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دمة 1.    م�ق
»ســند« هــو برنامــج المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب الــذي يعنــى بتقديــم 
ــي.  ــا العنــف المؤسس ــة وضحاي ــب وســوء المعامل ــا التعذي المســاعدة المباشــرة لضحاي
منــذ إنشــائه ســنة 2013، قدم ســند المســاعدة لـــ 327 ضحيــة مباشــرة و 148 ضحية غير 
مباشــرة مــن افــراد عائالتهــم، عبــر مراكــز التوجيــه بالــكاف وســيدي بوزيــد وصفاقــس1.

يقــدم هــذا التقريــر فكــرة عــن المقاربــة التــي يعتمدهــا برنامــج ســند لتوفيــر خدمــات 
ــة  ــا الضحي ــون فيه ــات وتك ــددة االختصاص ــاركية ومتع ــة تش ــي مقارب ــودة، وه ذات ج

ــل. ــة التدخ ــي لعملي ــور األساس المح

ــن  ــة لألشــخاص الذي ــة واالجتماعيــة واالقتصادي ــر الخصائــص العمري ــم يســتعرض التقري ث
تقدمــوا بطلــب المســاعدة مــن مراكــز ســند خــالل ســنة 2019، ويعــدد انــواع االنتهــاكات 
ــي  ــى االســباب والســياقات واالماكــن الت ــن، اضافــة ال ــاة المحتملي ــي طالتهــم والجن الت

تمــت فيهــا عمليــات التعذيــب و/او ســوء المعاملــة.

ــدور االيجابــي الــذي يلعبــه برنامــج ســند مــن خــالل النتائــج  ــر ال ختامــا، يبيــن هــذا التقري
الملموســة التــي تحققــت علــى المســتوى القانونــي والطبــي والنفســي واالجتماعــي، 

ويقــدم تحليــال ألهــم االرقــام التــي شــهدتها ســنة 2019.

1. مركز سند بسيدي بوزيد اغلق في بداية سنة 2019 وتم افتتاح مركز جديد بصفاقس في جوان 2019
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س�ند:
مساعدة م�قعددة

املة �قصاصات وسش اال�ن

.2

مقاربتنا .1.2

حسن االستقبال                                                                                 -

خطة تدخل خاصة                                                                                -

مرافقة فردية                                                                                    -

ــي  ــاكات الت ــدى االنته ــى اح ــة ال ــرض الضحي ــن تع ــند م ــق س ــد فري ــا يتأك عندم
تنــدرج ضمــن نطــاق عمــل المنظمــة، يتــم اســتقبال الضحيــة او مــن ينوبهــا فــي 
كنــف االحترافيــة، مــع االخــذ بعيــن االعتبــار لآلثــار الناجمــة عــن الصدمــات التــي 
ــات  ــة الخدم ــز وطبيع ــل المراك ــة عم ــند طريق ــق س ــدم فري ــا. يق ــت اليه تعرض
ــن  ــان الذي ــدم االم ــعور بع ــوف والش ــة الخ ــاة حال ــع مراع ــة، م ــرة للضحي المتوف
ــا  ــع ضحاي ــالزم م ــف ال ــق التعاط ــاء الفري ــر اعض ــرة. يظه ــذه االخي ــكان ه يتمل
التعذيــب و/او ســوء المعاملــة، لكــن هــذا ال يمنعهــم مــن توضيــح نطــاق 
وحــدود تدخــل ســند. فــي حــال تبيــن ان الشــخص ال يدخــل فــي مجــال عمــل ســند، 

ــة. ــات المختص ــى المنظم ــرورة، ال ــد الض ــه، عن ــم توجيه يت

ــى  ــكل مســتفيد خطــة عمــل خاصــة تحــدد حســب مقاســه، تكــون قائمــة عل ل
ــات  ــة وتداعي ــة واالقتصادي ــه االجتماعي ــار وضعيت ــن االعتب ــذ بعي ــه وتأخ احتياجات
ــن  ــن واالخصائيي ــارة المهنيي ــم استش ــه. يت ــه واقارب ــراد عائلت ــى اف ــاك عل االنته
المتدخليــن قبــل وضــع خطــة العمــل، التــي تكــون بدورهــا قابلــة للتغييــر 

ــتجد. ــن ان تس ــي يمك ــات الت ــورات او الصعوب ــب التط ــن حس والتحيي

يرافــق فريــق ســند المســتفيدين، وفق خطة العمــل، لــدى االدارات العمومية و/
او الجمعيــات والمنظمــات المختصــة و/او المهنييــن المتدخليــن في المســاعدة. 
المرافقــة علــى المــدى البعيــد يمكــن ان تكــون ضروريــة فــي بعــض االحيــان، الن 
آثــار التعذيــب جديــة ومتعــددة ودائمــة، والن امكانيــة ظهــور احتياجــات جديــدة 
خــالل مســار الدعــم واردة. مــن جهــة اخــرى، يحتــاج المســتفيدون المنتمــون الــى 
الفئــات الهشــة، كحاملــي االعاقــة والنســاء واالطفــال والمســنين، الــى مرافقــة 

ــة أقرب. ومتابع

التنسيق مع مختلف المتدخلين                                                   -

متابعة مستمرة                                                                                -

ــن  ــدد م ــع ع ــند م ــل س ــودة، يتعام ــاملة وذات ج ــاعدة ش ــر مس ــان توفي لضم
المحاميــن  مــن  تكونــت شــبكة  اإلطــار،  فــي هــذا  الملتزميــن.  المهنييــن 
ــة للمســتفيدين  الملتزميــن وهــي علــى ذمــة ســند لدراســة الملفــات القانوني
ــة. يتعامــل ايضــا فريــق ســند مــع مهنييــن صحييــن،  ومرافقتهــم امــام العدال
كاألطبــاء واالطبــاء النفســيين، ومــع اخصائييــن نفســيين واخصائييــن اجتماعييــن، 
ــاعدة  ــس« بالمس ــم ــــ تون ــانيين العال ــون النفس ــة »اخصائي ــل جمعي ــث تتكف حي
النفســية فــي كنــف الحرفيــة والســرية. كمــا يعمــل ســند بالتنســيق مــع 
لــوزارة  التابعــة  االجتماعــي  واالدمــاج  الدفــاع  كمراكــز  العموميــة  االدارات 
ــجون  ــة للس ــة العام ــة، والهيئ ــفيات العمومي ــة، والمستش ــؤون االجتماعي الش
واالصــالح، والهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب. وفــي هــذا الســياق، نجــح 
ســند فــي تطويــر عالقــات شــراكة وتعــاون مثمــرة مــع جمعيــات مختصــة 
كجمعيــة »اخصائيــون النفســانيين العالــم ــــ تونــس« والرابطــة التونســية للدفــاع 
عــن حقــوق االنســان وجمعيــة »بيتــي« واالتحــاد التونســي للتضامــن االجتماعــي 

ــس. ــج« وILF تون ــة »دم وجمعي

المســتفيدين  مــع  منتظمــة  بصفــة  التواصــل  علــى  ســند  فريــق  يحــرص 
ــم  ــن تقيي ــن م ــى يتمك ــاعدة، حت ــم والمس ــة الدع ــي عملي ــن ف وكل المتدخلي
ــر أحســن  ــة لتوفي ــرات والتحســينات الضروري اســتراتيجيات التدخــل ويدخــل التغيي
الخدمــات. ويعتمــد الفريــق علــى العديــد مــن ادوات التقييــم الكمــي والنوعــي 
بهــدف الحصــول علــى نتائــج ملموســة مــن شــانها ان تســاعد الضحيــة وعائلتهــا 

ــي. ــاج االجتماع ــة االدم ــهل عملي ــة وتس ــات الصدم ــاوز مخلف ــى تج عل
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مجاالت مساعدتنا .2.2

المساعدة القانونية                                                                         -

المساعدة النفسية                                                                          -

ــد  ــاء ض ــى القض ــوء ال ــة اللج ــوء المعامل ــب او س ــة التعذي ــار ضحي ــا تخت عندم
المعتــدي او المعتديــن عليهــا، يســتنجد ســند بمحاميــة او محــام مــن الشــبكة 
التــي يتعامــل معهــا، وينســق معــه ومــع المســتفيد لتكويــن الملــف القانونــي 
ــخ(.  ــاف، ال ــر االيق ــة، محاض ــهادات الطبي ــور، الش ــهود، الص ــادات الش ــع اف )جم
ثــم يقــوم فريــق ســند بمتابعــة القضيــة فــي مختلــف اطوارهــا بالتعــاون مــع 
ــند  ــدم س ــي. يق ــم النهائ ــدور الحك ــى ص ــكاية حت ــدم بالش ــذ التق ــي من المحام
ايضــا المســاعدة القانونيــة فــي إطــار القضايــا التــي يعتبرهــا انتقاميــة، خصوصــا 
ــدون  ــا يج ــا م ــن غالب ــوان االم ــد اع ــكايات ض ــون بش ــن يتقدم ــا الذي وان الضحاي

ــة. ــات قضائي ــة لتتبع ــهم عرض أنفس

فــي إطــار التعــاون مــع المهنييــن الملتزميــن المنتميــن لجمعيــة »اخصائيــون 
النفســانيين العالــم ــــ تونــس«، يقــدم ســند المســاعدة النفســية الضروريــة 
حتــى  عائالتهــم  ألفــراد  و/او  المعاملــة  ســوء  و/او  التعذيــب  مــن  للناجيــن 
تســاعدهم علــى تجــاوز مخلفــات الصدمــة التــي كانــوا ضحيتهــا، وهــو مــا مــن 
ــل  ــادة التأهي ــار اع ــي مس ــج ف ــتفيدي البرنام ــة مس ــهل مرافق ــانه ان يس ش

و االدمــاج االجتماعــي. فــي بعــض الحــاالت، يكــون مــن الضــروري اللجــوء الــى 
ــاك،  ــه االنته ــذي خلف ــق ال ــر العمي ــرا لألث ــدى نظ ــة الم ــريرية طويل ــة س متابع
كمــا يتــم االعتمــاد، عنــد الحاجــة، علــى اشــكال عــالج نفســي مختلفــة، كالعــالج 

ــي. ــالج الجماع ــري او الع االس

المساعدة الطبية                                                                              -

المساعدة االجتماعية                                                                      -

يقــوم ســند بمرافقــة المســتفيدين الذيــن يعانــون مــن مخلفــات االضــرار 
لــدى  المعاملــة  ســوء  و/او  التعذيــب  عــن  الناجمــة  والعقليــة  الجســدية 
ــي  ــاء ف ــع االطب ــل م ــم التعام ــتثنائيا يت ــة. واس ــة العمومي ــات الصحي المؤسس
القطــاع الخــاص فــي الحــاالت القصــوى )مســتفيد ال يملــك بطاقــة تعريــف 
وطنيــة، مســتفيد فــي حاجــة الــى تدخــل اســتعجالي، غيــاب خدمــة صحيــة ذات 
جــودة فــي المستشــفى العمومــي(. امــا بالنســبة للعائــالت التــي تعيــش وضعــا 
اقتصاديــا هشــا، يقــوم ســند بالتنســيق مــع مصالــح وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
حتــى تنتفــع بدفتــر عــالج. وفــي إطــار الدعــم المقــدم للمســتفيدين المحروميــن 
مــن حريتهــم، ينســق ســند مــع الهيئــة العامــة للســجون واالصــالح لتمتيعهــم 

ــالج. ــي الع ــم ف بحقه

تحديــد  فــي  عائلتــه  افــراد  و/او  المســتفيد  بتشــريك  ســند  فريــق  يقــوم 
ــن  ــات يمك ــي احتياج ــاك، وه ــراء االنته ــرت ج ــي ظه ــة الت ــات االجتماعي االحتياج
ان تكــون فــي عالقــة بالحــق فــي التعليــم، او التكويــن المهنــي والتشــغيل، او 
الحــق فــي الســكن، او اي حــق اجتماعــي واقتصــادي. وبمــا ان التعذيــب والعنــف 
ــى  ــى عل ــلبيا حت ــران س ــة ويأث ــر هشاش ــة أكث ــن الضحي ــالن م ــاتي يجع المؤسس
قدرتــه علــى التواصــل مــع المؤسســات العموميــة، فــان ســند يرافق المســتفيد 
و/او افــراد عائلتــه خــالل القيــام باإلجــراءات االداريــة المطلوبــة )تكويــن الملــف، 
التقــدم بالطلبــات، الــخ(، ويقــوم بالتدخــل لــدى االدارات المعنيــة و/او الجمعيــات 
ــي  ــا ف ــي للضحاي ــن الذات ــة التمكي ــار ألهمي ــن االعتب ــذ بعي ــع االخ ــة، م المختص

ــي. مســار اعــادة االدمــاج االجتماع
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�يــــدي صــا�ئص مس�ق�ن �ن
س�ند و أهم املال�ظات لس�نة 2019

.3

ــم الدعــم والمســاندة لـــ 83 شــخص:  قــام ســند خــالل ســنة 2019 بتقدي
52 ضحية مباشرة للتعذيب و/او سوء المعاملة، و 31 ضحية غير مباشرة.

رغــم ان غالبيــة ضحايــا التعذيــب و/او ســوء المعاملــة المباشــرين الذيــن ينتفعون 
بخدمــات ســند هــم مــن الرجــال )%85(، اال ان النســاء يمثلــن النســبة االكبــر )80%( 

مــن افــراد عائالتهــم الذيــن كانــت لهــذه االنتهــاكات اثــرا علــى حياتهــم.

�تماعي ن �سب ال�نوع اال�ج �ي حا�يا امل�جا�ش �توز�يع ال�ن

نساءرجال

448

�تماعي ن �سب ال�نوع اال�ج �ي �ي امل�جا�ش حا�يا �ن �توز�يع ال�ن

نساءرجال

625

ــنة،  ــم 35 س ــدى اعماره ــند ال تتع ــج س ــن برنام ــتفيدين م ــي المس ثلث
وهــو مــا يــدل علــى ان الشــباب واالطفــال يظلــون االكثــر عرضــة للتعذيــب وســوء 
المعاملــة اثنــاء ايقافهــم او خــالل مــدة االحتفــاظ او خــالل مــدة تنفيــذ العقوبــة.

مــن بيــن هــؤالء الشــباب، يقــع 13 نفــرا تحــت طائلــة اجــراءات المراقبــة االداريــة 
ــة. شــابان  ــا ارهابي ــى عالقــة بقضاي ــي كونهــم عل ــة تشــتبه ف الن وزارة الداخلي
يقضيــان فتــرة عقوبتهمــا فــي قضايــا ذات صلــة باإلرهــاب وتــم تعذيبهمــا مــن 

اجــل انتــزاع االعترافــات والحصــول علــى معلومــات.

3 شــباب كانــوا ضحايــا للتعذيــب وســوء المعاملــة لكونهــم ينتمــون الــى مجتمع 
ــن  ــن م ــباب المحرومي ــن الش ــدد م ــي ع ــؤالء، يعان ــى كل ه ــة ال ــم. اضاف المي
حريتهــم مــن اجــل جرائــم حــق عــام )كالســرقة او الســرقة تحــت التهديــد بســالح 
وغيرهــا( مــن مشــاكل صحيــة ونفســية وال يتــم تمتيعهــم بحقهــم فــي العــالج. 
كمــا تعــرض آخــرون الــى االنتهــاك اثنــاء مداهمــة االمــن لمقــر ســكناهم مــن 
اجــل انتــزاع معلومــات حــول اقربائهــم. كذلــك، تعــرض شــاب لــم يتجــاوز عمــره 
ــة  ــرف دوري ــن ط ــتيقافه م ــر اس ــرار إث ــاول الف ــه ح ــديد ألن ــف الش ــا للعن 20 عام
امنيــة، وكانــت شــابة ضحيــة ايضــا لســوء المعاملــة نتيجــة مشــاحنة بينهــا وبيــن 
الجيــران واصدقائهــم الذيــن ينتمــون لســلك االمــن. أحــد هــؤالء الشــباب تــورط 
ــرطة  ــوان الش ــل اع ــن قب ــه م ــم تعنيف ــببا ليت ــه كان س ــع اصدقائ ــجار م ــي ش ف

حتــى فــارق الحيــاة.

ن �سب العمر �ي حا�يا امل�جا�ش �توز�يع ال�ن

2% 65% 25%
8%

- 18 ans 18 – 35 ans 35 – 60 ans + 60 ans 
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%75 مــن االشــخاص الذيــن طلبــوا المســاعدة مــن ســند يقيمــون بتونــس الكبرى 
وصفاقــس وجهــة الشــمال الغربــي، ويرجــع ذلــك حتمــا لتواجــد مكتــب المنظمة 
ومراكــز ســند بهــذه المناطــق. مــن جهــة اخــرى، مــن المهــم االشــارة الــى ان 
عــدد كبيــر مــن المســتفيدين يقيمــون فــي مناطــق مهمشــة او احيــاء شــعبية، 

كحــي التضامــن، ودوار هيشــر، وســيدي حســين، وابــن خلــدون، وغيرهــا.

انواع، اماكن ومرتكبو االنتهاكات

هة ن �سب الج �ي حا�يا امل�جا�ش �توز�يع ال�ن

 تونس الكبرى

الشامل الغربي

صفاقس

الوسط

أخرى

53%

11%

11%

11%

14%

ا�نواع اال�ن�تهااكت

 موت مستراب

 سوء معاملة

تعذيب

35 30 25 20 15 10 5 0

5

34

13
مالحظــة: الكثيــر مــن المســتفيدين تعرضــوا للتعذيــب و/او ســوء المعاملــة فــي اماكــن 
ــدد  ــن ع ــل م ــا يجع ــو م ــة(، وه ــراءات الحدودي ــون لإلج ــخاص الخاضع ــا االش ــة )اساس مختلف

ــرين ــا المباش ــدد الضحاي ــن ع ــر م ــاكات أكب ــن االنته اماك

مر�تك�جو اال�ن�تهااكت

شرطة

حرس وطني

 أعوان السجون

أخرى

63%15%

17%

5%

30 25 20 15 10 50

5

12

14

14

28

�يها اال�ن�تهااكت ي ��لت �ن االماك�ن ال�ت

أخرى

منزل الضحية

السجون و مراكز
االصالح 

الشارع

مراكز الشرطة
  و الحرس الوطني 
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ــب و/او  ــى التعذي ــوا ال ــند تعرض ــج س ــن برنام ــتفيدين م ــف المس ــن نص ــر م أكث
ســوء المعاملــة داخــل مراكــز الشــرطة والحــرس الوطنــي. فبالرغــم مــن تجهيــز 
اغلــب هــذه المراكــز بكاميــرات مراقبــة، اال ان ذلــك لــم يحــد، علــى مــا يبــدو، مــن 

لجــوء اعــوان االمــن الــى ممارســات غيــر قانونيــة.

ايضــا، أكثــر مــن واحــد علــى كل خمســة ضحايــا تعــرض للتعذيــب او ســوء 
المعاملــة فــي مقــر ســكنه، وهــو مــا يتســبب فــي اضــرارا كبيــرة لكافــة افــراد 

ــاك. ــت االنته ــن وق ــال المتواجدي ــا لألطف ــة، خصوص العائل

مــن بيــن 52 ضحيــة مباشــرة، 19 تعرضــوا للتعذيــب او ســوء المعاملــة 
فــي ســياقات علــى عالقــة بقضايــا او شــبهات ارهــاب، حيث يقع 17 شــخصا 
ــا  ــخصين عقوبتهم ــي ش ــا يقض ــة، بينم ــة االداري ــراءات المراقب ــة اج ــت طائل تح

فــي الســجن.

اسباب وسياقات التعذيب و/او سوء المعاملة

ات ال�تعذ�يب و/او سوء املعاملة اس�جاب وس�يا�ت

إرهاب

عنف

سرقة

مخدرات

هضم جانب موظف

أخرى

36%

17%

9%

11%

11% 16%

ــا علــى عالقــة باإلرهــاب يبقــى  ــي قضاي ــورط ف ــورط او شــبهة الت ورغــم ان الت
الســبب االول وراء تعــرض مســتفيدي ســند الــى التعذيــب وســوء المعاملــة، اال 
ــوع آخــر  ــات مــن ن ــا لجنــح وجناي ــا تتعلــق بهــم قضاي ان %64 مــن هــؤالء الضحاي
ــي  ــرة ف ــدرات، والمتاج ــج المخ ــتهالك وتروي ــرقة، واس ــادل، والس ــف المتب كالعن
اآلثــار، والصكــوك بــدون رصيــد، وغيرهــا. حيــث تعــرض مثــال بعــض الشــباب الــى 
العنــف الشــديد مــن طــرف اعــوان االمــن، خــالل ايقافهــم بســبب تبــادل العنــف 
ــرار او  ــوا الف ــة إذا حاول ــالح، خاص ــد بس ــرقة والتهدي ــة س ــة عملي ــى خلفي او عل
ــة  ــاة نتيج ــارق الحي ــم ف ــى ان أحده ــرطة، حت ــز الش ــى مرك ــاد ال ــوا االقتي رفض

لذلــك العنــف. 

ــزاع  ــل انت ــن اج ــتنطاق م ــاء االس ــب اثن ــى التعذي ــرون ال ــا آخ ــرض ضحاي ــا تع كم
ــن  ــرون م ــتكى آخ ــا اش ــدرات، بينم ــا بالمخ ــق اساس ــا تتعل ــي قضاي ــات ف اعتراف
ســوء المعاملــة عنــد قضائهــم لمــدة االحتفــاظ بســبب صكــوك بــدون رصيــد او 
مــن اجــل حمــل ســالح ابيــض. أحــد مســتفيدي ســند، وهــو موظــف، كان ضحيــة 
تعذيــب فــي الطريــق العــام، إلرغامــه علــى التبليــغ عــن شــركائه فــي جريمــة 
االتجــار باآلثــار التــي يشــتبه بالتــورط فيهــا. كذلــك، تحــوم الشــكوك حــول طريقــة 
وفــاة كهــل، زوج واب ألربــع ابنــاء، خاصــة وانــه كان يخــوض اضرابــا عــن الطعــام 

احتجاجــا علــى ظــروف اقامتــه فــي الســجن.

ــب او  ــى التعذي ــند ال ــتفيدي س ــن مس ــدد م ــرض ع ــؤالء، تع ــى كل ه ــة ال اضاف
ســوء المعاملــة بســبب مشــاجرة مــع اعــوان امــن او اقربائهــم، او علــى خلفيــة 

انتمائهــم الــى مجتمــع الميــم.

فــي إطــار الدعــم والمســاعدة الذيــن يقدمهمــا برنامــج ســند لضحايــا التعذيــب او 
ســوء المعاملــة، او ألفــراد عائالتهــم الذيــن لحقهــم الضــرر جــراء هــذا االنتهــاك، 
ــي،  ــتوى االجتماع ــى المس ــج عل ــن النتائ ــر م ــق الكثي ــي تحقي ــق ف ــح الفري نج
ــف  ــي التخفي ــاهم ف ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــي، والت ــي والقانون ــي، النفس الصح

مــن معاناتهــم ومســاعدتهم فــي مســار اعــادة بنــاء حياتهــم.
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.4

على المستوى االجتماعي                                                             -

الــى  اجتماعــي جديــد، اضافــة  47 ملــف  2019 بمتابعــة  قــام ســند خــالل 
المســاعدة االجتماعيــة التــي واصــل توفيرهــا للمســتفيدين القدمــاء الذيــن 

الزالــت احتياجاتهــم قائمــة.

ــكاف،  ــس2، ال ــس1، تون ــي بتون ــاج االجتماع ــاع واالدم ــز الدف ــع مراك ــاون م بالتع
نابــل وصفاقــس، تمكــن خمســة مســتفيدين مــن االنتفــاع ببطاقــات عــالج 
مجانــي او بطاقــات عــالج بتعريفــة منخفضــة، ممــا يســمح لهــم ولعائالتهــم مــن 

ــة. ــة العمومي ــات الصحي ــات المؤسس ــاع بخدم االنتف

ــل  ــن بناب ــتفيدين مقيمي ــة مس ــول أربع ــي حص ــاون ف ــذا التع ــاهم ه ــا س كم
وصفاقــس وتونــس علــى منحــة العائــالت المعــوزة.

كمــا أثمــر العمــل المشــترك مــع االدارات الجهويــة للشــؤون االجتماعيــة بتونــس 
ــى  ــي، وعل ــكن االجتماع ــا بالس ــتفيدين وعائالتهم ــاع مس ــى انتف ــس عل وصفاق

حصــول ابــن أحــد المســتفيدين بنابــل علــى بطاقــة اعاقــة.

فــي صفاقــس، كان أحــد المســتفيدين غيــر المباشــرين، وهــو طفل في العاشــرة 
ــة  مــن عمــره، علــى وشــك االنقطــاع عــن الدراســة، بســبب الظــروف االقتصادي
ــم.  ــي التعل ــة ف ــي صعوب ــه يعان ــبب كون ــة، وبس ــها العائل ــي تعيش ــة الت الهش
ــس،  ــي بصفاق ــاج االجتماع ــاع واالدم ــز الدف ــع مرك ــاون م ــند، بالتع ــل س فتدخ
ــاع  ــة، إلرج ــة الطفول ــدوب حماي ــة ومن ــة للتربي ــع االدارة الجهوي ــيق م وبالتنس
الطفــل الــى مقاعــد الدراســة ومســاعدته علــى الحصــول علــى المتابعــة فــي 
مجــال الطــب النفســي لألطفــال. بالتــوازي مــع ذلــك، قــدم ســند الدعــم ألختــه 
الصغيــرة، ذات الخمســة ســنوات والتــي لــم تتلقــى ســابقا اي تعليــم، بترســيمها 

فــي محضنــة اطفــال عموميــة.

اضافــة الــى ذلــك، ســاعد ســند اربعــة مســتفيدين، كانــوا يواجهــون مشــاكل في 
ــر  ــك مــن أث ــق او االحتفــاظ بمقــر ســكنهم لمــا لذل ــى مســكن الئ الحصــول عل
ايجابــي علــى عمليــة الدعــم النفســي وفــي مســار اعــادة االدمــاج االجتماعــي.

على المستوى الطبي                                                                     -

على مستوى االدماج او اعادة االدماج                                        -
االجتماعي والمهني                                                             

خالل سنة 2019، انتفع 14 مستفيد جديد بالمساعدة الطبية.

يتدخــل ســند لصالــح الضحايــا و/او افــراد عائالتهــم الذيــن لحقتهــم اضــرارا 
جســدية او عقليــة نتيجــة االنتهــاك. ويأخــذ ســند علــى عاتقــه كلفــة االستشــارات 
الطبيــة، وشــراء الــدواء، والقيــام بالفحوصــات او التحاليــل المطلوبــة، والعمليــات 
الجراحيــة، وحصــص العــالج الطبيعــي. نقــدم فيمــا يلــي مثاليــن إلنجازيــن كبيريــن 

تحققــا بفضــل المســاعدة الطبيــة التــي وفرهــا ســند فــي 2019:

قــدم ســند الدعــم لشــاب مــن اصــول ليبيــة ليتمكــن مــن الحصــول علــى تربــص 
مهنــي، كمــا ســاعد أحــد المســتفيدين علــى العــودة الــى عملــه، بعــد ان كان 

قــد اطــرد منــه، بفضــل التدخــل لــدى مشــغله.

مــن ناحيــة اخــرى، قــدم ســند المســاعدة لمســتفيدين، رجــل وامــرأة، للحصــول 
ــال  ــكار واالتص ــن االف ــث ع ــي البح ــا ف ــالل مرافقتهم ــن خ ــوارد رزق، م ــى م عل
ــدا. ــن او ان ــي للتضام ــك التونس ــرة كالبن ــروض الصغي ــة للق ــات المانح بالمؤسس
كذلــك، بالتعــاون مــع االدارة الجهويــة للشــؤون االجتماعيــة بنابــل وفــرع االتحــاد 
التونســي للتضامــن االجتماعــي بصفاقــس، يرافــق ســند مســتفيدتين فــي بعــث 

نشــاطين مهنييــن لصالحهمــا.

كمــا ان العمــل المشــترك مــع المراكــز العموميــة للتكويــن والتدريــب المهنــي 
ــول  ــى الحص ــاعدهم عل ــن ان يس ــن يمك ــتفيدين بتكوي ــة مس ــاع ثالث ــر انتف أثم
ــكاف  علــى عمــل قــار او بعــث مشــاريعهم الخاصــة. فقــد تحصــل شــاب مــن ال
ــك الســيارات واســتفادت شــابتين مــن صفاقــس مــن  ــي ميكاني ــب ف ــى تدري عل

ــات. ــر الحلوي ــل وتحضي ــي التجمي ــن ف تكويني

ــالث  ــات تونســية، تمكــن ســند مــن تســجيل ث ــرا، بفضــل التعــاون مــع جمعي اخي
ــي  ــي مجال ــا ف ــة كانت ــى والثاني ــة. االول ــة مهني ــي دورات تدريبي ــتفيدات ف مس
ــي  ــة ف ــت الثالث ــا كان ــي، بينم ــة بيت ــع جمعي ــاون م ــض، بالتع ــل والتمري التجمي
مجــال تحضيــر الحلويــات بالتعــاون مــع جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول 

ــة. التنمي
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ــداء  ــراء االعت ــة، ج ــي غيبوب ــهر ف ــة أش ــن اربع ــر م ــاد2 أكث ــى عم ــد ان قض بع
علــى الــرأس مــن طــرف أمنــي، اصبــح غيــر قــادر علــى المشــي، ووجــد نفســه 
ــة  ــام بعملي ــند، ق ــن س ــم م ــرك. بدع ــي المتح ــتعمال الكرس ــى اس ــورا عل مجب
جراحيــة، ويــزاول اليــوم حصصــا فــي العــالج الطبيعــي، وأصبــح بإمكانــه المشــي 

ــوم. ــة تتحســن يومــا بعــد ي ــه الصحي ــزال حالت ــن، ومــا ت بمســاعدة عكازي

اصيــب رامــي3 بطلــق نــاري علــى مســتوى اليــد، ممــا تســبب فــي اعاقتــه بأحــد 
ــي  ــح رام ــند، أصب ــرف س ــن ط ــة م ــة المقدم ــادة الصحي ــل المع ــه. بفض اصابع
ــة  ــن متابع ــه م ــا مكن ــو م ــة، وه ــة طبيعي ــه بصف ــك اصابع ــى تحري ــادرا عل ق
ــى  ــك عل ــى امــل ان يســاعده ذل ــك الســيارات عل ــي ميكاني ــي ف ــه المهن تكوين

ــخصي. ــروعه الش ــث مش بع

على المستوى النفسي                                                                  -

على المستوى القانوني                                                                -

تمتع 39 مستفيد اضافي من المساعدة النفسية خالل سنة 2019.

يتعامــل ســند مــع االخصائييــن النفســيين الذيــن ينتمون الــى جمعيــة »اخصائيون 
نفســانيون العالــم ــــ تونــس« الذيــن يتواجــدون فــي اغلــب مناطــق الجمهوريــة. 
ــي  ــاج االجتماع ــاع واالدم ــز الدف ــى مراك ــا ال ــه اساس ــند بالتوجي ــوم س ــا يق كم
التابعــة لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة. ويمكــن ان يكــون التدخــل النفســي فرديــا 
ــة  ــددة للضحي ــات المح ــب االحتياج ــي، حس ــالج عائل ــكل ع ــي ش ــا او ف او جماعي

واقاربهــا.

فــي هــذا الســياق، واصــل ســند التجربــة االيجابيــة للعــالج فــي مجموعــات لفائدة 
ــة  ــار حال ــي إط ــة ف ــة المفروض ــراءات االداري ــن لإلج ــا الخاضعي ــن الضحاي ــدد م ع
الطــوارئ. يقــوم بــإدارة اللقــاء ات أخصائيتيــن نفســانيتين ســريريتين مــن جمعيــة 
»اخصائيــون نفســانيون العالــم ــــ تونــس«، وقــد ســاهمت هــذه المبــادرة فــي 
خلــق فضــاء لتشــارك التجــارب والتضامــن، وفــي الدعــم المتواصــل للمشــاركين، 
ــيق  ــر والتنس ــوم بالتفكي ــة الي ــذه المجموع ــوم ه ــبابا. تق ــم ش ــة ان اغلبه خاص

لوضــع خطــة لمناصــرة قضيتهــم.

واصــل ســند مرافقتــه ومتابعتــه لمســتنفديه فــي طريــق بحثهــم علــى العدالة 
ــم رفــع 23 شــكاية تضــاف  ــي. ســنة 2019 ت ــواع التقاض ــف أن ــق مختل عــن طري
الــى 127 شــكاية أخــرى مازالــت بصــدد البحــث. البــت فــي هــذه الشــكايات يتميــز 
ــيخ  ــي ترس ــاهمت ف ــي س ــات الت ــن الخروق ــة م ــى جمل ــة ال ــح إضاف ــطء واض بب

افــالت شــبه كلــي مــن العقــاب.

ــاز  ــن االحتج ــتفيديه ره ــات مس ــة ملف ــة دوري ــند بصف ــل س ــق عم ــش فري يناق
ــي  ــا ف ــم وضعه ــي ت ــة الت ــذه االلي ــالح. ه ــجون واإلص ــة للس ــة العام ــع الهيئ م
ــجون  ــي الس ــتفيدين ف ــة للمس ــات الفردي ــة الملف ــل متابع ــن اج ــنة2017 م س
وذلــك مــن خــالل تنظيــم لقــاءات دوريــة وشــهرية لمناقشــة والتفكيــر والتدخــل 

ــة.  ــكاوى المرفوع ــي الش ف

ــزء  ــي ج ــاءات ه ــذه اللق ــل ه ــالح ان مث ــجون واإلص ــة للس ــة العام ــر الهيئ تعتب
ــم21  ــم تنظي ــادرة ت ــذه المب ــة ه ــذ بداي ــكاوى. من ــة الش ــة متابع ــن الي ــام م ه
ــجون.  ــي الس ــند ف ــتفيدي س ــن مس ــف م ــى 56 مل ــا ال ــا خالله ــا تعرضن اجتماع
هــذه الشــكايات موضوعهــا أساســا هــو التدخــل للتمكــن مــن التمتــع بالرعايــة 
ــق  ــى ح ــة ال ــة إضاف ــات التعليمي ــدى المؤسس ــيمهم ل ــول ترس ــة ولقب الصحي
ــارة واالنتهــاكات اثنــاء فتــرة اإليقــاف. جملــة هــذه التبــادالت المؤسســاتية  الزي
مكنــت فــي تحقيــق تقــدم واضــح لفائــدة جملــة مــن مســتفيدينا فــي الســجون.

فريق عمل سند

باإلضافــة الــى 23 شــكاية نجــد 12 شــكاية اخــري هــي شــكايات انتقاميــة 
ــند.  ــتفيدي س ــد مس ــت ض ــي« رفع ــف عموم ــب موظ ــم جان ــا »هض موضوعه
دفعــت بنــا جملــة هــذه العراقيــل الــى التفكيــر فــي تدخــالت أكثــر اســتراتيجية 
مــن شــأنها ان تســلط الضــوء أكثــر علــى ممارســات التعذيــب فــي تونــس، وذلــك 
عــن طريــق تقاضــي اســتراتيجي، وتســتطيع ان ترفــع حظوظنــا فــي فتــح تحقيــق 

جــدي وكذلــك فــي محاكمــة عادلــة.

نشــرت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب فــي ديســمبر 2019 تقريــر 
تحليلــي »ان تكــون مصنفــا« وذلــك حــول الوضعيــة القانونيــة والتشــريعية 
والنفســية للخاضعيــن إلجــراءات المراقبــة اإلداريــة معتمــدة علــى تجربــة برنامج 

ســند.

خــالل ســنة 2019، تمكــن ســند مــن الحصــول علــى ادانتيــن لفائــدة مســتفيديه 
وتــم التصريــح باألحــكام علــى أســاس الفصــل 101 مــن المجلــة الجنائيــة »عنــف 

مســلط مــن طــرف موظــف عمومــي«

ــث  ــة حي ــة االنتقالي ــا مســتفيديه امــام العدال ــه لقضاي كمــا واصــل ســند متابعت
قامــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب بالقيــام بالحــق الشــخصي فــي 
7 قضايــا تعذيــب امــام الدوائــر الجنائيــة المختصــة والتــي بــدأت فــي مــاي 2018 

2. اسم مستعار
3. اسم مستعار
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 طــرف ســ�ند ســ�نة 
ن

ــة مــ� ــات المعال�ج ــال �ت�ل�يــل المل�ن  �ن
ن

مــ�
 :  اســ�ت�ن�تاج مــا �يلــ�ي

ن
2019 �تمك�نــا مــ�

 
ن

ــ� ــة اللذ�ي ــوء المعامل ــب وس ــا ال�تعذ�ي �ا�ي ــب �ن ل ــش ا�ن �يع�ي
ر  �ت �تما��يــة )�ن ــة ا�ج اسش �ي�تعهــد �جهــم ســ�ند م�نــذ 2019 �الة ه�ش

ــة( ــة الص��ي ــ�ي الولــوج الــ� العدالــة او الــ� الر�ا�ي ــالك �ن م�ش

ــة  دار�ي ــة الإ �ج ــراءات المرا�ت  الــ� اإ�ج
ن

ــ� ع�ي ا�ن اص ال�ن ــ�ن �ــدد الأسش
�ــة  ــة وا�ن ــع �جص�ن ــوا م�ــا�دة ســ�ند ار�ت�ن  طل�ج

ن
ــ� والذ�ي

�ــاح  ون والإ ــة العامــة لل�ــ�ج ــة �تعــاون مــع اله�ي�أ ــر ال�ي �تطو�ي
ــدة  ا�أ ــل ســ�ند ل�ن ــدوى �تد�ن ــة و�ج عال�ي ن �ن

ن �ت��ــ�ي�
ــا مــ� مك�ن�ن

ون. ــ�ي ال�ــ�ج �يدي ســ�ند �ن م�ــ�ت�ن

هشاشة اجتماعية                                                                             -

مــن خــالل المالمــح العامــة للضحايــا الذيــن طلبــوا تدخــل ســند، يالحــظ ان التعذيــب 
وســوء المعاملــة يمكــن ان يصــل كل شــخص مهمــا كانــت حالتــه االجتماعيــة 
عمــره او حتــى الجــرم الــذي يتهــم باقترافــه، ومــع ذلــك فــان اغلبيــة مســتفيدي 
ــن  ــوارد تضم ــر م ــم توفي ــار وال يمكنه ــل ق ــم عم ــس له ــنة 2019 لي ــند س س
العيــش الكريــم. وهــو مــا يمثــل عامــال مســاهما فــي تفاقــم حــدة اثــار التعذيــب 
ــى  ــرة عل ــون مؤث ــن ان تك ــي يمك ــا والت ــوا اليه ــن تعرض ــة الذي ــوء المعامل وس

المســتوي الجســدي والنفســي.

عدم استقرار اقتصادي

اط ن �سب ال�نسش �ي حا�يا امل�جا�ش �توز�يع ال�ن

موظف

معطل عن العمل

 تلميذ/طالب

 عمل غير قار

 عامل يومي

 عمل غير مهيكل

38%

31%

7%
8%

9%

9%
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يعيــش %69 مــن المســتفيدين فــي وضعيــات اقتصاديــة صعبــة فهــم امــا 
ــال  ــم( او عم ــة لعائالته ــاعدة المالي ــون بالمس ــون ويعيش ــة )ال يعمل ــي بطال ف
ــون دون  ــوارع او يعمل ــي الش ــن ف ــة او كبائعي ــر منتظم ــة غي ــتغلون بطريق يش
عقــود عمــل )وهــم معرضــون للطــرد فــي أي لحظــة مــن طــرف مشــغليهم( او 

ــة. ــوارد قليل ــتهم بم ــون دراس ــوا يزاول مازال

ــل  ــي عام ــتفيد ه ــة للمس ــة االجتماعي ــان الوضعي ــزم ب ــا الج ــه ال يمكنن ــم ان رغ
ــة  ــا نالحــظ أن اغلبي ــة، فإنن ــب وســوء معامل ــة تعذي ــح ضحي ــي يصب ــي لك أساس
ــوارد  ــم الم ــت له ــة وليس ــة هشاش ــون وضعي ــند يعيش ــج س ــتفيدي برنام مس

ــة      ــة الالزم ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل ــة او للحص ــوج للعدال ــية للول األساس

ال يتمتــع %99 مــن مســتفيدي ســند علــى تاميــن صحــي وليســوا منخرطيــن فــي 
أي منظومــة للتاميــن علــى المــرض وليــس لهــم تاميــن صحــي خــاص او تعاونية 
كمــا ليــس لديهــم دفتــر عــالج. كمــا يجــد مســتفيدي ســند صعوبــة  فــي خــالص 

معاليــم تحاليلهــم الطبيــة وادويتهم.

صعوبة الحصول على الرعاية الصحية

درة �ىل ال�ول ن �سب ال�ت �ي حا�يا امل�جا�ش  �توز�يع ال�ن
�ىل العالج

 منخرط في الكنام

 لديه تأمين صحي

 لديه بطاقة عالج

ال شيء

49%

29%

5%

18%

لــم يتمكــن %75 مــن الضحايــا اللذيــن طلبــوا مســاعدة ســند مــن انابــة محامــي، 
فــي اغلــب األحيــان ألســباب ماديــة، كمــا ان بعضهــم يخــاف خــوض معركــة ضــد 
ــن  ــا. م ــة عنه ــة المترتب ــال االنتقامي ــون االعم ــم، ويخش ــن بمفرده ــوان االم أع
ناحيــة اخــرى، يمكــن ان تكــون االســباب نقــص المعلومــات حــول حقوقهــم 

وتعقــد اإلجــراء ات التــي قــد تعترضهــم.

ــن  ــة م ــة للوقاي ــتراتيجية الوطني ــذ االس ــار تنفي ــي إط ــة ف ــارت وزارة الداخلي اخت
التطــرف العنيــف واإلرهــاب، تدعيــم اليــات المراقبــة علــى األشــخاص الذيــن 
تحــوم حولهــم شــبهة إرهــاب لــذا نجــد كثيــر مــن األشــخاص الخاضعيــن إلجــراءات 
ــدة  ــا مقي ــي تكــون غالب ــة و والت ــة مــن التبعــات االعتباطي االدراج موضــوع جمل

للحريــة مــن طــرف أعــوان االمــن.

ــم  ــة جعلته ــة اإلداري ــراءات المراقب ــند إلج ــج س ــن برنام ــتفيد م ــع17  مس يخض
ــة. ــن الحري ــد م ــي تح ــات الت ــن التتبع ــة م ــة لجمل عرض

صعوبة الولوج للعدالة

الخضوع الى االدراج

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

25%

75%

درة �ىل ن �سب ال�ت �ي حا�يا امل�جا�ش  �توز�يع ال�ن
الوصول اىل العدالة

 الضحية لم تتمتع بخدمات محام قبل
تدخل سند

 المستفيد قام بتكاليف محام على
 نفقته الخاصة
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ــد  ــخص الواح ــند الن الش ــتفيدي س ــدد مس ــن ع ــر م ــراءات أكث ــة اإلج ــن لجمل ــخاص الخاضعي ــدد األش ــة: ع مالحظ
ــت ــس الوق ــي نف ــراء ف ــن اج ــر م ــع ألكث ــن ان يخض يمك

رافــق ســند اشــخاص خاضعيــن إلجــراءات المراقبــة اإلداريــة مــن اجــل منحهــم وثائقهم 
الرسمية:

عدد )2( مستفيد تحصلوا على جواز سفر 

عدد )1( تحصل على بطاقة السوابق العدلية 

كمــا بــدأت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب حملــة المناصــرة للتنديــد باإلجراءات 
التعســفية المتعلقــة بــاإلدراج. حيــث قامــت بنشــر تقريــر تحليلــي يرتكــز أساســا علــى 
تجــارب مســتفيدي ســند4 كمــا تســتعد مــع جملــة مــن شــركائها فــي المجتمــع 

ــتراتيجي. ــي اداري اس ــزاع قضائ ــادرة ن ــالق مب ــي إلط المدن

قــام عــدد مــن المســاجين الذيــن تعرضــوا الــى التعذيــب او ســوء المعاملــة، او الذيــن 
ــد  ــق أح ــن طري ــا ع ــند، غالب ــج س ــال ببرنام ــاز، باالتص ــروف االحتج ــوء ظ ــن س ــون م يعان
افــراد عائالتهــم، امــا اخــذا بنصيحــة محامييهــم، او اقتــداء ا بمســاجين آخريــن، او 
بتوجيــه مــن جمعيــات او منظمــات حقوقيــة. ومــن خــالل العمــل الجــدي الــذي حققتــه 
المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب فــي تونــس، اذ نجحــت فــي بنــاء عالقــة 
قوامهــا الثقــة مــع ادارة الســجون، وهــو مــا مكــن ســند مــن التدخــل بكيفيــة ســريعة 

ــجون . ــي الس ــتفيدين ف ــاعدة المس ــة لمس وناجع

مستفيدو سند في السجون

عدد المستفيديناالجراء
 الخاضعين لإلجراء

إقامة جبرية

منع من مغادرة البالد

الحد من حرية التنقل

زيارات الى مقر السكن او مكان العمل

استدعاءات متكررة الى مراكز االمن

مكالمات هاتفية متكررة/دورية من طرف االمن

التحري لدى الجيران

رفض منح وثائق رسمية

3

6

16

10

14

11

1

11

مالحظة: تدخل سند لمساعدة بعض المستفيدين ألجل أكثر من سبب واحد

ــن قــام ســند بمســاعدتهم خــالل ســنة 2019، 14  ــا الـــ 52 الذي مــن بيــن الضحاي
شــخصا كانــوا او ال يزالــون يتواجــدون داخــل الســجون، واســتنجدوا بســند ألســباب 

متنوعــة.

عدد المساجينسبب تدخل سند
 المستفيدين

سوء معاملة
الحصول على العالج الطبي

سبب آخر )الحق في الزيارة، الحق في العمل، التصنيف، الخ(

8
6

7

4. االطالع على تقرير »ان تكون مصنفا« على الرابط : 
 http://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2019/12/Etre-S_Rapport_AR.pdf

http://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2019/12/Etre-S_Rapport_AR.pdf 
http://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2019/12/Etre-S_Rapport_AR.pdf 
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ـالصــة �ن .6

ــه  ر�ج�ت ــذ 6 ســ�نوات �يوا�ــل ســ�ند �ت�ج م�ن
ــودة  ــم م�ــا�دة ذات �ج د�ي ــة ل�ت�ت ع ال�نا�ج
 

ن
ملــة مــ� ر�يــق �ملــه مــع �ج اذ �ي�تعــاون �ن

 )م�امون، أط�جاء، 
ن

�يــ�  الم��تر�ن
ن

المه�ن�ي�يــ�
مع�يــات  �ج و  �تما��يــون(  ا�ج صا�أ�يــون  ا�ن
دارة  ــة الــ� ه�يــالك الإ ا�ن صصــة اإ�ن م�ت�ن

ــة. العموم�ي

ــ�ي اإطــار  ار�جــة �جر�نامــ�ج ســ�ند �ن و�ت�نــدرج م�ت
لد�ــم  م�توا�لــة  �ي�يم�يــة  �ت�ت م�نظومــة 
وذلــك   

ن
ل�يــ� الم�تدا�ن م�يــع  �ج ــدرات  �ت

�ا�يا. دمــة للصن دمــات الم�ت  ال�ن
ن

ل�ت��ــ�ي�

ــازات  �ن�ج  الإ
ن

ملــة مــ� ــر ســ�ند �ج�ج �ت�ن �ي�ن
م�تعــددة  الم�ــا�دة  �تمك�نــت  ال�تــ�ي 
ـدة  ا�ـأ ل�ن هــا  �ي�ت �ت��ت ن 

�تصا�ــات مــ� ال�ن
المعاملــة،  وســوء  ال�تعذ�يــب  �ا�يــا  �ن
ــاة �ــدد  ــر ��ي �ي�ي ــ�ي �تعن ــ�ي ســاهمت �ن وال�ت

د�يه.   م�ــ�ت�ن
ن

هــام مــ�

ار�ج�تــه  م ســ�ند موا�لــة د�ــم م�ت و�يع�تــرن
 

ن
ــ� ــراك�أه م ــلطات وسش ــع ال� ــارك�ية م ال�ت�ش

ــوف  صصــة وذلــك للو�ت مع�يــات الم�ت�ن ال�ج
ن ال�ت�د�يــات م�نها �تملص 

ملــة م� �لــ� �ج
 م�ــؤول�ي�تها امــام 

ن
ــام مــ� ــ�جه ال�ت الدولــة سش

ــ�جه  سش ــات  وال�ن المؤس�ــا�ت�ي  الع�نــف 
ــعور �ــدم  ــد سش ا�ي ــاب، و�ترن  الع�ت

ن
اللكــ�ي مــ�

 
ن

ــ� ــة م ــات العموم�ي ــ�ي المؤس� ــة �ن ال�ش�ت
 

ن
الذ�يــ�  

ن
والمواط�ن�يــ� المواط�نــات  �جــل  �ت

ــوا للع�نــف المؤس�ــا�ت�ي وال�تعذ�يــب. �تعر�ن

ــة  لم�ناهصن العالم�يــة  الم�نظمــة  ــكر  �ت�ش
ــراكء  ال�ش لك  ســ�ند  و�جر�نامــ�ج  ال�تعذ�يــب 
�لــ�   

ن
مع�يا�ت�ي�يــ� وال�ج  

ن
ال�كوم�ي�يــ�

ــع  مــان �تم�ت ــد والم�شمــر لصن �ي ال�تعــاون ال�ج
ــه. و�ت �ج��ت ص  ــ�ن سش لك 
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اح... ج �ة �ن عندمــا كان رامــي تلميــذا فــي البكالوريــا، تــم �ت
ــن  ــجن اي ــه الس ــن وايداع ــرف االم ــن ط ــه م ايقاف
ــم  ــنوات، ليت ــة س ــة االربع ــه قراب ــاظ ب ــم االحتف ت
تبرئتــه فــي افريــل 2019. تعــرض رامــي الــى 
التعذيــب خــالل اســتنطاقه، والــى ســوء المعاملــة 
طــوال فتــرة تواجــده داخــل المؤسســة الســجنية. 
باالتصــال بســند لطلــب  نــورة،  والــده،  فقامــت 
ــي  ــة الت ــراد العائل ــك ألف ــا وكذل ــاعدة البنه المس
ــن  ــى تتمك ــة حت ــة هش ــا اقتصادي ــش ظروف تعي
ــذه  ــا ه ــي خلفته ــلبية الت ــار الس ــاوز اآلث ــن تج م

التجربــة.

قــام فريــق ســند بوضــع خطــة تدخــل قائمــة مــن 
ــروف  ــة ظ ــي ومتابع ــم القانون ــى الدع ــة عل جه
احتجــاز رامــي، ومــن جهــة اخــرى علــى التمكيــن 
اســتقالليتها  دعــم  بهــدف  لنــورة  االقتصــادي 

ــدة. ــاة جدي ــدء حي ــى ب ــاعدتها عل ومس

بالتنســيق مــع جمعيــة تدعــم النســاء صاحبــات 
افــكار مشــاريع ... بالــكاف، نجــح ســند فــي تمتيــع 
اخريــات،  ثــالث مســتفيدات  الــى  نــورة، اضافــة 
المشــاريع  وادارة  بعــث  فــي  تدريبيــة  بــدورات 
الصغــرى الموجهــة للنســاء ضحايــا التهميــش 
ــي واالقتصــادي. فاكتســبت المشــاركات  االجتماع
االعمــال  ريــادة  مجــال  فــي  ذاتيــة  مهــارات 
المالــي  والتصــرف  واالجتماعيــة،  النســائية 
جديــدة  آفــاق  فتــح  مــن  مكــن  ممــا  واالدارة، 
ــوارد رزق  ــر م ــى توفي ــاعدتهن عل ــن لمس امامه

كريمــة وقــارة.

ــدورات  ــالل ال ــا خ ــا وجديته ــورة بالتزامه ــزت ن تمي
التدريبيــة، وكانــت لهــا الشــجاعة الكافيــة للمضــي 
قدمــا فــي تحقيــق اســتقالليتها االقتصاديــة، 
ــذي هــو  لتنجــح فــي بعــث مشــروعها الخــاص، ال
الصناعيــة  المنطقــة  عبــارة عــن مطعــم فــي 

المتواجــدة بجهتهــا.

ــا،  ــل فكرته ــي صق ــورة ف ــة ن ــند بمرافق ــام س ق
)المــوارد  المشــروع  عمــل  خطــة  وضــع  وفــي 
ــة  ــن، وطريق ــة والمزودي ــواد االولي ــة، الم الضروري
المســتهدفة  الفئــة  تحديــد  وفــي  التســويق(، 
)عامــالت وعمــال المنطقــة الصناعيــة بحيهــا(، 
وفــي اختيــار المــكان االنســب للمطعــم. كمــا 
انتفعــت نــورة بتمويــل جــزا مــن تكلفــة المشــروع 
مجــال  فــي  قدراتهــا  تطويــر  الــى  اضافــة 
ــن  ــتمرة م ــة المس ــت بالمتابع ــبة، وحظي المحاس

طــرف ســند طــوال فتــرة تنفيــذ فكرتهــا.

بفضــل دعــم ســند، رأى حلــم نــورة النــور فــي 
اليــوم  ذلــك  منــذ  لتصبــح   ،2018 ديســمبر 
أكثــر اســتقاللية، خاصــة لقدرتهــا علــى توفيــر 
احتياجاتهــا الشــخصية واحتياجــات ابنهــا المســجون 

عائلتهــا. وكامــل 

ــى  ــند عل ــل س ــي، يعم ــراح رام ــالق س ــذ إط ومن
توفيــر  خــالل  مــن  اجتماعيــا،  ادماجــه  اعــادة 
ــول  ــى الحص ــاعدته عل ــية ومس ــة النفس المرافق
بــدورة  انتفــع  حيــث  خــاص.  رزق  مــورد  علــى 
ــق  ــات وانطل ــق االرضي ــي تزوي ــة ف ــة مهني تدريبي

لنشــاطه. التســويق  فــي 

ــة  ــذه التجرب ــعادتها به ــن س ــوم ع ــورة الي ــر ن تعب
وعــن  خوضهــا،  بصــدد  هــي  التــي  الجميلــة 
حماســها لدعــم ابنهــا فــي مســار اعــادة بنــاء 
ــا  ــن كالهم ــا، لك ــه حتم ــم تنت ــات ل ــه. التحدي حيات
ــة  ــح صفح ــي فت ــا ف ــي قدم ــى المض ــم عل مصم

جديــدة.
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مساعدة نفسية

المرافقة في بعث مشروع 
صغير، من خالل المساعدة في 

االجراء ات االدارية وتكوين ملف 
لدى مؤسسة القروض الصغرى 

اندا

مساعدة نفسية

ترسيم االم في دورة تكوينية 
بالتنسيق مع جمعية النساء 

التونسيات للبحث حول التنمية
مساعدة طبية لالب بالتعاون مع 

مستشفى شارل نيكول

الحصول على معلومات حول 
االخ المتواجد في سوريا 

بالتنسيق مع اللجنة الدولية 
للصليب األحمر

مساعدة نفسية لالم ودور 
وساطة بين الوالدين

الترسيم في دورة تدريبية في 
ميكانيك السيارات، بالتعاون 

مع المركز الجهوي للتكوين 
والتدريب المهني بالسرس من 

والية الكاف

االنتفاع ببطاقة عالج بالتنسيق 
مع مركز الدفاع واالدماج 

االجتماعي بالكاف

توفير عملية جراحية على 
االصبع الذي اصيب جراء طلق 

ناري من احد اعوان االمن

الل 2019.   دمها س�ند �ن ي �ت �يص للمسا�دة ال�ت ات محددة.                    �تلحن �يد ا��ت�يا�ج             للك مس�ت�ن

توفير عكازات داخل السجن 
بالتنسيق مع الهيئة العامة 

للسجون واالصالح

االنتفاع ببطاقة عالج ومنحة 
العائالت المعوزة بالتنسيق مع 

مركز الدفاع واالدماج االجتماعي 
بالحرايرية )تونس2(

مساعدة نفسية وطبية لالخت

مساعدة طبية لالم

مساعدة االخت على زيارة 
المستفيد في السجن بانتظام

توفير العالج النفسي للمستفيد 
داخل السجن بالتنسيق مع 

الهيئة العامة للسجون واالصالح

ترسيم االم في دورة تكوينية 
في تحضير الحلويات بالتعاون مع 
جمعية النساء التونسيات للبحث 

حول التنمية

ترسيم االم في دورة تكوينية 
في التمريض بالتعاون مع 

جمعية بيتي

توفير المساعدة القانونية في 
قضية عنف مسلط على المرأة 
بالتعاون مع الجمعية التونسية 

للنساء الديمقراطيات

مساعدة نفسية وطبية لالم

مساعدة االم على زيارة 
المستفيد في السجن بانتظام

االنتفاع ببطاقة عالج مجاني 
بالتنسيق مع مركز الدفاع 

واالدماج االجتماعي بتونس 1

دعم للحصول على سكن 
اجتماعي بالتنسيق مع والية 

تونس وبلدية تونس

مساعدة نفسية وطبية لالم
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توفير عملية جراحية على الفم 
وتركيب اسنان

مساعدة المستفيدة للمحافظة 
على السكن

دعم المستفيدة للحصول على 
مورد رزق

مساعدة نفسية

مساعدة االبنة االولى لتلقي 
العالج بالتنسيق مع قسم الطب 

النفسي لالطفال بمستشفى 
منجي سليم

مساعدة نفسية لالبنة الثانية

مساعدة للحصول على عمل

مساعدة للحصول على مسكن 
الئق، بالتنسيق مع اطباء من 

العالم

مساعدة نفسية للمستفيد 
ورفيقه

ترسيم المستفيدة في دورة 
تكوينية في التجميل بالتعاون 

مع جمعية بيتي

مساعدة للحصول على مسكن

مساعدة نفسية

ترسيم االبنة في محضنة اطفال

مساعدة نفسية لالبنة

متابعة العالج بالتنسيق مع 
قسم الطب النفسي

 بالمستشفى العسكري

مساعدة نفسية وتوفير العالج 
النفسي بعد طرده من العمل

مساعدة المستفيد على تسوية 
الخطايا المالية التي تالحقه

متابعة مع البنك بعد توقف 
المستفيد عن سداد ديونه 

بسبب طرده من العمل

مساعدة نفسية

مساعدة االم للحصول على 
مورد رزق

مساعدة االم على زيارة 
المستفيد في السجن بانتظام

مساعدة نفسية

مساعدة المستفيد على مزاولة 
الرياضة كجزأ من مسار العالج 
النفسي واندماجه االجتماعي
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مساعدة نفسية

مساعدة طبية، بالتنسيق مع 
طبيب عيون، وبالتنسيق مع 

قسم طب العضام بمستشفى 
شارل نيكول

مساعدة للقيام بالفحوصات 
الطبية الالزمة

مساعدة على تركيب اسنان

االنتفاع ببطاقة عالج ومنحة 
العائالت المعوزة بالتنسيق مع 

مركز الدفاع واالدماج االجتماعي 
بدوار هيشر 

دعم مدرسي لالبناء

االنتفاع ببطاقة عالج ومنحة 
العائالت المعوزة بالتنسيق مع 

مركز الدفاع واالدماج االجتماعي 
بصفاقس

ترسيم البنتين الكبيرتين في 
دورات تدريبية بالتعاون مع مركز 

الدفاع واالدماج االجتماعي 
بصفاقس ومركز التكوين 

والتدريب المهني بصفاقس

اعادة ترسيم االبن البالغ من 
العمر 10 سنوات بالمدرسة 

ومساعدته على العالج النفسي 
لالطفال بالتعاون مع مركز 

الدفاع واالدماج االجتماعي 
بصفاقس، واالدارة الجهوية 

للتربية، ومندوب حماية الطفولة

ترسيم البنت الصغرى بمحضنة 
عمومية بالتعاون مع مركز 
الدفاع واالدماج االجتماعي 

بصفاقس

مرافقة االم للحصول على 
مورد رزق بالتعاون مع االتحاد 
التونسي للتضامن االجتماعي

دعم العائلة من اجل االنتفاع 
بمسكن اجتماعي بالتعاون 

مع االدارة الجهوية للشؤون 
االجتماعية بصفاقس

مساعدة نفسية داخل السجن 
بالتنسيق مع الهيئة العامة 

للسجون واالصالح

مساعدة االم على زيارة 
المستفيد في السجن بانتظام

دعم من اجل اعادة االدماج 
االجتماعي للمستفيد بعد 

مغادرته السجن )البحث عن 
تكوين، التفكير في مورد رزق، 

تشريكه في نشاطات ثقافية، 
الخ(

مساعدة العائلة على تغيير 
مكان االقامة

مساعدة المستفيد في االجراء 
ات االدارية وللحصول على 

بطاقة الهوية

مساعدة نفسية للمستفيد، 
لالم، وللعائلة

مساعدة طبية للمستفيد 
بالتعاون مع طبيب نفسي، 

وطبيب عظام، وطبيب اسنان

مساعدة طبية لالم بالتعاون مع 
طبيب نفسي

متابعة مع مستشفى الرازي 
حول العالج النفسي

دعم للحصول على معدات خاصة 
بحاملي إعاقة

مساعدة على القيام بعملية 
جراحية على اليد )تعرض 

المستفيد للضرب على مستوى 
الراس فدخل في غيبوبة لمدة 
اشهر، قام بعملية على راسه 
لكن يده اصيبت باعاقة نتيجة 

لذلك(

دعم للحصول على الدواء 
ومزاولة حصص العالج الطبيعي

مساعدة للحصول على تكوين 
مهني
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تدخل الرجاع المستفيد الى 
عمله

مساعدة طبية بالتنسيق مع 
مستشفى الرازي ومستشفى 

شارل نيكول

االنتفاع ببطاقة عالج ومنحة 
العائالت المعوزة للزوجة 

بالتنسيق مع مركز الدفاع 
واالدماج االجتماعي بنابل

االنتفاع ببطاقة اعاقة ومنحة 
لالبن الحامل العاقة بالتنسيق 

مع مركز الدفاع واالدماج 
االجتماعي بنابل

توجيه االبن الحامل العاقة 
للجمعيات المختصة

مرافقة الزوجة للحصول على 
مورد رزق بالتعاون مع االدارة 
الجهوية للشؤون االجتماعية 

بنابل

ة اىل هؤالء، واصل  ا�ن اصن
د�ي املسا�دة  س�ند �ت�ت
ن 

ور�ي�ي والدمع ال�ن
ن  ن الذ�ي �يد�ي للمس�ت�ن

�جل  �نام�ج �ت وا �جال�ج ال�تح�ت
س�نة 2019.



39 38

تشــــكر المنظمــــة العالميــــة لمناهظــــة التعذيــــب ممولــــي برنامــج ســــند و تحديــــدا الكونفدراليـــة السويسـرية و 
االتحـــاد االوروبـــي وصنـــدوق االمـــم النتحـدة للتبرعـــات لصالـحضحايــا التعذيــــب. أن مضمــون هــــذا التقريــر هــو مــن 
مســــؤولية المنظمــــة العالميــــة حـال مـن األحـوال, علـى لمناهضـــة التعذيـب و يلزمهـا هـي فقـط و ال يجـوز تأويلـه, 

بـــأي أنــه يعكــس وجهــــة نظــر المؤسســــات التــي تدعمهــا.

تم اعداد هذا التقرير من طرف فريق سند.

تشــكر المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب نجــالء الطالبــي, زيــاد عبيــدي, صابريــن قاطــري, ســارة عطافــي, لبابــة 
شــلبي و اينــاس لملــوم .اللتزامهــم و مهنيتهــم فــي مجــال المســاعدة المباشــرة لضحايــا التعذيــب و ســوء المعاملــة.
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مكتب سند تونس

3 شارع حسان ابن نعمان
حي الحدائق | تونس  1002

هاتف: 21671791114+ 
فاكس: 21671791115+

مكتب سند بالكاف

شارع منجي سليم, فضاء
 زغالمي, الطابق األول, شقة عدد

 2 الكاف 7100
هاتف: 21678223022+ 
فاكس: 21678225052+

مكتب سند بصفاقس

شارع هادي نويرة, عمارة بية سنتر, 
الطابق األول شقة عدد

14| صفاقس 3000
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