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إعالن الحقوق
ُتعطى لشخص رهن ال ّتوقيف لل ّنظر
ً
سنة – نموذج عا ّم)
(القاصرون من سنّ  13إلى 18

يجب أن ُتقدم إليك المعلومات الواردة أدناه بلغة يمكنك

فهمها.

يمكنك االحتفاظ بهذه الوثيقة خالل مدّة التوقيف
لقد ت ّم إبالغك بأ ّنه قد ت ّم توقيفك لل ّنظر بسبب وجود سبب أو عدّة أسباب معقولة ضدّك تدعو لالشتباه في كونك قد ارتكبت أو حاولت ارتكاب
جريمة يعاقب عليها بالسّجن.
ّ
يحق لك معرفة وصف وتاريخ ومكان الجريمة ال ّتي ت ّم ا ّتهامك بارتكابها والدّوافع المب ّررة لتوقيفك.
ً
ساعة .عند انتهاء تلك المدّة ،يمكن لوكيل الجمهوريّة
سيت ّم االستماع إلفادتك حول هذه الوقائع خالل فترة ال ّتوقيف ال ّتي قد تمت ّد إلي أربع وعشرين
ً
ساعة أخرى وذلك إذا ما كانت العقوبة ال ّتي يمكن أن
(أو قاضي ال ّتحقيق أو قاضي األحداث) أن يق ّرر تمديد فترة ال ّتوقيف لمدّة أربع وعشرين
تواجهها تصل إلى سنة حبس على األقلّ .غير أ ّنه إذا كان عمرك يق ّل عن ً 16
سنة ،فإ ّنه ال يمكن تمديد فترة االحتجاز إال ّ إذا كانت الجريمة
المشتبه في ارتكابك لها تزيد عقوبة السّجن فيها أو تساوى لخمس سنوات .وقد تمثل أمام هذا القاضي ،عبر شاشة عرض عبر الفيديو إذا اقتضى
األمر.
وبانتهاء مدّة ال ّتوقيف ،سيعود األمر لقرار وكيل الجمهورية (أو قاضي ال ّتحقيق أو قاضي األحداث) ،إمّا بمثولك أمام هذا القاضي أو بإطالق
سراحك .في الحالة األولى ،ستمث ُل أمام القاضي خالل مدّة أقصاها عشرون ساعة تبدأ من وقت انتهاء فترة توقيفك.
لقد تم إبالغك كذلك بأ ّنك تتم ّتع بالحقوق ال ّتالية :
إخطار بعض األشخاص
شرطة القضائيّة بإخطار والديك أو الوصيّ عليك ،أو ال ّ
سيقوم أحد ضبّاط ال ّ
شخص أو المؤسّسة ال ّتي ت ّم إيداعك لديها بإجراء توقيفك.
كما يمكنك أيضًا إخطار صاحب عملك.
وإذا كنت تحمل جنسيّة أجنبيّة ،فإ ّنه يمكنك كذلك إخطار السّلطات القنصليّة ال ّتابعة لبلدك.
غير أ ّنه يمكن لوكيل الجمهوريّة (أو قاضي ال ّتحقيق أو قاضي األحداث) االعتراض مرّة أخرى على هذه ّ
الطلبات تبعًا لمقتضيات ال ّتحقيق .وإذا لم
تطرأ أيّة ظروف قاهرة ،ستت ّم هذه اإلجراءات خالل مدّة أقصاها  3ساعات تبدأ من وقت تقديم طلبك.
الفحص من قبل أحد األط ّباء
يمكنك طلب فحصك من قبل أحد األطبّاء .وفى حالة تمديد فترة ال ّتوقيف ،يمكنك طلب فحصك مرّة أخرى من قبل أحد األطبّاء .ويمكن كذلك تقديم
هذه الطلبات من قبل والديك ،أو الوصيّ عليك أو ال ّ
شخص أو المؤسّسة ال ّتي ت ّم إيداعك لديها.
غير أ ّنه إذا كان عمرك يق ّل عن ً 16
سنة ،فإنّ وكيل الجمهوريّة (أو قاضي ال ّتحقيق أو قاضي األحداث) سيقوم تلقائ ّيا ً بتعيين طبيب لفحصك.
صمت
اإلدالء بمعلومات ،أو اإلجابة عن األسئلة أو التزام ال ّ
ّ
فسيحق لك خالل جلسات االستماع:
بمجرّد تحديدك لهويّتك،
 اإلدالء بمعلومات، أو اإلجابة عن األسئلة الموجّهة إليك، أو التزام الصّمت.توكيل محام للدّ فاع عنك
 اختيار المحاميويمكنك مع بدء فترة ال ّتوقيف ،وفى حالة تمديد فترة االحتجاز ،ومع بدء تنفيذ هذا ال ّتمديد ،أن تطلب توكيل محام من اختيارك للدّفاع عنك .إذا لم
تكن قادرً ا على توكيل محام أو إذا لم تتم ّكن من اال ّتصال بالمحامي ّ
الذي قمت باختياره ،فإ ّنه يمكنك طلب تعيين محام بشكل تلقائيّ .

ويمكن كذلك توكيل محام للدّفاع عنك من قبل والديك أو الوصيّ عليك ،أو ال ّشخص أو المؤسّسة ال ّتي ت ّم إيداعك لديها.
ّ
لتدخل المحامي
المقررة
 الحضور والمهلةّ
ويمكن للمحامي:
 ال ّتحدّث إليك لمدّة  30دقيقة في ظروف تضمن خصوصيّة المحادثة؛ -ويمكنه أي ًضا ،بطلب منك ،الحضور معك خالل جلسات االستماع
والمواجهات.
في هذه الحالة ،فإنّ جلسة االستماعاألولى ال يمكن أن تبدأ دون حضور محاميك ،إال ّ إذا كانت تتعلّق فقط بعناصر ذات صلة بالهويّة ،وذلك قبل
انتهاء مهلة السّاعتين وف ًقا لإلخطار ّ
الذي وُ جّه إليه بطلبك.
غير أنّ جلسة االستماع األولى لك يمكن أن تبدأ فورً ا ،ح ّتى مع غياب محاميك ،بإذن من وكيل الجمهوريّة (أو قاضي ال ّتحقيق أو قاضي األحداث)،
إذا كانت مقتضيات ال ّتحقيق تتطلّب ذلك.
إذا حضر محاميك أثناء انعقاد إحدى جلسات االستماع أو خالل إحدى المواجهات ،فإ ّنه يمكن ،بطلب منك ،مقاطعة هذا اإلجراء للسّماح لك
بمحادثته.
ومع ذلك ،فإ ّنه يمكن لوكيل الجمهوريّة (أو قاضي ال ّتحقيق أو قاضي األحداث) وقاضي الحريّات واالحتجاز ،وألسباب قاهرة وبشكل استثنائيّ  ،أن
يق ّرروا إرجاء حضور محاميك لجلسات االستماع ،لمدة تصل إلى  12ساعة ،قابلة لل ّتجديد لمرّة واحدة ،وذلك إذا كانت عقوبة السّجن المع ّرض لها
تصل إلي خمس سنوات على األقلّ.
مساعدة وحضور أحد المترجمين
ّ
يحق لك االستعانة بمترجم لحضور جلسات االستماع معك ولل ّتواصل مع محاميك بصفة
إذا كنت ممن ال يتحدّثون أو يفهمون اللّغة الفرنسيّة،
مجانيّة.
حقّ طلب إنهاء ال ّتوقيف
وإذا ما كان وكيل الجمهوريّة أو قاضي ال ّتحقيق أو قاضي األحداث بصدد احتمال تمديد فترة ال ّتوقيف ،فإ ّنه يمكنك عندئذ طلب عدم تمديد ذلك
اإلجراء.
إمكان ّية ّ
االطالع على بعض مستندات مل ّفك
ّ
االطالع على:
ويمكنك ،بطلب منك أو من محاميك ،وكح ّد أقصى قبل تمديد فترة االحتجاز المحتملة ،طلب
 محضر إخطار توقيفك لل ّنظر؛الطبيب ّ
شهادات الطبيّة المح ّررة بمعرفة ّ
شهادة أو ال ّ
 ال ّالذي قام بفحصك.
 محضر أو محاضر جلسات استماعك.إعالنك باإلجراءات الم ّتخذة
وبانتهاء فترة ال ّتوقيف ،وإذا لم يت ّم ا ّتخاذ أيّ قرار من قبل وكيل الجمهوريّة باستكمال هذا اإلجراء ،فإ ّنه يمكنك ،عقب انتهاء م ّدة تصل إلى س ّتة
أشهر ،أن تسأل وكيل الجمهوريّة في دائرة االختصاص ال ّتي ت ّم تنفيذ إجراء ال ّتوقيف بها عن القرار المزمع ا ّتخاذه في هذه القضيّة.

