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رد لبنذ ذذان علذ ذذو التواذ ذذيات األربعذ ذذة جات األولويذ ذذة املوجهذ ذذة ا الدولذ ذذة
اللبنانية من قبل اللجنذة املنبققذة عذن اتفاقيذة مناهضذة التعذذيب وريذ م مذن
ضرو املعاملة او العقوبة القاسية او الالإنسانية او املهينة
اوالا -توايات اللجنة الدولية املتعلقة أبحكام قانون جترمي التعذيب
 20أينررول  2017القررانون رقررم  ٦5املتعن ر ب "معاقبررة التعررذي
 -1أقّررر املشرررا النبنررا
وغريه من ضروب املعامنة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" والرامري ا تعرديل أحمرام
امل ررادت  401و 1٨5م ررن ق ررانون العق رروني وامل ررادت  10و 24م ررن ق ررانون أا ررول ا ا م ررا
اجلزائية.
عرف القانون جرميرة التعرذي  ،ونر عنر إعتبرار األوامرر نيلقيرام نيلتعرذي مرن األوامرر
-2
ّ
غري الشرعية ،وتضمن أحماما خااة تتعن مبرور الزمن وأباول اإلستقصاء والتحقي جررائم
التعذي .
 -1مطابقة تعريف جرمية التعذيب احملددة يف القانون  2017/65علو مضمون التعريف الوارد
يف املادة األو من اإلتفاقية
عرف القانون  2017/٦5جرمية التعرذي نيلتواقر مرح أحمرام املرادة األو مرن إتفاقيرة
-3
ّ
مناهضة التعذي اليت نقنت بشمل شبه حر املادة األو من القانون اليت نصرت عنر أنره:
يقصد نيلتعذي أي "عمل" أو "حتريض" يواق عنيه "اراحة" أو "ضرمنا" موفرر رمسري أو أي
شخ يتصرف بصفته الرمسية أثناء اإلستقصاء والتحقي األويل والتحقير القضرائي وا ا مرا
وتنفيذ العقوني  ،ينرت عنره أأ أو عرذاب شرديدان ،جسرداي ران أم عقنيرا ،والرذي ينحر قصردا
بشخ ما لنحصول عن :


معنوما أو إعرتاقا ؛



املعاقبة عن عمل إرتمبه أو يشتبه



التخوير هبدف القيام أو اإلمتناا عن القيام بعمل ما؛



ألي سب يقوم عن التمييز أاي ان نوعه.

إرتمابه؛

 -4يظهررر جنيررا ررا تقرردم أن معظررم عنااررر تعريررر جرميررة التعررذي وققررا لنمررادة األو مررن
اتفاقية مناهضرة التعرذي مترواقرة القرانون النبنرا السريما بعرد إضراقة عبرارة "أثنراء اإلستقصراء
والتحقي األويل والتحقي القضرائي وا ا مرا وتنفيرذ العقروني " الريت تبر مرد طوليرة ن را
الت بير ر  ،أي ررش أا رربا يش ررمل اق ررة املراح ررل الس ررابقة لنتحقيق ررا والالحق ررة إلا رردار ا م ررم،
ما يشمل مجيح التحقيقا اليت تقوم هبا الضاب ة العدلية.
 -5وتؤ ررد ا مومررة النبنانيررة أن مجيررح عنااررر الضرراب ة العدليررة ومنهررا قررو األمررن الررداخني
واألمن العام واجليش ختضح ألحمام القانون رقم  ،2017/٦5ال سيما ضوء مرا نصرت عنيره
امل ر ررادة  19م ر ررن ق ر ررانون القض ر رراء العس ر ررمري أبن ض ر رربا إس ر ررتخبارا اجل ر رريش ال ر ررذي يقوم ر ررون
نيلتحقيقا األولية يعتربون من أقراد الضاب ة العدلية.
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 -2تناسب العقوابت املنصوص عليها يف القانون رقم  2017/65مع خطورة جرمية التعذيب
 -٦إعتمررد املشرّررا النبنررا مبرردأ الترردرو العقرروني ا ررددة جلرميررة التعررذي و لر إن القررا
م ررن معي ررار خ ررورة الض رررر الالح ر نيلض ررحية ،وه ررذا م ررا يتناس ر م ررح مب رردأ العدال ررة واإلنص رراف
واملبادئ العامة تقسيم اجلرائم قانون العقوني .
-7

ونيلفعل تدرجت العقوني

القانون بصورة تصاعدية عن الشمل اآليت:

‘‘1

ا ررب مررن سررنة إ  3سررنوا إ ا أ يفررض التعررذي إ املررو أو إ خنررل
أو ع ل جسدي أو عقني دائم أو مؤقت؛

‘‘2

اإلعتقال مرن  3سرنوا إ  7سرنوا إ ا أقضر التعرذي إ خنرل أو إيرذاء
أو ع ل جسدي أو عقني مؤقت؛

‘‘3

اإلعتق ر ررال م ر ررن  5س ر ررنوا إ  10س ر ررنوا إ ا أقضر ر ر التع ر ررذي إ خن ر ررل
أو ع ل جسدي أو عقني دائم؛

‘‘4

اإلعتقال من  10سنوا إ  20سنة إ ا أقض التعذي إ املو .

معاقبررة جرميررة التعررذي
 -٨إن هررذه العقرروني تب ر عررن ا ررامة وجدي رة املشرررا النبنررا
والتصر ّدي ارا ،إبعتبرار أن غالبيررة العقروني املنصروي عنيهرا هرري جنائيرة دردف إ ردا رل مررن
تسول له نفسه اإلقدام عن إرتماب جرم التعذي وأن ا د األدىن لنعقوبة يبنغ السنة حب .
ّ
 -3مربرات احلكومة اللبنانية جلهة إخضاع جرمية التعذيب ألحكام مرور الزمن
 -9تررن املررادة  10مررن قررانون أاررول ا ا مررا اجلزائيررة النبنررا عن ر النظررام الررذي يرع ر
مرررور الررزمن عن ر اجلررائم .ونيلفعررل ،تنحررإ هررذه املررادة إن مرردة مرررور الررزمن هرري  10سررنوا
اجلنحررة ،وسررنة املخالفررة ،وعن ر أن يبرردأ س رراين مرررور الررزمن اجل ررائم
اجلنايررة 3 ،سررنوا
اآلنيرة مررن اتريررخ وقوعهررا ،أمررا اجلررائم املسررتمرة قمرن اتريررخ إنتهرراء ا الررة اجلرميررة .يتوقررر مرررور
ال ررزمن ع ررن الس رراين ا ا اس ررتحال ،بس ررب ق رروة ق رراهرة ،اج رراء أي عم ررل م ررن اعم ررال املالحق ررة او
التحقي او ا ا مة ،ويعود ا السراين قور زوااا.
 -10أضاقت املادة  3من القانون رقم  ٦5ققرة عن املادة  10اآلنفة الرذ ر ،أيرش إعتررب
أن م رررور ال ررزمن عنر ر جرمي ررة التع ررذي ال يب رردأ نيلسر رراين ّاال بع ررد خ ررروو الض ررحية م ررن السر ر ن
أو اإلعتقررال أو التوقيررر املؤقررت إ ا أ يتبعرره حرمرران مررن ا ريررة ،أي انرره ال يبرردأ منررذ اتريررخ وقرروا
اجلرم .نيلتايل يبق لد الضحية متسح من الوقت لنتقدم بدعو قبل أن يمون حقها قد سقط
مبرور الزمن.
 -11إن ه ررذا ال ررن عنر ر ال رررغم م ررن أن رره ال ينسر ر م إنسر ر اما م نق ررا م ررح إتفاقي ررة مناهض ررة
التعررذي  ،إال أنرره جرراء متواققررا مررح النظررام العررام النبنررا الررذي مجضررح مجيررح اجل ررائم مهمررا انررت
امتمررح
قررداحتها إ أحمررام مرررور الررزمن عاشرريا مررح املبرردأ القائررل بضرررورة خنر إسررتقرار معر
بعد مرور قرتة زمنية عن وقوا اجلرم ولتضميد اجلراح الناجتة عنه بشمل هنائي.
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اثنيا -الضماانت األساسية للموقوفني اثناء التحقيقات األولية
 -12يمرس قانون أاول ا ا ما اجلزائية حقو األشخاي ا ت زين عن مة التحقير ،
قبررل القيررام أبي إج رراء يتنرراول التحقي ر معهررم .ونيلفعررل ،ان ررال مررن املررادة  32منرره الرريت ترع ر
التحقي ر ر األويل اجلرمي ررة مش ررهودة ،وامل ررادة  ،47ال رريت ترع ر ر التحقي ر ر األويل اجلرمي ررة الغ ررري
مشرهودة ،ميرنا األشرخاي ا ت رزين عنر مرة التحقير الضرماأل األساسرية ،وهري تنحررإ أبن
املشتبه قيه او املشمو منه ،يتمتح قور احت ازه لضرورا التحقي  ،ني قو اآلتية:


االتصال أبحد اقراد عائنته او بصاح العمل او مبحام مجتاره او أبحد معارقه؛



مقابنة حمام يعينه بتصريا يدون عن ا ضرر دون ا اجرة ا و الرة منظمرة وققرا
لألاول؛



االستعانة مبرتجم حمنر ا ا أ يمن حيسن النغة العربية؛



تقرردط بن ر مباشررر ،او بواس ر ة و ينرره او احررد اق رراد عائنترره ا النائ ر العررام،
بعرضه عن ببي ملعاينته .يع النائر العرام لره ببيبرا قرور تقردط ال نر اليره.
عن ال بي ان جيرري املعاينرة دون حضرور أي مرن الضربا العردلي  ،وان يرقرح
تقريرره ا النائر العرام مرردة ال تت رراوز االربرح والعشررين سراعة .يبنررغ النائر
العررام املسررتدعي نسررخة عررن هررذا التقريررر قررور تسررنمه اايه ،ولنمحت ررز والي ررن
سب رهم ،ا ا مدد احت ازه ،تقدط بن معاينة جديدة.

وأبنه يتوج عنر الضراب ة العدليرة ان تبنرغ املشرتبه قيره ،قرور احت رازه ،أقوقره املدونرة نفرا وان
تدون هذا االجراء ا ضر.
ّ -13اال أن توايا جلنة مناهضة التعذي تناولت بشمل أساسي األمور التالية:
ا نيإلستعانة ٍ
مبحام وا فاظ عن السرية بينه وب مو نه؛



ا ر ر نيملعاين ررة ال بي ررة
العدلية؛

أي وق ررت مر ررن األوق ررا وبعي رردا ع ررن أق ر رراد الضر رراب ة

نيإلستعانة مبرتجم لنموقوق الذين ال يتقنون النغة العربية؛



ا



تصر رروير جنسر ررا التحقي ر ر نيلصر ررورة والصر ررو وعم ر ر القضر رراة وا ر ررام مر ررن
اإلستحصال عنيها؛



تعررديل نظررام املعونررة القضررائية بصررورة تررؤمن املسرراعدة القانونيررة جمرراأل لألشررخاي
غري القادرين ماداي.

 -1حق املوقوف ابإلستعانة مبحام
الواقررح عميررنهم مررن ارسررة حقهررم
 -14إن إحررتام حر الرردقاا لألشررخاي املوقرروق يعر
نيإلس ررتعانة مبحر ر ٍرام لنر رردقح عر ررنهم ،و ل ر ر س ر رواء أ ر رران إبر ررار اجلرمير ررة املشر ررهودة املر ررادة )32
أو اجلرميررة غررري املشررهودة املررادة  .)47وال تقتصررر أمهيررة ضررمان هررذا ا ر عن ر أتم ر حق ررو
الرردقاا ب ررل يمتس ر أمهيررة خاا ررة جله ررة الوقايررة م ررن التع ررذي ومناهضررته ،ض رروء أن حض ررور
4
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ا امي من شأنه أن يفرض بعض الرقابرة عنر إجرراءا التحقير قي نر الوسرائل غرري املشرروعة
اليت قد ين أ إليها القائم نيلتحقي أحياأل.
 -15إن ن ر ر املر ررادة  32مر ررن قر ررانون أار ررول ا ا مر ررا اجلزائير ررة تر ررن ا ر رراحة عن ر ر ح ر ر
نصت عن ا ر ب "مقابلة
"املستجو ان يستعني مبحام حلضور إستجوابه" .أما املادة ّ 47
حمام يعينه بتصريح يدون علو احملضر دون احلاجة إ وكالة منظمة وفق ا لألاول".
 -1٦م ررا ينح ررإ ق ررانون اا ررول ا ا م ررا اجلزائي ررة ا ر ر نيلص ررمت ،وأبن رره ه ررذه ا ال ررة
ال جيرروز ا رراه ا ت ررز او املوقرروف ،عن ر المررالم .س رواء خررالل التحقيقررا الرريت جتريهررا الضرراب ة
العدلية اجلرمية املشهودة املادة  )41او اجلرمية غري املشهودة املرادة  )47و رذل امرام قاضري
ا قي املادة .)77
 -17يتب




ا تقدم ما يني:

إن قانون أاول ا ا ما اجلزائية مسا لنموقوف نيإلستعانة ٍ
مبحام أمام النائ
العام الذي يستوجبه ،قمن ٍ
نيب أو أن يم ّررس هرذا ا ر أمرام الضرابط العرديل
الذي يعمل حتت إشراف النائ العام؛
ن ر قررانون أاررول ا ا مررا اجلزائيررة املررادة  47عن ر ح ر املوقرروف مبقابنررة
ٍ
حمام يعينه بتصريا عنر ا ضرر .قر ا القرانون مرنا حر مقابنرة حم ٍرام ،قمرن ٍ
نيب
أو أن يمون قد مسا اذا األخري أضور جنسة إست واب مو نه.

 -1٨مررن املفيررد اإلشررارة إ أن املررادة  47إعترررب أن حضررور ا ررامي أاررويل وشرررعي مب رررد
التصريا به عن ا ضر وحىت دون ا اجة إ تنظيم و الة.
 -2حق املوقوف ابلطلب أبن تتم معاينته من قبل طبيب
 -19لنشخ املوقوف ا أبن ي ن معاينته من قبرل ببير  .يقردم هرذا ال نر مرن قبرل
حمرامي املوقرروف أو مرن قبررل أحررد أقرراد عائنترره ،إ النائر العرام الررذي يقتضرري أن يعر لرره ببيبررا
قررورا ودون أي إب رراء .وعنر ال بير أن جيررري املعاينررة عنر الشررخ املوقرروف دون حضررور أي
من الضبا العدلي  ،وعنيه أن يرقح تقريره إ النائ العام ضمن مهنة  24ساعة.
 -20لنشررخ املوقرروف ا ر تبنّررغ نسررخة عررن التقريررر املررنظم مررن قبررل ال بير املعر مررن
النيابررة العامررة .مررا حي ر لنشررخ املوقرروف ،إ ا إختررذ النائ ر العررام ق ررارا بتمديررد مهنررة إحت ررازه
إ  4أايم ،أن ي ن ر معاينترره ًنيررة .إن اررذا ا ر نيملعاينررة الربانيررة أمهيررة رررب تعزيررز حقررو
األشخاي قيد التوقير ،ال سيما وأنه من شأنه إثبا ما إ ا ان املوقروف قرد تعررض ألي نروا
من أنواا اإل راه املادي أو املعنوي.
 -21وتقوم وزارة العدل حاليا إبعادة هيمنة مصنحة ال الشرعي ،وقد أع ّد ارذه الغايرة
جلنة مؤلفة من عدد من القضاة ترأسها سعادة املديرة العامرة لروزارة العردل ،وعمرد هرذه الن نرة
إ إجرراء دراسررة خنصررت قيهررا إ وضررح اايمنيررة املناسرربة اررذه املصررنحة ،أيررش يرأسررها قر ٍ
راض،
يشرف عنيها وينظم عمنها.
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 -22و السرريا عينرره أجررر وزارة العرردل عرردة ورش عمررل لألببرراء الشرررعي رران خرهررا
 ،201٨/4/20هبرردف أتهررينهم وترردريبهم عن ر مبررادئ إتفاقيررة مناهضررة التعررذي وال سرريما
بروتو ول إس نبول لنتقصي والتوثي .
 -23مررن ألحيررة أخررر  ،ال ب ر ّد مررن اإلشررارة إ أنرره سررب لرروزارة العرردل أن وقعررت مررح مجعيررة
 Restartلتأهيل ضحااي العنر والتعذي عن إتفاقية تفاهم وتعراون ّأد إ إنشراء املر رز ال ر
النظ ررارة م ررن مجي ررح الن رواحي اجلس رردية
النم ررو جي لبن رران الش ررمايل لنمش ررر عن ر املوق رروق
واإلجتماعية والنفسية ،وهبذه ال ريقة يتممن القضاء من وضح يرده عنر رل حالرة قرد تربرار قيهرا
قضررية تعررذي  ،وهرري  -أي وزارة العرردل  -سررتعمل عنر تعمريم هررذه الت ربررة عنر سررائر قصررور
العدل لبنان.
 -24واخرريا ،جترردر اإلشررارة إ أن وزارة العرردل نيلتعرراون مررح اجلمعيررة عينهررا ارردد إارردار
وثيقررة سرريتم إعتمادهررا رردليل لألببرراء الشرررعي النبنرراني  ،وتتضررمن األاررول القانونيررة لنخ ررربة
ومدونة سنوك ام ،وهذه الوثيقرة معر ّدة إبرار بررألم دعرم شرامل إلارالح السر ون رول مرن
اإلحت رراد األوروم ،م ررا أن وزارة الع رردل تعم ررل م ررح ه ررذه اجلمعي ررة عن ر ر ممنن ررة مص ررنحة ال ر ر
الشرعي ،وهذا األمر سيمون له بال ش قائدة عمنية تتمربل بتسريح اقة اإلجراءا .
 -3حق املوقوف األجنيب ابإلستعانة مبرتجم
 -25إن ا ر نيإلس ررتعانة مب رررتجم حمن ررر لنموق رروف إ ا أ يم ررن ي ررتقن النغ ررة العربي ررة ،ه ررو م ررن
ا قو األساسية املمرسة له مبوج املادة  47من قانون أاول ا ا ما اجلزائية .وعن الررغم
من عدم إيراد هذا ا ضمن ا قو املعددة املادة  32من القانون عينره ،إال أنره يرتم إحررتام
هررذا ا ر مجيررح ا رراال  ،ل ر ألنرره مررن غررري املممررن نيلنسرربة لنقاضرري أو الضررابط العررديل،
إجراء اإلست واب من دون حضور مرتجم.
 -2٦جتدر اإلشارة إ أن لبنان دولة برف إتفاقية قيينا لنعالقا القنصنية لعام ،19٦3
وهي تشمل جزءا ال يت زأ من اإلبار القانو النبنا  .وتع ي هذه اإلتفاقية ا لنردول إبيفراد
مرتجم ضور جنسة إست واب املوقوق من موابنيهم.
 -4تصذ ذذوير جلسذ ذذات التحقيذ ذذق ابلصذ ذذورة والصذ ذذوت ونيكذ ذذني القضذ ذذاة واحملذ ذذامني واملتهمذ ذذني مذ ذذن
اإلستحصال عليها
 -27إن تص رروير جنس ررا التحقير ر نيلص ررورة والص ررو م ررن ش ررأنه أن يض ررمن إحر ررتام مجي ررح
الضماأل األساسية لنموقوق أمام عناار الضاب ة العدلية.
 -2٨مررا نيشررر املديريررة العامررة لقررو األمررن الررداخني برت ي ر ررامريا  CCTVمجيررح
املخ رراقر ،عن ر ر أن يص ررار إ رب ه ررا بقس ررم حق ررو اإلنس رران املفتش ررية العام ررة لق ررو األم ررن
الداخني ،حيش ستشاهد مجيح التحقيقا  ،و لر هبردف مراقبرة يفيرة سرري التحقيقرا األوليرة
والعمل عن ا ّد من اإلنتها ا ومن أعمال التعذي إن حصنت.
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 -5تعديل نظام املعونة القضائية بصورة تؤمن املسذاعدة القانونيذة جمذاانا لألشذااص ريذ القذادرين
ماديا
 -29يمفرري مررن أجررل تعي ر حمر ٍرام لنشررخ املرردع عنيرره الرردعو اجلزائيررة ،أن يعنررن عررن
رغبترره تو يررل حمر ٍرام لنرردقاا عنرره الرردعو املقامررة بوجهرره .عنررد تقرردط ال ن ر يعمررد املرجررح
القضائي النافر الدعو إ إبالغ نقي ا ام هبذا األمر .يقوم نقي ا رام بتعير حم ٍرام
لنمدع عنيه لنمراقعة عنه.
 -30وميم ررن أيض ررا لنم رردع عني رره املوق رروف أن يرق ررح ت رراني إ نقير ر ا ررام بواسر ر ة م ررر
ٍ
حمام له .عندها حييل نقي ا ام ال ن إ جلنة املعونة القضائية
الس ن ي ن منه تعي
رويل مهمررة الرردقاا عررن املررتهم .مررن ترقررح هررذه
نقابررة ا ررام لدراسررتها وإق ررتاح أمسرراء حمررام لتر ّ
األمساء إ النقي إلادار التمنير نيملهمة.
 -31إن هررذا ا ر ممرررس لنموقرروق أمررام قضرراة التحقير وأمررام حمررا م اجلنررااي  ،لمنرره غررري
ممرس ام خالل التحقيقا األولية اليت تقوم هبا النيابة العامة اإلستئناقية.

اثلقا -اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -32بت رراريخ  201٦/10/27ا رردر الق ررانون رق ررم  ٦2الر ررذي أنش ررأ اايئ ررة الوبني ررة قر ررو
اإلنسرران والن نررة الوبنيررة لنوقايررة مررن التعررذي  .ون ر ّ هررذا القررانون مادترره الربانيررة عن ر ليررة
ترشر رريا وتعي ر ر األعضر رراء ال  5 10لنهيئر ررة الوبنير ررة قر ررو اإلنسر رران و 5لن نر ررة الوقاير ررة مر ررن
التعررذي ) وعنر ليررة تسررمية املرشررح لعضرروية اايئررة ،مررن قبررل ررل مررن جمنر القضرراء األعنر ،
نقابتررا ا ررام  ،نقابتررا األببرراء ،جمن ر العمررداء اجلامعررة النبنانيررة ،نقابتررا الصررحاقة وا ررررين،
وامتمح املد .
 -33إن اقررة التسررميا والرتشرريحا قررد أعررز وأودعررت منفررا وأمسرراء املرشررح األمانررة
ار/نيسران  ،2017والعردد اإلمجرايل لنمرشرح بنرغ 43
العامة لرائسة جمن الروزراء و لر
مرشحا و ل حس ما ن ّ عنيه القانون رقم .٦2
 -34واردر قررار عررن جمنر الرروزراء بترراريخ  ،201٨/5/21الرامرري إ املواققررة عنر مشررروا
مرسرروم يرمرري إ تعي ر أعضرراء اايئررة اايئررة الوبنيررة قررو اإلنسرران املتضررمنة جلنررة الوقايررة مررن
التع ر ر ررذي  ،وحتدي ر ر ررد مه ر ر ررام ه ر ر ررذه الن ن ر ر ررة املنص ر ر رروي عنيه ر ر ررا الق ر ر ررانون رق ر ر ررم  ٦2الص ر ر ررادر
بتاريخ .201٦/10/27
 -35جتردر اإلشرارة أخررريا ا أنره د إعررداد مشرروا مرسرروم يرمري ا تعير تعويضرا أعضرراء
وتفرغهم وإستقالليتهم داء مهامهم.
اايئة الوبنية قو اإلنسان يتناس مح مهامهم ّ

رابع ا -آليات الشكاوى اخلااة ابملوقوفني داخل السجون
 -3٦ينيط القانون النبنا هبيئا متعددة االحية تفتيش الس ون .ونيلفعل يترو االبرالا
عن أوضاا الس ون لبنان وتفتيشها ل من:

GE.19-02456

وزارة الداخنية؛
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ا اقإ؛



القضاء؛



الصني األمحر الدويل.

الف -يف االحية وزارة الداخلية
 -37يتو تفتيش الس ون:




قائد الدرك أو من ينتدبه بتفتيش الس ون و ل حتت سن ة وزير الداخنية؛
ل قائد تيبة وقصينة قيما يتعن نيلس ون املوضوعة حتت امرته؛
احد املفتش اإلداري املمنر من قبل وزير الداخنية.

سر ن روميرره وسرريمون موارروال إ قسررم حقررو
 -3٨وسرريتم إقتترراح أول نظررام لنشررماو
اإلنسان املفتشية العامة لقو األمن الداخني ،أيش ستصرل مجيرح الشرماو إ هرذا القسرم
الررذي يقرروم برردوره بتوزيعهررا عن ر املراجررح املختصررة وققررا ل بيعتهررا .ويمررون مررن ح ر السررن ا
أي وقت.
القضائية اإلبالا عن الشماو

ابء -يف االحيات احملافظ
 -39يهتم ا اقإ بت بير القروان واألنظمرة املختصرة نيلسر ون وأمرا ن التوقيرر
ويزور بنفسه مرة الشهر عن األقل ل حمل منها ملراقبته.

حماقظتره

 -40ا ا عنم ا اقإ بوجه مرن الوجروه وقروا أي خنرل أو سروء اسرتعمال قنره أن جيرري بنفسره
رل حتقير يرراه مفيرردا أو أيمررر إبجرائره وان يقرررتح عنر وزيررر الداخنيررة مجيرح الترردابري أو العقرروني
اليت يراها مناسبة.
 -41وا ا تبنغ ا اقإ أو حتق من وقوا خ أ أو خمالفة من قبل أقراد الدرك القائم أراسرة
الس ر ن ،يررنظم عن رردها تقري ررا يرقع رره إ وزيررر الداخنيررة وأيم ررر إبج رراء التحقي ر أو اختررا الت رردابري
الالزمة.

جيم -القضاء
 -42يتو القضاء ،بصفته حرامي ا رراي وحقرو اإلنسران األساسرية ،مراقبرة حسرن ت بير
القوان اليت ترع الس ون.
 -43يتفق ررد ررل م ررن النائر ر الع ررام االس ررتئنا أو امل ررايل وقاض رري التحقير ر والقاض رري املنف رررد
اجلزائ رري ،م رررة واح رردة الش ررهر ،االش ررخاي املوج ررودين أم ررا ن التوقي ررر والسر ر ون التابع ررة
لدوائرهم املادة  402من قانون أاول ا ا ما اجلزائية).
 -44ما ملدعي عام االستئناف أو مندوبه أو القاضي الذي ينتدبه وزير العردل ارذا الغررض
ولنمدع العرام لرد ا را م البدائيرة والقاضري املنفررد اجلزائري حر مراقبرة مجيرح سر ون الدولرة
قيمررا يتعنر بقانونيررة التوقيررر وإخررالء السرربيل وميمررنهم عنررد زايردررم السر ون أن ي نبروا االبررالا
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عن س ل املس ون وس ل ا موم وسر ل املوضروع حترت نظرام العزلرة وا ا شراءوا بنر
بعض اإليضاحا األخر اخلارجة عن األمور املبينة أعاله قعنيهم أن ينظمروا برذل بنبرا خ يرا
يقدمونرره إ الررئي املباشررر لقائررد السر ن أو لقائررد الفصررينة بشررر التقيررد نيألحمررام املنصرروي
عنيها قانون أاول ا ا ما اجلزائية.
 -45يتفقررد قاضرري التحقي ر والقاضرري املنفرررد اجلزائرري مرررة واحرردة الشررهر وراسرراء ا ررا م
اجلزائية مرة واحدة ل ثالثة أشهر عن األقل االشخاي املوجودين حمال التوقير والس ون.
 -4٦وحير ملردعي عرام االسرتئناف أو مندوبره ولراسرراء ا را م اجلزائيرة واملردع العرام لررد
ا ررا م البدائي ررة وقض رراة التحقير ر والقض رراة املنف ررردين اجلر رزائي أن أيم ررروا حر رراس أممن ررة التوقي ررر
والس ون التابع ممتهم إبجراء التدابري اليت يقتضيها التحقي وا ا مة.

دال -املنظمات الدولية
 -47مر ر ررنا لبنر ر رران منظمر ر ررا دولير ر ررة ار ر ررالحية تفقر ر ررد الس ر ر ر ون هبر ر رردف أتم ر ر ر الشر ر ررفاقية.
قبتاريخ  ،2002/10/4ادر املرسوم رقم  ٨٨00الذي ن عن ما أييت:


السماح ملندوم الن نة الدولية لنصني األمحر بزايرة املس ون الذين مجتراروهنم
ونيلتحرد الرريهم أريرة ،مررن دون رقير أو تقييررد لوقرت الرزايرة املمران الررذي
مجت رراره املن رردوبون ا ررذه الغاي ررة ض ررمن الس ر ن .م ررا يس ررما ا ررم بتس ر يل هوي ررة
املس ون الذين يقابنوهنم؛



اإلج ر ررازة لنمن ر رردوب ال بير ر ر لن ن ر ررة الدولي ر ررة لنص ر ررني األمح ر ررر مبقابن ر ررة مجي ر ررح
املسر ر ون ال ررذين مجت رراروهنم ومبع رراينتهم دون رقير ر  .تعر ر ّد غرق ررة ررل سر ر ن
خصيصا اذه الغاية؛



يقر رردم األببر رراء املمنفر ررون نيإلدارة ال بير ررة ر ررل س ر ر ن ،العر ررون إ املنر رردوب
ال بي ر لن ن ررة الدولي ررة لنص ررني األمح ررر وي ررزودوهنم جبمي ررح املعنوم ررا الض رررورية
لتنفي ررذ مه ررامهم .ا ررذه الغاي ررة يس ررما ا ررؤالء املن رردوب ال بي ر مبراجع ررة املنف ررا
ال بية اخلااة نيملس ون ونيالبالا عن مجيح التسهيال ال بية اليت يستفيد
منها املس ونون؛



إن اادف الوحيرد ارذه الرزايرا ينحصرر تقيريم أوضراا املسر ون  ،اجلسردية
والنفسررية ،وفررروف سر نهم ومعررامنتهم ،املاضررية وا اضرررة ،وأي مشررمنة أخررر
ا بابح إنسا ارف.

 -4٨جتدر االشارة ا أن القانون النبنا


GE.19-02456

إ اخضاا الس ون لسن ة وزارة العدل:

بترراريخ  ،19٦4/٨/2٨ارردر املرسرروم رقررم  ،17315الررذي ن ر عن ر انشرراء
إدارة وزارة العدل تدع ”إدارة الس ون“ ترتبط مباشرة بوزير العردل ،وعنر
أن حتدد االحيا ومهام ادارة الس ون مبرسوم الح يتخذ جمن الوزراء.
اال ان املرسوم أ يصدر حىت اترمجه؛
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انشأ املرسوم اشرتاعي رقم  ،151اتريخ  ،19٨3/9/1٦الرامري ا تنظريم وزارة
العرردل ،ال سرريما املررادة  29منرره مديريررة الس ر ون ،وحرردد اررالحيادا عن ر أهنررا
تعررب بشررؤون الس ر ناء ورعررايتهم وأتهررينهم وت بي ر انظمررة الس ر ون .وعن ر أن
تنظم مديرية الس ون وحتدد مهامهرا وارالحيادا ومرالك املروفف قيهرا مبوجر
مرسوم يتخذ جمن الوزراء بناء عن اقرتاح وزير العدل؛



وال ب ر ّد مررن اإلشررارة إ أن مديريررة الس ر ون وزارة العرردل ،وبرردعم مررن األمررم
املتح رردة "ممتر ر مماقح ررة املخ رردرا واجلرمي ررة" ،عم ررد من ررذ ق رررتة إ وض ررح
اررندو لنشررماو داخررل مجيررح الس ر ون النبنانيررة عن ر أن يقرروم مراق ر عررام
بفتا هذه الصنادي وإسرتخراو مرا برداخنها مرن شرماو بوجرود ربرل عرن وزارة
الع رردل أو مس رراعدة إجتماعي ررة ،وعنر ر أن تتن ّقر ر مديري ررة السر ر ون مجي ررح ه ررذه
الشماو املتعنقة نيألمور ا ياتيرة واملعيشرية لنمسراج عهيردا نّهرا أو إحالتهرا
إ اجلها املختصة إلختا اإلجراءا املناسبة بشأهنا.

 -49جتدر اإلشرارة أخرريا ،وبعرد تعير أعضراء "جلنرة الوقايرة مرن التعرذي " أن املرادة  23مرن
القانون رقم  ٦2تع ي هذه الن نة الصالحيا التالية:
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القيررام ب رزايرا دوريررة أو مفاجئررة أي وقررت رران ألمررا ن ا رمرران مررن ا ريررة
دون إعر ر ررالن مس ر ر ررب ودون ا اجر ر ررة ألي إ ن م ر ر ررن أي سر ر ررن ة إداري ر ر ررة ان ر ر ررت
أم قضائية أو أي جهة أخر ؛



إج رراء مقررابال مجاعيررة أو خااررة عن ر إنف رراد مررح مررن تشرراء مررن األشررخاي
ا روم من حريتهم ،بعيدا عن أية رقابة ،وبوجود مرتجم إ ا إقتضت الضرورة؛



مقابن ر ررة أي ش ر ررخ خ ر ررر تعتق ر ررد أن ر رره ميم ر ررن أن يق ر رردم معنوم ر ررا ا ا ر ررنة
أو مساعدة تراها الزمة ،و ارسة ارالحية غرري مقيردة لنحصرول عنر معنومرا
بشررمل سر ّرري أس ر مررا يقتضرريه عمررل الن نررة .وال تقرروم الن نررة بنشررر أي مررن
املعنوما بدون مواققة ااح العالقة أو مصدرها؛



أو مشرر

تنقي الشماو أو بنبا املقابنة ن ر نفا أو إجرراء أي قحر
بّ .
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