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منهم من أعوان  2جرحى ٌعّد  2عن  أسفر والذيبشارع الحبٌب بورقٌبة بتونس  8102أكتوبر  82ٌوم  االعتداء الذي وقععلى إثر 

 :أنوالحرٌات  لألمن المدنًلالئتالف  المنضّمةقوات األمن، ٌهّم الجمعٌات 

 

  تدٌن بشدة هذا الفعل وتعّبر عن تضامنها المطلق مع الجرحى وعائالتهم، ضحاٌا هذه العملٌة مع تأكٌدها على أهمٌة وحدة

 التونسٌٌن والتونسٌات لمجابهة مثل هذه الحوادث األلٌمة.

 

  واالعالم. وتعبر عن خشٌتها فً أن تجد حالة هذه الفتاة تدعو للٌقظة فٌما ٌخص الخطابات المستعملة فً مجال التواصل

 ات.تأثٌر لمضاعفة مثل هذه االعتداء صدى لدى العدٌد من الشباب وأن ٌكون لمثل هذه الخطابات

 

 عن اعتقادها الراسخ فً أن الوقاٌة من التطرف العنٌف، كما حددته األمم المتحدة، جزء ال ٌتجزأ من مكافحة  تعّبر

ال تسمح ولن تسمح للوقاٌة من مثل  حالٌا على نطاق واسع، المعتمدة ٌجة لذلك، فإن تعزٌز السٌاسات األمنٌة،اإلرهاب. ونت

هذا العنف بشكل فعال إذا لم تكن هذه السٌاسات مصحوبة بأخرى تعالج أسباب هذه الظاهرة، ال سٌما من خالل التنمٌة 

 1.القانون الحقٌقٌة فً تونسسٌادة  إرساءاالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة و

 

  مختلف عناصر المجتمع المدنً بهدف اعتماد استراتٌجٌة شاملة وطوٌلة األمد تشرٌك تدعو نواب الشعب والحكومة إلى

لمنع التطرف  ، المعتمدة من قبل األمم المتحدة،2لمنع التطرف العنٌف. وٌنبغً أن تستند هذه االستراتٌجٌة على خطة العمل

حة األسباب والعوامل التً تغذي العنف، وبالتالً ٌجب أن تسهم فً تحقٌق العدالة االجتماعٌة واالقتصادٌة، العنٌف ومكاف

 ، وتعزٌز الشفافٌة والحكم الرشٌد فً تونس.  رٌس حقوق اإلنسان وسٌادة القانونتك
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  « Rien ne saurait justifier l’extrémisme violent, mais force est de reconnaître que ce phénomène n’est pas le fruit du 

hasard. Lorsque les droits de l’homme sont bafoués, la bonne gouvernance n’a pas sa place et les aspirations sont foulées 
aux pieds, les discours qui mettent l’accent sur les motifs de mécontentement et l’injustice – ou le sentiment d’injustice – 
et promettent l’autonomisation et l’avènement de changements radicaux deviennent séduisants.”. Ibidem, para 3, page 2. 
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  :التطرف العنٌف خطة عمل لمنع 
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