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بتقريررر ترونس حررو  اإلجابرة للرا التوارريات المسرتعجلة المتعلقرة   
 مناهضة التعذيب

أخذذذا اومومذذة التو عذذية التذذا تالتواذذياا الصذذادرة اذذن ذذذة ميتاه ذذة الت ذذذي  الذذ     -1
 1401و 1398ت ذد ميتاششذة تقريذر تذو و الذوثا الجبالذي العذتي ا  2016جوان  10 شرها يوم 

 13. وثلبذ  اللنيتذة مذن اومومذة التو عذية موافاأذا أ أجذل أشصذاه 2016 أفريل 21و 19يومي 
الت ذر  للت ذذي  وامل املذة  إداذاااا تشذنن 16ت يتاار اإلجاتة أ مذا يت لذب تذالةقرة  2017ماي 
 تشنن هيئة اوقيقة والمرامة.  38حول شروط االحتناز والةقرة  28الةقرة  -امل ييتة 

 ار اإلجاتة حول التواياا املعت نلة: وتتشرف تنن حتيل الي ا ايتا -2

 التواررررية ا:ولرررراع حررررو  ادلرررراذات التعرررررام للتعررررذيب وسرررروذ المعاملررررة  
 من التوايات الختامية( 16 )الفقرة

خت ع مجيع األاتال ال  تت ّ د هبا ال اتطة ال دلية اىل الرشاتذة املباشذرة لليتياتذة ال توميذة  -3
اإلجذذذراااا اذيا يذذذة وفقذذذا ملذذذا تيتقيحذذذ   وجذذذ   ممذذذرر مذذذن  لذذذة 13وذلذذذف وفذذذب أحمذذذام الةصذذذل 

والذي شّيد االحتةاظ أو التتديد فيذ   2016فيةري  16املؤرخ أ  2016لعيتة  5القا ون ادد 
تإذن كتايب مذن وكيذل اذت وريذة. والذر إثذر اذدور هذذا القذا ون وشبذل دخولذ  حيذي اليتةذاذ أ  ذرة 

ياتة ال تومية ومذنموري ال ذاتطة ال دليذة ،   اقد اديد االجتتاااا تني ش اة اليت2016جوان 
من أمن اتومي وحرس وثا ت د التيتعيب تني وزاريت ال دل والداخلية وذلف هبدف ال تل الذر 
حعذذذن تطبيذذذب القذذذا ون املذذذذكور وإعذذذاد اولذذذول ال تليذذذة لطشذذذمالياا الذذذ   مذذذن أن يطرح ذذذا أ 

وميذذذة تاتذذذ  تبعذذذد مراشبذذذة دشيقذذذة أ التطبيذذب. واذذذذدير تالذذذذكر أ هذذذذا انصذذذوا، أن اليتياتذذة ال ت
 ذذد تحذذاالا التتديذذد أ االحتةذذاظ الذذ  ي ت ذذد تليذذة تذذل تقت ذذي إذن كتذذايب مذذن اليتياتذذة ال توميذذة 

مساا ا للتظيتون في  مباشرة واليتظر أ إمما ية إاادة االحتةاظ من ادم . وهذو مذا ي ذتن لذذي 
بذذذار وأن تجذذذال ل توميذذذة تااتالشذذذب ة أ اذذذورة وجذذذود ت ذذذذي  سذذذراة م اييتتذذذ  مذذذن ثذذذرف اليتياتذذذة ا

سذذذااة  24 ذسذذذااة و مذذذن التتديذذذد في ذذذا تذذذ 48تتنذذذاوز أ كذذذل اوذذذاالا  أناالحتةذذذاظ ال  مذذذن 
 سااة تاليتعبة للنيتاياا. 48تاليتعبة ذيتح و

األاتذذال الذذ  ييتذذّو  في ذذا ش ذذاة التحقيذذب أاذذوان ال ذذاتطة ال دليذذة إىل رشاتذذة  كتذذا خت ذذع -4
جديذذذد مذذذن  لذذذة اإلجذذذراااا اذيا يذذذة كيةتذذذا وشذذذع  57لةصذذذل الق ذذذاة املذذذذكورين، وفقذذذا ألحمذذذام ا

املذذكور أاذاله، وال عذوز القيذام تذني أاتذال حتقيذب  2016لعيتة  5تيتقيح   وج  القا ون ادد 
 من ثرف األاوان املذكورين إال أ حدود اإل اتة المتاتية املةوضة من شبل الق اا.

تركيذذذذي كذذذذامباا مراشبذذذذة أ ت ذذذذ  مراكذذذذي تولّذذذذ  الدولذذذذة أ حذذذذدود اإلمما يذذذذاا املتاحذذذذة  -5
سذتة مراكذي ذوذجيذة تالت ذاون مذع تر ذام  األمذم املتحذدة  االحتةاظ والبحذي خااذة الذر معذتو 

مذن تقريذر تذو و الذدوري الجبالذيا، كتذا أّن كذّل مذن مراكذي القرجذا  وال وييتذة  168اإلذا ي )فقرة 
الذر تقيذة مراكذي  م هذذه التنرتذة تذدرعياوتوشوشة  ّ ية تمامباا مراشبة وتع ر الدولة اىل ت تذي

 االحتةاظ والبحي وتبقر هذه التعنيالا الر ذّمة الق اا ايتد الطل .
 16ت قذذذذذذد  ذذذذذذدوة اذذذذذذحةية  قذذذذذذر ر اسذذذذذذة اومومذذذذذذة تتذذذذذذاريخ  شامذذذذذذ  اومومذذذذذذة التو عذذذذذذية -6

 خالهلا الوزير اململذ  تال الشذة مذع اهليئذاا الدسذتورية وااتتذع املذد  وحقذو  ، شدم2016 ماي
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اإل عذذان، والذذذي تذذرأس الوفذذد التو عذذي أ إثذذار ميتاششذذة تقريذذر تذذو و الذذوثا الجبالذذي أمذذام وسذذا ل 
 اإلاالم، مجلة التواياا الصادرة ان ذيتة ميتاه ة الت ذي .

وشذذد أكذذد ر ذذيو اومومذذة لذذد  اسذذتقبال  الوفذذد املشذذاري أ ميتاششذذة التقريذذر املذذذكور الذذر  -7
 أشمال الت ذي  واملتارساا امل ييتة. مافحة كل  التيام الدولة التو عية

أفذذرزا اديذذذد  2016مذذذاي  19وشذذد   تيتظذذيم استشذذذارة وثيتيذذة مذذذع ااتتذذع املذذذد  يذذوم  -8
املقرتحاا الر املعتو  التشري ي واهليملي واإلجرا ي وال  سيتم أخذها ت ذني االاتبذار أ إثذار 

 ان اللنيتة املشار إلي ا أااله.إاداد خطة ال تل اوالية واملت لقة تتيتةيذ التواياا الصادرة 
املذذؤرخ  2015لعذذيتة  26مذذن القذذا ون األساسذذي اذذدد  67تتنذذ  اإلشذذارة لمذذون الةصذذل  -9
املت لذذب  مافحذذة اإلرهذذا  وميتذذع  عذذل األمذذوال يت لذذب ترتكيبذذة اللنيتذذة الوثيتيذذة  2015أوا  7أ 

األمن املشتب  أ  ملمافحة اإلرها  وال  من أن يرتت  ايت  تةعبا ت عةيا ل تان إفالا أج ية
 ارتماهبم أاتال الت ذي  أو سوا م املة من ال قا .

وتقطذذع اليتظذذر اذذن تلذذف املالحظذذة وأ سذذيا  ضذذتان اذذدم إفذذالا أفذذراد أج ذذية األمذذن أ  -10
 ذذال ممافحذذة اإلرهذذا  املشذذذتب  هبذذم أ ارتمذذاهبم أاتذذال الت ذذذذي ، وضذذ   الدولذذة اذذ  تشذذذري  ا 

التذذداتب الذذ  مذن شذذنوا أن حتذذول دون اإلفذذالا مذذن ال قذذا  تاليتعذذبة واجراااأذا اإلداريذذة  تواذذة مذذن 
ألاوان ا ةاذ القوا ني الذين يشتب  أ تذورث م أ أاتذال ت ذذي  أو سذوا م املذة وذلذف مذن خذالل 
تلياا الرشاتة ال  تصدد اإلاداد لطثار املرج ذي للعياسذة الوزاريذة اذديذدة للرشاتذة والتةّقذد والتذدشيب 

صذذذذرف أ شذذذماياا واذذذذرا   املذذذذواثيتني )وزارة الداخليذذذةا تالت ذذذذاون مذذذع تر ذذذذام  األمذذذذم وميتظومذذذة الت
 املتحدة اإلذا ي وأ اثار ذيتة القيادة وال  تعتني  للت ايب الدولية واووكتة الرشيدة أ ااال.

وتتذذوىل وزارة الداخليذذة اذذ  أج يأذذا الرشاتيذذة اختذذاذ اإلجذذراااا التنديبيذذة املال تذذة تاليتعذذبة ذتيذذع  -11
االخذذذذالالا أ هذذذذذا ااذذذذال، وأ اذذذذورة اذا مذذذذا ارتقذذذذ  األف ذذذذال امليتعذذذذوتة إىل األاذذذذوان املذذذذذكورين إىل 

ة الالزمذة وفذب أحمذام معتو  التنرمي فإن املل  حيال الر اليتياتة ال توميذة الختذاذ االجذراااا الق ذا ي
 ااّلة اذيا ية مع حةظ حب املتظّلم أ اللنوا مباشرة إىل الق اا حىت أ اورة حةظ املل .

 ممّرر من االة اذيا ية. 101وي ت   ّرد العموا ان الت ذي  جر ة ثبقا للةصل  -12
أاذذوان ش ذذية حتقيقيذذة أ ارتمذذا  أاتذذال ت ذذذي  ضذذد  18وشذذد سذذنل  إىل ادن اذذدد  -13

ا طلقذذ   وجذذ  تقذذارير م اييتذذة مذذن ثذذرف  3إ ةذذاذ القذذا ون أ  ذذال ممافحذذة اإلرهذذا   ذذا في ذذا 
 وكيل اذت ورية وشاضي التحقيب وهي مجي  ا مازال  شيد التحقيب. 

تذذادرا وزارة الداخليذذة أ اثذذار الرتتيذذة الذذر حقذذو  اال عذذان وحتقيذذب اذذذودة واملعذذؤولية  -14
تيتذذذاا شذذذدراا أاذذذوان االمذذذن الذذذداخلي أ  ذذذال التمذذذوين والتذذذدري  ثبقذذذا  امل يتيذذذة اىل موااذذذلة ت ييذذذي

للت ذذذايب الدوليذذذة وذلذذذف هبذذذدف تنهيذذذل معلعذذذل التمذذذوين اوقذذذوشي ملذذذو ةي الذذذوزارة ااتتذذذادا الذذذر 
املرج ية األممية وامل اهداا الدولية املصاد  الي ذا مذن شبذل تالد ذا، ف ذال اذن األسذو التشذري ية 

حقذذذو  اال عذذذان وحرياتذذذ  األساسذذذية ويعذذذ ر الذذذر تذذذنمني تلذذذف الذذذدوراا  الوثيتيذذذة املت لقذذذة  تايذذذة
التموييتيذذة خذذ اا أكاد يذذة وثيتيذذة ودوليذذة تتيح ذذا تليذذة الت ذذاون الذذدومل مذذع  لذذو أوروتذذا واملةوضذذية 

مركذذذذي جيتيذذذذ  للرشاتذذذذة و  العذذذامية وقذذذذو  اال عذذذذان واليو يعذذذذمو واللنيتذذذذة الدوليذذذذة للصذذذذلي  األ ذذذذر
عذذلحة و بهذذا، وأ هذذذا االثذذار يذذتم حاليذذا العذذ ي اىل تطذذوير مذذدارس الد قراثيذذة الذذر القذذواا امل

 االمن واورس الوثيتيني ف ال ان الشروع أ تيتاا اكاد ية للشرثة.
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ااذذداد مجلذذة مذذن مشذذاريع شذذوا ني  كتذذا ت تذذل الدولذذة أ اثذذار ااذذالن شطذذاع االمذذن الذذر -15
 تت ّلب تاحملاور التالية:

ي ذدف إىل اسر  العرال لقروات ا:مرن الردا ل ع يرنق  القرانون ا:س مشروع قانون/1
إحمذذام تيتظذذيم اتذذل هذذذه القذذواا مذذن حيذذي اال  ذذباط وااللتذذيام تذذاحرتام الويّذذة القذذا ون 
ومبذذادح حقذذو  اإل عذذذان  ذذا يذذذتالام ومبذذادح اتذذذل ميتظومذذة األمذذذن مج ذذوري امليتصذذذوا 

من الدستور الذذي يقت ذي مراج ذة جذريذة ملشذتوالا وتيتظذيم  19 الي ا ضتن الةصل
 وتموين شواا األمن الداخلي لتصبح ذاا املوااةاا املطلوتة أ األ ظتة الد قراثية

 04القررررانون لرررردد ي ذذذذدف اىل مراج ذذذذة  متعلررررل بررررالتجم: السررررلم ع /مشررررروع قررررانون2
المتعلرررررررل بتنظررررررريع اةجتمالرررررررات العامرررررررة والمظررررررراهرات والموا رررررررب  1969 لسرررررررنة

ل ذذدم تطذذاتب ت ذذ  مذذواده مذذع امل ذذايب الدوليذذة امل تتذذدة أ ال ذذر ، وأ هذذذا  واةستعراضررات
اإلثذذار تولّذذ  وزارة الداخليذذة إىل إاذذدار مذذذّكراا اتذذل مليمذذة السذذتب اد اللنذذوا لذذب   املذذواد 
واألحمام ال  ال تتطاتب مع امل ذايب الّدوليذة والذ   يذي الّلنذوا إىل اسذت تال األسذلحة اليتاريذة 

 ر القا ون اذديد. اىل حني ادو 
/مشروع قانون ينظع مراحل وشروط اسرتعما  القروة ق رد ترد ل القروات ال املرة 3

للسرررالي فررر  لمليرررات حفرررا النظرررال وم اربرررة اإلرهررراب ومجابهرررة حررراةت ال ررروار  
ي ذذذدف هذذذذا القذذذا ون إىل ضذذذتان املواز ذذذة تذذذني ضذذذرورة ال تذذذل الذذذر  والكررروارل ال ييعيرررةع

ا  الذذذذوثا مذذذذن ج ذذذذة واختذذذذاذ اإلجذذذذراااا اهلادفذذذذة إىل  ايذذذذة اسذذذذتترارية الدولذذذذة و ايذذذذة الذذذذرت 
مذذن الدسذذتور مذذن  49اوقذو  واوريذذاا أ إثذذار التيتاسذ  امليتصذذوا اليذذ  اذذل  الةصذل 

ج ذة أخذذر ، وهذذو حاليذذا تصذذدد اسذذتمتال إجذذراااا دراسذذت  تالتيتعذذيب مذذع الذذوزاراا امل يتيذذة 
 حت  إشراف مصاحل ر اسة اومومة.

ي ذدف اةلترداذات للرا القروات ال املرة للسراليع  مشروع قانون يتعلرل بججرر/4
هذذذذذذذا القذذذذذذا ون إىل إشذذذذذذرار اوتايذذذذذذة الالزمذذذذذذة ألاذذذذذذوان األمذذذذذذن وهذذذذذذم ارضذذذذذذة للت ديذذذذذذداا 
واالاتذذذداااا كتذذذا ملذذذ  اوتايذذذة االاتذذذداااا املعذذذلطة الذذذر اذذذا الأم وممتلمذذذاأم مذذذع 

ضذذرار، أحمذذام اذذرحية تلذذيم الدولذذة تتذذوفب  ظذذام متمامذذل للت ذذوي  ايتذذد حذذدو  أ إدراج
خااة وان ميتظومة اوتاية اوالية أابح  شاارة لالستناتة ملتطلباا ت طيذة املاذاثر 
 ال  أابح  أدد شواا األمن الر  رار االاتداااا اإلرهاتية املوج ة ضد األاوان.

لمدونرررة سرررلو  قررروات ا:مرررن الرررداا ل  الترررابعين لرررو ارة أمرررر حكررروم   مشرررروع/5
إىل ضبد القوااد العذلوكية واملتارسذاا امل يتيذة الة ذلر : ي دف هذا املشروع الداا لية

امل تتذذذدة أ شطذذذاع األمذذذن ل ذذذتان إ ةذذذاذ القذذذا ون أ كيتذذذ  امل يتيذذذة مذذذع االلتذذذيام ت ذذذواتد 
احذذذرتام اوقذذذو  واوريذذذاا املمةولذذذة تالقذذذذا ون، وهذذذو حاليذذذا تصذذذدد اسذذذتمتال إجذذذذراااا 

 إاداده من شبل فريب ال تل املمّل  أ ال ر .
حمذذومي إلحذدا  إدارة اامذذة وقذذو  اال عذان اذذل  اهليمذذل التيتظيتذذي /مشذروع أمذذر 6

 الداخلية. لوزارة
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مرررررن  28)الفقررررررة  التوارررررية الثانيرررررةع حرررررو  تررررررو  اإليقا /اةحتجرررررا   
 التوايات الختامية( 

تقلررريال اة تظرررال فررر  السرررجون بالعقوبرررات اليديلرررة أو التررردابير  أ() 
 اليديلة لن اةحتجا  اةحتياط ع

 للعقوبات اليديلةبالنسية 

لذذئن  صذذ  االذذة اذيا يذذة الذذر ال تذذل مذذن أجذذل املصذذلحة ال امذذة تذذدون مقاتذذل والصذذلح  -16
فال قوتذذذذذذة األوىل أ تيتقذذذذذذيح  2009اذيا ذذذذذذي أ ال قوتذذذذذذاا األاذذذذذذلية و  تيتظيت تذذذذذذا ميتذذذذذذذ سذذذذذذيتة 

ت رفذذا ، فذذإن تلذذف ال قذذوتتني املذذذكورتني ي رات ذذا 15ممذذرر وال قوتذذة الجبا يذذة أ الةصذذل  15 الةصذذل
 رواجا كببا أ األحمام اذيا ية.

ولذلف اتل  وزارة ال دل الر تة يل تلف ال قوتاا اليتافذة مذن خذالل مييذد حتعذيو  -17
الق ذذذذذاة ت ذذذذذذرورة إاتذذذذذذال تلذذذذذف ال قوتذذذذذذاا وخصواذذذذذذا مذذذذذن خذذذذذذالل التمذذذذذذوين املعذذذذذذتتر إذ   أ 

 وجود وامليتشود". تيتظيم دورة تموييتية حول "البدا ل أ املادة اذيا ية تني امل 2016 مارس
كتا    بادرة مشرتكة تني وزارة ال دل واللنيتة الدولية للصلي  األ ر إحدا  ممتذ   -18

مصاحبة ذوذجي تاحملمتذة اإلتتدا يذة تعوسذة لل تذل الذر لمذني الق ذاة مذن مالامذة ال قوتذة مذع 
ملصذلحة ال امذة ثبي ة اذر ة املرتمبذة وشاصذية اذذا  مذن ج ذة وتة يذل اقوتذة ال تذل مذن أجذل ا

الر أر  الواشع واود من اكتظاظ العنون من ج ة أخر  وشذد ا طلذب ذلذف املمتذ  ف ليذا   
% تاليتعبة لعنن املع دين 25وساهم أ تقليص  عبة ال  د تقراتة  عبة  2013اتل  ميتذ 

 وأ اود من  عبة ال ود تاليتعبة للتحمومني تال تل من أجل املصلحة ال امة. 
الر تيتةيذ مشروع الر مد  سيتتني  2016ماي  17  وزارة ال دل تتاريخ كتا اتةق -19

 يت لب تتة يل ال قوتاا البديلة تعنن املع دين.

 بالنسية للعفو والسراي الشرط 

 371يعتح ال ةو انذاا املتذارس مذن شبذل ر ذيو اذت وريذة ووفقذا ملقت ذياا الةصذل  -20
موم ت  أو اوّد من مدت  أو إتدالذ  ت قذا  تخذر من  لة اإلجراااا اذيا ية تإسقاط ال قا  احمل

أخذذّ  ميتذذ   ذذص اليذذ  القذذا ون وهذذو  ذذارس الذذر احملمذذوم الذذي م تصذذورة تاتذذة والذذذين ي رفذذون اذذادة 
  عن العبة والعلوي وي يرتمبوا جرا م خطبة. 

أمذا العذران الشذرثي فيتذيتح للتحمذوم اليذ  الذذذي ش ذر جذيا مذن ال قوتذة ويمذون تذذرهن  -21
  داخذذل العذذنن اذذن ارتدااذذ  أو إذا مذذا   ذذر سذذراح  مةيذذدا لصذذاحل ااتتذذع وفقذذا ألحمذذام تعذذبت

من  لة اإلجراااا اذيا يذة و ذيتح وزيذر ال ذدل أو شاضذي تيتةيذذ ال قوتذاا  354و 353 الةصلني
 حع  اواالا.

ومن ال ةذو انذاا والعذران الشذرثي حذال مبذد يا وأوليذا للحذد مذن اكتظذاظ العذنون إذ  -22
 تتقليص ادد احملموم الي م تصوة تاتة واملوداني تالعنون حعبتا يجببت  اذدول التامل:يعتح 
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 العيتة سران شرثي ش ا ي  سران شرثي اةو ر اسي المجموع 
20547 9619 7636 3292 2012 
15924 4764 6720 4440 2013 
13653 4795 4889 3969 2014 
14283 6951 2713 4619 2015 
14092 5800 4364 3928 2016 
6970 5239 1731 

- 
)إىل  ايذذذذذة  2017
 ا2017مارس 

ا سذنل  لذد  مذرتم  23553وتاليتظر لمون أالذر اذدد مذن املذوداني تالعذنن مجلذة ) -23
% تااتبار وأن القا ون اوذامل للتاذدراا يةذر   28ا أي تيتعبة تةو  6662جرا م املادراا )

اذذذن سذذذيت  أو وضذذذ يت  االجتتاايذذذة، شامذذذ  سذذذيتة سذذذنيتا لمذذذل معذذذت لف ملذذذادة  ذذذدرة تقطذذذع اليتظذذذر 
اومومة ت ر  مشروع شا ون ملراج ة القا ون املذكور الر  لو  ذوا  الشذ   يعذتح ت ذدم إثذارة 
الداو  ال تومية من أجل است الي مادة  درة ضد من ثل  مذن تلقذاا  ةعذ  أو اذن ثريذب  ا بذ  

ام ال الج الط  واليتةعي والتذ  الصذحية او شرييت  أو احد أاول  أو فروا  أو اثبا   ان وع إىل  ظ
وي ييتقطع ولمم ي ادر املؤسعذة الصذحية دون موافقذة األثبذاا املباشذرين.  ذب أن إجذراااا املصذادشة 
الذذذر هذذذذا املشذذذروع الذذذذي اشذذذرتن مراج ذذذة جذريذذذة للقذذذا ون اوذذذامل للتاذذذدراا خصواذذذا مذذذن خذذذالل 

ل. ولذذذلف وأ األثيتذذاا وتيتذذاا الذذر مبذذادرة ريذذة شذذد تطذذو جااتتذذاد مقارتذذة االجيذذة ثبيذذة ولذذيو مقارتذذة ز 
 8املذذذذؤرخ أ  2017 لعذذذذيتة 39 حموميذذذذة اذذذذاد   لذذذذو  ذذذذوا  الشذذذذ    وجذذذذ  القذذذذا ون اذذذذدد

مذذذذن القذذذذا ون اوذذذذامل ليعذذذذتح تتطبيذذذذب  ذذذذروف التاةيذذذذ  الذذذذواردة  12تيتقذذذذيح الةصذذذذل  2017 مذذذذاي
ا دون العذذيتة وحذذىت مذذن االذذة اذيا يذذة مذذن خذذالل إمما يذذة اوذذد أ ال قوتذذة العذذنيتية ملذذ 53تالةصذذل 

 تاإلس اف تتنجيل التيتةيذ وذلف للحد من  عبة املوداني أ العنن أ هذا الصدد.
كتذذا يذذتم ال تذذل الذذر مراج ذذة االذذة اذيا يذذة لليتظذذر أ اقوتذذاا ت ذذ  اذذذرا م وخصواذذا  -24

 العنيتية ميت ا.
ادليذذاا الذذ   مذذن و  أ األثيتذذاا تمذذوين ذيتذذة فيتيذذة مصذذ رة أ وزارة ال ذذدل للتةمذذب أ  -25

 .ااتتادها لتة يل ال قوتاا البديلة وإدراج تداتب تديلة جديدة أ هذا الصدد

حو  المداة الق وى لإليقا  الت فظ  وال رص للا الم ا مرة  ب() 
 ف  اآلجا  المعقولة

%مذذن  50ا تقذار  11753وتذاليتظر لمذون  عذبة املذوداني تالعذذنون  ذب احملمذومني ) -26
، ت تل وزارة ال دل الر مراج ة 2016ديعت   30ا ل اية 23553تالعنون ) مجلة املوداني

إجراااا اإليقاف التحةظذي مذن خذالل مراج ذة  لذة االجذراااا اذيا يذة. يذتم ال تذل حاليذا الذر 
إعاد تدا ل لالحتنذاز أ ا تظذار احملاكتذة كاملراشبذة الق ذا ية والوضذع حتذ  املراشبذة االلمرتو يذة ممذا 

 بب من االلتناا إىل اإليقاف التحةظي.حيد تشمل ك
ويقذذوم ش ذذاة التحقيذذب تالتجببذذ  مذذن املذذدة القصذذو  لطيقذذاف ويعذذ ون ل ذذدم  اوزهذذا مذذن  -27

خذذالل ال تذذل الذذر خذذتم التحقيذذب أ تجذذال م قولذذة مذذن ج ذذة وإثذذال  سذذران املوشذذوفني إذا مذذا   
  اوز ادجال احملددة تالقا ون لطيقاف التحةظي.
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ذلذذذذف وتيتةيذذذذذا ملقت ذذذذياا الدسذذذذتور التو عذذذذي، يذذذذتم ال تذذذذل الذذذذر مراج ذذذذة وف ذذذذال اذذذذن  -28
مقت ذذياا  لذذذة اإلجذذراااا اذيا يذذذة  ذذا يعذذذتح تاختصذذار تجذذذال التحقيذذب والبحذذذي ومييذذد تذذذوفب 

 ضتا اا احملاكتة ال ادلة  ا في ا األجل امل قول وشرييتة ال ااة.

ة حو  مواالة المجهودات لت سين ترو  المؤسسرات السرجني ج() 
 وت سين إلادة التأهيل واةدماج. يتماشا والمعايير الدولية بما

 2015للتواذذذياا الصذذذادرة خذذذالل اليتذذذدوة الذذذ   ظتت ذذذا وزارة ال ذذذدل أ فيةذذذري  تيتةيذذذذا -29
تالت اون مع كل مذن املةوضذية العذامية وقذو  اإل عذان وامليتظتذة الدوليذة لطاذالن اذيتذا ي حذول 

للحذد مذن االكتظذاظ أ العذنون التو عذية" وج ل ذا متتاشذية مذع موضع "حنو اسذرتاتينية وثيتيذة 
 امل ايب الدولية أ هذا الصدد، يتم ال تل حاليا ال اود من ذلف االكتظاظ كتا يلي:

   يتم القيام تناتال توس ة أ اديد العنون لرتفيع ثاشة االستي ا  أو لت وي
 ت   ال رف أو األجيتحة من ذلف:

 عذذنون اذةاشو وامل ديذذة واملعذذ دين )شعذذد أّولا ثاشذة إسذذتي ا  إضذذافية ت
سذذنني إمجذذاال خذذالل  1480وسذذنن امليتعذذتب )شعذذد أّولا وذلذذف لةا ذذدة 

 ؛2017جا ةي ومارس 
  سذنني  1076ثاشة استي ا  إضافية تعنا شاتو وتذرج ال ذامري لةا ذدة

 ؛2017أ ش ر جوان 

  ومذن  % 95مشروع تيتاا أرتع  رف تعذنن اذةاشو وتقذّدم األشذ ال تيتعذبة
 . 2017امليتتظر أن يمون االستالم الوش  للتشروع خالل ش ر جوان 

  كتذذذا لذذذ  أيئذذذة اديذذذد العذذذنون وإحذذذدا  ف ذذذاااا لةا ذذذدة األاذذذوان وتوسذذذ ة
 2016املصحاا و  يي املطبخ وتيتاا ف ذاااا تنهيذل تدايذة مذن شذ ر سذبتت  

تعذذذقي  الة ذذذاا انذذذاا تذذذاليوار والورشذذذة  مذذذن ذلذذذف: 2017إىل  ايذذذة مذذذارس 
املركييذذذذة تعذذذذنن املر اشيذذذذة وأيئذذذذة وتوسذذذذ ة املصذذذذحة تعذذذذنن تذذذذرج ال ذذذذامري وتركيذذذذي 

أشذذ ال رتذذد و  ميتظومذذة جديذذدة إلثةذذاا اورا ذذب تاذيتذذان اذديذذد تعذذنن امليتعذذتب
سذذنن شذذاتو تالشذذبمة ال توميذذة للتط ذذب وتيتذذاا مقذذر لةرشذذة األ يذذا  وخذذيان مذذاا 

 ... لشبمة إثةاا اورا ب تعنن امل دية

   املشذاريع أ ثذذور اإل ذذاز لت يئذة ت ذذ  العذنون أو تيتذذاا سذذنون و  تر ذة ت ذذ
 جديدة ميت ا خصواا: 

 سذذنني ومذذن امليتتظذذر أن  1000 تيتذذاا سذذنن  يتطقذذة تلذذي تطاشذذة إسذذتي ا  لذذذ
 ؛2020يمون استالم املشروع خالل ماي 

  ؛2020تيتاا سنن جديد تباجة ومن امليتتظر أن يمون تاريخ االستالم سيتة 

 سذذذنني ومذذذن  1000 الرومذذذي تطاشذذذة اسذذذتي ا  لذذذذ إاذذذادة أيئذذذة سذذذنن تذذذ ج
 ؛2021امليتتظر أن يمون إستالم املشروع خالل سيتة 

  سرير. 500 تقدر ثاشة االستي ا  امل افة تذ تيتاا أشعاط جديدة تعنن مر ا 
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  أمذذا وصذذذوا التنهيذذذل واإلدمذذاج فقذذذد   الشذذذروع أ تة يذذل إتةاشيذذذة الشذذذراكة مذذذع
اا واذر ذة لت ييذي خذدماا الوشايذة والراايذة ممت  األمم املتحذدة امل ذا تاملاذدر 

وال ذذذذذالج املت لذذذذذب تاملاذذذذذدراا واألمذذذذذرا  امليتقولذذذذذة جيتعذذذذذّيا أو اذذذذذن ثريذذذذذب الذذذذذدم 
 تالعنون وت ييي تنهيل وإاادة إدماج املعاجني.

إرسرراذ اإلجررراذات الضررررورية لف ررل الموقررروفين لررن الم كرررومين  د() 
 .وا:حدال لن اليالغين

تتن  اإلشارة لمون امليتظومة التو عذية تةصذل تذني احملمذومني البذال ني واألحذدا  إذ يذتم إيذواا  -30
البذذال ني تالعذذنون واألحذذدا  تاإلاذذالحياا.  ذذب أ ذذ  أ ت ذذ  اوذذاالا االسذذتجبيتا ية احملذذددة  نلذذة 
 ايذذة الطةذذل،  مذذن أن يذذتم إيذذواا ت ذذ  األحذذدا  تالعذذنون ولمذذن مذذع احذذرتام اذذدم إدمذذاج م مذذع 

   .2016% إىل  اية مو  ديعت  3.8لبال ني. وشد تل    عبت م من مجلة املوداني تالعنن ا
ويذذتم ال تذذل الذذر مييذذد أيئذذة العذذنون حذذىت يذذتم الةصذذل تذذني احملمذذومني واملوشذذوفني مذذع  -31

 مراج ة  ظام ادالة االحدا   ا يعتني  وامل ايب الدولية في ذا انصوا.
الصذذدد، أ ذذ  أ  ذذال اذذذرا م اإلرهاتيذذة ووصذذوا تصذذيتي  املعذذاجني وتتنذذ  اإلشذذارة أ هذذذا  -32

 وثريقة الت امل مع هذا الصيت  من املعاجني، فإ ّ  يتّم اخّتاذ اإلجراااا الوشا ية التالية:
   تصذذذذذيتي  العذذذذذنيتاا اإلرهذذذذذاتيني حعذذذذذ  درجذذذذذة خطذذذذذورة كذذذذذل واحذذذذذد مذذذذذيت م تب ذذذذذا 

للت طيذذذذاا وامل لومذذذذاا املتذذذذوفّرة أ شذذذذنوم، و وايذذذذة الق ذذذذية املذذذذودع مذذذذن أجل ذذذذا 
 ؛تالعنن، ويتم ااتتاد ذلف التصيتي  أ اتلياا اإليداع تال رف واليتقلة

  اذذيل القيذذاديني واملذذؤثّرين الذذر مذذن حذذوهلم أميتيذذا ت ذذرف ا ةراديذذة هبذذا كامذذل املرافذذب
اهذداا واملواثيذب الدوليذة املت لقذة الصحية ال رورية )الت و ة، اإلضااةا ثبقا للت 

 تاورمة اذعدية وامل يتوية للعنني، مع متات ت م ومراشبت م.

 الترفي: ف  لدد الموتفين المخت ين ف  المؤسسات السجنية. ه() 
ف ال ان ال تل الر ترفيع ادد املو ةني أ املؤسعاا العنيتية  ا يتتاشر والتوسذيع  -33

ون جديذذذدة، ت تذذذل وزارة ال ذذذدل الذذذر تنهيذذذل وتذذذدايم المةذذذاااا أ العذذذنون اواليذذذة وتيتذذذاا سذذذن
ال املذذة تذذاإلدارة ال امذذة للعذذنون واإلاذذالن وج ل ذذا  تصذذة مذذن خذذالل ال تذذل الذذر  شذذر ثقافذذة 
حقذذذو  اإل عذذذان إذ تقذذذوم تالت ذذذاون مذذذع ممتذذذ  املةوضذذذية العذذذامية وقذذذو  اإل عذذذان تتذذذو و الذذذر 

ار واذذذذون اامذذذذل تالعذذذذنون. وتت ذذذذتن هذذذذذه إثذذذذ 1600تيتظذذذذيم دوراا تدريبيذذذذة ا تةذذذذع هبذذذذا شراتذذذذة 
الدوراا التموييتية تقد ا ااما للت ذايب الدوليذة وقذو  اإل عذان مذن ج ذة ولذدور أاذوان العذنون 
واإلاذذذذالن أ ت ييذذذذي حقذذذذو  اإل عذذذذان أ املؤسعذذذذاا العذذذذنيتية واإلاذذذذالحية مذذذذن ج ذذذذة أخذذذذر  

 ذ ال قوتة.وخصواا فيتا يت لب تإاادة تنهيل العنني وإاالح  وإدماج  ايتد تيتةي
كتذذذا   أ إثذذذار تيتةيذذذذ اتةاشيذذذة شذذذراكة تذذذني وزارة املذذذرأة واألسذذذرة والطةولذذذة ووزارة ال ذذذدل  -34

تيتظذذذيم اذذذددا مذذذن الذذذدوراا التدريبيذذذة حذذذول  شذذذر ثقافذذذة حقذذذو  الطةذذذل والتذذذوشي مذذذن ال يتذذذ  ضذذذد 
 أكجبر من ما   مشاري.  2016و 2015األثةال" مل  خالل سيت  

إاادة حتيني ال  ام  ال ذام لوحذدة حقذو  اإل عذان أ  ذال  2016كتا   خالل سيتة  -35
 التموين األساسي املوج  لمافة اهليئاا.
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 ضمان توفير الخدمات ال  ية ف   افة المؤسسات السجنية. و() 
تتذذوفر انذذدماا الصذذحية تمافذذة املؤسعذذاا العذذنيتية. وت تذذل وزارة ال ذذدل الذذر تطذذوير  -36

التحتية كت يئة وتوس ة املصحة تعذنن تذرج ال ذامري او مذن  تلف اندماا سواا من حيي البيتية
 خالل اإلثار ال امل الي ا.

سذذذياراا  3 واشتيتذذذاامعذذذااد اذذذحي  57أثبذذذاا اذذذامون كامذذذل الوشذذذ  و 10كتذذذا   إ تذذذدا   -37
 إس اف ف ال ان تركيي وحدة حتاليل ثبيّة تعنن املر اشية تالت اون مع اللنيتة الدولية للصلي  األ ر.

 وشد وض ىت وزارة ال دل مجلة من ال ام  لت ييي ندماا الطبية تتتجبل تانصوا فتا يلي: -38
  اامذذذذذل  نذذذذذال  30ّ  اإلتةذذذذا  مذذذذذع مدرسذذذذذة الصذذذذذحة ال عذذذذمرية لتمذذذذذوين اذذذذذدد

 2017التتذذري  للحصذذول الذذر مؤهذذل اذذحي درجذذة ثا يذذة خذذالل شذذ ر أفريذذل 
 ؛2017ومجبل ا خالل ش ر سبتت  

  ثبيذ  أسذيتان للصذحة ال توميذة  2كامذل الوشذ  وأثباا اذامون   6ا تدا  ادد
)ا تدا  من ثرف وزارة الصحة وإوذاش م تذاإلدارة ال امذة للعذنون واإلاذالنا 

 ؛فيتيني سامني 7و
  تيتةيذذذا لطتةاشيذذة امل مذذة مذذع ممتذذ UNODC  سذذنون ذوذجيذذة  4سذذيتم ال تذذل ت ذذدد

ايذة للتذدميتني الذر ومركيية إاالن أ إثذار تر ذام  اإلحاثذة الطبيذة واليتةعذية واالجتتا
 .املادراا ومرضر فقدان امليتااة املمتعبة وفبوس الت ا  المبد ومرضر العلّ 

ال رردا مررن اللجرروذ الررا لقوبررة السررجن اةنفرررادي وإ ضررالها الررا   () 
 الرقابة القضائية وفل المعايير الدولية. 

للت ذذذذايب لالسذذذذتناتة  2002يذذذذتم ال تذذذذل حاليذذذذا الذذذذر مراج ذذذذة شذذذذا ون العذذذذنون تلعذذذذيتة  -39
 الدولية أ هذا الصدد.

وأ ا تظذذار اذذدور ذلذذف القذذا ون، يذذتم اللنذذوا للحذذبو اإل ةذذرادي أ حذذاالا اسذذتجبيتا ية  -40
 وأ كيت  احرتام امل ايب الدولية لام كام أ حالة القياديني اإلرهاتيني املؤثرين الر من خوهلم.

 من التوايات الختامية( 38 التواية الثالثةع حو  العدالة اةنتقالية )الفقرة  
ت ّد هيئة اوقيقة والمرامة تقديراأا العيتوية انااة  ييا يت ا وتيتاشش ا امام  لذو  ذّوا   -41

 ترسيم االاتتاداا االزمة.و  الش   وتتوىّل وزارة املالية توفب املوارد املطلوتة
تتذذوىل هيئذذة اوقيقذذة والمرامذذة تلقذذي الشذذماو  وال ذذرا   املت لقذذة تاال ت اكذذاا والتحقيذذب في ذذا   -42

مثّ حتيذذذل  2013ديعذذذت   24املذذذؤرخ أ  53مذذذن القذذذا ون األساسذذذي اذذذدد  40وفذذذب احمذذذام الةصذذذل 
م امللةاا ال  يجبب  هلا في ا ارتما  ا ت اكاا جعيتة وقو  اال عان اىل اليتياتة ال تومية وفب أحما

من القا ون املذكور وال  تتوىّل تدورها احالت ا الر الدوا ر الق ا ية املتاصصة امليتصوا  42الةصل 
 8تتذاريخ  2887 األمذر اومذومي اذددمن  ةو القذا ون والذ  ّ  احذداث ا  قت ذر  8الي ا تالةصل 

 العلطة الق ا ية. ويتّم ااالم اهليئة تمل اإلجراااا ال  يتّم اختاذها الحقا من شبل  2014أوا 
من شا ون ال دالة اال تقالية الر أن تتذوىل هيئذة اوقيقذة والمرامذة  40كتا ييتص الةصل  -43

اختاذ كافة التداتب امليتاسبة وتاية الش ود وال حايا وان اا وكل الذين تتوىل مسذاا م م تذا كذان 
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ة مذذذن التنذذذرمي ومذذذن مركذذذيهم وصذذذوا اال ت اكذذذاا وذلذذذف ت ذذذتان االحتياثذذذاا األميتيذذذة واوتايذذذ
 االاتداااا واوةاظ الر العرية وذلف تالت اون مع املصاحل واهلياكل املاتصة.

تولذذ  الدولذذة تقذذدمي ت وي ذذاا وشتيذذة ملذذن حيتذذاج اىل  اسذذت نالي أ اثذذار اختذذاذ إجذذراااا  -44
ذلذذذف مذذذن ال ذذذحايا خااذذذة كبذذذار العذذذن واليتعذذذاا واألثةذذذال وذوي اإلااشذذذة وذوي االحتياجذذذاا 

واملرضر والةئاا اهلّشة اىل حني اذدور القذراراا أو االحمذام املت لقذة اذ  ال ذرر أ  انصواية
 من شا ون ال دالة اال تقاليةا.  12اثار معار ال دالة اال تقالية )الةصل 

مذذن شذذا ون ال دالذذذة اال تقاليذذة الذذر أن الدولذذة ت تذذل الذذر تذذذوفب  11كتذذا  ذذّص الةصذذل  -45
يتيتاس  مع جعامة اال ت ذاي ووضذ ية كذل ضذحية الذر ان ينخذذ  أشمال اذ  الماأ لل رر  ا

 ت ني االاتبار اإلمما ياا املتوفرة لد  الدولة ايتد التيتةيذ.
وشد حّدد شا ون ال دالة اال تقالية م ايب واضحة ذذ  ال ذرر الذذي يقذوم الذر الت ذوي   -46

دمذذذاج و مذذذن ان دة التنهيذذذل واإلاملذذذاّدي وامل يتذذذوي ورّد االاتبذذذار واالاتذذذذار واسذذذرتداد اوقذذذو  وإاذذذا
 يمون فرديا او مجاايا حع   ةو الةصل.

كذذم اذذّرف شذذا ون ال دالذذة اال تقاليذذة ال ذذحية دون لييذذي وهذذي كذذل مذذن وقذذ  ضذذرر جذذرّاا  -47
ت رضذذ  ال ت ذذاي الذذر م ذذن القذذا ون املذذذكور سذذواا كذذان فذذردا او مجااذذة أو شاصذذا م يتويذذا. وت ذذّد 

م ضذذرر لقذذراتت م لل ذذحية الذذر م ذذن شوااذذد القذذا ون ال ذذام وكذذل ضذذحية أفذذراد االسذذرة الذذذين وق ذذ
شذذاص حصذذل لذذذ  ضذذرر أثيتذذاا تدخلذذذ  ملعذذاادة ال ذذذحية او مليتذذع ت رضذذ  لال ت ذذذاي ويشذذتل هذذذذا 

 و االشصاا املتيت  .أالت ري  كل ميتطقة ت رض  للت تيش 
 ذة معذتقّلة من شا ون ال دالة اال تقالية فان هيئة اوقيقة والمرامة كن 39ووفقا للةصل  -48

 تتوىل وضع تر ام  شامل ذ  ال رر فردي ومجااي ل حايا اال ت اكاا يقوم الر ما يلي:
  اإلشرار  ا ت ّر  ل  ال حايا من ا ت اكاا واختاذ شراراا وإجراااا ج  ال رر

لةا ذذدأم مذذع مرااذذاة كذذل مذذا ّ  اختذذاذه مذذن شذذراراا وإجذذراااا إداريذذة أو ش ذذا ية 
 ؛اساتقة لةا دة ال حاي

 ؛ضبد امل ايب الالزمة للت وي  لل حايا 

  ؛حتديد ثر  ارف الت وي اا وترااي أ ذلف التقديراا املاصصة للت وي 

 .اختاذ إجراااا احاثة وت وي  وشتية وااجلة لل حايا 

مذذن شذذا ون ال دالذذة اال تقاليذذة اذذيتدو  "المرامذذة ورّد االاتبذذار"  41كتذذا أحذذد  الةصذذل  -49
 ل حايا االستبداد.

مذن شذا ون ال دالذة اال تقاليذة الذر ان تتلقذر هيئذة اوقيقذة والمرامذة  40لقد  ص الةصل  -50
الشماو  وال را   املت لقة تاال ت اكاا ملدة سيتة شاتلة للتتديد ملدة أشصاها ستة أش ر ا طالشذا 

 من تداية  شاث ا.
اهليئذذذة أو القيذذذام لذذذد  وااتبذذذارا لذذذذلف فذذذان ضذذذحايا اال ت اكذذذاا هلذذذم انيذذذار امذذذا القيذذذام لذذذد   -51

العذذلد الق ذذا ية املاتصذذة لتتبذذع اذيتذذاة والقيذذام تذذدااو  جذذ  ال ذذرر وفذذب شوااذذد القذذا ون اذيا ذذي ال ذذام 
"يرتتّذ  الذر كذل جر ذة داذو  اتوميذة أذدف  حيي ييتص الةصل األول من  لة اإلجراااا اذيا يذة

 و  مد ية ذ  ذلف ال رر".اىل تطبيب ال قوتاا ويرتّت  الي ا أي ا أ اورة وشوع ضرر دا


