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 نقدنة -أولا  
قجاا ت ةرةج اا  ةر  أياا    ااع ةرحعاالطض وبااريع مااا واا وق ة علمةاا  قو ةرعق  اا  ةرقل ااي  قو  -1

 11ا ماهلال    لا ن   ور زاي  قةرال نسلني  قو ة هي   )ة  ل   ريهل فيمل طةي  ا "ةرةج   ةر  أي "( 
م ل ضاا  ةرحعاالطض  ل أمااالف كرماالم ةركول ااا ر ة أحياال ا  ل لوياا 2016نيساالريق  طا  14   

  رياااي فيمااال طةاااي )ة  ااال  وباااريع ماااا وااا وق ة علمةااا  قو ةرعق  ااا  ةرقل اااي  قو ةرال نسااالني  قو ة هي ااا 
 "ةركول ا ر ة أحيل ا"(.   ا
ط  غ فيمح   ابن ل ت  -وأترف وف  ةرةج   ةر  أي  ما ةألأضلء ةرحلري  قمسلؤ م:  لن   -2

ساالأ   ر  أياا  مة) نااي  ةر فاا (ل و اا زةر جبّاا  ل وب االمج باال اب ا  جاا . ورظااي قأضاالء ةرةج اا  
قمااال   هم واال طثالثاا  ماا م   مااا ماا م ي م  وااي  ةألماام ة ححاا   ةرساالمي   قاا ق ةإلنساالرل ماا

 وةث   ما ة رتمج  ةر   ط  ةحملةي .
زاي   لق مي ةر أم ةراالزم إلن الء ةهلي ا  ةر ط يا  رة ولطا  ماا والر ةرغ ض ةر نيسي ما  لع ةر -3

 ياا  ةر ولنياا  ةر ط ي ة رياا ةرحعاالطض وبااريع مااا واا وق ة علمةاا  ةرقل ااي  قو ةرال نساالني  قو ة هي اا ل و اا
 نسااي    ة م ماا  ةرحرحق ياا   ة)ة  اال   ريهاال فيماال طةااي  ااا "ة رياا "(ل و  اا ةء ة  اا    ولقاا مي ة ساالأ   

ق ة جاالر.     قواا  ضاالء ة رياا ل ولراان رضااملر ياا وع ة رياا    أمةهاال   علرياا  وة ااحقالريو   قأ
فقالف ألرمالم حملا    و ةوطحضما  لة ةرحق طا  ل يايلت ومالرظالت مق ما     ة ريا     طال  ةر  طا  

 ة أحيل ا. ما ةركول ا ر 11ما ةر ق   )ق( ما ة ل   ‘ 3‘و‘ 2‘ةر ق ل  ةر  أيح  
ر لةن ةرزاي  ل أق ت ةرةج   ةر  أي  مع قأضلء ة ري  ةرالطا ةنحبابهم سةا  نا ةق و ابّ  -4

لباالرث ة أالهلماال مساالنا  ل(1)2016نيساالريق  طا  14و 13ل طاا مي ةر ااعض ةجحماالأ  مغةقاا 
لحعةاااااق  ح عيااااااا ة رياااااا ل و اااااري أمةهاااااال   ة  رةاااااا  ة ؤوحااااا  و  ة اااااا ى ةر  طااااااال وةأحصلياااااال لل 
وة ااحقالهللل وةرحع طااف هباالل وأالول اال مااع ةلهاالت ةر لأةاا  ةر ط ياا  وةر ورياا  ةألأاا ى ة ع ياا  م ااع 

رح ياااايلت ة  بثقاااا  أ هاااال. ةرحعاااالطضل وق اااا ة  ةر ولطاااا ل وم هاااال ط ةنااااق  جاااا ةء ةراااازاي ةت ولقاااا مي ة
 ةرةج   ةر  أي  قر ل م  م أةى لعلوهنم وأةى مل و م ع  ريهل ما معة ملت وّيم . ول  
وابإلواالف     لراانل ةرحقاال ةرةج اا  ةر  أياا  ممثةااي ة م ماا  ةرح نسااي ل    اايمل  ثةااي  -5

نسالر ووزة   ةرعا ر ووزة   ةر زة   ة مة   ابرعالو  مع ةهلي لت ةر  ح  ط  وةجملحمع ة  ين ورق ق ةإل
ةر ؤور ة جحملأيا  ووزة   ةر ةأةيا  ووزة   ةر اؤور ةجل جيا  ووزة   ةرا فلع ةرا طر ووزة   ةرصاح   
و ناااي  ةرةج ااا  ة نحبل يااا  مجةااا  نااا ةق ةر اااعض وةرااا ني  ةألور حملممااا  ة  اااح  ل    لااا ن  

قااا ق ةإلنسااالر وة ااا ايت ةأل ل اااي ل و ثةاااي ةرُقضااال  وةحملااالم  ةرح نساااي   و ثةاااي ةهلي ااا  ةرعةيااال  
 ص حهل ة ؤ س  ةر ط ي   ق ق ةإلنسالرل و ي ا  ة قيقا  وةرم ةما  وة  فإلاق ةإل ة ا را ى ةر   ا   
و ثةااي ة  ظماالت ةر ورياا ل ماال فيهاال ةألماام ة ححاا   وسةاا  قو واب وة  اال  ةألو و  وم اااز ج يااف 

ر أا ممحاض ة   واي  ةرسالمي   قا ق ةإلنسالر   رةم ةوب  ةر ميق ةطي  رةق ةت ة سةح   وة سؤو 
 .(2)ل ن  ةرعليم   فضالف أا قأضلء   م ظملت ةجملحمع ة  ين

__________ 

طما قأضلء ة ري  و  ق وة ةريم   عُ  قملم  ني  ة م م ل ومل طم ن ة وا  أي ا ة  مسيالف  عاُ   صا حهم قأضالء   مل  (1)
ل 2016مت زيط رياااااي  4وقاي يمااااالط   5ةهلي ااااا  ةر ط يااااا  رة ولطااااا  ماااااا ةرحعااااالطضل ووااااا    ةألمااااا ةر  صااااا    مسيااااا    

 ةرح ةيل. أةى
 ةرقلنم  ةرملمة . أةىةنظ  ة  فق رالطالع  (2)
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و   ااالة ةرحق طااا ل لعااا ض ةرةج ااا  ةر  أيااا  ة اااح حلجل ل ول يااايل ل ة حعةقااا  م اااع لعااالطض  -6
"  ااالء  ةأليااابلمل ة ساااة    رااا طحهم و  ااالء  معااالمةحهم   ةر ورااا  ةر ااا  . وُطساااحب م مصااا ة  

ة علمةااا "   ااال مع ااالع ةرعااالم ةرااالا طقصااا   اااي قا وااا ق ماااا وااا وق ة علمةااا  قو ةرعق  ااا  ةرقل اااي  
 .(3)ةرال نسلني  قو ة هي   قو
وقرلرااااال ةرةج ااااا  ةر  أيااااا     ة ريااااا ل أماااااالف ابر  طااااا  ة سااااا     ريهااااال م جاااااض ةر قاااااا    -7

 ةف  ااا ايف باااري  ااالة حيااال ال لق طاااماااا ةركول اااا ر ة أ 11ماااا ةر قااا   )ق( ماااا ة ااال   ‘ 4‘ ةر  أيااا 
 ةرحق ط  طحضما ل ييلت م جه     ة ري .

 اإلطار املعياري لآللية الوقائية الوطنية -اثنياا  
 اايط ةرةج اا  ةر  أياا  أةماالف مااع ةرحقاا ط  ابإلطاال  ةرح اا طعي ة   اال رةهي اا  ةر ط ياا  رة ولطاا   -8

حجاالز  ةفااق ة رة  طاا  ولع طااف ممااا ةرحعاالطض. اماال ل رااض ةرةج اا  ابلساالق لع طااف ة  ماالر مااا 
 ةألوري ل اااااا طا 23ة ااااااؤ    43-2013مااااااا ةرقاااااالن ر ةأل ل ااااااي أاااااا    2ةراااااا ة  طا   ة اااااال   

 لرااانل لالرااا  ماااا ةركول ااا ر ة أحيااال ا. وابإلوااالف     4ماااع قرمااالم ة ااال    2013 قاحاا   
ظما   ةء زاي ةت م ح جا ق  ةرةج   ةر  أي  اب ليلح قرملم ةرقلن ر ةريت خت هلل رق والف ماا  ي هال ة ا

ييلت حما    ل جيي ل  وم لج      قملاا ة رحجلز و ج ةء مقل الت أةى ةن  ة  مع ةحملحجزطا و 
راايت ل اا ق ةةرقصاا       ة م ماا .  ياا  قر ةرقةااق   طاازةر طساالو  ل  زةء أاا   مااا ةرثغاا ةت وقوجااي

 ةرقلن ر ة لا  . ول ري    قم   م هل ةرحلري :
رحجلز ة  م ر     ط  وزة   ةر ةأةي  ووزة   ةر فلع قو ةجلوع  ا ر قملاا ة  )ق( 

ماا  2ا   ةر صا رسي   ملل و   يمل م ةاز ةر  ط  وةرسج ر ةرعسم ط ل باري مالا    يا ةر 
 ياا  وطااؤث  نياا  ةر طةرقاالن ر ةأل ل اايل ماال واا  ط ضااي    ل سااريةت لقيي طاا  رسااة لت ة رياا  ةر ول

 ل   ما مبلي    و طحهل وأمةه
ألرمااالم  أااا م واااملر ةإلطااال  ة عيااال ا ة اااليل ة اااحقالر ة ريااا  ةرملماااال وفقااالف  )ق( 

يا  وريال  مل  ر قأضالء ة رما ةركول ا ر ة أحيال ال  ل لظاا ة عالطري ة حعةقا  اب احقال 18ة ل   
لضال ق ة صال  و ما ةرقلن ر ةأل ل ايل بلمضا  و اي   ةرحع طاف   6امل ط ل   ريهل   ةر صا 

 مااا  ةر   ةجماااا قر ط  اااع أاااا لعيااا  مااا م   أمااا مي    ة ريااا ل مااا هم وااالض   طاااز ةرااالا مي
 وم  و   مع ي  حبملط  ةر   ر    وزة   ة  ق  وةأل    وةر   ر  

ةرحقاال ط  ةرااايت ل يااا  كر أمةيااا  ةأحيااال  قأضااالء ة ريااا  ولعييااا هم مل لحسااام ابرقااا    )ج( 
 ةرمل  ما ةر  لفي  وة  ل ا  

ما ةرقلن ر ةأل ل ي  6   معلطري ةأل ةي  رةرتي  ة ع وو    ةر صا أ م  يل ) ( 
ل    ةنحباالق ل ق ى  ماا   وا و   متحااع قأضالء ة رياا  ابجاك  وةرم االء    ساالر م اع ةرحعاالطضل ما
 علري  هلمهم   أ   ما ة  يح  ةرلطا ط حق ور    ة هل ةت وة عل   ةرالزم  أل ةء م

ةرقلن ر ةأل ل ي رةسة لت  ا ف  طةبالت ةر يا ر     ما 13مسلح ةر صا  )ه( 
قمااالاا ة رحجااالز حبجااا  ة  ااالل أةاااى مصااال  ةرااا فلع ةرااا طر وةألماااا قو رااا و  ال ثااا  طبيعيااا  

 "ةو  ةابت أ ري "   مملر ة رحجلز ة قص  .  قو
__________ 

 .16، املادة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التعذيباتفاقية مناهضة ةنظ   (3)
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 43-2013( مااا ةرقاالن ر ةأل ل ااي أاا   5)3رة صااا  و ااا ةرةج اا  ةر  أياا  ة رياا ل وفقاالف  -٩
يااااال ا ةرةااااالطا )ج( ماااااا ةركول اااااا ر ة أح1٩وة ااااال    2013ل ااااا طا ةألوريقاحااااا     23ة اااااؤ   

 ااع ةرحعاالطضل حعةقاا  مخي  هناال  ياا ة  فحاالوى   ااعر ةرح اا طعلت ةرساال ط  قو م اال طع ةرح اا طعلت ة 
لق مي ل يايلت  لة ةرص   أةى قر ل أ     لعزطز ةإلطل  ةرقلن ين ة   ل هلل. وط بغي رآلري    

 ا وة باال   ة أحياال ل مااي    لعاا طا ةرقاالن ر ةأل ل ااي حبيااا طغاا و   ل ةفااق لم مااع ةركول ااا ر
ز ة ؤ ساالت ةر ط ياا  ( وة باال   ة حعةقاا  م اااCAT/OP/12/5ةرح جيهياا  رآلرياالت ةر ولنياا  ةر ط ياا  )

 رحعزطز ومحلط  رق ق ةإلنسلر )مبل   اب ط (. 
  تشجع السلطات املختصة يف الدولرية الطرير  وعلى وجه التحديد، ينبغي لآللية أ -10

 على نا يلي:
اتنرياا  إدخال نا يلزم نض تعديالت على القانو  األساسي حبيث يتفري  اتفاقرياا  )ق( 

 إىل مجيريريع أنريريالض نريريض التوتولريريول الختيريرياري ويكفريري  وصريريول اآلليريرية 20و 4وأحكريريام املريريادت  
 ية والدفاع؛الحتجاز، مبا فيها تلك املشمولة بولية وزاريت الداخل

وريريريما  تعيريريري  أعضريريريا  اآلليريريرية يف املسريريريتقب  نريريريض خريريريالل عمليريريرية قائمريريرية علريريريى  )ق( 
نريريريريض  18ملريريريريادة الشريريريريفافية واملشريريريريارلة ونسريريريريتندة إىل نعريريريريايه نعلنريريريرية ونتما ريريريريية نريريريريع أحكريريريريام ا

 التوتولول الختياري؛
اختاذ مجيع التدابه الالزنة لضما  استقالل اآللية ونصريداقيتها لريدع عانرية  )ج( 
ض فريرييه  ائها، مبريريل سريرييما الضريريحااي، وذلريريك بسريريب  ننهريريا التةلريريد نريريض قريريدرة مجيريريع أعضريريالنريريا ، و 

ار  حقيقريريي ألي تضريري علريريى ممارسريرية وهريريائفه  علريريى أسريريا  التفريرير ،  نبريرياا  ممثلريريو امتمريريع املريريد ،
 نتصور يف املصاحل؛ أو

إاتحة الوسائ  الالزنة ليتسىن أبسرع نريا ككريض ووريع وتنفيريذ بريراني تريدريب  ) ( 
ع التعريذيب  جمريال ننرييفتكف  حتلي أعضريا  اآلليرية هملهريارات واملعريار  املطلوبرية أويل ونستمر 

لصريدد، تقري  يف هريذا التمكينه  نض ممارسة نهانه  بفعالية، سوا  بصفة فرديرية أم مجاعيريةو و 
  لري  نريا يلريزماد لتقريدماللجنة الفرعية واملفووية السانية حلقريو  اإلنسريا  علريى أهبرية السريتعد

 أعضا  اآللية؛نض دع  لتعزيز قدرات 
نريريريض القريريريانو  األساسريريريي لضريريريما  عريريريدم تفسريريريه أحكانهريريريا  13إلغريريريا  الفصريريري   )ه( 

ع ض الوريريريطالنريريريبطريقريريرية تعرقريريري  وصريريريول أعضريريريا  اآلليريريرية إىل أنريريريالض احتجريريرياز نعي نريريرية و ريريرينعه  
 بوليته  بفعاليةو

 عم  اآللية الوقائية الوطنية يف املرحلة املؤقتة ويف املدع الطوي   -اثلثاا  
رةج ااا  ةر  أيااا     قر لعااا ق أاااا  قا  اااال  ةصااا مل  ن ااالء ة ريااا  م جاااض   طساااع ة -11

 حعياا  سةاا   واالن رل ماال طم ااا    راا  ماال ة ااحق ة  ل وة ااحقالهلل. ول رااض ةرةج اا  ةر  أياا  قطضاالف 
قأضالء ةهلي ا  ةر ط يا  رة ولطا  ماا ةرحعالطض  ل(4)2016آلة يمال    30و 2٩ن ةق ةر عضل   

__________ 

ةرةج اااا  يااااه ت أمةياااا  ةأحياااال  ةألأضاااالء أتأااااريةت أ طاااا   لعاااازى ابأل اااال     وةاااا  ةررتياااايحلت ةراااايت لةقحهاااال  (4)
ل و    طااالء ة م ماا  ةرقاالن رة نحبل ياا  ةرك لنياا  فيماال خيااد ف االت حماا    مااا ف االت ةجااكةء ة  صاا مل أةيهاال   

وةنحبلق قأضلء سة  ن ةق ةر اعض   ل ا طا  2014ةألور ط   أحمل  ةر  ح   ةل ط    الن ر ةرثلينيط لط  
 .2014ةألوريقاح    
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ن   االرن قور  ةاا    ة   قاا  ر طااي آرياا  وولنياا  وط ياا . و   االة   ل رحغاا و لااأضاا ةف  16وأاا   م 
رح عيا ة ري  ة قيقي وةن الق ن الطهلل ووا  لقا    أليلف  ةرص  ل  ح يل ةرةج   ةر  أي  ة حململف 

  ج ةء زاي   و طب   حل ع  ةرح ة ري ةريت ةختل ل ة ري  ما قجا ل  يل ةرح ييلت. 

اب ليالح متلياي ة هالم ةر نيساي  ة سا       ة ريا ل وةحملا    م جاض ولالر  ةرةج   ةر  أي   -12
ول اااا ر ة أحيااال ا. ماااا ةرك  1٩ماااا ةرقااالن ر ةأل ل ااايل ماااع ة عااالطري ةحملااا      ة ااال    3ةر صاااا 

لزل ولقاا مي ا ة رحجااوقأضاالء ة رياا  ممة اا ر مهاالم م هاال  جاا ةء زاي ةت م حظماا  وم لج اا     قماالا
صا مل ةرقلن نيا  ل طع ةر ة ع ي  هب   ةر ولط  ةرحعلطضل و   ةء آ ةنهام   م ا ل ييلت    ةرسة لت

   طبيا ل و جا ةء و ةت ل وةرح ظيمي  لةت ةرصة  ابر ولط  ما ةرحعلطضل ول  يل محالت ل أيا ل ول ظايم
البالت لوى وةربون   ةربحا   وةر  ة الت وةرحقال ط  لةت ةرصاة  مجالر ةأحصلياهمل ولةقاي ةر ام

ح  راايت لحااعرف مااا  اا رياا  ةة رتايباا   ل ت ةرحعاالطض ةحملحمةاا . ول ااي  ةرةج اا  ةر  أياا  قطضاالف ة حعةقاا  حباا
لمي     راااا  وحمااااقأضاااالء ميثةاااا ر ةجملحمااااع ة اااا ين وق ااااحللطا جاااالمعي  ومحبصااااد   ساااالر محلطاااا  ةر

 وولوي  )قر مهل محقلأ ( وثالث  قطبلء )قر  م طبيض ن سي(. 
ةرحقاا ط   ح  ياال ةإلجاا ةءةت ة  صاا مل أةيهاال   ةرقاالن ر  و اايط ةرةج اا  ةر  أياا  أةماالف مااع -13

لق  نيساااهل ل مااال   لرااان أقااا  ةلةسااا  ةألو  رآلريااا   نحبااا2013رسااا    43ةأل ل اااي أااا   
ةؤ اام جمه  طاا  وق ( ولعياا  قأضاالء ة رياا  م جااض م  اا م ن اا    ةرصااحي   ةر مسياا  رة8)ةر صااا 

 (. ٩ةريم  قملم  ني  ة م م  )ةر صا 
ي أ  تكو  اآللية قادرة على تطوير هياللها التنظيمية وووع نظانها الريداخلي، ينبغ -14
ها خطة عملها مبفردو نض القانو  األساسي، واعتماد اسرتاتيجيتها  17ألحكام الفص   وفقاا 
جع احلكونرية يرية أ  تشرييكف  استقالهلا الوهيفي والتشغيليو ويف هريذا الصريدد، ينبغريي لآلل مبا

 لصلةو قر  اآلجال، املراسي  التنفيذية ذات اأد، يف التونسية على أ  تعتم
وتشريريريجع اللجنريريرية الفرعيريريرية اآلليريريرية علريريريى إجريريريرا  تقيريريريي  للثغريريريرات القائمريريرية يف جمريريريال ننريريريع  -15

لب أنريريالض سريري التعريريذيب، مبريريا يف ذلريريك الثغريريرات علريريى نسريريتوع اإلطريريار التشريريريعي ورصريريد حالريرية
ينبغريريريريي و يتهريريريرياو إطريريريريار ول احلريريريريرية، وعلريريريريى ووريريريريع اسريريريريرتاتيجية لالسريريريريتجابة إىل هريريريريذا التقيريريريريي  يف

تخضريريريع ة الريريري  سلالسريريريرتاتيجية أ  تضريريريع نعريريريايه األولويريريرية فيمريريريا يتعلريريري  أبنريريريالض سريريريلب احلريريريري
ليرية نريض تلقا  اآلتللتفتيش الدوري، آخذة يف احلسبا  نوع املؤسسات وحجمها، وخطورة نا 

خريرع أيريات رصريد عض إنكانية وصريول آل ادعا ات نتعلقة هنتهالات حقو  اإلنسا ، فضالا 
  املؤسساتو إىل
وعلى أسا  هذ  السرتاتيجية، ينبغي لآللية أ  تضريع بريرجني عمري  وتعرياو  يشريم   -16

ريته ، حرينسريلوبة  مجيريع أنريالض سريلب احلريرية واألنريالض الري  قريد يوجريد فيهريا أ ريخا  تريدريياا 
عريدم اسريتبعاد أي  نض التوتولول الختياري، نع احلر  على 29و 4للمادت   وذلك وفقاا 

 نوع نض املؤسسات أو أي ننطقة جغرافيةو 
( نريريض القريريانو  األساسريريي، إنشريريا  8)3لفصريري   ويف هريريذا الصريريدد، ينبغريريي لآلليريرية، وفقريرياا  -17

صريريورة قاعريريدة بيريرياجت نؤننريرية ألنريريالض سريريلب احلريريرية يف تريريون  لريريي يتسريريىن هلريريا ختطريريي  زايرا ريريا ب
ننهريريا  و وينبغريريي أ  تشريريم  قاعريريدة البيريرياجت هريريذ  أنريريوراا لريريانالا   نسريريتقلة وتنفيريريذ وليتهريريا تنفيريريذاا 
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اخلصائص املادية لك  نؤسسة، نث  ختطي  األقسام وتنظي  األنالض ولذلك نقايي  املبا  
 والباحات والزنزاجت، وأ  ُتشحض هملعلونات اممعة على انتداد الزايرات املتعاقبةو 

وعريريريالوة علريريريى ذلريريريك، توصريريريي اللجنريريرية الفرعيريريرية اآلليريريرية هحلفريريريا  علريريريى سريريريرية بريريريرجني  -18
الظريريرو   عريريض واقريريع الريريزايرات، إذ تسريريل   أب  الريريزايرات املفاج ريرية ككريريض أ  تسريريم  أبخريريذ فكريريرة

 ها الطبيعيوراقبة سه نالسائدة يف أنالض سلب احلرية، مبا فيها أنالض الحتجاز، وأ  تتي  
التشريعية والتنظيمية، ُتشجَّع اآللية على أ  تعم  على  وخبصو  تقدم التوصيات -1٩

ذلريريريك لعقريريا ، و اتعزيريريز اإلطريريار املعيريريرياري واملؤسسريريي ملنريريريع التعريريذيب ونكافحريريرية اإلفريريالت نريريريض 
  قريريدنتها وصريرييات الريريهلتعريرياو  الوقيريري  نريريع الدولريرية الطريرير  ونؤسسريريا ا، آخريريذة يف اعتبارهريريا الت

والتوصرييات  ملالحظرياتى سريبي  األولويرية، االلجنة الفرعية يف أعقريا  زاير ريا إىل تريون ، وعلري
نريرية التونسريريية ىل احلكو الريري  قريريدنتها منريرية نناهضريرية التعريريذيب يف نالحظا ريريا اخلتانيريرية املوجهريرية إ

(CAT/C/TUN/CO/3و) 
ولالر  ةرةج   ةر  أي  ةرحزةم ة م م  ةرح نسي   حزوط  ة ريا  اب ا ة   ة لريا  ةرالزما ل  عا   -20

ماااا قجاااا متمي هااال ماااا ة وااا الع  ل(5)أ اااي ة ريااا  ماااا ةرحيلجااالت لقييمهااال   ااالء أةاااى مااال لعااا ق
ماا ة بال   ةرح جيهيا  رآلريالت  12و 11و 8   طحهل أةاى قاماا وجاي أماالف كرمالم ةر قا ةت 

ةر ولني  ةر ط ي  ةرايت وواعحهل ةرةج ا  ةر  أيا . ولالرا  قطضالف وجا ق قر لما ر  الع ة ا ة   ة لريا  
قر ختضااع إلياا ة  ة رياا  ة بلياا ل "مااا ة أحماال ةت ةرساا  ط  ة بصصاا  هلاال مااا ميزةنياا  ةر وراا " و 

ماااا ةرقااالن ر ةأل ل اااي وكرمااالم ةركول اااا ر ة أحيااال ا. باااري قر  (6)16و 15أماااالف ابر صاااة  
ةرقةق طسلو  ل  زةء أ م  ي  قم ةر الفيا  هلال رحممي هال ماا ة وا الع مهلمهال أةاى  ا  مالنام 

و ا  مال ماا ياعني  ل(7)2017  رعالم وأ م ختصيد     ولنم  لةلي رآلري    ة يزةني  ةرعلم  رة ور
ما ةرقلن ر ةأل ل يل وطؤث  ما  1قر طض  اب حقالهلل ةإل ة ا وة ليل ة  ص مل أةيي   ةر صا 

 مث   رسا  ري قأملهلل.
توصي اللجنرية الفرعيرية اآلليرية مبواصريلة الريدعوة نريض أجري  حريث احلكونرية التونسريية علريى  -21

عريض نيزانيرية احلكونرية ونتاحرية يف بدايرية لري  سرينة نريض أجري  تزويدها مبيزانية اثبتة ولافية وننفصريلة 
 18نريض املريادة  3و 1ألحكام الفقرت   وما  األدا  السلي  والستقالل املايل والعملي، وفقاا 

نريريض التوتولريريول الختيريرياريو ويف هريريذا الصريريدد، تشريريجع اللجنريرية الفرعيريرية اآلليريرية علريريى اسريريريتخدام 
، هلسريريتناد إىل 2017ص نيزانيريرية ألريريت لعريريام الوسريريائ  املتاحريرية هلريريا نريريض أجريري  بيريريا  أ يريرية ختصريريي

نيزانيريريرية نفصريريريلة للنفقريريريات الالزنريريرية إلعريريريداد وتنفيريريريذ برججمهريريريا السريريرينوي للريريريزايرات يف مجيريريريع أ ريريريا  
اإلقلي  الوطين؛ والوطالع أبنشطة املتابعة، حسب القتضا ؛ وتعب رية وتطريوير الشريرالات نريع 

مجيريريريع الحتياجريريريات نريريريض اللوجسريريريتيات  امهريريريات الفاعلريريرية املعنيريريرية هلوقايريريرية نريريريض التعريريريذيب؛ وتلبيريريرية
واهليال  األساسية ال  ل غىن عنها حلسض سه عملها، مبا يف ذلك تكريالي  إنشريائها ونرتبريات 

 .(8)نوهفيها وإصدار تقاريرها ونشر أدوات التوعية
__________ 

 ةأل ل ي أةى قر ة يزةني  ةرس  ط  لص ق أةيهل ةهلي   ةر ط ي  رة ولط  ما ةرحعلطض.ما ةرقلن ر  17ط د ةر صا  (5)
أةااى قر  نااي  ةهلي اا  ةر ط ياا  رة ولطاا  مااا ةرحعاالطض ممةااف "ابإلياا ة   ةأل ل اايمااا ةرقاالن ر  16طاا د ةر صااا  (6)

 ةإل ة ا وة ليل أةى ةهلي   وقأ ةهنل".
   مسحق ع  ما ميزةنيلت  ع  ةر زة ةتل م هل      ة م م .ملري خمصصلت 2017و  لحلح رةهي     ألم  (7)
ةرثل حاا  ةرالزماا   سااا ق ةء ة ؤ ساا ل ماال   لراان لماالريف ة  ااحق ة ل  ةرحماالريفط بغااي قر متيااز  االع ة يزةنياا   اا   (8)

 ط .وةرحملريف ة حغري  ةريت لح وف أةى ةألن    ةحمل    ة ق    جنلز لل مثا زاي ةت قملاا  ةض ة   
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ول يااي ةرةج اا  ةر  أياا  ة رياا  ابختاالل ةإلجاا ةءةت ةرالزماا  رحعياا  م م يهاال   ااما مبلياا   -22
مااااا  18 اااال   ةمااااا  1رة قاااا    وااااملر ة ااااحقالهلل ةرحاااالم أااااا ة م ماااا  ةرح نسااااي ل وفقاااالف مااااا قجااااا 

ةت وا ةجاااك لةركول اااا ر ة أحيااال ال وة أحمااال  أةاااى أااا   اااال  ماااا ةأليااابلمل ة اااؤ ة  ماااا 
ا ل  ياااال ماااامتمي هاااال و ة ح  أاااا  ر ااااغا ةر ماااالنف   خمحةااااف قوساااالم   ة  اااال قو   ةألملناااا  ةر ةنماااا  

أةاااى ة ريااا   ةر  أيااا   ح  أااا  ة   طااا  هبااال. و   ااالة ةرصااا  ل لقااارتح ةرةج ااا ةرااا  ايت وةر مااالنف ة
 ةراااااا ةأةي ة حم اااااال  لاااااا ة ري مبحماااااا   رح اااااا ط  م ة   اااااال ةرب اااااا ط ل مااااااا وبيااااااا  اااااا ةم  ةرحاااااا  طض

 ةر  ةالت مع ةللمعلت وم ظملت ةجملحمع ة  ين.  قو
رح عيةهاااااال    وطساااااالو  ةرةج اااااا  ةر  أياااااا  ةرقةااااااق  زةء نقااااااد ةألماااااا ةر ة بصصاااااا  رآلرياااااا  -23
قر  رةج   ةر  أي  قطضالف . ولالر  ة2017وأ م ا لط  ة  ة   ة ل ط  ة حلر  هلل رعلم  2016 ألم

ااالرن  لرااا  آلرياا ل و ةأحماال  ة  ة اايم ة م مياا  ةراايت لضااع ةر ظااالم ةراا ةأةي وةهليمااا ةرح ظيمااي ر
واا     مااا ةر واالل مااللر ة زطااة اا ة   ةرب اا ط  وةرحق ياا  وة لرياا  ةرالزماا  رة اا وع   أمةهاال واا  طسااحغ و

 طع وا ةإل  ةع إبن لنهل و ري قأملهلل   علري . 
توصي اللجنة الفرعية اآلليرية أب  تعريزز نسرياعيها الرانيرية إىل إقنرياع احلكونرية التونسريية  -24

نطريال  عملهريا عيلهريا واهلتعجي  بتوفه نوارد بشريرية وناديرية وناليرية نؤقترية نريض أجري  تيسريه تف
ا حلريريث تاحريرية هلريريتحديريريد، ينبغريريي لآلليريرية أ  تسريريتخدم مجيريريع الوسريريائ  املبسريريرعةو وعلريريى وجريريه ال

دارة إنانريرية أو أاحلكونريرية التونسريريية علريريى تزويريريدها بعريريدد لريريا  نريريض املريريوهف  نريريض أجريري  تشريريكي  
ض نيزانيرية  عري، فضريالا نؤقتة، ونكا  عم  يستويف  روط األنض والسرية لعقد أوىل اجتماعا ريا

 لافية لضما  تفعيلها يف أقر  اآلجالو 

 اتسا  املنظونة الوقائية -رابعاا  
ل رااض ةرةج اا  ةر  أياا  إبن االء مؤ ساالت خمحة اا  ل ااما و طحهاال م ااع ةرحعاالطض ومملفححاايل  -25

  ى ةر   ااا  و ي ااا ة ا رااا وةليااا  م هااال ةهلي ااا  ةرعةيااال  قااا ق ةإلنسااالر وة ااا ايت ةأل ل اااي  وة  فإلاااق ةإل
ا ة لساالق أةاا  مااا ريااط  رهاال ل اا ع ةلهاالت ةر لة قيقاا  وةرم ةماا . بااري قهناال لقاا  ابرححاا ايت ةراايت 

ك ةلهاالت لط    ابولؤاا  واا و   قر ل ساق  االع ةلهالت ةر لأةاا  أمةهال مااع أماا ة رياا  رةحا  مااا خما
   ةر  أيا  قطضالف ري ةرةج اة ع ي  وة سح ي طا ما ةج ملت ةريت لق مهل  لع ة ؤ سلت وةرسة لت. ول ا

 ل أال ل. ط  لضل قلع ة ؤ سلت ما يعهنل قر    ما خمل   قر  الم  ةرح سيق وةرحعلور     
حتريريريث اللجنريريرية الفرعيريريرية اآلليريريرية علريريريى أ  تضريريريع، يف إطريريريار وليتهريريريا، اسريريريرتاتيجية حتريريريدد  -26

املبريريادا التوجيهيريرية للعمريري  والتعريرياو  و كنهريريا نريريض اسريريتخدام نواردهريريا علريريى أر ريريد  ريريو ممكريريض 
  تشريريريم  وليتهريريريا ننريريريع هريريريذ  ووريريريما  التنسريريريي  الفعريريريال والتعريريرياو  نريريريع  تلريريري  املؤسسريريريات الريريري

سريريرييما اهلي ريريرية العليريريريا حلقريريريو  اإلنسريريريا  واحلريريريرايت األساسريريريية واملوفريريري   املمارسريريرية ونكافحتهريريريا، ل
اإلداري لريريدع الرةسريرية وهي ريرية احلقيقريرية والكرانريرية، بغيريرية احلريريد نريريض احتمريريال اخللريري  بينهريريا لريريدع 

قريد يريؤدي  امهات املعنية واملستفيديض والسلطات، و نب تضار  التريدخالت املمكنرية الري 
إىل إوعا  املنظونة الوقائية الوطنيةو لذا ينبغي لآللية أ  تتخذ مجيع التدابه الالزنة لتعزيز 
توزيريريع املهريريام بريري  امهريريات الفاعلريرية املعنيريرية توزيعريريا نالئمريريا والرتليريريز علريريى التكانريري  بريري  جهودهريريا 

للجنريريرية لتجنريريريب التريريريداخ  والتكريريريرار يف ممارسريريرية لريريري  ننهريريريا وليتريريريهو ويف هريريريذا الصريريريدد، تشريريريجع ا
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الفرعية اآللية علريى حتديريد أولريوايت نهانهريا الوقائيرية والريدخول يف حريوار نريع هريذ  املؤسسريات 
 نض أج  تعزيز ووع إطار تشاوري لتسهي  تبادل املعلونات والتآزر يف العم و 

ولالر  ةرةج   ةر  أي   أ ة  م ا وع والن ر طقضاي إبن الء مؤ سا  وط يا  ج طا   مع يا   -27
سهااز  أل ةء و    اب طاا  و ااحم ر  االع ة ؤ ساا  مسااحقة  و حثةاا  ةمحثاال ف لماالف  باالحبقاا ق ةإلنساالرل 

قماا   م هاال  ل ةراالا طاا د أةااى2014مااا   ااح   أاالم  128ة هاالم ة ساا     ريهاال م جااض ةر صااا 
سالر و يا ة  قا ق ةإلنلعزطز ة  ايت ورق ق ةإلنسلر ومحلطحهل ولق مي ةورتةرلت رح ا ط  م ظ ما  ر

نحهالك رقا ق ة رل ت عر م ل طع ةرق ةن  ة حصة  مجلر ةأحصليهلل وةرححقيق  آ ةء ولن ني    
 11ة  قر ةر صااا ةإلنسااالر رحسااا طحهل قو  رلرحهااال    ةرساااة لت ة بحصااا . باااري قر ةرةج ااا  لالرااا 

زةر هلااالع نسااالر اياااماااا م ااا وع ةرقااالن ر ة حعةاااق إبن ااالء ة ؤ سااا  ةر ط يااا  ةل طااا    قااا ق ةإل 12و
رسااة لت   مجيااع ة زاي ةت م حظماا  وم لج اا     مجيااع قماالاا ة رحجاالز وط ةباالر ة ؤ ساا   جاا ةء 

مااا م اا وع ةرقاالن ر  21و 4ة بحصاا  ليسااري ةواا الع ةهلي اا     طحهاال ةر ولنياا . و باام قر ةر صااة  
ة ؤ ساالت إلنساالر و ةة االا   ط اا  ةر أةااى قمهياا  ةرحعاالور وةرح ساايق  اا  ة ؤ ساا  ةر ط ياا   قاا ق 

 ع  ابرقةاااق  زةءلااازةر ل ااا   حبقااا ق ةإلنسااالرل و   ااايمل ة ريااا ل فاااير ةرةج ااا  ةر  أيااا   ةألأااا ى ة ع يااا
 اع ةرحعالطض محمثاا   لل ةأا و طيت  لل  ةهلي حا  )ةرةحا  ُق ا  ت    ااا م همال مهما  مز وجا  

 لضل هبل.و أال مل ومعلل  يملوى ةرحعلطض( و زةء ةرحملر قر طؤ ا  لة ةرح ةأا      ابك ل 
تشريريريجع اللجنريريرية الفرعيريريرية اآلليريريرية علريريريى استكشريريريا   تلريريري  السريريريب  املمكنريريرية للتعريريرياو   -28

 نريب و التكانري  والتنسي  نع املؤسسة الوطنيرية حلقريو  اإلنسريا  نريض أجري  وريما  التسريا  و 
السريريلطات، تفيديض و تكريريرار العمريري ، وتووريريي  وليريرية لريري  ننهمريريا يف أعريري  امهريريات املعنيريرية واملسريري

يريرية الوطنيريريةو نريرية الوقائسسريريات املعنيريرية، وبصريريورة أعريري ، املنظو ونصريريداقية املؤ هبريريد  تعزيريريز فعاليريرية 
وقائيريريرية بريريريرت  يتهريريريا الوعلريريريى وجريريريه اخلصريريريو ، توصريريريي اللجنريريرية الفرعيريريرية اآلليريريرية  يريريريال  األولويريريرية لول
 بغريريي أيضريرياا ا و ويننسريؤولية تلقريريي  ريكاوع التعريريذيب ونعامتهريريا للمؤسسرية الوطنيريرية حلقريريو  اإلنسري

ة و وتريريريود  اللجنريريرياهلي ريريرية   القانونيريريرية املتعلقريريرية هبريريريذ  كريريري  اآلليريريرية نريريريض املشريريريارلة يف صريريريياغة النصريريريو 
 ا  نظريريريام إحالريريريةأو إنشريريري أ  توجريريريه عنايريريرية اآلليريريرية إىل إنكانيريريرية توقيريريريع نريريريذلرة تفريريرياه  الفرعيريريرية أيضريريرياا 

سريرية ذيب إىل املؤسة هلتعرينرجعيرية بري  الكيريريان  )ككريض نريريض خاللريه لآلليرية إلحالريرية القضريااي املتعلقريري
 بياجت نشرتلةو الوطنية حلقو  اإلنسا ( أو إنشا  قاعدة

ة اؤ   االن ر  2013رسا    53ول رض ةرةج   ةر  أي  ابأحمل  ةرقلن ر ةأل ل اي أا    -2٩
حباالع    هناال ل جااي ة نقوة حعةااق إب  االء ةرع ةراا  ة نحقلرياا  ول ظيمهاالل بااري  2013ةألوري طساامك 

ع ةهلي ا  سا  ميا    ال  ع  ن لق و ط   ي   ة قيق  وةرم ةم . ولالر  ةرةج ا   قةاق قر ةرقالن ر
 مااا  ااح   اا  ةت فقااط رحقصااي ة قيقاا    ااعر ة نحهلااالت ةراايت ة لمباال أةااى ماا ى ماال طقاا ق

رحعااالطض ابم هااال  20 000يااام ى طحعةاااق ز ااالء  30 000ألمااالفل وقر ةهلي ااا  لةقااال رااا  ة ر 
ري الفي  لزةر بةهي      ي    رو  لء  ة علمة . ول ع  ةرةج   ةر  أي  قطضلف ابرقةق ألر ة يزةني  ة 

 رحممي هل ما ة و الع    طحهل.
تشجع اللجنة الفرعية اآللية على إقناع احلكونة أب   ريكاوع التعريذيب وإسريا ة املعانلرية  -30

ائيريريرية الريريريدوائر امن تهريريريا، إىلالريريري  تتلقاهريريريا هي ريريرية احلقيقريريرية والكرانريريرية ينبغريريريي أ  حتريريريال، بعريريريد إ ريريرياز ولي
 8املريريريريؤر   2887-2014ة مبوجريريريريب املرسريريريريوم عريريريريدد املتخصصريريرية يف العدالريريريرية النتقاليريريريرية املنشريريريرية

ل قرتفريرية خريريال، بغيريرية التةلريريد نريريض تسريريلي  مجيريريع نريريرتكذ أعمريريال التعريريذيب امل2014آ  أغسريريط  
 عويضات لافيةواي على تالفرتة املشمولة بقانو  العدالة النتقالية إىل القضا  وحصول الضحا
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 العالقات نع امتمع املد  -خانساا  
  أيااا  اب ليااالح مااال ق ااا م  ااا  ة م مااا  ةرح نساااي  وواااال ت يااا  أةاااى لالرااا  ةرةج ااا  ةر -31

 لرااان زل مااال  ةرصاااعي طا ةرااا طر وةرااا ويل ماااا ةل لوااالت ل ماااي    لعزطاااز  يااا  قمااالاا ة رحجااال
ة   واااي  و  2005لم ة ل لوااالر ة كمااالر أةاااى ةرحااا ةيل ماااع ةرةج ااا  ةر وريااا  رةصاااةيض ةألمحااا    أااا

ل 2012 طسامك يأا ةأحمل  ل   الن ر ةألور ل فضالف 2011ةرسلمي   ق ق ةإلنسلر   ألم 
ةرساج ر.   ق  ازاي  لسع ملا ةت ل ل م مع أ   ما ة  ظملت ةر ط ي   ق ق ةإلنسلر فيمال طحعةا
ر  طااق ةراا طر رياا  مااا ةاماال  اايط ةرةج اا  ةر  أياا  أةماالف مااع ةرحقاا ط  ابنحباالق ق  عاا  قأضاالء   ة 

ةقهاال  زةء عاا ق أااا ولاياال ت ةجملحمااع ة اا ين. بااري قهناال   ة عاار   ياا  قماالاا ة رحجاالزل و اا  مااا
ة   ةرعااا ر    ااا  وز و محاااي ة م مااا  ةرح نساااي  ماااا معة مااالت ل يااا  كر مااالا ةت ةرح ااال م ة كمااا مااال

مملني  ويا ر     ما  وم ظملت ةجملحمع ة  ين  ي حهي ةرعما هبل ف    ن لء آري ل مل و  حي   
 وطق ض  و  ل   م ع ةرحعلطض. لةن ة  ظملت    قملاا ة رحجلز 

تشريريريدد اللجنريريرية الفرعيريريرية علريريريى أ يريريرية تعريريريدد األطريريريرا  العانلريريرية يف جمريريريال ننريريريع التعريريريذيب  -32
نريع ذلريك،  الطرير ، ونكافحته وآليات الرصريد واملراقبرية علريى نسريتوايت  تلفريةو وتريذلر الدولرية

سريريريريا  تما  البضريريريرورة حبريريريث سريريريب  التنسريريريي  والتعريريرياو  املمكنريريرية بريريري  املنظمريريريات املختلفريريرية لضريريري
ة ينبغريريي أ    اآلليريريوالتكانريري  و نريريب التكريريرارو ويف هريريذا السريرييا ، تريريرع اللجنريرية الفرعيريرية أ  عمريري

  ذلريك اآلليريات، مبريا يفيكم  األعمال ال  تضطلع هبا آليات الرصد املوجودة هلفعري  يف البلريد
ة يالفرعية اآلل اللجنة املنشةة نض امتمع املد ، عوض أ  حي  حملهاو ويف هذا الصدد، تشجع

نريريرياع احلكونريريرية إىل إق علريريى دعريريري  املنظمريريات الدوليريريرية والوطنيريريرية املعنيريرية حبقريريريو  اإلنسريريريا  يف سريريعيها
لهريا يف جمريال اصريلة عمالتونسية بضما  وصريوهلا هسريتمرار إىل أنريالض الحتجرياز و كينهريا نريض نو 

 نظماتو هذ  املو الرصد واملراقبة، بسب  ننها  ديد نذلرات التفاه  ب  وزارة العدل 
ي لآللية أ  تعم  عض لثب نع ننظمات امتمع املريد  يف سريبي  إ رياز نهانهريا، ينبغ -33

لريذلك لريوطين، و اوذلك بسب  ننها وما  أ  تشم  زايرات أنالض الحتجرياز لانري  اإلقلريي  
 بتنظي  محالت توعية ودورات تدريب يف جمال ننع التعذيبو

الالزنريريرية لتوسريريرييع  ريريريبكة وتوصريريريي اللجنريريرية الفرعيريريرية اآلليريريرية أب  تتخريريريذ مجيريريريع التريريريدابه  -34
ك ب، مبريريا يف ذلريريض التعريريذينريريعالقا ريريا نريريع الشريريرلا  املمكنريري  يف إطريريار وليتهريريا املتعلقريرية هلوقايريرية 

ة   األنشريريريريطامهريريريريات الفاعلريريريرية يف امتمريريريريع املريريريريد ، نريريريريض أجريريريري  وريريريريما  حسريريريريض التعريريريرياو  وتنسريريريريي
ل نض خال قابياا دوراا ر  بينهاو وعالوة على ذلك، ككض ملنظمات امتمع املد  أ  تؤدي فيما

تهريا يف جمريال جريه بولينراقبة عم  اآللية وتقييمه هنتظام للتةلد نض اوريطالعها علريى ألمري  و 
 ننع التعذيبو

 التدابه الرانية إىل التوعية هآللية الوقائية الوطنية والتعري  هبا -سادساا  
طض ةر ةميا     طسلو  ةرةج   ةر  أي  ةرقةق  زةء نقد ل ة ري ةرح أي  ة حبل  و  ةم  ةرحا    -35

رظ  ةرحعالطض رظا ةف م ةقالف وة  جها  ر لنا   ما م ي  ن الل ةرقالن ر وما م ي ةرساج ر وةلهالت 
ةر لأة    مي ةر ةرع ةر  وقأ ةر ة    وةألأصالني  ةرصاحي  وقفا ة  ةرقا ةت ة ساةح  وما م ي 

 لراانل لاا  ك ة ؤ ساالت ة م مياا  وبااري ة م مياا  ة ع ياا ل وااالرن ةر اال  ألماا . وابإلواالف    
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ةرةج ااا  ةر  أيااا  قر ة ريااا   ي ااا  ر طثااا  ةرعهااا   ااا  مؤ سااالت رقااا ق ةإلنسااالر ةرح نساااي ل رم هااال 
خت ى قر طؤ ا ةرحقصري ةحملحما   ةرحع طف هبال    لع ياا ل  يال ةرساة لت ة بحصا  رةح يايلت 

 ا.ما ةركول ا ر ة أحيل   22ةرصل    أا ة ري ل أةى ةر ح  ة  ص مل أةيي   ة ل   
توصريريي اللجنريرية الفرعيريرية اآلليريرية بتنظريريي  محريريالت توعيريرية واملشريريارلة يف تريريدريب املريريوهف   -36

  احلريرير  ية وأعريريوااملسريريؤول  عريريض إنفريرياذ القريريانو  ونريريوهفي السريريجو  وامهريريات الفاعلريرية القضريريائ
غريريريريه و حلكونيريريريرية واملهنيريريريري  الصريريريريحي  وأفريريريريراد القريريريريوات املسريريريريلحة واملريريريريوهف  يف املؤسسريريريريات ا

ظريرير ملطلريري  حلاعانريرية، بغريريرض إعريريادة التشريريديد بووريريوب علريريى الطريريابع  احلكونيريرية ولريريذلك النريريا 
ييزهريا  فيهريا أو التعذيب، والتحذير علنا نض أ  أي  خص يرتكب هذ  األعمريال أو يتواطرية

لسريريلطات تشريجع ا أ  سرييحم   املسريؤولية بصريفة  خصريية أنريام القريريانو و وينبغريي لآلليرية أيضرياا 
ة التعريذيب بغيري نريع طالقاا تروج لعدم التسان  إالعليا يف الدولة على تنفيذ محلة عانة و انلة 

 القطع هنائيا نع ممارسات املاويو 
وتوصي اللجنة الفرعية اآللية هلسعي إىل إقناع الدولة الطر  لتيسريه العريرتا  هبريا  -37

لريى النحريو عملؤسسرية بوصفها جهرية فاعلرية أساسريية يف املنظونرية الوقائيرية يف تريون  والتعريري  ه
نرية تريدابه الالز مجيريع ال هانهاو لما توصي اللجنرية الفرعيرية اآلليرية هخترياذاملناسب لالوطالع مب

ة املنوطريرية ض الوليريعريلتوعيرية اممهريور وإعالنريريه  نشريائها وبريدورها، بسريريب  ننهريا نشرير نعلونريريات 
سريلوبة  ريخا  املهباو ويف هذا الصريدد، تشريجَّع اآلليرية علريى إعريداد نطبوعريات تريوزع علريى األ

ينبغريي أ  و ال هبرياو ي  وليتها وأساليب عملها وطر  التصحريته  وعلى أفراد أسره  لتوو
وع نريريض أنريريريواع هريريا أبي نريرياملقصريريود هملوافقريرية املسريريريتنهة وتريريدعو إىل إبالغ تشريريرب املطبوعريرية أيضريرياا 
 األعمال النتقانيةو

وتشريريريجع اللجنريريرية الفرعيريريرية اآلليريريرية علريريريى أ  تضريريريع يف أقريريرير  وقريريري  ممكريريريض اسريريريرتاتيجية  -38
علونريريات ا ريريا هملبسريرييطة ونتيسريريرة تتريريي  لعانريرية النريريا  نوافاتصريريال تريرينص علريريى إقريريرار إجريريرا ات 

 أنشريريطة يفملشريريارلة اأب  تتضريريمض هريريذ  السريريرتاتيجية  الوجيهريريةو وتوصريريي اللجنريرية الفرعيريرية أيضريرياا 
لة ني  واملشريار لا  الريوطاحلكونة التونسية ذات الصلة بوليرية اآلليرية وتعزيريز روابطهريا نريع الشرير 

 اويف براني التدريب املتصلة مبجال اختصاصه
وتشجع اللجنة الفرعية اآللية على العم  نع السريلطات علريى اإلسريراع  نشريا  آليرية  -3٩

 هاو للرصد والتقيي  لضما  نراعاة التوصيات املقدنة إليها يف سيا  نهان
وتشريريجَّع اآلليريرية علريريى اختريرياذ لريري  نريريا يلريريزم نريريض تريريدابه لضريريما  نشريرير تقاريرهريريا السريرينوية  -40

شريتها ها ونناقعليريه القريانو  األساسريي، ووريما  عروري وتعميمها على نطا  واسع، لمريا يرينص
 يف التملا ، إوافة إىل تقدكها إىل رئي  اممهوريةو 

 نالحظات ختانية  -سابعاا  
ترع اللجنة الفرعية أ  ولية اهلي ة الوطنية للوقايرية نريض التعريذيب وغريه  نريض وريرو   -41

تتريريي  هلريريا إنكريرياجت هائلريرية بوصريريفها آليريرية املعانلريرية أو العقوبريرية القاسريريية أو الالإنسريريانية أو املهينريرية 
وقائية وطنيةو ولذلك، تشجع اللجنرية الفرعيرية أعضريا  اهلي رية علريى اسريتعراض أسرياليب عملهريا 
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بصورة ننتظمة وتلقي املزيد نض التدريب نض أج  تعزيز قدر   على الوطالع مبسؤوليا   
 للتوتولول الختياريو وفقاا 
علريريريى التمريريريا  نسريريرياعدة املفووريريريية السريريريانية حلقريريريو  وتشريريريجع اللجنريريرية الفرعيريريرية اآلليريريرية  -42

طنيريرية و لقريرية عمريري  اإلنسريريا  يف نتابعريرية هريريذ  التوصريريياتو لمريريا تشريريجعها علريريى النظريرير يف تنظريريي  ح
 هبد  اعتماد برجني لتنفيذ التوصيات املنبثقة عض هذ  الزايرةو

وتشريريجع اللجنريرية الفرعيريرية اآلليريرية علريريى اختريرياذ خطريريوات يف سريريبي  إقانريرية اتصريريالت نريريع  -43
 الووقائية وطنية أخرع نض أج  حتديد املمارسات اميدة يف هذا ام آليات
نريريض  16نريريض املريادة  1للفقريرة  وحيريال هريذا التقريريرير إىل اآلليرية علريريى أسريا  سريري وفقريرياا  -44

 فرعيرية بنشرير ،للجنرية الاالتوتولول الختياري، وُيرت  لآللية قرار تعميمهو ونع ذلك، توصي 
 ستتخذ  اآللية يف هذا الصددو  وتود أ  حتاط علما هلقرار الذي

وتشريريجع اللجنريرية الفرعيريرية اآلليريرية علريريى نوافا ريريا بتقاريرهريريا السريرينوية، وتؤلريريد نريريض جديريريد  -45
نريع التعريذيب نتمثري  يف استعدادها لتقدم املساعدة قدر املستطاع حتقيقريا للهريد  املشريرت  امل

 وسو  املعانلة ولضما  ترمجة اللتزانات إىل أفعال نلموسةو
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Annex 

  List of persons met by the Subcommittee  

 I. Gouvernement 

  Autorités gouvernementales 

• Kamel Jendoubi, Ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles 

et la société civile et des droits de l’homme 

• Kameleddine Ben Hassen, Ministère de la justice 

• Naima Jelessi, Ministère des affaires sociales 

• Maher Kaddour, Ministère de l’intérieur 

• Habib Sbouii, Ministère de l’intérieur 

• Bechir Ferjani, Ministère de l’intérieur 

• Hatem Landolsi, Ministère des affaires étrangères  

• Rachid Rezgui, Ministère des affaires étrangères 

• Abdel Bou Dabous, Ministère des affaires étrangères 

• Saïda Wenich, Ministère de la santé 

  Parlement 

• Baderddine Abdelkafi, Président de la Commission électorale de l’Assemblée 

représentative du peuple 

  Justice 

• Hedi Guediri, premier Président de la cour d’appel de Tunis 

• Raoudha Karafi, Présidente de l’Association des magistrats tunisiens 

• Faysal Ben Slimi, Président du syndicat des magistrats tunisiens 

• Mourad Massaoudi, Président de l’Association des jeunes magistrats 

• Fadhel Mahfoudh, bâtonnier de l’ordre national des avocats tunisiens  

• Yosr Chebbi, membre du Conseil de l’ordre national des avocats tunisiens  

• Saboua Bra, Secrétaire générale de l’Association des jeunes avocats  

• Loubna Mejri, membre de l’Association des jeunes avocats 

• Mohammed Ikbel Chebbi, Vice-Président de l’Association des jeunes avocats 

 II. Instance nationale pour la prévention de la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  

• Hamida Dridi, Présidente  

• Diaaddine Mourou, Secrétaire général 

• Massoud Romdhani  

• Lotfi Ezzedine 

• Afef Chaabane 

• Maroua Raddadi 

• Fathi Jarray 
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• Radhia Halouani 

• Saïda M’barek 

• Touhami Hafi 

• Nbiha El-Kéfi 

• El-Taher Kedachi 

• Noura Kouki 

• Mohamed Yassine Binouss 

• Lamia Fathallah 

• Slim Annabi 

 III. Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales 

• Allaghi Abdelkrim 

• Souad Triki 

• Habiba ben Ramdhrane 

• Mustapha Tlili 

• Saïda Akremi 

• Nacera Kefi 

• Salem Fourati 

 IV. Instance Vérité et Dignité 

• Sihem Benali 

• Imene Fourati Hadj Taieb 

 V. Médiateur administratif auprès de la présidence 

• Fatima Ezzhra Benmahmoud 

 VI. Organisations internationales  

• Mazen Shaqoura, Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme  

• Ichrak Ben Ezzine, Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

• Abou Abass, Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

• Fiuppo Di Carrggna, Programme des Nations Unies pour le développement 

• Nabil Benbekthi, Bureau du Haut-Commissariat pour les réfugiés 

• William Massolin, Conseil de l’Europe 

• Marie-Hélène Enderlin, Union européenne 

• Jonathan Harder, Union européenne 

• Emma Ingemansson, Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces 

armées 
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 VII. Société civile 

• Krissinasen Annali, Institut danois des droits de l’homme  

• Lamia Louise Chehabi, Dignity Danish Institute against Torture 

• Malek Lakhoua, Institut tunisien de réhabilitation des victimes de torture NEBRAS 

• Fethi Touzri, Institut tunisien de réhabilitation des victimes de torture NEBRAS 

• Anissa Bouasker, Institut tunisien de réhabilitation des victimes de torture NEBRAS 

• Charbi Rhiadh, Ligue tunisienne des droits de l’homme 

• Mokhtar Trifi, Organisation mondiale contre la torture 

• Gabriele Reiter, Organisation mondiale contre la torture 

• Mondher Cherni, Organisation mondiale contre la torture 

• Halim Meddeb, Organisation mondiale contre la torture 

• Rim Ben Ismail, Reprieve 

• Karim Abdessalem, Association pour la justice et la réhabilitation 

    


