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ي  
 بالغ صحف 

؟إ اإلفالت من العقاب:   ىل متى

 

ي 
 
عذيب عىل استنكارها أمام تمادي  -2018أفريل  26تونس ف

ر
تعّبر المنظمة العالمية لمناهضة الت

ي جرائم التعذيب وسوء المعاملة
 
ة أحمد  ما  المنظمةتعتّب إذ  اإلفالت من العقاب ف ي قضير

 
حدث ف

 . بن عبدة مثاال صارخا 

ي عقده الثالث،  ،2013حيث تعود وقائع قضّية الحال اىل أواخر سنة 
 
ىل إاذ تعّرض أحمد شاب ف

ي بقرطاج إ
ارا مّما عتداء بالعنف الشديد من طرف دورّية أمنّية تابعة إلقليم األمن الوطن  ف له أض 

ّ
خل

ي فقدان البرص نهائّيا بالعي   اليمن  وتشوّ بدنّية جسيمة 
 
لة ف

ّ
ي األنف. متمث

 
ه عىل مستوى الوجه وكرس ف

ي تقريره بنسبة 
 
ر هذا السقوط ف

ّ
عي قد قد

 المحكمة اّلبتدائّية 25هذا وكان الطبيب الرسر
ّ
 أن

ّ
%، إّل

  2016ديسمبر  23بتونس أصدرت بتاري    خ 
ّ
ي بعدم سماع الدعوى وبراءة األعوان المت

همي   حكما يقض 

ي 
 
 من قبل 2018أفريل  17رغم ثبوت اّلعتداء الحاصل ألحمد وتعّرفه عىل الُمعتدين، حكم تّم اقراره ف

  .محكمة اّلستئناف بتونس

ي يرتكبها األ إ"
إىل  ويؤدي بالتاىلي منيون يعزز لديهم اإلحساس بالحصانة ن عدم تتبع اّلعتداءات الن 

ا يعّمق فقدان ثقة ممّ  يحول دون إنصاف الضحايا تواصل هذه الممارسات. إن اإلفالت من العقاب 

ي العدالة 
 
ة "وتطبيق القانون. المواطني   ف ي منسقة برنامج المساعدة المباشر ، هذا ما أكدته نجالء الطالنر

 "سند " التابع للمنظمة.  وسوء المعاملةلضحايا التعذيب 

 
ّ
ي وعدم فاعليّ إن

ي اإلطار القانون  ي تعب 
ي األغلبية الساحقة من الحاّلت  النقائص الن 

 
ة القضاء تؤدي ف

 التعذيب.  وتواصل ممارسة الضحايا إىل عدم إنصاف 

واّلجتماعية "سند" التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب المساعدة القانونية  يقدم برنامج

منذ سنة  وزيد وسيدي بالتعذيب وسوء المعاملة. توجد مراكز سند بالكاف  والطبية لضحايا  والنفسية

 التونسية. من كامل مناطق الجمهورية  ومنتفعة  منتفع 300من  رافقت أكب  و  2013

 :  ـلمزيد المعلومات االتصال ب

نامج سند، ، إيناس لملوم  il@omct.org، 590 746 98  المنسقة القانونية لبر

ي سارة 
 
 sat@omct.org ، 588 476 98المنسقة القانونية سند الكاف ،، عطاف
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