
  
  
  

  إلى السادة
  ن  لدى محاكم االستئنافين العاميالمدع

  ووكالء الجمهورية  لدى محاكم  الواليات
  

  حول السياسة الجنائية . الموضوع: تعميم 
  

اغتصاب وسطو وصافها من قتل وأتطورا خطيرا للجريمة بجميع انتشارا ولقد عرفت البالد منذ فترة      
المدارس  وخاصة األوساط الهشة  فيمسلح وتهريب المخدرات والمتاجرة فيها وتغلل استعمالها 

  .فقيرة الشرائح الحاظر ووالم
، بحثا ومتابعة  اإلجراميةمكافحة الظاهرة  فيولئن كانت مختلف األجهزة القضائية قد قامت بواجبها 

ط والفاعلية وتتبع اوتحقيقا ومحاكمة ، فان علينا مضاعفة الجهود والعمل بروح جديدة يطبعها االنضب
ما  متابعة المجرمين واالستفادة من فيسياسة جنائية تتسم باحترام النصوص وحسن تطبيقها والصرامة 

  .إمكانياتيوفره العلم والتقنيات الحديثة من 
    يتعين عليكم:ـ وفي هذا اإلطار  

 عملهمبالتعليمات  الالزمة  لحسن سير  القضائية، و مدهم يةضبطعن كثب على عمل الاإلشراف ـ 
وا لالمشتبه فيهم ، وأن تو مخافر اعتقالدورية ل والقيام بزياراتآجال الحراسة النظرية ظروف و مراقبةو

تكييف ال في الدقةزام من محاضر مع التأمامكم  يحالوما  إليكم من شكايات يتم تقديمه لما عناية خاصة
  .  كل قضية  اختالف ظروف مييز إال على أساستدون  القضايا  المتشابهةعلى  التصرفالموضوعية فى و
ز بين يتميوالبصورة عقالنية تتماشى مع السياسة الجنائية المتبعة  يهاإلوء تقيد بآجال الطعون واللجال ـ

ه من ذوى والسلم االجتماعي أو كان مرتكب فيمؤثرا أدلته ، في،قويا وقائعه  فيالقضايا فما كان خطيرا 
  لتخفيف الضغط على المحاكم. السوابق استنفدت فيه أوجه الطعن الممكنة

 ةاجهوالو كمهي ثمرة عملفبها أمام المحاكم  ونتتقدم التيالمذكرات والطلبات االعتناء بشكل ومضمون ـ 
. مسببةآراؤكم مدعومة بالحجج وطلباتكم أن تكون يجب ف .من خاللها كميحكم علي التي  



فة عامة وبص اسمعتهلها تأثير على األمن و السلم االجتماعي أو مصالح البالد أو  التياالنتباه للقضايا  ـ
د.لمصالح الب الطلبات المناسبة التي تحقق اكل القضايا التي تكون فيها الدولة أو مؤسساتها طرفا، فتقدمو  

يض أموال للقضايا المتعلقة بجرائم الفساد المالي من اختالس ورشوة وتبيخاصة أولية منح ويتعين هنا 
  .حريات وحقوق اإلنسانمن  مست تيالجرائم الوجرائم اإلرهاب والمخدرات و االسترقاق والتعذيب و 

ل اإلدانات بالعقوبات البدنية وتحصيما يتعلق  وخاصة منهابصرامة ية تنفيذ القرارات واألوامر القضائ ـ
  .مالية أوبدنية كانت المالية حتى يتحقق الردع المرجو من تطبيق العقوبة الجنائية 

 ل فىوعدم التساه حضار وأوامر الوضع تحت المراقبةبضرورة متابعة تنفيذ أوامر القبض واإل وأذكركم
جدية.التنفيذها لما ينجر عن ذلك من انطباع بعدم   

تنفيذ على توصيل العدالة للمتقاضين في القضايا المدنية من خالل تيسير مد يد المساعدة لالعمل ـ  
.ما تأكدتم من توافر شروط تنفيذهاالقرارات واألوامر النافذة كل  

فرضها إلى خصوصية مسطرة اإلكراه البدني وطابعها االستثنائي والقيود التي ت هنا الفت انتباهكم كما
  .فى هذا المجالالمعاهدات الدولية 

 ليهاـ العناية بإعداد اللوائح الشهرية والسهر على وصولها إلى الجهات التي أوجبت النظم إرسالها إ
. والعمل على حسن استغاللها  

ال ما اتخذتم لعدة تعميمات ، فلم نبلغ بما يفيد توصلكم بتلك التعميمات وومع أن هذه النقاط كانت موضوعا 
 ذتموه اتخبتوصلكم  بهذا التعميم وما   إشعارنا من اجراءات لوضعها موضع التنفيذ ، وعليه اطلب منكم 

 من إجراءات لتنفيذه والتقيد بمضمونه.
 وفقنا هللا وإياكم.
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