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 مقدمة  -أوالً 

شخاص مـن    لألمم املتحدة االتفاقية الدولية حلماية مجيع األ       اجلمعية العامة  اعتمدت  -١
       / كـانون األول   ٢٠يف   )"االتفاقيـة "بلفظـة    إليها فيمـا يلـي       املشار(االختفاء القسري   

، وصـدقت   ٢٠٠٧ فرباير/ شباط ٦ عليها يف باريس يف      وفُتح باب التوقيع   ،٢٠٠٦ ديسمرب
ـ   . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٢٣ فرنسا يف    عليها       / كـانون األول   ٢٣يف  هـا   نفاذ دأوقـد ب

ن من صكوك التـصديق أو      ، بعد ثالثني يوما من تاريخ إيداع الصك العشري        ٢٠١٠ديسمرب  
، ٢٠١١فرباير  /شباط ٣  املؤرخ ٢٠١١-١٥٠ نشرت مبوجب املرسوم رقم   كما  االنضمام،  
 .٢٠١١فرباير /شباط ٦يف  اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية الوارد يف

ـ   االتفاقيـة   علـى  هاتوقيع فرنسا   أرفقتد  وق  -٢ كـانون   ٩يف  اإلعالن الـصادر    ب
 مـن االتفاقيـة،     ٣٢ و ٣١ملادتني  ألحكام ا  مبوجبه، وفقاً تقر  ي  ذ ال ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

اليت واحلكومية  البالغات الفردية   ودراسة  تلقي   يف   القسرياالختفاء   اللجنة املعنية ب   باختصاص
 . لتزاماهتا مبوجب االتفاقية أن فرنسا مل تف باُيدعى فيها

بلفظة شار إليها فيما يلي     امل(االختفاء القسري   تقرير إىل اللجنة املعنية ب    دم هذا ال  قَوُي  -٣
اليت  ٢٩ادة   من امل  ١فقرة  لحكام ا  أل وفقاً من االتفاقية،    ٢٦املنشأة مبوجب املادة    و،  )"اللجنة"

 التزاماهتا مبوجـب    لتنفيذليت اختذهتا   عن التدابري ا  تقارير   الدول األطراف    تقدمتنص على أن    
 .يف تلك الدول هااالتفاقية يف غضون سنتني من بدء نفاذ

ومضمونه املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا        وحيترم شكل هذا التقرير       -٤
وسُيستكمل التقرير وُترفـق بـه      . )١(٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠ إىل   ٢٦من  اليت عقدت   الثانية  

ملبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير إىل      ا مع مراعاة  جيري إعدادها  "موحدةأساسية  وثيقة  "
  .)٢(قوق اإلنسان املنشأة مبوجب الصكوك الدولية املتعلقة حبيئاتاهل
بعد  طرفالدولة إىل ال تعليقات ومالحظات أن توجهجنة لله جيوز  أنيسجل  ،  وأخرياً  -٥

 وفقاً تكميليةمعلومات   وتطلب منها تقدمي   ٢٩ادة   من امل  ٣ة  فقر لل وفقاً ،التقريرتنظر يف   أن  
  .٢٩ملادة  من ا٤حكام الفقرة أل

__________ 

)١( CED/C/2. 
)٢( HRI/GEN/2/Rev.6. 
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  السياق الذي يندرج فيه حظر االختفاء القسري  -ثانياً  

 تكييف التشريعات احمللية  -ألف  

 على   طفيفاً ها إال تأثرياً  وبدء نفاذ ى االتفاقية   التصديق عل  مل يؤثر  أدناه،   لصفَكما سيُ   -٦
 .هامعظم أحكام ما يعادل يف التشريعات احملليةحيث يوجد ، قانون الفرنسيال

 طرفـاً فرنسا ُتَعد  دولية صكوك عدة   شاملال اإلطار املعياري    ذلك يف   أيضاً وتساهم  -٧
ومـن  . هم بشكل مباشر يف منع حاالت االختفاء القسري حبكم موضوعها         ا تس ، وهي فيها

 : الصكوكأهم تلك

 تـشرين  ٤ املؤرخـة  حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      االتفاقية األوروبية  •
احملكمـة  هـي   ، و تها املعنية باملراقبة والبـت     هيئ اليت أعلنت ،  ١٩٥٠ نوفمرب/الثاين

 وفقاً القسري   يف حاالت االختفاء  لنظر  ها با  اختصاص عناألوروبية حلقوق اإلنسان،    
 حقـوق اإلنـسان     وبية حلماية من االتفاقية األور  ) احلق يف احلياة   (٢حكام املادة   أل

 ؛)٣(واحلريات األساسية

 ؛١٩٦٦ديسمرب /كانون األول ١٦ املؤرخالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  •

االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة         •
 اللجنة األوروبية ملنع    ئت مبوجبها  أنش يت، ال ١٩٨٧نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦ املؤرخة

 ة عـشر  ىحدواليت قامت بإ   احلرمان من احلرية   مجيع مرافق زيارة   املخولةالتعذيب  
 ؛ إىل اليوم فرنسايف ةزيار

العقوبة القاسية  أو  ضروب املعاملة   اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من         •
، والربوتوكـول االختيـاري     ١٩٨٤ ديسمرب/ كانون األول  ١٠ ة املؤرخ أو املهينة 
  مبوجبـه   عـني  يذال،  باالتفاقية امللحق ٢٠٠٢ ديسمرب/ كانون األول  ١٨املؤرخ  

  التعذيب؛ملنعآلية وطنية ليعمل ك احلرمان من احلرية ملرافقاملراقب العام 

 ٨ ة املؤرخ ة اإلضافي هتا وبروتوكوال ١٩٤٩ أغسطس/ آب ١٢ املؤرخةاتفاقيات جنيف    •
 صالحية للجنة الدولية للصليب األمحر      متنحا  كوهن ل سيما ، وال ١٩٧٧ يونيه/حزيران

 زيارة أسرى احلرب؛

حملكمـة  ا ت مبوجبه نشئلذي أُ  ا ١٩٩٨ هيولي/ متوز ١٧املؤرخ  نظام روما األساسي      •
ضد جرائم  ك  االختفاء القسري   منه حاالت  ٧املادة  والذي تصنف   اجلنائية الدولية،   

__________ 

 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨، قرار الغرفة الكربى الصادر يف قضية فارنافا ومن معه ضد تركيا )٣(
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 هجوم واسع النطاق أو منهجي ضـد أيـة          ياقيف س  وةعن اإلنسانية عندما ترتكب  
 .موعة من السكان املدنينيجم

ـ تكيتستوجب  االتفاقية اليت   إن أحكام   يف هناية املطاف،    و  -٨ ف القـانون اجلنـائي     ي
 :املتعلقة مبا يليلك ت  فقطالفرنسي هي

مـن  ‘ ١‘الفقرة الفرعية    و ٤ و ٢ وادامل(القسري  االختفاء   وضع صيغة حمددة لتجرمي     •
  ؛) من االتفاقية٦من املادة ) ب(ة الفقر

 ؛) من االتفاقية٧املادة  من ١الفقرة (رمية اجل  هذه املطبقة علىةالعقوب درجاتحتديد   •
  من االتفاقية؛٨املادة  من ١الفقرة  ألحكام وفقاً مدة التقادمديد حت  •
النـصوص   من خالل إضافة االتفاقية إىل قائمـة         عامة شبه   والية احملاكم الفرنسية    منح  •

 ؛) من االتفاقية٩املادة  من ٢الفقرة ( من القانون اجلنائي ١-٦٨٩املشار إليها يف املادة 
  ). من االتفاقية١١املادة  ("التسليم أو احملاكمة"إدراج مبدأ   •

 اليت تـنص  تزاماتلف القانون اجلنائي الفرنسي مع اال   يتكيل مشروع قانون    أعدوقد    -٩
 الـصيغة  وأُرسـلت .  مع أحكام االتفاقية   لتشريعات الوطنية ا اءمةمو االتفاقية من أجل     عليها

 يف بداية لكي تديل مبالحظاهتااألولية من النص إىل اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان       
 .تتضمن مالحظاهتا ٢٠١١مارس /آذار ١مؤرخة  مذكرة اللجنة وقدمت، ٢٠١١عام 

 حتـت   ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١١ يفجملس الشيوخ   مشروع القانون إىل     وقدم  -١٠
 . اجمللس حلد اآلنجدول أعمال أن يسجل على، دون ٢٥٠رقم 

 حلـد  ير النور اإلصالح التشريعي مل    هذا  ن  لكوتأسف   ، إذ احلكومة الفرنسية وإن    -١١
، اآلجال يف أقرب  املذكور القانونمشروع كي ُيعتمد مجيع اإلجراءات ل، وإذ تعتزم اختاذاآلن
  نطـاق  يـشكل وتأمـل أن بشكل فعلي  النص  ذلكإصدار  حال   اللجنة   بإبالغعهد  تتفإهنا  

حسب ما تسمح   وجهات النظر   ل تبادل    اليت سُيتيحها موضوعَ    التغيريات التشريعية  ومضمون
 . من االتفاقية٢٩املادة  من ٤ و٣الفقرتني أحكام  به

ـ الصيغة  يف  كما جاءت    األحكام    ذلك، ستعرض يف هذا التقرير     ويف انتظار   -١٢ ة احلالي
 . خالل املناقشة الربملانية بإدخال التعديالت املمكنةرهناً، عمشرولل

هـذه  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف فرنسا وتطبيق أحكام منع              -باء  
 تهاومعاقب رميةاجل

االختفـاء  ب تتعلـق  جنائيـة    ت إجراءا ة أي يف فرنسا تتخذ   علم احلكومة، مل     حسب  -١٣
 . االتفاقيةىن املقصود يفباملعالقسري 
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 الترويج لالتفاقية  -جيم  

 .كافحة حاالت االختفاء القسريبتعبئة كافة جهودها ملسنوات عديدة تقوم فرنسا منذ   -١٤

 بـشأن األشـخاص املفقـودين        قرار أولوهو   مببادرة منها،    ٣٣/١٧٣صدر القرار    وقد  -١٥
ـ كمـا   ،  ١٩٧٨ ديـسمرب /ألول كـانون ا   ٢٠اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف         تترأس

 كـانون  ١٨ اليت أجريت يف االختفاء القسري منإعالن محاية مجيع األشخاص  ب  املتعلقة فاوضاتامل
 .٤٧/١٣٣ قرارها مبوجب، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ١٩٩٢ ديسمرب/األول

  يف هذا اجملـال     مسودة صك ملزم    هو من حرر   فرنسي لويس جوانيه  البري  اخل وكان  -١٦
لفريق العامل الذي    بترؤسها ل  دور قيادي  اضطلعت فرنسا ب   وعالوة على ذلك،  . ١٩٩٨عام  

اتفاقية حلماية صك  مشروع واملكلف بإعدادأنشأته جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 
لتحقيـق  املاسة حاجة يستجيب لل نص وضع من أجلمجيع األشخاص من االختفاء القسري      

 .اجملتمع الدويل بأسره يف الوقت نفسهيرضي  الضحايا، ورابطاتالة اليت أعربت عنها العد

ذي الصلة الـصادر    قرار  ل ل وفقاً ،بشكل استثنائي   باريس  يف  مراسم توقيع االتفاقية   وَجَرت  -١٧
 .ة سن٢٥ ألكثر من يف هذا امللف به فرنسا تضطلعاتقديرا للدور اهلام الذي واجلمعية العامة، عن 

 صدقت فرنسا على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          وقد    -١٨
 باالختفاء القـسري    ةاعترفت باختصاص اللجنة املعني   أهنا  كما  . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٢٣ يف

 .تفاقيةاال من ٣٢ و٣١ املادتني املنصوص عليها يفاستالم ودراسة البالغات ب فيما يتعلق

 أعضاء األمم   لدى عدة محالت    حيث نظمت ،   عاملياً  بعداً االتفاقيةإلعطاء   فرنساوتدعو    -١٩
لى التصديق عليها، سواء    ع على االتفاقية    ةوقعاملتحدة من أجل زيادة عدد املوقعني وحث الدول امل        

  .، أو يف إطار االحتاد األورويب)"جمموعة أصدقاء االتفاقية" ( من الدولجمموعة غري رمسيةإطار يف 
 الـدول األطـراف يف      من خالل حث   تعزيز اآلليات الدولية  فرنسا إىل   دعو  ا ت كم  -٢٠

ـ   االختفاء القسري الت  ف باختصاص اللجنة املعنية حبا    االتفاقية على االعترا   ، ا والتعاون معه
 غري الطوعي    لعمل الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو        ا دعمه  من خالل  أيضاًو

رب وضمانات  اجللمقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة و      لنسان و لس حلقوق اإل  جمل التابع
التأييـد الواسـع النطـاق    وحيث تستفيد فرنسا من . لس نفس اجملي أنشأه ذعدم التكرار ال  

 مـن   عرض عدد  فقد كانت هي السباقة إىل     هذه النقطة،    بشأناألرجنتني  واملستمر من قبل    
 واعتمادها من   )٥(وجملس حقوق اإلنسان   )٤(لألمم املتحدة اجلمعية العامة   على أنظار   القرارات  

 .تعزيز مكافحة حاالت االختفاء القسريقبلهما من أجل 

__________ 

اليت أصدرهتا اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة          ٦١/١٧٧ و ٦٣/١٨٦ و ٦٤/١٦٧ و ٦٥/٢٠٩القرارات   )٤(
 .مؤخراً

 . الصادرة عن جملس حقوق اإلنسان٧/١٢ و١٠/١٠و ٢١/٤القرارات  )٥(
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 خـالل   القـسري  حاالت االختفاء  كافحةمب ا التزامه وحيث أعادت فرنسا تأكيد     -٢١
  فهـي  ،٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٢٤ يفسيادة القانون   الذي نظم بشأن    احلدث الرفيع املستوى    

كما أهنـا    بانتظام،    فيها شاركت أو   هانظم أو ت  وضوع هذا امل  اليت تنظم بشأن  األحداث  تدعم  
  . االختفاء القسريالعاملي ملكافحة حاالت التحالف وال سيمادعم عمل اجملتمع املدين، ت

  تنفيذ أحكام االتفاقية  -ثالثاً  

  ١ملادة ا  
 حظر االختفاء القسري بشكل مطلق    

 .فرنسي تشريعي أو تنظيمي حكم  أيقسري الاالختفاَءجييز ال   -٢٢

كما جاء   قبل أي تربير له   ُي وال   غري مشروع االختفاء القسري عمل    من الواضح أن      -٢٣
الـشخص  ال يعـد   ":  أنه  اليت تنص على   اجلنائيقانون  المن   ٤-١٢٢ املادة من   ٢ الفقرة   يف

  ذلك من الواضح أن   ان، إال إذا ك    جنائيا مسئوال قانونيةالسلطة  ال به   ت أمر بفعلالذي يقوم   
 ."الفعل غري مشروع

اليت تعفـي    ١٩٨٣ هيولي/متوز ١٣ من قانون    ٢٨ أحكام املادة     ما سبق  ضاف إىل وت  -٢٤
مر الـصادر    األ  من الواضح أن   إذا كان (...) "من واجب تنفيذ تعليمات رئيسه      أي موظف   

ـ    "املصلحة العامة   بلحق ضررا بالغا    ي ومن شأنه أن  غري مشروع          ام املـادة   ، وكـذلك أحك
L. 4122-1أوامر رؤسائهم،  أن يطيعوا اجلنودجيب على "  أنه من قانون الدفاع اليت تنص على

القيام بأعمال  ب واال ميكن أن يؤمر   ومع ذلك،    . عن تنفيذ املهام املوكلة إليهم     ون مسؤول وهم
 ."هبا وال ميكنهم أن يقوموا تتناىف مع قوانني وأعراف احلرب واالتفاقيات الدولية

 لألمـر  ، بل وجيب عليه أال ميتثـل      عسكري مدين أو    موظفي  أل ه حيق ولذلك فإن   -٢٥
حيث إنه مـن    أي شكل من األشكال     ها ب جرمية االختفاء القسري أو املشاركة في     بارتكاب  

 . أن ذلك األمر غري مشروعواضحال

ـ  تهاممارسسياق   يف   ةداركان إجراء من إجراءات اإل    بشكل عام، إذا    و  -٢٦  ياهتاصالحل
 ُترفـع  قـضية مقتـضبة إىل    ساسية،إحدى احلريات األ غري مشروع   ينتهك بشكل خطري و   

 هذا اإلجراء، جيوز    ويف سياق  ."احلرية -القضية املقتضبة   " من خالل إجراء  كمة اإلدارية   احمل
األمـر  رية، مبا يف ذلك     التمتع باحل  مجيع التدابري الالزمة لضمان       باختاذ  أن يصدر أمراً   للقاضي

. ، يف غضون مثان وأربعني سـاعة       أوامر لإلدارة  توجيه غري املشروع أو     اإلجراءقف تنفيذ   وب
 تنطـوي علـى   اإلجراءات اإلدارية اليت    تشكل  ،  ا االستعراض القانوين   هذ وبغض النظر عن  

 صالحيات  أهنا غري مرتبطة بإحدى   اضح  من الو ساسية واليت   األ اتريحدى احل  إل انتهاك خطري 
 . على احلريات الفرديةاًوصيقاضي بصفته نظر فيه الي اًاإلدارة اعتداء
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ـ  ظرف اسـتثنائي    ألي  ال  والة الطوارئ،   ميكن حل وباإلضافة إىل ذلك، ال       -٢٧  راربأن ي
 .االختفاء القسريارتكاب حاالت 

 ٣املـؤرخ    ٣٨٥-٥٥ للقانون رقـم     وفقاًحالة الطوارئ،    عن   ال ميكن أن ُيعلَنَ   و  -٢٨
خطرية للنظام العام  عن انتهاكات  وجود خطر وشيك ناتجةليف حاإال  ،  ١٩٥٥ أبريل/نيسان

حالـة  ومتنح  . حبكم طبيعتها وشدهتا  ،   الكارثة العامة  تكتسي طابع أحداث  وقوع  أو يف حالة    
اسـتثنائية    صـالحيات  ، جملس الوزراء  صادر عن مرسوم  ، اليت ُيعلن عنها مبوجب      الطوارئ

تنظـيم تنقـل     ختول للشرطة وتتعلق ب    بق عليها نطتنطقة اجلغرافية اليت    مليف ا سلطات املدنية   لل
وميكن أن يـنص    . األسلحةومصادرة  فتوحة للجمهور    األمكنة امل  إغالقووإقامة األشخاص   

 تفتيش ومراقبة وسـائل     يف جمال  صالحيات الشرطة    على تعزيز  حالة الطوارئ    إعالنمرسوم  
االختفاء القسري علـى     ارتكاب أفعال ستثنائي  اال هذا اإلجراء    ال جييز ومع ذلك،   . اإلعالم

 مرسوم إعالن حالة الطوارئ، وكـذلك        بل إن   من هذه االتفاقية،   ٢النحو املعرف يف املادة     
وعالوة .  من قبل القاضي اإلداري    لالستعراض أن ختضع    سياقه ميكن تخذة يف   املتدابري  ال كل

 إال مبوجب   اثين عشر يوماً   أكثر من تمديد حالة الطوارئ إىل      ال ميكن أن ُيسمح ب     على ذلك، 
 .ة النهائياملدة حيدد قانون

األقـاليم  ثالث مـرات يف     : مخس مرات فقط  إال  صدر مرسوم حالة الطوارئ     ومل ي   -٢٩
مرة واحدة يف كاليـدونيا     و،  )١٩٦١،  ١٩٥٨،  ١٩٥٥(اجلزائرية اليت كانت تابعة لفرنسا      

 ).٢٠٠٥(ومرة واحدة يف منطقة باريس ) ١٩٨٤(اجلديدة 

الـة احلـصار    حبإىل األحكـام املتـصلة      يف هذا الـسياق     اإلشارة   من   أيضاًوال بد     -٣٠
يـستهدف   يف حالة وجود هتديـد خطـري          اجلمهورية  لرئيس املمنوحةاصة  اخلصالحيات  الو

ـ سلطات الدولة ل على أهنا تسمح  ميكن اعتبارها بأي حال     ال  اليت  واستقالل األمة،    اللجوء إىل ب
قط منذ احلرب   اليت مل ينفذ أوهلا     ،  التدابري هذه   تتوافقو. )٦( االختفاء القسري  ارتكاب عمليات 

االفتراض املنصوص عليـه يف      أكثر من مخسني عاما، مع       منذالعاملية الثانية، والثاين مرة واحدة،      
غرض إليها ب يوجه انتباه اللجنة    حلقوق اإلنسان، و   من االتفاقية األوروبية     ١٥املادة   من   ١الفقرة  

  .فتراضيتنفيذها الذي يطغى عليه الطابع االض النظر عن ، بغمستفيضة فقط مدها مبعلومات

__________ 

ـ يف   من الدسـتور و    ٣٦املادة  كن اإلعالن عن حالة احلصار املنصوص عليها يف         ال مي  )٦( أغـسطس  /آب ٩ انوينق
عصيان عن  خطر وشيك ناتج عن حرب خارجية أو        وجود   حالة   إال يف ،  ١٨٧٨أبريل  /نيسان ٣ و ١٩٤٩
لفترة واألوىل   القرن العشرين، خالل احلرب العاملية       خالل مرتني فقط    ومل يتم اللجوء إىل تطبيقه إال     . مسلح
 عندما  ، من الدستور  ١٦هي تلك املنصوص عليها يف املادة       ف"  اخلاصة الصالحيات"  أما .١٩٣٩عام   وجيزة
 اً خطري هتديداً بالتزاماهتا الدولية    ؤهاسالمة أراضيها أو وفا    وأاستقالل األمة    وأمؤسسات اجلمهورية   تواجه  
 سياقجيب أن تكون مجيع اإلجراءات املتخذة يف        و . السلطات العامة الدستورية   حبيث يتوقف عمل   ووشيكاً

،  إليهـا  يوجه انتباه اجمللس الدستوري   أن   الرغبة يف استعادة النظام الدستوري و      مستوحاة من  ات السلط تلك
 ١٦ ومل ُيلجأ إىل تطبيق املـادة     .  الصالحيات على تلك  اإلبقاء بشأن  فترة ثالثني يوماً   بعد مضي  وهو يقرر 

 .١٩٦١ مرة واحدة عام إال
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 ظـرف   بـأي  ُيحتجاالفتراضات املذكورة، ال ميكن أن      سياق  ، وحىت خارج    وأخرياً  -٣١
وينبغي يف هذا الـسياق     .  االختفاء القسري  عمليات موظفيهاالدولة أو   ارتكاب  استثنائي لتربير   

االستثنائية، اليت وضعتها احملكمـة اإلداريـة يف        الظروف  ة املتعلقة ب  فقهيال النظرية إىل   الرجوع
 هناية تلت يف السنوات اليت   جتلياهتا أكرب عدد من     اليت ظهر احلرب و مرتبطة بوقت   حاالت حمددة   

 خطرية املفاجئ ألحداث    ُيعترف بأن الظهور  ،  ةفقهيال تلك النظرية ومبوجب  . عامليتنيالربني  احل
 أو علـى    اختـصاص الـسلطات   ى   تؤثر عل  اليتابري   التد باعتباروغري متوقعة ومستمرة يسمح     

 تلكشروعية  ال يعترف مب  ومع ذلك،   . التدابري مربرة قانوناً   على مضمون  أو    لإلجراءات االمتثال
 املعمول هبا    للقواعد القانونية  وفقاًأن يتصرف    ملنفذها كان من املستحيل بالنسبة     إذا التدابري إال 
ضرورات وتفرضه   املصلحة العامة    صبغة املقترح   دبرييكتسي الت ، أن   ومن جهة أخرى  ،  من جهة 

نظرية الظروف االستثنائية بـأي     ال ميكن أن ُيحتج ب     ،لتنفيذا بالنظر إىل معايري     كما أنه . لحظةال
  .تفاقيةاال من ١ القسري باملعىن املقصود يف املادة  حاالت االختفاء لتربيرحال

  ٢املادة     
 تعريف االختفاء القسري    

 القانون اجلنـائي  جمال  حكام خمتلفة يف    أل املتضمن ٢٥٠قانون رقم   الشروع  مينص    -٣٢
يف البـاب   أن ُيدرج    على    الدويل  على الصعيد  فرنسا  لاللتزامات تنفيذاًاإلجراءات اجلنائية   و

     بـشأن   ومكـرر  جديد أول   فصل "إلنسانبا اإلضرار"ل  كرسامل اجلنائيقانون  الالثاين من   
 ."إلنسانبا إضرارمن  اء القسري حاالت االختفمتثله ما"

 الفصل اجلديد يف شكل مادة جديدة       ذلك بداية االختفاء القسري يف     تعريُف وَسَيرد  -٣٣
 :كما يلي ستكون صياغُتها يف مشروع القانون ١٢-٢٢١حتمل رقم 

 الختفاء القسري االعتقال أو االحتجاز أو االختطـاف        بايقصد   -. ١٢-٢٢١املادة    •
 الذي يتم على أيدي موظف   شخص من احلرية    الن أشكال حرمان    أو أي شكل آخر م    

 شخص أو جمموعـة مـن األشـخاص         قبلموظفي الدولة أو من     من  واحد أو أكثر    
تستثنيه ظروف  ظل  ، يف   تهاوافقمب  منها أو  دعم ب أو سلطات الدولة من   بإذن   يتصرفون

 إقراررفض  ما  إ ها ويرافق  اختفاء الشخص   األفعال تلك يعقبعندما  ،   محاية القانون  من
 ؛ أو املكان الذي يوجد فيهه إخفاء مصريأو ةرياحلمن ه حرمان

  ؛املؤبدختفاء القسري بالسجن ى االعاقب علي  •
 علـى  تعلقة بفترة احلبس اإللزاميـة امل ٢٣-١٣٢ من املادة  تانن األولي اتنطبق الفقرت   •

 .ه املادة هذاملنصوص عليها يفرمية اجل
على الرغم  ،   من االتفاقية  ٢ يف املادة    دالوار مع التعريف    ماً متا هذا التعريف ويتطابق    -٣٤

 .قانوينالثر والعدمية األالتحرير الدقيقة  فوارقمن بعض 
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 "االختفاء القسري "درج  وباإلضافة إىل ذلك، ينص نفس مشروع القانون على أن يُ           -٣٥
نفة كجرائم ضد  األعمال املصضمنمن القانون اجلنائي  ١-٢١٢ يف املادة على النحو املعرف

 خلطة منسقة ضد جمموعة من املدنيني يف سياق هجوم واسـع            اإلنسانية عندما ُيرتكب تنفيذاً   
من هذه   "٩" وسيحل هذا التعريف حمل التعريف احلايل الوارد يف الفقرة        . النطاق أو منهجي  

ـ ": اليت تنص على ما يلـي     و من نظام روما األساسي،      ٧املادة، املستوحى من املادة       الاعتق
إقـرار    والذي يرافقه إما رفـض        ئهم اختفا املؤدي إىل  همخطف أو   هماألشخاص أو احتجاز  

 حرماهنم من  دفكن وجودهم، هب  امأأو إخفاء مصري هؤالء األشخاص أو       احلرمان من احلرية    
 ."طويلةزمنية محاية القانون لفترة 

 واء ارتكـب  سقانون يوحد تعريف جرمية االختفاء القسري       الوهكذا، فإن مشروع      -٣٦
املستوحى   الوارد فيه هو ذلكعىنامل كما أن جرمية مستقلة أو باعتباره جرمية ضد اإلنسانية،        ك
  .نظام روما األساسياملعىن الوارد يف ن م ا نطاقوالذي هو أوسع االتفاقية، من

  ٣املادة     
 التحقيق    

عنـدما   " القسريختفاءاال" ضمن حاالت ٢ املشار إليها يف املادة   ال تندرج األفعال    -٣٧
     الدولـة    مـن  إذنيتصرفون دون   أشخاص   أو جمموعات    شخاص منفردين رتكب من قبل أ   ت

 بـاملعىن   يةأعمال إرهاب كصنيفها مبوجب القانون الفرنسي     وميكن ت تها،   أو موافق   منها أو دعم 
كجرمية االختطاف واالحتجاز املنـصوص     من القانون اجلنائي أو      ١-٤٢١املقصود يف املادة    

 .قانوننفس ال من ١-٢٢٤املادة ها وعلى عقوبتها يف علي

  أعماالً األعمال التاليةتشكل" ما يلي على اجلنائيقانون  المن   ١-٤٢١تنص املادة   و  -٣٨
ظام العـام بـشكل     دف زعزعة الن  هبمجاعي   أو   فرديوبشكل   ، عندما ترتكب عمداً   يةإرهاب
 على   املتعمد والتعدي احلياة،   علىالتعدي املتعمد    )١( :رعبالتخويف أو ال   من خالل    خطري

السفن أو وسائل النقـل      وأ الطائرات   االختطاف واالحتجاز واختطاف  وص  اشخسالمة األ 
 ."(...)الكتاب الثاين من هذا القانون يف  تعريف ذلك ورداألخرى، كما 

تندرج ضمن أعمـال   فهي، ية إرهابتشكل أعماالً ال هذه األفعالوحىت ولو كانت   -٣٩
 املنصوص عليها وعلى عقوبتها يف     القانون العام،    اليت تدخل يف نطاق     واالحتجاز االختطاف

  ُيعاقب على اعتقال أو خطف أو حـبس       " جاء فيها   يتمن القانون اجلنائي، ال    ١-٢٢٤ املادة
احلاالت  باستثناء   ،بالسجن عشرين عاماً  املختصة  أمر من السلطات    أو احتجاز شخص دون     

  ." القانونا ينص عليهاليت

 الشأنكما هو   ،  قانون اإلجراءات اجلنائية  ل طبقااألفعال املذكورة   وميكن التحقيق يف      -٤٠
 .إجرامي فعلي بالنسبة أل
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  ٤املادة     
  تجرميال    

، ٢٥٠ رقم   ، ينص مشروع القانون   ٢ املادةيف املالحظات املتعلقة ب    اً سابق ذكركما    -٤١
 على  فرنسا  اللتزامات تنفيذاًنائية  اجلءات  جراأخرى متعلقة باإل  جنائية و  اًأحكامالذي يتضمن   

ة اليت تعاقب علـى     اجلديد ١٢-٢٢١باإلشارة إليها املادة     تنفردجرمية  على   ، الدويل الصعيد
 .املؤبدبالسجن  القسرياالختفاء 

  ٥املادة     
  ضد اإلنسانيةمية املرتكبةراجل    

ـ تكيب قاملتعل ٢٠١٠أغسطس  /آب ٩  املؤرخ ٩٣٠-٢٠١٠ القانون رقم جاء    -٤٢ ف ي
 حاالت االختفـاء القـسري      يصنف كمحب احملكمة اجلنائية الدولية     مع نظام القانون اجلنائي   

 يف  أو يف وقـت الـسلم       ، سواء  خطة منسقة   يف سياق  رتكبحينما ت جرمية ضد اإلنسانية    ك
 .وقت احلرب

  يلـي   من القانون اجلنائي على مـا      ١-٢١٢ املادة من   ٩ للفقرة   حلاليةاة  صيغوتنص ال   -٤٣
يف سياق  طة منسقة ضد جمموعة من املدنيني        خل تنفيذاً األفعال التالية املرتكبة     ىحدإ أيضاً شكلت"

ـ                (...) :املؤبـد  بالـسجن    اهجوم واسع النطاق أو منهجي جرمية ضد اإلنسانية ويعاقب عليه
إقرار ويرافقه إما رفض    هم  ئ اختفا يؤدي إىل الذي   األشخاص   خطف أو   حبس اعتقال أو    )٩(

 ." (...)كن وجودهمامأأو إخفاء مصري هؤالء األشخاص أو ان من احلرية احلرم

 من نظـام رومـا      ٧ املادة   املستوحاة من  ١-٢١٢ من املادة    ٩ل الفقرة   ستبدتسو  -٤٤
 وفقاًشارة إىل جرمية االختفاء القسري      باإل ٢٥٠اعتماد مشروع القانون رقم     حال   األساسي

 .اجلنائيقانون المن ة ديد اجل١٢-٢٢١املادة  يف لتعريفها الوارد

 جرمية ضد اإلنسانية    ا، جتدر اإلشارة إىل أن جرمية االختفاء القسري بوصفه        وأخرياً  -٤٥
 : اثنتنيني نتيجتتؤدي إىل

 ١-٢١٣ املـواد ضافية املنصوص عليهـا يف      اإلعقوبات  تطبق عليهم ال  ها  يمرتكبأن    •
 د اإلنسانية؛ليت تنطبق على مجيع اجلرائم املرتكبة ض ا٣-٢١٣ و٢-٢١٣و

 من  ٥-٢١٣لمادة  ل وفقاًلتقادم  ا املنطوق هبا ال يطاهلا    العامة واألحكام    الدعوىأن    •
  .القانون اجلنائي
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  ٦املادة     
 نظام املسؤولية اجلنائية    

على عكـس   (ارتكاب اجلرمية   جترمي حماولة    من القانون اجلنائي     ٤-١٢١ املادة   تتيح  -٤٦
  اجلرمية تلقائياً  املشاركة يف  ُتَجرم، يف حني    رمية تلك اجل   كيفما كانت  )االرتكاب يف حد ذاته   

نفس رمية  اجل وتطبق على املشارك يف   . قانوننفس ال  من   ٧-١٢١ و ٦-١٢١مبوجب املادتني   
 .مبوجب القانون الفرنسيها  مرتكباملطبقة علىالعقوبة 

  أي شخص سهل    النطاق، حيث يشمل    واسع أيضاً هو   املشارك يف اجلرمية  تعريف  و  -٤٧
 استحث ارتكـاب  ، وأي شخص  املساعدة من خالل تقدمي   ا أو ارتكاهب   للجرمية عدادعنوة اإل 
    تهديـد، أو من خـالل ال    وعد،  أو   تقدمي هبة من خالل   أو أعطى تعليمات الرتكاهبا      اجلرمية

 .الصالحياتسوء استخدام السلطة أو أو ، أو إصدار أمر

 .رمية االختفاء القسري متعلق جبحكم حمددُيطلب سن أي وبالتايل ال   -٤٨

مشروع فينص ، موظف األعلى رتبةللبالنسبة التزام املسؤولية اجلنائية    أما فيما يتعلق ب     -٤٩
 تنص علـى  اجلنائي، اليتقانون الديدة يف    اجل ١٣-٢٢١ادة  امل  على إدراج  ٢٥٠القانون رقم   

 يف شريكاًلى رتبة املوظف األعيعترب ، ٧-١٢١ أحكام املادة  بتطبيقمع عدم اإلخالل" ما يلي
ـ الـيت يرتكبـها امل     ١٢-٢٢١املادة   املنصوص عليها يف  جرمية االختفاء القسري     ن ورؤوس

 بوضـوح أن    تفيـد  معلومـات    ةأيب كان على علم   إذا،   الفعلية ومراقبتهسلطته  ل اخلاضعون
ـ   تلك املعلومـات   لأو جتاهَ  قسري جرمية االختفاء ال   سريتكبونمرؤوسيه يرتكبون أو        وة عن

تنفيـذ تلـك    نع أو قمع    عقولة اليت كان بوسعه اختاذها مل      مجيع التدابري الالزمة وامل    ذتخيمل  و
اجلرمية ، بينما كانت تلك  لتحقيق واملقاضاة من أجل ا  السلطات املختصة   لالتصال ب  أو   اجلرمية

 ." الفعليةمراقبته أو  مسؤوليتهاليت تدخل يف نطاق نشاطاتالمرتبطة ب

اجلنائي اليت تنص حسب نفس قانون ال من ١-٤-٢١٣ملادة ا يغةمماثلة لصصيغة هذه و  -٥٠
 .ضد اإلنسانيةاملرتكبة مجيع اجلرائم يف  على مشاركة املوظف األعلى رتبةشروط ال

تربير جرمية االختفاء القسري،    فيما يتعلق بعدم إمكانية االحتجاج بأي أمر ل       ،  وأخرياً  -٥١
      /متـوز  ١٣ مـن قـانون      ٢٨ واملادةنائي،   من القانون اجل   ٤-١٢٢إىل أحكام املادة    حيال  
 من قانون الـدفاع  L. 4122-1 واملادة املوظفنيحقوق والتزامات اليت تنص على  ١٩٨٣ هيولي

 . من االتفاقية١املادة املالحظات ذات الصلة باملذكورة أعاله يف 
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  ٧املادة     
 العقوبات    

من ة  اجلديد ١٢-٢٢١ املادة يف   السجن املؤبد املنصوص عليها   عقوبة  باإلضافة إىل     -٥٢
ضافية التالية  اإللعقوبات   تطبيق ا   على أيضاً ٢٥٠ رقم   ، ينص مشروع القانون   القانون اجلنائي 

ة ديداجل ١٧-٢٢١إىل   ١٤-٢٢١  من ادواالختفاء القسري مبوجب امل   أعمال   مرتكيب   على
 :اجلنائيقانون المن 

 املـدانني   نياألشخاص الطبيعي ى   عل أيضاًتطبق العقوبات التالية     -١٤-٢٢١املادة    •
  :١٢-٢٢١املنصوص عليها يف املادة رمية باجل

 املدنية والعائلية، على النحو املنصوص      حظر ممارسة حقوق املواطنة واحلقوق     '١'
 ؛٢٦-١٣١ يف املادةعليه 

 شـغل الوظـائف     حظر،  ٢٧-١٣١ املادة   يف للشروط املنصوص عليها     وفقاً '٢'
  يف سياقه  ارتكبت اجلرمية الذي  جتماعي  االو  أ هيناملنشاط  ال ممارسةالعامة أو   

أو إدارة،  أو  ،  أو تسيري ،   جتارية أو صناعية    أو ممارسة مهنة   ه،أو يف اتصال مع   
بـشكل  و،  شركة جتارية بأي صفة   التحكم يف مؤسسة جتارية أو صناعية أو        

نيابـة عـن    بالأصالة عن نفـسه أو      من قبل شخص    اشر أو غري مباشر،     مب
 ؛ؤمر بتطبيق أشكال احلظر املذكورة جمتمعةوميكن أن ي. اآلخرين

 ؛٣١-١٣١ عليه يف املادةنصوص امل على النحو، اإلقامةحظر  '٣'
ـ   للترخيص خاضعواحد  أكثر من سالح      أو محل  امتالكحظر   '٤' دة مخـس   مل

 ؛سنوات
لـه  تاحة   امل  أو املدان الشخص   عدة أسلحة ميتلكها   أو    واحد سالحمصادرة   '٥'

 حبرية؛
 ؛٢١-١٣١ املادة املصادرة املنصوص عليها يف '٦'

املنصوص عليها يف   رمية  باجل املدانوناألشخاص الطبيعيون   خيضع   -١٥-٢٢١ املادة  •
  يف القضائية على النحو املنصوص عليه    لمراقبة االجتماعية و   ل أيضاً ١٢-٢٢١ املادة
 ؛١٣-٣٦-١٣١ إىل ١-٣٦-١٣١ واد منامل

 ،٣٠-١٣١ للمادة   اًوفق األراضي الفرنسية    دخول فرض حظر    ميكن -١٦-٢٢١ املادة  •
دين أجنيب أُ شخص  ي  أل بالنسبة،   كأقصى حد  إما بصفة هنائية أو ملدة عشر سنوات      

 ؛١٢-٢٢١ املادة املنصوص عليها يفرمية باجل
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اجلنائية عن اجلرمية    خيضع األشخاص االعتباريون املعلن عن مسؤوليتهم      -١٧-٢٢١ املادة  •
لعقوبـات  ، ل ١٢-١٢١ادة  ملبني يف امل  ، على النحو ا   ١٢-٢٢١املنصوص عليها يف املادة     

 .٣٩-١٣١ الواردة يف املادةغرامة الباإلضافة إىل ، ٣٨-١٣١املذكورة يف املادة 
     التخفيـف ظـروف   مشروع القانون صراحة أي ظرف من       ضمن  ع ذلك، ال يت   وم  -٥٣
 علـى  ال تنص عليهـا إال  من االتفاقية ٧املادة  من ٢الفقرة  إىل أن ةشارمع اإل ،  التشديدأو  

 إذ تطبقأثر يذكر التشديد أي روف لظ ولن يكون . أساس اختياري وليس على أساس إلزامي     
ظـروف  إمكانية تطبيـق    وأخريا، جتدر اإلشارة إىل     . درجات العقوبة يف هذا الصدد    أقصى  

 . صراحة يف نص معنيإىل أن تردمن قبل القاضي، دون احلاجة التخفيف 

  ٨املادة     
 التقادم    

 ١٨-٢٢١ ادةعلى إدراج امل   ٢٥٠مشروع القانون رقم    ينص  ،  لق بالتقادم فيما يتع   -٥٤
االختفاء [ باجلرمية تتقادم الدعاوى العامة املتعلقة": واليت جاء فيها، ديدة يف القانون اجلنائي   اجل

 ،"ثالثني عامـاً  الصادرة، بعد   األحكام   أيضاً و ١٢-٢٢١ املادة   الوارد تعريفها يف  ] القسري
       .  عشر سـنوات   بعد  الداخلة يف نطاق القانون العام     لقضايا اجلنائية وى يف ا  بينما تسقط الدع  

 .فال يطاهلا التقادمجرمية ضد اإلنسانية، مبثابة اء القسري االختففيها  يكونحلاالت اليت أما ا

ـ  اجلنحةأو (ستمرة املرمية اجل أن تقادم  احملاكم اجلنائية    ويفيد فقه   -٥٥   ال يبـدأ  ) ستمرةامل
بالنسبة للعمـل   "  فيه من اليوم الذي انتهت   ابتداء  أي  ،  )اجلنحةأو  (رمية  اجل  من تاريخ هناية   إال

نشرة حمكمة   ١٩٥٧فرباير  /شباط ١٩،   الدائرة اجلنائية  -حمكمة النقض    ("اوآثارهاملنشئ هلا   
 .)١٦٦، رقم ١٩٥٧ عام  الدائرة اجلنائية، -النقض 

من أجل التنفيذ الكامـل     تشريعي ُمحدد   كم  أي ح وضع   يبدو أنه ال يلزم   ،  وبالتايل  -٥٦
 .من االتفاقية) ب(١-٨للمادة 

 ل انتصاف فعال  يسباللجوء إىل    القسري يف     االختفاء ضحاياق   حب فيما يتعلق  ،وأخرياً  -٥٧
 بوجه خاص،   فعاالً اً إجرائي اً مسار للضحايا القانون الفرنسي    يتيح،  التقادمدة  كامل م  خالل

 إحالة ملف القضية إىل قاضي حتقيق، وذلـك إضـافة إىل            مث ومن   ،هو االدعاء باحلق املدين   
 .جلمهوريةوكيل ا شكوى إىل إمكانية رفع

  ٩املادة     
 االختصاص    

 جرمية االختفاء القسري    البت يف  اختصاصمحاكم الوطنية   للالقانون الفرنسي   مينح    -٥٨
 :، وهي٩ملادة  من ا١الفقرة يف احلاالت الثالث الواردة يف 
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وحىت  ،سفينة مسجلة يف فرنساأو  أو على منت طائرة ،رتكبت اجلرمية يف إقليمها   اإذا    •
قانون ال من   ١١-١١٣ للمادة   وفقاًسفينة مسجلة يف دولة أخرى      أو  على منت طائرة    

القـانون  ينطبـق   ،  ٩-١١٣مع مراعاة أحكام املادة     ": معينة لشروط   اجلنائي، طبقاً 
 سجلة يف فرنسا  املالطائرات غري   منت  ب على   اجلنائي الفرنسي على اجلرائم اليت ترتك     

 اجلنـسية   حيمـالن  الـضحية عندما يكون اجلاين أو     ) ١( :هاأو اليت ترتكب ضد   
       ؛اجلنحـة  اجلرميـة أو     ارتكـاب  الطائرة يف فرنسا بعد      هبطت إذا )٢( الفرنسية؛

 تـه إقامأو   مكان عمله الرئيـسي      يقعستأجر  ملجر طائرة بدون طاقم     تؤعندما  ) ٣(
 ؛". (...) أراضي اجلمهوريةعلىدائمة ال

      مـن   األوىل والثالثـة   نيلفقـرت  ل وفقاً،  ا فرنسي اعندما يكون اجلاين املزعوم مواطن      •
ينطبق القـانون اجلنـائي     ":  أنه  من القانون اجلنائي اليت تنص على      ٦-١١٣ملادة  ا

.) . (..رتكبها مواطن فرنسي خارج أراضي اجلمهوريـة      يعلى أي جرمية    الفرنسي  
الفعل   تاريخ وقوع  اجلنسية الفرنسية بعد   حىت ولو اكتسب املتهم      وتنطبق هذه املادة  

 ؛" بارتكابهي اهتمذال
من القانون اجلنائي، الـيت      ٧-١١٣ للمادة   وفقاً،  ا فرنسي اًعندما يكون الضحية مواطن     •

ها  يعاقب علي  جرمية أو جنحة   ةالقانون اجلنائي الفرنسي على أي     ينطبق":  أنه تنص على 
  عندما يكـون   ، فرنسي أو أجنيب خارج أراضي اجلمهورية      يرتكبها شخص بالسجن،  

 ." ارتكاب اجلرميةوقت اً فرنسياًالضحية مواطن
 ٢الذي تنص عليه الفقرة      العامختصاص شبه   اال فيما يتعلق ببند  وعالوة على ذلك،      -٥٩
 قائمـة   ضمنلقسري   ا االختفاء ٢٥٠مشروع القانون رقم     يدرج   من االتفاقية،  ٩ املادة   من

 وفقـاً ": من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ١-٦٨٩ ورد بشأهنا ما يلي يف املادة     اجلرائم اليت   
 أراضـي  خـارج    أُديـن  أي شـخص     مالحقةلالتفاقيات الدولية املشار إليها أدناه، ميكن       

إذا كان   أمام احملاكم الفرنسية     وحماكمته املوادمن اجلرائم املذكورة يف هذه      جبرمية  مهورية  اجل
 كـان  إذاتلك اجلـرائم،  ارتكاب تسري أحكام هذه املادة على حماولة      و. يف فرنسا  موجوداً
 ."عليها يعاقب القانون

      : ، وفيمـا يلـي نـصها      ديـدة  اجل ١٣-٦٨٩ادة  وقد ُضمنت تلك األحكام يف امل       -٦٠
االختفـاء   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن          تنفيذ ألغراض -. ١٣-٦٨٩ادة  امل"

 مالحقـة ، ميكـن    ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول  ٢٠القسري، اليت اعتمدت يف نيويورك يف       
 ١٢-٢٢١ أو املادة  ١-٢١٢ من املادة    ٩ يف الفقرة احملددة  أُدين باجلرمية   أي شخص    وحماكمة

   املعـىن املقـصود يف    حالة اختفاء قسري حسب     رمية  اجل حني متثل تلك   اجلنائيقانون  المن  
  ."١-٦٨٩ملادة  املذكورة، وذلك على النحو املنصوص عليه يف امن االتفاقية ٢املادة 
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  ١٠املادة     
 االعتقال املؤقت    

 مؤقتـاً  أو أكثر    واحدفعل إجرامي   الشخص املتهم بارتكاب     اعتقال   يف فرنسا ميكن    -٦١
 السارية للقوانني   وفقاًالتسليم،   وأإجراءات التقدمي   سياق  إجراءات وطنية أو يف     إما يف سياق    

 .السلطة القضائية املختصةقبل قرار من إصدار بعد 

يكـون  ، والتحقيـق يف سـياق  إال  يف القضايا اجلنائيـة     ال يؤمر باالعتقال املؤقت     -٦٢
 .التحقيقكلف بهو امل ي التحقيققاض بالضرورة

أمـر أورويب    (التقـدمي  إجـراء    سياقيف  الذي يؤذن به     االعتقال املؤقت يف حالة   و  -٦٣
ت ليس لسلطات الفرنسية  ا ، فإن أو التسليم )  حمكمة دولية  صادر من  تسليمأو طلب   ف  باإليقا
 . العاديةإجراء التحقيق األويل أو التحقيقاتب خمتصة

ق يف احلماية القنصلية اليت تكفلـها       شخص يوجد رهن االعتقال املؤقت باحل     أي  يتمتع    -٦٤
، يف ظل الظـروف  ١٩٦٣أبريل /نيسان ٢٤ املؤرخة من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ٣٦املادة  
 .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٨ وزير العدل بتاريخ  الذي أصدرهتعميمذكر هبا وحددها الاليت 

  املراقبة  مثل عن االعتقال إمكانية استخدام بدائل     أيضاً القانون الفرنسي    يتيح،  وأخرياً  -٦٥
 .لكترونية املراقبة اإلوالوضع رهن اإلقامة اجلربية من خالل ئيةالقضا

يروم إجراء  على أهنا    من قانون اإلجراءات اجلنائية      ١٣٨ يف املادة    ة القضائي املراقبةرف  َعُت  -٦٦
عليه كم  احللتزام واحد أو أكثر يف انتظار       وضع الفرد رهن إشارة العدالة، مما ميكن من إخضاعه ال         

لوضع رهـن اإلقامـة     ذلك ا  إىل   ويضاف.  بارتكاب جرمية يعاقب عليها بالسجن     اً متهم إذا كان 
 من قـانون    ٥-١٤٢ يف املادة    أدرجت املراقبة اإللكترونية الثابتة أو املتنقلة اليت        اجلربية من خالل  

  .٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٤ القانون املؤرخ مبوجباإلجراءات اجلنائية 
الشخص  "حضورضمان  "من أجل     االقتضاء عند وسائلهذه ال وميكن أن تستخدم      -٦٧

 مـن  ١٠ املـادة   من١ الفقرة ختفاء القسري باملعىن املقصود يف يف ارتكابه أعمال اال    املشتبه
 .االتفاقية

   ١١املادة     
 االلتزام بالتسليم أو احملاكمة    

 "احملاكمةالتسليم أو   " تطبيق مبدأ     على  األوىل هتايف فقر   من االتفاقية  ١١تنص املادة     -٦٨
 .قسريالختفاء على جرائم اال

 االختفاء القـسري    إدراج على   ٢٥٠، ينص مشروع القانون رقم      كر سابقاً ذُكما  و  -٦٩
 وفقـاً شبه عام يتيح هلـا،       اً اختصاص بشأهنااحملاكم الفرنسية   متارس   قائمة اجلرائم اليت     ضمن
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الـيت   بعض اجلرائم    مرتكيبة  حماكم، مقاضاة و   من قانون اإلجراءات اجلنائية    ١-٦٨٩مادة  لل
 إذا كـان  ،   اجلمهوريـة  أراضي خارج   عاقبة عليها واليت ارتكبت   على امل  اتفاقية دولية    تنص

 . يف فرنسااملرتكبون موجودين

هتـدف إىل     حمددة يف القانون اجلنائي    أحكامأدرجت  وباإلضافة إىل هذه الفرضية،       -٧٠
 ٩ املـؤرخ  ٢٠٤-٢٠٠٤ اعتمـاد القـانون رقـم        عند "احملاكمةالتسليم أو   "بدأ  العمل مب 

 . اجلرميةالعدالة مع تطورف يتكيلق بتعاملو ٢٠٠٤مارس /آذار

قـانون  ال مـن    ١-٨-١١٣املادة  تنص  ،  وحىت تتسىن حماكمة من ُيرفض تسليمهم       -٧١
 : ما يلي علىاجلنائي

 القانون اجلنـائي    يطبق ،٨-١١٣ إىل   ٦-١١٣ املواد من مع عدم اإلخالل بتطبيق       •
نوات علـى    على أي جرمية أو جنحة يعاقب عليها بالسجن مخس س          أيضاًالفرنسي  

الـسلطات   رفضت أجنيب    شخص  خارج أراضي اجلمهورية من قبل     ارتكبتاألقل  
اجلرم الذي يلتمس بـشأنه     كون  إما على أساس    لدولة الطالبة   اإىل  تسليمه   الفرنسية
لنظام العـام   ل كالمها خمالف إجراء أمين   يطبق بشأنه    بعقوبة أو    عاقب عليه يالتسليم  

 تلك الدولة مـن قبـل       سُتجرى يف ملطلوب  الشخص ا حماكمة  ن  لكوالفرنسي، أو   
أو لكون اجلرم   حمكمة ال توفر الضمانات اإلجرائية األساسية ومحاية حقوق الدفاع،          

 ؛سياسية يكتسي صبغة جرميةين املع
املـدعي  لب مـن  إال بط اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة األوىل        مقاضاة وال ميكن   •

لة الـيت   سلطة الدو  إىل   بعثه وزير العدل   ي ي رمس تقدمي إبالغ جيب أن يسبقها    و. العام
 .سليمت الت قد طلبت كانيتارتكبت فيها اجلرمية وال

 مع األحكام اجلديـدة     ه املادة ومواءمتها مواءمة تامة    تعديل هذ وجيري نقاٌش بشأن      -٧٢
 :مع أخذ العناصر التالية يف االعتبار ،القسرياالختفاء التفاقية مكافحة 

 يف املـادة   الـواردة ألسباب أخرى غري تلـك       تسليمالرفض  ن يُ من املمكن أ  ،  أوالً  •
أو خطـر   الصحية   تهحال وأ  الشخص املالحق  سن بسبب   وال سيما  (١-٨-١١٣

 يبدو مـن  حبيث،  ) من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان     ٦ أو   ٣و  أ ٢ خرق املواد 
 تسليم؛الاألفضل حذف أية إشارة إىل أسباب رفض 

سلطات البلد الذي ارتكبـت  قبل من  قدم   إبالغ مسبق  وجود الحقةامل، قد يشل    ثانياً  •
 ترتكبجبرائم، مثل حاالت االختفاء القسري،      األمر   يتعلق   حني سيما   والفيه اجلرمية،   

 .ميكن أال يقدم ذلك اإلبالغ الرمسي أبداً، ولذلك تهاحتت سلطة الدولة أو مبوافق
ينبغي اإلشـارة   ،  ١-٨-١١٣لى املادة    ع تطرأالتغيريات اليت ميكن    ب ودون اإلخالل   -٧٣

  القانون العام ودون    لشروط وفقاًتتم   املادة على أساس هذه      املالحقة اليت تتم   إىل أن إجراءات  
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  من ٢املنصوص عليها يف الفقرة     لشروط  ل مما يستجيب ،  استثناء أي حكم حمدد أو      أن ينطبق 
 .١١املادة 

 مالحق بشأن احل اإلجراءات ألي شخص     يف كل مر   نصفةاملعاملة  املكفل  ُت،  وأخرياً  -٧٤
 من قبـل  حماكمة عادلة   ق يف    يف فرنسا احل    أو جنحة، كما ُيكفل ألي شخص حياكم       جرمية

حملـاكم الوطنيـة   ويقع على عـاتق ا . أة حبكم القانوننَشُموحمايدة وحمكمة خمتصة ومستقلة  
  مـن  ١ الفقرة   وجبذا احلق مب  هل الصارم   االحترامضمان  بية حلقوق اإلنسان    واحملكمة األورو 

    مـن  ٣تها صياغة الفقـرة      صياغ يت تطابق قوق اإلنسان ال   األوروبية حل  من االتفاقية  ٦املادة  
  .من االتفاقية ١٢ادة امل

  ١٢املادة     
 اإلبالغ والتحقيق    

قدمي شكوى لدى الشرطة القـضائية       القانون الفرنسي لكل شخص احلق يف ت       يكفل  -٧٥
 مـن   ٣-١٥املادة  وتنص  . وى وإحالتها إىل الدائرة املختصة     الشك هذه األخرية بتلقي  لزم  يو

الـيت يقـدمها    شكاوى  اللقي  ملزمة بت الشرطة القضائية   ":  أن قانون اإلجراءات اجلنائية على   
 الـشرطة   وحـدة  أو إىل دائـرة  ،  عند االقتضاء ،  وإحالتهالقانون اجلنائي   اانتهاكات  ضحايا  

عنـه   حمضر ُيَسلم وصل   موضوع شكوى   ة أي ميويشكل تقد .  الوالية اإلقليمية  القضائية ذات 
 ."للضحية إذا طلب ذلكضر فورا احمل نسخة من وُتَسلم.  فوراللضحية

  مع رفع  شكوىقدم   ي  أن،   اجلنائي  يف اجملال  ،صي شخ  ميكن أل  وباإلضافة إىل ذلك    -٧٦
 قـاض وهو  ،  ي التحقيق  قاض حتال شكواه إىل   وهكذا،   شرط والدعوى مدنية دون أي قيد      

:  أنـه  من قانون اإلجراءات اجلنائية اليت تنص علـى        ٨٥حكام املادة   أل وفقاًستقل،   م جالس
  دعوى مدنيـة بتقـدمي     رفعي أن أو جنحة    جرمية بفعلي شخص يدعي أنه تضرر      ميكن أل "

 ."٤٢-٧٠٦و ١-٥٢و ٥٢ املوادحكام أل تطبيقاً املختصة شكوى لدى هيئة التحقيق

 للـدعوى   واسعاًاملذكورة، اليت تتيح نطاقاًجلنائية أحكام قانون اإلجراءات ا  وتضاف إىل     -٧٧
العنايـة  ضحايا  لل تكفلعملية  وسائل وتوجيهات    ،١٢ املادة    من ١ملا جاء يف الفقرة      وفقاً املدنية

التوجيـه  ب  املتعلـق  ٢٠٠٢أغـسطس   /آب ٢٩ قـانون    ُيذَكروهكذا،  . وضعهم اليت يقتضيها 
 أولوية  هتم ومساعد  هلم املعلوماتوتقدمي  لضحايا   ا استقباليشكل  " الداخلي بأنه والتخطيط لألمن   

لـشرطة  ا بـالتزام دوائـر    الوفاءشروط  نفس القانون   دد  كما حي  "ألجهزة األمن الداخلي  بالنسبة  
القانون اجلنائي، بغض النظر عن مكـان ارتكـاب         ايا انتهاك   وى من ضح  اشكالتلقي  بوالدرك  

        لـشرطة  لـدى مفوضـية ا    تقدمي شـكوى     حق الضحية يف   أيضاًاجلرمية أو حمل إقامة الضحية و     
 يف املعـروض لضحايا اكد هذا احلق ميثاق استقبال اجلمهور ومساعدة ُيؤو.  اليت خيتارها  أو الدرك 

 إبـالغ أي  "أن  على  على وجه اخلصوص    منه   ٦تنص املادة   الذي  مجيع مراكز الشرطة والدرك،     
 ."ومعاجلة فوريةخاص ع اهتمام و موضيشكل شخص  اختفاءنع
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تقـدمي  "ب ة مكلفـة     إدار  باملناطق األمن العام من مديريات    يف كل مديرية     ويوجد  -٧٨
 ومركـزة   االسـتقبال  وحتـسني    الرابطاتتطوير العالقات مع    ب مكلفة "املساعدة للضحايا 
األخـصائيني االجتمـاعيني    من   ١٢٥ ومسامهةوجود  إىل ذلك   ضاف  يو. املعلومات املفيدة 

 من األخـصائيني   ٣٧ عن   فضالً،  البلد يف مجيع أحناء     وية الدرك وبألدوائر الشرطة   امللحقني ب 
تتعلـق  (الضحايا واجلناة    لتدخل لدى  من أجل ا   الشرطةمفوضيات   يف   انيني املوجودين النفس

 ).٢٠١٠عام برقام هذه األ

مـن وحـدات     ١٥٠  خالل استقبال ورعاية الضحايا بشكل ملموس من      وُيكفل  -٧٩
 قوات األمـن يف     اتضحايا يف مقر   أنشأهتا مجعيات مساعدة ال     االستقبال اليت  نقط أو   املناوبة
ـ         اجلمعيات،شبكات  أهم   مع   املربمة االتفاقات   سياق ساعدة  مبا يف ذلك املعهـد الـوطين مل

لعناصر الـشرطة   األويل واملستمر    تدريبال يف   اجلمعياتيشارك ممثلو   و. لضحايا والوساطة ا
 الرئيسية  مباإلضافة إىل مهمته   هلم،   ساعدةمي امل اجلرائم وتقد  ضحايا   الستقبال املكرسوالدرك  

معلومـات   اجلـرائم  ايا ضـح  جلميعم  ، تقد كل األحوال يف  و. لضحاياامساعدة  املتمثلة يف   
ربيـد  لل علبـة    كمـا توجـد   شكوى،  تقدمي  ضحايا بعد   ل ل االتصال جبمعية تقدم املساعدة   

 .ملساعدة الضحايا يف مجيع مراكز الشرطةصصة كتروين خملاإل

وتنص على  . ذلكي الوضع   قتض، عندما ي   أحكام تضمن محاية الشهود    أيضاً وتوجد  -٨٠
 : قانون اإلجراءات اجلنائية الواردة أدناهمواد األحكام تلك

ـ  ال حتوم حوهلم  جيوز لألشخاص الذين    ": ٥٧-٧٠٦املادة    • جـديرة   وك شـك  ة أي
  يكون بوسـعهم   والذين قد ،  ا ارتكاهب تهماولحم أو   اجرمية م م  هباارتكتفيد   باالعتبار

 كمقـر   الدركلواء  الشرطة أو   مركز  عنوان  أن ُيَعينوا    باإلجراءة  صلتقدمي أدلة ذات    
 ؛" التحقيققاضيمن  أو اجلمهوريةإذن من مدعي ب إلقامتهم،

رمية أو  جب اإلجراءات املتعلقة    يف حالة ": ائيةن من قانون اإلجراءات اجل    ٥٨-٧٠٦املادة    •
يكون من شـأن    عندما  وثالث سنوات على األقل،     ة  بالسجن ملد ب عليها   عاقَجنحة يُ 

       للخطـر تـه    يعـرض حيا   أن ٥٧-٧٠٦ملادة  ا الشخص املشار إليه يف      االستماع إىل 
قاضي احلريات واالحتجاز   ميكن ل  اجلسدية،   تهم أو سالم  ه أو أقارب  تهأفراد أسر أو حياة   

ملف اإلجـراء،    ظهر هويته يف  أن ت دون  املذكور   من الشخص    بتلقي البيانات يأذن  أن  
   .التحقيـق  من قبل املدعي العام أو قاضـي         بعد أن ُيقَدم له طلب مربر يف هذا الشأن        

. ٦٠-٧٠٦هذا القرار، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من املـادة           ستئنافوال ميكن ا  
 ؛ بنفسهلشاهدأن يستمع لقاضي احلريات واالحتجاز وميكن أن يقرر 

كشف يي ال   ذال ،االستماع للشاهد حضر  مب واالحتجاز   قرار قاضي احلريات  وُيرفق    •
 حمضر آخـر  يف  املعينهوية وعنوان الشخصوُتَضمن . وال يتضمن توقيعه تهعن هوي 

 الطلب  أيضاً يوضع فيه     اإلجراء متصل بنفس  منفصل   ويوضع يف ملف  ،  هيوقعقوم بت ي
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  وموقـع  ُمَرقمسجل  يف   هوتسجل هوية الشخص وعنوان   . الفقرة السابقة يف   املذكور
 ؛"االبتدائية احملكمة يفح هلذا الغرض فتيباألحرف األوىل، 

   مـن  ٢ألحكام الفقـرة    متاما  موافقة   اإلجراءات اجلنائية الفرنسية     أن أيضاًويتضح    -٨١
جراء حتقيـق علـى     بإضباط الشرطة   ل و لقضاة النيابة العامة  سمح  ت  إذ  من االتفاقية  ١٢املادة  

 . شكوىة أيتقدمي عدم ولو يف حالة، هيربر  هلم أنه يبدوأي عنصرأساس 

 أو قاضـي  العامـة   النيابة  (لسلطة القضائية   ل املمنوحةصالحيات التحقيق   كما أن     -٨٢
تتوفر بشأنه  ال سيما يف ما يتعلق بالوصول إىل أي مكان          و،  واسعة النطاق  أيضاًهي  ) التحقيق

 . حمتجزة فيهلقسريالختفاء ا إحدى ضحايا ابأنبشكل معقول  أسباب حتمل على االعتقاد

والذي جمللس الدستوري   ا  عن الصادر مؤخراً إىل القرار     يف هذا الصدد   وميكن أن نشري    -٨٣
 مـن أثـره أن     ميكن أن يكون     الدفاع  السرية  اليت تشملها    لألماكن املنشئقانون  الن  أ مفاده
. خولة هلا  امل  صالحيات التحقيق  مبوجب األماكن   تلكلسلطة القضائية الوصول إىل مثل      ل ُيرفض
 على أهنـا تـشملها   تصنيف أماكن معينة  بمن خالل السماح    " هأن اجمللس الدستوري اعترب   وقد

، امؤقت عنها   رفع السرية  ب رهيناً البحث    إليها بغرض  قاضيال، وجعل وصول    سرية الدفاع الوطين  
سرية   فيها تساهممحاية املصاحل األساسية لألمة اليت       [بني )٧(فإن املشرع قام بتوفيق غري متوازن     

  ."]البحث عن اجلناةاملتمثل يف  الدستورية  القيمةالدفاع الوطين وهدف
 وفقاًمنع ومعاقبة أي انتهاك لسري العدالة اليت تتيح أحكام القانون اجلنائي فإن  وأخرياً  -٨٤

  مـن  ٤الشروط الواردة يف الفقرة     وافق مع   اجلنائي تت قانون  ال وما يليها من     ١-٤٣٤ للمواد
  :وفيما يلي بعض املواد اليت تستحق أن نوردها بشكل خاص. ١٢املادة 

يعاقب بالسجن ملدة ثـالث     ":  ما يلي  علىاجلنائي  قانون  ال من   ٤-٤٣٤املادة  تنص    •
 : من خـالل   احلقيقةمن حيول دون ظهور     يورو   ٤٥ ٠٠٠سنوات وغرامة قدرها    

دلة، األثار أو   اآل أو حمو  بتغيري أو حتريف  نحة  اجلرمية أو   تغيري معامل مكان ارتكاب اجل     )١(
 إخفاء   أو ،أو نزع تدمري  ) ٢(  ما يوجد بذلك املكان     نقل أو حذف    أو ،إضافة من خالل 

 ل اكتشاف جرمية أو جنحة،    سهيمن شأنه أن     ما وثيقة عامة أو خاصة أو       تعديلأو  
املنصوص عليها يف هذه   َيرتكب األفعال عندما  و .دلة أو إدانة اجلناة   األ أو البحث عن  

العقوبـة  تشدد  ،   حبكم وظيفته  احلقيقةإظهار   يف   أن يساهم   يطلب منه  شخصدة  املا
 ؛"يورو ٧٥ ٠٠٠  قدرهاوغرامةمخس سنوات السجن ملدة إىل 

   أي هتديـد  يعاقب على   ":  ما يلي  قانون على نفس ال  من   ٥-٤٣٤املادة  كما تنص     •
ـ   من أجل ثين    ضد أي شخص    املرتكبة  أو غريه من أعمال الترهيب          ة ضـحية جرمي

بالسجن ثالث سـنوات وغرامـة      تراجع،  جعله ي  أو   عن تقدمي الشكوى  أو جنحة   
  ."يورو ٤٥ ٠٠٠قدرها 

__________ 

 .٣٧، الفقرة ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠ املؤرخ QPC 192-2011اجمللس الدستوري، القرار رقم  )٧(
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  ١٣املادة   
  التسليم    

 مـن   ١٣املـادة   تطبق أحكام الفقرة األوىل مـن        من الدستور،    ٥٥مبوجب املادة     -٨٥
األحكـام   وهي أمسـى مـن     مباشرة   الداخلي بصفة سليم يف القانون    الت املتعلقة ب  ،االتفاقية
تقدم هلمـا   باستمرار عندما النقض بذلك جملس الدولة وحمكمة  كما يأمر كل من   ،  التشريعية

 الطابع من قانون اإلجراءات اجلنائية صراحة       ٦٩٦ املادة   وتؤكد. تسليمال بتدبري طعون متعلقة 
ظـروف  حتـدد   ": ما يلـي   على   حيث تنص ،  تسليمال ب املتعلقة يةالتشريع لألحكام   الفرعي
نص علـى   ت ة دولي يةاتفاق ، ما مل توجد   أحكام هذا الفصل  مبوجب  تسليم  الءات وآثار   وإجرا

 ." اليت مل تنظمها االتفاقيات الدوليةعلى املسائل أيضاًوتنطبق هذه األحكام . خالف ذلك

رائم اجل ضمن قائمة   مستقبالً  جرمية االختفاء القسري    لدمج جهداً فرنسا   ولن تذخر   -٨٦
وجـدير  .  من االتفاقية  ١٣ادة   من امل  ٣فقرة   لل وفقاً،  ية معاهدة تسليم  تسليم يف أ  املسوغة لل 

 معاهـدة  يف غياباألشخاص  بعض  تسليم  ببالفعل  قامت  عالوة على ذلك أن فرنسا      بالذكر  
 .١٣املادة  من ٤الفقرة لتزام املعاملة باملثل، على النحو املتوخى يف  ا، على أساستسليم

 تسليم الشخص  تتيحانمن قانون اإلجراءات اجلنائية      ٣-٦٩٦ و ٦٩٦ املادتني  أن كما  -٨٧
 مقدمـة  يف الدولـة      جنائياً  عليها عاقب يُ إذا كان  االختفاء القسري،     الرتكابه أفعال  املطلوب

 مـا يلـي   هي هذا الصدد علـى  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٣-٦٩٦ املادة    وتنص .بلالط
   (...):يف واء تعلق األمر بطلبـه أو مبنحـه       ستسليم،  الاليت ميكن أن تؤدي إىل      تتمثل األفعال   "
؛ بل الط  مقدمة  مبوجب قانون الدولة   جنائيةعقوبات  اليت تستوجب تطبيق    فعال  األمجيع  ) ١(
ـ  الط مقدمة مبوجب قانون الدولة     إصالحيةعقوبات  اليت تستوجب تطبيق    فعال   األ )٢( ، بل

 على  عامني القانونذلك  جب   مبو  اليت ميكن تطبيقها   ة السجن لعقوب ىقصيبلغ احلد األ  عندما  
العقوبة املفروضة من قبل احملكمـة يف       تكون  دان، عندما   شخص مُ ب  إذا تعلق األمر   ، أو األقل

 ." (...) على األقلشهرين هي السجن ملدة بل الطمقدمةالدولة 

 مشتبه شخصتسليم ب ة املتعلقة الاحل أنه حىت يف     مراعاةجيب قراءة هذه األحكام مع      و  -٨٨
 األفعال بعقوبة هذه  على   تشريعاهتا   تعاقب ةدولطلب من   بختفاء القسري    أفعال اال  يف ارتكابه 

 أن أحكام االتفاقية  طاملاممكناًتسليم ، يبقى الحمتملغري  وهو أمر ،تقل عن السجن ملدة سنتني  
ـ  ة دولي يةاتفاق ما مل توجد  " ال تنطبق إال  اليت   ٣-٦٩٦على أحكام املادة    تسمو   نص علـى   ت

 ."خالف ذلك

جملـس  وغرف التحقيق    لكون   ١٣ املادة    من ٥الفقرة   ألحكام    االمتثال ضمن، يُ وأخرياً  -٨٩
 للتحقق  يان جاهدين سعي اللذان يتوليان على التوايل اإلذن بالتسليم واستعراض مشروعيته       الدولة،  
ـ د أو   ه أو عرق  هجنسنوع   بسبب أو معاقبة شخص     مالحقة من أجل " يقدممل  الطلب  من أن      هين
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االمتثـال   أنمـن    و " اجتماعية معينة  نتمائه لفئة  السياسية أو ا   ئه اإلثين أو آرا   ه أو أصل  هتأو جنسي 
 ."املذكورة الشخص ألي من األسباب لذلكضررا "  يسببنلطلب التسليم ل

 مل تتلق ، جتدر اإلشارة إىل أن السلطات الفرنسيةكاملةالاملعلومات باللجنة وحىت نزود   -٩٠
  .أعمال االختفاء القسريب ي صلةذتسليم أي طلب   اآلنحىت

  ١٤املادة     
  القضائيةاملساعدة     

تعددة املثنائية أو التفاقيات ألحكام اال ختضع عادة القضائية املساعدة بالرغم من كون  -٩١
، يـة  اتفاق غيـاب يف حالة   ة   احمللي نيانو الق أحكام على أساس    اًممكن فإهنا تبقى أمراً   األطراف

 . أساس املعاملة باملثلعلى مماثلة قضايا يف ااألجنبية خدماهتتقدم السلطة   أنةطيشر

فرنـسيني، يف   القضاة  لل أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية      تتيح،  وعلى عكس ما سبق     -٩٢
 .ملعاملة باملثلا عروض اقتراح معتقدمي طلباهتم إىل السلطات القضائية األجنبية، ب، يةغياب اتفاق

ه مل يوجه   الحظ أن فإهنا ت ،   الكامل يف هذا الصدد    فرنسية السلطات ال  ورغم استعداد   -٩٣
  . االختفاء القسريحباالتفيما يتعلق  أي طلب للحصول على املساعدةإىل اليوم  إليها

  ١٥املادة     
 التعاون الدويل    

إىل تقـدمي   إمـا   يهدف  أي طلب للمساعدة     تتلق السلطات الفرنسية حىت اآلن       مل  -٩٤
فراج  أو اإل  حتديد مكان وجودهم   علىملساعدة  إىل ا  إماو القسري،   ساعدة لضحايا االختفاء  امل

  . بلد أجنيب أي أي طلب من هذا القبيل إىلكما أهنا مل توجه. عنهم

  ١٦املادة     
 عدم اإلعادة القسرية    

، كما فسرهتا احملكمة األوروبية      حلقوق اإلنسان   من االتفاقية األوروبية   ٣املادة  حتظر    -٩٥
      /متـوز  ٧  الـصادر يف  اململكـة املتحـدة   سورينغ ضد    حكمها املتعلق ب   يفحلقوق اإلنسان   

طـر  خل املعرضني األجانب   طردطالق   اإل  وجه احملاكم الوطنية، على  مث بعدها   ،  ١٩٨٩ هيولي
قانونيـة  السس  األ كيفما كانت  يف بلدهم األصلي،      أو املهينة  لالإنسانيةاالتعذيب أو املعاملة    

 ).التقدمي، تسليمال، الطرد، املرافقة إىل احلدود (هأو شروططرد اليت ينبين عليها ذلك ال
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يف حالـة    ، الجتهادات احملكمـة   وفقاً،  ٣ املادة    املنصوص عليها يف   مايةاحلتنطبق  و  -٩٦
 يتجلى يف  "فعلياً  سيواجه خطراً   املعين أن الشخص  تدعو إىل االعتقاد     وجيهةأسباب  " وجود

 .خلطر من هذا القبيل معرض صخذلك الش أن تبنيسوء املعاملة وإذا 

 يكـون خطورة اجلرائم اليت ميكـن أن       عن  هذه احلماية بغض النظر     وجيب أن ُتوفر      -٩٧
 حكمهـا   يف،   باتاً رفضاًاحملكمة  رفضت  ،  السياقيف هذا   و.  بارتكاهبا الشخص املعين متهماً  

 بـني  ساواةامل، إمكانية ٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٨الصادر يف  سعدي ضد إيطاليا قضية  املتعلق ب 
 معرضاً سيكون اليت املعاملة وخماطر سوء ذلك الشخص األجنيبخطورة التهديد الذي يشكله     

 تكـرس إحـدى القـيم األساسـية         ٣ احملكمة إىل أن املادة      وأشارت. يف حالة عودته  هلا  
لالتفاقية  املعيارية قيود على عكس معظم البنود       ةأيبتعترف  ال  أهنا  وللمجتمعات الدميقراطية،   

 مـن   ١٥املـادة   فإهنا ال تتضمن أي انتقاص من أحكام        ، وأخريا   قوق اإلنسان حل وروبيةاأل
 .هدد حياة األمة يعامولو يف حالة وجود خطر االتفاقية، 

قـانون   من   L. 513-2يف القانون الفرنسي يف املادة      االجتهاد  ا  ذه  ما يعادل  ويوجد  -٩٨
  طـرد  ميكـن   ال" اليت تنص على أنه      اللجوءحق  وفيها   تهمإقامواألجانب إىل فرنسا    دخول  
 فيه يتعرضس ه أو أنان يف ذلك البلدهددتم ته أو حري تهحياأجنيب إىل بلد إذا أثبت أن       شخص  

 من االتفاقية األوروبية حلماية حقـوق اإلنـسان واحلريـات         ٣ملعاملة خمالفة ألحكام املادة     
 ."١٩٥٠نوفمرب / تشرين الثاين٤املؤرخة األساسية 

ـ   شخص أجنيب  ضد    أي تدبري طرد   السلطات الفرنسية ، ال تنفذ    بالتايلو  -٩٩  ه يدعي أن
ويأخـذ  . تـه  حلالاًفردي  مسبقا استعراضاًُتجريدون أن  يف حالة عودته،    ر  اطخلألتعرض  سي

ستنادا إىل مجيع املصادر املتاحـة       يف البلد املعين، ا    السائد االستعراض يف االعتبار الوضع      ذلك
 الـسابقة،  نـشاطاته (ألجـنيب  ذلك الشخص ا الشخصي ل  الوضعكما ميحص   ذات الصلة،   

 يكون قد قـدمها    اليت ميكن أن     املعلومات إىل   تناداًاس...)  مع سلطات بلده األصلي      عالقاته
 .احلضوري السابق لتدبري الطرد اإلجراء يف سياق أو طلب اللجوء يف سياق

ـ  جـراءات إالضمانات اليت ختوهلا      هذه الضمانات املوضوعية   وتضاف إىل   -١٠٠ . اكم احمل
ـ   أمام احملكمة اإلداريـة     بلد املقصد  اليت حتدد القرارات اإلدارية   وبالتايل، ميكن استئناف      يتال

اء تعليـق اإلجـر  بكـم  احل اميكنهمحاية حقوق اإلنسان وصكوك لابقة القرار تحقق من مط  ت
 .مقتضبة إجراءات  سياق يف،اإلداري

 حلكومة، ال يساور البت يف هذه املسألةامة  حمكة من أي قط مل يطلب أنهالرغم منوب  -١٠١
ُيحلل على  بلد معني    الطرد إىل لالختفاء القسري يف حالة     لفرد  تعرض ا خطر  يف أن    أدىن شك 

  .٣ املعاملة الالإنسانية أو املهينة باملعىن املقصود يف املادة أساس
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  ١٧املادة     
 االحتجاز السريحظر     

سلطة من قبل   إال بناء على أمر قانوين و      يف فرنسا ه  ال ميكن ألحد أن حيرم من حريت        -١٠٢
 . حلقوق اإلنسان من االتفاقية األوروبية٥ملادة حكام ا ألوفقاًخمولة مبوجب القانون، 

 .وال جييز االحتجاز السري أي حكم من أحكام القانون الفرنسي  -١٠٣

ـ من قبل   ية  من احلر   احلرمان ررقُ، وما إذا     املذكورة  على األسباب  واعتماداً  -١٠٤ سلطة ال
 الرئيسية  مهاعناصرينبغي أن حتدد     بنظامني منفصلني  فإنه يرتبط دارية،  اإلسلطة  القضائية أو   ال

ضـمان  اليت تتيح   شتركة  املليات  اآل من االتفاقية، وذلك قبل تقدمي       ١٧حكام املادة   بالنظر أل 
 . كان النظام الذي يرتبط به، أياًمشروعية احلرمان من احلرية

 لقرارات القضائيةعن ا الناجمفيما يتعلق باحلرمان من احلرية     

حتديد اجلـرائم  (...) القانون حيدد قواعد " على أن   ٣٤ينص الدستور الفرنسي يف املادة        -١٠٥
ـ  . "(...)اإلجراءات اجلنائية   ] أيضاًو[واجلنح والعقوبات املطبقة عليها         نص الدسـتور يف   كما ي

 اليت هي حارسـة   السلطة القضائية،   "، وأن   " تعسفا كانز احتجاز أي    ال جيو "أنه  على   ٦٦املادة  
 ."اقانونلشروط املنصوص عليها  لوفقاًضمن االمتثال هلذا املبدأ تاحلرية الفردية، 

احلرمان من  ب لألمر السلطات املختصة    حيدد القانون  األحكام الدستورية،    لتلك وفقاً  -١٠٦
 :ما يليعلى  حتديدا وينصاحلرية 

    العـام  املدعي (قاض ومبراقبةشرطة  ال قبل ضابط    ر باالحتجاز لدى الشرطة من    يؤم  •
 ؛) التحقيققاضيأو 

 أو من قبـل غرفـة     قاضي احلريات واالحتجاز     من قبل  االحتياطي   يؤمر باالحتجاز   •
 التحقيق؛

 ة من قبل احملاكم وتنفذ من قبل النيابة العامة؛ينحاجل اجلنائية وبالعقوبات يؤمر  •
 .العقوباتذ قضائي من قبل قاضي تنفيال باإلكراهيؤمر   •
 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة      ٢-٦٢مبوجب املادة   لدى الشرطة    االحتجاز   رُفَعُي  -١٠٧
إبقـاء   الـسلطة القـضائية،      مبوجبه، مبراقبة من  قرر ضابط الشرطة    يتدبري قسري   "أنه  على  

تكب أو حاول ارتكاب جرمية      ار يف كونه  أو أكثر لالشتباه     سبب وجيه  يتوفري   الذ شخصال
ي ذ ال للنظامشامل   ال وصفال ولو أن . "أو جنحة يعاقب عليها بالسجن حتت تصرف احملققني       
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، )٨( نطاق هذا التقرير   انيتجاوزبه   والضمانات اليت حتيط      على االحتجاز لدى الشرطة    نطبقي
 الشخص  إخبارى   عل ان تنص ١-٦٣جتدر اإلشارة إىل أن الفقرتني الرابعة واخلامسة من املادة          

، أو من    القضائية شرطةال على الفور من قبل ضابط       الذي يوضع رهن االحتجاز لدى الشرطة     
احلـق يف    [...] يستفيد من أنه  ب " خاضع ملراقبته  شرطي ينتمي لعناصر الشرطة القضائية    قبل  

 من ذلك دائماًوحيد ويتجلى اهلدف ال "٢-٦٣لمادة ل وفقاً ه وصاحب عمل هإبالغ أحد أقارب  
إعطـاء   دون   الذي خيضع له الشخص احملتجز لدى الشرطة،      تدبري  بال شخص آخر  إبالغ يف

. شخصذلك ال فيها حيتجزوحدة الشرطة القضائية اليت       أو دائرة اسم   غري املعلوماتمزيد من   
طلب إجراء فحص طـيب،     ته  سرأل للشخص تعيني حمام و    أيضاً يتيح ذلك اإلبالغ  جيب أن   و

 املعلومات  تلقيجيب، عالوة على ذلك، عدم اخللط بني احلق يفو. أحد أعضائهاُيخرب عندما  
تـدوم   التواصل مع حماميه خالل مقابلـة        واملتمثل يف  يتمتع به الشخص احملتجز   احلق الذي   و

 خـالل جلـسات االسـتماع       هذا األخري  يؤازره ساعة وأن    ٢٤ فترة   خاللثالثني دقيقة   
     ص تـن  كمـا . نون اإلجـراءات اجلنائيـة     من قا  ٤-٦٣ملادة  حكام ا  أل وفقاًواملواجهات،  

باالحتجاز لـدى    املعلومات املتعلقة    وجوب تدوين  على من نفس القانون     ٦٥ و ٦٤ن  ااملادت
يف  أيـضاً ضر االستجواب و  ا تلك املتعلقة باإلفراج عن الشخص املعين يف حم        ها، مبا في  الشرطة

 .لديها ا شخصحتتجز قد شرطة أو الدركدائرة لل ةهلذا الغرض يف أيبه سجل خاص حيتفظ 

القيود املفروضـة   بالنسبة لالحتجاز املؤقت، بينما متثل      القاعدة   االتصالحرية  ومتثل    -١٠٨
  التحقيق،لقاضياءات اجلنائية على أنه جيوز       من قانون اإلجر   ٤-١٤٥ املادة    وتنص .االستثناء

حظر ينطبق  ال  احدة، و تصال ملدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة و       حبظر اال  أن يأمر  دون غريه، 
على تنص نفس املادة    و. األحوال سائريف   قيد التحقيق املوجود  لشخص  احمامي   على   االتصال

ل الزوار يف مكـان     ستقبأن ي  املوضوع رهن االحتجاز االحتياطي   لشخص   ل ئياًمبدأنه ميكن   
ارة زيمتعلق ب رفض إصدار تصريح     التحقيق أن ي   لقاضي ال ميكن  و ،بإذن من القاضي  احتجازه  

مـن  انقضاء شهر واحد    الشخص املوضوع رهن االحتجاز االحتياطي بعد       أسرة  أحد أفراد   
  خـاص  مستند إىل تعليل   و توب مك إال مبوجب قرار   تاريخ الوضع رهن االحتجاز االحتياطي    

 يف غضون   الطعنيف حالة    يبت   يذ رئيس غرفة التحقيق ال    مبراقبة التحقيق، و  بضرورات متعلق
  .ومعلل توبر مك قرامبوجب  أياممخسة
السجناء على  ،   نطاقاً  أوسع حسب شروط  ،أيضاً والزيارات   االتصالحرية  نطبق  تو  -١٠٩

 . مبوجب حكم قضائي هنائياحلرمان من احلريةعقوبة احملكوم عليهم ب

 من قـانون اإلجـراءات      D.149 و D.148 أحكام املادتني    يف مجيع احلاالت  تنطبق  و  -١١٠
  : ما يلياليت تنص علىاجلنائية 
__________ 

                     ىل التعمـيم إ االقتـضاء   عنـد ميكـن للجنـة أن ترجـع        للحصول علـى املزيـد مـن املعلومـات،           )٨(
NOR JUSD1113979C  ٢٠١١-٣٩٢ رقـم   بشأن تطبيق أحكام القـانون ٢٠١١مايو / أيار٢٣املؤرخ 

 .، املتعلق باالحتجاز لدى الشرطة واملضمن يف املرفقات٢٠١١أبريل / نيسان١٤املؤرخ 
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كـل  االعتقـال يف    سـجل    تـوفر ي" :من قانون اإلجراءات اجلنائية    :D.148املادة   •
 املوظف املكلف بقلم الـسجل      رئيس املؤسسة أو  ويتوىل   . /املؤسسات اإلصالحية 

 السجل وضمان مشروعية احتجـاز األفـراد        االحتفاظ بذلك  ته حتت سلط  العامل
 من   االعتقال يتكون سجل و/ .اإلفراج عن الذين قضوا مدهتم     عن   فضالً ،املسجونني

./  يف ملف  ورقم االعتقال احلايل وُتَرتب   األويل  أوراق منفردة تتضمن رقم االعتقال      
 السلطات القـضائية    من قبل خمتلف   وُيؤشر عليه  لُيراقب وجيب أن يقدم ذلك امللف    

التفتـيش  اليت تتوىل   السلطات اإلدارية   من قبل    أيضاًو،  ا اليت تقوم هب   زياراتال خالل
 ؛"للمؤسسةلعام ا

مؤسـسة   إىل أي شخص    حني ُيجلب ": من قانون اإلجراءات اجلنائية    :D.149املادة    •
مـر  أو األ ،  التوقيف أو   أو األمر باحلبس  دانة،  اإلحكم  أمر أو    من قبل منفذ     إصالحية

الصادر االعتقال  بمر  األ أو   ،السجن املؤقت ب ذلك األمر تبع  عندما جيب أن يُ   باإلحضار  
ويـشهد  . D. 148 املادة السجل املشار إليه يف      على يدون حمضر اعتقال  ن،   للقانو وفقاً

وسـند  طبيعة وتـاريخ    ويسجل  استسالم الشخص   يف ذلك احملضر ب   رئيس املؤسسة   
 من قبل رئيس املؤسـسة      حمضر االعتقال قع  ويو. أصدرته السلطة اليت    أيضاًواالعتقال  

 علـى  رئيس املؤسسةيدون ،  قوبةعيف حالة التنفيذ الطوعي لل    و. /ورئيس فرقة احلراسة  
 العـام   املدعيمن قبل   االعتقال قرار أو حكم اإلدانة الذي أحيل إليه موجز منه            سجل

  من قبـل رئـيس     باالعتقالإشعار  رسل  ، ي ويف سائر األحوال  ./ مهوريةاجلأو مدعي   
  ." (...)اجلمهورية، حسب احلاالت العام أو مدعي  إىل املدعياملؤسسة

 نظامي  غري يف وضعالذين همألجانب لبالنسبة   اإلداريحتجازاالفيما يتعلق ب    

       اإلقلـيم  إىل  ألجانب الـذين يـدخلون      املتعلقة با  تدابري احلرمان من احلرية      تتجلى  -١١١
 االحتجـاز  رهـن    هم منطقة االنتظار ووضع   إبقائهم يف  يف   نظامي بشكل غري    يقيمون فيه أو  

وهـي    بدقـة،  التدابريتلك  م القانون   وينظ.  خمتلفة  حاالت وهي تدابري تنطبق على   اإلداري،  
األجانـب إىل فرنـسا     دخول  قانون   من   وبعدها L.551-1 إىل   L.221-1 املواد من  يف   مصنفة

من حيث املـدة    ددة  احمل احلرمان من احلرية     ويتعلق األمر بتدابري  . اللجوءحق  وفيها   تهمإقامو
األجانب إىل فرنـسا    دخول  قانون   من   L.554-1لمبدأ املنصوص عليه يف املادة      لختضع  اليت  و
نطقـة  جـنيب يف م ، اليت تنص على أنه ال ميكن إبقاء الشخص األ         اللجوءحق  وفيها   تهمإقامو

 .الالزمة ملغادرتهاحتجازه إال خالل املدة الزمنية االنتظار أو 

 الـدخول إىل  قرار رفض  الذين صدر بشأهنم  ألجانب  انتظار  اال يف منطقة    ويهم اإلبقاء   -١١٢
ىل إألجنيب الذي يصل    وميكن إبقاء الشخص ا   . اللجوء عند احلدود  طلب  قدموا  الذين  اإلقليم أو   

 اإلقلـيم سمح له بالدخول إىل     ، والذي ال يُ   اً أو جو  اًفرنسا عن طريق السكك احلديدية أو حبر      
 يف  الواقعـة نتظار  اال اللجوء، يف منطقة      لدخول فرنسا على أساس    الذي يقدم طلباً  الفرنسي أو   

أو بالقرب مـن موقـع      ميناء  يف  أو   الدولية،   للخطوطركة  مفتوحة حل لسكك احلديدية   لحمطة  
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خالل املدة  ،  قدم طلب جلوء  ، وإذا   ية ملغادرته ة الضرور دملخالل ا ،  اتاملطارأحد  ، أو يف    ههبوط
 . سليم إىل أساسيستند ال طلبه  من الواضح أنإلجراء حتقيق لتحديد ما إذا كانالالزمة 

قرار مكتوب ومعلـل  وجب  تتجاوز أربعة أيام مب   ميكن أن    ملدة ال    ن هبذا التدبري  يؤذو  -١١٣
يقـوم   موظـف راقبة احلدود، أو    كلف مب طنية أو اجلمارك، امل    الشرطة الو   دائرة  رئيس يتخذه
إال بقـرار   أربعة أيام مدة تزيد عن منطقة االنتظار إىل   فترة اإلبقاء يف  متديد   وال ميكن . بتعيينه

 .أي حال مدة عشرين يوماًب أن تتجاوز تلك املدةيات واالحتجاز، وال ميكن  احلرمن قاضي

.  الشرطة  مفوض باريسكما حيددها يف    ،  املقاطعةحمافظ   منطقة االنتظار    د جمال حيدو  -١١٤
 .عمليات تفتيش األشخاص إىل حيث ُتجرى واهلبوط الركوب  متتد من نقطيهو

االنتظار قـدم    منطقة   الذي أُبقي يف   نيبج األ إذا كان الشخص  وباإلضافة إىل ذلك،      -١١٥
أمام   الرفض رارميكن الطعن يف ق   ،  ألنه ال يستند بوضوح إىل أساس سليم       ُرفضوجلوء   طلب

تنفيذ أي   رفعهنع  حيث مي  بشكل كامل،    اًإيقافي ويكتسي ذلك الطعن طابعاً   . القاضي اإلداري 
 .طردتدبري يهدف إىل ال

 بـالطرد  أمر   الذين صدر حبقهم  ألجانب  فَيُهم ا اري،  د اإل حتجازوضع رهن اال  الأما    -١١٦
 داري اإلحتجـاز رهن اال، وميكن أن يوضعوا   فوراً اإلقليم الفرنسي  مغادرة   ميكنهموالذين ال   

 وال خيضع هلذا  . نودارة السج إل غري تابعة  أماكنملدة مخسة أيام من قبل السلطة اإلدارية يف         
اليت ميكن  بدقة، و القانون   اليت حيددها    االتاحل ىإحديف  الذين يكونون   األجانب  إال  التدبري  

 :تصنيفها ضمن ثالث فئات

إىل السلطات املختصة يف دولة عـضو يف         الشخص األجنيب    دميقجيب أن   إذا كان     •
 حلظر املكوث يف اإلقليم بأمر      أو جيب أن ُيرحل إىل احلدود تنفيذاً      االحتاد األورويب،   

 ظر العودة؛ حل تنفيذاًلقائياًأو جيب أن ُيرحل إىل احلدود ت قضائي
أو بيان هبدف رفض الدخول ، طردالب إذا كان الشخص األجنيب يشكل موضوع أمر       •

 ن ثـالث   أو أمر بالترحيل إىل احلدود صدر منذ أقل م         طرد واجب النفاذ،  بال أو أمر 
 اختذ منذ أقل من سـنة وانتـهى األجـل       الفرنسي اإلقليمغادرة  مبسنوات أو التزام    

 ؛أو الذي مل حيدد له أجل اإلقليم احملدد لهغادرة النهائي مل
   الوضع رهن االحتجـاز     موضوع قرار    شكلاألجنيب الذي   الشخص  عندما يكون     •

 هاحتجازفترة   انتهاء   منيف غضون سبعة أيام     مل خيضع لتدبري الطرد الذي قُرر بشأنه        
واجـب  ذي خضع له    التدبري ال ال يزال   بينما  إىل فرنسا    أو يف حالة عودته      ،السابقة
 .النفاذ

 قبل احملافظ، بعـد     ويتخذ من مسة أيام   صاحلا خل  ويبقى قرار الوضع رهن االحتجاز      -١١٧
 ويصبح نافذا من تـاريخ      ومعلالً اً مكتوب ويكون القرار . الشخص األجنيب إلقاء القبض على    

ديد مدة الوضع وال ميكن أن يأُمر بتم. فوراًبه  وُيخرب نائب اجلمهورية. إبالغه للشخص املعين
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ملـدة ال ميكـن أن   وقاضي احلريات واالحتجاز، إال  مخسة أيام  أكثر من إىل  رهن االحتجاز   
 . مخسة وأربعني يوماً يف جمملهاتتجاوز

 ة حتـدد   يف مراكز إدارية وطني    املوضوعني رهن االحتجاز مبدئياً   األجانب  ب وحيتفظ  -١١٨
وضـع  وال ميكـن أن ي . ريدة الرمسيـة اجل وينشر يف وزير العدل يصدرهأمر  وجب  مبتها  قائم

    احملـافظ صادر عـن أمر وجب  مبُتنشأ األجانب يف مرافق االحتجاز اإلداري اليت  األشخاص
ـ     وأربعني ساعة  يةفترة ال تتجاوز مثان   وليف ظروف خاصة،    إال   . سـتثنائية االاالت   إال يف احل

 مكـان احتجـاز إىل       من الشخص األجنيب نقل  أن ت ،  عند الضرورة لسلطة اإلدارية،   وميكن ل 
 .اجلمهورية بذلك قاضي احلريات واالحتجاز ومدعي خبارإب رهناًآخر، 

ألشخاص احملتجزين يف مراكز االحتجـاز      بالنسبة ل  اديةستقبال امل اال ظروف   وُتحدد  -١١٩
وإتاحة إمكانية   اهلواتف   توفري وهو ينص على  . ٢٠٠٥مايو  /أيار ٣٠ املؤرخرسوم  املمبوجب  

األوقـات،   يف مجيع    هولوج ميكن جمال احتجاز على كل مكان   ويتوفر  . يةرالوصول إليها حب  
 املمثليـات   عضاء وميكن أل  .األجانب احملتجزين  مع   بسرية واتحدثي ميكن للمحامني أن     حىت

 يف غياب  إجراء مقابلة  وبوسعهم. بعد حتديد موعد هلم   القنصلية الوصول إىل مركز االحتجاز      
 حيـدد  تنظيمينص  أي  وال يوجد   . ، بطلب منهم  املقابلة للحفاظ على سرية      احلراسة موظفي

 شخص حمتجز زيارة   من طلب  مينع هؤالء ال  و.  بالنسبة للصحافيني  شروط الوصول والزيارة  
 وتوجـد . القانون العـام  املنصوص عليها يف     الوصول   ، يف ظل ظروف   على وجه اخلصوص  

السلطات تكفل  و.  خدماهتم  وتتاح فيها  ون حاضرين يومياً  مرضامل و أماكن يكون فيها األطباء   
لتلـك   مطابقـة ،   البنايات وإنشاء بنايات جديدة    جديدلت متواصل   جمهود بذل العامة ضمان 

 . مناطق االنتظارعلىتطبق أحكام مماثلة و. ملعايريا

 حدد -داخلي   مبوجب نظام    مراكز االحتجاز يف كل مركز من     م احلياة اليومية    نظُت  -١٢٠
املوجـودين   كرامة   يأخذ يف االعتبار  على حنو   و .٢٠٠٦مايو  /ارأي ٢ املؤرخ يف األمر  همنوذج

أن يزور األجانب املوضوعني ميكن "  على أنه من ذلك النظام٢٠املادة وتنص . تهموسالمفيه 
كـانون   ١ املؤرخـة تعليمـات    وحتـدد ال   ."... أي شخص من اختيارهم      رهن االحتجاز 

ضـرورات    تتطلـب  الثني دقيقة، ما مل   ث يف    الزيارة ملدة احلد األدىن    ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 .اخلدمة خالف ذلك

الوصول إىل منطقة    هيلشؤون الالجئني أو ممثل    األمم املتحدة    يةندوب مفوض وميكن مل   -١٢١
 إال أن . طاليب اللجـوء  إىل   الفعليصوهلم  و تضمنظروف  ظل  االنتظار ومراكز االحتجاز يف     

 .اللجوءكلف باملوزير الهذا الوصول خيضع لترخيص فردي صادر عن 

  إجـراءات  ن يف مراكز االحتجاز مـن     واألجانب احملتجز ستفيد  ي أن   ميكن،  وأخرياً  -١٢٢
 إعـداد  من تقدمي املعونة خالل    أيضاًوالدعم املعنوي والنفسي     و ملعلوماتاوتقدمي  ،  االستقبال

 بطاتإىل الرا دماج و املكتب الفرنسي للهجرة واإل    إىل    الدولة وتلجأ. الظروف املادية لرحيلهم  
ـ    املتخصصة يف الدفاع عن حقوق األجانب             وقـد كُلفـت   . ذه اإلجـراءات   عند القيام هب
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وهي جلنة التحركات املشتركة لدى األشخاص الذين       (عقب عملية مناقصة،    رابطات  مخس  
 ورابطة توفري اخلدمة االجتماعية     فرسان مالطة، منظمة  فرنسا أرض اللجوء، و   و،  مت إجالؤهم 

ددة  الشروط احملحسبلتدخل يف أماكن االحتجاز با ،)منتدى والالجئنيو ،واألسرية لالجئني
 .الرابطات وتلكبني الدولة املربم تفاق يف اال

 االحتجازاحلق يف الوصول إىل أماكن      ُيعترف ب ،  وجود تلك الرابطات  وباإلضافة إىل     -١٢٣
مـن   عن اهلجرة    سؤولاملوزير  ال على ترخيص صادر عن       حبصوهلا رهناًاإلنسانية،  للرابطات  
 .قابل للتعديل سنوياخالل أمر 

 مراض النفسيةاأل  لعالجمستشفى اإليداع يف نتيجةفيما يتعلق باحلرمان من احلرية     

مؤسـسة مـن    دون موافقتـه يف      شخصبإيداع   ذنأن تأ سلطات القضائية   للحيق    -١٢٤
 يف حالـة    عامـة  من قانون الصحة ال    L.3222-1 املذكورة يف املادة     ةالنفسيالصحة  مؤسسات  

 مـن قـانون     ١٣٥-٧٠٦ املـادة ( عقلـي    اإلصابة مبرض سؤولية اجلنائية بسبب    امل انعدام
 مـن   L.3213-1املـادة   (ممثل الدولة   لمحافظ،  كذلك الشأن بالنسبة ل   ، و )اإلجراءات اجلنائية 

 من قانون الصحة    L.3212-1املادة   (ةالنفسيالصحة  مؤسسات  ومديري  ،  )قانون الصحة العامة  
 ).العامة

 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة      ١٣٥-٧٠٦ ألحكام املادة    وفقاًيف احلالة األوىل،    و -١٢٥
املـسؤولية اجلنائيـة   عن انعدام عالن  اإلحكم  بأمر أو   مة  كحمغرفة التحقيق أو    تنطق  عندما  "

 الرعايـة  بإحالة الشخص إىل، معلل وجب أمر  أن تأمر مب   ميكنها،  مبرض عقلي   اإلصابة بسبب
 L. 3222-1 املشار إليها يف املادة      اتؤسسإحدى امل  يف   ن أجل تلقيه الرعاية الكاملة    ، م النفسية

أن االضطراب العقلي   يرد ضمن ملف القضية     نفسي  تقرير  وجب  القانون إذا ثبت مب   نفس  من  
يضر للخطر أو     سالمة األشخاص  وأنه يعرض رعاية  ال يتطلب  املعين لشخصالذي يشكو منه ا   

ـ  أو مفوض الشرطة يف باريس        الدولة يف اإلقليم   بلغ ممثل يو. خطري بشكل   باألمن العام  ذا هب
 والنظام احملدد هلذه الرعاية هو النظام اخلاص بقرارات اإليـداع يف مؤسـسات              .فوراً القرار

 ."القانوننفس  من L. 3213-1ادة  باملعمالًالصادرة الرعاية النفسية 

 لنفسية الذي تأذن بـه الـسلطة      اإليداع يف مستشفى األمراض ا    وبصرف النظر عن      -١٢٦
 الغـري طلب مـن    املستشفى ب يتمثالن يف اإليداع يف      نإجراءا هناك،  ئية بصفة مباشرة  القضا

 .قرار من ممثل الدولةباملستشفى واإليداع يف 

ملـادة  ا املنـصوص عليهـا يف     الغري،طلب من    ب باإليداع يف املستشفى   وفيما يتعلق   -١٢٧
L.3212-1    اإلحالة إىل  اختاذ قرار    ةالنفسيالصحة   ةمؤسسة، جيوز ملدير     من قانون الصحة العام

من قبـل    من قبل أحد أفراد أسرة املريض أو       يف هذا الشأن   اًتلقى طلب ي عندما   الرعاية النفسية 
 اإلحالة إىل الرعاية النفسية    تقدمي طلب قبل  ترجع إىل ما    املريض  ب ةعالقأنه له   شخص يثبت   
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ؤسسة امليف  عاملني   ال مقدمي الرعاية الصحية    النظر عن  بغض،  التصرف ملصلحته  وختوله صفة 
 .لمريضل اليت توفر الرعاية

قرار من مـدير    ب لرعاية النفسية  ل رض عقلي مب املصابشخص  ال وال ميكن أن خيضع     -١٢٨
  مـستحيالً  أمـراً املوافقة  التعبري عن    العقلي جيعل     إال إذا كان مرضه    نفسيال مؤسسة للطب 

يرافقهـا   فورية رعاية تتطلبحالته العقلية   إذا كانت     جهة أخرى،  بالنسبة له من جهة، ومن    
 .أو إشراف طيب منتظمالرعاية الكاملة  يربريب مستمر ط إشراف إما

 تنيشـهاد مبوجب   ُيشهد على حتققهما   الشرطني وجيب أن     وال بد من حتقق هذين      -١٢٩
  ميكـن أن تـصدر     وال. قل من مخسة عشر يومـاً     يرجع تاريخ حتريرمها أل    تني مفصل تنيطبي

أن وجيـب   يت ستستقبل املريض    ؤسسة ال امليف   يعمل    طبيب ال  إال عن الشهادة الطبية األوىل    
جيب و.  الرعاية تلقيه وإىل ضرورة  هإىل خصائص مرض  و للمريض،   العقليةاحلالة  إىل   يشار فيها 

 يف  يكون من األطباء العاملني    ميكن أن    ن طبيب ثا  صادرة عن شهادة  تؤكد تلك الشهادةُ ب   أن  
 إىل املـصاهرة أو  تربط الطبيبني صلة القرابـة        أن ميكنوال  . يت ستستقبل املريض  الاملؤسسة  

، اإلحالة إىل الرعاية النفسية    قرار   يتخذمدير املؤسسة الذي    ال بينهما وال مع     الدرجة الرابعة،   
 . الرعايةالذي ستوفر لهلشخص لرعاية ال ال مع مقدم طلب توفريو

 املادة اإليداع يف املستشفى بقرار من ممثل الدولة، املنصوص عليه يف  إجراءويف سياق     -١٣٠
L3213-1      ،ميكن ال  شهادة طبية مفصلة    ، على أساس    لمحافظميكن ل  من قانون الصحة العامة

أن يـأمر بإحالـة     ،  اليت ستستقبل املـريض    يف املؤسسة    يعملطبيب نفساين   عن  أن تصدر   
 سـالمة األشـخاص   ون  تتطلب الرعاية ويعرض   أمراض عقلية ألشخاص الذين يعانون من     ا

وتعلل أوامر احملافظني وتشري .  الرعاية النفسيةخطري إىل بشكل يضرون باألمن العامللخطر أو   
 . ضرورياًأمراًالرعاية اإلحالة إىل الظروف اليت جعلت إىل وجه التحديد على 

 ال تقيد ،   النفسية اإلحالة إىل مستشفى األمراض    سبب كان   ، وأياً كل احلاالت يف  و  -١٣١
لرعاية النفسية غري  خيضع ل  عقلي يعاين من مرض  ي شخص   بالنسبة أل ريات الفردية   احلممارسة  
 ولتلقيـه العـالج    يـة عقلحلالته ال  املوافقة إال للدرجة  الرعاية،   ينقل بغرض تلقي   أو   الطوعية
  كرامـة  حوالاألجيب أن حتترم يف مجيع      و. معهاتناسبة  املولتلك احلالة   ضرورية  الو املطلوب

 كيفيـة   بـشأن  نظره   ة وجه السعي ملعرفة وينبغي  . هسعى إلعادة تأهيل  أن يُ  و ذلك الشخص 
 .قدر اإلمكان االعتبار يفالرعاية وأخذها 

غـري الطوعيـة     الرعاية النفـسية     متعلق باالستمرار يف تقدمي    قرار    إصدار أي  قبل  -١٣٢
  ،  األخـري  ُيخـرب هـذا   ريض،  املشخص  املقدمة لل  الرعاية شكل   بتحديد أو   للشخص املعين 

وبالـشكل   وسيلة   ة بأي  مالحظاته ويطلب منه تقدمي  شروع القرار   مب حالته،   حسبما تسمح به  
 .تلك احلالة لاملناسب
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 يف  رعاية النفسية غـري الطوعيـة      ال يتلقى أي شخص    إخبار ينص القانون على     كما  -١٣٣
 أيضاً، ولكن    القرار أسباب ذلك بواإلحالة  قرار  بناسبة حلالته،   املطريقة  الممكن وب أقرب وقت   

 قاضي احلريـات    ويقوم،  املتاحة له والضمانات  وسبل االنتصاف   ،  ه القانوين، وحقوق  وضعهب
مـن   اليوم اخلامس عشر     يف مراجعة منهجية   الرعاية الكاملة  تدابري مجيعمبراجعة  واالحتجاز  

 .اختاذها على أبعد تقدير

خيضع لتدبري اإليداع يف    لشخص الذي   ل ه حيق أن، ينص القانون على     ويف مجيع احلاالت    -١٣٤
      اجلمهوريـة،  مـدعي    وأ االبتدائيـة رئيس احملكمة   أو  مثل الدولة،   مب االتصال   )١( :املستشفى

 املكلفـة لرعاية النفـسية    ل قليميةاللجنة اإل  االتصال ب  )٢( ؛من ينوب عنهم   أو   البلديةعمدة  أو  
 وحني يكون الشخص قـد أحيـل إىل       ية النفسية،    الرعا األشخاص احملالني إىل  ع  اوضأدراسة  ب

 يف كل   ةموجودي هيئة   جنة العالقات مع املستخدمني ونوعية الرعاية، وه      بل  االتصال املستشفى،
 ملرافـق إبالغ املراقب العام    ) ٤( تاره؛خيطلب املشورة من طبيب أو حمام       ) ٣( ؛ةصحيالفق  ارامل

 و أ رسـائل الإرسال  ) ٥( ؛اختصاصه ضمن   تقعميكن أن   وقائع أو ظروف    باحلرمان من احلرية    
) ٧(؛  املتصلة به تفسريات  المؤسسة واحلصول على    لل النظام الداخلي إلطالع على    ا )٦( ؛تلقيها
 .االخنراط يف األنشطة الدينية أو الفلسفية اليت خيتارها) ٨( يف التصويت؛ ه حقممارسة

 من ،)٨(و) ٧(و) ٥( البنود ذه احلقوق، ما عدا تلك املذكورة يفوميكن أن متارس ه  -١٣٥
 وبطلب مصلحة املريضيتصرفوا حسب ما تقتضيه األشخاص الذين ميكن أن الوالدين أو قبل 
 .قانون الصحة العامةمن  L. 3211-3 للمادة وفقاً، منهم

 قاضـي احلريـات     ملراقبـة  أيضاً املستشفى    إىل طوعيغري  إحالة   أي تدبري    وخيضع  -١٣٦
أو من خالل عمليات     ةختياريه دعوى يصطلح على تسميتها باال     ُترفع إلي ي  ذواالحتجاز، ال 

 على فترات منتظمة     ومدى نظاميته، اليت يقوم هبا      احلرمان من حرية   التحقق من ضرورة تدبري   
 .قانونال ينص عليها

 قانون الـصحة   منL. 3211-12 يف املادة ا املنصوص عليهاالختيارية ومتكن الدعوى  -١٣٧
 مؤسسة األمـراض   الذي تقع قاضي احلريات واالحتجاز    أي وقت إىل     من اللجوء يف     العامة
لتـدبري  لكي يأمر باإلهناء الفـوري       هاختصاصضمن نطاق    املريض   يوجد فيها   يت ال ةالنفسي

مـن   أيـضاً رعاية، ولكن اخلاضع للشخص ال ليس فقط يتصل به وميكن أن   . الرعاية النفسية 
 املكلـف ، والـشخص     قاصراً  املعين خصأو الوصي إذا كان الش    ميارسون حقوق الوالدين    

 أو الشخص الـذي     خليله أو   هزوج أولوصاية أو القوامة،    ل  خاضعاً  إذا كان املريض   همايتحب
 أو شخص ميكـن أن      األقرباءأحد  ، أو   الرعايةطلب   أو مقدم مدين،  تضامن  ق   اتفا يربطه به 
 .لرعاية، واملدعي العاماخلاضع لشخص المصلحة ملا فيه يتصرف 

جيـوز  و. يف أي وقت  و دخل تلقائياً تيأن   أيضاً حتجازكن لقاضي احلريات واال   ميو  -١٣٨
 حلالـة الـشخص     جمدية بالنسبة راها  ي إىل املعلومات اليت      انتباهه أن يوجه ألي شخص مهتم    

 .حتقيقا هلذه الغاية، التدبريذلك اخلاضع ل
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راجعـة  امل مكانيةة، إ ختيارياال كل احلاالت، زيادة على إمكانية الدعوى     يف  وتتوفر    -١٣٩
الـيت ال ميكـن    قانون الصحة العامـة  من  L. 3211-12-1 نهجية املنصوص عليها يف املادةامل

 قـراراً قاضي احلريات واالحتجـاز     أن يتخذ    للمريض دون    ة الكامل الرعاية مبوجبها مواصلة 
 ستة مرة أخرى يف غضونمث ، من تاريخ اختاذه التدبري قبل انقضاء مخسة عشر يوما هذا بشأن
 .أشهر

 ستقبال األشـخاص وتقـدمي   ال هلامرخصمؤسسة  كل  على أيضاً القانون   ويفرض  -١٤٠
 تدون فيه على مدار أربع وعشرين سـاعة        حتتفظ بسجل    أن غري الطوعية هلم  الرعاية النفسية   

 وتـاريخ  وعناوينهم وسنهم هممهنلرعاية مبوجب هذا الفصل و    لألشخاص اخلاضعني   ا أمساء
 تقدمي وتاريخ ه وعنوان تهمهنالشخص الذي طلب الرعاية و    اية النفسية، واسم    الرع إحالتهم إىل 

    أو القوامـة    الوصاية الوضع رهن قرار   واإلشارة إىل املعلومات اليت جيب أن تقدم للمريض،       
ـ        ، حسب االقتضاء،   احلماية القضائية  أو اريخ و واآلراء والشهادات الطبيـة والـشهادات وت

 تدابري الرعايـة النفـسية،      وإهناء،  ذها قاضي احلريات واالحتجاز   ختاالقرارات اليت    ومضامني
 .، حسب االقتضاءوفاةال تحاال وأخرياً

 الدولة يف اإلقليمممثل  (املؤسسةيزورون على األشخاص الذين  السجل  ويعرض ذلك   -١٤١
اجلمهورية الذي تقع   أو من ينوب عنه، ومدعي       االبتدائيةأو من ينوب عنه، ورئيس احملكمة       

تأشـريهتم   ويضع هؤالء  .)أو من ينوب عنه   البلدية   وعمدة ملؤسسة ضمن نطاق اختصاصه   ا
 .هتميف هناية زيارر، ألم ااقتضىإذا  مالحظاهتموتوقيعهم على ذلك السجل ويدونون عليه 

لعدو، األسـرى   لقوات ا  ونقاتلاجلنود امل (فيما يتعلق باحلرمان من احلرية يف سياق الرتاع             
 )القناصة، اجلواسيس، املرتزقةن األجانب، وني املد،نوالعسكري

 الدولية، ويف مقدمتها اتفاقيات     النصوص  النامجة عن  تزاماتل وزارة الدفاع اال   تدمج  -١٤٢
 يف  املـشاركة إىل القوات الفرنـسية     املوجهة  تعليمات  الجنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية، يف     

 .يةعمليات اخلارجال

 عمليـة عـسكرية     خـالل  قبل القوات الفرنسية      من ويشكل أي أسر أو احتجاز      -١٤٣
اإلجـراءات املتعلقـة مبعاملـة      وتتضمن  . اهلرمية إىل السلطات     يوجه موضوع تقرير مفصل  
إىل  وال سيما  اخلارجية،   اهليئاتإىل  اليت ينبغي تقدميها     صراحة املعلومات    األشخاص احملتجزين 

 يف  أسـرى احلـرب   املتعلقة ب ات  لمعلوملوطين   مكتب   وُينشأ. الدولية لصليب األمحر اجلنة  
األشخاص الـذين   ب املتعلقة نقل البيانات     حىت يتسىن باألساس   دويل،السلح  املرتاع  حاالت ال 

 .الدولية لصليب األمحراجلنة إىل  أُسروا

وبوسع هؤالء  .  قدر اإلمكان  املسؤولني العسكريني بن  وقانونيالن  وستشاراملويلحق    -١٤٤
 .ة والوطنية الدولييةعايري القانوناملإجراء من شأنه أن يتعارض مع أي فعل أو تنبيه القيادة إىل 
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 وقت وجيز يف   بالشخص احملتجز  املعلومات املتعلقة    أال تقدم  بعض األحيان يف   وميكن  -١٤٥
 من قبل وحـدة   ، أو   سفينة منت   مثل حالة الشخص املأسور على     (ة اخلارجي اتعمليال خالل
  عموماًتشدد  املعمول هباومع ذلك، فإن اإلجراءات  . يةأمن، ألسباب فنية أو ألسباب      )معزولة
 قـصرية نقل املعلومات   إىل   املمتدة من األسر  د لضمان أن تكون الفترة      وهاجل كافةبذل  على  

 .قدر اإلمكان

 شتركة بني مجيع أشكال احلرمان من احلريةامل اتناضمال    

املراقبـة   آليات   عديد من على ال القانون الفرنسي والعديد من الصكوك الدولية       ينص    -١٤٦
ـ  اخلاصةالتفتيش الداخلية     آليات ، زيادة على  ماكن احلرمان من احلرية   ألارجية  اخل وزارات ب

 . والصحة والدفاع،الداخليةوالعدل، 

 احلرمان من احلرية    مرافق زيارة   حق من قانون اإلجراءات اجلنائية      ٧١٩املادة  ومتنح    -١٤٧
 الربملـان   ممثلييسمح للنواب وأعضاء جملس الشيوخ و     "ه   على أن  حيث تنص  ،أوالً للربملانيني
، ومراكـز االحتجـاز،     أماكن االحتجاز لدى الشرطة   زيارة  ب يف فرنسا    املنتخبنياألورويب  
 ."يف أي وقتواملؤسسات اإلصالحية نتظار االومناطق 

علـى   احلرمان من احلرية   مرافق وتفتيش   مسؤولية مراقبة تقع  وباإلضافة إىل ذلك،      -١٤٨
 من االلتزامـات   اً عدد وهي تقتضي .  للحريات الفردية  ةحارسبصفتها   ائيةالقضالسلطة  اتق  ع

 :بدقة  قانون اإلجراءات اجلنائيةواليت حددهاالقضاة املفروضة على 

 تنفيـذ قاضـي   يقـوم   " ما يلـي   القانون عموما على     ذلك من   ٧٢٧املادة  وتنص    •
، مدعي  ٢٢٢ما ورد يف املادة     ك و  االهتام غرفة، ورئيس    التحقيق قاضي، و العقوبات

 ؛"بزيارة املؤسسات اإلصالحيةاملدعي العام اجلمهورية و
زيـارة  يقومـان ب   واملدعي العـام     اجلمهورية على أن مدعي     D. 178  املادة تنصو  •

سجن مـرة يف كـل      كل  زيارة  أن يقوم ب   أنه على املدعي  ، و املؤسسات اإلصالحية 
تكون لمعتقلني الذين   لع  تماسمن أجل اال   وال سيما   إذا اقتضى احلال،   أكثر وأ فصل

زيـارة كـل     أن يقوم ب    على املدعي العام   كما أنه ،  يودون تقدميها لديهم مطالبات   
  حمكمة االستئناف مرة يف السنة على األقل؛تقع ضمن واليةمؤسسة 

 مرة  املؤسسات اإلصالحية  زيارة    العقوبات  قاضي تنفيذ  على D. 176 وتفرض املادة  •
السجناء مدة عقوبتـهم    ي فيها    األقل للتحقق من الظروف اليت يقض      يف الشهر على  

 ؛لكي تستجيب هلاىل السلطات املختصة مالحظاته احملتملة إ كما تفرض عليه إبالغ

 املؤسسات اإلصالحية   زيارةغرفة التحقيق يقوم ب    على أن رئيس     ٢٢٢ وتنص املادة  •
، فـصل مرة كل    ى األقل عل عند الضرورة و    حمكمة االستئناف  الواقعة ضمن والية  

 ؛املوجودين رهن االعتقال املؤقت  املتهمني األشخاصفيها من وضعيةيتحقق و
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املؤسـسة  زيارة  أن يقوم ب   أيضاً  التحقيق  على أنه جيوز لقاضي    D. 177 وتنص املادة  •
وكـذلك  ،  ة ذلك  ضرور كلما ارتأى  نياملتهمحالة   على   واإلطالع فيها  اإلصالحية

املؤسـسة  زيـارة   ب أن يقـوم   أيـضاً  الذي عليه األحداث،  قاضي  ل الشأن بالنسبة 
 .القُصر ظروف احتجاز للتحقق من مرة يف السنة على األقل اإلصالحية

 L.553-3املادة  (اإلداري  االحتجاز   مناطق االنتظار ومرافق   على   مماثلةأحكام  وتنطبق    -١٤٩
 مؤسـسات    على ك وكذل اللجوءحق  وفيها   تهمإقامواألجانب إىل فرنسا    دخول  قانون  من  

 ). من قانون الصحة العامةL.322-4املادة  (ة النفسيالرعاية

لعديد من  السلطات املخولة ل   السلطة القضائية يت أنيطت ب  الوتضاف إىل مهمة املراقبة       -١٥٠
املنظمات الوطنية والدولية اليت هتدف إىل محاية احلقوق األساسـية، وال سـيما يف سـياق                

 .احلرمان من احلرية

دستورية مـستقلة   وهو سلطة   ،  النطاقوالية واسعة   هو هيئة تضطلع ب    وأمني املظامل   -١٥١
ـ  األ وأمني مظـامل  ،  بوسيط اجلمهورية  سابقاً بني املهام اليت كانت قد أنيطت     جتمع   ل، اطف

ويف هذا  . آلداب األمن واللجنة الوطنية    املساواة   وحتقيقكافحة التمييز   املعنية مب  العليا   والسلطة
مـن    كان أي شخص يدعي أنه    على وجه اخلصوص     أمني املظامل   أن يلجأ إىل   ميكن،  الصدد

وسـع  األ  مبعناها  قوات األمن  صادر عن  جدير بالشجب أو  لوك تعسفي   س ضحايا أو شهود  
 .).وما إىل ذلكحراس األمن، ، موظفو املؤسسات اإلصالحية، الدرك، الشرطةعناصر (

، حيث  على املستوى اإلقليميدور مماثل ب املفوض األورويب حلقوق اإلنسانويضطلع  -١٥٢
ة تتمثل مهمتها    من قبل جملس أوروبا كمؤسسة غري قضائية ومستقلة ونزيه         ١٩٩٩عام  عني  

.  األعـضاء يف جملـس أوروبـا       ٤٧ لا يف الدول    هااحترامو قوق اإلنسان حبيف تعزيز الوعي    
 مـسائل   فيهـا   أن تثار   ميكن يت ال املؤسسات ةزيارب أن يقوم  القيام مبهامه،     سياق يفوميكنه،  
ضحايا العنـف   ، ومالجئ   األمراض النفسية السجون ومستشفيات   (قوق اإلنسان   متعلقة حب 
 الـيت   تتعهد الدول األعضاء  و...).   اإلداري حتجازخميمات الالجئني، ومراكز اال   املرتيل، و 

 .يت يطلبهاميع املعلومات الجب ومدهتسهيل حتركاته واتصاالته ب يقوم بزيارهتا

 املراقب العام   ُعني،  تحديدة على وجه ال   رياحل  من األشخاص احملرومني بوفيما يتعلق     -١٥٣
 بصفته ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ احلرمان من احلرية مبوجب القانون الصادر يف         رافقمل
  الربوتوكول االختيـاري    من ١٧ املادة   حسب املعىن املقصود يف   فرنسية   "آلية وقائية وطنية  "
       ة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية              تفاقية مناهض ال

هم حترام حقـوق  ال ا ضمان وإحالتهماحملتجزين  ب التكفلراقبة ظروف   مب وهو مكلف . أو املهينة 
يف أي وقـت     احلرمان من احلرية     مرفق من مرافق  أي  زيارة   كما أنيطت به سلطة   . األساسية

ميكن ألي و. االستماع إليهممن الضروري  له أنه    الذين يبدو    شخاصاأل إىلوالتحدث بسرية   
يكون اهلدف الذي .) وغريها، املنظمات غري احلكومية، الرابطات (طبيعي أو اعتباريشخص  

     لوقـائع  إىل ا انتباه املراقـب العـام   أن يسترعي احترام حقوق اإلنسان   يسعى إىل حتقيقه هو   
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عرب املراقب العـام    ي و .لحقوق األساسية للشخص احملتجز   أو الظروف اليت تشكل انتهاكا ل     
 أجل يف غضون    تقدم رداً ، اليت جيب أن      إىل السلطة املختصة   عن مالحظاته حتقيق  إجراء  بعد  
 أن يتـصل   أيـضاً ميكنه  ، و أبلغ هبا  اجلرائم اليت    على اجلمهوريةمدعي  وعليه أن ُيطلع    . معني

      التـشريعية   ويقترح التعـديالت  ورة والتوصيات   يقدم املش هو  و. السلطة التأديبية املختصة  ب
 .أو التنظيمية

للجنة الفرعية ملنـع  ا  اللتان مهاالتعذيبمنع  آلييتب مماثلة  وقد أنيطت سلطات ووالية     -١٥٤
لس أوروبا،  ، على مستوى جم   واللجنة األوروبية ملنع التعذيب    ،عامليال املستوىعلى   ،التعذيب

 .ا فرنسا منذ إنشائهيف ة زيارة عشرىحدبإ ة األخريههذقد قامت و

 ١٧ املادة من ٢من الفقرة ) و(البند  يف فيما يتعلق بالطعن املنصوص عليه    

من حريته بناء علـى قـرار       روم  احملشخص  لباإلضافة إىل سبل االنتصاف املتاحة ل       -١٥٥
الغري قبل ن ميكن أن يقدم الطعن م  أنه على١٧املادة   من   ٢الفقرة  من  ) و(ينص البند   قانوين،  
محايـة   مـن    ختفاء القسري من ضحايا اال   ضحية   استثناء له مصلحة مشروعة يف حالة       الذي

 .اليت يتيحها بالطعون يقوم  أن قادر علىمما جيعله غري،  حبكم وضعهالقانون

غري   يف حالة احلرمان من احلرية      هذا الطعن إال   مارسُيأن  ومن املفترض أنه ال ميكن        -١٥٦
 احلرمان مـن    إىل تقرير مدى قانونية   ليس  نه يهدف بالضرورة،    أتب على ذلك    يترو. القانوين
والتمكن  مشروع غري   إىل مالحظة كونه   وإمنا - قانونياً ال ميكن أن يكون      حيث إنه  -احلرية  

 .قبضتهم وحترير الضحية من عليهم بسرعةالقبض إلقاء و  اجلناةمعرفة من

 أي خالل إمكانية اتصال القانون الفرنسي من  يفه ما يعادلله فإن هذا الطعنوهكذا   -١٥٧
ـ  قـسري إمـا   الختفاء  االشك يف ارتكاب جرمية     ي يتوفر على بيانات جتعله   شخص   دعي  مب
 ورفـع شـكوى   تقدمي   ي التحقيق من خالل   قاضوإما ب  شكوى   من خالل تقدمي   اجلمهورية

األوسع الحيات  صالقضائي ختول فيه للسلطة القضائية      فتح حتقيق   مما ميكن من    دعوى مدنية،   
 . من االتفاقية١٢املادة ب املالحظات املتعلقة، كما سبق بيانه يف نطاقاً

  ١٨املادة     
  املتعلقة بالشخص املعتقلاملعلومات    

 شخص أي  ُيخَبر من االتفاقية،١٧املادة  ب املالحظات املتعلقة كما هو مبني أعاله يف        -١٥٨
 من  ٢-٦٣ للمادة   وفقاًقارب وصاحب العمل    إبالغ أحد األ  لدى الشرطة بأنه حيق له       حمتجز

  .قانون اإلجراءات اجلنائية
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حـسب   الزيـارات    ىتلقأن ي  يوجد رهن االعتقال االحتياطي   وجيوز ألي شخص      -١٥٩
يارة ز  رخصة رفض بعد شهر إصدار   ي أن   ال ميكن للقاضي   معينة، ويف مجيع احلاالت،      شروط

 .الستئنافوقابل ل معللقرار واحدة على األقل إال مبوجب 

 حـق االتـصال املتـاح       تقييدبأي حال من األحوال     ال ميكن   وعالوة على ذلك،      -١٦٠
 احملـالني إىل   اإلداري أو    لالحتجـاز  أو اخلاضعني ألشخاص احملتجزين يف منطقة االنتظار،      ل

 .مؤسسة للطب النفسي

ـ  احلق يف إخ   وقفا للشروط املذكورة ويف كل األحوال     يضمن القانون الفرنسي    و  -١٦١ ار ب
  ،  الذي يتخذه ذلك الـشخص     قرارالتنفيذ  ب رهناأقارب الشخص احملروم من احلرية، ولكن       

 .خصوصيته ضمان احلق يف احترام أيضاًإذ ينبغي 

اتفاقية مبا تنص عليه     اخلصوصية واحلق يف    خباربني احلق يف اإل     احملققُ التوفيُقوُيذَكر    -١٦٢
 منها أن ٣٦املادة إذ جاء يف  احلماية القنصلية، ليف جما ١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤ املؤرخةفيينا 

  .ذلك صراحةلشخص احملروم من احلرية ا رهن بطلب  باإلخبارالتزام السلطات القنصلية

  ١٩املادة     
 محاية البيانات الشخصية    

توافـق مجـع وختـزين      لضمان  وقد اختذت السلطات الفرنسية العديد من التدابري          -١٦٣
لشخصية ألغراض البحث عن األشخاص املفقودين مع احترام حقـوق          واستخدام البيانات ا  

 .اإلنساناإلنسان واحلريات األساسية وكرامة 

 السلطات الفرنـسية ملفـني      ستخدمت املفقودين،    األشخاص البحث عن ويف سياق     -١٦٤
 .بدقةهما ينظم استخداُم

سهيل حتديـد   على وجه اخلصوص لت    لبصمات الوراثية  اآليل ل  الوطينيهدف امللف     -١٦٥
وهو . أسالفهم اجلينية ألبنائهم أو     املعامل والبحث عنهم من خالل   األشخاص املفقودين   هوية  

مكونة  جلنة تساعدهضامن للحريات الفردية،  -  وزارة الداخلية، حتت إشراف قاضيف عهدة
إىل إمكانية الوصول الدائم      املرجع قاضيال وتتاح لذلك . من ثالثة أعضاء يعينهم وزير العدل     

تـسجيالت غـري    الذف  حب يأمر أن   ه على وجه اخلصوص   ، وميكن وإىل مكان وجوده  لف  امل
 مـن   ٥٤-٧٠٦املادة  ( أو حذف مبكر     تعديل موضوع البيانات   تلك تشكلوقد  . شروعةامل

حـني ال يبقـى     ،  الشخص املعـين   أو بناء على طلب      إما تلقائياً ) قانون اإلجراءات اجلنائية  
للشخص املعين  يف حالة الرفض، جيوز     و. نظر للغرض من امللف    بال  ضرورياً الحتفاظ هبا أمراً  ا

.  رئيس غرفة التحقيق   استئناف قراره أمام  ي ميكن   ذ قاضي احلريات واالعتقال، ال    أن يلجأ إىل  
احلريـات  مع احلقوق و   متسق لبصمات الوراثية  ل الوطينأن امللف    اجمللس الدستوري    وقد قرر 

 ).٢٠١٠سبتمرب /أيلول ١٦  املؤرخ QPC 25-2010القرار رقم (اليت يكفلها الدستور 
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مجيـع األشـخاص     قائمة   على الصعيد الوطين    ني املطلوب  األشخاص  ملف ويتضمن  -١٦٦
 أو السلطات واإلداراتالدرك، وحدات  الشرطة و  ودوائر،  ئية القضا  السلطة  من قبل  املطلوبني

الة احل ن هؤالء األشخاص هي   بشأالبيانات املسجلة   و. القانونية يف سياق صالحياهتا  العسكرية  
) مع إمكانية إدراج صـورة    (والوصف  اجلنسية،  واجلنس،  ونوع  االسم املستعار،   و،  الزوجية
 سهيل البحث مـن قبـل   يف ت   ني املطلوب  األشخاص ملفويكمن اهلدف من    . البحثوسبب  
. داريةاإللعسكرية أو    أو ا  حدات الدرك بناء على طلب السلطات القضائية،      و الشرطة و  دوائر
إلغـاء   أو   مبجرد هناية البحث  ذف البيانات   وحت.  وزارة الداخلية  يف عهدة  امللف   ذلكوضع  وي

  يتعلق إذ  خاصاً  تعامالً  إجراءات ممارسة حق الوصول والتصحيح     وُيتعامل مع . سبب التسجيل 
وميارس الوصول من خالل . السالمة العامةبالدفاع أو  بوأ  الدولةأمنصلة بمت مبعلومات األمر
ـ اليت تعـني    ،  لتكنولوجيا املعلومات واحلريات  نة الوطنية   اللج   إلجـراء التحقيقـات    ياًقاض

 الغـرض مـن      حتقيـق  ويهدف هذا اإلجراء إىل ضمان    . عند االقتضاء  والتعديالت الالزمة 
إجـراء   ويطبـق .  دون حرمان األشخاص املعنيني من حقوقهم      املعاجلة تلك، لكن   عمليات

يشكلون موضـوع    مفقودين   بأشخاص  متعلقاً سجيلالتيكون سبب   الوصول املباشر عندما    
باملسؤول مباشرة أن يتصل  الشخص ه على يعين أنمما ،همأحد أفراد أسر بناء على طلب حبث

 .يف هذه احلالة وزارة الداخليةالذي هو ، عن املعاجلة

املسجلة يف سـياق    ثار  اآل  من حفظ  لبصمات الوراثية  اآليل ل  الوطينوُيـَمكن امللف     -١٦٧
ـ  أو   املثري للقلـق  ختفاء  االأسباب  ملعرفة  أو التحقيق    لبحثا      املنـصوص عليـه يف      شبوهامل

 املعلومات املـسجلة ملـدة      وحتفظ. قانون اإلجراءات اجلنائية  من   ٤-٨٠و ١-٧٤ املادتني
يبلغ املـسؤول عـن      عندما    وخصوصاً حتذف قبل انقضاء تلك املدة     إذا مل    سنة ٢٥أقصاها  
 . أو بالوصول إليهشخصوفاة الب املعاجلة

 كـانون   ٦ واملـؤرخ ألحكام القانون املشار إليه أعاله       ن املذكوران  امللفا وخيضع  -١٦٨
  ،ني املـذكورين  إنشاء واستخدام امللف  ظروف  بدقة   القانون    ذلك ينظمو. ١٩٧٨يناير  /الثاين

فـات   املل تلكا، فإن استخدام    وهكذ.  احلقوق واحلريات األساسية   مجيع مما ميكن من ضمان   
ـ     القانونية و  صالحياهتم يف سياق   هلم ملأذونلألفراد ا   حصراً متاح يهم لغرض املهام املوكلة إل
يف  " واحلريـات  تكنولوجيا املعلومات  يف جمال    ونمستشار" ُعنيوباإلضافة إىل ذلك،    . فقط

حتـت   املوظفني الذين هم      استخدام عندوزارة الداخلية واحملافظات لضمان االمتثال للوائح       
من أجـل   لتتبع  ل عمليات االطالع على حمتوى امللفات    ختضع  و. لملفات الشخصية ل همسلطت
 تجـاوز ت أال   وجيب. ه والغرض من  هوقت و  االطالع تاريخ أيضاًو من قام باالطالع    هوية حتديد
وتدوم مدة االحتفـاظ    .  مجعها ومعاجلتها  للغرض من  االحتفاظ بالبيانات الفترة الالزمة      مدة

،  املفقودين بالنسبة لألشخاص  أربعني عاماً  لبصمات الوراثية  اآليل ل  الوطين بالبيانات يف امللف  
 .تسجيلال حسب سبب  املدةختلف فتني املطلوب األشخاصلفأما بالنسبة مل
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 ٦ قانون    مبوجب  واحلريات تكنولوجيا املعلومات للجنة الوطنية ل   ا أيضاًوقد أُنشئت     -١٦٩
 احلقوق واحلريات األساسية يف  احترامضمانب اً، وهي مكلفة أساس   ١٩٧٨يناير  /كانون الثاين 

 كسلطة إدارية مـستقلة     ومينحها وضعها .  هبا سياق استخدام البيانات الشخصية واالحتفاظ    
 فعال إىل   بشكل م من خالل ضمان وصوهل    املواطنني محاية    اليت تتيح هلا   الشرعية والصالحيات 

 اللجنة أمن نظم املعلومات     وتراقب تلك . اليت تتضمنها عمليات املعاجلة اليت َتُهمهم     البيانات  
البيانات أو الكـشف    تغيري   للحيلولة دون اختاذ مجيع االحتياطات الالزمة      ضمان   من خالل 

 لألحكامعدم االمتثال   يف حالة   عقوبات  كما تفرض اللجنة ال   . خولنياملعنها لألشخاص غري    
للجنة الوطنية  لرئيس ا ات، جيوز   حقوق واحلري لل فوريال و طرياالنتهاك اخل يف حالة   و. القانونية

مـن  بري أي تـد ب لكي يأمر قاض إىل  مقتضباًأن يوجه طلباً   واحلريات   تكنولوجيا املعلومات ل
  . احلقوق واحلرياتتلكمحاية شأنه 

  ٢٠املادة     
  املعلومات احلصول علىالقيود املفروضة على احلق يف    

      بـشأن الـواردة أعـاله     الحظات   إىل امل  ٢٠ من املادة    الفقرة األوىل  أحكام   حتيل  -١٧٠
 . من االتفاقية١٨املادة 

 من نفس املادة،    ٢ املنصوص عليه يف الفقرة    ُيصاغ الطعن  عن ذلك، جيب أن      فضالًو  -١٧١
 منـصوص    ملا هو  وضوع والغرض امل حيث أساسا من     مماثل بشكل ، القانون الفرنسي  حسب
 إىل  مرة أخرى وسترد اإلحالة هنا    . تفاقية من اال  ١٧ املادة    من ٢من الفقرة   ) و( البند    يف عليه

  . املادةاملالحظات املتعلقة بتلك

  ٢١املادة     
 اإلفراج    

 املـادة    تـنص  ،املؤسسات اإلصالحية يف إحدى   الذي ُينفذ   االحتجاز  ب فيما يتعلق   -١٧٢
D.149   عن  اإلفراجتاريخ  يذكر  " ه على أن  ٤قانون اإلجراءات اجلنائية صراحة يف الفقرة       من 
وُيـذَكر يف هـذا     ،  "يف حمضر االعتقال  إلفراج  ل املربر قرار أو نص القانون      أيضاًو،  جنيالس

لـسلطات   ملختلـف ا   كل مؤسـسة  الذي حتتفظ به     الصدد بوجوب تقدمي سجل االعتقال    
 الـيت تقـوم   لسلطات اإلدارية    ل أيضاًويف مجيع األحوال،    لكي تراقبه وتؤشر عليه     القضائية  

 . القانوننفس  منD.148ملادة حكام ا ألفقاًوالتفتيش العام للمؤسسة، ب

الذي يـشكل  اإلفراج عن الشخص يدرج ، االحتجاز لدى الشرطةيف حالة تدابري   و  -١٧٣
 من قانون اإلجراءات    ٦٥ املادة    بشأنه التدبري بالضرورة يف سجل خاص تنص     موضوع ذلك   

ه هلذا الغرض يف أيـة       يف السجل اخلاص احملتفظ ب     أيضاًوجيب أن تدرج    " ما يلي اجلنائية على   
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منشأة للشرطة أو الدرك من شأهنا استقبال شخص يشكل موضوع االحتجاز لدى الشرطة             
تاريخ ووقـت   واملتعلقة ب  ٦٤ الفقرة األوىل من املادة      أو الدرك، البيانات املنصوص عليها يف     

 ."بينهااليت تفصل  فترات االستراحة ومدة االستجوابات واالحتجاز لدى الشرطةبداية وهناية 

الدولة يف اإلقليم أن    مثل  ى، ميكن مل   املستشف  إىل طوعيالغري  اإلحالة  تدبري  يف حالة   و  -١٧٤
 عنـدما  بذلك القيام ويتوجب عليه،  ذلكالطبيب املعاجلإذا طلب  الرعاية النفسية ينهي تدبري 

أي تدبري  بإهناء  أربع وعشرين ساعة    خالل   خيرب أن   وعليه. نيانين من األطباء النفس   ا اثن هيطلب
املؤسسة قع ت يت الاالبتدائيةكمة احمل لدى مدعي اجلمهورية  كال من لرعاية النفسية   غري طوعي ل  

كمـة  احمل لـدى    ومدعي اجلمهورية  هااختصاصنطاق   اليت استقبلت الشخص املريض ضمن    
، هااختصاصنطاق    ضمن إقامتهاملرتل االعتيادي لذلك الشخص أو مكان       قع  ي  يت ال االبتدائية

 شخصلل يقع فيها املرتل االعتيادي   ، وعمدة البلدية اليت     املؤسسةقع فيها   تالبلدية اليت   عمدة  و
لرعايـة  ل خـضع أسرة الشخص الذي    لرعاية النفسية، و  ل قليمية، واللجنة اإل  إقامتهمكان  أو  
 .عند االقتضاء ، القانونيةتهمايحب املكلفالشخص و

 بذلك خـالل    رب خي فإنهعاية النفسية،    الر بإهناءأمر  هو من   مدير املؤسسة    إذا كان و  -١٧٥
ي مـدعي لرعايـة النفـسية و    ل اإلقليميةلجنة  وال،  الدولة يف اإلقليم  أربع وعشرين ساعة ممثل     

 . والشخص الذي طلب الرعايةاجلمهورية

  ٢٢املادة     
  بهوعدم الوفاء املعلوماتتقدمي ب تزاملاملفروضة على عرقلة اال اجلزاءات    

يفـرض   من االتفاقيـة،  ١٢ املادة  أحكام لتنفيذ املكرسالعرضكما ذكر أعاله يف     -١٧٦
 .ةلا العدسريأية حماولة لعرقلة  عقوبات جزائية على القانون

 احلرمان من احلريـة     سجالتفظ  حب اإلخالل  افتراض من شأن وباإلضافة إىل ذلك،      -١٧٧
قـدميها  ة يكون ت  رياحلشخص حمروم من    الة  حب ة متعلقة أو رفض تقدمي معلوم    بشكل صحيح 

لدولـة،  لسؤولية  امل  حتميل تأديبية أو  أو عقوبات ائية  زعقوبات ج فرض  ؤدي إىل   ي أن   واجباً
 . أو الرفض الكامنة وراء ذلك اإلخالل األسبابحسب، ني املعنياملوظفني زيادة على

  ٢٣املادة     
 تدريبال    

  جمـال  يف  سلطات إنفاذ القانون   موظفي إىل تعزيز تدريب      جاهدة  فرنسا لقد سعت   -١٧٨
 .تجزين أو احملاملوقوفنياص حقوق اإلنسان، ملنع أي انتهاك حلقوق األشخ

الفيلق الذي ينتمون إليه     الشرطة والدرك، بغض النظر عن       موظفي ذلك مجيع    هموي  -١٧٩
 الـسالم   محاة  الشرطة من رتبة   لطالبالتدريب األويل   يتناول  سبيل املثال،   على  ف. رتبهمأو  
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. ساسيةقوق األ احل و العامة واحلريات   ياتاألخالقب دروس املتعلقة الحقوق اإلنسان يف سياق     
 وتصرفاتسلوك  اجلمهور والتحقق من اهلوية على      استقبال  ب املتعلقةتطبيقية  التمارين  ال وُتركز
ويتابع ). اجلناة،  الشهود ،الضحايا(فئات املستخدمني اليت يواجهوهنا      حسب الشرطة   عناصر
  التمييـز،  ،اآلداب" ني التـاليني  عنوانالعلى التوايل   تني حتمالن   دورتني تعليمي  الشرطة   مالزمو
تدريب مفوضي  ويشمل  . " واحلقوق األساسية  العامةاحلريات  " و "ية النفس احلالة،  اتاألخالقي
           دراسة االتفاقية األوروبية ملنع التعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة القاسـية               احملليني الشرطة

 تدريباً الدرك   عناصربع مجيع   اويت. حقوق اإلنسان األساسية   أيضاًهينة، و أو الالإنسانية أو امل   
 .هاحقوق اإلنسان واحترامعن  مع التركيز على الدفاع ،خالقياتيف جمال اآلداب واأل

ـ  حتديدا   يهمتدريب  يف  رؤساء مراكز االحتجاز اإلداري     ويشارك    -١٨٠ وائح اعتقـال   ل
 فضالً،  ا هب املرتبطة واإلدارية   القضائية واإلجراءات   نظاميةغري  الذين هم يف وضعية     األجانب  

 . احترام احلقوق األساسية لألشخاص احملتجزينعن

قوق املهين املتعلق بـاحل   تدريب  ال احلرمان من احلرية يف      رافقاملراقب العام مل  ساهم  وي  -١٨١
التدخل كل عام يف مـدارس تـدريب     من خالل   ،  ةرياحل لألشخاص احملرومني من     األساسية

درسة الوطنية لـإلدارة، املدرسـة      املإلدارة السجون،   املدرسة الوطنية   (فني العموميني   ملوظا
 ).لدرك الوطينط اضبا العليا للشرطة، مدرسة الوطنية املدرسةالوطنية للقضاء، 

الـيت  املعايري األساسـية    بني  تكون من   أن   االتفاقية   من شأن أحكام  بطبيعة احلال،   و  -١٨٢
    آخـر   حني يتم حتديث التدريب من أجـل إدراج        الدولة،   وظفيمتدريب   تشكل موضوع 

 .معايريما اعُتمد من 

 الفعاليات  أوسع نطاق ممكن تنظيمُ   على  تفاقية  اال نشر    يف وعالوة على ذلك، يساهم     -١٨٣
تنفيـذ  بشأن حتـديات   ٢٠١٢مايو /يف أيارالدورية مثل املؤمتر الدويل الذي عقد يف باريس   

بـشكل  شـامل و  على نطاق    حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     االتفاقية الدولية   
توقيع االتفاقية الدولية حلماية " بشأن ٢٠١١مايو  /يف أيار  يف مانيال    ي نظم ذالاملنتدى  و،  فعال

أسـبوع حـاالت    " أو   "حتميأمر  : يهاوالتصديق عل مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
كـرس  الـذي    و ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  يف   يف باريس  الذي نظم    "االختفاء القسري 

 .اجلهات املعنية والربط الشبكي بني وإذكاء الوعيلدعوة ل

  ٢٤املادة     
 حقوق الضحايا    

 ٢٤ باملعىن املقصود يف املادة "الضحية"فهوم مبكامل  شكل  ب القانون الفرنسي يعترف    -١٨٤
عديل ذلـك   تإىل  حاجة  ا  ، دومن دةاملمنوحة هلا مبوجب نفس املا    احلقوق   ب أيضاًومن االتفاقية   

 .أحكام حمددةالقانون من خالل دمج 
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دعوى القيام بال "على أن   يف هذا الصدد    تنص    من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٢املادة  ف  -١٨٥
 من تكبدوا ميع  جل  هو حق   أو خمالفة  أو جنحة   األضرار النامجة عن جرمية    من أجل جرب  املدنية  
ـ  ة أن اإلجراءات اجلنائية الفرنسي    علماً،  "مباشرة بشكل   سببتها اجلرمي  اأضرار شخصياً سمح ت
بالتايل، معرفة ، هتتيح لاليت  يف الظروف اجلنائية اإلجراءات يف   ةاملدنيالدعوى  ب القائم مبشاركة
أحكـام   ضاف إىل ذلك  وت. حملكمة اجلنائية قد َتُبت فيها ا   وقائع االختفاء القسري اليت     حقيقة  

لـسلطة القـضائية    تكفل ا " تنص على ما يلي   اليت  اإلجراءات اجلنائية    نية من قانو  املادة األول 
 ."اإلجراءات اجلنائيةكل  خالل هملضحايا وضمان حقوقلاملعلومات تقدمي 

حيث ُيضمن ،  مرتنيلضحايال جرب الضرر بالنسبة يف ضمن احلقُي، وعالوة على ذلك  -١٨٦
 جنائية،  برفع دعوى  جرب الضرر تماس  لاإلمكانية املتاحة جلميع الضحايا ال     من خالل    من جهة 

 القضاء اإلداري فيما يتعلق     أماملدولة  لسؤولية  حتميل امل إمكانية  من خالل   ،  ومن جهة أخرى  
مـن  أو جمموعات    أشخاص  موظفي الدولة، أو   على أيدي " اليت تتم باألعمال غري املشروعة    

     التعريـف الـوارد يف     يفكما جـاء     "تهاوافقمبأو  من الدولة     يتصرفون بإذن أو دعم    األفراد
 . من االتفاقية٢املادة 

االختفاء ألنه مل ترفع أية دعوى مرتبطة ب       مل تنفذ تلك األحكام إىل اليوم     ومع ذلك،     -١٨٧
  . فرنسيةإداريةقضائية أو  أمام أية هيئة القسري

  ٢٥املادة     
 األطفال    

 مجيع الظـروف،     األطفال يف  حبساختطاف أو احتجاز أو      وأ اعتقال   يعاقب على   -١٨٨
 عندما يكـون  وُتشدد العقوبات.  من القانون اجلنائي٤-٢٢٤ إىل ١-٢٢٤  من ادو للم وفقاً

 إىل العقوبـة  تـشديد قانون علـى     نفس ال   من ٥-٢٢٤املادة  تنص  ، و  سنة ١٥دون  الطفل  
 ثالثني عامـاً ل وإىل السجن  ثالثني عاماً ل كانت العقوبة األصلية هي السجن     إذا   املؤبدالسجن  

 .عشرين عاماًلالسجن كانت العقوبة األصلية هي  إذا

       مـن االتفاقيـة     ٢٥ املـادة    من ١من الفقرة   ) أ( الفقرة الفرعية    تنفيذ أن   يبدو إذاً و  -١٨٩
 . السارية تعديالت على األحكام اجلنائية أيةتطلب إدخالي ال

ل اطف األ نتزاعبغرض ا ير أو إخفاء أو إتالف املستندات       تزول وكذلك الشأن بالنسبة    -١٩٠
  بالفعل قمـع   حيث ميكن  ،٢٥ املادة   من ١من الفقرة   ) ب(املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية      

 :وفيما يلي نصهما.  من القانون اجلنائي٢-٤٤١و ١-٤٤١ مبوجب املادتني تلك األفعال

 أن   شـأنه  مـن  من خالل االحتيال     لحقيقةل تعديل    أي يشكل تزويراً ": ١-٤٤١املادة    -١٩١
 عنتعبري  لل ة وسيلة أييف   أو   مستند مكتوب يف  سواء   وسيلة كانت،    ة بأي ولو ارتكب  رراًيسبب ض 
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 ويعاقب على . /  تبعات قانونية  تترتب عليها  ة أو واقع  حقؤدي إىل إثبات    يأو قد   يهدف   األفكار
 ." يورو٤٥ ٠٠٠ثالث سنوات وغرامة قدرها ملدة  بالسجن  واستعمال مستند مزورزويرالت

  مخس سـنوات وغرامـة    ملدة  بالسجن  يعاقب  ": اجلنائيقانون  ال من   ٢-٤٤١املادة    -١٩٢
  هويـة  أو  ق،  حب يعترف مبوجبه  إدارة عامة عن    صادر مستند يورو على تزوير   ٧٥ ٠٠٠قدرها  

 املذكور يف الفقرة الـسابقة    املستند املزور استخدام  على  يعاقب  و. / مبوجبه إذن  نحمي أو   صفةأو  
 ١٠٠ ٠٠٠قـدرها    سبع سنوات وغرامة  ملدة   إىل السجن    اتقوب الع وتشدد./ بنفس العقوبات 

 سلطة  ميارس شخص   إما من قبل   )١( : أو استعمال املستند املزور     التزوير يرتكب حني يورو
     ؛بـشكل اعتيـادي    وإمـا ) ٢( ؛يتصرف بصفته الرمسية  همة خدمة عامة    مب مكلفعامة أو   

 ."من العقاب ها يفلتجعل مرتكب ارتكاب جرمية أو تسهيل من أجل وإما) ٣(

تـستجيب   قوية ضمانات   يقدم  املتعلق بالتبين  كما جتدر اإلشارة إىل أن القانون الفرنسي        -١٩٣
 . بالضرورة، ولو بشكل غري حمدد من االتفاقية٢٥ املادة  من٤ و٢ الفقرتني حكامأل

 على  قيُيبي  ذبسيط، ال ال التبين: أشكال التبين شكلني من   ب القانون الفرنسي    ويعترف  -١٩٤
 ُبرهن على وجـود  إذا  األصلية، والذي هو قابل لإللغاءبني الطفل املتبىن وأسرته البنوة  عالقة  

 أواصـر  مجيـع  قطعذي ي ، والتبين الكامل، ال   ) من القانون املدين   ٣٧٠املادة   (خطريةأسباب  
 ).نفس القانون من ٣٥٩املادة (غري قابل لإللغاء الذي هو  واألصليةالبنوة مع األسرة 

من قانون بعدها و ٥٩٣  جتيز املادة،أو كامالًكان  اًومهما كانت طبيعة التبين، بسيط  -١٩٥
ـ            ديد اجل إلجراءات املدنية ا  االت، حني يلجأ إىل اخلدعة يف التعاطي مع القاضي يف بعض احل

ع ائقالويبت يف    جديدحكم  صدر بشأنه   ، وي  ليعاد النظر فيه   استئناف حكم التبين  ستثنائية،  اال
 .ية القانونكامواألح

 يف احلكم أو ُمَمثلني فيه      ميارس هذا االستئناف، املتاح ملن كانوا أطرافاً      وال ميكن أن      -١٩٦
من تاريخ علم الطرف املتمسك      شهرين   ويف أجل إال ألسباب حمدودة،    ومنهم االدعاء العام،    

وترد . احلكمإذا كان ذلك الطرف غري قادر على االحتجاج هبا عند صدور            ،  بتلك األسباب 
 :ديد اجلإلجراءات املدنيةاقانون  من ٥٩٥ املادة، يف ة أربعاليت هي، األسباب تلك

 الطرف الـذي صـدر      بناء على احتيال   اختذالقرار  أن   إذا تبني بعد صدور احلكم      •
 ؛هصاحلل

 كانـت قـد   حامسـة  على مستندات  ، احلكم صدور، بعد    حتصل الطرف املعين   إذا  •
 طرف آخر؛ قبل من تجبُح

أعلن القضاء أهنا مزورة أو ذا صدر احلكم بناء على مستندات اعُترف بكوهنا مزورة إ  •
 منذ صدور احلكم؛

ميني أو  مكتوبة أو شفوية أعلن القضاء أهنا مزورة  على شهادات إذا صدر احلكم بناء       •
 . احلكمذ صدورمنأعلن القضاء أنه كاذب 
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دولة أخـرى   إذا قدمت هلا     ة، السلطات الفرنسي  عالوة على ذلك أن   من الواضح   و  -١٩٧
 من والديهم ضـحايا     انتزعواموقع األطفال الذين      حتديد على للحصول على املساعدة     طلباً

 .العناية الواجبةإيالئه مع تستجيب لذلك الطلب  إال أن فلن يسعهااالختفاء القسري، 

لطفـل،  ضلى للفصاحل ا متاما مراعاة امل   القانون الفرنسي  يكفل   ،وبصفة عامة ،  وأخرياً  -١٩٨
 ٢٠ املؤرخـة الطفـل    حقوق   التفاقية وفقاً عنها،   يعربوعند االقتضاء، مراعاة اآلراء اليت      

  . فيهافاطرمن الدول األفرنسا ُتَعد ، واليت ١٩٨٩نوفمرب /تشرين الثاين
        


