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ّ
األسري .

ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ أﺷﻜ ــﺎل
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺮاء .

وﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻧﺪاءات اﻻﺳــﺘﻐﺎﺛﺔ ﻟﻀــﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳــﺮي ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺿﻊ أﺻﻮل

ﺧــﺎﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟﻮﺟــﺎﻫﻲ واﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﻣﻌﻬﻢ  ،ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻌﺎت
اﻟﻌﻤﻼﻧﻴﺔ وﻏﺮف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻛﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
أوالً  :في حالة االتصال الھاتفي من قِبَل الضحية المعنﱠفة :
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
-١

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺑﺎﻹﺿ ـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺗﺒﺔ واﻟﺸ ـ ـ ــﻬﺮة ) ﻣﺜﻼً :

-٢

اﻹﺻـ ـ ـ ـ ـ ـﻐــﺎء إﻟﻰ اﻟﻀ ـ ـ ـ ـ ــﺤﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻨﱠﻔــﺔ ﻟﻌﺮض ﻣﺸ ـ ـ ـ ـ ــﻜﻠﺘﻬــﺎ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﻋﻄــﺎء

ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻵداب  ،اﻟﻤﻌﺎون ﺣﺎج  ،ﻧﻌﻢ ( .
اﻟﻤﻮاﻋﻆ واﻹﺳﻘﺎﻃﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ .

-٣

ﻳﻄﻠﺐ اﺳﻢ اﻟﻀﺤﻴﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ورﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ

-٤

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ :

ﺗﻮﺟﻴﻪ دورﻳﺔ .
أ-

إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻨﻒ واﻗﻌﺎً ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة :

إﻋﻼم اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻮراً إﻟﻰ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ

ﺑــﻐﻴـ ـ ــﺔ

اﻹدﻋﺎء إذا رﻏﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ أو اﻧﺘﻘﺎل دورﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺣﺼﻮل

اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻨﺎءً ﻹﺷﺎرة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺨﺘﺺ  ،وﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹ ّدﻋﺎء وﻋﺪم

ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻀــﻮر ﻳﺘﻢ إﻋﻼم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﻓﻮراً ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﺼــﺎر إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ  ،وإذا اﻗﺘﻀــﺖ اﻟﻀــﺮورة ﻳﺘﻮﻟّﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺻ ــﻮﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ) ﻣﺜﻼً اﺳ ــﺘﺨﺪام

اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ( .

ب  -إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻨﻒ واﻗﻌﺎً ﺧﺎرج ﻓﺘﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة :

ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺳ ـ ــﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـ ـ ــﺔ ﺑﻐﻴﺔ
إﻋﻼم اﻟﻀ ـ ــﺤﻴﺔ
ّ

ﺗﻘــﺪﻳﻢ ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻜﻮى ﺑــﺎﻟﻤﻮﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻮع  ،ﺗﻤﻬﻴﺪاً ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم .

٢٠١٧/١٠/٢٧ / hay

.../...
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ثانيا ً  :ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻤﺒﻠﱢﻐﻴﻦ أو اﻟﺸﻬﻮد وﻟﻴﺲ اﻟﻀﺤﻴﺔ  ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻻﺗﺼﺎل :
 -٢١اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﻤﺘﺼﻞ ﺑﺄن ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ  ،وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰ ٍ
ﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون
وإﻋﻄﺎء أﻛﺒﺮ ﻗﺪ ٍر ﻣﻤﻜﻦٍ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻤﺒﻠﱠﻎ ﻋﻨﻬﺎ .

 -٢٢اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻮاﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ أو ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﻬﻨﻴﺔ .
ثالثــا ً :في حالة حضور الضحية المعنﱠفة إلى القطعة اإلقليمية المختصة بغية اإلدعاء :
اﻟﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻀﺤﻴﺔ
ّ
-١

ﻣﻤﺎﺛﻞ  /أ و ب /ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة  /٤/ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ  /أوﻻً . /

-٢

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﺋﻘﺔ ) اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻘﻴﺎﻓﺔ واﻟﻬﻨﺪام ( .

-٤

ـﻞ وﺿﻌﺎً
اﺧﺘﺼﺎر ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺮون اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ) ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﻣﺘﻔ ﱢﻬﻢ وﻣﺤﺴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﻳﺸﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ( .

-٣
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ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻬﺎ واﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻻﺋﻘﺔ .

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ إﺑﺪاء ﺟﻤﻴﻊ آراﺋﻬﺎ دون ﺗﺪﺧﻞ أو ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ .

-٦

إﻋﻄﺎء اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺳﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺤﻀﺮ .

-٧

اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺸﻜﻮى .
ﺣﺼﺮ اﻷﺳﺌﻠﺔ
ّ

-٨

ﻋﺪم إﻋﻄﺎء ﻧﺼ ــﺎﺋﺢ ﻟﻠ ﻀ ــﺤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﱠﻔﺔ ﺗﺘﻌ ﻠّﻖ ﺑﺄﻣﻮرﻫﺎ اﻟ ﺸ ــﺨ ﺼ ــﻴﺔ أو ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻ ــﺔ ،

-٩

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ أي ﻋﻨﺼﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .

وﻋﺪم ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻬﺎ .

 - ١٠إﺑﻼغ اﻟﻀﺤﻴﺔ إﺷﺎرة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺸﻜﻮى .

رابعا ً  - ١ :ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت  ،ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗـﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎس ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ) ﻗـﻮى
ﺳﻴّﺎرة  ،ﺳﻴﺮ  ،ﻃﻮارئ  (...ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ أﻳﺔ ﺿﺤﻴﺔ ﻋﻨﻒ أﺳﺮي  ،ﺿﺮورة إرﺷﺎدﻫﺎ إﻟﻰ أﻗﺮب ﻗﻄﻌﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .
 - ٢إﺑﻼغ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻜﺎن اﻹﻳﻮاء .
على سبيل المثال :

 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻔﻰ ﻋﻨﻒ واﺳﺘﻐﻼل  ،رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ  ) ٠٣/٠١٨٠١٩ :رﻗﻢ ﻃﻮارئ ( ٠١/٣٩٢٢٢١ - ﲨﻌﻴﺔ ﻣﺮﱘ وﻣﺮﺗﺎ  ،رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ ٠٩/٢٣٦٩٦١ : راﻫﺒﺎت اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺼﺎﱀ  ،رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ ٠٤/٨٧٠٠٢٤ : -ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﳌﺴﻴﺤﻴﺎت  ،رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ ٠١/٨٨٠٣٨٦

خامسا ً :
 - ٥١إ ﱠن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،إذ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻ ـ ـ ــﺮ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺿ ـ ـ ــﺮورة اﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﺘﺎم ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ

اﻟﻤﺬﻛﺮة  ،ﺗﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮؤﺳــﺎء اﻟﺘﺸــﺪد ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺮؤوﺳــﻴﻬﻢ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﺟﺒﺎت واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻷﺻــﻮل اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل  ،وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ .

.../...

٣

 - ٥٢ﻳُﻜﻠﱠﻒ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻔﻰ ﻋﻨﻒ واﺳﺘﻐﻼل ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ )  ( ١٧٤٤ﻷﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺮد إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة

ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص وذﻟﻚ ﺗﻤﻬﻴﺪاً ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟﺮاءات ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮى اﻷﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ .

المدير العام لقوى األمن الداخلي وكالة
العميــد روجيــــه سالــــم

المرســـل إليھـــم :
 وحدات وقطعات قوى األمن الداخليعلى أن ترتب في المحفظة رقم د ٢/٦مراسالت المديرية العامة .
 -المحفظــة .

٢٠١٧/١٠/٢٧ / hay

