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تقترح ھذه الوثیقة خارطة طریق لتوصیات من المجتمع المدني  

خالل   من  العنیف  التطرف  أشكال  جمیع  لمنع  التونسي 

أنشطة  مقترحات ملموسة وذات صلة باإلضافة إلى قطاعات  

 .مھمة لتنفیذ االستراتیجیات المقترحة 

ھذا التحلیل ھو نتیجة لعملیة "من أسفل إلى أعلى" التي تم من  

ومشاركة   والنقاش  للتبادل  مختلفة  مساحات  إنشاء  خاللھا 

في   نفس   6مواطنین  تم في  التونسیة. كما  البالد    مناطق من 

تشخیصاتھم  لفھم  المجتمع  من  معینة  قطاعات  مراقبة  الوقت 

على    امتدتوأفكارھم ومقترحاتھم. بفضل ھذه الدراسة التي  

ثالث سنوات والتي أجراھا المرصد التونسي للوقایة من العنف  

للتنمیة   اإلسبانیة  األوروبي والوكالة  اإلتحاد  بدعم من  الشدید 

مقترحات   ھذه،  الطریق  خارطة  قدمت  الدولي،  والتعاون 

 وتوصیات تستند إلى تحلیل تشاركي وشامل. 

ھذا  أص أصبح  كما  عالمیة.  أولویة  العنیف  التطرف  منع  بح 

والمنظمات   الدول  أجندات  على  باستمرار  موجودا  الھدف 

وطنیة   إستراتیجیات  بوضع  قامت  التي  والدولیة  الوطنیة 

وسیاسات محلیة للوقایة من إنتشار التطرف، ال سیما من خالل  

برات  تنظیم المؤتمرات والندوات والورشات، ما یتیح تبادل الخ

 بین الدول. 

سنة   منذ  قبل    2016ُوضعت  من  اإلجراءات  من  العدید 

إلى   التونسیة  البالد  في  اإلجتماعیین  الفاعلین  من  مجموعة 

على   للعمل  المؤسسات  داخل  وكذلك  المدني  المجتمع  جانب 

بھذه   الدولي  المجتمع  أشاد  وقد  العنیف.  التطرف  من  الوقایة 

ارسات الجیدة. نحن ندرك  المبادرات باعتبارھا مثاالً على المم

وإعادة   الوقایة  وإجراءات  إستراتیجیات  تحدیث  علینا  أنھ 

تأكیدھا وإعادة تنسیقھا من أجل معالجة ومنع العنف في البالد  

مع  تعاوننا  بتعزیز  مرتبط  نجاحنا  أن  نعلم  نحن  التونسیة. 

 الجھات الفاعلة التي تعمل بنفس النھج التشاركي والمجتمعي. 

الھدف من خارطة الطریق ھذه ھو المساھمة في ھذا النموذج  

الجدید. ھدفنا ھو تفعیل المثالیة واألمل واإلبداع والطاقة لدى  

البالد   الوطني في  المستوى  المدني على  المجتمع  مجموعات 

للرادیكالیة   وناجع  فعال  بدیل  إیجاد  أجل  من  التونسیة، 

ج علینا  العنیف.  أشكال  وللتطرف  كل  ضد  نقف  أن  میعًا 

التطرف العنیف. ولھذا نحن مستعدون للمشاركة 

  .تمهيد
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 :نأمل أن تكون خارطة الطریق ھذه مفیدة

البالد    ) 1( العنیف في  التطرف  للوقایة من  إطار جھوده  في 

المجتمع المدني تقدیم جملة من اإلجراءات التي   التونسیة على

 یمكن أن تعزز التعاون الداخلي وتماسك اإلجراءات المنفذة. 

للمشاركة في النقاش حول مراجعة اإلستراتیجیة الوطنیة    ) 2(

المقررة   التونسیة  الدولة  الوطنیة لمكافحة اإلرھاب في  للجنة 

. نأمل من خالل تقدیم رؤیة منظمة ومتعددة من  2021لسنة  

نقدم   أن  الموضوع  ھذا  في  المنخرط  المدني  المجتمع  قبل 

مشاركة إیجابیة وذات صلة خاصة فیما یتعلق باألساس األول:  

"الوقایة". 
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العمل   من  سنوات  ثالث  نتاج  ھي  ھذه  الطریق  خارطة  إن 

) حول2020-2018التشاركي  تطویره  تم  الذي  منھجیة    ) 

 مراحل:  4"من األسفل إلى األعلى" وتتكون من 

إختیار وتحلیل الوالیات والمدن التي سیجرى    المرحلة األولى:

فیھا البحث وعملیة المشاركة. لوضع منھجیة من "األسفل إلى  

إجراء   تم  السیاسي    23األعلى"  القرار  صناع  مع  مقابلة 

المدني   المجتمع  في  الفاعلة  والجھات  أجل  والمؤسسات  من 

تحدید الوالیات والمدن األكثر تأثراً بظاھرة العنف الشدید وھي  

بعد اإلختیار   العملیة.  لتأسیس ھذه  التي خططنا فیھا  األماكن 

االختیار   ووقع  للمدن،  الببلیوغرافي  التحلیل  عملیة  بدأت 

وجبل   السیجومي  حسین  (سیدي  تونس  والیة  على:  النھائي 

والیة الكاف (شرق الكاف)  الجلود) ووالیة أریانة (سكرة) و

خداش   (بني  مدنین  ووالیة  (الزھور)  القصرین  ووالیة 

 وجرجیس) ووالیة تطاوین (شمال تطاوین). 

الثانیة: المرحلة    المرحلة  ھذه  تتضمن  المیدانیة.  الدراسة 

النتائج.   وتحلیل  المیدانیة  الدراسة  وتنفیذ  اإلستبیانات  تطویر 

تم تنظ  58یتكون اإلستبیان من   یمھا على سبعة أجزاء  سؤاالً 

للتحلیل: الوصول إلى الخدمات العامة ورأس المال االجتماعي 

اإلنسان   حقوق  واحترام  واالقتصادي  االجتماعي  والوضع 

والوضع   المتطرفة  الجماعات  ووجود  االجتماعي  والتماسك 

أجاب   منھم   2400األمني.  اإلستبیان،  ھذا  على  شخص 

شباب دون    ٪ 49و  20٪ شباب دون سن  11٪ نساء و49.9

 . تم تحلیل وتجمیع جمیع اإلجابات لتسھیل تحلیلھا. 29سن 

المناقشات المحلیة التشاركیة. بناًء على نتائج   المرحلة الثالثة: 

اإلستبیان المیداني، تم إقتراح "التحلیل الرباعي" لكل والیة/  

المحلیة   للمؤسسات  الرئیسیین  الممثلین  إلى  وتقدیمھ  مدینة 

المجتمع المدني. تم تنظیم جلسة تشاركیة   والجھات الفاعلة في 

في كل والیة من أجل التحقق من التشخیصات المقترحة محلیًا  

التطرف   لمنع  الرئیسیة  المقترحات  أولى من  وإقتراح سلسلة 

 العنیف.

الرابعة: نتائج   المرحلة  على  بناًء  الطریق.  خارطة  إعداد 

التي   المحلیة  التشاركیة  المناقشات  وعلى  المیدانیة  الدراسة 

نُظمت في الوالیات الست وعلى التحلیل الوثائقي المعمق، تم  

وضع المسودة األولى لخارطة الطریق والمصادقة علیھا من  

تونس (اإلتحاد  -قبل أعضاء مرصد الوقایة من التطرف الشدید  

حقوق   عن  للدفاع  التونسیة  والرابطة  للشغل  التونسي  العام 

اإلنسان والجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات وجمعیة رؤیة  

للعمل   الدولي  والمعھد  التطوعي  العالم  ومجموعة  حرة 

ندوة   في  جلستین  على  الوثیقة  ھذه  مناقشة  تمت  الالعنفي). 

فیھا   ا  41شارك  عن  وممثلین  محلیا  ومھنیا  لمجتمع  خبیرا 

تحدید   من  مكنت  شاملة  مساحة  الندوة  ھذه  وفرت  المدني. 

الممارسات الجیدة والمقترحات المبتكرة. بناًء على نتائج ھذه  

الطریق   خارطة  من  النھائیة  النسخة  ھذه  وضع  تم  الندوة، 

 للوقایة من جمیع أشكال التطرف العنیف.

الوثائق التي نتجت عنھا خارطة الطریق ھذه متاحة على  جمیع  

العنیف   التطرف  من  الوقایة  لمرصد  اإللكتروني  الموقع 

)gro.vepo.www  النتائج وجمیع  الست  الوالیات  تحلیل   :(

التي   السابقة  الطریق  وخریطة  المیداني  االستبیان  وتحلیل 

تتضمن التعاریف األساسیة والتشخیص المستخدم في صیاغة  

طة الطریق ھذه. خار
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للمجتمع   الرئیسیة  المقترحات  التالیة  الطریق  خارطة  تجمع 

المدني والخبراء األكادیمیین بھدف المساھمة في الوقایة من  

العنف الشدید في البالد التونسیة. تشیر بعض ھذه المقترحات  

إلى اإلجراءات التي ینبغي أن ینفذھا المجتمع المدني وأخرى  

سیا توصیات  عن  أو  عبارة  التونسیة  الحكومة  على  سیة، 

بعض   تتعلق  وأخیراً  تطبقھا،  أن  الالمركزیة  المؤسسات 

المدني   المجتمع  بین  التعاون  تعزیز  بضرورة  المقترحات 

 والحكومة التونسیة. 

 تم ھیكلة كل ھذه المقترحات على تسعة أھداف. 

التطرف  1الهدف   دوافع  دراسة   :
التونسية   البالد  في  العنيف 

 ومعالجتها 
 النتائج الرئیسیة للدراسة المیدانیة المتعلقة بھذا الھدف: 

سة المیدانیة التي أجریت لتطویر خارطة  وفقًا لجمیع نتائج الدرا

٪ من األشخاص الذین تم إستجوابھم  66.1الطریق ھذه، أشار  

العامالن   ھما  والفقر  التھمیش  أن  إلى  الست  الوالیات  في 

لل المالئمة  الظروف  خلق  في  في  الرئیسیان  المتطرف  عنف 

٪ من المستجوبین أنھ ال توجد  75البالد التونسیة. وفعال عبر 

أكد   فیما  والیاتھم  في  التام  72.4فرص عمل  الغیاب  ٪ عن 

لمراكز التكوین المھني. حتى لو لم یتم ذكر ذلك بشكل مباشر  

باعتباره ناقًال للتطرف العنیف من قبل المستجوبین، فإننا نؤكد  

٪ منھم قد أعلنوا أنھم یعرفون أشخاًصا  27.1على أھمیة أن  

مقربین من الجماعات المتطرفة ومع من كان لدیھم عالقات  

إجتماعیة عادیة. یشیر ھذا المعدل المرتفع للغایة إلى شكل من  

الج وجود  مع  التطبیع  یفسر  أشكال  قد  مما  المتطرفة  ماعات 

 أفعالھم. 

  www.opev.org على:جمیع نتائج الدراسة متاحة  

على الرغم من الجھود الكبیرة التي تبذلھا الحكومة   . 1

والمجتمع  األكادیمیة  واألوساط  المدني  والمجتمع  التونسیة 

الدولي لتحسین المعرفة بعوامل ونواقل التطرف العنیف بالبالد  

التونسیة فإن المنظمات التي تدعم خارطة الطریق ھذه تشیر  

على فھم  إلى ما یلي: ركزت ھذه الجھود بشكل شبھ حصري  

الظاھرة المرتبطة بالجھاد العنیف مع إیالء إھتمام أقل بكثیر  

ألشكال التطرف العنیف األخرى مثل خطاب الكراھیة وجرائم  

ضرورة   على  نؤكد  ككل،  العنیف  التطرف  لفھم  الكراھیة. 

تكثیف الجھود لفھم أصول العنف المتطرف على أساس الجنس  

الجنسي   التوجھ  أو  الدیني  اإلنتماء  اإلنتماء  أو  أو  العرق  أو 

القبلي. أثبتت أبحاث إضافیة أنھا ضروریة لفھم أصول العنف  

المتطرف أنھ یرتكز على التعبیر عن عدم التسامح ونبذ الناس  

 لمجرد إختالفھم (أو یُنظر إلیھم على أنھم مختلفون). 

ھناك رغبة حقیقیة في تعزیز التعاون بین الحكومة   . 2

لمكافحة اإلرھاب والجھات الفاعلة  التونسیة واللجنة الوطنیة  

في المجتمع المدني. یجب أن تكون إحدى أولویات ھذا التعاون  

ومتعدد   أفقي  إتفاق  إلى  للوصول  للنقاش  مساحة  خلق  ھي 

مصطلحي   من  المقصود)  (وغیر  المقصود  حول  األطراف 

"التطرف العنیف" و "الرادیكالیة". في النقاش حول التطرف  
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ات والممارسون والناشطون إلى إیجاد  العنیف، تحتاج المؤسس

فیمكن  عنیفین  األفراد  كان  حال  في  أنھ  یؤكد  إتفاق 

مجموعات   أیًضا  ھناك  كذلك.  تكون  ال  أن  لإلیدیولوجیات 

لتحقیق   العنف  إستخدام  إلى  صراحةً  تدعو  وأیدیولوجیات 

أھداف على المدى الطویل، ومن المرجح أن تجذب المتطرفین  

 العنیفین.

على التعاون بین اللجنة الوطنیة لمكافحة اإلرھاب   . 3

واألوساط األكادیمیة والمجتمع المدني أن یطور أنظمة تنسیق  

أنشطة   خالل  المستفادة  والدروس  الجیدة  الممارسات  لتحدید 

الوقایة من التطرف العنیف. یجب أن ینشئ نظام التنسیق ھذا 

الرئیسی  للفاعلین  المشتركة  للمعلومات  المجتمع نظاًما  في  ین 

المدني حول الدروس الرئیسیة المستفادة. من أجل تحقیق ھذا  

ومراكز   الجامعات  مع  اإلتفاقیات  بتشجیع  نوصي  االقتراح، 

الفكر لتعزیز البحث النقدي حول أسباب ونواقل جمیع أشكال  

تنسیق   الضروري  من  اإلطار،  ھذا  في  العنیف.  التطرف 

المع لجمع  الموجھة  المبادرات  التمییز وتعزیز  عن  لومات 

الھیكلي   والعنف  الكراھیة  وجرائم  اإلجتماعي  واإلقصاء 

 والثقافي واإلرھاب. 

البالد  اإلستفاد  . 4 في  المنجز  العمل  أن  حقیقة  من  ة 

التونسیة حول الوقایة من التطرف العنیف یمثل في كثیر من  

النواحي مثاالً للممارسات الدولیة الجیدة. نقترح تعزیز الجھود  

الشبكات   على  ومرتكبیھ  الكراھیة  خطاب  تطور  لمراقبة 

"البیانات   بتحلیالت  یسمى  ما  تطویر  خالل  من  اإلجتماعیة 

ة" وأدوات المراقبة / المتابعة. یجب أن تسمح لنا ھذه  الضخم

األدوات الرقمیة بإنشاء آلیات لإلنذار المبكر ورّد الفعل السریع  

مثل   البدیلة  النزاعات  حل  آلیات  إلى  باإلضافة  العنف  لمنع 

والعدالة   والتحكیم  والمصالحة  والوساطة  والتفاوض  الحوار 

 الّسالم الّدائم. التصالحیة من أجل حل النزاعات وتحقیق 

التطرف    . 5 لتحدي  والّشاملة  المعقّدة  للطبیعة  نظًرا 

ھذه   مراقبة  واإلستباقیة  الوقائیة  اإلستجابة  تتطلب  العنیف، 

التي   االجتماعیة  التحوالت  سیاق  في  فیھا  والنظر  اإلشارات 

تحدث على المستویات الوطنیة والمحلیة أیًضا مع التركیز على  

مك مختلف  بین  محّدداتھا  التفاعالت  وفھم  المجتمع  ونات 

وأسبابھا وآثارھا. یجب أن یتم ذلك في فترة زمنیة ممتدة، حیث  

تحدث ھذه التفاعالت بشكل تراكمي بمرور الوقت. یجب على  

والمجتمع   الرسمیة  والمؤسسات  البحوث  ومراكز  الجامعات 

التحوالت   ومتابعة  ودراسة  لرصد  علمي  جھد  بذل  الدولي 

 منع ظھور التطرف العنیف. االجتماعّیة من أجل 

. تعزیز الدراسة المعمقة للدوافع والمستویات المختلفة التي  6

والمتوسط   الكلي  تونس:  في  العنیف  التطرف  فیھا  یحدث 

والجزئي. ال یمكن إنتاج المعرفة العلمیة حول الظروف التي  

خالل   من  إال  العنیف  التطرف  لتوسع  خصبة  أرضیة  تخلق 

بین مختلف الجھات الفاعلة اإلجتماعیة  التعاون الوثیق واألفقي  

وحاسم.   التخصصات  متعدد  أساس  على  والبحث  والسیاسیة 

ومن خالل ھذه الدراسات، یمكن بناء السیاسات الناجحة من  

حیث الوقایة من التطرف العنیف الذي یعالج األسباب الجذریة  

للتطرف العنیف داخل مؤسسات الدولة والھیئات والمنظمات  

 المجتمع المدني. الدولیة في 

من    . 7 للحد  الكلي  المستوى  على  بالعمل  نوصي 

التونسیین   والمواطنات  المواطنین  یواجھھا  التي  الصعوبات 

الذین یعانون من الخصاصة اإلقتصادیة وأشكال أخرى مختلفة  

من الحرمان اإلجتماعي والثقافي. وعلیھ دراسة إستراتیجیات  

بما الخدمات،  إلى  العادل  الوصول  الصحة    لضمان  ذلك  في 

والموارد الطبیعیة (خاصة المیاه) والعمل على تحقیق العدالة  

بالموارد   اإلجتماعیة  الحمایة  منظمات  تزوید  وكذلك  البیئّیة 

 المالیة والفعّالة لتكون قادرة على دعم الّسكان في المحن. 

تفاقم  8 من  تزید  االكورونا  جائحة  أن  حقیقة  إلى  النظر   .

و اإلقتصادیة  اإلختالفات  الصعوبات  رقعة  إتّساع  من 

االجتماعّیة. نعتقد أن بعض السیاسات المحددة التي تھدف إلى  

فیھا   تنظر  أن  یجب  ضعفاً  األكثر  للفئات  االقتصادي  الدعم 

الوضع   إزاء  الجائحة.  بعد  ما  في سیاق  التونسیة  المؤسسات 

الحالي والحجر الشامل، نشعر بالقلق من أن یتعرض السكان  

وخاص  على  التونسیون  المتطرفة  للّدعایة  سنًا  األصغر  ة 

 الشبكات االجتماعّیة. 

بین   . 9 الفوارق  تقلیص  على  قادرة  سیاسات  وضع 

المناطق الداخلیة والمناطق الساحلیة ووضع حد لآللیّات التي  

تغذّي التھمیش المنّظم أو اإلقصاء المخطط للمناطق الداخلیة  

العمل (خاصة  والحدودیّة. من أجل تحقیق قدر أكبر من فرص  

والنقابات   الدولة  بین  المشاورات  وتعزیز  الشباب)  بین 

 والمستثمرین لخلق وظائف جیدة. 
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الدول    . 10 مع  النظامیة  للھجرة  قنوات  لفتح  الدعوة 

المعنیة   الدولّیة  والمنظمات  تونس  مع  المتعاونة  األجنبیة 

بظاھرة الھجرة. ما یعني تقلیل الصعوبات في الحصول على  

 السفارات األجنبیة في البالد التونسیة.  التأشیرات من

دعم أنشطة المجتمع المدني والحركات اإلجتماعیة    . 11

الضواحي   في  حظوة  األقل  للسكان  دعم  برامج  إنشاء  في 

الحضرّیة وفي الجھات. وفي ھذا اإلطار، یجب على السلطات  

تندلع   التي  اإلحتجاجات  سیاق  في  للعنف  تصعید  أّي  تجنب 

ا بسبب  دوري  التي  بشكل  واإلقتصادیة  اإلجتماعیة  لمظالم 

 تتعرض لھا. 

حقوق  2الهدف   حماية  ضمان   :
مكافحة   قوانين  في  اإلنسان 

 اإلرهاب 
تشجیع إنشاء شرطة مجتمعّیة التوّجھ، تركز على    . 12

یوصى   كما  الثقة.  ودعم  المجتمع  أفراد  مع  العالقات  تطویر 

والوساطة   اإلنسان  حقوق  مجال  في  الشرطة  بتدریب 

المجتمعیة. قد یكون دعم مشاركة الشرطة في حل العنف بین  

محتمل   تصعید  لتجنب  فرصة  الوساطة  خالل  من  األفراد 

 للعنف. 

عدد  تع  . 13 اإلرھاب  مكافحة  قانون  لسنة    26دیل 

بما یتجاوز التعدیالت التي   2015أوت    7المؤرخ في    2015

في   من    2019أُدخلت  إشكالیة  الجوانب  أكثر  على  للقضاء 

مصطلح   تعریف  وخاصة  األساسیة  الحقوق  إنتھاك  حیث 

"اإلرھاب" بدقة. تقلیص مدة الحجز في مراكز اإلیقاف وفق  

ساعة دون إذن قضائي    48ى ما ال یزید عن  المعاییر الدولیة إل

وتسھیل   تأخیر  دون  محامیھ  باستشارة  للمحتجز  والسماح 

حصولھ على الرعایة الطبیة إذا لزم األمر. إلغاء عقوبة اإلعدام  

 جریمة إرھابیة.  17المقررة لـ 

 النتائج الرئیسیّة للدراسة المیدانیّة المتعلّقة بھذا الھدف: 

الب  نتائج  لجمیع  لتطویر  وفقًا  إجراؤه  تم  الذي  المیداني  حث 

تم   الذین  األشخاص  معظم  إعتبر  ھذه،  الطریق  خارطة 

إستجوابھم أن تكثیف حضور قوات األمن ضروري لمنع عمل  

ثقتھم  إنعدام  عن  عّبروا  كما  ناحیة،  من  المتطّرفة  الجماعات 

 التامة وعالقاتھم السیئة مع قوات األمن من ناحیة أخرى. 

٪  39.3ت ما ذُكر أعاله ھي أن  نات التي تثب مبدئیًا، إن البیا

من المستجوبین یشعرون بمستوى عاٍل من إنعدام األمن في  

السیاق، إعتبر   نفس  المستجوبین  47.9مناطقھم. وفي  ٪ من 

أن ھناك نقصاً في تواجد القوات األمنّیة في محیطھم. فیما یرى  

٪ مّمن تم إستجوابھم في شمال تطاوین أن ھذا النقص في  82

جود قوات األمن ھو عامل یسھل توسع الجماعات المتطرفة  و

 العنیفة.

القوات األمنیة،   تواجد  بالرغم من وجود طلب واضح لمزید 

٪ قد عبروا عن إنعدام ثقتھم وعالقاتھم السیئة مع 41.2فإن  

٪ فقط على وجود عالقة جیدة  4.7یما أكد  األجھزة األمنّیة ف

 مع قوات األمن. 

  www.opev.org الدراسة متاحة على:جمیع نتائج 

المنظم لحالة الطوارئ    50-78إلغاء المرسوم رقم    . 14

وإستبدالھ بقانون أساسي من شأنھ أن یوفر إطاًرا قانونیًا لتدابیر 

عدد   من  الحد  والحریات.  للحقوق  إحتراما  أكثر  الطوارئ 

ل اإلداري  التفتیش  الحد  عملیات  إلى  الخاصة  بالحیاة  مساسھا 

إطار   وضع  الجبریة.  اإلقامة  وكذلك  الضروري  األدنى 

تشریعي للتدابیر اإلداریة األخرى خارج نطاق القضاء قادرة  

یجب   لذلك  والتناسب.  الضرورة  مبدأي  احترام  على ضمان 

لحریة   المقیدة  اإلداریة  الرقابة  إجراءات  إعتماد  عن  الكف 

 التنقل.

ع  . 15 ومزید  العمل  المعاملة  وسوء  التعذیب  منع  لى 

التعذیب   لحظر  المطلقة  الطبیعة  على  لبس  أي  دون  التأكید 

والمعاملة الإلنسانیة والمھینة أثناء اإلحتجاز وخارجھ. تعزیز  

التعذیب ومراقبتھا وإدارتھا على   الكشف عن حاالت  قدرات 

الھیئة   تزوید  وعلیھ  المدني،  والمجتمع  المؤسسات  مستوى 

للوقایة من التعذیب بالموارد المالیة والبشریة األنسب    الوطنیة 

إلكمال التشغیل الكامل لھذه المؤسسة الھامة. تنفیذ التوصیات  

المساعدة  تقدم  التي  المدني  المجتمع  منظمات  قدمتھا  التي 

للضحایا وتتعاون لمحاربة إفالت الجالدین من العقاب. ضمان  

ف المذنبین  العمومیین  المسؤولین  أعمال  مساءلة  إرتكاب  ي 

تعذیب أو سوء معاملة بتقدیمھم إلى العدالة وإجراء تحقیقات  

المواطنین   بین  العالقة  بناء  إعادة  بھدف  وفعالة،  نزیھة 



 رزنامة العمل: خارطة طريق توصيات المجتمع المدني التونسي للوقاية من جميع أشكال التطرف العنيف 

13 

التونسیین والمؤسسات األمنیة والقضائیة. ضمان تعمیر آلیات  

 المساءلة من قبل خبراء مع مراعاة معیار النوع. 

اإلستخدام   . 16 من  الحد  على  للسجن    العمل  المفرط 

الوقائي الذي یمس من الحق في الحریة والحق في إصدار حكم  

دون تأخیر ال داعي لھ. وضع سیاسات تھدف إلى تقلیل أوقات  

التجنید   من  الوقایة  أجل  من  السجون  وإكتظاظ  المحاكم 

 المتطرف العنیف في السجون. 

اإلنسان وغیرھم من    . 17 المدافعین عن حقوق  حمایة 

في   لتحقیق  الفاعلین  جاھدین  یسعون  الذین  المدني  المجتمع 

 العدالة والكرامة والتغییر االجتماعي. 

: حماية جميع الضحايا من  3الهدف  
 التطرف العنيف 

حمالت    . 18 تشجیع  وتقویتھم  الضحایا  دعم  یشمل 

التدریب والتوعیة بحقوقھم وألخذ الكلمة في إطار فعّال وبنّاء  

دعم ونشر رسائل ضحایا  للقطع مع صورة الضحیة. ندعو إلى  

جرائم الكراھیة وخطاب الكراھیة واإلرھاب من خالل تعزیز  

عملیة جبر الضرر ورسائل التسامح والفھم المتبادل. من المھم  

إلى   أنفسھم  تحویل  على  القدرة  لدیھم  الضحایا  أن  نذكر  أن 

 عوامل تغییر رئیسیة. 

خطاب الكراھیة وجرائم الكراھیة من    منع إنتشار  . 19

خالل إعتبار أن اإلصالحات داخل مؤسسات الدولة یمكن أن  

تكون نموذًجا أّولیا. یمكن أن تكون الخطوة األولى نحو ھذا  

من قانون العقوبات، التي تعاقب    230الھدف ھي إلغاء المادة  

على العالقات التوافقیة بین أشخاص من نفس الجنس بالسجن  

المثلیة  لمدة   لتجریم  بوضع حد فوري  نوصي  ثالث سنوات. 

الجنسیة في البالد التونسیة وفتح تحقیقات في اإلنتھاكات التي  

أن   نذكر  إعتقالھم.  أثناء  ضحایاھا  األشخاص  یكون  قد 

الفحوصات الطبیة المتطفلة بما في ذلك الفحوصات الشرجیة  

األشخاص   لحقوق  إنتھاًكا  وتشكل  علمي  أساس  أي  لھا  لیس 

 لذین ستتم محاكمتھم على ھذه األسس. ا

المادة    . 20 بتعدیل  النصوص    230نوصي  وجمیع 

من الدستور،    24و  23و  21األخرى التي تتعارض مع المواد  

فضالً عن تعزیز حمایة المنتمین إلى مجتمع المیم ضد التمییز 

والعنف والتعذیب وسوء المعاملة. الحظ مؤلفو البالغ المشترك  

رایتس ووتش أن تونس لم تتخذ أي إجراء  وھیومن    239رقم  

الدوري   اإلستعراض  خالل  إلیھا  موجھتین  توصیتین  بشأن 

العالقات   تعاقب  التي  النصوص  إلغاء  بشأن  األخیر  الشامل 

تطبق   الجنس.  نفس  من  بالتراضي  البالغین  بین  الجنسیة 

الفصل   أساسي  بشكل  التونسیة  قانون    230الحكومة  من 

المجال   ھذا  في  الجنسیة  العقوبات  المثلیة  یعاقب على  والذي 

وقد   سنوات.  ثالث  إلى  تصل  لمدة  بالسجن  واإلناث  للذكور 

  544أبدت منظمة العفو الدولیة ومؤلفو البالغ المشترك رقم  

البالغ   واضعو  یوصي  مماثلة.  مالحظات  شمس  وجمعیة 

على الفور وموائمة    230تونس بإلغاء المادة    2المشترك رقم  

  2014نون اإلجراءات الجنائیة مع دستور  قانون العقوبات وقا

ومع مختلف المعاھدات والمواثیق الدولیة التي صادقت علیھا 

أي   دون  المواطنین  العدالة على جمیع  تطبیق  تونس لضمان 

تمییز ال سیما تلك القائمة على التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة  

توصي   مماثلة.  توصیة  ووتش  رایتس  ھیومن  منظمة  وتقدم 

عن    منظمة المشروط  وغیر  الفوري  باإلفراج  الدولیة  العفو 

جمیع األشخاص المعتقلین بسبب میوالتھم الجنسیة الحقیقیة أو  

المتصورة و/أو ھویتھم. توصي جمعیة شمس بإلغاء األحكام  

التي تجرم الممارسات الجنسیة والدعارة وإنھاء تدخل الدولة  

رك رقم  في خصوصیة المواطنین. یوصي مؤلفو البالغ المشت 

بمراجعة النصوص التشریعیة المتعلقة بتجارة الجنس والحد    7

في   بالعاملین  التحرش  وتجنب  والتمییز  الوصم  مواقف  من 

الضمان   في  الحق  من  باإلستفادة  لھم  والسماح  الجنس  مجال 

 اإلجتماعي والتقاعد وكذلك الحق في التراث. 

للتندید   . 21 مناھج  بناء  أیًضا  الضحایا  حمایة  تعني 

علني بالتمییز وخطاب الكراھیة وجرائم الكراھیة واإلرھاب  ال

قنوات   إلنشاء  الدعوة  إلى  یدفعنا  ما  وھو  الممنھج.  والعنف 

للتندید العلني واإلستجابة الجماعیة التي یمكن أن تدعم الضحایا  

 في سعیھم نحو العدالة. 

المتحدة    . 22 األمم  لقرار  الفعال  التنفیذ  على  العمل 

اف أجندة المرأة واألمن والسالم في البالد  وتعزیز أھد  1325

ومنظمات   العامة  المؤسسات  تزوید  خالل  من  التونسیة، 

إلنجاز   الالزمة  والبشریة  المالیة  بالموارد  المدني  المجتمع 

  2018مھمتھم. ضمان تنفیذ خطة العمل الوطنیة المعتمدة في  

والتأكد من إمكانیة تطبیق خطط العمل القطاعیة داخل مختلف  
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وزارات. تحسین الحوار والتعاون بین المؤسسات والمجتمع  ال

الفاعلین  جمیع  ندعو  عموما،  الدولیة.  والمنظمات  المدني 

اإلجتماعیین والسیاسیین إلى إعطاء أھمیة أكبر ألجندة المرأة  

الصحیة   الطوارئ  حالة  دمج  إلى  ندعو  كما  والسالم  واألمن 

ي لما لھا من  لـجائحة الكورونا كمصدر إلنعدام األمن البشر

 انعكاسات جنسانیة في خطة العمل القادمة. 

النوع  4الهدف   عدالة  تعزيز   :
 اإلجتماعي وعرض خصائصه 

المتحدة    . 23 لقرار األمم  الفعال  التنفیذ  العمل من أجل 

وتعزیز أھداف أجندة المرأة واألمن والّسالم في البالد    1325

مات المجتمع  التّونسّیة من خالل تزوید المؤسسات العامة ومنظ

مھمتھم.   إلنجاز  الالزمة  والبشریة  المالیة  بالموارد  المدني 

والتأكد    2018ضمان تنفیذ خطة العمل الوطنیة المعتمدة في  

مختلف   داخل  القطاعیة  العمل  خطط  تطبیق  إمكانیة  من 

الجدیدة   الوطنیة  العمل  خطة  إعتماد  إطار  وفي  الوزارات. 

لسنة   والسالم  واألمن  المرأة  السلطات  2021ألجندة  على   ،

لسنة   الرئیسیة  الخطة  في  بالفعل  تحدیده  تم  ما  تنفیذ  ضمان 

المؤسسات  2019 بین  والتعاون  الحوار  تحسین  ضرورة   .

والمجتمع المدني والمنظمات الدولیة. باإلضافة إلى ضرورة  

ألجندة   الوطنیة  العمل  خطة  في  الالمركزیة  عملیة  في  البدء 

ضمان حضور أكثر فعالیة  المرأة واألمن والسالم من خالل  

للجھات على سبیل المثال مع إنشاء خطط عمل جھویة. عموما  

أھمیة   والسیاسیین إلعطاء  اإلجتماعیین  الفاعلین  ندعو جمیع 

حالة   دمج  إلى  وندعو  والسالم  واألمن  المرأة  ألجندة  أكبر 

األمن   إلنعدام  كمصدر  الكورونا  لـجائحة  الصحیة  الطوارئ 

 اسات جنسانیة في خطة العمل القادمة. البشري لما لھ من انعك

مراقبة التأثیر النوعي لسیاسات مكافحة اإلرھاب    . 24

الشرطة   مداھمات  سیما  وال  علیھ  بناًء  والتصرف  تونس  في 

بھدف   المعاملة  وسوء  للتعذیب  كوسیلة  الجنسي  والعنف 

إرتكابھم   في  المشتبھ  األقارب  عن  معلومات  على  الحصول 

 ألعمال إرھابیة. 

حلوالً    . 25 توفر  أن  شأنھا  من  تدابیر  ومراقبة  وضع 

للعواقب الوخیمة لحالة الطوارئ الصحیة الحالیة على النساء  

من خالل محاولة الحد من تباین الفوارق بین النوع اإلجتماعي  

وإنعدام األمن االقتصادي والتفاوت في الوصول إلى التقنیات  

 المعلوماتیة والعنف المنزلي. 

المز  . 26 مشاركة  إجراء  حول  الدقیقة  البحوث  من  ید 

المنظمات   في  فقط  ولیس  المسلحة  الجماعات  في  المرأة 

في   الشدید  العنف  ضحایا  النساء  رعایة  ضمان  اإلرھابیة. 

 المراكز المتخصصة للمتابعة النفسیة والجسدیة. 

القانون    . 27 تطبیق  على  الخاص    58-2017السھر 

سھیل عملیة تقدیم  بالقضاء على العنف المسلط على المرأة وت 

الشكاوى بكل الوسائل التي ال تزال تشكل عقبة حقیقیة. تزوید  

المرصد الوطني لمناھضة العنف ضد المرأة بالوسائل الالزمة  

 إلنجاز مھمتھ. 

بین    . 28 الفوارق  تراعي  النظر في وضع خطة عمل 

على   باإلرھاب  المتھمات  النساء  لمعاملة  اإلجتماعي  النوع 

 جنھن في السجون الوطنیة. مستوى التحقیق وس

مناصرة إدراج التمثیل الكامل للمرأة في التخطیط    . 29

الحكومي والمؤسساتي وعملیات صنع القرار. ضمان مشاركة  

التطرف   موضوع  عن  علنًا  الحدیث  في  واألقلیات  النساء 

العنیف وفي بناء سیاسات الوقایة. مراعاة خصوصیات النوع  

من التطرف العامة عن طریق  االجتماعي في سیاسات الوقایة  

في   المرأة  دور  إستغالل  تفضل  التي  المواقف  عن  اإلبتعاد 

المجتمع ألسباب أمنیة. والقیام ببناء سیاسات تھدف إلى تحقیق  

 مساواة فعالة. 

الشباب  5الهدف   دور  تعزيز   :
 كعوامل للتغيير 

توحید الجھود بین مختلف أصحاب المصلحة لبناء    . 30

اب التونسي تقطع مع الصورة التي ترى  رؤیة جدیدة عن الشب 

بناء   في  سلبي  عنصر  أو  القومي  لألمن  تھدیًدا  إما  الشباب 

إستراتیجیات تھدف إلى حل المشاكل الوطنیة. نحن ندعو إلى  

تحقیق   في  تنجح  أن  یمكن  المؤسسات  داخل  سیاسات  وضع 

اإلدماج الحقیقي للشباب في مستقبل البالد بعیدا عن العملیات  

 الصوریة. 

وضع سیاسات تھدف إلى تقلیص معدل البطالة بین   . 31

الشباب وھم السكان األكثر تضرراً من ھذه الظاھرة. ولتحقیق  
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ھذا الھدف نوصي بضبط إستراتیجیة وطنیة للتوظیف حسب  

اإلحتیاجات المحددة لدى الشباب، بما في ذلك الشباب المتخرج  

إمكا تحسین  خالل  من  النشطة  التوظیف  برامج  نیة  وتحفیز 

توظیف الباحثین عن عمل من مختلف المستویات. یمكن أن  

یوفر دعم مبادرات اإلقتصاد األخضر والتضامنیة أیًضا فرص  

توظیف بین الشباب. یمكن لعدد متزاید من الشباب المؤھلین  

الجماعات   ومشاریع  إجتماعیة  مؤسسات  مشاریع  تنفیذ 

التقلی  المشاریع  أشكال  والتعاونیات وكل  دیة قصد  اإلجتماعیة 

التنمیة اإلقتصادیة الصدیقة للبیئة. وسیكون لذلك أثر إیجابي  

البطالة   معدل  إنخفاض  على  والطویل  المتوسط  المدى  على 

وكذلك   الداخلیة  المناطق  في  وخاصة  الشباب  بین  المرتفع 

تكوین   على  الحاصلین  الشباب  بین  البطالة  معدالت  إرتفاع 

 مھني أو جامعي. 

 الرئیسیة للدراسة المیدانیة المتعلقة بھذا الھدف: النتائج 

لتطویر   وضعھا  تم  التي  المیدانیة  الدراسة  نتائج  لجمیع  وفقًا 

لطریق ھذه، فإن غالبیة الذین تم إستجوابھم یعتبرون خارطة ا

أن   یجب  للشباب  أفضل  مستقبل  الفرص وضمان  إعطاء  أن 

یعتقد   األولویات.  من  أن  21.2یكون  المستجوبین  من   ٪

سیاسات   أولویة  یكون  أن  یجب  للشباب"  األولویة  "إعطاء 

إعتبر   فیما  العنیف.  التطرف  من  من 28.1الوقایة   ٪

حیث   من  أساسي  التعلیم"  نظام  "إصالح  أن  المستجوبین 

 األولویة. یوضح كل ھذا أھمیة دور الشباب. 

ردود مھمة أخرى قد توضح وضع الشباب في تونس وخاصة  

أن   المستجوب 75حقیقة  توجد  ٪ من  أنھ ال  أكدوا  قد  كانوا  ین 

المھني. ھناك شعور   للتكوین  أو مراكز  للشباب  فرص عمل 

 قوي بنقص الفرص بین الشباب. 

  www.opev.orgجمیع نتائج الدراسة متاحة على:

في    . 32 التعلیمیة  والمؤسسات  الشباب  إشراك  تعزیز 

أنشط  ومتابعة  العنیف.  تطویر ورصد  التطرف  من  الوقایة  ة 

تعزیز مشاركة الشباب في تصمیم ونشر روایات بدیلة للوقایة  

مساھمة   أھمیة  على  جدیدة  أدلة  تقدیم  العنیف.  التطرف  من 

 الشباب كنموذج یحتذى بھ في الوقایة من العنف. 

للشباب   . 33 اإلرتباط  فك  برامج  إنشاء  في    النظر 

ا العنیفة.  الجماعات  إلى  الذین  المنتمین  الشباب  مع  لعمل 

إنضموا إلى الجماعات المتطرفة العنیفة لتوجیھ أھدافھم نحو  

أنشطة ورؤى بناءة وغیر عنیفة وشاملة. تضمین منع تعاطي  

المخدرات في تصمیم عملیات فك اإلرتباط وكذلك في برامج  

مراكز السجون. النظر في إنشاء برامج إعادة دمج للمحتجزین 

السجون بما في ذلك الجرائم المرتبطة    الشباب الذین یغادرون 

تعترض   التي  الصعوبات  مراعاة  مع  العنیف  بالتطرف 

بطاقة   یقدمون  والذین  بحثھم عن عمل  في عملیة  األشخاص 

 (السجل القضائي) والتي تحتوي على مالحظات.  3عدد 

والتسلیة    . 34 الترفیھ  أماكن  تعزیز  إلى  الدعوة 

ب ال سیما دور الشباب ودور  والمبادرات الثقافیة المتاحة للشبا

 الثقافة والمؤسسات الریاضیة. 

التي    . 35 للحریة  المقیدة  اإلجراءات  لجمیع  حد  وضع 

تؤثر على حریة وحقوق الشباب. نوصي بأن تضع السلطات  

واضح   تشریعي  نص  إلى  یستند  ال  إداري  إجراء  ألي  حًدا 

التسجیل " بما في ذلك إجراءات  الجبریة  Sودقیق  " واإلقامة 

القصوى   الضرورات  تحدید  وكذلك  القضاء  نطاق  خارج 

 لذي یجب أن یتم بترخیص. لتفتیش المنزل ا

رئاسة    . 36 تبذلھا  التي  بالمجھودات  وعي  على  نحن 

للمجلة   األخیرة  القانونیة  واإلصالحات  التونسیة  الحكومة 

الجرائم   حالة  في  اإلجراءات  بتسریع  تسمح  التي  الجزائیة 

البسیطة. لكننا نعتقد أنھ من الضروري مزید العمل للحد من  

م البسیطة. إعادة النظر في إلغاء  إستخدام اإلیقافات في الجرائ 

المتعلق بإستھالك المخدرات على سبیل    92-52القانون عدد  

المثال، والذي یجد بموجبھ العدید من الشباب أنفسھم محتجزین  

من   سلسلة  بأخذ  نوصي  للدمغجة.  سھلة  فریسة  فیصبحون 

اإلجراءات العقابیة البدیلة لإلحتجاز داخل وزارة العدل والتي  

 حلوال أكثر نجاعة خاصة بالنسبة للشباب. قد تمثل  

والقدرة  6الهدف   التعليم  تعزيز   :
المستوى   على  الصمود  على 

 المحلي 
تنفیذ خطة    . 37 تعزیز المساواة في التعلیم والنظر في 

عمل لحل مشكلة اإلنقطاع عن الدراسة في سن مبكر. من أجل  

في   النظر  ینبغي  التونسي،  التعلیمي  النظام  أوضاع  تحسین 
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اإلخالالت  ا لحل  والتعلیم  التربیة  وزارة  میزانیة  من  لرفع 

اإلداریة والمشاكل الھیكلیة للمدارس. بعیًدا عن إستراتیجیات  

التعلیم التي تركز فقط على إكتساب المعرفة، فإننا ندعو إلى  

تحدیث نظام التعلیم الذي یمكن أن یعتمد على بناء العقل النقدي  

امح والحقوق وأساس التماسك  والتعلیم من أجل التنوع والتس

ما   غالبًا  المیزانیة  في  النقص  ھذا  مواجھة  في  اإلجتماعي. 

تضطر المدارس إلى إغالق بعض األقسام الدراسیة أو وضع  

فیھا.   العمل  صعوبة  تتزاید  حیث  مكتظة  أقسام  في  التالمیذ 

وبذلك على اإلنقطاع عن الدراسة وصعوبات أو حتى إستحالة  

التعلیم   إلى  لإلصالح  العودة  أولویة  یكون  أن  اإلنقطاع،  بعد 

بخصوص   بھا  المعمول  التربویة  السیاسات  تعزز  التربوي. 

بین  الفرص  بنقص  الشعور  المبكر،  التعلیم  عن  اإلنقطاع 

 الشباب في تونس. 

في    . 38 النفسي  الدعم  على  الحصول  إمكانیة  تعزیز 

ت  المدرسة للتالمیذ وإنشاء آلیات أكثر استقراًرا للسماح للجھا 

الفاعلة في المجتمع المدني بتوفیر المواد والتدریبات وورش  

العمل والمؤتمرات في البیئة التعلیمیة. یجب أن یكون تعزیز  

 مشاركة الطالب خالل رحلتھم التعلیمیة أولویة. 

والترفیھ    . 39 للثقافة  فضاءات  لتوفیر  الجھود  تكثیف 

في   الفضاءات  نوعیة  تحسین  الریفیة.  المناطق  في  خاصة 

 المناطق الحضریة للشباب والتوجھ نحو الالمركزیة. 

 النتائج الرئیسیة للدراسة المیدانیة المتعلقة بھذا الھدف: 

لتطویر   وضعھا  تم  التي  المیدانیة  الدراسة  نتائج  لجمیع  وفقًا 

خارطة الطریق ھذه، یرى معظم األشخاص الذین تم سؤالھم  

ن یكون أولویة لمنع التطرف  أن إصالح نظام التعلیم یجب أ

أن  28.9العنیف. صرح   یجب  التعلیم"  نظام  أن "إصالح   ٪

ف. من  یكون من أولویات سیاسات الوقایة من التطرف العنی 

البیانات األخرى التي یمكن إستخدامھا لتوضیح وضع الشباب  

٪ من المستجوبین كانوا قد عبروا عن  95في تونس ھي أن  

ودور   العائلیة  والفضاءات  والحدائق  الترفیھ  مراكز  غیاب 

باإلضافة   جھتھم.  في  الریاضیة  والفضاءات  والثقافة  الشباب 

أن   و95إلى  إلى  أشاروا  قد  المستجوبین  من  مساجد  ٪  جود 

 ومدارس قرآنیة للصغار والكبار وریاض أطفال قرآنیة. 

  www.opev.orgجمیع نتائج الدراسة متاحة على:

تضمین وحدة في إطار الوقایة من التطرف العنیف    . 40

المفاھیم  معرفة  لضمان  المدرسة  في  التعلیمي  المسار  في 

حقوق   إنتھاج  خالل  من  الصمود  في  والمساھمة  األساسیة 

اإلنسان. من المھم أیًضا النظر في إمكانیة تضمین مواد محددة  

 مثل التربیة المدنیة أو قیم احترام اإلختالف. 

صمود  دعم    . 41 لتحقیق  جھوده  في  المدني  المجتمع 

مجتمعي حقیقي في مواجھة خطاب التطرف العنیف. تطویر  

وحمایة   العنیف  التطرف  ظھور  لمنع  تشاركیة  إستراتیجیات 

المواطنین من التھدیدات والتجنید من قبل الجماعات المتطرفة  

العنیفة. یجب أن تكون ھذه اإلجراءات مصحوبة بدعم تدابیر 

الثق منصات  بناء  توفیر  خالل  من  المحلي  المستوى  على  ة 

 مناسبة للحوار والتعرف المبكر على المظالم. 

تعزیز عملیات التدریب الموجھة للمجتمع المدني   . 42

والقطاع الثالث لتعزیز قدراتھم فیما یتعلق بالوقایة من التطرف  

 العنیف.

الثقافة    . 43 ترتكز على  التي  إعطاء األولویة لألنشطة 

ریاضة لتمكن من إنشاء إستراتیجیة لنقل القیم التي تعزز  أو ال

المتطرفة   المنظمات  خطاب  مواجھة  في  المجتمعي  الصمود 

العنیفة أو المجندین. من الضروري أن تتالئم ھذه اإلجراءات  

مع اإلحتیاجات والتشخیصات التي تتم مع الشباب التونسي في  

 أماكن التأسیس. 

التي تعزز العدالة العالمیة    تنفیذ البرامج التعلیمیة  . 44

التنوع   وإحترام  والتسامح  النقدي  والتفكیر  العامة  والمھارات 

 قصد تعزیز قیم السالم والالعنف. 

تعزیز شبكات مكافحة الشائعات للتصدي للكراھیة    . 45

والتعصب وبناء الصمود المحلي في مواجھة رسائل التطرف  

 العنیف.

في    . 46 والمساھمة  اإلجتماعي  النسیج  تقویة  تعزیز 

تقویة صمود األفراد. إن التنشئة اإلجتماعیة في إطار سلمي  

حقًا   تعزز  أن  یمكن  اإلجتماعي  واإلندماج  التنوع  یحترم 

 الصمود في مواجھة اإلنحدار نحو التطرف العنیف. 
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وحمایة  7الھدف   الدیمقراطیة  القیم  تعزیز   :
 فضاء المجتمع المدني 

والتحركات    . 47 الشباب  قدرة  تعزیز  الضروري  من 

الشبابیة على التواصل في ما بینھم، ال سیما فیما یتعلق بسیاسة  

لقیمھم  العام  والتحسین  العنیف  التطرف  من  الوقایة 

الدیمقراطیة. یجب أن یتم ذلك من خالل تحدید الجھات الفاعلة  

تمع ذات المصداقیة ال سیما تجاه الشباب خارج منظمات المج

دینامیكي  مدني  لمجتمع  ماسة  ھناك حاجة  التاریخیة.  المدني 

الفضاء   إستخدام  على  القدرة  ولدیھ  بالشباب  ومتصل  وقوي 

 العام دون قیود أو قمع وبدون خطاب بعید عن الواقع. 

إلى العدالة وتعزیز    . 48 السكان  ضمان وصول جمیع 

  المؤسسات على جمیع المستویات لتكون أكثر عدالة وفاعلیة 

.  2030ومسؤولیة وشمولیة وفقًا لخطة التنمیة المستدامة لسنة  

العدالة   عملیة  إطار  في  المبذولة  الجھود  ندعم  فإننا  وعلیھ، 

سنة   التونسیة  البالد  في  بدأت  التي  بھدف    2013اإلنتقالیة 

تحدید ومكافحة إنتھاكات حقوق اإلنسان التي إرتكبتھا األنظمة  

حاسبة المسؤولین عن ھذه  السابقة من خالل كشف الحقیقة بم

وإعادة كرامتھم   وبتعویض الضحایا  أفعالھم  االنتھاكات على 

والمحافظة على الذاكرة الجماعیة ووضع ضمانات لمنع تكرار  

ھذه الفظائع. نوصي السلطات المعنیة بإزالة العقبات القانونیة  

 الحالیة في الدوائر المختصة في العدالة االنتقالیة. 

 للدراسة المیدانیة المتعلقة بھذا الھدف:  النتائج الرئیسیة 

لتطویر   إعدادھا  تم  التي  المیدانیة  الدراسة  نتائج  لجمیع  وفقًا 

خارطة الطریق ھذه، فإن مستوى رأس المال اإلجتماعي في  

 الوالیات المختارة للدراسة منخفض للغایة. 

٪ من األشخاص الذین تم إستجوابھم بأنھ ال توجد  83صرح  

جم عمل  أو  أكد  جمعیة  منطقتھم.  في  من  86عیاتي   ٪

المستجوبین أنھم لم یشاركوا قط في أي نشاط جمعیاتي بینما  

التي 14صرح   الجمعیاتیة  األنشطة  أن  المستطلعین  من   ٪

فقط   خیریة.  أعمال  باألساس  كانت  فیھا  من  2شاركوا   ٪

جتماعیة أو ثقافیة نظمھا ممثلو  المستجوبین شاركوا في أنشطة إ

 المجتمع المدني.

  www.opev.orgمیع نتائج الدراسة متاحة على:ج

حول    . 49 وجھویة  وطنیة  حوارات  إجراء  إلى  ندعو 

الفاعلة مع   الجھات  بین  العنیف والجمع  التطرف  الوقایة من 

مراعاة مشاركة الشباب والمساواة بین النوع اإلجتماعي بما 

في ذلك الفئات المھمشة والبلدیات (أو المجتمعات المحلیة) مع  

من   وغیرھا  االجتماعیة  الشبكات  عبر  توعویة  حمالت 

نصات اإلفتراضیة. تعزیز دور الثقافة والفن في خلق ثقافة  الم

 الحوار. 

نشر الوعي باحترام الحقوق ودور المجتمع المدني    . 50

في حمایتھا. إزالة جمیع العقبات التي تعترض أنشطة منظمات  

المجتمع المدني في البالد التونسیة بما في ذلك تعدیل القانون  

الج  30-2018 إدراج  على  ینص  سجل  الذي  في  معیات 

الشركات   مع  الربحیة  غیر  الجمعیات  یخلط  ما  الشركات 

الربحیة. یحد ھذا القانون من مساحة المجتمع المدني في البالد 

التونسیة، حیث من المرجح أن تكون الجمعیات الصغیرة غیر  

قادرة على الوفاء باإللتزامات المادیة الالزمة للتسجیل وكذلك  

ر أن تقیید مساحة المجتمع المدني  للحصول على التمویل. نذكّ 

ال یمكن إال أن یمثل تدبیراً عكسیاً في مسار الوقایة من التطرف  

 العنیف.

والعدل    . 51 الداخلیة  وزارتي  إصالح  إلى  ندعو 

 والذي لم یكتمل بعد. 2011المتوخى منذ سنة 

والحقوق    . 52 الدیمقراطیة  بالقیم  التمتع  تعزیز 

بما واإلجتماعیة  القائمة على    اإلقتصادیة  المبادرات  ذلك  في 

حقوق اإلنسان وذلك للمساعدة على القضاء على الظروف التي  

 تؤدي إلى التطرف العنیف. 

المدنیة    . 53 للمقاومة  اإلستراتیجي  الدعم  تقدیم 

الذي   التغییر اإلجتماعي  إلى  تدعو  التي  الالعنفیة  والحركات 

أن  یبدو  والتخویف.  السیاسي  العنف  أو  الظلم  تعزیز    یواجھ 

شرعیة الحركات الالعنفیة العاملة في مناطق الصراع العنیف  

ھي االستراتیجیة األكثر فاعلیة لمواجھة الظلم وتحویل النزاع  

 وبناء القدرة على الصمود على المستوى المحلي. 
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: مكافحة خطاب الكراهية  8الهدف  
االجتماعي   التواصل  وسائل  على 

 وخلق خطاب بديل 
عبر    . 54 جاد  حملة  برنامج  إعداد  الضروري  من 

اإلنترنت یقدم أدوات جذابة للمستخدمین (مثل األلعاب أو من  

تقدم   والتي  "عصریة")  األكثر  االجتماعیة  الشبكات  خالل 

المھم   من  المتطرفة.  الجماعات  لخطابات  بدیلة  خطابات 

التركیز على الشباب األكثر عرضة لخطر التطرف وتوجیھ  

من خالل األشخاص المؤثرین المناسبین للھدف.  رسائل إلیھم  

) "خلق" مؤثرین  1بعض األفكار التي تمت مناقشتھا مثل: (

في   للمشاركة  للشباب  الفرصة  تتیح  التي  األنشطة  من خالل 

) الفني.  الشباب  2المجال  وُدور  المحلیة  الجمعیات  إشراك   (

یمكنھم  التي  الفنیة  األنشطة  تنظیم  في  المحلیة  والمؤسسات 

(ال بنشاط  فیھا  كمبدعین 3مشاركة  الشباب  دور  تعزیز   (

 للمنتجات الفنیة. 

تصمیم وتنفیذ حمالت توعویة لإلبالغ عن التأثیر    . 55

نفس   وإستھداف  العنیف  التطرف  إلیدیولوجیات  السلبي 

 الجمھور من مروجي خطاب الكراھیة. 

إستراتیجیات    . 56 وتطویر  تصمیم  في  المساھمة 

اإلتصال المحلیة والجھویة والوطنیة مع التركیز على شبكات  

التواصل اإلجتماعي. یجب أن تقوم ھذه اإلستراتیجیات على  

لحقوق   الدولیة  المعاییر  إلى  تستند  وأن  اإلجتماعي  النوع 

اإلنسان من أجل تحدي الروایات الجماعیة المرتبطة بالتطرف  

 عنیف.ال

إطار    . 57 بناء  إلى  ترمي  عمل  خطة  في  التفكیر 

 تشریعي ضد خطاب الكراھیة وحمایة ضحایا جرائم الكراھیة. 

التفكیر في تنظیم تكوین على التعامل مع التطرف    . 58

 العنیف في وسائل اإلعالم. 

 محاربة كل أنواع الرقابة وضمان حریة الرأي.   . 59

للرسال   . 60 الحالیة  المنصة  داخل  تعزیز  المضادة  ة 

المؤسسات وإقامة عالقات تعاون أوثق بین الجھات الحكومیة  

 ومنظمات المجتمع المدني. 

 النتائج الرئیسیة للدراسة المیدانیة المتعلقة بھذا الھدف: 

وفقًا لجمیع نتائج الدراسة المیدانیة الموضوعة لتطویر خارطة  

تلعب  الطریق ھذه، ھناك تصور قوي بأن الشبكات االجتماعیة  

 دوًرا مھًما للغایة في عملیات التطرف. 

الوسیلة  41.6صرح   ھي  اإلنترنت  إن  المستجوبین  من   ٪

الرئیسیة التي تسھل التطرف حسب رأیھم، وھي نسبة أعلى  

الذ الثاني  الخیار  من  وھو  بكثیر  المستجوبون،  إختاره  ي 

 ٪ من الردود. 24.3المساجد بنسبة 

ی  بالبیانات المھمة التي  جب أخذھا بعین اإلعتبار،  فیما یتعلق 

أن   مالحظة  المھم  فیھا  64من  إنضم  التي  الحاالت  من   ٪

أشخاص إلى جماعات متطرفة كان بناء على إقتراح إنضمام  

آلي من منصة الفایسبوك. ھذا یعني أن خوارزمیة الفایسبوك  

ساعدت في عملیة التطرف لثلثي األشخاص المتطرفین على  

 ھذه الشبكة اإلجتماعیة. 

  www.opev.orgنتائج الدراسة متاحة على:جمیع 

الوقاية  9الهدف   أنشطة  مراقبة   :
العمل   وخطة  العنيف  التطرف  من 

 الوطنية 
ومتابعة    . 61 لإلحصاءات  رسمي  نظام  إنشاء  تعزیز 

الوطنیة   واإلستراتیجیة  العنیف  التطرف  من  الوقایة  أنشطة 

تشاركیة   استراتیجیة  وھي  اإلرھاب  لمكافحة  الوطنیة  للجنة 

بین   والثقة  المسؤولیة  تحمل  أھمیة  نقل  على  قادرة  وشفافة، 

التي   المجمعة  البیانات  یجمعون  الذین  المصلحة  أصحاب 

في  ستسمح   العنیف  التطرف  تراجع  أو  تقدم  ورصد  بتحلیل 

أصحاب   كل  تجمع  أن  العملیة  ھذه  على  التونسیة.  البالد 

ووسائل   والجامعات  المدني  والمجتمع  الحكومة  المصلحة: 

 اإلعالم والمنظمات الدولیة والقطاع الخاص. 

بالنظر إلى السیاق العام الذي توجد فیھ ثغرات قویة    . 62

مج الوقایة من التطرف العنیف الفعالة،  في مؤشرات نجاح برا

تبین أن مراقبة مجمل البرامج عن كثب وخطط العمل المعتمدة  

 لھا أھمیة بالغة. 
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الدروس    . 63 بین  للجمع  ضروریة  المتابعة  أن  تَبین 

من    ومختلف المستخلصة   الوقایة  أنشطة  حول  المعارف 

ة  التطرف العنیف. وبھذه الطریقة، سیكون من الممكن خلق ثقاف

الحكومیین   وغیر  الحكومیین  المصلحة  أصحاب  بین  التبادل 

ووضع معاییر تقییم أكثر جدوى باإلضافة إلى مؤشرات التقدم  

 وتأثیر المشاریع من وجھة نظر شمولیة. 

. یمكن إستخدام المعلومات التي تم جمعھا من خالل عملیة  64

المراقبة ھذه إلعالم صانعي القرار بشأن سیاسات الوقایة من  

 لتطرف العنیف. ا
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تم تطویر خارطة الطریق ھذه من قبل الكتابة التونسیة لمرصد  

 الوقایة من التطرف العنیف: 

  الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان: 

وتھدف إلى الدفاع    1976جمعیة تأسست سنة  

عن حقوق اإلنسان ومراقبتھا في البالد التونسیة  

وھي عمیدة رابطات حقوق اإلنسان في إفریقیا  

 والعالم العربي. 

للشغل: التونسي  العام  النقابي   اإلتحاد  المركز 

  1946الرئیسي في البالد التونسیة، تأسس سنة  

ویتمتع بخبرة مستفیضة في الحوار اإلجتماعي 

 القطاعي ومدعي سیاسي رفیع المستوى. 

الدیمقراطیات:  للنساء  التونسیة    الجمعیة 

سنة   تأسست  أجل    1989منظمة  من  تناضل 

تونس حدیثة ودیمقراطیة وتحترم المساواة بین  

لمرأة والكرامة اإلنسانیة والحریة والعلمانیة والعدالة  الرجل وا

 اإلجتماعیة. 

حرة: رؤیة  سنة    جمعیة  تأسست  منظمة 

تعمل على الدفاع عن حقوق اإلنسان    2011

 ونشر ثقافة الحوار والسالم والمواطنة. 

الالعنفي: الدولي  تكافح   المعھد  منظمة 

من أجل تحقیق مجتمع خال من النزاعات  

البشري   األمن  على  وقائًما  أشكالھ  بجمیع  والعنف  المسلحة 

 والالعنف. 

إیطالیة  منظمة    مجموعة العالم التطوعي:

تعمل على تعزیز وإحترام حقوق اإلنسان 

 وخاصة حقوق النساء واألطفال   في جمیع أنحاء العالم. 

التطرف   الوثیقة في إطار مشروع "سالم لمنع  تم إعداد ھذه 

اإلنسان   حقوق  على  قائم  منحى  التونسیة:  البالد  في  العنیف 

 " بتمویل من: والسالم
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من األكادیمیین والمھنیین   67نتقدم بالشكر بشكل خاص إلى  

التطرف   من  الوقایة  في  والخبراء  المدني  المجتمع  وممثلي 

العنیف على خارطة الطریق ھذه وعلى مشاركتھم في مؤتمر  

الطریق ھذه  2020سالم في دیسمبر   لقد إستفادت خارطة   .

 بشكل كبیر من مساھماتھم المدرجة في ھذا البحث. 

منظمات المجتمع المدني الحاضرة خالل المناقشات والتي أدت  

إلى ھذه النسخة النھائیة من خارطة الطریق وھي على النحو  

 لتالي:

 

التونسیة   الرابطة  الدیمقراطیات،  للنساء  التونسیة  الجمعیة 

للدفاع عن حقوق اإلنسان، مجموعة العالم التطوعي، الشبكة  

تونس، اإلتحاد العام    –سان  األوروبیة المتوسطیة لحقوق اإلن 

المعطلین   الشھائد  أصحاب  إتحاد  الشباب،  نقابة  تونس  لطلبة 

األمن   أجل  من  التحالف  حدود،  بال  محامون  العمل،  عن 

(بنزرت)،   وكفاءة  شباب  (مدنین)،  إرادة  جمعیة  والحریات، 

(الكاف)،   آفاق  جمعیة  (القصرین)،  النساء  خدمة  في  شباب 

ا والدراسات  التنمیة  المعھد جمعیة  (مدنین)،  إلستراتیجیة 

الدولي لإلنماء البشري، منظمة أجیر ضد اإلقصاء، المنتدى  

بتونس، جمعیة   البحوث المغاربیة  العلمي، مركز  االجتماعي 

ال جمعیة  الرقمیات  -تي -تونیزیا+،  في  البحث  مركز  سي، 

شبكة   متضامن،  إجتماعي  إقتصاد  تویزا  جمعیة  بصفاقس، 

جمعیة تفعیل الحق في اإلختالف،    أبرز، فوالنتاس أدفیزوري،

حدود   بال  للتماسك    – مراسلون  التونسیة  المنظمة  تونس، 

االجتماعي، اإلتحاد العام التونسي للشغل، جمعیة رؤیة حرة،  

المنتدى   لمناھضة    –جمعیة مسرح  العالمیة  المنظمة  تونس، 

العالم   نفسیون  أخصائیون  أنتوا،    –التعذیب،  جمعیة  تونس، 

للعمل الالعنفي، منظمة صحة األسرة الدولیة  المعھد الدولي  

 ، جمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة. 360

إلى   أیضا  بالشكر  نتوجھ  ھذه،  الطریق  لخارطة    14بالنسبة 

خبیًرا أكادیمیًا من مختلف الجامعات التونسیة والدولیة العاملین 

شاركو والذین  العنیف  التطرف  من  الوقایة  مجال  في  في  ا 

 المؤتمر وقدموا مساھمة أساسیة. 

  

  . شكر
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