
 5102في فبراير/شباط المحاكون  52المتهمون الـ 

وفقا ، قاضي التحقيق المقدمة إلى اإلكراه أو مزاعم التعذيب اإلسم
 لمحضر الجلسة

 الحكم التهم التي أدين بها

عصابة إجرامية والعنف ضد موظف  الدخول في  أحمد السباعي

 عمومي المؤدي إلى الموت مع نية إحداثه

 مؤبد

محمد البشير 

 بوتنكيزة

ه تعرض ، أن1122مارس/آذار  4صرح يوم 

. على حد سواءالشرطة والدرك  للتعذيب على يد

وقال خالل المحاكمة إنهم أرغموه على التوقيع 

 على تصريحات دون قراءتها

عصابة إجرامية، والعنف المؤدي إلى  الدخول في

داثه وذلك في حق موظف عمومي، حالموت مع نية إ

 ية على جثةوارتكاب أعمال وحش

 مؤبد

ه تعرض ، أن1122مارس/آذار  21صرح في  سيدي عبد هللا أبهاه

الشرطة والدرك. وقال لقاضي  للتعذيب على يد

، إنه وقع على 1122أبريل/نيسان  22التحقيق في 

تصريحاته للشرطة وهو معصوب العينين ومكبل 

 اليدين 

عصابة إجرامية، والعنف في حق موظف  الدخول في

ء قيامه بمهامه المفضي إلى الموت مع نية عام أثنا

 إحداثه، وارتكاب أعمال وحشية على جثة

 مؤبد

الدخول في عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد   محمد باني

القوات العمومية أثناء أدائهم لمهامهم المؤدي إلى الموت 

 مع نية إحداثه

 مؤبد

، أن رجال 2011يونيو/حزيران  21صرح في  إبراهيم اإلسماعيلي

الدرك الذين استجوبوه جعلوه يوقع على تصريحاته 

 تحت الضرب والشتائم

الدخول  في عصابة إجرامية، والمساهمة في العنف ضد 

موظف عام أثناء قيامه بمهامه المؤدي إلى الموت مع 

 نية إحداثه

 مؤبد

، أن رجال الدرك 1122مايو/أيار  5صرح يوم  سيد أحمد لمجيد

 عذبوه

ي عصابة إجرامية، والعنف في حق موظف الدخول ف

 عام المؤدي إلى الموت مع نية إحداثه، والمشاركة فيه

 مربد

عناصر ، أن 1122فبراير/شباط  15صرح في  عبد هللا لخفاوني

 الشرطة عذبوه طيلة خمسة أيام واغتصبوه

الدخول في عصابة إجرامية، والعنف في حق موظف 

 حداثهعمومي المؤدي إلى الموت مع نية إ

 مؤبد

، أن أشخاصا لم 1122فبراير/شباط  21صرح في  عبد الجليل العروسي

يتعرف عليهم ألقوا القبض عليه وهددوه باغتصابه 

هو وزوجته، ثم سلموه لمجموعة أخرى، والتي 

 كسرت ساقه

الخول في عصابة إجرامية، والعنف ضد موظف 

 عمومي المؤدي إلى الموت مع نية إحداثه

 مؤبد



وفقا ، أمام قاضي التحقيق التي اإلكراه أو مزاعم التعذيب اإلسم
 لمحضر الجلسة

 الحكم التهم التي أدين بها

مكتوب قائمة التهم التي أدين لم ترد في حكم المحكمة ال  حسنا عليا )غيابيا(،

 بها عليا

 مؤبد

يناير/كانون الثاني  21 صرح في جلسة يوم النعمة أصفاري

 ، أن الشرطة عذبته1122

تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في العنف في حق 

أفراد القوات العمومية المؤدي إلى الموت مع نية إحداثه 

 وذلك أثناء قيامهم بأعمالهم

 عاما سجنا 01

، أنه تعرض 1122أبريل/نيسان  12صرح في  حسن الداه

وتم تهديده باالغتصاب للتعذيب، وجرد من مالبسه 

 قبل أن يوقع على تصريحاته

تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في العنف ضد 

موظف عام أثناء أدائه لوظيفته المؤدي إلى الموت مع 

 نية إحداثه

 عاما سجنا 01

، أن 1122يناير/كانون الثاني  21صرح في  بانكا الشيخ

الشرطة عذبوه وأجبروه على توقيع تصريحاته 

 معصوب العينين وهو

في العنف في حق  ةوالمشاركتكوين عصابة إجرامية، 

أفراد القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم المؤدي إلى 

 الموت مع نية إحداثه

 عاما سجنا 01

تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق موظف عام   محمد بولاير

 أثناء قيامه بمهامه المؤدي إلى الموت مع نيه إحداثه

 عاما سجنا 30

، أن رجال الدرك 1122مايو/أيار  20صرح في  محمد التهليل

 عذبوهه، ووقع تصريحاته وهو معصوب العينين

الدخول في عصابة إجرامية، والمشاركة في العنف في 

حق موظف عام أثناء قيامه بعمله المؤدي إلى الموت مع 

 نية إحداثه

 عاما سجنا 15

، أنه تعرض 1122مارس/آذار  15صرح في  محمد لمين هدي

نوفمبر/تشرين  15للتعذيب؛ وفي مثول آخر له في 

على  وضع بصمته، قال إنه 1122الثاني 

 وهو معصوب العينين طةللشرتصريحاته 

الدخول في عصابة إجرامية، والمشاركة في العنف في 

 حق موظف عام أثناء قيامه بعمله

 عاما سجنا 15

، أن الشرطة 1122أبريل/نيسان  1صرح في  عبد هللا التوبالي

عذبوه وأنه وقع تصريحاته وهو معصوب العينين 

 وعار

تكوين عصابة إجرامية، والعنف ضد أفراد القوات 

العمومية أثناء قيامهم بمهامهم المؤدي إلى الموت مع نية 

إحداثه، والمشاركة والمساهمة في ذلك، وهذا بعد إعادة 

 وصف األفعال

 ناعاما سج 15

 

 



وفقا ، أمام قاضي التحقيق التي اإلكراه أو مزاعم التعذيب اإلسم
 لمحضر الجلسة

 الحكم التهم التي أدين بها

عصابة إجرامية، والمساهمة في العنف ضد  تكوين  الحسين الزاوي

نية المؤدي إلى الموت مع  ،عملهبموظف عام أثناء قيامه 

إحداثه، وذلك بعد وصف األفعال، وكذا من أجل 

 المشاركة في ذلك، وارتكاب أعمال وحشية على جثة

 عاما سجنا 25

، أنه تعرض 1122أبريل/نيسان  11صرح في  الضافي الديش

للتعذيب ووقع تصريحاته للشرطة وهو معصوب 

 العينين

تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في العنف في في 

عام أثناء قيامه بمهامه المؤدي إلى الموت حق موظف 

 مع نية إحداثه

 عاما سجنا 15

الدخول في عصابة إجرامية، والمساهمة في العنف ضد   محمد مبارك الفقير

موظف عام أثناء قيامه بوظيفته مع نية إحداث الموت، 

 وذلك بعد وصف األفعال مجددا

 عاما سجنا 25

، أن 1122/تشرين األول أكتوبر 15صرح في  محمد خونا بوبيت

 21الشرطة عذبوه أثناء استجوابه، وفي جلسة في 

 وضع بصمته، قال إنه 2011ديسمبر/كانون األول 

 على تصريحاته للشرطة وهو معصوب العينين

الدخول في عصابة إجرامية، والعنف ضد موظف عام 

 أثناء قيامه بوظيفته المؤدي إلى الموت مع نية إحداثه

 اما سجناع 25

الدخول في عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد   العربي البكاي

القوات العمومية المؤدي إلى الموت في حق موظف عام 

 أثناء قيامه بوظيفته

 عاما سجنا 15

، أن "جنديا" 1122مارس/آذار  22صرح في  محمد األيوبي

اغتصبه داخل خيمة في المخيم وأنه تعرض أيضا 

 للعذيب في مقر للدرك

خول في عصابة إجرامية، والعنف في حق موظف الد

 عام أثناء قيامه بعمله والمؤدي إلى الموت مع نية إحداثه

 عاما سجنا 11

، أن الشرطة عذبوه 1122مايو/أيار  1صرح في  البشير خدا

وأنه وقع تصريحاته للشرطة وهو معصوب 

 العينين

الدخول في اتفاق إجرامي، والمشاركة في العنف ضد 

م أثناء قيامه بعمله المؤدي إلى الموت مع نية موظف عا

 إحداثه

 عاما سجنا 11

 

 



وفقا ، أمام قاضي التحقيق التي اإلكراه أو مزاعم التعذيب اإلسم
 لمحضر الجلسة

 الحكم التهم التي أدين بها

أشخاصا، في  أن، 1122فبراير/شباط  4صرح في  التاقي المشضوفي

 مقر للدرك، ضربوه وسكبوا الماء والبول عليه

بعد إعادة وصف األفعال المنسوبة إليه، من أجل اإليذاء 

مع سبق اإلصرار في حق موظفين عموميين أثناء 

 قيامهم بمهامهم

ما قضاه 

بالسجن وأفرج 

 عنه

سيدي عبد الرحمن 

 زايو

بعد إعادة وصف لألفعال المنسوبة إليه، من أجل  

لمشاركة في اإليذاء مع سبق اإلصرار في حق موظفين ا

 عموميين أثناء قيامهم بمهامهم

ما قضاه 

بالسجن وأفرج 

 عنه

 


