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المجلد األول

66%
25%

6% 3%
أقل من 18 سنة

من 18 إلى 35 سنة

من 35 إلى 60 سنة

أكثر من 60 سنة 

ســند  قــام   ,2020 جانفــي  بدايــة  منــذ 
مباشــرة  ضحيــة   103 ملفــات  بتوثيــق 
71 حالــة  للتعذيــب او ســوء المعاملــة. 

ســنة.   35 ســن  دون 

ديسمبر 2021

للمســتفيدين،  الجغرافــي  التوزيــع  يبــرز 
وبشــكل خــاص الضحايــا المباشــرين، تركيــزا 
والشــمال  الكبــرى،  تونــس  حــول  كبيــرا 
الغربــي والوســط وصفاقــس. ويعــود ذلــك 
يعكــس  وال  ســند  مراكــز  موقــع  إلــى 
ــوء  ــب وس ــا التعذي ــي لضحاي ــع الفعل التوزي

المعاملــة.

التوزيع حسب العمر للضحايا المباشرين

تونس الكبرى  

الشمال الغربي

صفاقس

العاصمة

أخرى

التوزيع الجغرافي للضحايا المباشرين
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14%

تعرضوا لالعتداء في أماكن عمومية لدوافع 
عقابية من قبل أعوان االمن في إطار ممارستهم 

لوظيفتهم او في نطاق خالف خاص, يعذبون 
او يعنفون في مراكز االحتجاز من اجل الحصول 
على اعترافات , يعنفون في السجون , يضربون 

ويتعرضون للمضايقة بسبب  ميوالتهم الجنسية, 
معتقداتهم الدينية او بسبب نشاطهم من اجل 
حقوق االنسان.... ان اشكال العنف المؤسساتي 

مختلفة وضحاياه متعددة. 

أماكن االنتهاكات 

في السجن

مركز شرطة أو الحرس الوطني  

 في الشارع

منزل الضحية

ألغراض عقابية

للحصول على إعتراف

المراقبة االدارية بدون 
إذن قضائي  

أسباب التعذيب وسوء المعاملة

مرتكبو االنتهاكات 

الشرطة

أخرى 

الحرس الوطني

يتناول المجلد األول من التقرير ظاهرة أعوان السجون
التعذيب الحالية: سياقات ممارسة 

العنف، واألماكن، واألهداف، ومالمح 
الضحايا ومرتكبي االنتهاكات.

ويركز على تصعيد العنف المؤسساتي 
ضد نشطاء المثليات والمثليين 

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 
الهوية الجنسانية ++ والمتظاهرين 

المشتبه بهم واالشخاص المصنفين 
هؤالء الذين يعتبرون تهديدا للنظام 

العام. 
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 المساعدة االجتماعية 

تمكن برنامج سند بين سنتي 2020و 2021 من الحصول على:

    10 دفاتر عالج مجاني في المؤسسات االستشفائية العمومية لمستفيدي سند 

    3 منح مالية قارة لمستفيدي سند دون دخل

    7 منح ظرفية تمكن سند من الحصول عليها من االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي واإلدارات الجهوية للشؤون االجتماعية 
والتي وفرت للحد من اثار جائحة كورونا.

تمكن 5 نساء من مستفيدي برنامج سند من متابعة دورات تكوينية مهنية بفضل التعاون بين سند وجمعيتي« بيتي« و »أمل 
لألم والطفل«. 

 المساعدة النفسية

وفي العامين الماضيين، تلقى 59 مستفيدا من سند متابعة سريرية، التي كانت في بعض الحاالت على المدى الطويل بسبب العنف 
الذي تعرض له المستفيد، مع إجراء 754 جلسة فردية، و 10 جلسات جماعية، و تسع جلسات عالج أسري.

 المساعدة الطبية

تمكنت 19 ضحية في سنة 2020، من االستفادة من العمليات الجراحية، وطب األسنان، وجلسات إعادة التأهيل، وشراء األدوية، واجراء 
مختلف الفحوص الطبية. وتحصل في العام الموالي، 15 مستفيدا على مساعدة طبية مماثلة.

 المساعدة القانونية
يواصل برنامج سند دعم ومرافقة مستفيديه في طريق السعي إلى تحقيق العدالة أمام مختلف الجهات القضائية. خالل الفترة 

المشمولة بالتقرير، قدم سند الحق 17 شكوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة، وتكفل بـثالث وعشرين )23( حالة جديدة فتحت 
فيها تحقيقات قضائية عقب الشكاوى التي قدمتها الضحية أو بعد وفاة الضحية في ظروف مريبة. ومن بين الشكاوى األربعين، توجد 

ثماني قضايا انتقامية استهدفت مستفيدين من سند من أجل »هضم جانب موظف عمومي«

لم يتحصل سند على أي إدانة ضد التعذيب او العنف. 

ربح سند 10 مطالب ايقاف تنفيذ لصالح المستفيدين المسجلين بقائمة األشخاص المصنفين والخاضعين إلجراءات المراقبة اإلدارية 
المفروضة من وزارة الداخلية.

تحصل سند على قرار قضائي يقضي بإطالق سراح 22 مهاجرا على إثر تقديم مطالب إيقاف تنفيذ امام المحكمة اإلدارية للطعن في 
احتجازهم التعسفي بمركز الوردية.

الدعم
المساعدة المجلد الثاني

االجتماعية

المساعدة 
النفسية

المساعدة 
الطبية

المساعدة 
القانونية

سند
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تقرير سند 

إلى متى ؟
العنف المؤسساتي


