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سنـــوات من التقـــــّدم 

الفئة العمرّية

مستفيدي سند حسب النوع االجتماعي

الوضعّية االجتماعّية والمهنّية

االنتماء وااللتزام السياسي 

النوع االجتماعي 

الوضعّية االجتماعّية والمهنّية

االنتماء وااللتزام
السياسي ضحايا التعذيب

برنامج سند 

حسب الفئة العمرّية
التعذيب  لمناهضة  العالمّية  المنّظمة  برنامج  هو  "سند" 
االختصاصات  متعّددة  مباشرة  مساعدة  بتقديم  يهتّم 
لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بتونس من خالل مركزين 
مكتب  من  وتنسيق  بدعم  بوزيد  وبسيدي  بالكاف  اثنين, 

المنظمة بالعاصمة. 

منذ انشائه في شهر سبتمبر 2013, تمّكن برنامج سند من اإلحاطة ب 
260 ضحّية مباشرة – تعّرضت بطريقة مباشرة لالنتهاكات- وأكثر من 
110 ضحّية "ثانوّية – أي ممن تطالهم االنتهاكات بطريقة غير مباشرة 

وتكون هذه الفئة اّما أزواج أو عائالت أو أبناء الضحّية المباشرة.

الذين  الضحايا  وبالتحديد  سند،  برنامج  لمستفيدي  الجغرافي  التوزع 
عاليا حول مدينة سيدي  تمركزا  يبرز  للتعذيب  تعّرضوا بصفة مباشرة 
بالمائة   17 بنسبة  الكبرى  تونس  تليها  بالمائة،   23.25 بنسبة  بوزيد 
مركزي  بمتوقع  ذلك  يفسر  أن  ويمكن  بالمائة.   14 بنسبة  والكاف 
العاصمة  تونس  المنظمة في  بوزيد ومكتب  بالكاف وسيدي  "سند" 
من  أّنه  اّال  للمستفيدين.  بالنسبة  خدماتنا  الى  الوصول  يسهل  الذي 
التوزع  بالضرورة  تعكس  ال  المعطيات  هذه  أّن  الى  نشير  ان  الضروري 

الحقيقي لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بتونس.

تعّرضوا  قد  كانوا  ليبّيين  مواطنين  عّدة  سند  مراكز  استقبلت  كما 
للتعذيب في بلدهم.

وسوء  التعذيب  حاالت  عن  للتبليغ  سند  لمراكز  المتقدمين  أغلبّية 
المعاملة التي تطالهم بصفة مباشرة هم من الرجال (225 رجال / 
35 نساء). ويفّسر ذلك بكون الّنساء غالبا ما تترددن وتتراجعن عن 
التبليغ عما يطالهّن من تعذيب أو سوء معاملة. لكن تجدر االشارة 
باعتبارهّنا  الثانوّيين  الضحايا  الجزء األكبر من  النساء تمّثلن  أّن  الى 
إّما زوجات أو أمهات أو أخوات أو بنات المستفيدين الرئيسيين. ذلك 
الى  اضافة  النفسية،  الحالة  وتدهور  الصدمة،  لتأثير  ونتيجة  أنه 
التهميش االقتصادي واالجتماعي للزوج أو االبن أو األخ الذي كان 
إلى  النساء  تضطر  ما  كثيرا  والوحيد,  االول  الدخل  مصدر  يمثل 
تستحق  فقد  وبالتالي  لألسرة  بالنسبة  جدا  هام  بدور  االضطالع 

معظمهن الدعم الذي يقدمه سند.

34 سنة أغلب  18 و  تتراوح أعمارهم بين  يمّثل الشباب ممن 
المستفيدين ببرنامج سند و ذلك بنسبة 62 بالمائة.

بناء  بصدد  هم  اللذين  الشباب  فئة  ضمن  الفئة  هذه  وتندرج 
الصعيد  على  كما  الشخصي  الصعيد  على  مستقبلهم 
معاملة،  سوء  أو  تعذيب  من  له  تعّرضوا  ما  لكن  المهني 
يجعلهم في وضعية صعبة اذ يفقدهم االمل في إعادة بناء 
يضمن  شغل  موطن  على  والحصول  ومتوازنة  عادية  حياة 
القدرة  يفقدهم  ما  غالبا  أّنه  كما  ذويهم  وكرامة  كرامتهم 
على التعامل مع وضعهم الحالي. هذا وتمّثل نسبة القّصر 7 

بالمائة من المستفيدين من خدمات البرنامج.

العاملة،  الطبقة  إلى  سند  برنامج  من  المستفيدين  معظم  ينتمي 
اليومّيين"، وهي طبقة هّشة جدا،  "العملة  اغلبهم من  فهم في 
 (52٪) بحوالي  نسبتهم  وتقدر  واالقتصادية  االجتماعّية  الناحية  من 
من جملة المستفيدين. ولئن كان من المسّلم به القول أّن الوضعّية 
سببا  ذاتها  حّد  في  تمّثل  ال  لألشخاص  االقتصادية  أو  االجتماعية 
لالنتهاكات التي قد تطالهم من قبل موظفين عموميين أو أعوان 
أمنّيين اّال اّنه يتبّين لنا من خالل األرقام والنسب الّتي تّم استخالصها 
تكون  ان  المرجح  من  الفئة  هذه  أّن  بسند  المستفيدين  ملفات  من 
عرضة لالنتهاكات بشكل خاّص. اذ يمّثل األشخاص الذين يعانون من 

البطالة أو الذين لهم عمل هّش 79 بالمائة من المستفيدين.
و يتبّين لنا أّن هذه الفئة من المرجح ان تكون عرضة لالنتهاكات كما 
الطبية  الخدمات  الحصول على  يجعل  ، مما  وأشّد  أكبر  اثارها  تكون 

واالجتماعية الالزمة أمرا صعبا بل ومستحيال في عديد الحاالت.

بأّن  نجزم  أن  نستطيع  ال  فإننا  االعتقاالت  أسباب  تنّوعت  لئن 
المشاركة السياسّية أو االنتماء النقابي قد يكّون عامال رئيسيا 
يؤكد58 ٪ من  لكن  المعاملة.  أو سوء  التعذيب  تزايد خطر  في 
جّراء  من  االنتهاكات  لهذه  تعرضوا  قد  أنھم  سند  مستفیدي 
خالل  ففي  االجتماعية.  التحّركات  أو  التعبير  لحریة  ممارستهم 
قبلها  عما  مختلفة  االيقافات  أسباب  كانت  األخيرة  السنوات 
ومتماشية مع ما يميز األنظمة السياسية المعمول بها. ولعّله 
يجدر بنا أن نذكر اّن المقصود بااللتزام أو االنتماء السياسي ليس 
والنشاط  االنتماء  أيضا  ولكن  سياسي  حزب  إلى  االنضمام  فقط 
الحّريات  عن  الدفاع  منّظمات  أو  االجتماعية  الحركات  ضمن 

الفردّية.
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أماكن االنتهاك

االنتهاكات 

لتقديم مساعدة أفضل 
ومتعددة االختصاصات 
لضحايا التعذيب وسوء 

المعاملة في تونس

سند والتحديات الراهنة

بعض الحكايات على مر الزمن

سند وشركاؤها

سند 5 سنوات من
التقّدم المستمر

مراكز شرطة

مراكز حرس وطني

سجون

أماكن عاّمة 

أخرى

 يوجد ضمن الملفات التي يتم العمل عليها بسند 8 بالمائة من 
حاالت موت مستراب.

كما أّن أغلبّية المستفيدين وعائالتهم أقّروا بأن االنتهاكات تّمت 
وهذا  بالمائة.   51 الوطني  الحرس  مراكز  أو  شرطة  مراكز  في 
يتماشى مع كون 80 بالمائة من الحاالت التي تّم توثيقها بمراكز 
من  أو  الشرطة  من  اما  االنتهاك  إليهم  المنسوب  يكون  سند 

الحرس الوطني. 

البرنامج متعّددة  المستفيدين من خدمات  حاجّيات  أّن  باعتبار 
ومتنّوعة، اختار سند منذ بدايته أن يعمل على تقديم الدعم 
القانونية  ، بتوفير المساعدة  والتأطير بصفة متكاملة وذلك 
واالجتماعية والنفسية والطبية كذلك. خالل هذه ال سنوات 
الخمسة، الحظنا مدى أهمية أن يشعر المستفيد ومن حوله 

بأّنهم في صميم مسار متعّدد وشامل األوجه. 

انشاء  فقبل  في،  نوعه  من  األّول  كان  سند  برنامج  أّن  اذ 
المركزين المذكورين لم يكن يوجد بتونس أي هيكل مشابه، 
األمر الذي مّكن فريق العمل من اكتساب خبرات مميزة في 
عديد االختصاصات ضمن إطار التعامل مع ملّفات المستفيدين 
على مدى السنوات الخمس و ذلك في عديد المجاالت و عديد 

التخصصات لتحسين حالة المستفيدين و ذويهم.

وهذا ما يفّسر خصوصّية برنامج سند في التعامل مع ضحايا 

يعمل  االختصاصات  متعددة  عمل  فرق  خلق  الى  سند  يسعى 
كّل منها في مجال خبرته من أجل تحسين تأهيل ضحايا التعذيب 
وتداخل  جهود  على  يعتمد  الذي  تونس  في  المعاملة  وسوء 

أطراف عّدة.

في هذا اإلطار فاّن بناء قدرات هذه المجموعات من المهنيّين 
والمختّصين (من محامين وأخّصائيّين نفسيّين, و أطّباء...) اضافة 
الى التعاون مع الهياكل و المؤّسسات العمومّية و المنّظمات 

و الجمعيّات المتخّصصة هو من أولوّيات عمل برنامج سند.

من بين شركائنا:

انتهاكات  ضحايا  بمختلف  االحاطة  في  متخّصصة  جمعّيات   •
حقوق االنسان

• هياكل وادارات عمومّية مثل مراكز الدفاع االجتماعي ووزارة 
الّشؤون االجتماعّية, ادارة السجون واالصالح, وزارة العدل...

واالطباء  كالمحامين  والمختّصين  المهنيّين  من  مجموعات   •
واالخصائيين االجتماعيين والنفسيين...

هو  دائما  يواجهنا  الذي  التحدي  يبقى 
الظلم إلى طاقة من خالل  تحويل تجربة 
حياة  مشاريع  في  الضحايا  مرافقة 

فريدة.

إّال أن تحديات أخرى ال تزال قائمة مثل تعزيز التعاون والتنسيق 
بين جميع المتدخلين عبر إبرام اتفاقيات شراكة من شأنها أن 
من  الوقاية  مسار  في  والفاعلية  النجاعة  زيادة  في  تساهم 

التعذيب وسوء المعاملة بتونس.

اإلجراءات  وطول  العقاب  من  اإلفالت  ظاهرة  فاّن  كذلك 
برنامج سند  أمام عمل  القائمة  التحديات  يعتبر من  القضائية 
كّل  بغياب  المّتسمة  القضائّية  الخدمات  ظّل  في  خصوصا 
التنظيم و كّل الهياكل الفّعالة التي من شأنها أن تتيح متابعة 

الملّفات بشكل جّيد.

هذه  مدى  فعلى  تونس.  في  المعاملة  وسوء  التعذيب 
السنوات الخمس، اكتسب الفريق خبرة كبيرة مّكنت من خلق 
مساحة احاطة متعددة التخصصات و مناخ من الثقة المتبادلة، 

وهو أمر أساسي لتحسين حالة المستفيدين لدينا.

الي  بوزيد  الكاف وسيدي  إنشاء مراكز سند في  اختيار  يعود 
تحيط  التي  الرمزية  عامل  نجد  أولى  فبدرجة  عوامل  عدة 
بهاتين المدينتين اضافة الى العمل على ان تشمل الخدمات 
المقدمة من خالل برنامج سند كامل مناطق البالد التونسية ، 
المنطقة  جغرافيا  تغطي  الكاف   - سند  مركز  خدمات  أن  اذ 
الشمالية بأكملهما أما مركز سند سيدي بوزيد فهو يشمل 

المناطق الجنوبية ووسط البالد. 

اما بخصوص الموارد البشرية فيتكّون كل مركز من منسقة 
إداري  مختص  الى  اضافة  قانوني(ة)  ومنسق(ة)  اجتماعية 
المنظمة  مكتب  مع  الوثيق  بالتعاون  جميعهم  ويعملون 

بتونس

تدّخال شامال  المعاملة  التعذيب وسوء  التكّفل بضحايا  يتطلب 
ومتعدد االختصاصات والقطاعات يجمع جميع الجهات الفاعلة 
التشابه  أوجه  ورغم  المتخصصة.  الحكومية  وغير  الحكومية 
التي يمكن مالحظتها في عمليات التعذيب وسوء المعاملة، 
فإن تجارب الضحايا المباشرين والثانويين تبقى فريدة وتتطلب 

استجابات مكّيفة ومنسقة حسب متطّلبات كل وضعّية.

تجدر االشارة كذلك الى أّن عديد حاالت العنف المسّلط من قبل 
موّظفي الدولة تتّم في االماكن العاّمة (21 بالمائة) الى جانب 

15 بالمائة من الحاالت المسجلة بالسجون.

وتتعّلق  بسند  المستفيدين  طالت  التي  االيقافات  أسباب  تتنّوع 
في مجملها بقضايا حّق عام. ولكن، من المهم مالحظة أنه في 

أكثر من ٪10 من الحاالت، ال يعرف المستفيد أسباب إيقافه.

شرطةشرطة

البلدية

موظفي

السجون

موظفي

آخرين

حرس

وطني
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مرتكبي االنتهاكات

منجية (38 سنة)عبد الكريم (58 سنة)

جندوبة   ،2013 جوان 
وطني حرس 

عنف - تضيق - تحرش بابنته - إهانة 

مهدية  ،2014 جويلية 
طة  شر

عنف جسدي ومعنوي للضحية 
مداهمات   - صغار  أطفال   - زوج 
اعمال   - خوف   - صدمة   - عشوائية 

انتقامية - اثار نفسية عميقة 

عبد المجيد (53 سنة)

بوزيد سيدي   ،2015 ماي 
طة  شر

إيقاف - عنف شديد - اعتداء جسدي
عنف - إهانة - اعمال انتقامية - موت 

مستراب 

جمال  (35 سنة)

الكاف  ،2016 اوت 
طة  شر

 
إيقاف تعسفي - عنف جسدي - قوي 
غيبوبة مدة ستة أشهر - حالة إعاقة 
منحلة  عائلة   - صغار  أطفال   - دائمة 

صدمة 

امين (27 سنة)

تونس  ،2015 مارس 
مختصة  فرق  شرطة, 

تعذيب جسدي ونفسي فضيع - عدم 
التي  القضية  في  الدعوى  سماع 
الروابط  مع  -قطع  اجلها   من  أوقف 
الحذر  توخي   - إهانة   - االجتماعية 

صدمة - قلق

سامي (42 سنة)

نابل   ،2018 جويلية 
طة  شر

موقع  في  اعتداء   - عنف   - إيقاف 
إيداع   - جزئيا  مقطوع  انف   - العمل 
الرازي  مستشفى  في  اذن  بدون 
 2 منهم  اطفال   3  - العمل  فقدان 

حاملين لإلعاقة

2013 منذ  قانونية  مساعدة 
ونفسية اجتماعية  مرافقة 

إعادة بناء عالقة ثقة مع محيطه  

سند 

للضحية  نفسية  مرافقة 
قانونية  مساعدة   - واطفالها 

اجتماعية  مساعدة 

تمكينها من حقوقها 
األساسية وتجديد الثقة 

قانونية سند  مرافقة 

نفاذ الى العدالة لمقاومة 
اإلفالت من العقاب  

سند 

االختصاصات  متعددة  مساعدة 
ونفسية  طبية  مساعدة 

للعائلة اجتماعية  مساعدة 

محاولة اعادة بناء حياة كريمة    

سند 

جسدي،  تأهيل  نفسية،  مساعدة 
وإدارية  قانونية  مرافقة 

استرجاع الشعور بكونه مواطن

سند 
مرافقة طبية, نفسية, اجتماعية 

وقانونية -  اعادة ادماج مهني 

إعادة بناء حياة اجتماعية 
ومهنية

سند 

2018 2017 2016 2015 2014 2013


