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 تستجٌب ال التً االحتجاز لظروؾ الولابٌون المحتجزون ٌخضع
 حموق تنتااكا ال عرضة وتكون ،والكرامة الحٌاة فً وقللحم

 وؼٌره التعذٌب خطرو واالحتجاز االعتمال ذلن فً بما ،اإلتنسان
 ". المعاملة سوء ضروب من
 

 ميد كلقوا

 ،بالسجون المعتنً الخاص الممرر

 البولٌسٌة واإلجراءا  االحتجاز شروط

 ACHPR للـ أفرٌمٌا فً

 (FIACAT) التعذٌب لغاءإ أجل من المسٌحً للعمل الدولً االتحاد

 (تشاد ACAT) تشاد فً التعذٌب إلغاء أجل من المسٌحً العمل



 

2 

 

 رســــهـالف
 الصفخة املوضوع
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 لراسً لٌوتنٌل: 

 جٌتٌمباي فراتننو ؛ACAT تشاد فً التعذٌب إلؽاء أجل من المسٌحً ربٌس العمل ، تنودجٌتولوم سالومون: 

والسٌد جٌراتندي اللٌر   باحث؛ أستاذ ، تندودتنجم كزٌمٌر بٌسوم الدكتورو ؛ DPAالـ  وعمشر متنسك تنؽاهٌجٌم،-كا

 فً محامً: كاجٌلمباي فراتنسٌس السٌدو لاضً؛ :خمٌس ماسمال السٌدو تنجامٌتنا؛ بجامعة ومدرس محامً :دٌوتنرو
 .المحكمة

 ،والمضاة السجونموظفً : ٌلالدل صحة من التحمك ورشة فً المشاركٌن وجمٌعالمتداخلون : إلى  

 ؼٌلً آن. المدتنٌة المجتمع متنظما  من وؼٌرها تشاد ACAT الــ وأعضاء ،المشروع المحامون الذٌن راجعوا هذاو

 .اللوجستً لدعمام تنداو ومالن دومتٌلٌم وروز بوتنٌفوي
 

 م2119أبرٌل  – ACATاالتحاد الدولً للــ   ©
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 المواد كفاٌة عدم. السجون اكتظاظ إلى ٌؤدي المحاكمة لبل المفرط االحتجاز
  أٌضا ولكن ، بالسجتناء ٌضر السجون فً األماكن وعدد السجتناء عدد بٌن
  األمم تمرٌر السامً المفوض ، االعتبار فً الوالع هذا أخذ مع. السجن وظفًلم

 2115 أؼسطس 11 فً الممدم الستنوي تمرٌرها فً ، اإلتنسان لحموق المتحدة

 فٌاا وٌساهم التوترا  ٌؽذي...  االكتظاظ" اإلتنسان حموق مجلس إلى
 من زٌدٌ مما ، والموظفٌن السجتناء وبٌن السجتناء بٌن العاللا  لتفالم
 ". المعاملة سوء خطر

 1والسٌاسٌة المدنٌة بالحموق المرتبط الدولً المٌثاق. 1

 موضوع ٌكون أن ألحد ٌمكن ال. الشخصً واألمن الحرٌة فً الحك فرد لكل. 1" :9 المادة

 لإلجراءا  ووفما ألسباب إال حرٌته من أحد حرمان ٌجوز ال. تعسفً اعتمال أو اعتمال
 ]...[. الماتنون فً علٌاا المتنصوص

 سلطة أي أو لاض أمام فورا   ٌمثل أن ٌجب جتنابٌة بتامة احتجازه أو اعتماله ٌتم شخص أي. 3

 أو ةمعمولفترة  فً ٌحاكم أن وٌجب المضابٌة، الماام لممارسة الماتنون بموجب مخولة أخرى
 لد ولكن الماعدة، هو المحاكمة ٌتنتظرون الذٌن األشخاص احتجاز ٌكون أن ٌتنبؽً ال. اإلفراج
 أفعال لجمٌع الجلسة، فً المعتنً الشخص ظاور تضمن لضماتنا  خاضعا اإلفراج ٌكون

 ". الحكم لتتنفٌذ ، االلتضاء وعتند األخرى، اإلجراءا 
 2والشعوب اإلنسان لحموق األفرٌمً المٌثاق. 2

 حرٌته من أحد حرمان ٌمكن ال. الشخصً واألمن الحرٌة فً الحك شخص لكل" :6 المادة

 ٌمكن ال الخصوص وجه على الماتنون؛ بموجب مسبم ا المحددة الشروط وتح  اباألسب باستثتناء
 ".تعسفٌا احتجزم أو عتمالم ٌكون أن ألحد
 

 3 ماندٌال نٌلسون لواعد) السجناء لمعاملة العالمٌة المتحدة األمم لواعد. 1

 .التنحو هذا على معاملته بؽًوٌتن بريء المتام. 2: ")...( 111 الماعدة

 التباعاا اإلجراء وضع أو الشخصٌة الحرٌة بحماٌة المتعلمة الماتنوتنٌة باألحكام اإلخالل دون. 3

 ".خاص تنظام من األخٌر سٌستفٌد علٌام، بالمدعى ٌتعلك فٌما
 
 م1994ٌولٌو  18 فً تشادمن لبل  دل وص 1
 م 1986 أكتوبر 9 فً تشادمن لبل  دل صو 2
 م 2115 دٌسمبر 17 فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة لبل من باإلجماع اعتمد 3
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  4إفرٌمٌا المؤلت ب التوجٌهٌة لشروط االعتمال والحراسة واالحتجاز الخطوط. 2
 لواندا(توجٌهٌة  خطوط )
المؤل   الحبس أو االحتجاز رهن أشخاص ٌوجد األفرٌمٌة البلدان من العدٌد فً أتنهب اإدراك"

 ... " السٌبة الصحٌة والظروؾ لحمولام التعسفٌة المٌود من نٌعاتنو
 مزعومة جرٌمة ربٌس من شخص على المبض فعل إلى[ االعتمال] مصطلح ٌشٌر: "العام المبدأ
 مصطلح ٌشٌر. بذلن ٌسمحالذي  الماتنون مثل شخص واحتجاز العتمال مختصة سلطة لبل من أو
 . "المحاكمة اتنتظار فً السلطة باا تأمر تًال االحتجاز فترة إلى" الولابً االحتجاز"
]...[  الدولٌة والمعاٌٌر للماتنون وفم ا معمولة زمتنٌة فترة خالل عادلة محاكمة فً الحك شخص لكل"

 فً اعتمالام حكم فً الطعن فً الحك المحاكمة لبل االحتجاز ألوامر ٌخضعون الذٌن لألشخاص
 . "التعسفً أو الماتنوتنً ؼٌر الحتجازا حالة فً عتنام الفوري اإلفراج وطلب ول  أي
 أو شخصٌا   الحك االحتٌاطً الحبس رهن أو الشرطة لدى محتجز شخص لكل ٌكون أن ٌجب"
 إذا. اعتماله فحص ٌتم الشرعٌة بحٌث لضابٌة، سلطة إلى تأخٌر دون للطعن ،لممثلٌه ة طاالوسب

 االفراج لٌتم ذلن فً لحكا للشخص ٌكون لاتنوتنً، ؼٌر االحتجاز أن المضابٌة السلطة اعتبر 
 . "الفور على
 

 الدستور. 1

 الحرٌات" المعتنون الثاتنً، الباب فً ،2118 ماٌو 4 فً الصادر الرابعة، تشاد جماورٌة دستور

 والضماتنا  واألمن للحرٌة األساسٌة ادئللمب ٌسمح كبٌر مكان ،" والواجبات األساسٌة والحموق
 للمحتجزٌن المضابٌة
 اذا احد اعتمال ٌمكن ال. والتعسفٌة الماتنوتنٌة ؼٌر واالحتجازا  االعتماال  ٌمتنع (:25 -22المادة 

. الماتنونبموة  فمط إلٌه تام توجٌه أو اعتماله وٌمكن به المعمول الجتنابً الماتنون تنطاق فً ٌدخل ال
 ضماتنا ل طبما لإلجراءا  الماتنوتنٌة الممدمة  إداتنته تثب  حتى بريء علٌه اممت كل أن ٌُفترض
 .عتنه للدفاع ضرورٌة

 الجنائٌة اإلجراءات لانون. 2
 
...  استثتنابً إجراء هو المحاكمة لبل االحتجاز(: "CCP) الجتنابٌة اإلجراءا  لاتنون من 313 للمادة وفم ا

" 
 

 على الحصول المبرر ؼٌر أو التعسفً الولابً زاالحتجا لضحٌة ٌحك ، هذه التنظر وجاة من
 كامل تعوٌض

 الولابً االحتجازو أ معرفة لدٌه شخص أي. االحتجاز هذا عن التناجم والمادي المعتنوي لضررل
 ربٌس أو العام التنابب اطالع خالل من ، لولفه إجراءا  باتخاذ ملزم التعسفً أو الماتنوتنً ؼٌر
 (.الجتنابٌة اإلجراءا  ونلاتن من 322 المادة) االتاام شعبة
 

 احترام تمت ال المواعد كاتن  طالما مسٌبا   للمحاكمة السابك االعتمال ٌصبح استثتنابٌا ، إجراء   كوتنه
 التتنسٌب) العدالة لمرارا  دوافع وجود وعدم الماتنوتنٌة، التناابٌة المواعٌد احترام عدم: اإلطار
 .المختصة لطةسال عن صادر صالح اعتمال أمر وجود عدم ،( والتجدٌد
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  خالل السجن فً ووضعه ، االحتجاز لٌد المتام وضع فعل هو المحاكمة لبل االحتجاز"    
  وعــــموض المحاكمة كاتن إن  األخٌر، حتى أو ، التحضٌري التحمٌك من جزء  أو كل    
  لرار بموجب إال تتنفٌذه ٌمكن ال و استثتنابٌا دبٌرات تظل أن ٌجب. 5" تناابً لرار    

 .مضابٌةال سلطةال لبل من خاص بدافعأمر   (االعتمال أو باإلعدام أمر)    
 
 

 

 المحتجز للشخص المضائً الوضع . أ
 تزال ال اآلخر هو ولٌس جرٌمة ارتكاب فً مشاركته فً ٌشتبه شخص أي: به المشتبه

 ، به المشتبه وضع ٌجوز الجرٌمة، فً شارن أتنه إلى تشٌر أدلة أو آثار هتنان كاتن  إذا. متابعتاا

 .الشرطة حجز فً الشروط، استٌفاء تم إذا
 

 لابلة( ساعا  48) ألصى كحد ٌومٌن لمدة واحتجزه محتجز أتنه فً ٌُشتبه شخص أي: المعتمل

. تحمٌكال ألؼراض الدرن لواء أو الشرطة مركز فً العام المدعً من بتفوٌض واحدة مرة للتجدٌد

ا 18 من ألل إلى 13 سن من) لألطفال ساعا  11 تتجاوز أن ٌمكن ال  (عام 
 

 .الجتنابٌة المحكمة أمام المحاكمة وٌتنتظر جرٌمة بارتكاب ٌشتبه شخص أي: المتهم
 

 السجن فً( السجن) السجون مؤسسة فً ٌُمبل حرٌته من محروم شخص أي: المحتجز الشخص

 :الفبة هذه أدخل. للحكم آخر عتنوان أي أو (الحكم أو اإلٌداع) أمر صدور بعد

 ؛ المحاكمة وٌتنتظرون ولابً كتدبٌر المحتجزون األشخاص -

 .المحاكم لبل من علٌام المحكوم األشخاص -
 

 أو الجرٌمة فً ومشارك ا مؤلف ا بصفته جرٌمة ارتكاب فً شارن أتنه ٌزعم شخص أي: المتهم

 .التحمٌك لاضً أمام المحاكمة فً المشاركة

 .وٌحكم ٌسمع أن اإلصالحٌة المحكمة أمام ومحاكمته جرٌمة ارتكابه فً ٌشتبه شخص أي: لمتهما

 المالٌة العموبا  أو/  و الحرٌة على لٌود فرض علٌه وحكم لاض من أدٌن من كل: علٌه المحكوم

 (.األضرار أو/  و الؽراما )

 فً اإلصالحٌة المحكمة أو التحمٌك لاضً أو العام المدعً عن الصادر األمر: التولٌف مذكرة

 .حكم أو المتام أو المتام واحتجاز الستمبال( السجن) السجون مؤسسة مدٌر المحكمة

 المبض إلماءلبحث أي شخص لام ب العامة بالموة مختص لاضً عن الصادر األمر: التولٌف أمر

 واعتمل.  وجد حٌث االعتمال، أمر فً إلٌه المشارالسجن  إلى وتنمله علٌه
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، ومعاملة مرالبةضمان البادؾ ن )السجن( والسجا  : جمٌع العاملٌن فً مؤسسموظفو السجون

 .مفالتام المحتجزٌن وإدارة

التنابب العام  ،ومساعدٌهٌدعون التنابب العام )المدعً العام هم اٌضا : لضاة مكتب المدعً العام

لرارا   تطبٌكالمحاكم وضمان  الماتنون من لبلهم المسؤولون عن طلب تطبٌك و، ومساعدٌه

 المحكمة.

، وهم كل لضاة الصلح الذٌن ٌمومون رٌسمون لضاة فً الممهم اٌضا : الصلح )الممر(لضاة 

 بمامة

 السؤال أو الحكم أو الفصل فً المتنازعا  )الجتنابٌة والمدتنٌة واإلدارٌة ...( الممدمة إلٌام.

تتطلب  والجرابم التً ،مٌك التحضٌري لجمٌع الجرابم: هو المسؤول عن التحلاضً التحمٌك

 لتبرٌر إداتنة أو إطالق سراح المتام. هو جمع األدلة ومامتهاستخدام هذا اإلجراء. لاذا الؽرض ، 

، مسؤول عن تسجٌل جمٌع البٌاتنا  التً أدلً باا أثتناء الجلسة. حكومً موظف: عدل كاتب

 .وٌتلمى بٌاتنا  االستبتناؾ بالملفا ٌحتفظ و

السجن، تسجٌل الدخول   سجالاالحتفاظ ب(: مامته إداري)مرالب و ضابط السجن اإلداري

مكتب المدعً العام أو لاضً التحمٌك لمرالبة ملفا   ، ضمان المراسال  معوالخروج

 المحتجزٌن.

موكله الذي ، وٌمارس ماام المشورة مع المحامٌن، مسّجل فً تنمابة الماضً: هو مساعد المحامً

 مراحل اإلجراء. كافةخالل  ٌساعده

 

 

أو عدة كتبة. وهو  بمساعدة التحمٌكهو مكتب مؤلؾ من لاضً ٌسمى لاضً  غرفة التحمٌك

جماورٌة أو من لبل صاحب المدعً المضاٌا المرفوعة إلٌه من لبل  مسؤول عن التنظر فً

 الشكوى.

كم على المسؤول عن الح ،تتكون من ربٌس ولضاة أو مستشارٌنحاكم : وهً مالدوائر اإلصالحٌة

 ، عتند االستبتناؾ والتنمض.الدرجة األولىبالجرابم 

لمستشارٌن )المضاة(. امن  : هذا تشكٌل لمحكمة االستبتناؾ المؤلفة من ربٌس واثتنٌنغرفة االتهام

ٌما فٌما ٌتعلك باالحتجاز ، ال سفضل ول فً أ األعمال بوضعٌة، "ٌضع المدعً العام أمام الؽرفة

المشورة.  ؼرفةالجتنابٌة(. ٌتم تسلٌم الحكم فً من لاتنون اإلجراءا   352لبل المحاكمة ")المادة 

 (.CCP 353، تمدٌم مداخال  شفاٌة )المادة ٌُسمح للمحامً، إذا طلب ذلن

متام ال لفراد: هً تشكٌل ؼٌر دابم لمحكمة االستبتناؾ المسؤولة عن الحكم على االمحكمة الجنائٌة

 بارتكاب جرٌمة. وهً تتألؾ من ربٌس واثتنٌن من المستشارٌن والمحلفٌن.
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السلطا  التً أوكل   دور ؼرفة االتاام هو السٌطرة على إجراءا  المحاكمة بؽض التنظر عن
 (.CCP 354مادة اإلجراءا  )الوتوافك (. كما ٌتحمك الوضع CCP 351إلٌاا )المادة 

بزٌارة  ونملزمالتحمٌك  لاضًو الجماورٌةمدعً العام وربٌس المحكمة الجتنابٌة و المدعً
من لاتنون اإلجراءا   636متنع االحتجاز الولابً التعسفً )المادة  السجون باتنتظام لؽرض

 الجتنابٌة(.
 إلجراءاتاحترام ا. 1

 (اإلٌداع)أمر  ةالعام التنٌابةعلى مستوى 
. ٌتم تسجٌل بأتنه ٌوضع تح  أمر اإلٌداع، ٌبلػ الماضً الشخص المتورط الستجوابفً تنااٌة ا
 من لاتنون اإلجراءا  الجتنابٌة(. 3، الفمرة  76)المادة  محضرالمرار فً 

 (باإلٌداععلى مستوى المحكمة )أمر 
عدل الكاتب  وٌدون .اإلٌداع  لدابرة اإلصالحٌة المتام فً مكانفً تنااٌة الجلسة ، ٌضع ربٌس ا

 .الجلسةهذا المرار فً سجل 
  أي لرار تتخذه السلطة المختصة بحرمان الفرد من حرٌته ٌجب أن ٌكون بشكل خاص

 بعض ؾ ادتاالحتجاز مبررا  كون توما ٌلٌاا(. ٌجب أن  313)المادة مسبب  

 :المماصد التالٌة
 ؛فً المحكمةضمان التمثٌل • 
 الحمٌمة ؛ كشؾالوصول إلى • 
 ؛التجدٌد الوصول إلىأو  لمخالفةٌة لتنااوضع • 
 ضمان األمن.• 

 
المرار إلى الشخص ٌحال ٌجب إخبار أي شخص محروم من حرٌته بالمرار المتخذ ضده. 

 التطبٌك من لاتنون اإلجراءا  الجتنابٌة(. تمرٌر ٌثب  216المحتجز بالوسابل اإلدارٌة )المادة 

 السلٌم لإلجراء.
تنابٌة: "ال ٌجوز لماضً األحداث وضع لاصر متام فً من لاتنون اإلجراءا  الج 525المادة 

من هذا  317، وفم ا للشروط المتنصوص علٌاا فً المادة بأمر مسبب الحجز السابك للمحاكمة

 الماتنون ".
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 مساعدةلى أو جرٌمة( الحصول ع جتنحٌحك ألي شخص ٌُشتبه فً ارتكابه جرٌمة جتنابٌة )
 أتنه ٌدٌن من لبل محكمة. (. هذا الشخص ٌعتبر برٌبا حتىCPP 51محام من اختٌاره )المادة 

 ه الصحٌة تتطلب ذلن. الحصول على طبٌب إذا كاتن  حالتٌمكتنه دخل السجن، ٌعتندما  
 . تواصل مع الخارج والحفاظ على ٌمكن زٌارته من لبل عابلته

 
 

 أ. لرار االحتجاز.
مدعً  ،العام المدعً: مشخاص إلى السجن هاألالسلطا  المخولة بإرسال ، فإن فً تشاد
الؽرفة اإلصالحٌة لمحكمة  ونكتن، لاضً التحمٌك، ؼرفة االتاام، المضاة الذٌن ٌالجماورٌة

 االستبتناؾ أو المحكمة ولاضً األحداث و / أو لاضً الصلح.

 
  الواضحة الحالة األولى: من حٌث الجرائم 

 
تشكل جرٌمة  ب المدعً العام أن ٌمرر التتنسٌب بأمر إذا رأى أن هذه الحمابكٌجوز لماضً مكت

 صارخة بعد:
 مراجعة المحاضر والشكاوى والتنمض ؛ -
 أي تحمٌك آخر ٌعتبر مفٌد ا ؛ إجراءأو  تتنفٌذ -
، وجمع توضٌحاته بعد استجواب المتام بشأن هوٌته، وإبالؼه بالولابع المزعومة ضده -

 ٌر أضٌؾ إلى الملؾ.التً سجلاا فً تمر

 
  الواضحة الحالة الثانٌة: الجرائم غٌر 

 
أمر اعتمال ضد إصدار ٌموم لاضً التحمٌك بجمٌع األعمال الالزمة لتحدٌد الحمٌمة. ٌستطٌع 

، لد تصدر ؼرفة االتاام من لاتنون اإلجراءا  الجتنابٌة(. 311شخص ووضعه فً سجون )المادة 

ا ا أٌض   (.اؾاإلٌم)أمر  باإلٌداع، أمر 
(: عتند CCPمن  318و  317 ( أمام لاضً التحمٌك دون تمدٌم شكوى إلى طرؾ مدتنً )مماال 1

أمر االحتجاز لبل المحاكمة بدافع خاص بعد  ، أن ٌأخذالتنظر فً المضٌة، ٌمكن لماضً التعلٌما 
عن  ةمتنفصلحارة  أول ظاور. ٌجوز له إصدار أمر بااللتزام بوضع شخص فً مكان استجواب
 مٌن.المحكو

وما ٌلٌاا من  298و  297 ،53)المواد ( أمام لاضً التحمٌك بشكوى مرفوعة لطرؾ مدتنً 2

CCPمع طرؾ مدتنً عتندما ٌتلمى شكوى  (: لاضً التحمٌك، بتناء  على تنصٌحة المدعً العام ، أو

 ،احتجاز أي شخص ٌشتبه فً أتنه مؤلؾلدٌه سلطة اتخاذ لرار بشأن  ،)بمعتنى ممدم الشكوى(
 .جتنحب الجرٌمة أو متواطا مع الولابع المماضاة بتامة ارتكاب جرابم أو شرٌن مرتك

وإصدار أمر بالمبض أو االحتجاز ( ٌجوز لدابرة االتاام فرض أي معلوما  إضافٌة ومتنح 3)

 من لاتنون اإلجراءا  الجتنابٌة(. 355)المادة 

 
 
 



 

11 

 
 (. الماضCCPً 329)المادة  ٌه تمدٌم طلب إلى الماضً بكفالةفً أي ول ، ٌجوز للمتام أو محام

الطعن  ، المتام أو محامٌهالمدعً العام. ٌجوز للمدعً العامأخطر  ملزم بالرد على هذا الطلب بعد
فً هذه الحالة ، ٌتم االستٌالء على شعبة  فً لرار لاضً التحمٌك بمتنح أو رفض اإلفراج بكفالة.

  .االتاام للب  فً المرار
لإلفراج عن األشخاص المعتنٌٌن إذا  لد ٌمرر المدعً العام أو لاضً التحمٌك رفض الدعوى

جرٌمة جتنابٌة )سبب الماتنون( أو أن دلٌل إداتنة المدعى  اعتبروا أن الفعل المشتكى متنه ال ٌشكل
 (.CCPمن  291و  289المبلػ عتناا )سبب الحمٌمة( )المادتان  علٌه لم ٌكن

ولابع جرٌمة أو ال تشكل  ام ، ٌجوز للماضً أن ٌأمر باإلفراج إذا رأى ذلنبعد رأي المدعً الع
، أو إ، جتنح توجد تام كافٌة ضد المتام. المدعً العام لد  ن لم أو إذا ظل مرتكب الجرٌمة مجاوال 

( 5ماضً التحمٌك خمسة )لاالفراج فً أي ول  من اإلجراء. فً هذه الحالة ، فإن  ٌطلب أٌضا
 (CCPمن  338 (324مدعً العام إصدار لراره )المواد أٌام من طلب ال

 
 المحاكمة أثناء

ٌجب الحكم على هذا الطلب فً  ، ٌجوز للمدعى علٌه تمدٌم طلب باإلفراج المؤل .فً أي حال
 (.CCPمن  446الجلسة األولى من لبل المحكمة )المادة 

 
 

 ، اإلفراج بحكم متنصبه.جتنابٌةمن لاتنون اإلجراءا  ال 355، بموجب المادة ٌجوز لشعبة االتاام

ٌجوز لمحكمة الحكم أن تعلن أن المدعى علٌه ؼٌر مذتنب )تبربة( إذا اعتبر الجرٌمة المزعومة ال 
من  445المتام مذتنب )المادة  تشكل جرٌمة بموجب الماتنون الجتنابً ، أو أتنه ال ٌستطٌع إثبا  أن

 لاتنون اإلجراءا  الجتنابٌة(.
 لصالح الشن. الشخص ٌبرئلمتام لم ٌثب  بما فٌه الكفاٌة ، فإتنه إذا وجد  المحكمة أن ذتنب ا

مذتنب ولكن ال  إذا ثب  أن الشخص ؼٌر مذتنب من لبل الماضً )البراءة ،( أو تم االعتراؾ به
محتجز ألسباب أخرى  كنٌعلى الفور ما لم   ٌعالب علٌاا )الؽفران( ، ٌجب إطالق سراحه

 (.CCP 461)المادة 

ا لعدم وجود دلٌل ، فمد ثبت  إداتنته بعدم المحكمة برأ إذا  ا الماتنون )ؼاضب( ، ٌعالب علٌا شخص 
، ٌجب إطالق سراح المدعى علٌه ، حتى فً حالة أو ٌحكم علٌه بعموبة سجن مشروطة أو عموبة

 االستبتناؾ.
 451بمجرد أن ٌمضً مدة عموبته )المادة  ، فٌجب اإلفراج عتنه فورا  إذا حكم على شخص بالسجن

 تنون اإلجراءا  الجتنابٌة(.من لا
المدعى  أن إذا ثب حتى لو لرر أحد الطرفٌن االستبتناؾ أمام المحكمة العلٌا )استبتناؾ التنمض( ، 

 علٌه ؼٌر مذتنب )تم  تبربته( ، أو ٌجب إعفابه أو الحكم علٌه بعموبة مع ولؾ التتنفٌذ أو ؼرامة
 كما ٌجب اإلفراج عن السجٌن المحكوم علٌه بالسجن حالما

 من لاتنون اإلجراءا  الجتنابٌة(. 518حددها الماضً )المادة ٌالتً  تلن  حتجزالمكون مدة ست
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 المدة األولٌة لالحتجاز لبل المحاكمة
 

 ةواحد وستنة( أشار فً المسابل اإلصالحٌة 6ال ٌمكن أن ٌتجاوز االحتجاز السابك للمحاكمة ستة )

 .جتنابٌةابل المسال (1)

 
 (526( أشار )المادة 6أن تتجاوز مدة احتجاز المُّصر لبل المحاكمة ستة ) ٌمكنال 

 
 تمدٌد مدة االحتجاز الولائً

تدبٌر ولابً  بتناء  على الرأي المبرر للمدعً العام ، ٌجوز لماضً التحمٌك إطالة فترة االحتجاز
 بوصفة دوافع خاصة. ال ٌمكن أن ٌتجاوز هذا التمدٌد:

 شار فً المسابل اإلصالحٌة ؛( أ6ستة )• 

 ( أشار فً المسابل الجتنابٌة.6ستة )• 

( أشار )المادة 6ال ٌمكن أن ٌتجاوز ستة ) ٌمكن تمدٌد فترة احتجاز الماصرٌن مرة واحدة فمط

 (.CPPمن  526

 
 جدول موجز: فترا  االحتجاز الماتنوتنً أثتناء االحتجاز السابك للمحاكمة

 االحتجاز مدة وقائياالحتجاز 

 وقائي األولال

 جتديد امكاىية

 وقائيال االحتجاز

 املدة القصوى

 وقائيال االحتجاز

 شورا 12 أشور 6 أشور 6 اإلصالحي

 أشار(  26x) شورا 12 شورا 12 اجليائي
 

 شورا 24

 
 

 رسمٌالول  ، ٌجب إطالق سراح المتام بعد هذا ا
 

 فترات االعتمال المانونٌة بعد التحمٌك
التصحٌحٌة أو إرسال المستتندا   ، إذا أصدر الماضً أمر اإللالة فً المحكمةفً تنااٌة المحاكمة 

 العام )إؼالق التحمٌك( ، وإتنه ٌرؼب فً إبماء الشخص لٌد االحتجاز، فاو ملزم بإلامة المدعًإلى 
 صٌاتنة دوافع.

ة ستنالتصحٌحٌة أشار فً  4فً هذه الحالة ، سوؾ ٌستمر االحتجاز لبل المحاكمة لمدة تصل إلى 

 من لاتنون اإلجراءا  الجتنابٌة(. 315و  314واحدة فً المسابل الجتنابٌة )المادتان 

 .رسمٌابعد هذا الول  ، ٌجب إطالق سراح المتام 
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 احلجس املؤقت
 ساعة لابلة للتجدٌد مرة واحدة فمط 48

 الجماورٌةبتناء على طلب مدعً 

      

  احملاكنةاالحتجاز قبل يف حالة     الشروط

  

 اجلرمية الواضخة )احلالة األوىل(

 ٌمكن لمدعً الجماورٌة أن ٌصدر أمر اإلٌداع 

 

ية 
دا

ب
بل 

ز ق
تجا

الح
ا

نة
حملاك

ا
 

 

 مدة االعتمال الولابً 

أشار فً المسابل اإلصالحٌة  6المبادئ: 

 وستنة فً المسابل الجتنابٌة. 
ن أن ٌتجاوز التمدٌد مرة ال ٌمكالتمدٌد:  

( أشار فً المسابل اإلصالحٌة، 6واحدة ستة )

( فً المسابل الجتنابٌة  بأمر 6ومرتٌن ستة )

 دوافع خاصة. 
 

ال ٌمكن أن ٌتجاوز ألصى مدة لالحتجاز لبل 

شارا فً المسابل اإلصالحٌة  12المحاكمة 

 شارا فً المسابل الجتنابٌة.   24و

 إحالة املشتبى بى

 بطلب من مدعً الجماورٌة

  

 جرائه غري واضخة )احلالة الجاىية(
ٌمكن لماضً التحمٌك إصدار أمر إٌداع  . أ

)بشكوى أو بؽٌر شكوى بطبٌعة الطرؾ 
 المدتنً(؛

بأي عمل ٌمن لؽرفة االتاام إصدار أمر  . ب
ا  باإلٌداع. إضافً للمعلوما  وأن تصدر أمر 

 

 ائي  هو شوء املعاملةاالعتقال الوق  االعتقال

 يف احلالة إصالحية أو اجليائية بعد التعلينات عيدئذ:  يف احلاللة اإلصالحية واجليائية أثياء التعلينات عيدئذ :  :تكونيف حالة التياقض 

  مذكرة إٌداع مدعً الجماورٌة متصلة
 بتنتاج اآلثار أمام المحكمة الجتنابٌة. 

 لٌس الدافع بشكل خاص لرار االحتجاز 
 المحكمة اإلصالحٌة من لبل

 تدخل ال  الحكم على األسس الموضوعٌة
 .شار واحد مدةفً 

 بدافع؛ لرار االحتجاز لٌس بالتحدٌد 
  المحكمة رده أمام لم ٌتم إطالق سراح المتام المحتجز أثتناء

 اإلصالحٌة أو الجتنابٌة
 الحتجاز السابك للمحاكمة بدوافع ا باٌصدر أمر لاضً التحمٌك ال

 خاصة
 تجاوز أولا  االحتجاز الماتنوتنً تم . 

  أشار بعد إرسال المتام إلى  4تتجاوز فترة االحتجاز

 المحكمة الجتنابٌة
  ًٌتجاوز طول فترة االحتجاز السابك للمحاكمة الت

 .أمر  باا ؼرفة االتاام ستنة واحدة
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 والمانونٌة  اإلدارٌة الوثائك . أ
 ولرارا ( واالعتمال لإلٌداع) أوامر هذه تشمل لد. المضاة لبل من اتنوتنٌةالم الوثابك وضع ٌتم

 .المحكمة

 سجل ، المتام سجل ،محضر اإلٌداع سجل ا ٌعتنًهذو. السجن إدارة لبل من اإلدارٌة الوثابك تعد

 .إلخ الجتنابً، والسجل علٌام المدعى

 المدعً مكتب لاضً لبل من الصفحا  جمٌع فً  ةوالتأشٌر تولٌعتنبؽً على مدٌر السجن الٌ. 1

 وكذلن لمعتمل،ل خروجالو دخولال تارٌخكما ٌجب علٌه تدوٌن بالتنظر إلى مذكرة اإلٌداع  .العام

 بسجل السجون مؤسسا  لجمٌع االلتزام ٌتم ولذلن. اإلفراج ٌحفز الذي الماتنون أو المحكمة لرار

 (.الجتنابٌة اءا اإلجر لاتنون من 632 المادة) محضر اإلٌداع

 

 ستند دون المحتجز الشخصموظؾ إداري احتجاز أي  ألي ٌجوز ال ، CCP 634 المادة بموجب

 .المختصة السلطة عن صادر صحٌح
 

 السجٌن عن باإلفراج إشعار تمدٌم االعتمال أمر اتنتااء من واحد شار لبل السجن مدٌر من ٌُطلب

 الحبس رهن االحتجاز فترة لتمدٌد بمسب لرار ؼٌاب فً. الملؾ ٌتبع الذي الماضً إلى

 للمحاكمة ٌتعرض الذي األلم بسبب علٌه، المدعى عن باإلفراج ملتزم السجن مدٌر ، االحتٌاطً

 .التعسفً االحتجاز بتامة

 التً المستتندا  جمٌع على تحتوي أن ٌجب. السجن فً سجٌن لكل الفردي الملؾ حفظ ٌتم. 2

 عن المؤل  اإلفراج بشأن أولً لضابً حكم ، اعتمال ةمذكر ، باإلحالة أمر) االحتجاز تبرر

 (.المحتجز

 

 
 والخٌرٌة الدٌتنٌة والجمعٌا  والمضابٌة اإلدارٌة السلطا  لبل من السجون زٌارا  تأمٌن ٌتم

 احترام تضمن وهً. بذلن المخولة والوطتنٌة اإلللٌمٌة المستوٌا  الدولٌة، المتنظما  من وؼٌرها

 .الخارجً العالم مع االتصاال  على والحفاظ المحتجزٌن حموق

 وكذلن والمضابٌة اإلدارٌة للسلطا  تسمح عملٌة أداة تعتبر ورلة خالل من المحتجز متابعة تتم

 ،(المتطوعٌن أخاللٌا  مٌثاق اتنظر) لوالٌتام الصارمة الحدود ضمن المدتنً، المجتمع أعضاء

 المضابً الوضع ٌحددون الوثٌمة، هذه فً تطوٌرها تم التً العتناصر بمساعدة. زٌنالمحتج لممابلة

 .المتناسب ؼٌر االحتجاز حاال  المختصة السلطا  إلى تتبعه وٌمكن للمحتجز
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 ............................................................................ RMPملؾ رلم محضر اإلٌداع أو رلم 

 ................................................................................. :الملؾ عن المسؤول المتطوع اسم

 : التحمٌك الذاتً .1

 ........االول : ................................................................................................ االسم

 ..............................................اللمب: ................................................... االسم الثاتنً: 

 المٌالد: ............................................................................................... مكان و تارٌخ

 :  ذكر           أتنثى          الجتنس: ........................................................................  الجتنسٌة

 : ................................................................................................................. المبٌلة

 ................................................... و...............................................  : ...... ابتنة/  ابن

 ...................................................................................................... االجتماعٌة الحالة

 ..........................................................................................: ........................ماتنةال

 السكن: ..................................................................................................................

 .............................................................................السابك: ............................. الحكم

 العناوٌن - .2

 : به االتصال ٌمكن الذي الشخص

 : .............................................. البرٌد االلكتروتنً: .............................................الااتؾ

 األولً التحمٌك -  .3

 / اإلٌماؾ ................................................................................................االعتمال مكان

 / اإلٌماؾ ................................................................................................االعتمال سبب

 كم فترة من الزمن؟ إلى          ال           تنعم ؟المؤل   لحجزا فً وضعن تم هل

 : .......................................الدرن أو CSP : .................................... الولابً االحتجاز مكان

 ....................................................................................... :الحجز فً االستماع جلسة أثتناء

 ......................................................................................... المعاملة؟ لسوء تعرض  هل -

 ....................................................................................................... ؟ من طرؾ من -

 له خضع الذي العالج وصؾ -

 ............................. االعتمال؟ بعد التحمٌك لاضً من أو المحاكمة لبل العام المدعً لبل من مع تسا هل

 ............................................................................:الجلسة أثتناء لمساعدتن محام لدٌن كان هل

 المعتمل  نٌسجال وضع - .4

 ........................................................ :سجن فً/                        / :             الدخول تارٌخ

 علٌه         لاصر :          المحكوم علٌه باإلكراه  لمحكومالمشتبه       ا المتام:         : الجودة

 ............................................................................... :االحتجاز فً المعٌشٌة الظروؾ وصؾ

 الملف متابعة -  .5

   .................................................................................................... ملفن؟ بعاٌت الذي من
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 ..........................................................................................................: ختامٌة مالحظا 

6

 المعتمل لحالة وفم ا تستكمل وترسل تنماذج من الرسابل

 .االتواو دائرةنوويية واجل دعياالعتقال غري املياشب مل ىقض . أ

  
 المادتان) محامٌه أو المتام لبلن لاضً التحمٌك م من لحظة أي فً المؤل  إلفراجطلب ا ٌجوز
 شعبة ربٌس أو العام المدعً من طلباا ٌمكن كما(. الجتنابٌة اإلجراءا  لاتنون من 451 و 329

 313 المادة) التعسفً أو التنظامً ؼٌر الولابً باالحتجاز علم لدٌه آخر شخص أي لبل من االتاام

 (.CCP 316 و( 3)

 
 المؤل  لإلفراج طلب تنموذج خطاب

 ام )فً مكتب( مح 
 )مدٌتنة( ؛ )تارٌخ(

 تلفون: 
 رلم الملؾ: 

 مذكرة اإلٌداع )تارٌخ(
 تنٌابة العامة:فارس ال

 تتنبٌه الى
 {المدٌتنة} الكبرى الدرجة محكمة الجماورٌة لدى مدعً السٌد

 
 المحاكمة لبل التعسفً االعتمال تنمض: الموضوع

 
 العام، المدعً السٌد
 .الاامش على بالملؾ المتعلك التعسفً لاالعتما إلؽاء مكاتنتكم إلى أتمدم
 أمر على بتناء   احتجازه تم ،{العتنوان} فً ممره ،)االسم بالكامل( شخص فً موكلً عن تنٌابة المادمة
 .ةالتام{ تارٌخ} متنذ لضابً
 موجود ؼٌر{ األول االسم+  االسم} االحتٌاطً الحبس لوضع الماتنوتنٌة الشروط أن أبلؽكم أن أود
 اإللؽاء أمر تجدٌد وعدم باالحتجاز، لاللتحاق دافع وجود عدم :باا الوفاء ٌتم لم ًالت الشروط وصؾ}
 المسؤول التحمٌك لاضً أمام مثول أي دون{ ذلن إلى وما الماتنوتنٌة، للمواعٌد االمتثال عدم تولؾ أو
 .ملفه عن

 من 316 و( 3)الفمرة  313 لمادتٌنل وفم ا  1الؽرفة  تحمٌك لاضً إخطار أن هذا بموجب أطلب

 .تشادفً  الجتنابٌة اإلجراءا  لاتنون
 لتوجٌه ،المعتنٌة باعتباركم الجاا  الجماورٌة، المدعً سٌدي متنكم، أطلب سبك، ما كل ضوء فً

 احتجازه ٌتم لم إذا الحرٌة فً الفور على{ االسم بالكامل} السٌد إطالق. المضٌة عن المسؤول الماضً
 .آخر لسبب
 مدٌر.التتمبلوا متنً فابك و الجماورٌة ، مدعً السٌد لبول ٌرجى الطلب، هذا متابعة اتنتظار فً
 {علٌه لمدعىل االسم الكامل} السٌد  نع

 {االسم الكامل}: محامٌه
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 اليوائي اإلفراج طلب . ب
 أو الجتنابً، الماتنون ضد جرٌمة تشكل ال فٌاا التحمٌك ٌتم التً الحمٌمة أن ٌرى متام ألي ٌمكن
 المواد)التناابً  لإلفراج طلب ا تشكل أن ٌمكن إلٌه، تتُنسب ال أتناا أو مثبتة، ؼٌر الحمٌمة هذه أن

 (.CCP من 446 و 436 و 329

 
 إلى لٌُرسل ةالتعسفٌ للمحاكمة السابك االعتمال بشأن للشكوى تنموذجً خطاب
 .االتاام شعبة ربٌس إلى أو االستبتناؾ محكمة العام إلى المدعً

  

 المتام اسم
 {لتارٌخا} ،{ المدٌتنة}

 {التارٌخ : }اإلٌداع مذكرة
 فارس التنٌابة العامة.

 ممكتنا ذلن كان إذا لإلشارة. : الااتؾ
 

 ربٌس اتنتباهتنلف  
 اإلصالحٌة المحكمة ؼرفة

 {اإلشارة إلى المدٌتنة} محكمة أو
 إطالق سراح تناابً طلب: الموضوع

 الربٌس، السٌد
ق سراحً إلصدار أمر إطال معالٌكم إلى بموجب هذا الخطاب أتمدم

بٌان } لـ{ التارٌخ } متنذ لضابً أمر بموجب وضعً تم الوالع، فً. التناابً
 االحتجاز فً لحبسً الماتنوتنٌة الشروط بأن أبلؽكم أن أود{. مسبول االتاام

 ال: باا الوفاء ٌتم لم التً للشروط وصؾ} بسبب مستوفاة تعد لم الولابً
 فالحمٌمة الجتنابً، لماتنونا بموجب جرٌمة متابعتاا تم التً الحمٌمة تشكل
 {الخ إلٌه، عزىٌ ال والوالع كذلن،لم تثب   لٌس 
 لاتنون من 329 و 4 الفمرتٌن ، 446 و 436 المادتٌن أحكام أساس على

 .حرٌة تامة إعطابً أن ٌجب تشاد، فً الجتنابٌة اإلجراءا 
تمدٌرا   ، سٌدي ، تتمبلوا أن أرجو ،مموافمتك الطلب هذا ٌلبً أن أمل على
 لفابمةا
 

 {األول االسم+  االسم: }المتام
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ACAT

 
 محامٌا   أو محامٌا   لٌس إتنه. سجٌن محامً أو محامٌا   لٌس والمفوض المدرب ACAT الـ متطوع

 .الشرٌكٌن للمحامٌن عمٌال  

 االعتماال  الجتنابٌة، ا اإلجراء ولاتنون العموبا  لاتنون بموجب تحدٌد، ACAT الـ المتطوع مامة

 وتمدٌم للسجتناء المعٌشٌة الظروؾ تمٌٌم فً مامته وتتمثل. مبررة ؼٌر أو تعسفٌة تعتبر التً

 .السجونة تنستنأل أفضل أدوا 

 إلى ٌستمع صدٌك لكتنه للماتنون، أستاذا   لٌس إتنه. للسجٌن تربوي مرافك هو ACAT الـ متطوع

 .المضابً الجااز متاها  فً أحٌاتنا   وٌتنسٌه وٌرٌحه السجٌن

ا ACAT الـ المتطوع وجد أن بعد  الواردة والتعلٌما  العتناصر، جمٌع أن ٌالحظ ، مسٌب ا احتجاز 

 المحامً ٌمرر. المذكورة العتناصر من بالتحمك ٌموم الذي المحٌل إلى تشٌر التتبع، ورلة فً

 حموق اتنتاان إصالح لضمان اتخاذها الواجب الخطوا  المشروع متنسك مع الوثٌك بالتعاون

 .ومااراته بشخصٌته ٌتعلك فٌما الممابال ، على ٌمتصر(. السجتناء) السجٌن

 التواصل ٌتم التالٌة الحمابك كاتن  إذا الفور على السجون إدارة إبالغ المتطوع الزابر على ٌجب

 :معه

 للخطر؛ حٌاته أو اآلخرٌن حٌاة تعرٌض •

 .الاروب مشارٌع •

 ؛ المعاملة سوء حاال  •

 .المحاكمة لبل التعسفً االعتمال ةحال •

 أوإلٌه  لالستماع المشروع إدارة من ممابلة طلب ول ، أي فً ،ACAT الـ متطوع لكل ٌمكن

 .مكتوب تمرٌر موضوع الجلسة هذه تكون أن ٌجب. سجٌن مع معٌتنة مشكلة عن التحدث

 مع ٌتوافك ابم السجن إدارة خالل من والمعتمل المتطوع بٌن المراسال  جمٌع تمر أن ٌجب

 رلم+  العتنوان) به االتصال معلوما  األحوال من حال أي فً المتطوع ٌمدم ال. السجن لواعد

 .للسجٌن( الااتؾ

 الـ متطوع خالل من تؽادر أو المستتندا  أو الرسابل أو)األؼراض(   الحزم تدخل أال ٌجب

ACAT. 

 فإن ذلن، ومع. تماما مجاتنا هً ؛متولع دعم أي تمدٌم ٌتم لم التطوعً، التنشاط هذا من كجزء

ACAT  المتطوعٌن تنملٌؤمن. 

 االمتثال عدم حالة فً. بدلة أعاله المذكورة التنماط باحترام المٌثاق هذا بتولٌع الزابر العضو ٌتعاد

 . الممكتنة الماتنوتنٌة المالحما  على مسبما الحكم دون المجموعة من الزابر استبعاد ٌمكن ،لاا
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FIACAT  
ACAT  الـ  الدولً تحاداالACAT ، ًفً أنشئت اإلنسان، لحموق حكومٌة غٌر دولٌة منظمة ه 

 جمعٌة ثالثٌن حوالً االتحاد ٌضم. اإلعدام وعموبة التعذٌب إلغاء أجل من تناضل ، 1987 عام

  .الكبرى الصحراء جنوب فً أفرٌمٌا نشطة 15 ؛الـ لارات أربع فً موجودة ،ACATS وطنٌة، الـ

 

FIACAT واإلللٌمٌة الدولٌة المتنظما  فً أعضاباا ٌمثل  

 والشعوب اإلتنسان لحموق األفرٌمٌة اللجتنة لدى مرالب وعضو( UN) المتحدة األمم لدى استشاري مركز لدٌاا

(ACHPR). FIACAT للفراتنكفوتنٌة الدولٌة المتنظمة سلطا  لدى معتمد أٌضا هو (OIF.) 

 الصلة ذا  التوصٌا  اعتماد إلى FIACAT الـ تادؾ ، الدولٌة لاٌبا ا إلى ألعضاباا المٌداتنٌة المخاوؾ تنمل خالل من

 .الحكوما  لبل من وتتنفٌذها

 الحرٌة، من الحرمان أماكن فً التعذٌب أعمال ومتنع اإلتنسان، لحموق الدولٌة االتفالٌا  تطبٌك فً FIACAT الـ ٌساهم

 على الدول تشجٌع خالل من اإلعدام عموبة كافحةم فً تشارن كما. العماب من اإلفال  مكافحة فً االختفاء ومكافحة
 .الحكم هذاتشرٌعا   إلؽاء

 ذلن فً بما العمل، مجموعا  من العدٌد فً مؤسس عضو وه FIACAT الـ فإن أفضل، بشكل صوتن تنسمع ولكً

 فً ووعض( ICAED) المسري االختفاء حاال  ضد الدولً والتحالؾ ،( WCADP) اإلعدام عموبة ضد العالمً التحالؾ

 (.HRDN) والدٌممراطٌة اإلتنسان حموق شبكة

 عتناصر لجعلام ACATS عمل ٌدعم وهو. أتنفسام تتنظٌم فً األعضاء الجمعٌا  تساعدو شبكتاا لدرة ٌموي FIACATالـ 

 .بلدهم سلطا  على والتأثٌر العام الرأي توعٌة على ولادرة المدتنً، المجتمع فً مامة فاعلة
. المشترن والتدخل التدرٌب مبادرا  تمدٌم خالل من التبادال ، تعزٌز خالل من حٌةال الشبكة على الحفاظ على تساعد إتناا

 .الدولً المستوى على التتابع لام وٌجلب ACATS إجراءا  ٌدعم فإتنه وبالتالً،

 
 

ACAT  تشاد 
 

ACAT إلى وتنتمً 1993 عام فً تأسست ، اإلنسان لحموق منظمة هً تشاد FIACAT 2222 عام منذ. 

 . تشاد فً اإلعدام وعموبة والمهٌنة والالإنسانٌة الماسٌة والمعاملة التعذٌب مكافحة فً ACAT الـ وتتمثل

 وظٌفة لدٌها. اإلنسان حموق لتعزٌز المانونٌة الصكون ونشر وتعزٌز إنشاء فً ٌساهم الغاٌة، هذه ولتحمٌك
 اإلعدام عملٌات لإللغاء تتوسل. شادت فً اإلنسان حموق مجال فً والتثمٌف والتدرٌب والٌمظة الولاٌة

 لحموق واإلللٌمٌة الدولٌة للمنظمات بدٌلة تمارٌر وتضع التعذٌب، ضحاٌا تساعد وهً. المسري واالختفاء
 .تشاد لطعتها التً االلتزامات تنفٌذ وترصد اإلنسان

 

 المحلٌة، والسلطا  المدتنً، المجتمع جمعٌا  مع بالتعاون ستنوا  لعدة تشادفً  ACAT  عمل  ، األهداؾ هذه لتحمٌك

 .واإلللٌمٌة الدولٌة والمتنظما  تشاد فً الموجودة الدبلوماسٌة والتمثٌال 
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  متنظما  أعضاء) جونــــالس فً ،السجتناء السجن ًــموظف للمضاء، ٌاٌن"
  المواطتنٌن ولجمٌع ،( المتدٌتنون االجتماعٌون، األخصابٌون ، المدتنً المجتمع
  الهــــاعتم من السجٌن ارـــــمس الوثٌمة هذه تصؾ السجٌن، موقبح الماتمٌن
 .راحهــــــــس إطالق حتى
 

  ، الماتنون تطبٌك إمكاتنٌة عدم ضد المحتجزٌن لألشخاص حمٌمٌة دفاع أداة

 . "السجن بعالم متصل شخص ألي عتناا ؼتنى ال التً األداة هو الدلٌل هذا

 

 

FIACAT 

 شارع التحرر 96 

 فرتنسا -فٌتنسٌن   94300

 47 10 64 58 1 (0) 33+تلفون   

  fiacat@fiacat.orgالبرٌد اإللكتروتنً:  

   www.fiacat.org المولع اإللكتروتنً

 ACAT تشاد 

 حً شموا

 2231ص.ب 

 تشاد -تنجامٌتنا 

 47 51 10 66  /  20 93 28 66 235+ الااتؾ

  acatchad2017@gmail.com البرٌد اإللكتروتنً

 

    

 

 تخطٌط التتنموي،الا المتنشور بدعم مالً من وزارة االلتصاد وتم إعداد هذ
 (PRAJUST II)  المرحلة الثاتنٌة -، وضمن إطار مشروع دعم العدالة  (EDF)لتتنمٌة ل األوروبٌةوطتنً لصتنادٌك  آمر

 .هً وزارة العدل المسؤولة عن حموق اإلتنسان PRAJUST II الـ الوزارة المشرفة على  .FEDللـ  11للـدورة الـ
وال ٌمكن اعتبارها بأي حال من األحوال تعكس وجاة تنظر  ACAT Tchad و FIACAT وى المتنشور هو المسبولٌة الوحٌدة لـإن محت

  .االتحاد األوروبً أو وزارة االلتصاد وتخطٌط التتنمٌة

mailto:fiacat@fiacat.org
http://www.fiacat.org/
mailto:acatchad2017@gmail.com

