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فيیفريي 2015 

!
تقديیم 

تقدمم االمنظّمة هھھھذاا االتقريیر لشهھر فيیفريي 2015 حولل حاالتت االتعذيیب ووااالنتهھاكاتت االجسديیة وواالمعنويیة االتي ططالت 
عددداا من ااألشخاصص االذيیّن ااتصلواا بالمنظمة٬، بصفة شخصيیة أأوو بوااسطة االعائالتت٬، للتبليیغ عما تّعرضواا إإليیهھ. 

وو ترااووحت االحاالتت االمعلم بهھا بيین االتعذيیب ووسوء االمعاملة وواالعنف ووااإلفرااطط في ااستعمالل االقّوةة خاللل تفريیق 
االتجمعاتت أأوو أأثناء االمدااهھھھماتت ووكذلك حاالتت تلفيیق االتهھم ووااإليیقافف االتعسفي. 

وونتج عن تلك ااالنتهھاكاتت مخلفاتت بدنيیة ووصدماتت نفسيیة للضحايیا االوااقع ااستهھداافهھم.ووقد ااتضح أأنن عددداا االضحايیا 
يیحرمونن في االعديید من االحاالتت من االحصولل على االملفاتت االطبيیة في االحاالتت االتّي يیكونن فيیهھا االعنف صاددرراا عن 
أأعواانن االسلطة االعموميیة ووهھھھذاا ااألمر غيیر قانوني ووغيیر مقبولل خاصة ووأأنن تلك االملفاتت تعتبر هھھھامة بالنسبة إإلى 

تكويین االملفاتت االقضائيیة. 

ووتالحظ االمنظّمة أأنن االنظر في شكاوويي االتعذيیب الززاالل يیتسم بالبطء خالفا للشكاووىى االتي يیرفعهھا أأعواانن االسلطة 
االعموميیة ّضد بعض االموااططنيین من ضحايیا ااالنتهھاكاتت.ووهھھھذاا ااالختاللل يیتركك اانطباعا سلبيیا وو يیؤشر إإلى توااصل 

ظظاهھھھرةة ااإلفالتت من االعقابب. 

ووما يیلفت االنظر خاللل حاالتت هھھھذاا االشهھر هھھھو تفاقم عددد قضايیا ااالنتقامم االمرفوعة من قبل أأعواانن االسلطة االعموميیة 
ّضد ضحايیا ااالنتهھاكاتت االذيین تجرؤؤاا ووررفعواا شكاوويي ضّدهھھھم ووأأصروواا على االتمسك بحقوقهھم. ووقد تم ااالحتفاظظ 
بالعديید من هھھھؤالء االضحايیا ووأأحيیلواا على االقضاء بحالة إإيیقافف٬، وويیحصل عددد  منهھم على أأحكامم بالبرااءةة ووتركك 
االسبيیل٬، في حيین يیتم االحكم باإلدداانة على بعضهھم ااألخر ررغم ضعف ااألددلة ّضدهھھھم مثل حالة االسيیّد هھھھادديي 

االحمزااوويي.ووهھھھذاا ووتؤكد االمنظّمة أأنّن عمليیة إإيیقافهھم تتم بصفة تعّسفيیة ووألعرااضض اانتقاميیة صرفة. 

!
حالة االسيیّد االهھادديي االحمزااوويي:  

خاللل شهھر دديیسمبر 2014 تم إإيیقافف االسيیّد االهھادديي االحمزااوويي بمحطة االمتروو برشلونة ووسط االعاصمة تونس من قبل 
أأعواانن شرططة وو تعرضض إإلى االتعنيیف االشديید من قبلهھم في االشاررعع٬، ثم نقل إإلى مركز شرططة محطة برشلونة وو منهھ 
إإلى مركز شرططة شاررلل دديیغولل حيیث تم تحريیر محضر بشأنهھ وو ااالحتفاظظ بهھ بتهھمة االسكر. وو لما مثل أأمامم قاضي 
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االناحيیة فسر لهھ خلفيیة االقضيیة وو أأثارر االتعذيیب على مستوىى ساقيیهھ وو ذذررااعيیهھ فقضت االمحكمة بعدمم سماعع االدعوىى في 

حقهھ. 

 ووبتارريیخ 09/02/2015 أأعيید إإيیقافف االسيیّد االهھادديي لدىى نزوولهھ من االمتروو بساحة برشلونة وو أأقتيید إإلى مركز شرططة 
سيیديي االبشيیر أأيین حررر بشأنهھ محضر بحث في االسرقة ووتم ااالحتفاظظ بهھ وو تم إإعالمم ززووجتهھ بأنهھ سيیحالل إإلى االقضاء 

في ووقت الحق. 

وو بتارريیخ 13/02/2015 أأحيیل على االنيیابة االعموميیة بتونس وو صدررتت بشأنهھ بطاقة إإيیدااعع بسجن االمدني بالمرناقيیة 
في اانتظارر االمحاكمة٬، ووعيینت جلسة للنظر في قضيیتهھ يیومم 25/02/2015 . 

ووبالجلسة أأمامم االداائرةة االجناحيیة بتونس الحظت محاميیة االموقوفف أأنّن االحمزااوويي وواالشخص االثاني االموقوفف معهھ في 
االقضيیة لم يیمضيیا على محاضر االبحث وواانن االشاكي هھھھو عونن أأمن وومع ذذلك قضي ّضدهھھھم بالسجن مّدةة أأرربعة 
أأشهھر.ووااشتكي االحمزااوويي بالجلسة أأنهھ تعرضض إإلى االضربب على مستويي االرأأسس وو مؤخر االرقبة بمركز سيیديي 

االبشيیر بتونس. 

ووتعودد خلفيیة هھھھذهه االقضيیة إإلى شكايیة سابقة تقدمم بهھا االسيیّد االحمزااوويي ّضد أأعواانن أأمن ااعتدوواا عليیة بالعنف. 

!
حالة االسيیّدةة هھھھالة بلّوططى : 

بتارريیخ 05/09/2014 ووحواالي االساعة االتاسعة وواالربع مساء فوجئت االسيیّدةة بلوططي بمدااهھھھمة منزلهھا  من قبل عددد 
هھھھائل من أأعواانن أأمن٬، ووقد تم ااالعتدااء عليیهھا من ططرفف عونن أأمن مّما تسبب لهھا في كسر على مستويي االرجل. 
ووعلى ااثر حصولل االضحيیة على شهھاددةة ططبيیة من مستشفي االحرووقق ببن عرووسس ااتجهھت إإلى منطقة ااألمن بالمرووجج 
لتقديیم شكوىى بأعواانن أأمن االّذيین ددااهھھھمواا منزلهھا إإال أأنهھا جرددتت هھھھناكك من كل أأووررااقهھا االشخصيیة كما ووجهھت لهھا تهھمة 

هھھھضم جانب موظظف عمومي ووططلب منهھا إإجرااء بحث ووفتح تحقيیق ووحررر محضر في االغرضض. 

ووبتارريیخ 27/09/2014 تم إإيیقافف شقيیقهھا االسيیّد فيیصل ووأأحيیل إإلى فرقة االشرططة االعدليیة ببابب االبحر أأيین أأعلم أأنهھ 
متهھم بسرقة قالددةة ووتم ااالحتفاظظ بهھ. ووبجلسة 02/10/2014 صدرر لفائدتهھ بحكم عدمم سماعع االدعوىى. 

 ووبتارريیخ01/02/2015 تم إإيیقافف االسيیّد فيیصل مرةة أأخرىى لما كانن جالسا بإحدىى االمقاهھھھي بالمرووجج٬، وو بسؤاالل االعائلة 
عنهھ أأعلمت أأنهھ مفتش عنهھ مع هھھھالة وو وواالدهھھھما االسيیّد سليیمانن بتهھمة هھھھضم جانب موظظف ترجع ووقائعهھا إإلى 
05/09/2014 تارريیخ االمدااهھھھمة ااألمنيیة االمذكوررةة أأعالهه. مع االعلم أأنن فيیصل مصابب بمرضض االسكريي أأما االواالد 

فأجرىى عمليیة جرااحيیة على االقلب وو االشراايیيین يیومم 05/02/2015 

وو بجلسة 16/02/2015 قضت محكمة ناحيیة بن عرووسس بعدمم سماعع االدعوىى في حق فيیصل ووهھھھالة وووواالدهھھھما. 
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مع ااإلشاررةة أأنن شكايیة هھھھالة ّضد أأعواانن ااألمن لم تعيین فيیهھا جلسة إإلى االيیومم ررغم تزاامنهھا مع شكايیة أأعواانن  

ااألمن. 

!
حالة االسيیّد محمد تروولل : 

بتارريیخ 09/02/2015 ووحواالي االساعة االعاشرةة ليیال إإثر عوددةة االسيیّد تروولل من االعمل إإلى منزلهھ٬،ااعترضتهھ سيیاررةة 
حرسس ووططني على متنهھا عونانن ووذذلك على مقربة من فضاء تجارريي على ططريیق بنزررتت٬،حيیث تعّرضض إإلى ااالعتدااء 
عليیهھ بالعنف االشديید من قبلهھما مّما نتج عنهھ أأضررر جسيیمة على مستويي االرأأسس     ووأأرربع غرزز بجانب فمهھ ووأأالمم 

بأضرااسهھ ووززررقة بعيینهھ االيیسرىى. 

 ووقد تم إإيیقافف االسيیّد تروولل ووااالحتفاظظ بهھ٬،ثم أأووددعع  بالسجن االمدني بالمرناقيیة بتهھمة ااستهھالكك ماددةة مخدررةة.ووبعد 
إإحالتهھ أأمامم االقضاء حكم لفائدتهھ بعدمم سماعع االدعوىى. 

 ووأأعلم االسيیّد تروولل االمنظّمة أأنهھ بعد إإططالقق سرااحهھ أأصبح مّحل هھھھرسلة وومضايیقة من قبل أأعواانن من االحرسس 
االوططني٬، حيیث تم ااقتحامم منزلهھ  ووضربب ززووجتهھ وو ددفع اابنتهھ االرضيیعة االتي ال تتجاووزز عمرهھھھا أأرربعة أأشهھر. 

!
حالة االسيیّد جهھادد شعبوني: 

ااتصلت بالمنظمة عائلة االسيیّد جهھادد وو أأعلمت أأنهھ بتارريیخ 01/02/2015 تحولل جهھادد إإلى ملعب كرةة االقدمم بسيیديي 
بوززيید ٬، ووااثر حدووثث مناووشاتت بالملعب ٬، أأصيیب جهھادد بقنبلة غازز على االوجهھ من مسافة قريیبة ووذذلك ااثر تدخل 
االشرططة.وو نتج عن االطلقة إإصابة على مستويي االوجهھ ووكسر بالجمجمة وو نزيیف حاددّ ااستوجبت أأرربعة عشر (14) 

غرززهه. 

وو نقل جهھادد إإلى مستشفي سيیديي بوززيید ثّم مستشفي صفاقس أأيین أأخضع لسكانارر وو منح ررااحة ططبيیة مدتهھا ثالثونن 
(30) يیوما. 

 ووقد فتح تحقيیق ااثر تقدمم االضحيیة بشكايیة إإلى االنيیابة االعموميیة حولل ما تعرضض إإليیهھ. 

!
حالة االسيیّد رربيیع االزغالمي: 
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بتارريیخ 05/02/2015 تم إإيیقافف االّشابب رربيیع االزغالمي من قبل أأعواانن شرططة ووسط مدنيیة ررأأسس االجبل وونقل إإلى 
مركز ااألمن أأيین تم تكبيیل إإحدىى يیديیهھ إإلى كرسي وو تّعرضض إإلى االضربب. ووقد نتج عن ذذلك ااصطداامم مقدمم ذذررااعهھ 
ااأليیسر بكأسس بلورريي كانن على منضدةة ااالستقبالل مما أأددىى إإلى كسر االكأسس وو اانغرااسهھ بلحم مقدمم ذذررااعهھ فنتقل إإلى 

االمستشفي أأيین تم خيیاططة االجرحح بثمانيیة غرزز. 

 وولما علمت ااألمم بخبر إإيیقافف اابنهھا تحولت إإلى مركز االشرططة أأيین أأخبرتت أأنن رربيیع نقل إإلى مكانن أأخر٬، لكنهھا علمت 
بوسائلهھا االخاصة أأنهھ موجودد بالمستشفي. ووباتصالهھا بإددااررةة االمستشفي٬، ررفضت هھھھذهه ااألخيیرةة تسليیمهھا االملف 

االطبي.ووررغم حالتهھ االصّحيیة االمتدهھھھوررةة٬، صدررتت بطاقة إإيیدااعع بالسجن ّضد رربيیع.  

ووبتارريیخ 13/02/2015 مثل رربيیع أأمامم محكمة ناحيیة ررأأسس االجبل بتهھم االسكر وو ااالعتدااء على ااألخالقق االحميیدةة وو 
هھھھضم جانب موظظف ووقد قضت االمحكمة ّضدهه بالسجن مؤجل االتنفيیذ لّمدةة أأرربعة أأشهھر. 

وويیذكر أأنن رربيیع تعرضض إإلى إإيیقافف بتارريیخ 27/12/2014 بنفس مركز االشرططة وو تّعرضض إإلى ااالعتدااء بالركل 
ووااللكم من قبل ثالثة أأعواانن شرططة مما نتج عنهھ نزيیف ددمم بفمهھ وو تخلخل أأسنانهھ ااألماميیة االسفلي. ووقد أأجريیت على 
فمهھ عمليیة جرااحيیة بمستشفي شاررلل نيیكولل بتونس بتارريیخ 12/01/2015 وورركبت ألسنانهھ قواالب معدنيیة. ووإإلى هھھھذاا 

االتارريیخ لم تتحصل االعائلة على االملف االطبي. 

ووعلى خلفيیة هھھھذاا ااإليیقافف ووجهھت لربيیع تهھم في ثالثة قضايیا جزاائيیة حكم في ااثنيین منهھا لفائدتهھ بعدمم سماعع االدعوىى 
في حيین أأنن االقضيیة االثالثة مؤجلة للمراافعة لجلسة يیومم 27/03/2015 .  

حالة االّسيید خيیر االديین االغيیضاوويي:'(االسجن االمدني صفاقس) 

يیقضي االسيیّد خيیر االديین -عقوبة  بالسجن االمدني بصفاقس- منذ ستة سنوااتت تقريیبا. 

 ووبتارريیخ 11/02/2015 علمت االعائلة عن ططريیق االغيیر أأنن خيیر االديیّن نقل إإلى سجن االمرناقيیة٬، فتحولواا أأفراادد من 
االعائلة إإلى منطقة سيیديي عمر بوحجلة لزيیاررةة االغيیضاوويي هھھھناكك. 

وو قد ذذكرتت االعائلة للمنظمة أأنهھا ووجدتت خيیر االديیّن في حالة يیرثى لهھا٬، إإذذ كانت تبدوو عليیهھ أأثارر االعنف     وو ثيیابهھ 
ملطخة بالدماء كما عايینواا إإصابتهھ  بجرحح غائر على مستويي عيینهھ االيیسرىى. 

 ووررووىى خيیّر االديیّن للعائلة أأنهھ تعّرضض إإلى االتعذيیب وواالعنف بسجن صفاقس بتارريیخ 01/02/2015 
(ررفس٬،لكم ٬،رركل...االخ)٬، كما ذذكر لهھم أأنهھ ااجبر على تضميیخ إإبهھامهھ بالحبر وو بصم على محضر ووهھھھو ملتفت إإلى 

االخلف ثّم ااووددعع بالسيیلونن ووهھھھو مغمى عليیهھ إإلى يیومم 07/02/2015 تارريیخ نقلهھ إإلى سجن االمرناقيیة. 

وو تشيیر االعائلة إإلى أأنّن سبب ااالعتدااء يیرجع إإلى شكوىى سابقة تقدمم بهھا االسجيین االمذكورر ّضد أأرربعة أأعواانن سجونن. 

االمنظمة االتونسيیة لمناهھھھضة االتعذيیب 
االعنواانن:56 شاررحح االحريیة تونس   

االهھاتف: 71.840.773 
االفاكس: 71.840.969  
  octorture.tun@gmail.com:االبريید اااللكترووني



!
حالة االسيیّد أأيیوبب االرحالي :(االسجن االمدني ببرجج االعامريي) 

ذذكرتت عائلة االسجيین أأيیوبب -االموقوفف بسجن برجج االعامريي – للمنظمة أأنهھ يیعاني من ضيیق مزمن في االتنفس٬، ووقد 
تعرضض إإلى ااالعتدااء بالضربب االمبرحح خاللل شهھر أأووتت 2014 من قبل أأعواانن بالسجن لدىى إإصرااررهه على مطالبتهھ 
بقنيینة االدووااء االمضادد للربو٬،وونقل على إإثر ااالعتدااء إإلى مستشفي شاررلل نيیكولل بتونس ثّم أأعيید إإلى االسيیلونن. ووقد تقدمم 

بشكوىى ّضد ااألعواانن االمعتديین وو فتح بحث في االغرضض وو عرضض على االطبيیب االشرعي بعد أأنن ززاالت أأثارر االتعذيیب.  

ووقد  قرررتت االنيیابة حفظ االشكايیة خاللل دديیسمبر2014 ووهھھھو حاليیا متخوفف من تعرضهھ إإلى ااالنتقامم. 

 وو قد ووجهھت االمنظمة مرااسلة في االغرضض بتارريیخ 11/02/2015 إإلى إإددااررةة االسجونن وو ااإلصالحح لطلب نقلتهھ إإلى 
سجن أأخر. 

ووبتارريیخ 12/02/2015 ااتصلت االعائلة مجّددداا بالمنظمة وو أأعلمت أأنهھ لدىى ززيیاررتهھا أليیوبب أأخبرهھھھا أأنهھ مضربب عن 
االطعامم بسبب ما قالل إإنهّھا ااستفزااززااتت من االكبراانن وو نزالء بالغرفة ووذذلك منذ صدوورر قراارر حفظ شكايیتهھ ّضد أأعواانن 

االسجن ٬، ووهھھھو يیعتقد أأنن ااألعواانن االمشتكي بهھم يیقفونن ووررااء تلك ااالستفزااززااتت. 

حالة االسيیّد محمد االصغيیر بوقرةة:(االسجن االمدني ببرجج االروومي) 

بتارريیخ 28/12/2014 تّعرضض االسجيین نورر االديین بوقرةة إإلى ااالعتدااء بالعنف االشديید بسجن برجج االروومي مّما نتج 
عنهھ فقداانهھ االبصر علي مستويي عيینهھ االيیسرىى. ووقد قدمم بشكايیة جزاائيیة ّضد ااألعواانن االمعتديین. 

 وو بتارريیخ 26/01/2015 ززااررهه أأشقاؤؤهه بالسجن٬، وو بعد هھھھذهه االزيیاررةة ااعلم شقيیقهھ نورر االديین أأنّن مديیر االسجن يیطلبهھ 
ألمر يیهھم شقيیقهھ االسجيین. 

ووظظّل نورر االّديین بقاعة ااالنتظارر من االساعة االعاشرةة إإلى االساعة االثانيیة بعد االزوواالل ثم أأعلم أأنهھ مّحل شكوىى من قبل 
عونن سجونن٬، ووتم نقلهھ إإلى مركز االحرسس االوططني. ووفي حدوودد االساعة االراابعة بعد االزوواالل حضر االعونن االشاكي لكنهھ 

لم يیتعرفف إإلى االمشتكي بهھ. 

وو خاللل ززيیاررةة 09/02/2015 أأعلم االسيید خميیس بوقرةة(شقيیق نورر االّديین) أأنهھ بدووررهه محل شكايیة من عونن 
بالسجن.ووبعد إإجرااء مكافحة بيینهھ ووبيین االعونن االمشتكي  ططلب منهھ االحضورر يیومم 17/02/2015 لتقديیمهھ إإلى االنيیابة 

االعموميیة.  

ووبتارريیخ 17/02/2015 أأحيیل االسيیّد خميیس أأمامم محكمة ناحيیة بنزررتت بتهھمة هھھھضم جانب موظظف ووقد قضي بشأنهھ 
بعدمم سماعع االدعوىى. 
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االتوصيیاتت 

بعد ااستعرااضض االحاالتت االتي ووررددتت على االمنظمة خاللل شهھر فيیفريي ٬2015، فإنهھا تتقدمم للجهھاتت االمعنيیة بتوصيیاتت 
االتاليیة: 

- االتسريیع بالنظر في شكاووىى االتعذيیب وواالعنف االمرتكب من موظظفيین عموميیيین وومساووااتهھا من حيیث سرعة االنظر 
بالقضايیا االمرفوعة من قبل أأعواانن ااألمن أأوو االسجونن. 

- االتوقف عن تلفيیق االقضايیا لضحايیا االتعذيیب أأوو ألفراادد عائلتهھم االذيي تقدمواا بشكاووىى في االغرضض. 

- تثمن االمنظمة أأحكامم االبرااءةة االصاددررةة لفائدةة ضحايیا االتعذيیب أأوو أأفراادد عائالتهھم االذيیّن لفقت لهھم تهھم بسبب تقديیهھم 
شكاووىى في االتعذيیب. 

- االتوقف عن ااالعتدااء أأوو هھھھرسلة ااألشخاصص االذيین تقدمواا بشكاووىى في االتعذيیب أأوو االعنف ااألمني ووكذلك االتثبت في 
االملفاتت االمثاررةة ّضدهھھھم من قبل االنيیابة االعموميیة وواالقضاء. 

- تعديیل االتشريیعاتت بخصوصص نظامم االشكاووىى ّضد أأعواانن االسلطة االعموميیة االّذيین يیرتكبونن اانتهھاكاتت ووإإنشاء نظامم 
قانوني لحمايیة االضحايیا وواالشهھودد وواالخبرااء٬، ووتولي االنيیابة االعموميیة صالحيیة االبحث في االشكاووىى االمذكوررةة إإلى حيین 

تعديیل االقواانيین. 

- ضرووررةة تمكيین ضحايیا االتعذيیب من االملفاتت االطبيیة لكونهھا تمثل ووسيیلة إإثباتت أأمامم االقضاء. 

- ااإلسرااعع بتعديیل منظومة ااالحتفاظظ ووتوفيیر االضماناتت االمتعاررفف عليیهھا ددووليیا لألشخاصص االمحتفظ بهھم مثل حضورر 
االمحامى وو ووجوبيیة االفحص االطبي عند بداايیة ااالحتفاظظ وونهھايیتهھ ووززيیاررةة أأعضاء االنيیابة االعموميیة وومنظّماتت حقوقق 

ااإلنسانن االرسميیة وواالمدنيیة ألماكن ااالحتفاظظ.  

- ضرووررةة توقيیف ااألعواانن االّذيین ثبت إإدداارريیا الررتكابهھم أأعمالل تعذيیب عن االعمل إإلى حيین صدوورر أأحكامم قضائيیة في 
االشكاووىى االتي ررفعت ضّدهھھھم. 

- مزيید تدرريیب أأعواانن ااألمن وو االسّجونن في مجالل االتعامل مع االموقوفيین ووسائر االموااططنيین ووفق قوااعد االقانونن 
ووااالحتراامم٬، ووكذلك في حاالتت االمدااهھھھماتت وواالتدخالتت أأثناء االمظاهھھھرااتت وواالتجمعاتت في االشاررعع. 

- توصي االمنظّمة االبرلمانن باالهھھھتمامم بقضايیا اانتهھاكاتت حقوقق ااإلنسانن ووبحاالتت االتعذيیب ووتنظيیم جلساتت ااستماعع 
للوززررااء االمعنيیيین. 

- تنبهھ االمنظّمة أأنن حاالتت ااالنتقامم من ضحايیا االتعذيیب االذيیّن تقدمواا بشكاووىى تعتبر مؤشراا خطيیراا على تنامي ظظاهھھھرةة 
ااإلفالتت من االعقابب وواالضغط عليیهھم للترااجع عن شكاوويیهھم.
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