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 حالة على الدوائر القضائية المتخّصصةالقضايا الم  

المنسوب عدد 
 إليهم االنتهاك

 عدد
 الضحايا

 تاريخ االحالة
الدائرة 

 المتخصصة
االنتهاكطبيعة  الئحة االتهام /الضحية   

عدد الئحة 
 االتهام

2018مارس  02 1 14  قابس 

 ،قسريال القتل العمد، االختفاء 

ما يثبت  تعسفي، إخفاءإيقاف التعذيب، 

 إخفاء جثةبه جريمة و

 1 كمال المطماطي

 نابل 2018أفريل  13 1 52

مسبوق تعذيب ناجم عنه موت قتل عمد 

واحتجاز تبعه  إيقاف تعسفيبجريمة 

 موت 

 

 2 رشيد الشماخي

 الكاف  2018أفريل  19 1 9

 القتل العمد

إيقاف تعسفي   

تعذيب   

 3 نبيل بركاتي

2018أفريل  26 1 47  نابل 

ذيبعتال  

قتل عمد ال  

تعسفيإيقاف   

 إخفاء ما تثبت به جريمة

 4 فيصل بركات

2018ماي  14 1 19  5 المولدي بن عمر التعذيب والقتل العمد  تونس 

2018ماي  14 1 10  6 عثمان بن محمود القتل العمد والشهادة زورا تونس 

20198ماي  18 36 25  القصرين 
 ومحاولة القتل العمد مع سابقّية الفصد

 لعمد مع سابقّية القصدالقتل ا

حداث الثورة تالة أ

 والقصرين

جانفي  12و10و10و8

2011 

7 

 8 سحنون الجوهري التعذيب والقتل العمد  تونس 2018ماي  23 1 11
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تعسفياليقاف اإلالتعذيب و نابل 2018ماي  23 1 18  9 بسمة البلعي 

 تونس 2018ماي  28 4 7
القتل  ومحاولة القتل مع سابقّية القصد

 ع سابقّية القصد والمشاركة في ذلكم

 أحداث الثورة 

 الفيات تونس العاصمة

 2011جانفي  13

10 

 القتل العمد تونس 2018ماي  28 1 9
 المشاركة في ذلك

 11 أحمد العمري

 سيدي بوزيد 2018ماي  29 7 14

 القتل مع سابقّية القصد

 محاولة القتل مع سابقّية القصد

 في ذلكالمشاركة 

داث الثورة منزل حأ

 بوزيان

 2010ديسمبر  24

12 

 قفصة 2018ماي  29 48 16
 القتل العمد مع سابقّية القصد

 محاولة القتل العمد مع سابقّية القصد
 التعذيب

ملف أحداث الحوض 

 المنجمي

2008 

13 

2018ماي  29 1 10  سوسة 

 تعذيب ناجم عنه موت قتل عمد
  إيقاف تعسفي
 ياالختفاء القسر

 ذلككة في المشار

 14 عبد الواحد العبيدلي

2018ماي  29 142 16  تونس 

 التعذيب
 إيقاف تعسفي

 
 

 15 مجموعة براكة الساحل

2018ماي  29 1 10  تونس 
 التعذيب-

 إيقاف تعسفي
 

 16 رشاد جعيدان

2018جوان  18 13 10  القتل مع سابقّية القصد تونس 
 محاولة القتل مع سابقّية القصد

 ة في ذلكالمشارك

 أحداث الثورة الكرم الغربي

 2011جانفي  13
17 

2018جويلية  5 8 16  سيدي بوزيد 

 القتل مع سابقّية القصد
 محاولة القتل مع سابقّية القصد

 المشاركة في ذلك
  

 أحداث الثورة لرقاب

 2011جانفي  9
18 

2018جويلية  05 2 7  القتل العمد تونس 
 محاولة القتل العمد

ر يد وبوبكعدنان بن سع
 يالقالل

19 

2018أوت  1 1 13  تونس 
 التعذيب الناجم عنه موت

 القتل العمد 
 اإليقاف التعسفي

 20 عبد العزيز المحواشي
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2018أوت  1 10 11  المنستير 

 القتل العمد
 محاولة القتل العمد
 المشاركة في ذلك
 االمتناع المحظور

أحداث السجن المدني 
 بالمهدية

 2011جانفي 

21 

14 31 1820مبر سبت 12   صفاقس 
 القتل مع سابقّية القصد

 محاولة القتل مع سابقّية القصد
 المشاركة في ذلك

 1984أحداث الخبز جانفي 

 بصفاقس 

 

22 

7 1 

 

 2018سبتمبر  14

 

 القتل مع سابقّية القصد تونس
 المشاركة في ذلك

أحداث الثورة بحي التضامن 
 مجدي منصري

  2011جانفي  12

23 

18 9 

  

 2018بتمبر س
 القتل مع سابقّية القصد بنزرت

 محاولة القتل

 أحداث الثورة رأس الجبل

  2011جانفي  13
24 

6 

 
 

1 
 

 

 

 2018نوفمبر  26
 25 الطّيب الخماسي القتل العمد تونس

19 6 

 

 2018نوفمبر  26
 تونس

 التعذيب الناجم عنه الموت
 االختفاء القسري

 التعذيب وااليقاف التعسفي

 ريفتحي الخيا

 معهومن 

 

26 

10 17 

 

 بنزرت 2018ديسمبر  18

 القتل العمد

 محاولة القتل العمد

 

أحداث السجن المدني برج 
 الرومي

  2011جانفي 

27 

26 11 

  

 2018ديسمبر  18
 بنزرت

 التعذيب الناجم عنه الموت
 التعذيب

 االيقاف التعسفي
  

 28 عبد الستار الطرابلسي

6 1 

 

 2018ديسمبر  12
 29 صالح بن يوسف عمدالقتل ال تونس

6 11 

 

 2018ديسمبر  12
 القتل العمد تونس

 محاولة القتل العمد

 2ملف أحداث القصبة 

 2011فيفري  25-26-27
30 

17 38 

 

 تونس  2018ديسمبر  19

 

 القتل العمد
 محاولة القتل العمد

 

ملف أحداث ثورة الحرية 
 والكرامة تونس الكبرى

 2011جانفي  14و13و12

31 
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11 1 

 

 التعذيب الناجم عنه الموت تونس 2018ديسمبر  19
 

 منصف زروق
32 

17 13 

 

 2018ديسمبر 20

 القيروان
 اإليقاف التعسفي

 التعذيب
  

أحداث ثورة الحرية 
 والكرامة

 القيروان

 17-2011جانفي  10

 2011جانفي 

33 

45 7 

 2018ديسمبر  20

 القيروان

 القتل العمد
 محاولة القتل العمد

 التعذيب
 التعسفي اإليقاف

   1984أحداث الخبز جانفي 

 القيروان
34 

27 18 

  

 مدنين 2018ديسمبر  20

 القتل العمد
 محاولة القتل العمد

 التعذيب
 اإليقاف التعسفي
 االمتناع المحظور

 1984أحداث الخبز جانفي 

 مدنين
35 

16 7 

  

 قابس 2018ديسمبر  28
 القتل العمد

 محاولة القتل العمد

 أحداث ثورة الحرية
 والكرامة الحامة

 2011جانفي  13

36 

16 8 

 

 سيدي بوزيد 2018ديسمبر  28

 القتل العمد

 اإليقاف التعسفي

 التعذيب

 أحداث الخبز

  1984جانفي 

 سيدي بوزيد

37 

14 17 

 

 2018ديسمبر  28
 الكاف

 االعتداء بالعنف

 االعتداء بالعنف الشديد

 أحداث الرش سليانة

2012  
38 

33 1 

 

 2018ديسمبر  28
 39 عبد الرؤوف العريبي التعذيب الناجم عنه الموت تونس

12 4 

 

 صفاقس 2018ديسمبر  28
 القتل العمد

 محاولة القتل العمد

أحداث ثورة الحرية 
 قرقنةوالكرامة 

  2011جانفي  14

40 

6 1 
 41 حسن مباركي التعذيب الناجم عنه الموت تونس 2018ديسمبر  28

43 64 

 2018ر ديسمب 28

 الكاف
 القتل العمد

 اإليقاف التعسفي

 1984أحداث الخبز جانفي 

 الكاف
42 
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 التعذيب

24 24 

 

 جندوبة 2018ديسمبر  28

 القتل العمد

 اإليقاف التعسفي

 التعذيب

 1984أحداث الخبز جانفي 

 جندوبة
43 

1 3 

 

 تونس 2018ديسمبر 28
 التعذيب

 االيقاف التعسفي

 محمد األمين باي 

 جنينة باي

 مد بن سالم حم

44 

34 62  

 

 2018ديسمبر  28
 جندوبة 

 اإليقاف التعسفي

 التعذيب

 

نساء ضحايا انتهاكات 
 جسيمة لحقوق االنسان 

1987-1996 

 جندوبة

45 

7 3 

 

 تونس 2018ديسمبر  28
 التعذيب

 االيقاف التعسفي

 حميدة العجنقي

 سلمى فرحات 

 فاطمة المثلوثي

46 

10 1 

 

 2018ديسمبر  28
 تونس

 يبعذالت

 القتل العمد
 47 عامر دقاش

15 17 

 

 2018ديسمبر  31
 سوسة

 التعذيب الناجم عنه الموت

 اإليقاف التعسفي

 26أحداث الخميس األسود 

 سوسة 1978جانفي 
48 

19 32 

 

 

 2018ديسمبر  31
 تونس 

 محاولة القتل

 القتل العمد

 جرحى وقتلى

 الخميس األسود

 1978جانفي  26

 تونس

49 

17 
 
 

13        
             

              

 

 2018ديسمبر  31
 تونس

 التعذيب

 االمتناع المحظور

 النقابيين

 أحداث الخميس األسود

 1978جانفي  26

 تونس

50 

35 48 

 

 2018ديسمبر  31
 بنزرت

 التعذيب

 اإليقاف التعسفي

 ضحايا االنتهاكات الجسيمة

 لحقوق االنسان 
51 
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 بنزرت 

1987-1996 

95               
                   

       

53        
             

   

 

 2018ديسمبر  31
 تونس

 التعذيب

 االيقاف التعسفي

 

 النتهاكات الجسيمةضحايا ا

 لحقوق االنسان 

 تونس

8619-2005 

52 

25               
   

 
31 

 
 

 

 تونس 2018ديسمبر  31

 التعذيب
 االيقاف التعسفي
 انتهاك الحق في 

 دلةمحاكمة عا

ضحايا االنتهاكات الجسيمة  
في سياق محاكمات اليسار 

74-75 
53 

15 
* 
 

 

 

 تونس 2018ديسمبر  31
 الفساد المالي

 اماالعتداء على المال الع

 الخطوط التونسية

 االنتدابات الوهمية

1996-2011 

54 

11 32 

 

 االعتداء بالعنف الشديد المنستير 2018ديسمبر  31
 محاولة القتل العمد

ث السجن المدني أحدا
 المنستير

  2011جانفي 

55 

69               
   

41        
   

 

لناب 2018ديسمبر  31  

 

 التعذيب
 اإليقاف التعسفي

  

ضحايا االنتهاكات الجسيمة 
 سان بنابل لحقوق االن

 1987-1991 

 

56 

17               
   

7          
        

 

         القيروان 2018ديسمبر  31
    

 

 التعذيب

 

 ضحايا االنتهاكات الجسيمة 

منطقة األمن الوطني 
 بالقيروان 

 1992فيفري 

57 

9 1 

 

 2018ديسمبر  31
 المنستير

 االعتداء على الحرية الذاتية

 تقديم شهادة طبية على سبيل المجاملة

ملف احتجاز الرئيس األسبق 
 يب بورقيبةالحب

58 

19 1 

 

 2018ديسمبر  31
 المنستير

 ف التعسفياإليقا
 التعذيب

  

 59 بسمة شاكر

18 4 

 

 2018ديسمبر  31
 سوسة

 اإليقاف التعسفي
 التعذيب
 القتل

 60 أنور جواد
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20 * 

 

 الفساد المالي تونس 2018ديسمبر  31
 االعتداء على المال العام

الفساد المالي واالعتداء 
: زين على المال العام

العابدين بن علي وأفراد 
 هعائلته والمقربين من

61 

93 71 

 

 2018ديسمبر  31
 تونس

 القتل
 محاولة القتل

 اإليقاف التعسفي والتعذيب

 1984أحداث الخبز جانفي 

 تونس الكبرى
62 

19 12 

 

 2018ديسمبر  31
 تونس

 اإليقاف التعسفي
 القتل العمد

  

 لطفي قالع ومن معه

 
63 

10 1 

 

 2018ديسمبر  31
 تونس

 اإليقاف التعسفي

 
 64 محمد قصي الجعايبي

16 1 

 

 2018ديسمبر  31
 تونس

 التعذيب
 االيقاف التعسفي

 االتجار باألشخاص

 65 رشيدة كوكي

53 98 

 

 2018ديسمبر  31
 القصرين

 القتل العمد
 محاولة القتل العمد

 التعذيب

  1984أحداث الخبز جانفي 

 القصرين
66 

8 1 

 

 2018ديسمبر  31
نستو  التعذيب 

 االيقاف التعسفي

 عنورالدين بن جمي

 
67 

32               
                   

                   
                   

    

 
85 
 

 
             
             

             

 

 2018ديسمبر  31

 تونس
 التعذيب-

 التعذيب الناجم عنه الموت
 اإليقاف التعسفي

 االنتهاكات الجسيمة ضحايا 
 لحقوق االنسان 

الرائد محمد المنصوري ومن 
  1987معه نوفمبر 

68 

31     * 

 

 2018ديسمبر  31
 تونس

 الفساد المالي

 تداء على المال العاماالع

الفساد المالي واالعتداء 
على المال العام في القطاع 

 البنكي 
69 

 

 

 


