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 التعذيب مناهضة لجنة

 *شأن التقرير الدوري الثالث لتونسالمالحظات الختامية ب  
( CAT/C/TUN/3نظررررنة منرررر  لنعذيرررر  تقريرررردور   تقرلنوررررن تقرررر     تق عقرررر  قررررر ن    -١
 تنظرررررن  ١40١  ١398(   جلسرررررر  ع CAT/C/TUN/3/Add.1تقرلنورررررن تاررررر    ت  رررررع      

CAT/C/SR.1398  1401)     تعرمر ة تقلننرر    20١6ن سرع/أبرنو   2١  ١9تمليلر تني  .
  تملالحظعة تخلرعل   تقرعق  . 20١6لعو  أبوع  6تمليل تني     ١42١  ١420جلسر  ع 

 مقدمة -ألف 
 عً،إ رعي عً حمر   تً ع ني عح رأ/ نيلنورن رعً نينحر تقلنن  رعقرلنون تق     تق عق  قر ن   حت ط علم -2

  .20١4وسلط تقي ء على تقرل م تقد  بحنزنيه تق  ق  تقطنف، ق  قُ  م   ععم 
( CAT/C/TUN/Q/3/Add.1   نينحررر تقلننرر  رررعقنت ت تملار ررر  تملل لرر  علررى قع مرر  تملسررع   -3
  بجننيرره لررو تق يرر  تقني ررو ب نررعء تارر ت  تق ررنون  تقلنررعء تقررد شرري  عً  رعمليل لررعة تقرام ل رر  تملل لرر   

  تملسر ى تقد  ب سلره تق  ق  تقطنف.

 الجوانب اإليجابية -باء 
نينحر تقلنن  لو تال ني عح رر  وق تق  ق  تقطنف علرى ليظرا تق را ل تق  ق ر  الر    -4

 ت نسع/ تقرعري  قأللا تملرح ة ب  تنيمعل ع إق  ع.
تقرشررنوي   تقررذ ت رردوع تق  قرر  تقطررنف ر  رر  نيني ررد  نينحررر تقلننرر  لررو تال ني ررعح رعقررر تر   -٥

  لن ع على  جه تخل  ص لع ولي: تالنييعق  ،
 23، تقرد  ورنيف   ي رله 20١4تق سر   تم و  تق رعت    ارعن / تق عيأونرعون   ب( 

 على ب/ جنمي  تقريدور ال نيسلط رعقرلعتم؛
__________ 

  (.20١6بوع ألعو   ١3 - أبرنو ن سع/ ١8   تخلمس  تقسعري  ت  وع   تقلنن  تعرم وع *
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عء تجمللررررر  تألعلرررررى تملريلرررررق ر نشررررر 20١6تقلرررررعن / تألسعسررررري تملررررر      ت ألرررررع     ب( 
 قلليعء؛
تملريلررق  20١3تملرر    اررعن / تأل سأتوسررم   ٥3-20١3تقلررعن / تألسعسرري  قررا    ج( 

   تملررررر     بأ 2887-20١4رعقي تقررررر  تالنرلعق ررررر   تقنني لرررررعة تقرنظ م ررررر   تة تق رررررل ،  تملنسررررر م  قرررررا 
 تملريلق ر ح ت  ت ت ن جنع    لرخ      تقي تق  تالنرلعق  ؛ 20١4بغسط  
تملريلرق  20١3تملر    نيشرنوا تأل سأبارر رن  43-20١3تقلعن / تألسعسري  قرا   ت( 

 ر نشعء تهل ئ  تق طن   قل قعو  لا تقريدور؛
رعسرررح ت  عل ررر   تملريلررق 2009تق ررعت    عررعم  68-2009تقلررعن /  قررا   ذر( 

 تقري وض تمزت ي  ررط ون تآلق عة تقل ول  قلسنا.
سر مع  رعم  ت تألخنى تقذ نيلردهلع تق  قر  تقطرنف قرني رد تالنييعق ر ، ال نينحر تقلنن  بويعً  -6

 لع ولي:
 ؛20١4تيررعح ب س لناز  ععتة نيأذ    حعوع تقريدور   ععم   ب( 
 صرالح  20١٥تالذرمعم رنظعم تقسن /،   قك رععرمعت خط  عم    ععم   ب( 

   قلر رررر   قظررررعذنة تالارظررررع  20١6تهل عارررر  تقليررررع     تقيلعر رررر ،  تعرمررررعت خطرررر  عمرررر    عررررعم 
 ؛تقسن /
لررررو لي   رررر   تأللررررا تملرحرررر ة تقسررررعل   الرررر    20١١ني ق ررررو تنييررررع    عررررعم    ج( 

لرررو  20١2ت نسرررع/ قيررررن لاررررر   نيررر ن ،  تعرمرررعت لررردانة نييرررعذا   ارررعن / تأل سأتوسرررم  
 اررر س،    تقي وررر  لرررا تملنظمرررعة تق طن ررر  الررر   ت نسرررع/ رشرررأ/ زورررع تة تقسرررن /،  ني ق رررو رن ني

، لررو تقلننرر  تق  ق رر  قل ررل ر تألتررن رشررأ/ نيلرر ي تقنععورر  تقطل رر  20١4 اررعن / تأل سأتوسررم 
 قلسننعء تملينر  عا تقطيعم؛

 ؛20١2  2008تعرمعت تسنتني ن    طن   ملاعيح  تقينف   ععلي   ت( 
 20١4 ررررما  زت ة تقيرررر س   عررررعم  إنشررررعء منرررر  ل سرررري  لريرررر تة تقلطععررررعة (ذ  
 رري و  بحاعم قعن / تقيل رعة  ل تءلره لو تالنييعق  .لال ي  

 ي القلق الرئيسية والتوصياتدواع -جيم 
 التعذيب تعريف  

، قان رررع نيشرررين ١999نينحرررر تقلننررر  رررر ت تج جنميررر  تقريررردور   قرررعن / تقيل ررررعة   عرررعم  -7
ن تً لرا قرعن / تقيل ررعة، ر ر  ره تملي قر  لار ١0١رعقللق إ  ال وزتس نيينوف تقريدور تق ت ت   تقي ر  

إىل  لررررا تالنييعق رررر ، ألنرررره ال وشررررر  ١، غرررر  لنسررررنا لررررو تقرينوررررف تقرررر ت ت   تملررررعتة 20١١  عررررعم 
"تقيلرررعب" ر صررريه بحررر  تألغرررنتل تاظررر  ة   تقلنررر ء إىل بعمرررعس تقريررردور،  ولُ رررن تقين رررن تملريلرررق 

ورنيف عً لارن تً  عق ر ١0١لا ب/ تقي ر  عً َ  تقللق بوي"رعقرم  ز" على "تقرم  ز تقين ن ."  وسع   تقلنن
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علررى ب/ وُييررى لررا تقيلررعب ل ميرر  تاا لرر  ب  لررا   ُحام ررا تقرردوا وُلل  رر / عررا بعمررعس تقريرردور 
 (.4  ١"حبسا ن  "،  ذ  لع ويرن تقلعب بلعم ت يالة لا تقيلعب  تملعتنيع/ 

إلصالح التشرريعي الجاريرة وعليه، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تسريع عملية ا -8
ا  مكرررا  مر  قرانون العقوبرات لتتمامرى تمامر 101واتخاذ الخطوات الالزمة لتعديل الفصرل 

مر  اتتفاقيرةو وللتأ رد مر  عردت إيرالت أي عمرل  1مع تعريف التعذيب الروارد يري المراد  
يري حككمره ويكشركل مشرار ة  يري يعرل التعرذيب مر  العقراب،   يرتكبه موظف عمرومي أو مر

مر  قرانون العقوبرات ب يرث ا  مكرررا  االثر 101 للدولة الطرف أن تعرد  الفصرلا  ينبغي أيض
 تكلغى اإلعفاءات م  العقوبة الراميَة إلى تشجيع اإلبالغ ع  جريمة التعذيبو

 األساسية القانونية الضمانات  
 ١ح رز تقنيرع     لا تمللرن  ب/ ور خ   ٥-20١6ر نمع نينحر تقلنن  رععرمعت تقلعن /  قا  -9

 48(، تقد  ونيف على  ي ض تمل ة تقلعن ن   قالحرنرعز علرى  لر  تقرحل رق إىل 20١6حزونت/أو ن ه 
  تةسرررعع    تقليرررعوع تمنع  ررر ، قعرلررر  قلرن وررر  لرررنة  تحررر ة رلرررنت  لرررا  ا ررر  تمم   وررر  لشررري    ررر  

تقرحل ررق،  ارردقك ب نررعء  ت ررع  ،  علررى حررق تارنررزوا   ني ا رر  حمررعم لررا ر تورر  تحرنررعزذا علررى  لرر 
تالسرن تب، ي هنع نيظ  نيشين رعقللق إزتء غم ل تقلعن / تم و  ي مرع وريلرق رعقلحظر  تقرذ   در  ر تور  

 (.2 ملعتةتالحرنعز على  ل  تقرحل ق  ري م ج تز تقطيا   قعن ن   ذدت تالحرنعز  ت
زمرة لتوضريا الظرروف التري وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية الال -١0

يبرردأ ييهررا اتحتجرراز علررى ذمررة الت قيررق والل ظررة الترري يبرردأ ييهررا وأن ت ررر  علررى أت تتجرراوز 
إلررى مبررررات وجيهررة ا  سرراعة قابلررة للتجديررد مررر  واحررد  يرري ظررروف اسررتثنائية اسررتناد 48مدترره 

ة قضرائية أن تكفل تقرديم  رل مرخح م تجرا أمرات سرلطا  وملموسةو وينبغي للدولة الطرف أيض
سرراعة مرر  إلقرراء القرربغ عليرره بغيررة مراقبررة أسررباب اتحتجرراز وتجديررد  48مسررتقلة يرري غضررون 

اتحتجاز على ذمة الت قيق والسماح بالطع  يري قانونيرة اتحتجراز علرى ذمرة الت قيرقو وينبغري 
بانتظرررات مررر  احتررررات الضرررمانات القانونيرررة مررر  ق برررل جميرررع مررروظفي  ت قرررقللدولرررة الطررررف أن ت

 و فالة معاقبة م  ت يلتات منهم بهاوال كومة 

 مكاي ة اإلرهاب  
 تقلنن  ر ي ر  تقس ع  تقد  ني تج ه تق  ق  تقطنف   بعلعب تهلنمعة ت  ذعر  ، نيُلن   -١١

، تقلررعن / تألسعسرري 20١٥قان رع نيشررين، لررو  قرك، رررعقللق إزتء تعرمررعت تق  قرر  تقطرنف،   عررعم 
 مي  ت عً  ت حعً تقد  ال وين ف تقيم  ت  ذعيب نيينوي، تملريلق  اعيح  ت  ذعب 26-20١٥ قا 

 عً.و لررر ١٥تقيررنة تقل رر ى قالحرنررعز علررى  لرر  تقرحل رررق قلمشرررله   ت نياررع ا ذررد  تألعمررعس إىل 
، نيرأخ  ني ا ر  حمرعم ٥أ20١6بنه مياا،   جر تقلعن / تم ور   قرا عً  لا ت تعي قلق تقلنن  بوي
عالة ت  ذرعب.    ذردت تق ر ت، نيشرين تقلننر  ررعقللق سرعع    حر 48إىل ل ة ق ر ى ني ر  إىل 

تمليل لررررعة تقررررذ نيللر ررررع رشررررأ/ تاررررل  تالنيررررنتت  قلرررر  تقرسررررن   تقن رررري قيمل رررر  تالعرلررررعس    ءإزت
 (.١2  2تاعالة تملر ل   اعيح  ت  ذعب،  تقذ ب  ة رشأهنع لزتعا نيريلق رعقريدور  تملعتنيع/ 
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 :يلي بما تقوت أن الطرف للدولة ينبغيوعليه،  -١2
لكري ي رد د بدقرة ماهيرة العمرل اإلرهرابي  2015/26تعديل القانون رقرم   ب( 

 للمعايير الدولية؛ا  ويقلَح مد  اتحتجاز على ذمة الت قيق يي قضايا اإلرهاب ويق
إجررراء التغييرررات التشررريعية الالزمررة ب يررث تكفررل تمتررع  ررل مررخح م تجررا   ب( 

بجميررع الضررمانات القانونيررة األساسررية بصرررف النظررر عرر  أسررباب احتجرراز  علررى ذمررة الت قيررق 
 على ذمة الت قيق؛

وضع نظات مراقبة يعا  ومستقل لتسجيل األمخا  الم ررومي  مر  ال ريرة،   ج( 
 وإناا  العقوبة المناسبة يي حاتت تاوير السجالت أو إتاليها؛

بهررذا الخصررو  يرري  إلغرراءك جميررع أمرركا  ال رربس اتنفرررادي، والت قيررقك   ت( 
 الشكاوى بصور  تلقائية، ومعاقبة المسؤولي  ع  تلك األيعا  على الن و الواجبو

 الف و  الطبية للم تجاي   
ويرررما إجرررنتء يحررريف طررر  خرررالس يرررنة  ٥أ20١6ر نمرررع نيرررنى تقلننررر  ب/ تقلرررعن /  قرررا  -١3

لرا  لرا تانور  مقي م  ارا تقشرخيف تارن   تالحرنعز على  ل  تقرحل ق، ي هنع نيينب عا بسي ع
  ريرض  تمليل لرعة تقرذ نيرحر   عرا خير   حمرَنرزوا طل له.  نيشين تقلنن  ررعقللق إزتء تخر ع 

 علرى ور  بطلرعءعً حبي   بينتت تقشنط  ب  ل ميي تقسرن /،  ُجرنى بح عنر تقط  حيفتاعالة قلي
  زت ة تق ررح  نلرر  تملسرر  ق     ذرردت تجملررعس إىل نيالحررأ ب/ لنررر ر  إىل  زت ة تقيرر س،  إ/ اعنرر 

نيي   رأ/ تقسنالة تقطل    نيلع ون  ج ت لو تقللقعً بوي  نيالحأ تقلنن  جعٍ    تق ق  تاع ن.
لرررع نياررر / غررر  لارملررر   غررر  لي رررل   غررر  لرعحررر  قلمحرَنرررزوا  ال ارررعل  ا تً ا ررر    قلمحرنرررزوا

تمليعللر  لرا رألن لا قع ي تقرحل ق،  ذ  لرع مينرو  رحعوع تقريردور ب  سر ء  قالطال  عل  ع إال
 (.١3  ١2  2ني   ق تقشاع ى تقذ ول ل هنع  تمل تت 

 ما يلي: على ال ر  الطرف للدولة ينبغي وعليه، -١4
إجراء الف ح على وجه السرعة م  بداية ال رمان م  ال ريرة، وأن يقروت   ب( 

يكونرروا بهررذ  الف ررو  أ برراء مسررتقلون، ويفضررل أن يكونرروا مرر  ايتيررار الم تَجرراي ، وأن 
مردربي  علررى اسررتخدات دليررل التقصرري والتوايررق الفعرالي  بشررأن التعررذيب وغيررر  مرر  ضررروب 

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )بروتو و  اسطنبو (؛
وضررع الملررف الطبرري يرري متنرراو  الم تَجررا وم اميرره لال ررال  عليرره عنررد   ب( 
 الطلب؛

عرر  مسررمع ومرررأى أيررراد الشررر ة ومرروظفي ا  يرردإجررراء جميررع الف ررو  بع   ج(  
 السجون؛
تمكرري  األ برراء مرر  اإلبررالغ، سرررا  ودون يطررر التعرررأ لالنتقررات، عرر  أيررة   ت( 

 آاار للتعذيب أو سوء المعاملة إلى سلطة ت قيق مستقلةو
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 المعاملة وسوء للتعذيب التعرأ ادعاءات  
تقرررذ ت ررردوع تق  قررر  تقطرررنف ملنرررو تقريررردور، قان رررع  رعقرررر تر  تقي وررر ةعً حتررر ط تقلننررر  علمررر -١٥
نيزتس نيشين رعقللق إزتء تمليل لعة تملرطعرلر  تقرذ نيي ر  رعسررمنت  ةع سر  تقريردور  سر ء تمليعللر     ال

تالحرنررعز  ب نرعءقطرع  تأللرا.  ميرع   تقريردور علرى ور  بيرنتت تقشرنط   تارن  تقر ط  ر جره خرعص 
تألشررخعص تقرردوا وشرررله   ت نياررع ا بعمررعس إ ذعر رر .   غررا ب/ علررى  لرر  تقرحل ررق، ال سرر مع  رر  

  تقشنط   يو قسلط   ا   تمم   و  ب نعء تقرحل لعة، إال ب/ تقلننر  نيأسرف أل/  ا ر  تمم   ور
ال ميرررع    قعرررر  علرررى عمل رررعة تالسررررن تب، رررر  واريررري رع شرررنتف تقليرررع ي علرررى تقرررر تر  تقرررذ 

إزتء تمليل لرعة تقررذ نيي رر  رررأ/  زت ة تق تخل رر  نيريسررف عً لق بويررنيرخردذع تقشررنط .  نيشررين تقلننرر  رررعقل
  نييسررر  قرررعن / لاعيحررر  ت  ذررعب رنييررر ع تقاشرررف عرررا ذ ورر  بعررر ت/ تقشرررنط  تملشررررله   عً بح عنرر

 (.١6  ١٥  ١3إىل  ١١  4  2  ١ت نياع ا بعمعس نييدور قللع ي تملالف رعقرحل ق  تمل تت 
 ف على ما يلي:وعليه، ت ث اللجنة الدولة الطر  -١6

ال ررر  علررى اضررطال  و ررالء الجمهوريررة بمراقبررة الترردابير الترري تتخررذها   ب( 
 أجها  األم  المسؤولة ع  الت قيقات مراقبة سليمة؛

تر يب معدات للمراقبة بالفيديو يري جميرع مرا را الت قيرق وأمرا   اتحتجراز   ب( 
الغرجراني، والعوينرة، وبومومرة، إت إذا  على ذمرة الت قيرق، بمرا يري ذلرك المرا را الموجرود  يري 

 رران ذلررك قررد يررؤدي إلررى انتها ررات ل ررق الم تجرراي  يرري الخصوصررية أو سررَرية م ادارراتهم مررع 
م رراميهم أو  بيرربهمو وينبغرري للدولررة الطرررف أيضررا  ال ررر  علررى وجررود إمررراف علررى اسررتخدات 

 هذ  التسجيالت أاناء الم ا مات؛
را  مطلقررا  علررى ن ررو ت لرربس ييرره، والت ررذير إعرراد  تأ يررد حظررر التعررذيب حظرر   ج(  

سريك ملل ا  علنا  مر  أن أي مرخح يرتكرب هرذ  األعمرا  أو يتوا رأ يري ارتكابهرا أو يكقر هرا ضرمني
 المسؤولية عنها مخصية أمات القانون؛

م  القانون الجديد لمكاي ة اإلرهراب  67ال ر  على عدت تفسير الفصل   ت( 
لضررمان إيررالت أيررراد أجهررا  األمرر  المشررتبه يرري ارتكررابهم  ا  تعسررفيا  تفسررير  26-2015رقررم 

 أعما  تعذيب أو سوء معاملة م  العقاب؛
مواصررلة الجهررود الراميررة إلررى إعرراد  تنظرريم قطررا  األمرر  وإصررالحه ب يررث  (ذ  

 مع قواعد دولة ت تكم إلى القانون وقواعد اتتفاقيةوا  يصبا منسجم

 استقاللية السلطة القضائية  
تقلننررر ، إ  نينحرررر رعقرررر تر  تق سرررر  و   تقرشرررنوي    تمل سسررر   تقرررذ نييرررزز تسررررلالق   إ/  -١7
رعمليل لعة تقذ نيي ر   لو تقللقعً حت ط علم  ب(   ب( بعال (،٥قسلط  تقليع     تنظن تقيلنني  ت

تقرحل ررق  عةتقسررلط  تقرني دورر ،  ب/ قيرر ال نيررزتس  يررو إىل حرر  الرر  قرررأ   تقسررلط  تقليررع    رررأ/
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رررعقرينل قلريرردور ب نررعء يررنة تالحرنررعز علررى  لرر  تقرحل ررق  تتعررعءتة تارنررزواعً حي لرر / تت مرر ال
حينمرر / عررا طلررر إجررنتء تقيحرر ص تقطل رر   إىل  ا رر  تمم   ورر ، حسررلمع ولريرر ه تقلررعن /، ب 
 (.١6  ١3  ١2  2تقالزل  رنعء على طلر تارَنزوا ب  حمعل  ا  تمل تت 

 :يلي بما تقوت أن الطرف للدولة ينبغي وعليه، -١8
التعجيل باعتماد مشاريع القواني  وإنشاء الهيئرات القضرائية الجديرد  والتأ رد   ب( 

 م  توايقها مع الدستور ومع المعايير الدولية يي مجا  استقاللية السلطة القضائية؛
ال ررر ، يرري حرراتت التعررذيب أو سرروء المعاملررة الماعومررة، علررى إصرردار   ب( 

الت قيررق علررى وجرره السرررعة أوامررر برريجراء ي ررح  برري مرررعي نفسرري وبرردني للم تجررا  قضررا 
مر  قرانون  14و 13بالفصرلي   وبانتظات ع  اتنتها ات، عمرال  ا  وإبالغ و يل الجمهورية يور 

 الض ية؛ ةاإلجراءات الجاائية، مع ضمان حماي
جبهم يري اتخراذ تدريب المايد م  القضا  وأعضاء النيابة العامة وترذ يرهم بروا  ج( 

التدابير المناسربة مترى ترويرت لرديهم أسرباب ت ملهرم علرى اتعتقراد برأن الشرخح الرذي يمثكرل 
 علرى بالمسرؤولية تلقري أن المختصرة للسرلطات وينبغريأمرامهم قرد تعررأ للتعرذيب أو اإل ررا و 

بتطبيرررق القرررانون، بمرررا يررري ذلرررك القضرررا ، الرررذي  ت يتخرررذون اإلجرررراءات  لمكلفررري ا األمرررخا 
 الالزمة عند إاار  مااعم بالتعرأ للتعذيب أاناء سير اإلجراءات القضائيةو

 العقاب م  المعاملة وسوء التعذيب أعما  مر بي إيالت  
رحرر   عررا عرر م تقرررزتم تقليررعة  بيررنتت نيشررين تقلننرر  رررعقللق إزتء تمليل لررعة تملرطعرلرر  تقررذ ني -١9

تقشرررنط  تقليرررع   ، تمللحلررر  رررر زت ة تق تخل ررر   تملاليررر  ررررعقرحل ق   بعمرررعس تقينرررف تقرررذ وننيال رررع 
. تمليعللرررر ل ميرررر  تق  قرررر ، تاررررنص تقررررالزم ب نررررعء إجررررنتء تقرحل لررررعة   بعمررررعس تقريرررردور ب  إسررررعءة 

قرردوا نينيررو إقرر  ا شرراع ى تقريرردور ولررن  / لررو تقللررق ب/  اررالء تمم   ورر  تعً  نيالحررأ تقلننرر  بويرر
لررا إحعقرر  تقليرر   إىل قع رري تقرحل ررق،  ذرر  لررع حيرر س ت /  إجررنتء تقرحل لررعة تأل ق رر  ررر الً عً بح عنرر

ررا تقيررح   لررا تالتعررعء رررعاق تملرر ي.     رر ء لررع سررلق، نييررر  تقلننرر  ب ةررع ورر ع  إىل تقللررق  نرره ا 
قير   لرع نيرزتس   لنحلر  تقرحل رق  ١6٥قرلنون تقرام لي، ذنعل، رنعًء على تمليل لعة تق ت تة   ت ب/

       قيررر   لريللررر  رعقريررردور ُعن ررر  علرررى تارررعاا رررر  ارررعن / تق عيأونرررعون   ررر زأ 230لرررا عمررر   
قي ر  يلط  اعن  ت تتن  رأحارعم  ع ز،  ب/ تقليعوع تقذ بتوا ي  ع تملر م / مل نيرن20١4و ق ه 
رعمليل لرعة ت  رعي   تقرذ قر ل ع تق ير  عرا حرعالة عً بويرعً لننر  علمر قف تقرني د.  إ  حت ط تق لو

تقرررذ لرررع نيرررزتس ق ررر  تقرحل رررق،  20١٥تقريررردور   تقيرررنة رررر    ت ألرررع    ارررعن / تأل سأتوسرررم  
خررالس تقسرن تة تخلمر  تملع ر  ، ي هنررع  مرنت ات جرنتءتة تقرأتول ر  تملرخردة  رر  لرننيا  ذرد  ت  عرا

نيأَسررف قيرر م نيلرر ي ليل لررعة عررا عرر ت بحاررعم ت تتنرر   تقيل رررعة تمزت  رر  تقررذ صرر  ة، ال سرر مع 
لان تً لا قعن / تقيل رعة، امع نيأسرف قرأا ر  تمليل لرعة تقرذ نيي ر  ر ر     ١0١  جر تقي   

  (.١6  ١3  ١2  2  جر ذدت تقي    تمل تت عً حاا  تح  يلط رسنر  حلس
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 :يلي بما تقوت أن الطرف للدولة ينبغيوعليه،  -20
يري جميرع الشركاوى المتعلقررة ا  ال رر  علرى إجرراء ت قيقرات نايهررة يورير (ب  

بالتعررذيب وإسرراء  المعاملررة وأن يتررولى هررذ  الت قيقررات قضررا  مسررتقلون، وأن يقررد ت الجنررا  
لم ا مررة ويررق األصررو ، ومعرراقبتهم، إذا ابترر  المشررتبه يرري ارتكررابهم هررذ  األعمررا  إلررى ا

 أيعالهم؛ يطور إدانتهم، على ن و يتناسب مع 
إحالة الشكاوى المتعلقة بأعما  التعذيب وسوء المعاملة دون ترأيير إلرى  (ب  

 قاضي الت قيق لتمكي  الض ية م  اتدعاء بال ق المدني والمشار ة بفعالية يي الت قيق؛
الت قيقات التي تجريها الشر ة، وذلك بيل را  دائرر  ال ر  على نااهة  (ج  

 الشر ة القضائية بوزار  العد  على سبيل المثا ؛
 معاملرة سروء أو تعرذيب أعمرا  ارتكرابهم يري المشرتبه توقيرف علرى ال ر  (ت  
 مر  تمكنهم احتما  هناك  ان إذا سيما ت الت قيق، انتهاء حي  إلى يورا   العمل ع  ماعومة

 مررر  أو المفترضرررة الضررر ية مررر  اتنتقرررات مررر  أو بارتكابهرررا اتهمررروا األعمرررا ا  مجررردد ارتكرررابهم
 ؛الت قيق عرقلة

تدريب المايد م  األ باء الشرعيي  على بروتو و  اسرطنبو  والتأ رد مر   ذر(  
 قيات القضا  باستجواب األ باء بشأن النتائج التي توصلوا إليها؛

  كلمررا ت قيقررات برريجراء أنفسررهم تلقرراء مرر  القضررا  يبررادر أن علررى ال ررر  (   
مال  م  أعما  التعرذيب أو سروء المعاملرة قرد ع أن اتعتقاد إلى تدعو معقولة أسباب وجدت
 اكرتكبو

 آليات الشكاوى وال ماية م  اتنتقات  
تقلننرر  نيظرر   (،72، تقيلررنة A/54/44   رر ء تقر صرر عة تقسررعرل  تقررذ قرر لر ع تقلننرر    -2١

 تنرلعل رر  نييررنل بسررن تقيررحعوع  تاررعل  ألعمررعس تمليل لررعة تقررذ نيرحرر   عررا نيشررين رررعقللق إزتء
 نييرررنب تقلننررر  عرررا  لريللررر  رعقريررردور. شررراع ى علرررى بوررر   تقشرررنط   ررر ف لرررني ا لرررا نيلررر ي

لرا  سنو  تقشاع ى تملل ل  إىل  ا   تمم   و  قي م تعو  تقرشنوو تقر نسي صنتح  عً بسي ع بوي
س إتت تة تقسن /. بلع ي مع وريلرق رر ا ر  حمرعم قرلر ي تقشراع ى، يررالحأ تقلننر  ب/ ذرد  خال

 عءرطلرر ت  / لرا قع ري تقرحل رق قزورع ة ل الره، ب نر تارعلي ت هنع لعنو ورم     إقزتم ت لاعن  
لررر   خرررن ورم ررر    للعر تالحرنررعز تق قرررع ي، ب  لرررا تمل ونوررر  تقيعلرر  قلسرررن / ريررر  ت تتنررر ،  لررعنو

 (.١6  ١3  ١2  2ل اله   حي   حع   تقسنا  تمل تت 
 وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تقوت بما يلي: -22

إنشاء آلية مستقلة ويعالة وسرية ويي المتناو  لتيسير تقرديم الشركاوى مر   (ب  
 قبل ض ايا التعذيب وسوء المعاملة، بما يي ذلك األمخا  الم رومون م  حريتهم؛
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ة مبرردأ سرررية اتتصرا  برري  الم ررامي  ومرو ليهم وتمكرري   ررل مررخح  فالر (ب  
 م روت م  حريته دون تأيير م  تو يل م اٍت؛

إنشرراء نظررات ل مايررة ضرر ايا التعررذيب والشررهود وغيرررهم ممرر  يقفررون إلررى  (ج  
 جانب الض ايا، بغية حمايتهم م  جميع أمكا  األعما  اتنتقامية؛

 انتقاميةو والتأديبية ضد م  يرتكبون أعمات  اتخاذ التدابير الجنائية  (ت  

 بطالن اتعترايات المنتاعة ت   التعذيب  
لرررا قرررعن / ت جرررنتءتة تمزت  ررر  تملريلرررق ريررر م  ١٥٥ر نمرررع نينحرررر تقلننررر  رريررر و  تقي ررر   -23

للل ق رر  تالعنتيررعة، ي رري ال نيررزتس نيشررين رررعقللق إزتء تمليل لررعة تقررذ نيي رر  رللرر س تعنتيررعٍة تُنرزعرر  
 ريررررنلحتررر  تقريررردور  تعرلع ذرررع بتقرررر    تارررعاا ت / إجرررنتء ب  حتل ررررق   تتعرررعءتة بصرررحع ع تق

قلريدور.  وسع   تقلنن  تقللق ادقك قي م نيلل  ع ليل لعة عا تاعالة تقذ قير  ي  رع تارعاا 
 (.١٥رلطال/ بتق  تنُرزع  حت  تقريدور ب  رع انت   تملعتة 

أن تعتمررد ترردابير يعالررة ل مررل الجميررع علررى التقيلررد  وعليرره، ينبغرري للدولررة الطرررف -24
 الطرف الدولة اللجنة تدعوم  قانون اإلجراءات الجاائيةو وم  ام،  155بأحكات الفصل 

 :يلي ما إلى
ال ررر  يرري حرراتت اتدعرراءات المتعلقررة بالتعررذيب علررى أن يررؤو  األمررر  (ب  

 اا  األدلة باإل را ؛إلى السلطة المكلفة بالم ا مة إابات عدت انت
اسرتناد  ياعتماد التردابير التشرريعية الالزمرة للسرماح بيعراد  الم ا مرة برداع (ب  

 ال كم ييها إلى اعترايات اكنتكاع  ت   التعذيبو

 الم ا م العسكرية  
 70-82تقلررعن /  قررا  ب/ تاررعاا تقيسررانو   ررريف،   جررر نيالحررأ تقلننرر  لررو تقللررق -2٥
وريررما تقلررعن / تألسعسرري تقيررعم قلرر تة تأللررا تقرر تخلي، رررعقنظن   تقليررعوع تقررد   ١982قيررعم 
 (.١2 تملعتة  ل ن   ب نعء بتتء  تجلعوا    ور  ط ي  ع بينتت نيلك تقل تة رع نياع ع بييعالً  تقذ
، و رذا 1982لعرات  70-82وعليه، ينبغي للدولة الطررف أن تعرد  القرانون رقرم  -26

غية استبعاد ممارسة الم را م العسركرية اتيتصرا  برالنظر يري قانون القضاء العسكري، ب
عسركريي  ا  القضايا التي تنطوي علرى انتها رات ل قرو  اإلنسران أو جررائم يكرد عى أن أيرراد

 أو م  قوات األم  الدايلي ارتكبوها ضد مدنيي و

 اتحتجاز ظروف  
 ه( ٥من ف تالحرنعز  تنظن تقيلرنني   غا تم  ت تقذ ردقر ع تق  ق  تقطنف قرحس   -27
قلميل لرعة عً إزتء تارظع  تقسن / تقد  رلغ،  يل ال نيزتس تقلنن  نيشين رعقللق  ب( بعال (،6 



CAT/C/TUN/CO/3 

9 GE.16-09569 

قرلررع ون لرليررر ، يرر / ذرررد  تاعقررر  عً ذررد  تمل سسرررعة.   يلررر   تملع رر    ريرررض ١٥0تقررذ نيللر رررع، 
عررر ت تارنرررزوا  تملنتوررر   اررردقك إىل  إىل حعقر رررع   جرررزء لن رررع إىل عررر م ايعوررر  تقسرررن / نيُيرررزى
 إىل ت نييرع  لير س ت ور ت       تملع ر  لرا تقسرننعء تملر تن (، 4٥  تملع  ، للعر   ٥٥  تملننييو

إزتء  ويررعً ال نيررزتس تقلننرر  قللرر  ب   نينررع س تملخرر  تة. رسرر ط  ل رر  لعقيررعة تقسررنا، حررب رسررلر
ورر ،  إزتء عرر م تقي رر  تقييلرري ررر  ني د  سرر ء صررح   لز ورر  مررن ف عررا تمليل لررعة تقررذ نيرحرر  

تملررر تن   تملشررررله يررر  ا  رررر  تقلرررعق    تقُل رررن   ا رررو تقسرررن /.  نيالحرررأ تقلننررر  رللرررق بويرررعً 
 نيشرررينتمل جررر توا   تمل سسرررعة تقيلعر ررر .    تخنيرررعل عررر ت لررر ميي تقسرررن /  تملررر مي  تقطل ررر 

  تالنيررنتت  نيرنررع ز   تملمع سرر  تمليل لررعة تقررذ نيي رر  رررأ/ يررنتة تاررل إزتءعً تقلننرر  رررعقللق بويرر
 (.١6  ١١تقذ ونيف عل ه تقلعن /  تملعتنيع/  عشنة بوعم  ذي تمل ة تقل  ى تقيمل  
وعليرره، ينبغرري أن تواصررل الدولررة الطرررف جهودهررا لت سرري  ظررروف اتحتجرراز، ومرر   -28

 ذلك:
تقليح ات تظاظ يري السرجون بدرجرة  بيرر  عر   ريرق زيراد  اللجروء إلرى   ب( 

البدائل ع  السج  مثل األحكات مع وقرف التنفيرذ لغيرر ذوي أصر اب السروابق أو لربعغ 
 المخالفات البسيطة، و ذلك إلى التدابير البديلة ع  اتحتجاز اتحتيا ي؛

ال ر  على التقيلد الكامرل بالمرد  القصروى لالحتجراز اتحتيرا ي وعلرى   ب( 
 م ا مة األمخا  الم تجاي  دون تأيير مفرط؛

مواصرررلة جهودهرررا الراميرررة إلرررى ت سررري  مرايرررق السرررجون وتوسررريعها ب يرررث   ( ج 
تكجدلد المرايق التي ت تستويي المعرايير الدوليرة، وتخصريح المروارد الالزمرة لت سري  ظرروف 

 اتحتجاز وتعايا أنشطة إعاد  اإلدماج وإعاد  التأهيل؛
لمتهمي  عر  وضع التدابير الالزمة لكفالة الفصل الصارت بي  األمخا  ا  ت( 

 المداني ، والبالغي  ع  القصر، والتكفل بهم على الن و المالئم؛
 زياد  عدد الموظفي  المؤهلي  العاملي  مع السجناء؛  ذر( 
 ال ر  على وجود يدمات  بية يي جميع السجون؛   ( 
 يقرر  األييررر المررالذ يرري اتنفرررادي ال رربس أسررلوب إلررى اللجرروء يكررون أن (ز  
 القضرائية، المراجعرة إمكانيرة مرع المختصرة الجهات م  صارت بيمرافو  ممكنة، مد  وألْقَصر
 والدولية للمعايير يقا   وذلك

 الوييات أاناء اتحتجاز  
نيشين تقلنن  رعقللق إزتء  ق   ع ة حعالة لرا تق ي رعة ب نرعء تالحرنرعز   مرن ف لنولر   -29

ع با نيره تمليل لرعة ت  رعي   تقرذ قر لر ع تق  قر  تقطرنف قرمر ع و   ن تقليعء ريرُ  لالرسرعوع،  ذر  لر
عررررا حررررعالة علرررري ورررر   تقلرررر ت ،  حممرررر  علرررري تقسن سرررري،   ق رررر  تنلرررر ،  علرررر  تجمل رررر  جرررر  ت ، 
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مشعخي،  ي  ر  رنارعة.  إ  نيُلر   تقلننر  نيلر ي تق  قر  تقطرنف ر عنرعة إح رع    عرا عر ت    ش  
حعقررر     34،  تقرررذ رل ررر    تملر سرررط 20١3تق ي رررعة تقرررذ حررر    ب نرررعء تالحرنرررعز لنرررد عرررعم 

 ١١  2 تقسرن ، ي هنرع نيأسررف قير م  جر ت ليل لررعة عرا نررع ت تقرحل لررعة   ذرد  تق ي رعة  تملرر تت
 ١2  ١3  ١6.)  

 وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الالزمة لكفالة ما يلي: -30
أانرراء اتحتجرراز مرر  قبررل إجررراء ت قيقررات سررريعة ونايهررة يرري حرراتت الويررا    ب( 

هيئررات مسررتقلة، وتقررديم المسررؤولي  عنهررا إلررى العدالررة ومعرراقبتهم علررى الن ررو المناسررب إذا 
 ابت  إدانتهم؛

تمكرري  الضرر ايا وأسرررهم مرر  المشررار ة يرري الت قيقررات القضررائية بوصررفهم   ب( 
 ، على قدت المساوا  مع و يل الجمهوريةوةاأل راف المدني

 اتحتجازمراقبة أما     
نينحر تقلنن  رعقر تر  تملرخدة  تالنييعقعة تمل لر  لرو لرلرف تهل ئرعة تق طن ر   تق  ق ر  لرا  -3١

 ج( بعررال (  ر نشرررعء تهل ئرر  تق طن ررر  6 ت(  ٥بلررعاا تالحرنررعز  تنظرررن تقيلررنني  بجرر  نييزوررز لنتقلررر  
ُلنيرر  لررا تخرر س  قان ررع نيالحررأ لررو تقللررق ب/ تقي ورر  لررا تهل ئررعة تً،قل قعورر  لررا تقريرردور لرر خن 

 ١١،  2قالحرنرعز  تملعتنيرع/ تً تقشنط  تقليع      تقلنجعي ر ع ى ب/ ذدت تملاع/ ق   لناز  إتت ة
 (.١6  ١4إىل 
وعليه، ينبغي للدولرة الطررف تمكري  جميرع آليرات الرقابرة مر  الرديو  بكرل حريرة  -32

الت قيررق ومرا ررا إلررى جميررع أمررا   اتحتجرراز، بمررا يرري ذلررك مرا ررا اتحتجرراز علررى ذمررة 
اتستجوابو وينبغي تمكي  هرذ  الليرات مر  القيرات بايرارات مفاجئرة وإجرراء مقرابالت مرع 

 السجناء يي إ ار يا و

 التعذيب م  للوقاية الو نية الهيئة  
إزتء  قان ع نيشين ررعقللق تً،نينحر تقلنن  ر نشعء تهل ئ  تق طن   قل قعو  لا تقريدور ل خن  -33
 (.2 تملعتة تً ي     ت ت تقذ  ان ع لا بتتء عمل عقل  تمل
وعليه، ينبغي للدولة الطررف أن تراود الهيئرة الو نيرة للوقايرة مر  التعرذيب برالموارد  -34

للبروتو رو  اتيتيراري ا  والتأ رد مر  أداء عملهرا ويقرا  الكايية لتمكينها م  أداء وتيتها يرور 
المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية تتفاقيررة مناهضررة التعررذيب وغيررر  مرر  ضررروب 

ومررع المبررادت التوجيهيررة بشررأن الليررات الوقائيررة الو نيررة الترري وضررعتها اللجنررة  هينررة،الم أو
الفرعيررررة لمنررررع التعررررذيب وغيررررر  مرررر  ضررررروب المعاملررررة أو العقوبررررة القاسررررية أو الالإنسررررانية 

ية لتعايا وحماية حقرو  اإلنسران المهينة ومع المبادت المتعلقة بمر ا المؤسسات الو ن أو
 )مبادت باريس(و
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 عدت رجعية القانون وعدت تقادت جرائم التعذيب  
 43-20١3لررررا تقلررررعن / تألسعسرررري  قررررا  24نيالحررررأ تقلننرررر  لررررو تال ني ررررعح ب/ تقي رررر   -3٥

( لرا قرعن / ت جرنتءتة 4 ٥رري و  تقي ر  تملريلق ر نشعء تهل ئ  تق طن   قل قعو  لا تقريدور قيى 
   تمزت  رررر  ق ررررنيف علررررى عرررر م نيلررررعتم جنميرررر  تقريرررردور،  ب/ تقرررر عع ى تملني عرررر  بلررررعم تقرررر  ت ن تقليررررع 

ال نيسرلط رعقرلرعتم،  ١9٥٥تملرخ    تملأ  / هلع رعقنظن   قيعوع تقريدور تقذ ت نيال  لند ععم 
 للرر ب تملريلررق رعقي تقرر  تالنرلعق رر .  رررعقنظن إىل 20١3قيررعم  ٥3لررا تقلررعن /  قررا  9رعقي رر   عمررالً 

بُت جر    تً لارن  ١0١ع م  جي   تقلعن / تمنع ي،  أل/ جنمي  تقريدور تملن  ص عل  ع   تقي ر  
، ي / تقلننر  ال نيرزتس قللر  إزتء تقر صر ف تقلرعن ي تقرد  سرُ طلق ١999  قعن / تقيل رعة   ععم 

/ جنرعة ح امر ت على بعمعس تقريدور تملننيال  قلر  ذردت تقررع وو.    ذردت تق ر ت، نيالحرأ تقلننر  ب
بعمررعسع عنرررٍف،  ت نيارررعب، رر مرر  ١999  قيرر ر ، نيريللررع/ رأعمرررعس نييرردوٍر تُ نيالررر  قلرر  عرررعم 

  (.١4  ١3  ١2  2تسرليعت ب  ني ص ف  خن وسر جر عل رعة بش   تمل تت  لو
وعليه، وبالنظر إلى مبدأ إقرار الطابع اإللاامي ل ظر التعرذيب، يرين اللجنرة ت رث  -36

ى اتخرراذ جميررع الترردابير الالزمررة لضررمان مالحقررة المتررور ي  يرري أعمررا  الدولررة الطرررف علرر
عررر  الجررررائم التررري تسرررتوجب عقوبرررات تتناسرررب مرررع  1999التعرررذيب المرتكبرررة قبرررل عرررات 

( مر  قرانون اإلجرراءات 4)5الطررف أيضرا  أن تعرد   الفصرل  لدولرةجسامة الجرتو وينبغي ل
  و2013/43ي رقم م  القانون األساس 24الجاائية بما يتفق والفصل 

 العدالة اتنتقالية  
 ج( ٥ي تقررر  تالنرلعق ررر   تنظرررن تقيلرررنة تقلننررر  رعقرررر تر  تملرخررردة  نشرررعء  ق رررعة تق نينحرررر -37

 ل عمعً ذ ئ  تال ل   تقانتل  تقذ ُبسن ة هلع بوي تالنرلع  إىل نطع   الو  بعال (، قان ع نيسنعي
 ذرد  تهل ئر  سر ى نب/ تقلرعن / ال ميرن تقلنن  لرو تقللرق نيالحأ    ععس تم   لاعيح  تقيسعت.

سررر   رشررأ/ تالنر عاررعة تقررذ ت نيالرر  علررى لرر ى لررع ولررنب لررا  جررالء تال لرر  ورر  سررن تة
بقرررف نيريلرررق رعقريررردور  سررر ء  20حنررر   شرررا ى، لن رررع 28 087 حرررب تآل/ نيللررر   بهنرررع عً،ععلررر

لررا تال ررطال   ن ررعل زتن رر  قرما  هل ئرر  بورر إ  مل ُ ررنن ذررد  ت  نيشررين تقلننرر  رررعقللق بويررعً  تمليعللرر .
 (.١4ر الور ع  تملعتة 

 وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تقوت بما يلي: -38
مواصرررلة تاويرررد هيئرررة ال قيقرررة والكرامرررة برررالموارد الكاييرررة لتمكينهرررا مررر   (ب  

اتضررطال  بمهمتهررا بفعاليررة، وال ررر  علررى إحالررة مرركاوى التعررذيب وسرروء المعاملررة إلررى 
 طة ت قيق مستقلة عند انتهاء وتيتها؛سل

ال ر  على إحالة جميع المتور ي  يي أعما  التعرذيب المرتكبرة يرال   (ب  
الفتررر  المشررمولة بقررانون العدالررة اتنتقاليررة إلررى القضرراء وضررمان أقصررى قرردر مرر  ال مايررة 

 للض ايا والشهود وأكسرهم؛
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تمييايرة، علرى الن رو الرذي اعتماد سياسة للجبر تتسرم بمعرايير واضر ة وغيرر  (ج  
أوصرررى بررره المقررررر الخرررا  المعنررري بتعايرررا ال قيقرررة والعدالرررة والجبرررر وضرررمانات عررردت التكررررار 

(A/HRC/24/42/Add.1  ؛86، الفقر) 
ضررمان حررق الضرر ايا يرري التمرراص سرربل اتنتصرراف القضررائية، بصرررف النظررر  (ت  

مررع تعليررق اللجنررة العررات ا  مامرريسرربل اتنتصرراف المتاحررة يرري إ ررار هيئررة ال قيقررة والكرامررة، ت عرر 
 (و30م  قبل الدو  األ راف )الفقر   14( بشأن تنفيذ الماد  2012)3رقم 

 العنف ضد المرأ   
 ز( بعررررال ( 6اعيحرررر  تقينررررف  رررر  تملررررنبة  تقيلررررنة نينحررررر تقلننرررر  رررررعم  ت تقررررذ نيلرررردس مل -39

ر ق رررعء تألحارررعم تمنع  ررر   رعقلرررعن / تم وررر  تقرررد  وليررري، حبسرررر تمليل لرررعة تقرررذ قررر ل ع تق يررر ، 
نيسررمن ر قررف تملالحلرر  تقليررع      حعقرر  ز تج تمررعي رعقيررح      حعقرر  سررحل  تقيررح    تقررذ

قان ررع نيأسررف قيرر م  جرر ت ر عنررعة إح ررع     ت ررح   ل ررنةي  حسررر نرر   تمنميرر  عررا  ع،شررا تذ
ة عنرف حنا تقشاع ى تملل ل   تقذ بيي  إىل لالحلعة قيرع     إىل إتتنرعة و ر ص حرعال

 (.١6،  ١4،  ١3،  ١2  2جنسعي،  ادقك عا ني تر  تقري وض تقذ ت دة  تمل تت 
 :يلي بما تقوت أن الطرف للدولة ينبغيوعليه،  -40

التعجيررل باعتمرراد قررانون مكاي ررة العنررف ضررد المرررأ  والتأ ررد مرر  تجررريم  ( ب 
العنررف المنالرري واتغتصرراب هرذا القررانون جميررع أمركا  العنررف ضررد المررأ ، بمررا يرري ذلرك 

الاوجي، وتعديل أحكات قرانون العقوبرات بغيرة اسرتبعاد أيرة إمكانيرة إليرالت مرتكبري العنرف 
 ضد المرأ  م  العقاب؛

التأ ررد مرر  إجررراء مالحقررة قضررائية دقيقررة ونايهررة يرري حرراتت العنررف ضررد  ( ب 
أيعرالهم، وجبرر  المرأ ، ومقاضا  مرتكبري تلرك األيعرا  ومعراقبتهم بمرا يتناسرب مرع جسرامة

 الض ايا؛
ترردريب مرروظفي السررلطة القضررائية وأيررراد قرروات األمرر  وترروعيتهم بجميررع  ( ج 

 أنوا  العنف ضد المرأ  وتعايا حمالت التوعية العامةو

 إلابات األيعا  الجنسية الف و  الطبية  
ويعقرر  ب/ تقيالقعة رعقنت ي ر  بشرخعص لرا نير  تمرن  نيالحأ تقلنن  لو تقللق -4١

عل  ع تقلعن /   تق  ق  تقطنف  ب/ تملشرله   ا هنا ل ل   ُُي  / رألن لا تقلع ي علرى إجرنتء 
يحيف شنجي علرى ور  طل رر شرنعي   لرعة تمل ل ر  تمنسر   قر و ا.   غرا  ررو تقشرخيف تملير  

ني اررر  ب/   يرررض إجرررنتء ذرررد  تقيحررر ص، يررر / تقلننررر  نيشرررين ررررعقللق إزتء تمليل لرررعة تقرررذ  ررررعاق 
 يرض  لرد ع ، رد ت و لن رع، ب/ و  لا تألشخعص قَلعل ت ذد  تقيح ص حت  و و  تقشنط تقي 

لررو تقللررق عً  لرر ة قلر مرر .  نيشرر  تقلننرر  بويرر تمل تيلرر  علررى إجررنتء تقيحرريف قرر  ويسررن علررى بنرره
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  لررعة  عً،ل تيلرر  تملين رر  بح عنرر تقررذ ورر وا بصررحع ع ررر جنتء يحرر ص ل لل رر ، ت / عةتمليل لرر إىل
 (.6  2تألييعس تمنس   ل   تقيالقعة خع ج نطع  تقز تج  بييعس تق عع ة  تملعتنيع/ 

مر  قرانون العقوبرات الرذي يجررلت  230وعليه، ينبغي للدولة الطررف إلغراء الفصرل  -42
حظرر الف رو  الطبيرة ا  العالقات بالتراضي بي  البالغي  م  نفس الجنسو وينبغي لهرا أيضر

ن الغيرر والتري لريس لهرا أي مبررر  بري وت يمكر  الموايقرة عليهرا موايقرة المتديلة يي مؤو 
 لذلك، للم ا مةو حر  ومستنير  م  قبل الذي  يخضعون لها والذي  سيتعرضون، تبعا  

 الهجمات ضد المدايعي  ع  حقو  اإلنسان والمدولني  والص فيي  والفناني   
حرر   عررا ذنمررعة ولرر م  ررع بيررنتت تقشررنط  تمليل لررعة تقررذ نير نيشررين تقلننرر  رررعقللق إزتء -43

    تمل تيي  عا حل   ت نسع/،  لن ا ذعق  ر جنعح،  بت  اين ش،  تمل  ن  ل   ق نرع ررا ل ر ،
 جر ت ر عنرعة إح رع     بسي ع قير م عا تقلنن   نيينبعا ليعول  تق حي    تقينعن .  ييالً 
ذررد  تجملم عرعة  قررنليف تمليل لررعة عررا رعهلنمررعة علررى  تملريللر  ت تتنررعة   عرر ت تقشرراع ى عرا

 (.١6  ١3  ١2  2تقذ ت دة ملنو ذد  تألعمعس  تمل تت  تقر تر 
التهديدات والهجمرات علرى ا  وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدي  علن -44

المررردايعي  عررر  حقرررو  اإلنسررران والصررر فيي  والفنررراني  والمررردولني  وإلرررى عررردت دعرررم هرررذ  
 هجمات، سواء بالفعل أو باتمتنا  ع  يعل، مع ال ر  على ما يلي:ال

تويير ال ماية الفعالة لهذ  المجموعات مر  التهديردات والهجمرات التري  ( ب 
 قد تتعرأ لها ب كم أنشطتها؛

إجراء ت قيقرات سرريعة ومراملة ويعالرة يري جميرع التهديردات والهجمرات  ( ب 
إحالررة المسررؤولي  عنهرا إلررى العدالررة ومعرراقبتهم  التري تسررتهدف هررذ  الفئررات وال رر  علررى

 بما يتناسب وجسامة أيعالهمو

 المتابعة إجراءات  
،  يل لررعة 20١7بوع ألررعو   ١3نيطلررر تقلننرر  إىل تق  قرر  تقطررنف ب/ نيز دتذررع، حبلرر سع  -4٥

    رشرررررأ/ تتعرررررعءتة تقريررررردور  سررررر ء تمليعللررررر ، ١6عرررررا لرعريررررر  ني صررررر عوع تقررررر ت تة   تقيلرررررنة 
رشرررأ/ تقي تقررر  تالنرلعق ررر ، ال سررر مع تقيلرررنة  38رشرررأ/ مرررن ف تالحرنرررعز،    تقيلرررنة  28 تقيلرررنة

  ، إىلتقسرر ع ذرردت   لرر ع ة، تقطررنف  تق  قرر ذ ئرر  تال لرر   تقانتلرر .  تقينع رر   ب( تملريللرر  ر الورر 
تملللر  قرني رد ا رو إرالغ تقلنن  رعخلطط تقذ نين   إعمعهلع   تقيرنة تقرذ و ط  رع تقرلنورن تقر     

 .ب  ريض تقر ص عة تملرلل   تق ت تة   ذد  تملالحظعة تخلرعل  
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 مسائل أيرى  
إلاعن ر  تقر ر وق علرى صرا ل تأللرا تملرحر ة  ني ع  تقلننُ  تق  قَ  تقطنف إىل تقنظن   -46

 تملريلل  حبل   ت نسع/ تقذ مل نينيا إق  ع ريُ ،  ذي اعقرعيل: تألخنى
تق  ني اررر س تالخر رررع   تق رررعي تمللحرررق رعقي ررر  تقررر  يل تخلرررعص ررررعال   تمل ن ررر   ( ب 

  تقس عس    تهلعتف إىل إق عء عل ر  ت ع تم؛
 تالنييعق   تق  ق   امعو  حل   ا و تقيمعس تمل عجنوا  بينتت بسنذا؛ ( ب 
تالقر ررررعتو  تق  ني ارررر س تالخر ررررع   تمللحررررق رعقي رررر  تقرررر  يل تخلررررعص رررررعال    ( ج 

  تالجرمعع    تق لعي  ؛
 تق  ني ا س تالخر ع   النييعق   حل   تقطي  تملريلق ر جنتء نيل ي تقلالغعة. ( ت 

 تق  قررر  تقطرررنف لررر ع ة إىل ب/ نينشرررن، علرررى نطرررع   تسرررو، تقرلرررع ون تملل لررر  إىل تقلننررر   -47
قشرلا   تقن  ر    سرع ط  ادقك ذد  تملالحظعة تخلرعل ر ، رعقل رعة تملنعسرل ، لرا خرالس تمل تقرو ت

 ت عالم  تملنظمعة غ  تاا ل  .
( HRI/CORE/1/Add.46  تمل حرر ة تألسعسرر      لر ررع حترر و  إىل لرر ع ة تقطررنف تق  قرر    -48

 يلررررعً قلمرطللررررعة  تة تق ررررل  رعق   لرررر  تألسعسرررر   تمل حرررر ة تقرررر ت تة   تمللررررعت  تقر ج   رررر  تملنسررررل  
، HRI/GEN/2/Rev.6تق  ق رررر  الررر   ت نسررررع/  تنظرررن تق   لرررر  تقرلرررع ون   جررررر تمليعذررر تة  قرلررر ي

 تقي   تأل س(.
 نيرر ع  تقلننررُ  تق  قررَ  تقطررنف إىل نيلرر ي نيلنونذررع تقرر     تملللرر ، تقررد  سرر ا / نيلنونذررع  -49

 ب/ إىل تقطرنف تق  قر  تقلننر  ني ع  تق نل،  هلدت. 2020بوع ألعو   ١3تقنترو،   بج  بق ع  
 تقرد  تالخر ع   قإلجنتء  يلعً  نيلنونذع إع تت على ،20١7 لعو أبوع  ١3 بق ع  بج    ني تيق،
 .تقررر     تقرلنوررن نيلرر ي قلررر  قلح  ررع تملسررع   لرررا رلع مرر  تقطررنف تق  قررر َ   لريررع  تقلننرر ُ  سررر ت 

سررر ا /  تل تق  قررر  تقطرررنف علرررى قع مررر  تملسرررع   ذرررد    عرررر   لرررا تالنييعق ررر ، ١9تملرررعتة     جرررر
نيلنوَنذع تق     تمللل .

    


