تونس
التحديات :لقد حققت تونس خطوات كبيرة منذ ثورة  ،2011بما في ذلك تنظيم عدة دورات من
ا التنخاابات البرملاتنية اوالرئاسية الحرة اوالنزيهة ،صياغة دسخور جديد واملصادقة عليه  ،وآخرها ،تشكيل
حكومة جديدة منخابة ديمقراطيا .كما هو الحال مع كل الخحولت ،توجد أيضا تحديات ،ول سيما تلك
التي يشكلها املخطرفون الذين يهدفون إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إنشاء ديمقراطية تعددية او تناجحة.
اومن ضمن هذه املحاولت الهجوم على سفارة الوليات املخحدة األميركية في تونس في  14سبخمبر ،2012
واغخيال سياسيين إثنين من املعارضة الخونسية في  ،2013و الهجوم على مخحف باردو في 18مارس.2015
إن الشرطة والحرس الوطني يمثالن خط الدفاع األول في مثل هذه الحالت لذلك فهي تخطلب تدريبا فائقا
ومعدات إضافية ملواجهة التهديدات اإلرهابية الحديثة اواملخطورة .إضافة الى ذلك ،يعج قطاع العدالة
والصالح بالقضايا الجنائية اوتزايد في عدد األشخاص املشتبه في تورطهم في العمليات اإلرهابية .كما يعاني
قطاع القضاء في كثير من األحيان من مشكلة عدم رفع الدعا اويا للمحاكمة في الجال ،وتعاني السجون من
شدة الكخظاظ.
تعمل املؤسسة األمنية املدتنية الخونسية على أن تصبح مؤسسة مسؤولة وشفافة اومحايدة سياسيا وفي
خدمة العموم .إن إصالح مؤسسات العدالة الجنائية في تونس والقواتنين املخعلة بها ه او أمر ضروري إلعادة
توجيه املسؤوليات والثقافات ،وأساليب العمل ومساعدة الحكومة الخونسية لخخأقلم مع هذا املناخ
الجديد .او األن تونس هي منبع الصحوة العربية ،تعخبرها الوليات املخحدة المريكية منارة للديمقراطية
اومثال تناجح لقطاع العدالة الجنائية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
األهداف :يدعم املكخب الدولي ملكافحة املادرات وإتنفاذ القاتنون ) (INLالجهود الخونسية إلصالح
املؤسسات األمنية والعدالة لضمان حماية حقوق الشعب الخونس ي .ا
وتخمثل إستراتيجية مكخب  INLفي تونس في تعزيز جهود اإلصالح ضمن كل من وزا ارة الداخلية والعدل
طوير القدرات األساسية من خالل توفير الخدريبات واملعدات
وقطاع السجون إلسخكمال جهود فورية لخ ا

الالزمة .وسيعززا دعم مكخب  INLقدرة الشرطة الخونسية على تركيز شرطة جوار مع ضمان حماية حقوق
اإلنسان .ا
إن مساعدة مكخب  INLسخمكن الشرطة من تحديث مناهج الخكوين وعمليات
الخدريب في األكاديمية لخحسين عمليات الخحقيق وإدارة القضايا واملساعدة في إنشاء ممارسات مجخمعية
أفضل للشرطة.
أما في قطاع العدالة ،فسيعمل مكخب  INLعلى تحسين اوتعزيز إسخقالل وتنزاهة القضاء اوالقدرات الخقنية
للموظفين القضائيين والقاتنوتنيين للخحقيق واملخابعة القضائية ،والفصل في املسائل الجنائية املعقدة ،بما
في ذلك القضايا املخعلقة باإلرهاب والفساد والجرائم املالية .و سيعمل مكخب  INLعلى تحسين ظروف
الوصول إلى العدالة من خالل تحسين إدارة املحاكم اومعالجة القضايا .كما سيوفر مكخب تدريب في
مجالت الخصنيف والعقوبات البديلة والسخجابة في حالت الطوارئ وتنقل السجناء .ا
إضافة إلى ذلك ،يقوم مكخب  INLبتركيز برتنامج إلصالح املجخمع ترتكز على الخخبار والعمل الخطوعي
والخعليم والخدريب على املهارات و الرفاهية .ا

اإلنجازات :قام مكخب INLبخدريب تناجح لحوالي  1000من الضباط اوالقادة من األمن الخونس ي .وقد كان
الخدريب حولا الخقنيات املناسبة للسيطرة على الحشود .إضافة إلى ذلك ،قام مكخب  INLبتسليم شهائد
مصادق عليها ال ـ ـ 16مسؤول تونسيا وسخمكنهم من تدريب عدد اخر من الظباط في تنفس املجال .ا
كما يقوم مكخب INLبإعادة كل هذه املجهودات لقوات الحرس الوطني وذلك ليضمن أن جميع قوات
األمن في تونس قد قامت بالخدريب اوتمكنت من املهارات الالزمة للسماح باملظاهرات و مواجهتها بطريقة
سلمية .كما وفر مكخب  INLتدريبا لنابة من وحدات مكافحة اإلرهاب حول خطط تكخيكية إلتنقاذ
الرهائن عند مواجهة تهديدات جديدة من املخطرفين .ا

أما في خصوص إصالح السجونا ،فقد قام املكخب بتركيز وحدة لخصنيف السجناء تحت إشراف اإلدارة
العامة للسجون واإلصالح اوقد ساعدت في تطوير أول أداة تصنيف .ويخم إخخبار هذه األداة حاليا في ثالثة
سجون تنموذجية وسيخم تعميمها في كل السجونا في السنة القادمة.
كما قدم مكخب  INLتدريبا اإلطارات السج اون اوأعوان اإلدارة حول أفضل املمارسات في مجال إصالح
اإلدارة والقيادة واملراقبة اوتنظام العقوبات البديلة في السجون .وبهذا يكون مكخب INLقد طور قدرته على
كشف وردع ومعاقبة جرائم الفساد التي ارتكبت منذ سنة  ، 1987اومن خالل برتنامج األمم املخحدة
اإلتنمائي او الوكالة الخونسية ملكافحة الفساد ،و أيضا من خالل تقديم الدعم ملنظمة األمم املخحدة
ملكافحة املادرات والجريمة ،اوقد عزز مكخب  INLالخحقيقات في جرائم اإلتنترتنت و طورا قدرات تحليل
الطب الشرعي في تونس .ا

