  

 .وفقا لقواعد اختصاصهاة يالتونساحملاكم 
 

 الفقرة الثانية
 كيــف تتعــاون تــونس مــع الــدول األخــرى لتعزيــز أمــن حــدودها الدوليــة بغيــة منــع  ٣-١
رهابيــة مــن دخــول أراضــيها، وكــذلك فيمــا يتعلــق    اإلال عمــاأل علــى ارتكــاب رضــنياحمل

 أمن مبكافحة تزوير وثائق السفر وحتسني كشف اإلرهابيني واإلجراءات اهلادفة إىل ضمان
  قدر اإلمكان؟،املسافرين

ــسية    -  ــاأقامــت أجهــزة األمــن التون ــة احلــدود  نظام ــ ملراقب ستجيب ملــستلزمات الوضــع  ي
بــاملوارد ) الربيــة والبحريــة واجلويــة (الــراهن وذلــك عــن طريــق تعزيــز مراكــز احلــدود   

البــشرية املتخصــصة والوســائل الفنيــة والتكنولوجيــة الالزمــة لكــشف كــل احملــاوالت    
 .اخلروج منها باستخدام وثائق سفر مزورة أو لدخول األراضي التونسية املمكنة

 ٢٠٠٤ فربايـــر/يف شـــباط ٣ؤرخ املـــ ٢٠٠٤ لـــسنة ٦رقـــم ساســـي األقـــانون نـــص ال - 
 ١٩٧٥ مـايو /أيـار  ١٤ املـؤرخ    ١٩٧٥ لـسنة    ٤٠رقـم   القـانون   تكملة  تعلق بتنقيح   وامل
 أشـهر  ٣سـجن تتـراوح بـني     على إنزال عقوبـة  املتعلق جبوازات السفر ووثائق السفر    و
 .سنة بكل من يتورط يف عمليات ذات صلة باهلجرة غري املشروعة ٢٠ و

باإلضافة إىل ذلك، سعت السلطات التونسية املختصة إىل ضمان أمن وحفـظ الوثـائق               - 
 أواإلدارية والرمسية كافـة وخـصوصا بطاقـة اهلويـة الوطنيـة مـن مجيـع أشـكال التزويـر                     

جــواز ســفر إصــدار وتــضاف هــذه التــدابري إىل . االســتخدام مــن قبــل عناصــر إرهابيــة 
 .ملعايري الدولية ملكافحة التزويرتتوفر فيه ا ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٥اعتبارا من جديد 

وحـدات األمـن يف     تعليمـات ل   الـسلطات التونـسية املختـصة        صدرتمن جهة أخرى، أ    - 
للتـشدد عنـد التـدقيق يف هويـات املـسافرين           ) ةالربيـة والبحريـة واجلويـ     (مراكز احلـدود    

، وإبـداء أكـرب قـدر        مالحمهـم  أوبـسبب مظهـرهم     شتبه فـيهم    وال سيما أولئك الـذين يـ      
 .ممكن من التيقظ للتأكد من هوية هؤالء األشخاص وأسباب سفرهم احلقيقية
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 الفقرة الثالثة
ــونس      ٤-١ ــا ت ــشارك فيه ــيت ت ــة ال ــود الدولي ــا هــي اجله ــيت تأو م ــوي  ال ــا  ن ــشاركة فيه امل
 بـني احلـضارات   التفـاهم لتوطيـد احلـوار وتـشجيع     اليت تعتزم املبادرة ا   اجلهود الدولية  أو

 منعا للتشهري باألديان والثقافات األخرى دون متييز؟
 : التاليةإلجراءاتباملبادرات وا، بوجه خاص، قامت تونس 

 يف عــام “يض املتوســطميثــاق قرطــاج بــشأن التــسامح يف منطقــة البحــر األبــ ”اعتمــاد  - 
بيــداغوجيا التــسامح يف حــوض البحــر األبــيض ” خــالل املــؤمتر الــدويل بــشأن ١٩٩٥
  الذي نظم يف تونس؛“املتوسط

 الـذي يتمثـل     “كرسي بن علي اجلامعي للحوار بني احلضارات واألديـان        ”استحداث   - 
مــة دوره األساسـي يف تــشجيع معرفـة احلــضارات واألديـان األخــرى، مببـادرة مــن فخا    

نـوفمرب  / تشرين الثاين٧رئيس اجلمهورية التونسية السيد زين العابدين بن علي بتاريخ          
 ؛٢٠٠١

حـوار  ” على إثر النـدوة الدوليـة حـول          “نداء تونس للحوار بني احلضارات    ” إطالق   - 
 ٢٠٠١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٣  و ١٢ املنعقدة يف    “احلضارات بني التنظري والتنفيذ   

 ن املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛يف تونس مببادرة م
 للمبــادرة ٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٧إطــالق رئــيس اجلمهوريــة التونــسية بتــاريخ  - 

املتعلقـــة بعقـــد مـــؤمتر دويل برعايـــة األمـــم املتحـــدة إلعـــداد مدونـــة قواعـــد ملكافحـــة  
 اإلرهاب؛

للدراسـات اإلسـالمية الـيت     ٢٠٠٣ اجلمهوريـة يف عـام   لـرئيس استحداث جائزة عاملية    - 
 تشجع على التفكري املستنري؛

 ؛٢٠٠٤استحداث تونس جلائزة التضامن العاملية األوىل عام  - 
 يف إطــار التعــاون بــني احلكومــة ٢٠٠٥مــايو / أيــار٣ تــونس للــسالم يف ىدتــنمإنــشاء  - 

 التونسية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛
مـن احلـوار إىل     : ات والثقافـات اإلنـسانية    احلـضار ”الندوة الدولية حول موضوع     عقد   - 

إعـالن  ”الـيت صـدر عنـها     ٢٠٠٦ينـاير  / كانون الثاين ٣٠ يف تونس بتاريخ     “التحالف
 .“تونس للتحالف بني احلضارات
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 ما هي التدابري اليت تتخذها تونس ملواجهة التحريض على األفعال اإلرهابيـة الناجتـة               ٥-١
 لتخريبن وأنصارهم واإلرهابياليت يبذهلا  لمحاوالتلعن التطرف والتعصب، وللتصدي 

 املؤسسات التعليمية والثقافية والدينية؟
ــة الناجتــة عــن       / ١  ــال اإلرهابي ــى األفع ــة التحــريض عل ــة إىل مواجه ــدابري اهلادف الت

 :التطرف والتعصب
:  اآلنــف الــذكر علــى مــا يلــي  ٢٠٠٣ لــسنة ٧٥ مــن القــانون عــدد  ٦يــنص الفــصل  

ــرائم التحــريض علــ   ” ــل ج ــة تعام ــصري   أوى الكراهي ــة    أوالتعــصب العن ــة اجلرمي ــديين معامل ال
 .“فة باإلرهابية مهما كانت الوسائل املستعملة لذلكوصوامل

 لتخريـــب التـــدابري اهلادفـــة إىل التـــصدي حملـــاوالت اإلرهـــابيني وأنـــصارهم       / ٢ 
 :املؤسسات التعليمية والثقافية والدينية

اجلمهوريـة التونـسية تـضمن حرمـة       ى أن    من الدستور عل   ٥ من الفصل    ٤تنص الفقرة    - 
 .الفرد وحرية املعتقد وحتمي حرية القيام بالشعائر الدينية

قــدرها مائــة غرامــة  مــن الــة اجلنائيــة بالــسجن ســتة أشــهر وب ١٦٥ويعاقــب الفــصل  - 
يـثري   أواالحتفـاالت الدينيـة    أووعشرون دينارا كل من يتعرض ملباشرة األمور الدينيـة   

شد مما ذكر ألجل هـضم اجلانـب        أون أن مينع ذلك من عقابه بعقوبات        ا تشويشا بد  
 .التهديد أوالضرب  أو

جيرب غريه بـالعنف    ملن  ثالثة أشهر   ملدة   من الة نفسها بالسجن      ١٦٦ويعاقب الفصل    - 
 .على تركها أوالتهديد على مباشرة ديانة أخرى  أو

من اجلرائم املتعلقـة بـالقبور    جمموعة  ية   وما يليها من الة اجلنائ     ١٦٧وتتناول الفصول    - 
 .يهتك حرمة قربكل من وتنص على عقوبة سجن مدا سنتان ل

ــ ١٩٨٨ لــسنة ٣٤رقــم قــانون  مــن ال٥وحيظــر الفــصل  -   ١٩٨٨ مــايو/أيــار ٣ؤرخ امل
علق باملساجد مباشرة أي نشاط يف املساجد من غري اهليئة املكلفـة بتـسيريها سـواء                واملت

 .االجتماعب أوكان باخلطبة 
 أوقدرها ألف دينـار     غرامة  بدة عام و  ملبالسجن  من القانون نفسه     ١١يعاقب الفصل   و - 

 .بإحدى العقوبتني فقط كل من يدعو يف املساجد إىل التمرد على السلطة العامة
ؤرخ املـ  ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٠رقـم   تـوجيهي   القـانون    مـن ال   ٣ من الفصل    ٢وتنص الفقرة    - 

التربيـة ـدف      علـى أن   علـق بالتربيـة والتعلـيم املدرسـي       ملتوا ٢٠٠٢ يوليـه /متوز ٢٣يف  
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غــرس مــا أمجــع عليــه التونــسيون مــن قــيم تنعقــد علــى تــثمني العلــم والعمــل  أيــضا إىل 
والتــضامن والتــسامح واالعتــدال وهــي الــضامنة إلرســاء جمتمــع متجــذر يف مقومــات    

ا واملبـادئ الكونيـة   شخصيته احلضارية متفتح على احلداثة يستلهم املثل اإلنـسانية العليـ         
 .يف احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان

 
 ٤الفقرة 

 ٣  و٢  و١ متاشي التـدابري املتخـذة لتنفيـذ الفقـرات     كفالةتونس ل ي تفعله   ذ ال ما ٦-١
ــدويل، وخــصوصا  وجــب  مبامــع مجيــع التزاماــ ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤مــن القــرار   القــانون ال

 ؟وقانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويلاإلنسان القانون الدويل حلقوق 
إىل التوفيـق بـني ضـرورة محايـة اتمـع مـن ظـاهرة اإلرهـاب          تـسعى   تـونس   ما برحت    - 

 .وضرورة احترام حقوق اإلنسان
يضمن حـق اتمـع يف العـيش يف أمـن            اآلنف الذكر    ٢٠٠٣ من قانون    الفصل األول ف - 

قراره، ونبــذ كــل أشــكال االحنــراف والعنــف  وســالم، بعيــدا عــن كــل مــا يهــدد اســت  
اجلهـد  والتطرف والعنصرية واإلرهاب اليت دد أمن واستقرار اتمعات، كما يـدعم            

 مظاهر اإلرهاب والتصدي ملصادر متويلـه ومنـع غـسل           الدويل الرامي إىل مكافحة كل    
يت ة والثنائيـة الـ  األموال املتأتية من اجلرمية، وذلك يف إطار االتفاقيات الدوليـة واإلقليميـ       

 . عليها اجلمهورية التونسية، دون املساس بالضمانات الدستوريةتصدق
ــانون  و -  ــشئ ق ــة     ٢٠٠٣مل ين ــت احملــاكم العادي ــل ظل ــا    حمــاكم اســتثنائية ب ــيت هل هــي ال

 .لنظر يف اجلرائم اإلرهابيةصالحية ا
ــاطي بــل ظلــت شــبيهة بــ   دد فتــرات ومل متــ -  حملــددة الفترات ااالحتجــاز واحلــبس االحتي

 .حقوق الدفاعيضمن القانون األخرى، كما للجرائم 
 لعـام   ٥٤رقـم   أنشئت جلنة عليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية مبوجـب املرسـوم             - 

عزيـز  وكلفت هذه اللجنة بالعمل على ت     . ١٩٩١ يناير/كانون الثاين  ٧ املؤرخ   ١٩٩١
 .ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

ث وظيفة منسق عام حلقوق اإلنـسان يف وزارة العـدل وحقـوق اإلنـسان               أكّد استحدا  - 
 . التزام تونس حبقوق اإلنسان٢٠٠٢عام 

 ٢٠٠٦ لعـام    ١٠٥١رقم  تكوين جلنة وطنية للقانون اإلنساين الدويل مبوجب املرسوم          - 
 : مكلفة مبا يلي٢٠٠٦بريل أ/ نيسان٢٠املؤرخ 
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عمـال القـانون اإلنـساين الـدويل علـى           بإ كفيلـة تقدمي املقترحات والدراسات ال    - ١ 
 .املستوى الوطين

ــة مــع معــايري القــانون      - ٢  تقــدمي املقترحــات الالزمــة لتكييــف التــشريعات الوطني
 .اإلنساين الدويل

اقتــراح خطــة ســنوية لتعمــيم ثقافــة القــانون اإلنــساين الــدويل وتطبيقهــا علــى     - ٣ 
 .الة تنفيذ اخلطة املقترحةاملستوى الوطين والتنسيق مع اهليئات املعنية لكف

ضمان التعاون مع اللجان والرابطات واملنظمـات اإلنـسانية الناشـطة يف جمـال               - ٤ 
 .القانون اإلنساين الدويل

أما على صعيد التدابري املتخذة لضمان احترام حقـوق اإلنـسان املعتـرف ـا لالجـئني،                  - 
تــسليم الالجــئني  مــن الدســتور حــق اللجــوء عــن طريــق منــع  ١٧فقــد كــرس الفــصل 

 .السياسيني
يف اجلهــود الدوليــة اهلادفــة إىل محايــة حــق اللجــوء وضــمانه تــساهم تــونس مــا فتئــت و - 

علـى   و١٩٥١يوليـه  / متـوز  ٢٨لالجئني، وصدقت على اتفاقية األمم املتحـدة املؤرخـة          
 ٢٧  و ١٩٥٥يونيـه   / حزيـران  ٢يف    علـى التـوايل    الربوتوكول املتعلـق مبركـز الالجـئني      

 .١٩٦٨ليه يو/متوز
 


