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 منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية تطالب باإلفراج الفوري عن عصام بوقرة   من:16  تونس

 األسايس   

 
بالسجن    2021أوت    24منذ    ُمحتجزال   عصام بوقرةُحكم عىل المخرج التونيس  ،  2022نوفمرب/ترشين الثاني    24في  

ْ استخدام وحيازة القنب الهندي  15لمدة   ومع    والَت ال ينبغي تجريمهما في المقام األول.  ،)زطلة (شهًرا بتهمَتي
وكيل    ذلك، استئناف  بسبب  الحكم  مدة  عن  زادت  احتجاز  مدة  بالفعل  قىض  أنه  من  الرغم  عىل  السجن  في  ظّل 

 الجمهورية. 

المنظمات   الفوري عنه ألن احتجازه  الموقعون  واألشخاصتحث  التونسية عىل اإلفراج  السلطات  نظر ا  تعسفي    كان  أدناه  ا 
ستمرار احتجازه عىل الرغم من المدة اليت قضاها في السجن. باإلضافة إىل ذلك، فإن بوقرة الهم الموجهة إليه وطبيعة الت  ل

ا، ندعو السلطات التونسية إىل إجراء  فيه. وأخري    يقبعفي حاجة ماسة إىل مساعدة طبية ال يمكن توفريها في السجن الذي  
، إللغاء تجريم  1992لسنة    52عدد  في ذلك القانون  ، بما  بالمخدرات  المتعلقة  سياساتالقوانني والمراجعة شاملة لجميع  

استخدام وحيازة المخدرات لالستخدام الشخيص وضمان توسيع نطاق الخدمات الصحية وغريها من الخدمات االجتماعية 
 لمعالجة المخاطر المتعلقة بتعاطي المخدرات. 

يانة، تونس العاصمة، عىل عصام بوقرة بالسجن ، حكمت المحكمة  2022نوفمرب   24في يوم محاكمته في  االبتدائية في أر
ا. وبالنظر إىل طول المدة اليت قضاها عصام بالفعل في الحبس االحتياطي، كان ينبغي إطالق رساحه بعد  شهر    15لمدة  

المحكمة   لدى هذه الفرتة في السجن. ومع ذلك، في اليوم نفسه، استأنف وكيل الجمهورية أصال  صدور الحكم ألنه قىض  
ا عىل ما يبدو إىل تشديد العقوبة. ومن المقرر عقد جلسة االستماع أمام محكمة  االبتدائية بتونس الحكم الصادر بحقه سعي  

 .  2023 يفريف 13االستئناف في تونس العاصمة في 

زاره والده عدة مرات  وقد  .  والرضوريةرم عصام بوقرة من الحصول عىل الرعاية الصحية الكافية العاجلة  وأثناء احتجازه، ح  
ا لتاريخ اإلصابة  نظر  و في سجن المرناقية حيث يحتجز. وأبلغ منظمة العفو الدولية أن ابنه يعاني من نزيف منذ عدة أسابيع.  

عصام، أوىص طبيب األرسة بإجراء فحوصات طبية كل ستة أشهر.   برسطان القولون في األرسة، مما أدى إىل وفاة والدة 
ألن المرفق الطيب في السجن غري   الالزمةتزويده بالفحوصات الطبية  عن  سلطات السجن    تقاعستمنذ اعتقاله،  وومع ذلك،  

طبيب مؤهل خارج    طلب عصام بوقرة رؤيةوأو تنظري القولون.    التصوير باألشعةمجهز لتقديم الفحوصات اليت يحتاجها، مثل  
 ، لكن سلطات السجن تجاهلت طلباته.2022ريل فمنذ أ  أكرث من مرة السجن

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/6183/2022/ar/
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المخدرات.  ت   المحرومني من حريتهم في تونس لمجرد تعاطيهم  ا  وفق  ولخص محنة عصام بوقرة معاناة آالف األشخاص 
،  2019شخص بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات في    2500أكرث من  احت جز  ،  " محامون بال حدودمؤسسة "  مؤخر ا عنصدر    لتقرير

في تونس، حيث تجاوزت السجون بالفعل    هاأمد  طال. يعد اكتظاظ السجون مشكلة  فقط بداعي االستخداممنهم    %60و
م بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. العديد منهيقبع  ،  مرفق   18,000سجني في    22,000حوايل  وجود  مع  القصوى    طاقتها

وثقت منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تسهلها قوانني و
 52  عددفي حني تم تعديل القانون  وضباط الرشطة.  قبل  من  الجسدي واللفظي    االعتداءالمخدرات العقابية، بما في ذلك  

بشكل أسايس للحد من اكتظاظ السجون، تستمر انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن هذا القانون   2017في   1992لسنة 
 بال هوادة. 

الحد من استخدام المخدرات وتوفرها، مما   في  الشخيصوقد أخفق حظر وتجريم استخدام وحيازة المخدرات لالستخدام  
مرور  من    الرغم  وعىلنتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان.  ويؤدي إىل ا   األفرادا لصحة  ا مباش   من ذلك تهديد  يشكل بدال  

سنوات من التجريم، ظلت معدالت تعاطي المخدرات مستقرة إىل حد كبري عىل مستوى العالم منذ أن بدأت الحكومات في  
الصحة، " بالحق في  المعين  الخاص  المقرر  المخدرات. وكما الحظ  زالتنفيذ حظر  تعاطي    ثابتيواصلون بشكل  الناس    ما 

يس لفرض عقوبات  سار األالمربر   يعترب تعاطي المخدراتعن ردع حىت وإن كان الالنظر عن القوانني الجنائية،  رصفالمخدرات ب 
الشأن  جنائية لذلك،  بهذا  ونتيجة  المتحدة  أوصت".  األمم  ووكاالت  اإلنسان  حقوق  آليات  من  تجريم    الدول  العديد  بإلغاء 

 لالستخدام الشخيص كوسيلة لحماية الصحة العامة وحقوق اإلنسان.  استخدام وحيازة المخدرات

سافر  رافيكي في تونس،  غالتصميم ال   ما درسبعدو ا من القريوان.  عام    39مخرج تونيس يبلغ من العمر  هو  عصام بوقرة  
عىل قنوات  سلسالت  م  عدةأخرج  وقد  درس السينما في لوس أنجلوس.  ليشغفه وليواصل سعيه وراء    الواليات المتحدةإىل  

من القريوان، مدينة  تدور أحداثه حول صيب  الذي  ،  "فراشة"  ،القصري  ونال شهرته من فيلمه.  التلفزيون التونيس والجزائري
رةتونسية     قد قوبل فيلم و.  رفض واستهجان جميع َمن حولهعىل الرغم من    أن يسعى وراء شغفه ومحافظة، يقرر    مفقر

الثانية   النسخةأفضل فيلم قصري في  "القبة الذهبية" عن    بجائزةبوقرة بينما كان في السجن    وفازالنقاد    بإشادة"  فراشة "
 . 2022 لعام  في باريس ( Mon Premier Film Festival)  السينمائي "فيلمي األول"من مهرجان  

 الجمعيات الموقعة:     و المنظمات 

 منظمة العفو الدولية   •
 الذاكرة الجماعية من أجل الحرية •
 الحركة المواطنية للتونسيني في فرنسا  •
 دمج  –الجمعية التونسية للعدالة والمساواة  •
 الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان  •
 والحريات جمعية تقاطع من أجل الحقوق  •
  جمعية المفكرة القانونية •
 منظمة محامون بال حدود  •

https://asf.be/publication/francais-les-echecs-de-la-reforme-de-la-loi-52-relative-a-la-consommation-et-au-trafic-de-stupefiants/
https://asf.be/publication/policy-brief-lutter-contre-la-surpopulation-carcerale-en-tunisie-2/
https://www.hrw.org/ar/report/2016/02/02/285927
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-health/drug-policy-and-drug-use
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%91%D8%AC+%D9%81%D9%8A+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%8C+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3...%0D%0A%0D%0A,520,27968,3
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 جمعية موجودين  •
 "تونس-جمعية "أخصائيون نفسانيون العالم •
 الجمعية التونسية للحراك الثقافي  •
 الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل  •
 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية  •
 المنظمة التونسية لألطباء الشبان •
 نتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية الم •
 المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب  •

 األشخاص الموقعون: 

 "Free Faracha" عبد الجليل بوقرة، منسق حملة •
 عبد الكريم الالغي، مدافع عن حقوق اإلنسان وأستاذ جامعي  •
 أسماء صربي  •
 التعذيب شكري لطيف، رئيس جمعية المنظمة التونسية لمناهضة  •
 فاطمة الزهراء  •
 مجموعة توحيدة بالشيخ  هادية بلحاج، طبيبة ورئيسة •
 منية بن جميع، استاذة جامعية •
 مختار طريفي، رئيس شفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان  •
 نبيلة حمزة، مستشارة بلدية وعالمة إجتماع •
 اسامة هالل، محامي  •
 سناء بن عاشور، رئيسة جمعية بييت  •
 هاجري طبيبة ومدافعة عن حقوق االنسان سالمة  •

  

 

                                                                                       

 

 
 
 
 

 


