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االستقبال

المقابلة

سند
و تعّدد االختصاصات مجال تدخلنا

سيرورة االحاطة

من نحن؟

الكاف سيدي بوزيد

التعذيب

وغيره من المعامالت
المهينةاو المسيئة

للذات البشرية

العنف المسلط من طرف
 الموظفين العموميين

االختفاء القسري

الموت المستراب داخل 
اماكن االحتجاز

لضحايا التعذيب
و سوء المعاملة

باالضافة الى
عائالتهم و ذويهم

في المجال
القانوني

و االجتماعي
و النفسي

و الطبي

االستجابة
لشروط االنتفاع 

المساعدة 
و التوجيه

 األجتماعي

المساعدة
و التوجيه
القانوني

المساعدة
و التوجيه
النفسي

المساعدة
و التوجيه

 الطبي

وثيقة
تسجيل الوقائع

قرار قبول
الملف

التكّفل
 و األحاطة

المتابعة

 

  

www.omct-tunisie.org

سند ,من أجل
إعادة البنـــاء

مكتب سند بسيدي بوزيدمكتب تونس

الهاتف:

2 شارع فرنسا، عمارة 
الناسيونال، الطابق الثاني، 

شقة عدد 325، تونس 1000

شارع إتحاد المغرب العربي 
سيدي بوزيد، عمارة ديار 

الخليل، الطابق الثالث، شقة 
عدد 11، سيدي بوزيد 9100 

مكتب سند بالكاف

شارع المنجي سليم، عمارة 
الزغالمي، الطابق األول ، 
شقة عدد 2، الكاف 7100

71 322 561

022 223 78الهاتف:
55 57 62 76الهاتف:

من  االربعة  السنوات  هذه  طوال  تمّكّنا  لقد 
من  المستفيدون  يشعر  أن  أهمّية  معرفة 
بأنهم  ذويهم   الى  اضافة  سند  برنامج  خدمات 
في صميم مسار متعّدد وشامل األوجه يمّكن 
من بدء تعويضهم و جبر األضرار التي كانت قد 
سوء  او  التعذيب  حاالت  جّراء  من  لحقتهم 
المعاملة التي شهدوها بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة.

المباشرة  المساعدة  بتقديم  يهتّم  التعذيب  لمناهضة  العالمّية  المنظّمة  برنامج  هو  ”سند“ 
بكّل من  والتوجيه  لإلرشاد  وله مكتبين  بتونس.  المعاملة  و سوء  التعذيب  لضحايا  والمجانّية 

سيدي بوزيد و الكاف منذ 2013

 تشمل الخدمات المقدمة من خالل برنامج سند كامل مناطق البالد التونسية ، اذ 
أن خدمات مركز سند - الكاف تغطي جغرافيا المنطقة الشمالية بأكملهما أما 

مركز سند سيدي بوزيد فهو يشمل المناطق الجنوبية ووسط البالد.

المساعدة المباشرة

سند هي أيضا مركزين
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وكيل الجمهورية حّل
تحقيق على الزوز أعوان

بش يشريو سكاتها، العائالت متع المتهمين
عرضو على أم جمال

أبدا ، نحب حق40000  دينار
 ولدي يرجع

سند تدخلت 
وقتها باش
تعاون أم

جمال

باش تلقى 
محامي

باش تلقى سبيطار
مختص و تخّلص

التكاليف الطبية

باش جمال تقعد شهريتوا ماشية 
و هو يتداوا

باش تتلهى بالّصغاز

باش تلقى خدمة 
لمرتو و أختو

ليوم جمال خرج مالسبيطار بأثار 
خطيرة. و مازال ما يمشيش أّما 

سند ,منيتبعو فيه الطّبة
أجل إعادة

البنـــاء

الزوز أعوان توّقفوا

سند تعاون ضحايا 
التعذيب في تونس

حياة جمال 
تقلبت في ليلة

ألو جمال! ايجا هز خوك 
كي وصل، رصاتلو مطلوب قاعد يتعارك

و هزوه البوليسية
في المركز، زوز أعوان 

اعتداو عليه بعنف 
شديد...

و دخل في غيبوبة 
مّدة 4 أشهرة و 25

يوم


