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تعلٌق على مشروع األمر حكومً المتعلق بضبط
مدونة سلوك قوات األمن الداخلً التابعٌن لوزارة الداخلٌة
ٌعتبر إصالح المنظومة األمنٌة ومالءمتها مع المبادئ الكونٌة لحقوق االنسان رهانا أساسٌا من رهانات
االنتقال الدٌمقراطً فً تونس ،فال ؼرابة أن ٌتعرض دستور  62جانفً  6141إلى دور األمن الوطنً
حٌث ٌنص الفصل  41على أن "األمن الوطنً أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ األمن ،والنظام العام،
وحماٌة األفراد والمإسسات والممتلكات ،وإنفاذ القانون ،فً كنؾ احترام الحرٌات وفً إطار الحٌاد التام"،
وال ؼرابة أٌضا أن تبذل الدولة جهدا هاما من أجل إصالح المنظومة األمنٌة فً كل المستوٌات انطالقا من
تطوٌر التشرٌعات ومختلؾ النصوص القانونٌة التً تإطر العمل األمنً وتحدد واجبات أفراد قوات األمن
وحقوقهم وصوال إلى إعادة تنظٌم الهٌاكل األمنٌة وتؤهٌلها .وٌندرج مشروع مدونة سلوك قوات األمن
الداخلً التابعٌن لوزارة الداخلٌة فً هذا السٌاق حٌث ٌؤتً لٌعزز الترسانة القانونٌة ذات العالقة حٌث تهدؾ
–كما ٌنص على ذلك فصلها الثانً-إلى "تكرٌس المقاصد السامٌة للعمل األمنً ومفهوم األمن الجمهوري
القائمٌن على فرض سلطة القانون وحماٌة األفراد والمجتمع وخدمتهم فً كنؾ احترام حقوق االنسان
والحرٌات األساسٌة ومراعاة مقتضٌات األمن القومً تماشٌا مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولٌة
والقوانٌن المنظمة لعمل قوات األمن الداخلً ومجموعة المبادئ المتعلقة بمجال إنفاذ القوانٌن".
إن إصدار األمر المتعلق بضبط هذه المدونة ٌعتبر مكسبا هاما على درب إصالح المنظومة األمنٌة
خاصة لو توفرت كل الظروؾ المالئمة لتفعٌل أحكامها وااللتزام بها على أرض الواقع ،حٌث أنه من شؤنها
توفٌر أداة هامة إلرشاد عناصر قوات األمن إلى القٌم والسلوك المحمودٌن الواجب التقٌد بهما لضمان حسن
أداء مهامهم فً إطار القانون واحترام المبادئ الكونٌة لحقوق االنسان وإعالء المصلحة العامة وتحسٌن
العالقة بٌن المإسسة األمنٌة والمواطن وبٌنها وبٌن مختلؾ المإسسات والهٌاكل واألفراد المتداخلٌن مع
العمل األمنً.
إن هذه المدونة وإن اتسمت عموما بؤنها إٌجابٌة خاصة من خالل اعتمادها حقوق اإلنسان والحرٌات
األساسٌة المكرسة فً الدستور والمعاهدات الدولٌة 1والقوانٌن الوطنٌة كمرجعٌة فإنها بحاجة إلى مزٌد
التحسٌنات التً من شؤنها تدقٌق بعض أحكامها ومزٌد مالءمتها مع األهداؾ السامٌة المرجوة من هذه
المدونة وضمان حسن تفعٌلها على أرض الواقع.
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تجدر فً هذا السٌاق اإلشادة بتطابق تعرٌؾ المدونة للتعذٌب مع التعرٌؾ الذي نصت علٌه اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وؼٌره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة فً فصلها األول.
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مالحظات عامة:
لئن جاءت االطالعات الواردة فً توطئة المشروع مستفٌضة فؤنه من المستحسن إدراج النصوص
القانونٌة الدولٌة المتعلقة بحقوق االنسان والحرٌات وخاصة :اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ،العهد
الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة
والثقافٌة ،اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وؼٌره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو
المهٌنة ،اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة ،اتفاقٌة حقوق الطفل ،اتفاقٌة حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسري ،االتفاقٌة
الدولٌة لحماٌة حقوق جمٌع العمال المهاجرٌن وأفراد أسرهم ،االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع
أشكال التمٌٌز العنصري.
صٌاؼة المدونة تحتوي عدٌد العبارات العامة التً هً بحاجة لمزٌد التدقٌق وخاصة عبارات
"األمن العام"" ،هٌبة المإسسة األمنٌة" حتى تضٌق من هامش التؤوٌل بما ٌحفظ حقوق جمٌع
األطراؾ.
لمزٌد من الناجعة تقترح إصدار مجلة قانونٌة أو مجموعة نصوص رسمٌة تضم مختلؾ النصوص
التشرٌعٌة والترتٌبٌة ذات العالقة بالعمل األمنً.2

 -2األحكام المتعلقة بالنزاهة وتجنب الفساد:
 جاءت األحكام المتعلقة بالنزاهة والتوقً من الفساد مقتضبة ومتفرقة حٌث توزعت أساسا بٌن المطةالسابعة من الفصل الخامس المتعلقة بتعرٌؾ مصطلح "أعمال الفساد" والمطة السابعة من الفصل
السابع والتً تنص على وجوب احترام األمنٌٌن قٌمة النزاهة" .وعلٌه فمن المستحسن تخصٌص
باب خاص بالنزاهة وتجنب الفساد ضمن العنوان الثانً للمدونة ("فً مبادئ العمل األمنً") ٌقع
ضمنه تفصٌل قواعد السلوك ذات العالقة.
 إضافة إلى المسائل المضمنة بالفصلٌن المذكورٌن أعاله ،من المحبذ إضافة أحكام تتعلق بتجنبالتباهً بالوظٌؾ ،عدم استؽالل النفوذ أو الوظٌفة لتحصٌل مكاسب أو امتٌازات أو منافع للؽٌر.

 -3األحكام المتعلقة بالمراقبة الترتٌبٌة:
 التنصٌص على عدم التعسؾ فً استعمال المراقبة الترتٌبٌة الهادفة إلى حفظ األمن والتثبت منالهوٌة وعدم اللجوء إلٌها إلى عند وجود أسباب جدٌة.
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ٌمكن فً هذا السٌاق اإلشارة إلى المثال الفرنسً حٌث ٌمثل " code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie
 "nationaleوهو ما ٌقابل مدونة السلوك جزءا من "مجلة األمن الداخلً" (:)code de la sécurité intérieure
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132
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 التنصٌص على ضرورة أال ت نبنً عملٌة المراقبة أو التثبت من الهوٌة على أٌة خصائص جسدٌة أوجنسٌة أو جهوٌة أو على مظهر ولباس الشخص أو أٌة عالمة ممٌزة أخرى إال متى كان ذلك
مرتبطا بعالمات وخصائص شخص مفتش عنه.
 التنصٌص على أن القٌام بالتفحص األولً لجسد أو أمتعة الشخص المراقب استثنائً وال ٌقع إالمتى اقتضته ضرورات حماٌة سالمة األمنٌٌن واألشخاص والممتلكات وأن ٌتم فً إطار حفظ كرامة
الشخص وبمعزل عن أنظار الؽٌر كلما سمحت الظروؾ بذلك.
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األحكام المتعلقة بهوٌة وزي وشارة األمنٌٌن:
من المستحسن إضافة باب ٌتعلق بهوٌة وزي وشارة األمنٌٌن وٌمكن أن ٌكون ذلك ضمن العنوان
الرابع المتعلق بـ "القواعد السلوكٌة لممارسة المهام".
التنصٌص على أن المبدأ هو ارتداء الزي الرسمً ما لم ٌتنافى ذلك مع خصوصٌات السلك
ومقتضٌات المهمة الضرورٌة.
التنصٌص على ضرورة أن ٌبادر األمنً بالتعرٌؾ بصفته وهوٌته واإلدالء بما ٌثبتها رسمٌا
(بطاقة ،شارة...إلخ) وأال ٌسعى إلى إخفائها أو المؽالطة بشؤنها إال عند الضرورة القصوى التً
تحتمها خصائص السلك أو المهمة.
التنصٌص على أن ٌتم استعمال وسائل ومحالت العمل الحاملة للشارات الرسمٌة وأال ٌتم االلتجاء
إلى الوسائل التً ال تحمل الشارة ( )banaliséإال عند الضرورة القصوى التً تحتمها خصائص
السلك أو المهمة.
التنصٌص على أال ٌقع ارتداء القناع ( )cagouleأو إخفاء وجه األمنً بؤي وسٌلة أو طرٌقة إال
عند الضرورة القصوى التً تحتمها خصائص السلك أو المهمة.
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األحكام المتعلقة باالختبارات الطبٌة:
ٌتجه إضافة أحكام متعلق بسلوك األمنٌٌن عند اللجوء إلى االختبار الطبً وٌمكن أن ٌكون ذلك
بإضافة باب خاص ضمن العنوان الرابع ("فً القواعد السلوكٌة لممارسة المهام") أو فصل خاص
ضمن ضمن الباب الثالث ("فً السلوك أثناء إجراء األبحاث العدلٌة") من نفس العنوان.
التنصٌص على عدم اللجوء إلى االختبار الطبً إال عندما ٌقتضً القانون ذلك وبعد الحصول على
األذون الالزمة ،والحرص على أن ٌتم فً إطار احترام كرامة الشخص المعنً.
التنصٌص على عدم اجبار أي شخص على الخضوع لالختبار الطبً أو أٌة أعمال مرتبطة به
(إعطاء سوائل أو انسجة او دم )...باستعمال القوة أو التهدٌد أو الضؽط مهما كان نوعه.
التنصٌص على عدم التدخل فً عملٌة االختبار ومختلؾ األعمال المرتبطة بها بؤي شكل من
األشكال والحرص على أن تتم من طرؾ األشخاص الذٌن ٌخول لهم القانون القٌام بها وفً
المحالت التً ٌنص علٌها القانون.

-

-

-

-
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 االمتناع عن اجراء الفحوصات واالختبارات الطبٌة والجسدٌة التً ٌمنعها القانون والتً تتنافى معمبادئ حقوق االنسان كما جاءت بها االتفاقٌات الدولٌة ومقررات المإسسات الدولٌة ذات العالقة.
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التبلٌغ عن التجاوزات واالنتهاكات:
وقع التعرض للتبلٌػ والشكاٌات فً الفصل  14من المشروع والذي جاء مقتضبا وال ٌتماشى مع
متطلبات ضمان التصدي للتجاوزات واالنتهاكات ،لذلك من المستحسن احداث باب خاص وٌمكن أن
ٌكون ضمن العنوان السادس.
التنصٌص على واجب اإلبالغ عن التجاوزات واالنتهاكات وخاصة تلك المتعلقة بالتعذٌب أو سوء
المعاملة وؼٌرها من أشكال المساس بحقوق االنسان والحرٌات والضمانات األساسٌة ،والتً تقع
بمحضر األمنً أو التً وقع له العلم بها مهما كان مرتكبها او الشخص المستهدؾ بها.
التنصٌص على طرق ووسائل اإلبالغ عن هذه التجاوزات.
التنصٌص على حماٌة المبلػ من كل أشكال الضؽوط واالنتقام.
التؤكٌد على أن بقٌة أحكام مدونة السلوك وخاصة المتعلقة بالتسلسل القٌادي والسر المهنً الحفاظ
على هٌبة المإسسة األمنٌة ال ٌجب أن تستعمل لعرقلة اإلبالغ عن التجاوزات واالنتهاكات أو
مإاخذة المبلػ.
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فً العقوبات:
من المهم التنصٌص بدقة ووضوح على العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام مدونة السلوك وعلى
اإلجراءات المتبعة والضمانات التً ٌتمتع بها األمنً للدفاع عن نفسه حتى ٌتم حفظ حقوق جمٌع
األطراؾ.
من المهم التنصٌص على أن المإاخذة التؤدٌبٌة اإلدارٌة ال تمنع التتبعات الجزائٌة أمام الهٌئات
القضائٌة المختصة عند اإلقتضاء.
ٌمكن أن تفصل هذه األحكام ضمن األمر الحكومً المتعلق بهٌئة األخالقٌات المهنٌة المشار له
بالفصل  11من المدونة.

-

-

-
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 -8فً حق األمنٌٌن وعائالتهم فً الحماٌة والضمانات المخولة لهم:
 من المهم تخصٌص باب متعلق بحق األمنٌٌن وعائالتهم فً الحماٌة من كل المخاطر والتبعاتالمرتبطة بؤداء مهامهم.
 من المهم التنصٌص على الضمانات القانونٌة والمادٌة واالجتماعٌة وؼٌرها المخولة لألمنٌٌنالمرتبطة بؤداء مهامهم أو عند وقوعهم تحت طائلة المآخذة اإلدارٌة أو القضائٌة دون أن ٌمس ذلك
بحقوق الؽٌر.

إن إصدار مدونة سلوك خاصة بقوات األمن الداخلً متناؼمة مع القواعد الدستورٌة والقانونٌة ومنسجمة مع
المبادئ الكونٌة لحقوق االنسان التً كرستها الصكوك والمقررات الدولٌة ذات العالقة ستكون خطوة هامة
على درب إصالح المنظومة األمنٌة بما ٌخدم االنتقال الدٌمقراطً فً تونس .وتحقٌق هذه األهداؾ السامٌة
ٌتطلب جهدا مشتركا بٌن مختلؾ مإسسات الدولة والمجتمع المدنً الوطنً والدولً فً إطار التعاون
والتشاور الحمٌدٌن.
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