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المقدمة1.
 ســند هــو برنامــج المســاعدة المباشــرة لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة الّتابــع 
للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب فــي تونــس. تســتقبل مراكــز ســند فــي الــكاف 
وصفاقــس وتونــس ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة وتقــدم االحاطــة لهــم فــي 
جميــع انحــاء البــاد إضافــة إلــى أقاربهــم. ترافــق المنســقات االجتماعيــات والقانونيــات 
المتمرســات الضحايــا مــن الذكــور واإلنــاث علــى طريــق إعــادة البنــاء. يضعــن خطــة تدّخــل 
فرديــة لــكل مســتفيد وتراقبــن حالتهــم بانتظــام. ومنــذ إنشــاء البرنامــج فــي 2013، قــام 
ســند برعايــة 639 مســتفيدا، مــن بينهــم 430 ضحيــة مباشــرة و209 ضحيــة غيــر مباشــرة 

ــة.   ــب أو ســوء المعامل للتعذي

يغّطــي تقريــر ســند 2020-2021 األنشــطة التــي قام بهــا البرنامج بيــن1 جانفي 
2020 و 30 ســبتمبر 2021. وقــد اّتســمت هاتــان الســنتان باضطرابــات كبيــرة، ال 
ســيما بأزمــة صحيــة شــّلت البــاد، وانتفاضــة شــعبّية قمعتهــا الشــرطة بشــكل 
عنيــف، وأخيــرا تغييــر النظــام. كان لهــذه االضطرابــات عواقــب كبيــرة علــى حســن 
ــات  ــث ان العقب ــم. حي ــراد وحرياته ــوق األف ــى حق ــات وعل ــل المؤسس ــير عم س
ــا  ــض اإلدارات جزئي ــر بع ــدم توف ــة وع ــن جه ــل م ــة التنق ــول دون حري ــي تح الت
بســبب تدابيــر جائحــة كورونــا مــن جهــة اخــرى، مــع تغييــر المحاوريــن المرتبــط 
بعــدم االســتقرار السياســي، والتدفــق الكبيــر أحيانــا للمســتفيدين الجــدد بســبب 
ــا.  ــند مواجهته ــج س ــى برنام ــات كان عل ــا تحدي ــت جميعه ــع، مثل ــات القم موج
ــات  ــد مــن الجمعي ــف تعاونهــا مــع العدي ــى تكثي ــك المنظمــة إل ــع ذل وقــد دف
الشــريكة فــي العاصمــة وفــي الجهــات لضمــان رعايــة متعــددة االختصاصــات 

ذات جــودة عاليــة للمســتفيدين.

يعــرض هــذا التقريــر األنشــطة التــي قــام بهــا برنامــج ســند علــى مــدى الســنتين 
ــى  ــة عل ــاع المضطرب ــار األوض ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــتفيدين م ــة المس ــن لخدم الماضيتي

مســتوى البــاد.
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77%

23%

 نبذة عن المستفيدين من سند:2.
عودة لسنتين من العنف 

المؤّسساتي

 منــذ شــهر جانفــي 2020، قدمــت ســند الرعايــة لـــ 144 شــخصا: 103 ضحيــة مباشــرة للتعذيــب
و/أو سوء المعاملة، و41 ضحية غير مباشرة.

ــا المباشــرين الذيــن رافقهــم برنامــج ســند، نجــد 79 رجــا و 24  ومــن بيــن العــدد اإلجمالــي للضحاي
ــة  ــر إداري ــم لتدابي ــع 20 منه ــابقة. ويخض ــنوات الس ــة بالس ــاء مقارن ــبة النس ــث زادت نس ــرأة. حي ام

ــة الّتنقــل بســبب تصنيفهــم. ــة لحرّي تقييدي

تعتبــر الزيــادة فــي عــدد المســتفيدين ضمــن هــذه المجموعــة نتيجــة أعمــال التوعيــة التــي قــام 
ــب  ــى طل ــد منهــن عل ــات المزي ــق ســند لنســاء أخري ــق ســند. وقــد شــجعت مرافقــة فري بهــا فري

ــاعدة. المس

التوزيع حسب الجنس للضحايا المباشرين

رجال

نساء
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66%
25%

6% 3%
أقل من 18 سنة

تونس الكبرى  

من 18 إلى 35 سنة

الشمال الغربي

من 35 إلى 60 سنة

صفاقس

أكثر من 60 سنة 

العاصمة

أخرى

مــن بيــن 103 ضحيــة مباشــرة تلقــوا المســاعدة مــن برنامــج ســند، هنــاك 71 ضحيــة دون ســن الخامســة 
والثاثين

التوزيع حسب العمر للضحايا المباشرين

التوزيع الجغرافي للضحايا المباشرين

ــس  ــول تون ــرا ح ــزا كبي ــرين، تركي ــا المباش ــاص الضحاي ــكل خ ــتفيدين، وبش ــي للمس ــع الجغراف ــرز التوزي يب
الكبــرى والشــمال الغربــي والوســط وصفاقــس. ويعــود ذلــك إلــى موقــع مراكــز ســند وال يعكــس التوزيــع 

ــا التعذيــب وســوء المعاملــة. الفعلــي لضحاي

38%

26%

12%

14%

10%

تســمح روايــات العديــد مــن الضحايــا التــي جمعهــا برنامــج ســند برســم صــورة لظاهــرة الّتعذيــب الحاليــة. 
حيــث يــدل الجنــاة واالماكــن وخلفيــات الضحايــا والظــروف التــي يتعرضون فيهــا للتعذيــب وســوء المعاملة، 

علــى أن العنــف المؤّسســاتي ال يــزال ممارســة رئيســية
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1.2. استمرار العنف 
الدوافع واألماكن

علــى مــدار العاميــن الماضييــن، وّثــق برنامــج ســند العديــد مــن حــاالت التعذيــب و/أو ســوء المعاملــة التــي 
ارتكبهــا أعــوان الشــرطة أو الحــرس الوطنــي ألغــراض عقابيــة، نتيجــة لخصــام بينهــم وبيــن الّضحّيــة. وفــي 
بعــض األحيــان يكــون نزاعــا خاّصــا يســتغل فيــه العــون، الــذي يتصّرف خــارج نطــاق العمــل، وضعه وســلطته.

فــي شــهر ديســمبر 2020، كان صابــر ويوســف، وهمــا مراهقــان يقيمــان 
فــي الشــمال الغربــي التونســي، يلعبــان بالقــرب مــن منزليهمــا عندمــا 
اقتــرب منهمــا أميــن، شــاب ثمــل وقــام بإهانتهمــا ومهاجمتهمــا ملقيا 
عليهــم قواريــر زجاجّيــة فدفعــاه صابــر ويوســف للهــروب بإلقــاء الحجــارة 
عليــه. عــاد أميــن بعــد ذلــك بوقــت قصيــر برفقــة كهليــن، أحدهمــا مــن 
ــر  ــون صاب ــرب الع ــي. ض ــرس الوطن ــوان الح ــد أع ــو أح ــرته، وه ــراد أس أف
بهــراوة علــى رأســه وأفقــده الوعــي. ثــم اعتــدى علــى يوســف وهــدده 
ــر  مــن ثمــة اتصــل بأعــوان الحــرس الوطنــي لنقلــه. وتــم إبــاغ والــد صاب
ــه  ــب الصطحاب ــي فذه ــدا للوع ــق فاق ــى الطري ــى عل ــه كان ملق ــأن ابن ب
وأخــذه إلــى مركــز الحــرس الوطنــي أيــن وجــد يوســف يخضــع لاســتجواب 
بــا قميــص ومابســه ممزقــة، دون حضــور قريــب أو محــام. وصــل والــد 
ــا  ــدى عليهم ــن المعت ــدا المراهقي ــذ وال ــزة وأخ ــرة وجي ــد فت ــف بع يوس
ــى المستشــفى لفحصهمــا إال أن ا العــون المعتــدي وعــددا  ابنيهمــا إل
مــن زمائــه لحقوهــم هنــاك وضغطــوا علــى الطبيــب لمنــح أميــن 

ــة لتبريــر شــكوى بالســرقة ضــد صابــر ويوســف. شــهادة طبّي

ف
س

صابر و يو
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تّعــرض ســمير لاعتــداء فــي شــهر ديســمبر 2019 بينمــا كان فــي 
طريقــه للّتــزّود بالبنزيــن وأراد عــون شــرطة رفقــة أســرته شــراء البنزيــن 
ــة رأس  ــون بضرب ــه الع ــه، فضرب ــن مكان ــي ع ــمير التخّل ــض س ــه. رف قبل
كســرت أنفــه ثــّم عــاد هــذا األخيــر إلــى ســيارته متوعــدا باالنتقــام. 
وبعــد بضــع دقائــق، وصــل اثنــان مــن أعــوان الشــرطة وأخــذا ســمير إلــى 
المركــز وهنــاك، وجــد نفــس العــون الــذي لكمــه مجــّددا لدرجــة أن أعــوان 
ــمير  ــد س ــداء. فق ــف االعت ــل لوق ــى التدخ ــّروا إل ــن اضط ــرطة اآلخري الش

ــفى. ــى المستش ــل إل ــه وُنق وعي

مير
س

أسباب التعذيب وسوء المعاملة

54%

32%

14%

ألغراض عقابية

للحصول على إعتراف

المراقبة االدارية بدون إذن قضائي  
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فــي شــهر فيفــري 2021، كان خالــد يحــرس كشــك العائلــة فــي غيــاب والدتــه 
عندمــا وصــل عــون شــرطة ثمــل وطالــب بأخــذ علــب ســجائر دون دفــع ثمنهــا. 
رفــض خالــد طلبــه، فضربــه العــون ونهــب الكشــك. تدخــل أحــد جيــران خالــد، 
ــم  ــز وتقدي ــى المرك ــاب إل ــه بالذه ــي، ونصح ــرس الوطن ــي الح ــون ف ــو ع وه
إلــى  الذهــاب  إلــى هنــاك. فطلــب منــه االعــوان  شــكوى. ذهــب خالــد 
ــه  ــدى عودت ــكوى. ول ــم ش ــودة لتقدي ــل الع ــص قب ــراء فح ــفى إلج المستش
إلــى المركــز، وجــد المعتــدي عليــه حاضــرا جلســة االســتماع كضحيــة، علــى 
الرغــم مــن أن العــون هــو المشــتبه فيــه في هــذه القضيــة. أقنعت الشــرطة 

الشــاب أخيــرا بالتخلــي عــن تقديــم شــكوى. كان خالــد خائفــا فغيــر رأيــه.  

ــمال  ــة بالش ــي مدين ــا ف ــزا رياضي ــار مرك ــنة 2021، زار مخت ــل س ــي أوائ ف
ــوا  ــه. وبينمــا كان ــي التونســي، برفقــة شــقيقته وعــدد مــن أصدقائ الغرب
ينتظــرون بــدء المســابقة الرياضيــة، كان اثنــان مــن اعــوان الشــرطة بمابس 
ــة  ــة مبتذل ــال وبلغ ــوت ع ــان بص ــب يتحدث ــكان قري ــي م ــان ف ــة يقف مدني
ــام  ــارات أم ــذه العب ــل ه ــتخدام مث ــب اس ــار تجن ــم مخت ــب منه ــة. طل للغاي
شــقيقته. وبــدأ العونــان فــي إهانتــه ثــم لكمــاه فــي وجهــه. ورد مختــار 
ــار نفســه محاطــا بعشــرات  ــان بزمائهمــا. وجــد مخت الفعــل واتصــل العون
األعــوان، بعضهــم بمابــس مدنيــة، وآخــرون يرتدون الــزي الرســمي. وضربه 
العديــد منهــم فــي جميــع أنحــاء جســده. كمــا ضربــوا شــقيقته وأصدقــاءه 
عندمــا أرادوا التدخــل لوقــف الهجــوم. واقتيــد مختــار إلــى مركــز الشــرطة 
حيــث مكــث ألكثــر مــن ثمانــي ســاعات. ووجهــت إليــه تهمــة هضــم جانــب 
ــز،  ــادر المرك ــا غ ــة.  عندم ــكات العام ــاك الممتل ــي وانته ــف عموم موظ
ذهــب إلــى قســم االســتعجالي. ومــّده الطبيــب بثاثــة أســابيع مــن الراحــة

خالد
مختار

ــن  ــن مواط ــادة بي ــة مش ــة نتيج ــراض عقابي ــة ألغ ــوء المعامل ــب وس ــدث التعذي ــاالت، يح ــب الح ــي أغل وف
ــة ــي الخدم ــي ف ــرس وطن ــرطة أو ح ــون ش ــي وع تونس
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ق 
طار

 
سامة

أ
ــارق  ــاء ط ــنة 2020. ج ــس س ــة صفاق ــي مدين ــة ف ــة مماثل ــت قص وقع
لتشــجيع ابــن أخيــه الــذي كان يشــارك فــي مبــاراة كــرة قــدم للناشــئين. 
وبينمــا كان يغنــي ويصفــق لتشــجيع ابــن أخيــه، ألقــى بــه عــون شــرطة 
بمابــس مدنيــة علــى األرض. تســبب لــه االرتطــام بجــرح فــي الفــم. احتــج 
طــارق ووصــل عــون آخــر. ولكمــه االخيــران وركاه ثــم حمــاه فــي ســيارة 
الشــرطة. ضربــاه فــي الســيارة، لكــن قبــل انطاقهــا اقتــرب رئيــس مركــز 
شــرطة منهــم ليســأل عمــا يجــري. وتمكــن طــارق بعــد ذلــك مــن الفــرار.

أســامة تاجــر شــاب يعمــل فــي تونــس العاصمــة. يقــول إنــه اضطــر إلــى 
دفــع رشــاوي ألعــوان فــي الحــي فــي عــدة مناســبات. وعندمــا توقــف 
ــه  ــل 2020، أوقف ــهر أفري ــي ش ــام. وف ــوان باالنتق ــام االع ــع، ق ــن الدف ع
اثنــان منهــم عندمــا كان يقــود ســيارته، وأجبــراه علــى الخــروج، ثــم قيــداه 

باألصفــاد وضربــاه فــي الشــارع فــي وضــح النهــار.

وفــي ســيارة الشــرطة، لكمــه االعــوان وركلــوه مــرة أخــرى فــي جميــع 
أنحــاء جســده، بمــا فــي ذلــك وجهــه ورقبتــه. أخــذوه إلــى مركــز الشــرطة. 
ــات  ــات والصفع ــراوات واللكم ــوه باله ــن، ضرب ــل اليدي ــزال مكب وكان ال ي
وهــددوه بتوريطــه فــي قضيــة تهريــب مخــدرات. وصــل رئيــس الفرقــة 
ــد  ــكوى ض ــم ش ــدم تقدي ــد بع ــأن يع ــه ب ــه طالب ــه، لكن ــراج عن ــر باإلف وأم
االعــوان. ولــدى مغادرتــه المركــز، ذهــب أســامة إلــى المستشــفى. 
ــات  ــه، وكدم ــه ورقبت ــى وجه ــات عل ــدوش والكدم ــب الخ ــظ الطبي والح

ــده. ــه، والتــواء فــي ي علــى كتفي
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 كمــا يمكــن أن يقــوم موظفــو الســجن بالتعذيــب ألغــراض عقابيــة. وهــذه الحــاالت أقــل عــدد مــن تلــك 
ــادرة.  ــي، ولكنهــا ليســت ن المتعلقــة بأعــوان الشــرطة أو الحــرس الوطن

 احتجــز فــؤاد فــي شــهر فيفــري 2020 عقــب شــجار.  ووضــع رهــن االيقــاف 
التحفظــي بســجن فــي البــاد التونســية. وفــي أحــد األيــام، تشــاجر مــع أحــد 
حــراس الســجن، ممــا أدى إلــى وضعــه فــي الســجن االنفــرادي لمــدة عشــرة 
أيــام. االنتقــام كان عنيفــا للغايــة، حيــث جــاءت مجموعــة مــن االعــوان إلــى 
زنزانتــه وأخضعــوه لــإلذالل والعنــف الجنســي لمعاقبتــه علــى إهانــة 
زميلهــم الــى ان فقــد وعيــه. وبعــد بضعــة أشــهر، بينمــا كان فــؤاد يعانــي 
ــوه  ــوا. أخرج ــراس رفض ــن الح ــب لك ــة طبي ــب رؤي ــن، طل ــي البط ــم ف ــن أل م
مــن الغرفــة الجماعيــة وركلــوه ولكمــوه فــي جميــع أنحــاء جســده ووجهــه 
ــام.  ــدة أي ــد ع ــة بع ــل الجمهوري ــه ووكي ــا محامي ــار عاينه ــه آث ــرك ل ــا ت مم

حــاول مديــر الســجن تخويفــه، لكــن فــؤاد تقــّدم رغــم ذلــك بشــكوى. 

فؤاد

مرتكبو االنتهاكات 

الشرطة

أخرى 

الحرس الوطني

أعوان السجون
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بال
وباإلضافــة إلــى العنــف المســلط كعقــاب، يواصــل أعــوان األمــن اســتخدام العنــف أثنــاء االيقافــات أو فــي 
االحتجــاز لــدى الشــرطة النتــزاع االعترافــات. وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة علــى األشــخاص المشــتبه فــي 

ارتكابهــم جريمــة حــق عــام: 

ــل ســنة  ــة فــي الشــارع فــي أوائ ــة تحقــق مــن الهوي خضــع كمــال لعملي
2020. وأبلــغ االعــوان بأنــه تــرك بطاقــة تعريفــه فــي المنــزل. غضــب هــؤالء 
فشــعر كمــال بالخــوف وأخــرج شــفرة حاقــة وهــدد بتشــويه نفســه. ضربــه 
ــه.  ــد وعي ــى فق ــاقيه، حت ــه وس ــه وبطن ــى رأس ــارع، عل ــي الش ــوان ف االع
ــع  ــرطة، وق ــدى الش ــاف ل ــر االيق ــب محاض ــفى. وحس ــى المستش ــذوه إل أخ
كمــال محضــرا فــي المستشــفى مســاء يــوم إيوائــه - دون حضــور محاميــه 
ودون إعــام عائلتــه. بينمــا يشــير تقريــر آخــر إلــى أنــه لــم يســتجوب إاّل فــي 
ــة ــجن بتهم ــه بالس ــم علي ــي، حك ــهر الموال ــي الش ــي. وف ــوم الموال  الي

» هضم جانب موظف عمومي وحيازة ساح أبيض دون رخصـة«. 

ــون  ــن ع ــة بي ــادة عنيف ــى مش ــال عل ــهد ب ــوان 2020، ش ــر جـ ــي شهـ ف
ــه  ــن زمائ ــب م ــمة وطل ــون بس ــرب الع ــه. ض ــد جارات ــمة، أح ــرطة وبس ش
ــال يحمــل هاتفــه المحمــول واعتقــد األعــوان  ــى المركــز. كان ب نقلهــا إل
ــه  ــدوا يدي ــى ركــوب ســيارة الشــرطة، وقي ــروه عل ــه صــور المشــهد. أجب أن
وضربــوه. واســتمر العنــف فــي المركــز علــى وجهــه بالخصــوص، لكمــوه 
فــي أذنــه إلجبــاره علــى التوقيــع علــى محضــر لكنــه قــاوم. وقــد مثــل أمــام 
وكيــل الجمهوريــة الــذي عايــن عليــه آثــار عنــف، لكنــه اتهــم بال باســتخدام 
ــى  ــت عل ــا وافق ــمة لكنه ــاف بس ــم ايق ــا ت ــخصية دون إذن. كم ــات ش بيان
االمضــاء علــى محضــر تتهــم فيــه نفســها بهضــم جانــب االعــوان بعــد أن 

ــة أطفالهــا. هددوهــا بمنعهــا مــن رؤي
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أماكن االنتهاكات 

ــي  ــي معظــم الحــاالت ف ــدأ العنــف ف ــى اعترافــات، يب ــة أو للحصــول عل ــك ألغــراض عقابي وســواء كان ذل
ــرطة.    ــز الش ــي مرك ــتمر ف ــا( ويس ــفى، وغيره ــارع، المستش ــب، الش ــة )الملع ــن العام األماك

فــي شــهر ســبتمبر 2020 تــم إيقــاف آدم فــي مدينــة تونــس مــع 
ــى  ــرعية إل ــر الش ــرة غي ــي الهج ــم ف ــتباه برغبته ــة االش ــه، بحج أصدقائ
ــرطة.  ــز الش ــي مرك ــم ف ــارع ث ــي الش ــوان ف ــم األع ــدى عليه ــا. أعت أوروب
ــم دون  ــوان أمواله ــادر االع ــم. ص ــم وركله ــم ولكمه ــم صفعه ــا ت كم

ــث.  ــر البح ــي محض ــا ف ذكره

آدم

ــع  ــركات والضــرب بالهــراوات والعصــي فــي جمي ــان يتكــون العنــف مــن اللكمــات وال فــي معظــم األحي
أنحــاء الجســم، واالعتــداء الجنســي، واالهانــة والتهديــد باالغتصــاب والمــوت والماحقــة القضائيــة علــى 

أســاس اتهامــات كاذبــة. وغالبــا مــا تكــون اآلثــار خطيــرة جــدا.

في السجن

مركز شرطة أو الحرس الوطني  

 في الشارع

منزل الضحية
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سالم
عبد ال

حاالت الموت المستراب 

ــدي  ــن أي ــا بي ــد الضحاي ــاء تواج ــتراب أثن ــوت مس ــة م ــق 14 حال ــم توثي ــند 2013، ت ــج س ــداث برنام ــذ اح من
الشــرطة أو الحــرس الوطنــي أو إدارة الســجون أو العامليــن فــي المستشــفى فــي إطــار إيوائهــم القســري 

بالمستشــفيات النفســية. 

ومــن بيــن الحــاالت الـــ 14، حدثــت ثــاث حــاالت وفــاة خــال الســنتين الماضيتيــن. توفــي ســجين شــاب رســميا 
نتيجــة لنزيــف دماغــي فــي شــهر نوفمبــر 2020. وال تــزال ظــروف الوفــاة الحقيقيــة مجهولــة. وتوفــي 

شــابان آخــران علــى أيــدي أعــوان شــرطة. 

ــم ايقــاف  ــان، نتيجــة اهمــال متعاقــب. ت ــد الســام زي وتوفــي أحدهــم، عب
عبــد الســام بعــد توقيــت حظــر التجــول ليلــة 28 فيفــري 2020. وهــو 
مصــاب بالســكري ويتلقــى جرعــات يوميــة مــن األنســولين. واســتمرت 
صحتــه فــي التدهــور فــي فتــرة ايقافــه لــدى الشــرطة وأثنــاء مثولــه أمــام 
ــي  ــوان ف ــه االع ــه بتنبي ــه مع ــم ايقاف ــذي ت ــقيقه ال ــام ش ــة. ق المحكم
مختلــف أماكــن االحتجــاز التــي مــروا بهــا أثنــاء احتجازهــم لــدى الشــرطة، 
ولكــن دون جــدوى. تــم نقلــه لفتــرة وجيــزة إلــى المستشــفى ولكــن 
الطبيــب لــم يّطلــع حتــى علــى نتائــج الفحوصــات الطبيــة التــي طالــب بهــا. 
يــوم 2 مــارس، تــم وضــع عبــد الســام رهــن االحتفــاظ فــي الســجن المدنــي 
بطينــة دون مقابلــة وكيــل الجمهوريــة. وفــي اليــوم التالــي، ســاءت حالتــه 
إلــى درجــة كبيــرة ممــا اضطــر الشــرطة إلــى نقلــه إلــى المستشــفى حيــث 
توفــي فــي الطريــق.  توفــي نتيجــة إهمــال متسلســل فــي ظــروف ال تــزال 
غيــر واضحــة.  حظيــت قضيــة عبــد الســام بتغطيــة إعاميــة واســعة لدرجــة 
ــطء  ــن ب ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــق برلماني ــة تحقي ــاء لجن ــى إنش ــا أدت إل أنه
ــدأ قاضــي التحقيــق فــي القيــام ببحــث جــدي يخضــع  العمــل القضائــي، ب

لمتابعــة مكثفــة مــن طــرف فريــق ســند الحــق. 
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ظروف االحتجاز

ــاة  ــة الحي ــى نوعي ــلبا عل ــر س ــي تؤث ــات الت ــر التحدي ــن أكب ــجنية م ــات الس ــي المؤسس ــاظ ف ــر االكتظ يعتب
فــي الســجون. اذ علــى ســبيل المثــال، خــال فتــرة الحجــر الصحــي األولــى, و كجــزء مــن التدابيــر الصحيــة 
المتخــذة فــي شــهري مــارس وأفريــل 2020، انخفــض عــدد المســاجين مــن 500 23 إلــى 500 17 ، وهو ما 
يعــادل طاقــة االســتيعاب1 الفعليــة لألســّرة فــي الســجون. ومــن الواضــح أن هــذا كان لــه أيضــا تأثيــرا علــى 
اإلدارة الســليمة لفضــاء الســجن. اذ يشــكل االكتظــاظ مصــدرا للعنــف بيــن المســاجين فيمــا بينهــم وكذلــك 
ــارات العائــات وإجراءاتهــا. والســبب الرئيســي  ــر أيضــا علــى تنظيــم زي بيــن األعــوان والمســاجين، كمــا يؤث
لاكتظــاظ فــي الســجون هــو الخلــل فــي نظــام العدالــة حيــث نجــد أكثــر مــن نصــف المودعيــن بالســجون 
رهــن االيقــاف التحفظــي قفــي انتظــار صــدور حكــم نهائــي فــي قضاياهــم. اذ أن تطبيــق عقوبــات بديلــة 
وإصــاح حقيقــي للسياســة الجزائيــة مــازال صعــب التحقيــق ويجعــل مــن المؤسســات الســجنية »مــأوى« 

لعــدد كبيــر مــن المواطنيــن والمواطنــات.

يلتقــي برنامــج ســند التابــع للمنظمــة العالميــة لمناهضة التعذيب » بشــكل منتظــم ودوري مــع التفقدية 
العامــة للهيئــة العامــة للســجون واإلصــاح لمناقشــة شــكاوى المســتفيدين المحتجزيــن وإيجــاد إجابــات 
مشــتركة. وعلــى مــدى العاميــن الماضييــن، رافــق ســند 37 مســتفيدا ســجينا وأســرهم 2 وتتعلــق أغلبيــة 
الشــكاوى بطلبــات للحصــول علــى العــاج والرعايــة الصحيــة )51 فــي المائــة(، وال ســيما طلبــات المتابعــة 
النفســية )31 فــي المائــة(. تواجــه الســجون نقصــا حــادا فــي العامليــن الصحييــن والمــوارد الماليــة، ممــا 
ــن  ــخاص الذي ــي لألش ــواء الوجوب ــألة اإلي ــا بمس ــذا أيض ــق ه ــداة ويتعل ــات المس ــة الخدم ــى نوعي ــر عل يؤث
يعانــون مــن اضطرابــات نفســية ويجــدون أنفســهم فــي الســجن بســبب نقــص األســرة فــي مستشــفيات 

األمــراض النفســية.

ــن  ــة م ــراءات عاجل ــاذ إج ــجون اتخ ــي الس ــة ف ــة والعقلي ــة البدني ــة بالصح ــائل المتصل ــب إدارة المس  تتطل
ــدل. ــة ووزارة الع ــن وزارة الصح ــب كل م جان

ــن هــم رهــن االحتفــاظ  ــة مــن شــكاوى المنتفعيــن بخدمــات برنامــج ســند والذي تتعلــق نســبة 20 بالمائ
بطلــب نقلهــم مــن الســجن لدوافــع مختلفــة، إمــا لاقتــراب مــن األســرة أو للخــروج مــن بيئــة عنيفــة، اذ أن 
ســند يناقــش مــع التفقديــة العامــة اشــعارات تحــرش األعــوان )19٪(، واعتداءاتهــم )27٪( تجــاه المســاجين. 

ويتابــع برنامــج ســند أيضــا طلبــات الزيــارات الخاصــة التــي يقدمهــا المســتفيدون خاصــة منهــم الموقوفون 
علــى ذمــة قضايــا لهــا شــبهة ارهابيــة حيــث يســمح بالزيــارات الخاصــة بيــن اآلبــاء المحتجزيــن واألطفــال 
ــهر  ــذ ش ــارات من ــذه الزي ــق ه ــي تعلي ــد-19 ف ــة كوفي ــرة جائح ــببت فت ــن تس ــا، ولك ــن 13 عام دون س
ــة النفــاذ المنتظــم  ــة« مــع إمكاني ــارات »العادي ــرة الحجــر الصحــي، اســتمرت الزي مــارس2020. وخــال فت

شــريطة أال يتجــاوز عــدد الــزوار لــكل ســجين شــخصين اثنيــن.

1.  التحالف من أجل األمن والحرية شهرين من مكافحة كوفيد 19 في تونس. تحليل سيادة القانون, 2020، ص 24 
2.  خــال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر، وقــد تعاملــت برنامــج سنـــد مــع 80 شــكوى مقدمــة إلــى التفقديــة العامــة للهيئــة العامــة للســجون 
واإلصــاح تهــم 20 مســتفيدا فــي عــام 2020 و27 مســتفيدا فــي عــام 2021. وبالنســبة لبعــض المســتفيدين، المحكــوم عليهــم بأحــكام طويلــة، يتدخــل 

تغييــر العقليــة داخــل المؤسســة برنامــج ســند عــدة مــرات.
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تنخــرط الهيئــة العامــة للســجون واإلصــاح فــي مقاربــة بنــاءة لتحســين ظــروف االحتجــاز. ويبقــى تغييــر 
العقليــة داخــل المؤسســة أكبــر التحديــات، إضافــة إلــى انعــدام الوســائل واالرادة السياســية.

2.2. عودة العنف المؤسساتي

لــم يختــف العنــف المؤسســاتي مــن تونــس قــط.  اذ عــاد إلــى الظهــور بعــد الثــورة مــن خــال مضايقــات 
ــة والمشــتبه فــي أنهــم يمثلــون  الشــرطة الممنهجــة لألشــخاص الخاضعيــن إلجــراءات المراقبــة اإلداري

تهديــدا للنظــام العــام. 

ــادة  ــن زي ــن الماضيي ــدى العامي ــى م ــند عل ــج س ــرف برنام ــتمرة، ع ــرة المس ــذه الظاه ــى ه ــة إل باإلضاف
ــات عقابيــة ومــن اجــل الحصــول علــى اعترافــات ضــد فئتيــن: المتظاهــرون )أو  فــي العنــف مــن اجــل غاي
ــل  ــي المي ــن ومزدوج ــات والمثليي ــوق المثلي ــال حق ــي مج ــطاء ف ــم( والنش ــتبه به ــرون المش المتظاه
الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية. ويــؤدي شــدة العنــف ضــد هــؤالء األشــخاص وطبيعتــه الممنهجة 
إلــى اســتنتاج أن هــذه ممارســة واعيــة ومنســقة وليــس انفاتــا منعــزال كمــا قــد يوحــي بذلــك أحيانــا الــرد 

الرســمي لــوزارة الداخليــة. 

ــكل  ــة: ش ــدة للحري ــراءات المقي ــن لإلج ــخاص الخاضعي ــرطة لألش ــات الش مضايق
خطيــر مــن أشــكال العنــف المؤسســاتي

يمكــن أن يتخــذ العنــف المؤسســاتي أشــكاال أخــرى غيــر االعتــداء البدنــي وأن يكــون عنيفــا ومؤلمــا بنفس 
ــر  ــبب الخط ــة بس ــة اإلداري ــراءات المراقب ــن إلج ــخاص الخاضعي ــة لألش ــلة االمني ــة الهرس ــا حال ــدر. انه الق
ــة  المفتــرض انهــم يشــكلوه علــى النظــام العــام. أذ وثــق برنامــج ســند فــي العاميــن الماضييــن 29 حال
جديــدة لمســتفيدين خاضعيــن إلجــراءات مراقبــة إداريــة. ويخضــع جميعهــم لتدابيــر تقيــد حريتهــم بســبب 
تصنيفهــم. هــذه القيــود، تعــرف أيضــا بتدابيــر المراقبــة اإلداريــة، تأمــر بهــا وزارة الداخليــة وتنفذهــا مــن 

ــي.  دون أي إذن قضائ



20

يمكــن لهــذه التدابيــر أن تتخــذ أشــكاال مختلفــة مثــل اإلقامــة الجبريــة، وحظــر مغادرة البــاد، واســتدعاءات 
متكــررة إلــى مركــز الشــرطة، والتفتيــش خــارج أي إجــراءات قضائيــة، ورفض إصــدار وثائــق إداريــة، واالحتجاز 
لفتــرات طويلــة أثنــاء عمليــات المراقبــة علــى الطرقــات أو الحــدود ألغــراض اســتعاماتية، أو تحقيقــات مــع 

الجيــران وزيــارات أعــوان الشــرطة إلــى المنــزل ومــكان العمل. 

ويتعــرض أغلبيــة المســتفيدين مــن برنامــج ســند والخاضعيــن الــى إجــراءات مراقبــة إداريــة ألنــواع مختلفــة 
مــن التدابيــر، وبعضهــا يتكــرر إلــى حــد أنــه يشــكل مضايقــة حقيقيــة مــن جانــب الشــرطة، أو حتــى ســوء 
معاملــة. تعتبــر جميــع القيــود المفروضــة علــى حريــة هــؤالء األشــخاص تعســفية ألنهــا ال تســتند إلــى 
ــي  ــون الدول ــد القان ــي وقواع ــتور التونس ــك الدس ــبة وتنته ــة وال متناس ــت ضروري ــي، وليس ــاس قانون أس
التــي تنظــم القيــود المفروضــة علــى الحريــة. وقــد أجــرت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب تحليــا 
ــر  ــة تدابي ــا: اعتباطي ــون مصنف ــوان: »أن تك ــر بعن ــي تقري ــر ف ــذه التدابي ــفية له ــة التعس ــا للطبيع مفص

المراقبــة االداريــة فــي تونــس. نشــر فــي شــهر ديســمبر 2019.

وتــؤدي القيــود المفروضــة علــى الحريــة إلــى إلحــاق ضــرر مــادي ونفســي جســيم. حيــث يفقــد العديــد مــن 
األشــخاص الخاضعيــن إلجــراءات المراقبــة اإلداريــة والذيــن يتلقــون مســاعدة مــن برنامــج ســند وظائفهــم 
أو ســكنهم بســبب ضغــط الشــرطة. وقــد تعــرض البعــض منهــم إلــى رفــض أســرهم أو أزواجهــم. 

وجميعهــم يعانــون مــن اثــار نفســية هامــة.

أنيســة امــرأة تبلــغ مــن العمــر 27 عامــا. قبــل بضــع ســنوات، ذهــب أحــد 
إخوتهــا إلــى ســوريا أيــن مــات. تواصلــت أنيســة مــع أعضــاء المجموعــة 
ــة للحصــول علــى  التــي انضــم إليهــا شــقيقها فــي ســوريا فــي محاول
معلومــات عــن حياتــه هنــاك وظــروف وفاتــه. وقــد علمــت الشــرطة 
التونســية بهــذا االتصــال وألقــت القبــض عليهــا. أمضــت انيســة أســبوعا 
ــث  ــام، حي ــة، دون مح ــس العاصم ــي تون ــرطة ف ــدى الش ــاف ل ــي االيق ف
تــم اســتجوابها واإلســاءة إليهــا لفظيــا. وقــد أطلــق ســراحها مــع 
نهايــة فتــرة االيقــاف، ولكــن القضيــة ال تــزال قيــد البحــث. ومنــذ إطــاق 
ســراحها، تعرضــت هــي وأســرتها لمضايقــات أمنيــة. خضــع والداهــا 
لعــدة عمليــات تفتيــش إداريــة ســببت لهــم الوصــم فــي حييهــم. 
تزوجــت أنيســة بعــد وقــت قصيــر مــن إطــاق ســراحها، فتعــرض زوجهــا 
للمضايقــة المســتمرة أيضــا. واســتدعته الشــرطة عــدة مــرات، وتلقــى 

سة 
أني
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زيــارات مــن االعــوان فــي مــكان عملــه. كانــت الضغوطــات كبيــرة   لدرجــة 
أن انتهــى بهــم األمــر إلــى الطــاق. ذهبــت أنيســة للعيــش مــع أشــقائها 
ــة  ــا لدرج ــي منزله ــرطة ف ــن الش ــارات م ــى زي ــزال تتلق ــقيقاتها. وال ت وش
أن مالــك المنــزل هددهــا بالطــرد. وغالبــا مــا يتــم اســتدعاؤها إلــى مركــز 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــق مم ــى الطري ــش عل ــع للتفتي ــا تخض ــرا م ــرطة وكثي الش
ــي  ــا. وف ــع لمنطقته ــرطة الراج ــز الش ــي مرك ــتجوابها ف ــا ا واس اقتياده
ربيــع عــام 2021، تقدمــت أنيســة بطلــب للحصــول علــى جــواز ســفر لكنهــا 
لــم تتلــق جوابــا بعــد. تعيــش أنيســة, منــذ ســبع ســنوات, كابوســا ال يوجــد 
اي افــق النتهائــه . ترمــز قضيتهــا بشــكل خــاص إلــى اســتمرار ســوء 
المعاملــة التــي يتعــرض لهــا األشــخاص المصنفــون واآلثــار الخطيــرة التــي 

ــرته. ــي وأس ــخص المعن ــبة للش ــك بالنس ــى ذل ــب عل تترت

قمع المظاهرات

ــرت  ــية، تظاه ــورة التونس ــرة للث ــرى العاش ــاء الذك ــوم إحي ــي 2021، ي ــت 14 جانف ــي تل ــابيع الت ــي األس ف
مجموعــات مــن الشــباب مــن األحيــاء المفقرة فــي الشــوارع للتنديــد بتهميشــهم االقتصادي والسياســي، 
فضــا عــن العنــف البوليســي واإلفــات مــن العقــاب فــي تونــس. وفــي حملــة قمــع لهــذه االحتجاجــات، 
اعتقلــت الســلطات نحــو 1500 متظاهــر أو شــخص يشــتبه فــي مشــاركتهم فــي المظاهــرات. غالبــا مــا 
تكــون االيقافــات عنيفــة اســتجوبت قــوات األمــن الموقوفيــن دون حضــور محاميــن وأجبــرت بعضهــم علــى 

التوقيــع علــى المحاضــر. 

وردا علــى هــذا القمــع ودعمــا للضحايــا، خــرج العديــد مــن المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان إلــى الشــوارع. 
فتصاعــدت وتيــرة االســتجابة األمنيــة لهــذه الفئــات مصحوبــة بمزيــد مــن االعتقــاالت التعســفية. وتجــدر 

اإلشــارة إلــى أن 30 فــي المائــة مــن الذيــن تــم إلقــاء القبــض عليهــم كانــوا مــن القصــر.

ــى  ــدت أيضــا إل ــاد، كمــا امت ــب مناطــق الب ــي أغل ــن ف وقــد اســتهدفت موجــة القمــع هــذه المتظاهري
النشــطاء والشــباب مــن األحيــاء المفقــرة المشــتبه فــي مشــاركتهم فــي المظاهــرات. هــذا هــو الحــال 
بالنســبة لحفيــظ الــذي يقــول إنــه لــم يشــارك فــي المظاهــرات ولكــن نشــاطه كان يزعــج الســلطات المحلية 

فــي الســنوات األخيــرة. 
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ــا مــن الشــرطة  فــي إحــدى الليالــي فــي شــهر جانفــي، اقتحــم 12 عون
ــى  ــدوه إل ــدوه، وش ــه، وقي ــوا علي ــه، وقبض ــوا باب ــظ. وحطم ــزل حفي من
الحائــط ولكمــوه. كمــا أصيــب بقنبلــة غــاز مســيل للدمــوع فــي وجهــه. 
تــم جــره مــن قبــل االعــوان   إلــى ســيارة شــرطة وضربــوه علــى الطريــق 
المــؤدي إلــى المركــز. هنــاك، تعــرض حفيــظ للضــرب خاصــة فــي وجهــه، 
وأجبــره االعــوان علــى منحهــم حــق الوصــول إلــى حســاباته على شــبكات 
التواصــل االجتماعــي علــى هاتفــه. ثــم جــرده عونــان مــن مابســه 
ــع  ــى التوقي ــر عل ــل، أجب ــف اللي ــي منتص ــه. وف ــل إهانت ــن أج ــوراه م وص
علــى محاضــر لــم يتمكــن مــن قراءتهــا ولــم يكتشــف إال فيمــا بعــد أنــه 
اتهــم بالتمــرد والتشــهير والتحريــض علــى المشــاركة فــي المظاهــرات. 
ــه أو  ــرته بإيقاف ــاغ أس ــن إب ــات م ــن األوق ــت م ــي أي وق ــن ف ــم يتمك ول
ــى  ــث أمض ــرطة حي ــة الش ــى منطق ــظ إل ــل حفي ــم نق ــام. ث ــال بمح االتص
ثاثــة أيــام فــي الحجــز وأحيــل إلــى النيابــة العموميــة. وبفضــل المحامين 
الحاضريــن فــي ذلــك اليــوم، ســّجل وكيــل الجمهوريــة ادعــاءات العنــف 

ــاره التــي قدمهــا المحتجــز وأمــر باإلفــراج عنــه.  وآث

ظ
حفي

التعذيــب لجمــع  العالميــة لمناهضــة  التابعيــن للمنظمــة  برنامــج ســند والمناصــرة  تجّنــد فريقــي 
ــن والنشــطاء  ــات المتظاهري المعلومــات حــول هــذه الموجــة مــن القمــع الواســع النطــاق. ووفقــا لرواي
الذيــن تــم ايقافهــم لــم تحتــرم فــي معظــم الحــاالت الضمانــات اإلجرائيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
اإلجــراءات الجزائيــة، ممــا أعطــى الحريــة للشــرطة الســتعمال العنــف، خــارج اطــار حمايــة قضائيــة. ففــي 
جميــع الحــاالت، ألقــي القبــض علــى األشــخاص دون أمــر قضائــي. اذ ان االيقــاف الــذي يتــم دون اذن قضائــي 
ــان الشــخص فــي حالــة تلبــس وقــت القــاء القبــض عليــه.  يجــب ان يكــون مبــررا مــن الناحيــة القانونيــة ب
ــر  ــارخ لحظ ــاك ص ــي انته ــارع ف ــي الش ــم ف ــض عليه ــن قب ــرون مم ــاك كثي ــن، هن ــن الموقوفي ــن بي وم
التجــول الــذي صــدر فــي ســياق األزمــة الصحيــة. وهكــذا اســتخدم حظــر التجــول كســاح قانونــي لتبريــر 

ــاء الشــعبية. ــان فــي األحي موجــات كاملــة مــن االيقافــات التــي نفــذت فــي معظــم األحي

وفــي حــاالت أخــرى، ألقــي القبــض علــى متظاهريــن أو نشــطاء شــبان مشــتبه فيهــم فــي منازلهــم أو 
فــي الشــارع، دون أمــر قضائــي وبعيــدا عــن حالــة تلّبــس
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ل الجلود
جب

مروج
ال

ســاعدت محاميــة مــن شــبكة ســند أربعــة شــبان تــم ايقافهــم، أحدهــم 
فــي منزلــه والثاثــة اآلخــرون فــي الشــارع، بتاريــخ 19 جانفــي 2021 فــي 
جبــل الجلــود. حيــث احتفل الشــباب فــي اليــوم الســابق، بالذكــرى المئوية 
لنــادي الترجــي لكــرة القــدم ايــن اندلعــت اشــتباكات مــع الشــرطة. وفــي 
اليــوم التالــي، اوقفــت الشــرطة العديــد منهــم، حتــى الذيــن لــم يشــاركوا 
فــي حــدث اليــوم الســابق، لكنهــم كانــوا يرتــدون قميصــا يحمــل شــعار 
ــا 50  ــة قدره ــم بخطي ــم عليه ــم حك ــابا ث ــز 12 ش ــط. واحتج ــادي فق الن
دينــارا تونســيا النتهاكهــم حظــر التجــول فــي اليــوم الســابق إليقافهــم. 

وباإلضافــة إلــى اتهامهــم بانتهــاك حظــر التجــول، وجهــت إلــى أغلــب أشــخاص تهــم أخــرى مثــل إلحــاق 
ــي  ــة الت ــر الصحي ــاك التدابي ــرد، أو انته ــب، والتم ــام، والنه ــق الع ــق الطري ــن، غل ــكات اآلخري ــرر بممتل الض

صــدرت فــي زمــن الجائحــة.  

فــي 17 جانفــي 2021، ألقــي القبــض علــى نحــو 15 شــابا بعــد مظاهــرة. 
ــى  ــداء عل ــة االعت ــول ومحاول ــر التج ــاك حظ ــم انته ــم ته ــت إليه ووجه
بيــن  مــن  وشــابين  قاصــرا  ســند  قابلتــه  محــام  ومثــل  الممتلــكات. 
ــر  ــد حظ ــارع بع ــي الش ــم ف ــض عليه ــي القب ــه ألق ــال إن ــة. وق المجموع
التجــول بالرغــم مــن حوزتهــم للتراخيــص الازمــة. وقــد تعرضــوا للعنــف 
أثنــاء احتجازهــم لــدى الشــرطة وانتهــى بهــم األمــر إلــى التوقيــع علــى 
محاضــر دون قراءتهــا. وحكــم علــى القاصــر بالســجن مــع وقــف التنفيــذ، 

ولكــن حكــم علــى الشــابين البالغيــن بالســجن ألكثــر مــن عــام ونصــف.
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ــرا مــا اســتجوبوا دون حضــور  ــاء فتــرة االحتفــاظ وكثي ــم االعتــداء علــى اغلبيــة الشــباب الموقوفيــن اثن ت
محاميــن، وأجبــر بعضهــم علــى التوقيــع علــى محضــر. ولــم يتمكــن أولئــك الذيــن اســتفادوا مــن وجــود 
محــام أثنــاء فتــرة ايقافهــم مــن التحــدث معهــم علــى انفــراد كمــا يقتضــي القانــون. ووفقــا لمحامــي 
مــن شــبكة برنامــج ســند، فــإن الشــرطة تذرعــت بعــدم وجــود الوقــت الكافــي نظــرا للعــدد الكبيــر جــدا مــن 

الموقوفيــن. 

فــي 17 جانفــي 2021، اعتقــل الحــرس الوطنــي بصفاقــس ســتة شــبان 
أمــام منزلهــم بعــد بــدء توقيــت حظــر التجــول. ووفقــا للمحاميــن الذيــن 
كلفتهــم أســرهم بالدفــاع عنهــم بعــد ايقافهــم تحفظيــا ا، تعــرض 
ــل  ــا للتنق ــم ترخيص ــم. وكان ألحده ــاء ايقافه ــرب أثن ــم للض ــد منه العدي
أثنــاء فتــرة حظــر التجــول، لكــن االعــوان الــذي اوقفــوه قامــوا بتمزيقــه. 
واقتيــد الشــبان إلــى مركــز للحــرس الوطنــي حيــث تعــرض اثنــان منهــم 
علــى األقــل للعنــف الجســدي. واحــد مــن هــؤالء الشــبان تــم تكســير أحــد 
أســنانه، ثــم اقتيــدوا إلــى مقــر فرقــة األبحــاث والتفتيــش حيــث لــم توجــه 
ــاق  ــا بإلح ــن أيض ــط ولك ــول فق ــر التج ــت حظ ــاك توقي ــة انته ــم تهم له
الضــرر بالممتلــكات و غلــق الطريــق العــام وانتهــاك اإلجــراءات الصحيــة 
المنصــوص عليهــا زمــن الجائحــة. كمــا قــام االعــوان بتدليــس المحاضــر 
زاعميــن أن الشــبان الســتة تــم ايقافهــم وهــم بصــدد حــرق إطــارات 
الســيارات فــي مــكان المظاهــرة لكــن فــي الواقــع، تــم القبــض عليهــم 
ــا  ــاف. كم ــرة االيق ــاء فت ــتة أثن ــبان الس ــتنطاق الش ــم اس ــم يت ــدا. ول بعي
قــام أعــوان فرقــة األبحــاث والتفتيــش بتحريــر المحاضــر مطالبيــن اياهــم 
باإلمضــاء. رفــض عبــد هللا، وهــو أول مــن اســتدعي للتوقيــع، على أســاس 
أنــه لــم يتــم اســتجوابه وأنــه ال يعــرف محتويــات المحضــر. فقــام االعــوان 
بضربــه بالعصــي والصفعــات والــركات، بمــا فــي ذلــك فــي وجهــه، حتــى 
ــر ممــا جعلهــم  ــن بنفــس المصي ــد الخمســة اآلخري ــم تهدي ــع. كمــا ت وّق
جميعــا يوقعــون. ولــم يمثلــوا أمــام وكيــل الجمهوريــة عنــد نهايــة فتــرة 
االيقــاف بســبب االجــراءات المتخــذة بســبب جائحــة كوفيــد 19، وتــم 

ــرة. ــي مباش ــاف التحفظ ــن االيق ــم ره وضعه

س
صفاق
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وفــي معظــم الحــاالت، لــم يتــم اعــام الموقوفيــن بحقهــم فــي إجــراء فحــص طبــي ولــم يتمتعــوا بــه 
عندمــا طلبــوا ذلــك. وباإلضافــة إلــى ذلــك، لــم يتمكــن أغلبيــة الموقوفيــن البالغيــن مــن اعــام عائاتهــم. 

وفــي بعــض الحــاالت، لــم يســمح حتــى للقصــر باالتصــال بوالديهــم.

تــم ايقــاف أشــرف البالــغ مــن العمــر 17 ســنة فــي حيــه بمدينــة صفاقــس 
صديقــه.  برفقــة  النهــار،  منتصــف  حوالــي   ،2021 جانفــي   17 يــوم 
واتهمهمــا االعــوان بانتهــاك حظــر التجــول وحــرق اإلطــارات علــى الطريــق 
ــق أي  ــم يتل ــن. ول ــى األرض وأهي ــرف عل ــحب أش ــه، س ــاء ايقاف ــام. وأثن الع
إعــام بحقوقــه أثنــاء فتــرة ايقافــه. وفــي مركــز الشــرطة، تلقــى لكمــة 
فــي رأســه وركل فــي معدتــه. وتعــرض لإلهانــة والتهديــد بتلفيــق تهــم 
كيديــة.  فقــام باإلمضــاء علــى المحضــر مــن دون أن يتمكــن مــن قراءتــه. 
وعلــى الرغــم مــن أنــه قاصــر، لــم يتــم إعــام والديــه بإيقافــه إال عندمــا مثل 
أمــام قاضــي األحــداث بعــد ثاثــة أيــام. ورفــض قاضــي األحــداث االســتماع 
إليــه امــرا بوضعــه باإليقــاف التحفظــي فــي مركــز اإلصــاح بســيدي بوزيــد. 
ولــم يكــن لديــه محــام ولــم يتــم إعامــه بحقــه فــي الحصــول علــى واحــد.. 

ف
شر

أ

ــى  ــا دون حت ــن احتياطي ــاف المتهمي ــة بإيق ــل الجمهوري ــاعدو وكي ــر مس ــدا، يأم ــرة ج ــاالت كثي ــي ح وف
رؤيتهــم. وأفــاد محــام مــن شــبكة محامــي برنامــج ســند أنــه مــن بيــن 30 مــوّكا ســاعدهم بعــدان تــم 
ايقافهــم بمناســبة االحتجاجــات، لــم يلتــق مســاعد وكيــل الجمهوريــة بــأي واحــد منهــم. واضطــر بعــض 
ــام  ــف الت ــد الضع ــا يؤك ــو م ــم. وه ــاض ومحاكمته ــة ق ــل مقابل ــابيع قب ــار أس ــى االنتظ ــون إل الموقوف

ــة. للعدال

منــذ حملــة قمــع االحتجاجــات الواســعة النطــاق التــي عرفهــا شــهري جانفــي وفيفــري 2021، أســفرت 
احتجاجــات أخــرى عــن تدخــات أمنيــة وايقافــات غيــر متناســبة، وأســفرت عــن انتهــاكات متعــددة.
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ــة  ــزت العاصم ــي ه ــات الت ــر االحتجاج ــى إث ــوان 2021، وعل ــهر ج ــي ش ف
نتيجــة حادثــة اعتــداء بوليســي، تدخلــت الشــرطة بطريقــة عنيفــة لتفريق 
ــر 15  ــن العم ــغ م ــل يبل ــرطة طف ــوان ش ــف اع ــث، اوق ــن. حي المتظاهري
ــه  ــل نقل ــوه قب ــوة وركل ــه بالق ــن مابس ــردوه م ــارع، وج ــي الش ــا ف عام
فــي الســيارة. وخلفــت مقاطــع الفيديــو الموثقــة للمشــهد موجــة مــن 
الغضــب أجبــرت وزارة الداخليــة علــى الــرد بإيقــاف مرتكبــي االعتــداء عــن 

ــا. ــزال التحقيــق القضائــي جاري العمــل. وال ي

ن  
سي

ي ح
سيد

استهداف نشطاء مجمـوعـات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي 
ومغايري الهوية الجنسانية ++

كمــا شــهد العامــان الماضيــان تصاعــدا فــي االعتــداءات ضــد أفــراد مجتمــع المثليــات والمثلييــن ومزدوجي 
الميــل الجنســي ومغاّيــري الهويــة الجنســانية مــن طــرف أعــوان الشــرطة واألفــراد علــى حــد الســواء. فــي 
كثيــر مــن الحــاالت، يرفــض الضحايــا تقديــم شــكوى خوفــا مــن ماحقتهــم قضائيــا بموجــب الفصــل 230 

مــن المجلــة الجنائيــة، التــي تجــرم المثليــة الجنســية.

كمــا تعــرض أعضــاء جمعيــات حقــوق المثلييــن والمثليــات ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة 
الجنســانية إلــى االعتــداءات والمضايقــات، وخاصــة جمعيــة »دمــج« للعدالــة والمســاواة التــي يزعــج 
نشــاطها الســلطات. منــذ نهايــة ســنة 2019 قدمــت »دمــج« 49 شــكاية فــي التعذيــب أو العنــف لمصالــح 
ــة فــي  ــم المســاعدة القانوني ــة وتقدي ــة مؤخــرا دورا هامــا فــي مراقب وزارة العــدل. وقــد لعبــت الجمعي
ســياق االحتجاجــات التــي عاشــتها البــاد فــي شــهر جانفــي 2021. ونتيجــة لذلــك، تعــرض أعضاؤهــا مــرة 
أخــرى للترهيــب والتهديــد لدرجــة أنهــم لــم يعــودوا قادريــن علــى االجتمــاع فــي مقرهــم. بــل إن بعضهــم 
تلقــى تهديــدات بالقتــل واالعتــداء عبــر الهاتــف. وقــد تمــت محاكمــة العديــد منهــم بســبب نشــاطهم. 
وّثــق فريقــي برنامجــي ســند و المناصــرة التابعيــن للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب عــدة حــاالت 
ــة  ــري الهوي ــي ومغاّي ــل الجنس ــي المي ــات ومزدوج ــن والمثلي ــطاء المثليي ــد نش ــة ض ــداء أو مضايق اعت

الجنســانية ++ ، بمــا فــي ذلــك بــدر بعبــو ، رئيــس جمعيــة »دمــج«. 
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تعــرض بــدر بعبــو في عــدة مناســبات، خــال الســنوات األخيــرة، للمضايقة 
واالعتــداء.  ففــي شــهر نوفمبــر 2020 قامــت الشــرطة بالضغــط علــى 
صاحــب الشــقة التــي يؤجرهــا   إلى أن قام بطــرده. وفي الشــهر الموالي، 
تلقــت عائلــة بــدر مكالمــات هاتفيــة مــن مجهوليــن تنــدد بأفعالــه التــي 
يزعمــون انهــا غيــر محترمــة. وفــي شــهر فيفــري 2021 اكتشــف وجــود 
ــل  ــن قب ــوم م ــرض لهج ــي، تع ــهر التال ــي الش ــه. وف ــب منزل ــا يراق عون
ــددوه  ــوه وه ــة. وضرب ــس العاصم ــة تون ــط مدين ــي وس ــراد ف ــة أف أربع
ــة  ــار قليل ــة للشــرطة متمركــزة علــى بعــد أمت بالقتــل تحــت أنظــار دوري
حيــث ذهــب المعتــدون فيمــا بعــد ليمزحــوا معهــم.  كمــا وتعــرض بــدر 
العتــداء جديــد   فــي شــهر ســبتمبر 2021، دائمــا بحضــور دورية للشــرطة 
غيــر مباليــة بمــا حــدث. وأخيــرا، فــي شــهر أكتوبــر الماضــي، تعــرض بــدر 
العتــداء اخــر، وهــذه المــرة مــن قبــل اعوانــا الشــرطة. اقتــرب منــه عونان 
فــي الشــارع وضربــاه وأهانــاه وهــدداه بالقتــل. وأوضحــا لــه أن االعتــداء 
كان يهــدف إلــى معاقبتــه علــى تقديمــه شــكاوى ضــد اعــوان الشــرطة. 
ثــم تــركاه علــى األرض وســرقا هاتفــه وحاســوبه المحمــول ومحفظتــه 
ووثائــق أخــرى. وحتــى اآلن، لــم تخضــع أي مــن هــذه االعتــداءات لتحقيــق 

جــدي وســريع ونزيــه. 

بدر 
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ــة:  ــا االنتقامي ــى القضاي ــف إل ــن العن 3.2.  م
ــق ــتراتيجية تضيي اس

ــوا  ــي تعرض ــروف الت ــم والظ ــن مامحه ــر ع ــض النظ ــاتي، بغ ــف المؤسس ــا العن ــرض ضحاي ــا يتع ــرا م كثي
فيهــا للتعذيــب أو االعتــداء، لضغــوط أو أعمــال انتقاميــة لردعهــم أو معاقبتهــم علــى تقديــم الشــكاوى.

تقــدم مختــار، وهــو شــاب تعــرض للضــرب فــي مركــز رياضــي فــي 
الشــمال الغربــي التونســي بعــد أن أبــدى ماحظــة ألعــوان شــرطة 
يرتــدون مابــس مدنيــة، تقــدم بشــكوى ضــد المعتديــن. وقــد تــم تصويــر 
ــار فــي  ــك، قــرر مخت ــداء وبشــهادة عــدة أشــخاص. ومــع ذل مــكان االعت
نهايــة المطــاف ســحب شــكواه وقبــول الوســاطة بعــد ضغــوط شــديدة 

ــرته. ــى أس ــه وعل علي

نجمــة، امــرأة تبلــغ مــن العمــر 25 عامــا مــن الوســط الغربــي التونســي. 
كانــت تنــوي الــزواج مــن عــون شــرطة ولكــن العاقــة تدهــورت وقــررت 
ــا  ــي مضايقته ــابق ف ــا الس ــرع خطيبه ــن، ش ــك الحي ــذ ذل ــا. ومن قطعه
ــاب  ــة الذه ــررت نجم ــاي 2021، ق ــهر م ــام ش ــد أي ــي أح ــلتها. وف وهرس
إلــى المركــز الــذي يعمــل فيــه خطيبهــا الســابق للتنديــد بأفعالــه 
ــا  ــا معتدي ــارع نحوه ــة فس ــا قادم ــابق رآه ــا الس ــن خطيبه ــه. لك لرئيس

 مختار
مة

نج
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عليهــا باللكــم كمــا حــاول خنقهــا بحجابهــا وخلــع مابســها فــي الشــارع 
مهينــا اياهــا. أصيبــت بكدمــات ورضــوض فــي رقبتهــا تتطلــب عاجــا. كمــا 
تعرضــت المــرأة التــي كانــت ترافقهــا للكــم والــركل. فتدخــل عــون لوقــف 
االعتــداء. ذهبــت المرأتــان إلــى المستشــفى ثــم إلــى مركــز شــرطة آخــر 
ــوا  ــا وحاول ــخروا منهم ــز س ــي المرك ــوان ف ــن االع ــكوى. لك ــم ش لتقدي
إقناعهمــا بعــدم تقديمهــا. وقامــوا أخيــرا بإخبــار الخطيــب الســابق الــذي 
وصــل بعــد ذلــك بوقــت قصيــر مــع أفــراد أســرته وأعضــاء النقابــة الجهوية 
لقــوات األمــن. وهــّدد المعتــدي وزمــاؤه النقابيــون المرأتيــن وأخبروهمــا 
بأنهمــا لــن يتمكنــا أبــدا مــن إثبــات االعتــداء. بــل هددوهــن بتقديــم 
شــكوى ضدهمــا بتهمــة هضــم جانــب موظــف عمومــي. وتمســكت 
ــابيع  ــة أس ــد بضع ــحاب بع ــاف باالنس ــا المط ــى بهم ــن انته ــان ولك المرأت

تحــت الضغــط

يتــم تلفيــق تهــم هضــم جانــب موظــف عمومــي لعديــد الضحايــا علــى أســاس الفصــل 125 مــن المجلــة 
ــى  ــدف إل ــف وته ــة للعن ــم مصاحب ــذه الته ــون ه ــا تك ــادة م ــرا. وع ــدال كبي ــر ج ــل يثي ــو فص ــة وه الجنائي
ــن  ــوان الذي ــاة األع ــن مقاض ــاع ع ــة لامتن ــى الضحي ــط عل ــة و/أو لضغ ــفية الاحق ــداءات التعس ــر االعت تبري
اعتــدوا عليهــا. واســتخدام األعــوان االتهــام الباطــل أمــر شــائع جــدا، وهــو أمــر أكثــر إشــكالية ألنــه كثيــرا مــا 
يــؤدي إلــى إجــراءات قانونيــة فعالــة بتواطــؤ القضــاة.  وتكــون الماحقــات القضائيــة بتهمــة اهضــم جانــب 
موظــف أســرع بكثيــر مــن التحقيقــات المتعلقــة بالتعذيــب أو العنــف ضــد أعــوان قــوات األمــن. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، ففــي حيــن أن هــؤالء األشــخاص ال يتــم ايقافهــم ابــدا - باســتثناء حــاالت نــادرة - فــإن األشــخاص 
ــل  ــجن قب ــون بالس ــا يودع ــادة م ــف ع ــب موظ ــم جان ــق اهض ــيطة تتعل ــة بس ــكاب جريم ــن بارت المتهمي

تبرئتهــم أو الحكــم عليهــم بعقوبــة تتماشــى مــع فتــرة االيقــاف التحفظــي. 
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وثقــت ســند حالــة فريــد، وهــو صحفــي تــم ايقافــه مــن طــرف الشــرطة 
ــه  ــاء تغطيت ــي 2021، أثن ــوم 26 جانف ــة ي ــس العاصم ــي تون ــارع ف بالش
الحتجــاج. ألقــي عليــه القبــض بعــد توقيــت حظــر التجــول رغــم امتاكــه 
لترخيــص. ضربــه االعــوان الذيــن قامــوا بمراقبتــه. طلــب تقديــم شــكوى 
ضدهــم. وصلــت فرقــة شــرطة أخــرى واقتــداه إلــى المركــز. الحــظ العــون 
الــذي اســتمع إليــه فــي المركــز آثــار العنــف. وصــل محاميــه لمســاعدته. 
ــه  ــا أن ــرطة، مدعي ــز الش ــى مرك ــا إل ــل أيض ــدي وص ــون المعت ــن الع لك
تعــرض لاعتــداء مــن قبــل فريــد. واحتجــز هــذا األخيــر بتهمة هضــم جانب 
موظــف عمومــي. وعلــى الفــور، حصــل العــون المعتــدي علــى شــهادة 
طبيــة صــادرة مــن المستشــفى، بينمــا اضطــر فريــد إلــى االنتظــار ثاثــة 
أيــام حتــى يتــم فحصــه.  تجنــدت النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 
ــرة الجناحيــة، التــي قضــت بتخطئتــه  ــد أمــام الدائ لمســاعدته. مثــل فري

بمبلــغ مائتــي دينــار. لــم يحصــل فريــد علــى حكــم عــادل لمــا أصابــه.

فريد
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ال تبرير للتعذيب

 الظروف 
مهما كانت 
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شكـــر
لــم يكــن عمــل ســند وهــو برنامــج المســاعدة المباشــرة لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة فــي تونــس 
التابــع للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، ممكًنــا مــن دون التعــاون الجيــد مــع شــركائنا فــي 
ــكر  ــب بالش ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــدم المنظم ــة. تتق ــات العمومي ــي والمؤسس ــع المدن المجتم
الجزيــل لجميــع أصدقائهــا وشــركائها الذيــن يســعون جاهديــن لتحســين حيــاة األشــخاص الذيــن عانــوا مــن 

ــون وضــد اإلفــات مــن العقــاب. ــة الفان ــم دول ــون مــن أجــل تدعي ــن يعمل ــم والعنــف، والذي الظل

ــة  ــد ادارة التنمي ــا وتحدي ــكرها لمانحيه ــن ش ــرب ع ــب أن تع ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــود المنظم ت
بالكنفيدراليــة السويســرية واالتحــاد األوروبــي ومكتــب الواليــات المتحــدة للديمقراطيــة لحقــوق اإلنســان 

ــب. ــا التعذي ــح لضحاي وشــؤون العمــل وصنــدوق األمــم المتحــدة للتبرعــات لصال
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ان مضمــون هــذا التقريــر هــو مــن مســؤولية المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب ويلزمهــا 
هــي فقــط وال يجــوز تأويلــه، بــأي حــال مــن األحــوال، علــى أنــه يعكــس وجهــة نظــر المؤسســات 

التــي تدعمهــا.

تشــكر المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب فريقهــا للمســاعدة المباشــرة، وباألخــص نجــاء 
الطالبــي، وصابريــن قاطــري، وســارة عطافــي، ولبابــة شــلبي، وأمــل الشــريف ونجــاء ســليم علــى 
مهنتيهــم فــي االحاطــة بالضحايــا وكذلــك فريــق العمــل القانونــي ســند الحــق، وخاصــة هيليــن 
لوجــي، وإينــاس لملــوم، وحفيــظ حافــي، وأســامة بوعجيلــة، ووهيبــة رابــح علــى المتابعةالدقيقــة 
للقضايــا االســتراتيجية التــي تكــون دائمــا مصحوبــة بحمــات مناصــرة. تــم اعــداد هــذا التقريــر مــن 
طــرف هيلبــن لوجــي ونجــاء الطالبــي ونجــاء ســليم بنــاًء علــى ماحظــات الفريــق ومعطياتهــم. 

شــكرًا لــكل مــن ســاعد فــي إنهــاء صياغــة هــذا التقريــر بنصائحهــم.

أخيــًرا، تــود المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أن تعــرب عــن امتنانهــا لألســتاذ مختــار 
الطريفــي لدعمــه القيــم والمتواصــل.
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ترخص المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالنسخ المجاني لمقتطفات من هذا التقرير بشرط ذكر االعتماد وإرسال 

نسخة من المنشور الذي يحمل المقتطف إلى مقرها الرئيسي.

 LMDK Agency تصميم: وكالة
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تقرير سند 

إلى متى ؟
العنف المؤسساتي


