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 تحرك عاجل
رمت ستخام ال ُمخرج مسجون  حرمان  من ملرعاية ملصحية ملُمخا ِّ

مستخام   متيتهعلى خلفية  2021آب أوت/ 24يعاني ملُمخرج ملتونسي عصا  بوقرة، ملمسجون منذ 
حصول على ملرعاية تمنعه من مل من نزيف، إال أن سلطات ملسجن( ملزطلةوحيازة ملقنب ملهناي )
نوفمبر/تشرين  24. ومن ملمقرر منعقاا محاكمته في هو بأمس  ملحاجة إليهاملصحية ملكافية ملتي 

. وفي 2022أكتوبر/تشرين مألول  6، بعا إرجاء ملجلسة مألولى ملتي كانت مقررة في 2022ملثاني 
منظمة ملعفو ملاولية إلى  عاًما. وتاعو 15حالة إامنته، سيومجه عصا  بوقرة ملسجن لما يصل إلى 

رمت ينتهكوحيازة  ستهالكمتجري  إليه ومإلفرمج عنه؛ إذ أن  تْينهملُموج   تْينإسقاط ملتهم عاًام من  ملُمخا ِّ
 حقوق مإلنسان.

 بااروم بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشاة بتعبيرك  ملخاص أو مستخام  نموذج ملرسالة أاناه.

 ليلى جفال، ملعالوزيرة 
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 ...تحية طيبة وبعد

ألكثر من عام،  ا  بوقرةعصالمُخرج التونسي استمرار احتجاز  عن بالغ قلقنا بشأننكتب إليكم لإلعراب 
رات. ويُساورنا القلق إزاء  باالستهالكن تتعلقان تَي  بتهم سلطات السجن إتاحة  رفضالشخصي للمُخد ِّ

فحوصات طبية مُحددة؛  إلى ، على الرغم من حاجته الماس ةكاف   طبي كشفللخضوع لأمامه المجال 
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لفحوصات خضوعه من توصيات األطباء ب اأيض   تعرُّضه للنزيف الناجم عن البواسير، وعلى الرغمبسبب 
قد من المساعدة الطبية داخل عيادة السجن، و  ضئيال   اوال يتلقى حالي ا سوى قدر   سرطان القولون.منتظمة ل

 عرضه على طبيب خارج السجن.  طلب عدة مرات إلى سلطات السجن

تونس في المرناقية ن سجب 2022أكتوبر/تشرين األول  17و 3وتلقى عصام بوقرة زيارتي ن من والده في 
إصابة أفراد تاريخ  العاصمة. وأخبر منظمة العفو الدولية أن نجله يعاني نزيف ا منذ عدة أسابيع. ونظر ا إلى

طبي  فحص إجراءطبيب أسرته ب ، أوصىة بوقرةوالد تسبب في وفاةاألسرة بسرطان القولون، الذي 
لكشف لخضوع ل، منذ اعتقاله، لةمامه أي فرصسلطات السجن لم تتح أولكن كل ستة أشهر، باألشعة 

فحوصات التي العد ات الالزمة إلجراء الم؛ إذ أن المرفق الطبي بالسجن غير مُجهَّز بالطبي الالزم
عدة مرات منذ . وطلب عصام بوقرة تنظير للقولون العمليات  وأ التصوير باألشعةيحتاجها، مثل 

خارج السجن، إال أن سلطات السجن تجاهلت طلباته.  طبيب مؤهلأن يُعَرض على  2022ريل/نيسان فأ
ل انتهاك ا لحقوق اإلنسان. استخدامأن تجريم وتعتبر منظمة العفو الدولية  رات وحيازتها يُشك ِّ  المُخد ِّ

رات وتجريمها لم ينجح وقد تبيَّن رات وتو  خداماستفي الحد  من  اأن حظر المُخد ِّ على مدى رها فُ االمُخد ِّ
رات وأضرارها، استخدام ، وَفاَقما مخاطر األشخاص حقوق ماليين ا، بدال  من ذلك،ضَ وَّ أعوام، بل قَ  المُخد ِّ

رات غير المشروعة. وتدعو منظمة العفو حاالت العنف من وتيرة وزادا  المتعلقة بأنشطة أسواق المُخد ِّ
رات،  الدول الدولية  اص وحقوقهمتضع حماية صحة األشخإلى اعتماد نماذج جديدة لمكافحة المُخد ِّ

رات وحيازتها خدام استعن صفة الجرمية التها، وتشمل نزع افي صميم أولوي اإلنسانية األخرى  المُخد ِّ
ع في تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية األخرى لمعالجة المخاطر  لألغراض الشخصية، والتوسُّ

رات، والتي أظهرت آثارها النافعة على الصحة العامةالمتعلقة   وحقوق اإلنسان. العام واألمن بالمُخد ِّ

، بعدما ُأرجَئت أولى 2022نوفمبر/تشرين الثاني  24ومن المقرر انعقاد محاكمة عصام بوقرة في 
. وفي حالة إدانته، سيواجه عصام بوقرة 2022أكتوبر/تشرين األول  6التي كانت مقررة في جلساتها 

 عام ا. 15السجن لما يصل إلى 

هتْين إلى عصا  بوقرة، ومإلفرمج عنه؛ إذ ُيحَتَجز لمجرا إسقاط مل على حضرتك  حثنو  تهمتْين ملمُوج 
رمت. وريثما يُفَرج عنه، نحثك  على ملسماح له بالحصول على ملرعاية ملطبية ملتي  خام مست ملمُخا ِّ

وناعو ملسلطات ملتونسية أيًضا إلى إجرمء مرمجعة  خارج ملسجن. ملرعاية تتطلبها حالته، بما في ذلك
رمت، ملتي تتضمنشا  1992لسنة  52ملقانون عاا  ملة لجميع ملقومنين وملسياسات بشأن ملمُخا ِّ



رمت، تمهيًام ل رمت وحيازتها لألغرمض ملشخصية،  خام صفة ملجرمية عن مستملنزع ملمتعلق بالمُخا ِّ ملمُخا ِّ
ع في تقاي  ملخامات ملصحية ومالجتماعية مألخرى   خام لمتعلقة باستملمعالجة ملمخاطر وضمان ملتوسُّ

رمت.  ملمُخا ِّ
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  



 معلومات إضافية

رافيكي في غالتصميم ال سرَ . وبعدما دَ عام ا 39يبلغ من العمر القيروان من تونسي عصام بوقرة ُمخرج 
ل سعيه وراء شغفهتونس، سافر إلى الواليات المتحدة  س أنجلوس. وقد في لو السينما ولَيدُرس  ،لُيواصِّ

من فيلمه القصير، أخرج بوقرة عدة مسلسالت على قنوات التلفزيون التونسي والجزائري؛ ونال شهرته 
ر أن يسعى وراء ، ومحافظة مفق رةمدينة تونسية  ،القيروانمن صبي  تدور أحداثه حولالذي  ،"فراشة" يقر 
، فاز بوقرةو  ،ادإشادة  الُنق  بيلم "فراشة" ف ُقوبلوقد  ن حوله.جميع مَ واستهجان على الرغم من رفض شغفه 

فيلمي "مهرجان النسخة الثانية من في  أفضل فيلم قصيرعن  جائزة "القبة الذهبية"بالسجن، في بينما كان 
 .2022 لعام ( في باريسMon Premier Film Festival) بباريس" األول

خضعته السلطات أ. و 2021سبتمبر/أيلول  20في  لالستجواب للمرة األولى عي عصام بوقرةوُاسُتدِّ 
رات، ما ُيَعد انتهاك ا لحقه في الخصوصية.  تحليل ختبارال التونسية البول للكشف عن تعاطي الُمخد ِّ

ا هاتفه و وفتَّ  رات استهالكب علقتت اأنها "صور ُتثير شكوك   ما زعمتعثرت على شت الشرطة أيض   ".الُمخد ِّ
ا. تشهاتفه وحاسوبه وفتَّ  توصادر   منزله أيض 

المتعلق  1992لسنة  52عدد من القانون  5و 4بموجب الفصلي ن  تهمتي نويواجه عصام بوقرة 
رات )القانون عدد  بالسجن من عام إلى خمسة أعوام أن "ُيعاَقب  على 4ص الفصل فينُ  ؛(52بالُمخد ِّ

كل من استهلك أو مسك لغاية دوالر أمريكي(  900)حوالي لى ثالثة آالف دينار إ من ألفوبخطية 
رة ُيعاَقب بالسجن من ستة أعوام إلى "أن على  5ص الفصل ". وينُ االستهالك الشخصي نبات ا أو مادة ُمخد ِّ

 من قام بأعمال الزراعة كل دوالر أمريكي( 4500حوالي ) عشرة آالف دينارحتى عشرة أعوام وبخطية 
أو الحصاد أو اإلنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو 

تِّ جار فيها في غير األحوال  رة بنية االِّ اإلحالة أو التسليم أو التوزيع أو االستخراج أو التصنيع للمواد الُمخد ِّ
رات أو نيته لبيعها أو ولم تقدم السلطات أي أدلة ُتثبت ت المسموح بها قانون ا". ت ِّجار في الُمخد ِّ وُرطه في االِّ

 عام ا. 15وفي حالة إدانته، سيواجه عصام بوقرة السجن لمدة تصل إلى  التربُّح منها.

عصام بوقرة معاناة آالف األشخاص المحرومين من حريتهم داخل سجون  يقاسيهاوُتجسد المحنة التي 
رات؛ فوف استخدام، لمجرد تونس ز محامون بال حدودمنظمة " تقاريرق ا لما جاء في آخر الُمخد ِّ "، ُاحُتجِّ

رات 2500أكثر من  ز 2019في  شخص على خلفية جرائم متعلقة بالُمخد ِّ منهم فيما  %60، وُاحُتجِّ

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
https://asf.be/publication/francais-les-echecs-de-la-reforme-de-la-loi-52-relative-a-la-consommation-et-au-trafic-de-stupefiants/


رات.يتعلق باستهالك ال ضافة إلى ذلك، ُيَعد اكتظاظ السجون مشكلة قائمة في تونس منذ أمد  ُمخد ِّ وا 
 ألف منشأة 18؛ إذ تأوي للسجون  القصوى  االستيعابيةة طاقللبالفعل أعداد النزالء مع تخطي طويل، 
رات على خلفية جرائم متعلقة كثيرون منهمألف سجين، ُيحَتَجز  22 حوالي سجنية ووثَّقت  .بالُمخد ِّ

لمن انتهاكات حقوق اإلنسان التي  واسعة منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية مجموعة ت َسهَّ
رات قوانين  بدنية ولفظية من  اعتداءات االنتهاكاتتلك  العقابية المجال أمام ارتكابها، وتضمنتالُمخد ِّ

لسنة  52على القانون عدد  2017في  ُأجرَِّيتوعلى الرغم من التعديالت التي . جانب ضباط الشرطة
الناجمة عن هذا من اكتظاظ السجون، ال تزال انتهاكات حقوق اإلنسان ساسية ة أور بص، للحد  1992
 بال هوادة.ُترتَكب القانون 

رات؛وُتعارِّض منظمة العفو الدولية الحظر الُمطلق  ، بواسطة الحظر الحكومات تتعم دفقد  للُمخد ِّ
رات وردع اآل معاقبة ماليين األشخاص الُمطَلق، ، واعتدت استخدامهاخرين عن لمنعهم من استخدام الُمخد ِّ

اوتدعو منظمة العفو الدولية،  .بصبغة شيطانيةعليهم بعنف ووصمتهم وَوَسَمتهم  ن ذلك، ع عوض 
القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق  حتراما اِّتِّ باع نهج مختلف قائم علىالسلطات التونسية إلى 

رات ا  ، ال إيذائهم.شخاصلأل اإلنسان، لضمان حماية سياسات مكافحة الُمخد ِّ وتدعو المنظمة أيض 
رات، تضع حماية صحة األشخاص وحقوقهم  السلطات التونسية إلى تبني نماذج جديدة لمكافحة الُمخد ِّ

رات وحيازتها  استخدامصفة الجرمية عن الفي صميم أولوياتها، وتشمل نزع  اإلنسانية األخرى  الُمخد ِّ
رات، بما يتيح قنوات قانونية آمنة ألولئك المسموح والتنظيم ا لألغراض الشخصية،وزراعتها  لفعَّال للُمخد ِّ

ع في تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية لهم بالحصول عليها . ويجب أن ُيصاحِّب هذه السياسات التوسُّ
رات، والتدابير األخرى الرامية إلى معالجة  ية األسباب االجتماعاألخرى لمعالجة المشكالت المتعلقة بالُمخد ِّ

رات مثل الفقر والتمييز والبطالة التي تؤدي باألشخاص إلى االالكامنة واالقتصادية  نخراط في تجارة الُمخد ِّ
 وتدهور الصحة والحرمان من التعليم وعدم توفُّر المسكن.

ا من  ، الصحةبمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتُّع وجاءت الدعوة ذاتها أيض 
أوصى الدول األعضاء بـ "]القيام[ بإصالح القوانين المحلية لنزع الصفة الجنائية عن حيازة الذي 

رات وتعاطيها أو إلغاء العقوبات المفروضة عنهما وزيادة فرص الحصول على األدوية األساسية  الُمخد ِّ
التابع لألمم التعسفي ى الفريق العامل المعني باالحتجاز وعالوة على ذلك، أوص". الخاضعة للمراقبة

َرت ال تهادراسآخر  الدول في المتحدة بـ "اإلفراج الفوري عن األشخاص  2021/أيار ماي 18ي فتي ُنشِّ

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://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/477/89/PDF/N1047789.pdf?OpenElement
https://daccess-ods.un.org/tmp/6363129.01973724.html


رات أو حيازتها ألغراض االستخدام الشخصي، ومراجعة أحكام  الُمحَتَجزين فقط بتهمة تعاطي الُمخد ِّ
التهم العدلية". جِّ  اإلدانة الصادرة بحقهم بهدف شطبها من سِّ

  ةاإلنكليزي الفرنسية أو أو العربية اللغةلغة ملمخاطبة ملمفضلة: 

 لغة بلدكماستخدام  يمكنكم

 2023كانون الثاني /جانفي 2وقت ممكن قبل: في أسرع وُيرجى ملمباارة بالتحرك 

 .سال المناشدات بعد الموعد المحدد، في حالة إر موُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك

 (المذكر)صيغ  عصا  بوقرةمإلشارة ملُمفضلة:  مالس  وصيغ


