
مكتب بيروت
مركز جفينور - بلوك ج - الطابق  السادس

شارع كليمنصو
بيروت

لبنان

تلفون: 401 738 1 (0) 961+
فاكس: 402 738 1 (0) 961+

مكتب رام الله
شارع املعارف 34

رام الله / البيرة
الضفة الغربية

فلسطني

تلفون: 6297 295 ( 2) 972+
فاكس: 6295 295 ( 2) 972+

مكتب تونس
14 نهج ابن زهر

شقة عدد 1 - الطابق األول
احلدائق 1082 

 تونس

تلفون: 755 786 71 216+
فاكس: 865 286 71 216+

DCAF Beirut

Gefinor Center - Block C - 6th Floor
Clemenceau Street
Beirut
Lebanon

Tel: +961 (0) 1 738 401
Fax: +961 (0) 1 738 402

DCAF Ramallah

Al-Maaref Street 34
Ramallah / Al-Bireh
West Bank
Palestine

Tel: +972 (2) 295 6297
Fax: +972 (2) 295 6295

DCAF Tunis

14, Rue Ibn Zohr – 1er  étage
Cité Jardins
1082 Tunis
Tunisie

Tel: +216 71 786 755
Fax: +216 71 286 865

DCAF Head Office, Geneva
By Post:
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
P.O.Box 1360
CH-1211 Geneva 1
Switzerland

For Visitors:
Rue de Chantepoulet 11
CH-1201 Geneva 1
Switzerland

Tel: +41 (0) 22 741 77 00
Fax:+41 (0) 22 741 77 05

www.dcaf.ch





قانون جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا

الييفييصييلييني 2 و3 و4. 5 من  فييي  إليييييهييا  مييشييار  مييخييالييفيية  أي 
قانون منع اجلرمية املنظمة، 1998 (قانون 121 لسنة 

(1998
قانون  من  (و)   6 .13 القسم  في  إليها  مشار  مخالفة  أي 
 140 (قانون   1992 وتهريبها،  املييخييدرات  في  االجتييار 

لسنة 1992)
أسلحة  انتشار  منع  قانون  في  إليها  مشار  مخالفة  أي   7 .

الدمار الشامل، 1993 (قانون 87 لسنة 1993) 
الييذخيييييرة  تييهييريييب  أو  فييي  بالتعامل  تتعلق  مخالفة  أي  8 .
غير  واحليييييازة  التسليح  أو  املتفجرات  أو  األسييلييحيية  أو 

املشروعة ملثل هذه األسلحة أو املتفجرات أو التسليح. 
أي مخالفة منصوص عليها في الفصل 2 والقسم 34. 9 من 
قانون منع ومحاربة أنشطة الفساد، 2004 (قانون 12 

لسنة 2004) 
املييسيياعييدات  تنظيم  قييانييون  فييي  إليها  مييشييار  مخالفة  أي  10 .
 (1998 لسنة   15 (قانون   1998 األجنبية،  العسكرية 
محددة  أنشطة  وتنظيم  املرتزقة  أنشطة  منع  قانون  أو 
في البالد أثناء الصراع املسلح، 2006 (قانون 27 لسنة 

(2006
ملراقبة  الييوطيينييي  الييقييانييون  فييي  إليييييهييا  مييشييار  مخالفة  أي  11 .

األسلحة التقليدية، 2002 (قانون 41 لسنة 2002)
مدى  السجن  إلييى  عليها  العقوبة  تصل  قييد  مخالفة  أي  12 .

احلياة. 
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رزمة - سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

ال يقلل أداء املهام املنصوص عليها للقاضي املتقاعد من  2 .
في  إليها  املشار  للشكاوى  املستقلة  املديرية  صالحيات 
أي  ضد  املقدمة  الشكاوى  في  التحقيق  عند   50 القسم 
التحقيق في اجلرائم  أعضاء مديرية  ذلك  عضو مبا في 

ذات األولوية.
ال يجوز للقاضي املتقاعد التحقيق في الشكاوى املتعلقة  3 .
احملقق  اختصاص  نطاق  فييي  تقع  استخباراتية  بييأمييور 

العام لالستخبارات. 
وعلى  بالشكل  شييكيياوى  تلقي  املتقاعد  للقاضي  يجوز  4 .

الشكل املنصوص عليه: 
أ. من أي عضو عام ميكنه تقدمي دليل على خرق خطير 
جتريه  حتقيق  أي  نتيجة  حلقوقه  قانوني  غير  أو 

املديرية. 
	. أي عضو من املديرية ميكنه تقدمي دليل على أي نفوذ 
أو تدخل غير مناسب ميارس عليه نتيجة إجراء أي 

حتقيق. 
يقوم  أن  شكوى  أي  تلقيه  فور  املتقاعد  للقاضي  يجوز  5 .
بالتحقيق فيها أو إحالتها على سبيل املثال ال احلصر إلى 
األمانة أو املديرية املستقلة للشكاوى أو املفوض الوطني 
املدير  أو  املختص  املقاطعة  أو مفوض  املديرية  أو رئيس 
أو  العام لالستخبارات  أو احملقق  العامة  للنيابة  الوطني 
الفصل 9 من دستور  أي مؤسسة منصوص عليها في 

جمهورية جنو	 أفريقيا، 1996. 
يقدم القاضي املتقاعد تقريرا عن نتيجة أي حتقيق يجريه  6 .

أو بشأن أي إحالة يقوم بها إلى الوزير. 
يجوز للقاضي املتقاعد أن يطلب احلصول على معلومات  7 .
من املدير الوطني للنيابة العامة متى كان ذلك ضروريا 
إلجراء القاضي للتحقيق، على أنه يجوز للمدير الوطني 
أسبا	  على  بناءا  الطلب  هييذا  يرفض  أن  العامة  للنيابة 

معقولة. 
متى استلزمت الضرورة املعقولة ألداء القاضي املتقاعد  8 .

ملهامه: 
أ. يجوز له احلصول على املعلومات والوثائق اململوكة 

للجهاز 
	. يجوز له الدخول إلى أي مبنى أو مقر  خاص باجلهاز 

للحصول على مثل هذه املعلومات أو الوثائق
أي  من  معقولة  مساعدة  أي  على  احلصول  له  ج. يحق 

من األعضاء 
يقوم القاضي بتقدمي تقرير سنوي إلى البرملان عن أدائه  7 .

ملهامه 

املتقاعد  القاضي  من  يطلب  أن  املديرية  لرئيس  يجوز  8 .
بالتحقيقات  تتعلق  مزاعم  أو  شكاوى  أي  في  التحقيق 
الييتييي جتييريييهييا املييديييرييية أو أي تييدخييل مييزعييوم فييي هييذه 

التحقيقات 
ال يحق ألي شخص يقدم شكوى مبوجب هذا القسم أن  9 .
أم  ضده  حتقيق  وجود  من  للتأكد  القسم  هذا  يستخدم 
ال، وال يحق له أيضا تأخير أو التدخل في أو إنهاء هذا 

التحقيق، إن وجد. 
على الوزير التأكد من أن القاضي املتقاعد لديه ما يكفي  10 .

من املوظفني واملوارد للقيام مبهامه. 

)eeA( )1( 24 القسم
حتددت األمور التالية واملتعلقة مبديرية التحقيق في اجلرائم 

ذات األولوية مبوجب أحكام القسم 17 ج: 
طريقة وفترات اإلفصاح عن الوضع املالي  (أ أ) 
وغيره من املنافع على النحو املطلو	 وفقا 

ألحكام القسم 17 هي (7) (أ)   
مديرية  أعييضيياء  نييزاهيية  اختبار  إجييييراءات     (	 	)
على  األولييوييية  ذات  اجلرائم  في  التحقيق 
 (8) هي   17 القسم  في  إليه  املشار  النحو 

(أ)   
(ج ج)     إجراءات ضمان سرية املعلومات املتحصل 
في  عليه  امليينييصييوص  اليينييحييو  عييلييى  عليها 

القسم 17 هي (8) (ج)   
االستخبارات  (د د) 

(هي هي)  يتعني توضيح شكل وطريقة الشكاوى على 
 (4) ل   17 القسم  فييي  إليييييه  املييشييار  النحو 

للقاضي املتقاعد  

جدول
القسم 16 )2( )أ أ( - أ 

اخليانة العظمى  1 .
أي مخالفة مشار إليها في الفقرة (أ) من تعريف "املخالفة  2 .
احملددة" من قانون حماية الدميقراطية الدستورية ضد 
األنشطة اإلرهابية وغيرها من األنشطة األخرى، 2004 

(قانون 33 لسنة 2004)
التحريض  3 .

إليها في اجلييدول 1. 4 من قانون تنفيذ  أي مخالفة مشار 
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 2002 

(قانون 27 لسنة 2002). 
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قانون جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا

	. أي وزير آخر يعينه الرئيس من وقت آلخر
يجوز للجنة الوزارية حتديد: 2 .

املديرية  بيييأداء  الصلة  ذات  التوجيهية  أ. اإلرشييييادات 
ملهامها 

	. اإلرشادات التوجيهية ذات الصلة بتحديد املخالفات 
الوطنية ذات األولوية بواسطة رئيس املديرية وفق 

أحكام القسم الفرعي 17 د (1) (أ) 
التوجيهية اخلاصة بتحويل أي مخالفة  ج. اإلرشييادات 
املفوض  بواسطة  املديرية  إلى  املخالفات  من  فئة  أو 
الوطني لتحقق فيها املديرية وفقا للقسم 17 د (1) 

 (	)
د. إجراءات تنسيق أنشطة اإلدارة وغيرها من اإلدارات 

واملؤسسات احلكومية ذات الصلة.
3 .

وجتتمع  املديرية  أداء  على  الوزارية  اللجنة  أ. تشرف 
ال  أن  على  احليياجيية،  تقتضي  حسبما  منتظم  بشكل 

تقل االجتماعات عن أربعة اجتماعات سنويا.
املفوض  يقوم  الييوزارييية،  اللجنة  من  طلب  على  	. بناءا 
األداء  عن  تقارير  بتقدمي  املديرية  ورئيس  الوطني 

والتنفيذ إلى اللجنة الوزارية. 

اللجنة التشغيلية
املادة 17 ي

 1 .
أ. مبوجب ذلك يتم إنشاء جلنة تسمى اللجنة التشغيلية، 

تضم: 
املفوض الوطني، كرئيس   (أ أ) 

(	 	)   رئيس املديرية، كنائب للرئيس  
(ج ج)     املدير الوطني للنيابة العامة  

االستخبارات  (د د) 
(هيييي هييييي)  مييديييرو عييمييوم املييالييييية واليييعيييدل والييتييطييوييير 
الوطنية االستخبارات  ووكالة   الدستوري 

والشئون الداخلية  
مفوض جهاز اإليرادات بجنو	 أفريقيا (و و) 

رئيس مركز االستخبارات املالية (ز ز) 
التشغيلية  اللجنة  تتطلبه  آخر  شخص  أي  (ح ح) 

من وقت آلخر للمدة التي حتددها اللجنة. 
	. يييجييوز تعيني مييسييئييول بييدرجيية مييسيياعييد مييفييوض أو 
من  أي  لتمثيل  دائم  بشكل  األقل  على  مديرين  كبير 
األشييخيياص املييذكييورييين أعيياله حييال عييدم وجييودهييم، 
(أ)  الفقرة  في  املذكور  املسئول  يحضر  أن  شريطة 

أيضا. 
تتولى اللجنة التشغيلية:  2 .

واملساعدة  الدعم  تقدمي  وتيسير   ومراقبة  أ. مراجعة 
من اإلدارات واملؤسسات احلكومية املعنية للمديرية 

وكذا ما يتعلق باإلعارة إلى املديرية، والتطرق إلى 
املشاكل التي تنشأ حيال هذا الدعم واملساعدة. 

وقت  ميين  الييوزارييية  اللجنة  تطلبها  مييهييام  أي  	. أداء 
آلخر. 

املساعدة  بشأن  الوزارية  اللجنة  إلى  تقارير  ج. رفع 
املتبادلة بني اإلدارات والتعاون مع املديرية

د. االجتماع بشكل منتظم حسبما يتم طلب ذلك للوفاء 
مبهامها، على أال يقل ذلك عن أربع مرات سنويا. 

اإلشراف البرملاني
املادة 17 ك

واللجان  املييديييرييية  أداء  على  بفاعلية  الييبييرملييان  يشرف  1 .
املنشأة مبوجب هذا الفصل. 

يضم التقرير السنوي املرفوع من املفوض الوطني إلى  2 .
البرملان مبوجب القسم 55 (د) من قانون إدارة املالية 
عن  تقريرا   (1999 لسنة   1 (قييانييون   1999 العامة، 

أنشطة املديرية. 
القسم  فييي  املييذكييور  الييسيينييوي  التقرير  إلييى  بيياإلضييافيية  3 .
الفرعي (2)، يقوم رئيس املديرية في أي وقت متى طلب 

منه البرملان ذلك، تقدمي تقرير عن أنشطة املديرية. 
يقدم الوزير إلى البرملان أي إرشادات توجيهية مشار  4 .
إليها في القسم 17 ط (2) (أ) و (	) و (ج) للموافقة 

عليها. 
في  عليها  امليينييصييوص  التوجيهية  اإلرشيييييادات  تعتبر  5 .
(أ) و (	) و (ج) موافق عليها من  القسم 17 ط (2) 
قبل البرملان إذا لم يبت فيها البرملان في غضون ثالثة 

أشهر من تاريخ تقدميها. 
يقوم الوزير في مدة ال تتخطى ثالث سنوات من تاريخ  6 .
العمل بهذا القسم بتقدمي تقرير إلى البرملان بشأن أي 

تعديالت تشريعية مطلوبة لتحسني أداء املديرية.

 آلية الشكاوى
املادة 17 ل

1 .
وكبير  العدل  وزير  مع  التشاور  بعد  الوزير  أ. يقوم 
القضاة بتعيني قاض متقاعد للتحقيق في الشكاوى 

املشار إليها القسم الفرعي (4) 
	. ألغيييييراض الييفييقييرة (أ) يييقييصييد مبييصييطييلييح "قييياض 
متقاعد" القاضي املنتهية خدمته حسبما هو مشار 
إليه في "قانون مكافأة وشروط تعيني القضاة"، 

2001 (قانون 47، 2001). 
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األسرة  "أفييراد  مصطلح  يشير  (أ)،  الفقرة  	. لغرض 
األقربني" إلى الزوج (الزوجة) أو الشريك املدني أو 
شريك احلياة الدائم لهذا الفرد، ويشمل ذلك األطفال 
نفس  فييي  املقيمني  املعالني  األسيييرة  وأفيييراد  املعالني 

املنزل مع هذا الفرد. 
8 .

أ. يجوز للوزير وضع إجراءات الختبار نزاهة أعضاء 
املديرية  تشمل خدع عشوائية أو اختبار الكشف عن 
الكحول واملخدرات أو استخدام جهاز كشف الكذ	 
أو أداة مماثلة للتأكد أو التثبت أو الكشف علميا عن 

مدى صحة ما أدلى به شخص ما. 
ألي  الالزمة  الضرورية  العينات  من  إي  أخذ  	. يجوز 
يييتييم أخييذ  أن  الييفييقييرة (أ) شييريييطيية  فييي  اخييتييبييار ورد 
العينات من اجلسد بواسطة ممارس طبي مسجل أو 

ممرضة مسجلة. 
املعلومات  سييرييية  لضمان  إجييييراءات  الييوزييير  ج. يضع 
املتحصل عليها من اختبار النزاهة إذا كانت مثل هذه 

اإلجراءات موافقة ملا ورد في الفقرة (أ) 

النهج متعدد التخصصات
املادة 17 و 

منها  طلب  متى  احلكومية،  واملؤسسات  اإلدارات  تأخذ  1 .
ذليييك، خييطييوات مييعييقييوليية ملييسيياعييدة املييديييرييية فييي حتقيق 

أهدافها. 
يطلب املفوض الوطني إعارة أي موظفني من أي إدارة أو  2 .
هذه  املديرية  رئيس  طلب  متى  أخرى  حكومية  مؤسسة 

اإلعارة. 
واملؤسسات  اإلدارات  ميين  املييعييارون  املوظفون  يساعد  3 .
احلكومية ذات الصلة املديرة في أداء مهامها مبا يشمل 
ومركز  أفريقيا  بجنو	  اإليييييرادات  جهاز  ميين  موظفني 

االستخبارات املالية وإدارة الشئون الداخلية. 
وجود  ضمان  العامة  للنيابة  الوطني  املدير  على  يتعني  4 .
والتعاون  املديرية  أعضاء  ملساعدة  املدعني  من  مجموعة 

معهم في إجراء التحقيقات.
رئيس  أو  املعنية  احلكومية  ليييإدارة  العام  املدير  يحدد  5 .
املؤسسة احلكومية املعنية املشار إليهم في القسم الفرعي 
املوظفني  الييوطيينييي،  املييفييوض  ميين  طلب  على  بيينيياءا   ،(2)
التي  البنود والشروط  للمديرية وفق  املناسبني لإعارة 
العام  واملدير  الوطني  املفوض  بني  عليها  االتفاق  سيتم 

لإدارة أو رئيس املؤسسة احلكومية املعنية. 
دون االنتقاص من مهام اجلهاز فيما يتعلق باستخبارات  6 .
االستخبارات  قييانييون  فييي  وارد  هييو  وحسبما  اجلييرائييم 
لسنة   39 (قيييانيييون   1994 الييوطيينييييية،  اإلسييتييراتيييييجييييية 

1994)، حتصل املديرية على دعم من قسم استخبارات 
اجلرائم في اجلهاز جلمع أو ربط أو تنسيق أو استخدام 

استخبارات اجلرائم في أداء هذه املهام. 
7 .

شخص  أي  يحتفظ  الوطني،  املييفييوض  طلب  مييا  أ. إذا 
بالصالحيات   (3) الفرعي  القسم  مبييوجييب  مييعييار 
ينظم  قييانييون  أي  فييي  املكفولة  واملييهييام  والييواجييبييات 
الصالحيات والواجبات واملهام لإدارة أو املؤسسة 
املعنية وأن ميارس هذا الشخص هذه الصالحيات 
أو  املديرية  إمييرة رئيس  والييواجييبييات واملييهييام حتييت 
للشروط  وفقا  ذلييك  يكون  أن  على  عنه،  ينو	  من 
التي يحددها رئيس اإلدارة أو املؤسسة احلكومية 

املعيرة. 
	. على الشخص املعار مبوجب الفقرة (أ) تنفيذ مهامه 
املؤسسة  أو  اإلدارة  في  بها  املعمول  للقوانني  وفقا 
التي  لييلييشييروط  وفييقييا  وكيييذا  إليها  املييعييار  احلكومية 
العام لإدارة  يوافق عليها املفوض الوطني واملدير 

احلكومية أو رئيس املؤسسة احلكومية.

شروط اخلدمة
املادة 17 ز 

تخضع املكافأة والبدالت وشروط اخلدمة األخرى اخلاصة 
بأعضاء املديرية ألحكام القسم 24. 

 التمويالت واملساءلة املالية
املادة 17 ح 

اإلدارة  وأداء  بييإدارة  املتعلقة  املصروفات  سييداد  يتعني  1 .
من األموال التي يخصصها البرملان لهذا الغرض حسب 
العامة،  املييالييييية  إدارة  لييقييانييون  وفييق  األقييسييام  تصويت 

1999 (قانون 1 لسنة 1999) 
يعتبر املفوض الوطني مبثابة املسئول املالي عن األموال  2 .

املشار إليها في القسم الفرعي (1) 

نسيق مجلس الوزراء
املادة 17 ط

) يعني الرئيس جلنة  ألغراض األقسام الفرعية (2) و (3. 1
وزارية تضم: 

أ. على األقل وزراء
السالمة واألمن  (أ أ) 

(	 	)   املالية 
(ج ج)    الشئون الداخلية 

االستخبارات  (د د) 
(هي هي)     العدل 
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احلكومية ذات الصلة.  
تتمتع باالستقاللية الكافية ألداء مهامها؛  (	 	)

مييجييهييزة بييكييل امليييييوارد الييبييشييرييية واملييالييييية  (ج ج) 
املناسبة ألداء مهامها؛

تضم موظفني من خالل النقل أو التعيني أو  (هي هي) 
اإلعارة ممن ال شك في نزاهتهم.

إنشاء وتكوين املديرية
املادة 17 ج

مبوجب ذلك مت إنشاء مديرية التحقيق في اجلرائم ذات  1 .
األولوية كقسم من جهاز الشرطة. 

تتكون املديرية من:  2 .
الوطني  للمفوض  نائبا  يعتبر  الييذي  املديرية  أ. رئيس 
مجلس  مع  باالتفاق  الييوزييير  بواسطة  تعيينه  ويتم 

الوزراء 
بناءا  الوطني  املفوض  بواسطة  املعينون  	. األشخاص 
على توصية من رئيس املديرية على أساس املستوى 
املطلو	 من اخلبرة أو التدريب أو املهارات أو الكفاءة 

أو املعرفة. 
ج. عدد كاف من املسئولني القانونيني املعينني بواسطة 

املديرية 
د. مسئولني من أي إدارة أو مؤسسة حكومية معارين 
إلى املديرية مبوجب القوانني املنظمة للخدمة العامة.

رئيس  تعيني  بشأن  البرملان  إلى  تقاريره  الوزير  يرفع  3 .
املديرية.  

مهام املديرية
املادة 17 د

تتمثل مهام املديرية في الوقاية من ومنع والتحقيق في:   1 .
رئيس  يييرى  التي  األولييوييية  ذات  الوطنية  أ. املخالفات 
أي  ضوء  في  عليها  املديرية  عمل  ضييرورة  املديرية 

إرشادات توجيهية تصدرها اللجنة الوزارية 
املييخييالييفييات يشير  مييين  فييئيية  أو  أخييييرى  مييخييالييفيية  	. أي 
أي  ضوء  في  آلخر  وقت  من  الوطني  املفوض  إليها 

إرشادات توجيهية تصدرها اللجنة الوزارية. 
إذا ظهر أثناء التحقيق الذي جتريه املديرية دليل على أي  2 .
مصلحة  في  يصب  املديرية  رئيس  ورآه  أخييرى  جرمية 
العدالة أو في املصلحة العامة، يجوز له (لها) مد التحقيق 
ليشمل أي مخالفة يشك في عالقتها مبوضوع التحقيق. 
يدعوه  لييديييه سبب  كييان  مييا  إذا  املييديييرييية،  لرئيس  يييجييوز  3 .
يطلب  أن  أولوية،  ذات  قومية  مخالفة  ارتكا	  في  للشك 
العامة تعيني وكيل نيابة عامة  من املدير الوطني للنيابة 
القسم 28 من قانون  املكفولة في  ملمارسة الصالحيات 
لسنة   32 (قييانييون   1998 لسنة  الوطنية  النيابة  هيئة 

 .(1998

إجراءات التحري والنزاهة األمنية
املادة 17 هـ

إعارتهم  أو  تعيينهم  سيتم  مميين  شخص  أي  يخضع  1 .
أمنية مبوجب  املديرية إلجيييراءات حتييري ونييزاهيية  إلييى 
ووفقا للقسم 2أ من قانون االستخبارات اإلستراتيجية 

الوطنية، 1994 (قانون 39 لسنة 1994). 
ال يجوز تعيني أي شخص في املديرية ما لم:  2 .

 ( (6ج.  2أ  القسم  مبوجب  أمني  تصريح  لييه  يصدر 
الوطنية،  اإلستراتيجية  االستخبارات  قانون  من 
1994، من قبل رئيس قسم استخبارات اجلرائم 

باجلهاز. 
د. يصدر له تصريح أمني على املستوى املطلو	 يكون 
قانون  (6) من  2أ  القسم  املفعول مبوجب  سيياري 

االستخبارات اإلستراتيجية الوطنية، 1994
ه. يصدر له تصريح أمني مؤقت من قبل رئيس قسم 
الشخص  استخبارات اجلرائم باجلهاز بعد تقدمي 
املييعيينييي طلبا لييرئيييييس قييسييم اسييتييخييبييارات اجلييرائييم 

باجلهاز للخضوع إلجراءات التحري األمني.
ملا  مييؤقييت  أميينييي  تييصييريييح  مبييوجييب  تعيني  أي  يخضع  3 .
أمني  تصريح  وإصييدار  األمني  التحري  عنه  يتمخض 
قيييانيييون االسييتييخييبييارات  مييين  الييقييسييم 2أ (6)  مبييوجييب 

اإلستراتيجية الوطنية، 1994
باجلهاز  اجلييرائييم  استخبارات  قسم  رئيس  قييام  متى  4 .
قيييانيييون االسييتييخييبييارات  مييين  الييقييسييم 2أ (6)  مبييوجييب 
أسبا	  على  وبيينيياءا   1994 الوطنية،  اإلستراتيجية 
أو  األمني  التحري  في  الييوارد  التقدير  بتقليل  معقولة 
هذا  نقل  الوطني  للمفوض  يييجييوز  رفييضييه،  أو  سحبه 
الشخص من املديرية ، أو إذا كان هذا الشخص ال ميكن 
من  صرفه  اجلييهيياز،  في  آخيير  مكان  في  توظيفه  إعييادة 

اخلدمة مبوجب أحكام القسم 34. 
فترات  وفييق  أو  آلخيير  وقييت  من  املديرية  لعضو  يجوز  5 .
منتظمة وحسبما يحدد رئيس املديرية، أن يخضع ملزيد 

من التحريات األمنية. 
حال وصول معلومات إلى رئيس املديرية جتعله يعتقد  6 .
أمنيا،  خطرا  ميثل  املعني  الشخص  أن  معقول  بشكل 
فله أن يطلب خضوع هذا الشخص ملزيد من التحريات 

األمنية.
7 .

للطريقة  وفقا  املييديييرييية،  فييي  عضو  كييل  على  أ. يجب 
الييفييتييرات احملييييددة، أن  امليينييصييوص عليها وحييسييب 
املييالييي وغييييير ذلييك ميين املنافع  يفصح عيين وضييعييه 

اخلاصة به أو أفراد أسرته األقربني. 
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ثابتة  قاعدة  أو  الئحة  أي  في  ترد  إشييارة  أي  	. تفسر 
مفوض  أو  اإلقليمي  املييفييوض  إلييى  إداري  إجيييراء  أو 
بشكل  مالئمة  غير  اإلشيييارة  تكن  لم  ومييا  املقاطعة، 
أو  املقاطعة  مفوض  إلييى  إشيييارة  أنها  على  واضيييح، 

مفوض املنطقة، على التوالي. (5) و(6)
]مت حذف املادتني الفرعيتني (5) و(6) مبوجب املادة 4 من 

القانون رقم 83 لسنة 1998.[

الفصل اخلامس عشر
الصيغة املوجزة والسريان   

الصيغة املوجزة والسريان
املادة 73 

يسمى هذا القانون قانون جهاز الشرطة بجنو	 أفريقيا لسنة 
1995، ويسري العمل به في تاريخ يحدده الرئيس مبوجب 

بيان ينشر في اجلريدة الرسمية.

بندلكس: قانون جهاز الشرطة 
بجنوب أفريقيا رقم 68 لسنة 1995 

بعد تعديله مبوجب قانون تعديل 
جهاز الشرطة بجنوب أفريقيا رقم 

57 لسنة 2008
   

القسم 5 
هذا  من   ( (2أ.   28 القسم  مبوجب  املعينون  األعضاء 

القانون.  
االحتياط  في  أعضاء  يصبحون  الذين  	. األشييخيياص 

مبوجب القسم 48 (2) من هذا القانون. 
ج. األشخاص املعينون في مديرية التحقيق في اجلرائم 

ذات األولوية املنشأ مبوجب القسم 17 ج .

القسم 16 
2 .

أو مييجييمييوعيية أشييخيياص أو جهة  أ. بييواسييطيية شييخييص 
تعمل:

بشكل منظم  (أ أ) 
مييالييي كبير  إليييى كييسييب  ييييؤدي  قييد  بشكل   (	 	)
للشخص أو مجموعة األشخاص أو اجلهة 

املعنية. 
ط. فيما يتعلق بارتكا	 أي مخالفة مزعومة مذكورة في 

اجلدول 

ي. ما يكون الوقاية منه أو التحقيق فيه على يد أعضاء 
حتت إمرة مفوض املقاطعة سيؤثر أو يعيق بشكل 
إليها في  املشار  التحقيق  أو  الوقاية  حاسم ظروف 

الفقرات (أ) إلى (أأ - أ)

لغرض الفقرات الفرعية (أ) (أوال)، يشمل مصطلح  )أ( 
التدخل  أو  الييتييورط  أو  املييشيياركيية  منظم"  "بشكل 
في  املييتييكييرر  أو  املستمر  أو  احلييالييي  أو  لييه  املخطط 
غير  أو  جنائي  سييلييوك  فييي  أو  األقيييل  على  حييادثييني 
مشروع يكون له نفس النوايا أو النتائج أو الشركاء 
أو الضحايا أو طرق ارتكا	 احلدث أو ما مياثل ذلك 

أو ما كان منها مرتبطا بخصائص مميزة. 

الفصل السادس أ
مديرية التحقيق في اجلرائم ذات 

األولوية 
 التعريفات 
املادة 17 أ

في هذا الفصل، ما لم يشر السياق خلالف ذلك، 
"مديرية" تعني مديرية التحقيق في اجلرائم ذات األولوية 

املنشأة مبوجب القسم 17 ج
"اللجنة الوزارية" تعني اللجنة املشار إليها في القسم 17 

ط (1) 
املنظمة  الوطنية ذات األولوية" تعني اجلرمية  "املخالفة 
املستوى  على  فيها  التحقيق  أو  منها  الييوقيياييية  تتطلب  التي 
في  متخصصة  مييهييارات  تتطلب  التي  اجلرمية  أو  الوطني، 
في  إليه  املشار  النحو  على  فيها،  التحقيق  أو  منها  الوقاية 

القسم 16 (1) 
املنشأة  التشغيلية  اللجنة  تعني  التشغيلية"  "اللجنة 

مبوجب القسم 17 ي.

تطبيق الفصل
املادة 17 ب

بعني  وأخيييذه  يلي  مييا  إدراك  ينبغي  الفصل،  هييذا  تطبيق  فييي 
االعتبار: 

جلهاز  تابع  كقسم  تخدم  مديرية  إنييشيياء  إلييى  احليياجيية  1 .
املخالفات  في  والتحقيق  ومقاومة  من  للوقاية  الشرطة 
اخلطيرة  اجلييرمييية  وبييخيياصيية  األولييوييية،  ذات  الوطنية 

املنظمة واجلرمية اخلطيرة التجارية والفساد اخلطير. 
احلاجة إلى ضمان أن املديرية:  2 .

تنفذ، متى كان ذلك مناسبا، منهجا متعدد  (أ أ) 
تنطوي  متكاملة  ومنهجية  التخصصات 
على التعاون بني كل اإلدارات واملؤسسات 
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تتجاوز  ال  ملييدة  السجن  أو  بغرامة  اإلدانييية  عند  يعاقب  4 .
القيام بأي فعل يسبب  أعييوام أي شخص يتعمد  خمسة 
مملوك  حيياسييو	  أي  حملتويات  بييه  مصرح  غير  تعديالً 
للجهاز أو يخضع إلشرافه أو ألعضاء معينني أو جلميع 
األعضاء حق الوصول املقيد أو غير املقيد له باعتبارهم 

أعضاء بقصد:
أي  على  برنامج  أي  أو  حاسو	  أي  تشغيل  أ. إتييالف 
أو موثوقية  أو أي نظام تشغيل حلاسو	  حاسو	 

البيانات املخزنة على احلاسو	؛
	. أو منع أو إعاقة الوصول إلى أي برنامج أو بيانات 

مخزنة على أي حاسو	.
دليل  وجييود  بييه  لييإدانيية  يشترط  حييدث  أو  فعل  أي  يعد  5 .
أو  ارتكبت  املييادة  هييذه  عليها  تنص  جرمية  ارتكا	  على 
وقعت خارج جمهورية جنو	 أفريقيا، مرتكبًا أو واقًعا 

باجلمهورية، شريطة ما يلي:
أ. وجود املتهم باجلمهورية وقت ارتكابه للتصرف أو 
أي جزٍء منه حصل أو شرع من خالله في احلصول 
إلى احلاسو	 وجعله  به  على وصييول غير مصرح 
يقوم بأداء وظيفة أو قام بتعديل محتوياته أو شرع 

في تعديلها؛
بواسطته  مت  اجلرمية  ارتكبت  الذي  احلاسو	  	. كان 
ارتكا	  وقييت  اجلمهورية  فييي  بييه،  متعلقة  كانت  أو 
املتهم لذلك الفعل أو أي جزٍء منه حصل أو شرع من 
خالله في احلصول على وصول غير مصرح به إلى 
احلاسو	 وجعله يقوم بأداء وظيفة أو قام بتعديل 

محتوياته أو شرع في تعديلها؛
ج. كان املتهم أحد مواطني جنو	 أفريقيا وقت ارتكابه 

اجلرمية.

الفصل الرابع عشر
اإللغاء واألحكام املؤقتة  

اإللغاء واألحكام املؤقتة
املادة 72 

 1 .
ما  عدا  الترشيد  بيان  إلغاء  يتم  املييادة،  هذه  أ. مبوجب 

يلي:
املواد 8 (1) و9 (1) إلى (8) و10 و12 (1)   (أ أ) 

و(2) (أ) إلى (ي) و13 و14؛
وأٍي من األحكام األخرى الواردة بذلك البيان   (	 	)
بقدر ارتباطها بتفسير أو تنفيذ أٍي من األحكام 

الواردة في الفقرة الفرعية (أ أ).
تخضع املواد 11 و12 و15	.  من هذا القانون، حيثما 
(8) من  إلى   (1) للمادة 9  للتطبيق،  قابالً  ذلك  كان 
باكتمال  الوطني  املفوض  الترشيد حلني تأكيد  بيان 

تكليف جميع مفوضي املقاطعات بالوظائف املشار 
ِقبَل املفوض  إليها في املادة 219 من الدستور من 
الوطني على النحو املنصوص عليه في املادة 9 (4) 
(أ) من بيان الترشيد، حيثما تسري املواد 11 و12 
و15 من هذا القانون على املفوض الوطني ومفوض 

املقاطعة بالنسبة للمقاطعة املعنية.
األمييور  بجميع  تتعلق  لييوائييح  وضييع  لييلييوزييير  ج. يحق 
املييادة  هييذه  أغييراض  لتحقيق  املفيدة  أو  الضرورية 

الفرعية.
د. أي شخص، كان قبل بدء سريان العمل بهذا القانون 
(أ)  املييادة 5 (2)  مباشرًة عضًوا بقوة مذكورة في 
أو  الثابت  بالكادر  منصب  في  تعيينه  يتم  ولم   ،(i)
من   14 للمادة  وفًقا  معه  التعامل  مت  أو  له  إضافي 
سابق  منصب  فييي  تعيينه  سيتم  الييتييرشيييييد،  بيييييان 
اخلاص  بالكادر  منصب  في  تعيينه  حلني  للترشيد 

أو إضافي له أو يتم التعامل معه وفًقا لتلك املادة.
هي.يعامل أي شخص مشار إليه في الفقرة (د) مت تعيينه 
أو معني في منصب بالكادر الثابت أو إضافي له أو 
أنه  على  الترشيد،  بيان  مبوجب  معه  التعامل  مت 
معني أو مت التعامل معه مبوجب احلكم ذي الصلة 

بهذا القانون.
) (أ)،  أثناء تطبيق األحكام املذكورة في املادة الفرعية (1. 2
األمر غير  أو كان  إلى خالف ذلك  السياق  لم يشر  وما 
مالئًما بشكل واضح، تفسر أي إشارة ترد هنا إلى بيان 
(القانون   1958 لسنة  الشرطة  قانون  إلى  أو  الترشيد 
رقم 7 لسنة 1958) أو أي حكم ملغى من أحكامه، على 
أنها إشارة لهذا القانون، أو إلى احلكم ذي الصلة منه، 

حسبما تكون عليه احلال.
تفسر أي إشارة في أي قانون إلى مفوض بقوة الشرطة،  3 .
وما لم يلغى ذلك املنصب أو ما لم تكن اإلشارة مالئمة 
بشكل واضح، على أنها إشارة إلى املفوض الوطني، أو 
فيما يتعلق بأي أمر يكون مفوض املقاطعة فيه مسئوالً 
عنه بشكل مشروع ومبوجب املادة 219 من الدستور، 

إلى مفوض املقاطعة املعني.
 4 .

أ. يعتبر أي شيء يتم القيام به، مبا في ذلك أي الئحة 
إداري  إجييييراء  أو  تييصييدر  ثييابييتيية  قييواعييد  أو  تييوضييع 
مبوجب  يتكبد  الييتييزام  أو  إبييرامييه  يتم  عقد  أو  يتخذ 
يلغى مبوجب هذا  آخر  قانون  أي  أو  الترشيد  بيان 
القانون أو مبوجب بيان الترشيد والذي ميكن القيام 
به مبوجب هذا القانون، وكان ذلك القانون معموالً 
به قبل بدء سريان العمل بهذا القانون مباشرًة، قد 
مت أو أصدر أو اتخذ أو أبرم أو تكبد، حسبما تكون 
عليه احلال مبوجب هذا القانون حتى يتم تعديله أو 

إلغاؤه.
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االحتيال
املادة 68 

يعاقب عند اإلدانة بغرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز عامني  1 .
أي شخص يدَّعي أنه عضو باجلهاز.

تتجاوز  ال  ملييدة  السجن  أو  بغرامة  اإلدانيية  عند  ويعاقب  2 .
ستة أشهر أي شخص يتمكن بتقدمي شهادة مزورة أو 
عند  أو  باجلهاز  التعيني  من  أخييرى،  احتيالية  أي وسيلة 
فصله من اجلهاز، استالم أي راتب أو أجر أو بدالت أو 

منحة أو معاش تقاعد، بإخفاء فصله من اجلهاز.
تتجاوز  ال  ملييدة  السجن  أو  بغرامة  اإلدانييية  عند  يعاقب  3 .
ينفذ  نشاط  بييأي  يتعلق  وفيما  شخص،  أي  أشهر  ستة 
بأي  يقوم  أو  يستخدم  أو  يييدَّعييي  أو  ينتحل  بواسطته، 
أو  لقب  أو  وصف  أو  اسم  أي  بنشر  األشكال  من  شكٍل 
أو  إلى  بأنه يشير  يوِهم  أو  منه  يفهم  أو  إلى  رمز يشير 
يفهم منه أو يحسب على أن ذلك النشاط قد مت مبوجب أو 
مبا يتفق مع أحكام هذا القانون أو برعاية من اجلهاز أو 
مرتبط أو متصل بأي شكٍل من األشكال باجلهاز، بدون 

موافقة املفوض الوطني.

حظر رسم أو التقاط صور لشخصيات بعينها 
ونشرها

املادة 69 
ألغراض هذه املادة: 1 .

يييتييضييميين مييصييطييلييح "صيييييورة" أي صييييورة أو صيييورة 
مدركة بشكل مرئي أو تصوير أو أي متثيل مرئي أخر 
املعني، كما يتضمن مصطلح "نشر"،  مماثل للشخص 
بالنسبة للصورة أو الرسم أي عرض أو إظهار أو عرض 

تليفزيوني أو متثيل أو نسخ.
املفوض  ميين  كتابي  إذن  بيييدون  شييخييص،  ألي  يييجييوز  ال  2 .
رسم  أو  صييورة  أي  نشر  املقاطعة،  مفوض  أو  الوطني 

لشخص:
الشرطة  رعيياييية  وفيييي  جييرمييية  ارتييكييابييه  فييي  أ. يشتبه 
اجلنائية  اإلجييييراءات  بإقامة  قييرار  صييدور  بانتظار 

ضده؛
	. يحتجز فييي رعيياييية الييشييرطيية حلييني بييدء اإلجييييراءات 

اجلنائية املتهم فيها؛
ج. أو يكون أو يتوقع لسبب معقول أن يكون شاهًدا في 
إجراءات جنائية وفي رعاية الشرطة حلني االستماع 

إلى شهادته في تلك اإلجراءات.
ويعاقب عند اإلدانة بغرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز 12. 3 
يتعارض  مبا  رسًما  أو  صورة  ينشر  شخص  أي  شهًرا 

مع أحكام املادة الفرعية (2) أعاله.

القانون رقم 41 لسنة 1997 محل  املييادة 6 من  إحييالل  ]مت 
املادة 69.[

الكشف غير املصرح به عن املعلومات
املادة 70

يعاقب عند اإلدانة بغرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز عامني 
أي شخص يتعمد الكشف عن معلومات في ظروف يعلم أو 
يتوقع أن يعلم لسبٍب معقول، أن ذلك الكشف من شأنه أن 
يضر مبمارسة اجلهاز لصالحياته أو أدائه وظائفه املشار 

إليها في املادة 215 من الدستور.

الوصول غير املصرح به ملواد احلاسوب أو 
تعديلها

املادة 71
)، يتضمن اصطالح  دون تقييد عمومية املادة الفرعية (2. 1
"الوصول إلى احلاسو	"، الوصول بأي وسيلٍة إلى 
الوصول  ذاكييرة  على  مييوجييودة  بيانات  أو  برنامج  أي 
أي  بييواسييطيية  مخزنة  أو  حيياسييو	  على  أو  العشوائي 
كمبيوتر على أي وسيط تخزين سواٌء كان ذلك الوسيط 
متصالً اتصاالً مادًيا باحلاسو	 أم ال، حيث يكون ذلك 

الوسيط مملوًكا للجهاز أو يخضع إلشرافه.
املكونات  احلاسو	"  "محتويات  اصطالح  ويتضمن 
املادية ألي جهاز حاسو	 باإلضافة إلى أي برامج أو 
بيانات موجودة على ذاكرة الوصول العشوائي مخزنة 
سييواٌء  تخزين  وسيط  أي  على  كمبيوتر  أي  بواسطة 
اتصاالً مادًيا باحلاسو	 أم  كان ذلك الوسيط متصالً 
ال، حيث يكون ذلك الوسيط مملوًكا للجهاز أو يخضع 

إلشرافه.
أو  مؤقت  بشكل  تعديل  "تعديل"  اصطالح  ويتضمن 
املصرح  غير  "الييوصييول  اصطالح  يتضمن  كما  دائييم، 
به" وصول أي شخص مصرح له باستخدام احلاسو	 
دون أن يكون مصرًحا له بالوصول إلى برنامج معني 
أو غير  ذلك احلاسو	  بيانات معينة محفوظة على  أو 
مييصييرح لييه، عند منح الييوصييول، بييالييوصييول إلييى ذلك 

احلاسو	 أو البرنامج أو البيانات.
تتجاوز  ال  ملييدة  السجن  أو  بغرامة  اإلدانييية  عند  يعاقب  2 .
الوصول بشكل غير مصرح  عامني أي شخص يتعمد 
به إلى أي حاسو	 مملوك للجهاز أو يخضع إلشرافه 
أو ألي برنامج أو بيانات محفوظة على ذلك احلاسو	 
أو في أي حاسو	 ألعضاء معينني أو جلميع األعضاء 
حق الوصول املقيد أو غير املقيد له باعتبارهم أعضاء 

باجلهاز.
تتجاوز  ال  ملييدة  السجن  أو  بغرامة  اإلدانييية  عند  يعاقب  3 .
مملوك  حيياسييو	  أي  جعل  يتعمد  شخص  أي  عييامييني 
للجهاز أو يخضع إلشرافه أو ألعضاء معينني أو جلميع 
األعضاء حق الوصول املقيد أو غير املقيد له باعتبارهم 
أن  الوظائف دون  إحييدى  بييأداء  يقوم  باجلهاز،  أعضاء 

يكون مصرًحا لذلك الشخص بذلك.
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حددها  التي  املتطلبات  مييع  تتوافق  التي  التدريبية 
املفوض الوطني.

3 .
شرطة  جلهاز  املييعييدِّل  بالقانون  العمل  سريان  أ. بعد 
جنو	 أفريقيا لسنة 1998، ال يحق جلهاز الشرطة 
البلدية تضمني اسم "الشرطة" في املسمى اخلاص 
بلدية  شرطة  كجهاز  اجلييهيياز  إنييشيياء  يتم  لييم  مييا  بها 

مبوجب املادة 64أ.
  .	1999 يناير   1 تيياريييخ  قبل  البلدي  املجلس  يلتزم 
بتغيير اسم أي جهاز بخالف جهاز الشرطة البلدية 
املعدِّل  بالقانون  العمل  سريان  عن  بالفعل  املوجود 
والذي   ،1998 لسنة  أفريقيا  جنو	  شرطة  جلهاز 
يحق  أنه  على  اسمه،  في  "الشرطة"  كلمة  يتضمن 
مقبول،  ولسبٍب  آلخر،  وقٍت  من  الوطني،  للمفوض 

متديد ذلك التاريخ إلجمالي فترة 24 شهًرا.
]مت إدراج املادة 64ف مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 

لسنة 1998.[

الفصل الثالث عشر
اجلرائم 

تسلم حيازة ممتلكات معينة
املادة 65 

يعاقب عند اإلدانة بغرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز 12 شهًرا 
أي شخص يحصل على أو تكون في حيازته أي ملكية والتي 
بأي  بها  التصرف  أو  إقراضها  أو  رهنها  أو  بيعها  يجوز  ال 
شكٍل آخر، مبوجب هذا القانون، مع علمه بأن تلك امللكية قد 
شكٍل  بأي  فيها  التصرف  أو  إقراضها  أو  رهنها  أو  بيعها  مت 

آخر مبا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

إعاقة مهام األعضاء
املادة 66 

يعاقب عند اإلدانة بغرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز 12. 1 
شهًرا أي شخص:

من  عييضييًوا  متعمد  بشكل  مينع  أو  يعوق  أو  أ. يييقيياوم 
أو  وظائفه،  أو  مهامه  تنفيذ  أو  صالحياته  ممارسة 
أثناء ممارسته صالحياته أو تنفيذ مهامه أو وظائفه، 
يقوم بشكل متعمد بالتدخل مع ذلك العضو أو الزي 

الرسمي له أو معداته أو أي جزٍء منها؛
	. أو يهدد أو يشير إلى استخدام العنف ضد أو احتجاز 
أٍي من أقاربه أو معوليه أو يهدد أو  ذلك العضو أو 
يشير إلى إحداث أي ضرر مبمتلكات ذلك العضو أو 
تنفيذ  العضو على  أو معوليه إلرغييام  أقاربه  أٍي من 
مبمارسته  يتعلق  عمل  أي  تنفيذ  عيين  االمييتيينيياع  أو 

صالحياته أو أداء مهامه أو وظائفه أو بسبب قيام 
العضو بذلك العمل أو امتناعه عن تنفيذه.

أو السجن ملدة ال تتجاوز 6. 2  اإلدانيية بغرامة  يعاقب عند 
أشهر أي شخص يرتدي أو يقوم بدون إذن كتابي من 
مت  ميدالية  أو  وسييام  أي  باستغالل  الوطني،  املييفييوض 
حتديدها أو إنشاؤها أو النص عليها مبوجب هذا القانون 
أو الشريط أو املشبك اخلاص بها أو أي شيء آخر مياثل 
بشكل كبير ذلك الوسام أو امليدالية أو الشريط أو املشبك 
نفسه  هو  يكون  لم  ما  الغير  بها  يخدع  بحيث  غيره،  أو 

الشخص الذي ُمنح ذلك الوسام أو امليدالية.

إعاقة مهام األعضاء
املادة 67

 يعاقب عند اإلدانة بغرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز 12. 1 
شهًرا أي شخص:

من  عضًوا  متعمد  بشكل  مينع  أو  يعوق  أو  أ. يقاوم 
أو  أو وظائفه،  أو تنفيذ مهامه  ممارسة صالحياته 
أثناء ممارسته صالحياته أو تنفيذ مهامه أو وظائفه، 
يقوم بشكل متعمد بالتدخل مع ذلك العضو أو الزي 

الرسمي له أو معداته أو أي جزٍء منها؛
	. أو يهدد أو يشير إلى استخدام العنف ضد أو احتجاز 
ذلك العضو أو أٍي من أقاربه أو معوليه أو يهدد أو 
يشير إلى إحداث أي ضرر مبمتلكات ذلك العضو أو 
أٍي من أقاربه أو معوليه إلرغام العضو على تنفيذ 
مبمارسته  يتعلق  عمل  أي  تنفيذ  عيين  االمييتيينيياع  أو 
صالحياته أو أداء مهامه أو وظائفه أو بسبب قيام 

العضو بذلك العمل أو امتناعه عن تنفيذه.
تتجاوز  ال  ملييدة  السجن  أو  بغرامة  اإلدانييية  عند  يعاقب  2 .

عامني أي شخص:
يييحييرِّض أو يييشييرع فييي حتييريييض أي  أ. يتآمر مييع أو 
عضو على عدم أداء مهامه أو القيام بفعل يتعارض 

مع مهامه؛
ارتكا	  على  يحرِّض  أو  في  يساعد  أو  يشارك  	. أو 
مت  مشروع  أميير  أي  تفادي  خالله  من  يتم  عمل  أي 

توجيهه للعضو.
كما يعاقب عند اإلدانة بغرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز  3 .
سييتيية أشييهيير أي شييخييص يييحييرِّض عييلييى أو يييشييرع في 

حتريض عضو على إساءة السلوك.
تكون املقاضاة اجلنائية ألي عضو أو ممثل ألي رابطة  4 .
موظفني بسبب مخالفة أحكام املادة الفرعية (2) أو (3)، 
الشخص  ذلك  لسلوك  الوحيد  الغرض  كان  إذا  جرمية 

هو:
بواسطة  إحييداثييه  فييي  التسبب  أو  اإلضييييرا	  أ. دعيييم 

األعضاء؛
	. أو دعم أنشطة رابطة موظفني معتمدة.
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أو  الييوزراء  حالة عدم تعيني هؤالء األعضاء، مع رئيس 
عضو/أعضاء املجلس التنفيذي املكلفني بتلك املسئوليات 

من رئيس الوزراء:
أ. تعيني مسئول بحكومة املقاطعة مديًرا جلهاز الشرطة 
البلدية املعني وتكليف ذلك املسئول مبسئولية ضمان 
واملعايير  بالشروط  البلدية  الشرطة  جهاز  الييتييزام 

الوطنية؛
	. واتييخيياذ اخلييطييوات الييتييي يييراهييا ضييرورييية لضمان 

االلتزام بالشروط واملعايير الوطنية.
) (أ) أعاله  الفرعية (4. 5 املادة  يحق للمدير املعنيَّ مبوجب 
ممارسة جميع الصالحيات وتنفيذ جميع املهام اخلاصة 
باملدير التنفيذي جلهاز الشرطة البلدية مع مراعاة املادة 
أفييريييقيييييا لسنة 1996  ميين دسييتييور جييمييهييورييية جيينييو	 
عضو  وتوجيهات   (1996 لسنة   108 رقييم  (الييقييانييون 

املجلس التنفيذي.
جهاز  الييتييزام  إلييى  التنفيذي  املجلس  عضو  اطييمييأن  إذا  6 .
الشرطة البلدية بالشروط واملعايير الوطنية، يحق له أن 

ينهي تعيني ذلك املدير.
فيما  أو  بسبب  تكبدها  مت  التي  النفقات  جميع  تضاف  7 .
البلدية  حلسا	  التنفيذي  املجلس  عضو  بتدخل  يتعلق 

املعنية.

]مت إدراج املييادة 64ن مبوجب املييادة 3 من القانون رقم 83 
لسنة 1998.[ 

سريان مواد أخرى من هذا القانون على جهاز 
الشرطة البلدية

املادة 64 ش
التي  القانون  بهذا  األخييرى  األحييكييام  يحدد  أن  للوزير  يحق 

تسري على جهاز الشرطة البلدية ومدى سريانها.
]مت إدراج املادة 64س مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 

لسنة 1998.[

 لوائح بشأن جهاز الشرطة البلدية
املادة 64 ع

يضع  أن  للوزير  يحق   ،( 1 .2) الفرعية  امليييادة  مييراعيياة  مييع 
اللوائح املتعلقة باألداء الفعال جلهاز الشرطة البلدية.

2 .
أ. يتم نشر مشروع اللوائح املذكورة في املادة الفرعية 
(1) أعاله باجلريدة الرسمية مع إخطار يدعو جميع 
يتعلق  فيما  تعليقاتهم  لتقدمي  املعنيني  األشييخيياص 
املدة  غضون  في  كتابيًا  املقترحة  الوطنية  باملعايير 
املذكورة باإلخطار والتي لن تقل عن ستني يوًما من 

تاريخ النشر.

من  تلقاه  ملا  نتيجة  اللوائح  تعديل  الوزير  قرر  	. إذا 
نشر  إعيييادة  الييضييروري  ميين  يييكييون  فلن  تعليقات، 

اللوائح قبل تعميمها.
]مت إدراج املادة 64ع مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 

لسنة 1998.[

االدخار والترتيبات املرحلية فيما يتعلق بجهاز 
الشرطة البلدية احلالية

املادة 64 غ
3 .

أ.  عند سريان العمل بالقانون املعدِّل جلهاز الشرطة 
جهاز  بييذلييك  يعد   ،1998 لسنة  أفريقيا  بجنو	 
شرطة مدينة دوربان، املؤسس مبوجب املادة 83 
بدوربان  املمتدة  للصالحيات  املوحد  القانون  من 
لسنة 1976 (قانون ناتال رقم 18 لسنة 1976)، 
قد أسس مبوجب املادة 64أ، على أن يستمر بالعمل 

على هذا النحو حتى تاريخ 30 سبتمبر 1999.
أ  في حالة تقدمي طلب لتأسيسه مبوجب املادة 64	. 
في أو قبل 30 سبتمبر 1999، يستمر جهاز شرطة 
مدينة دوربان في العمل حلني النظر باملوافقة على 

الطلب أو رفضه.
ج. يستمر أي شخص كان عضًوا بجهاز شرطة مدينة 
دوربان قبل سريان العمل بالقانون املعدِّل جلهاز 
مييبيياشييرًة،   ،1998 لسنة  أفريقيا  جيينييو	  شييرطيية 
دوربيييان  مدينة  شييرطيية  بجهاز  عييضييًوا  العمل  فييي 
حالة  في  البلدية  الشرطة  بجهاز  عضًوا  ويصبح 
املوافقة على إنشائه على النحو املذكور في الفقرة 
محقًقا  الشخص  ذلك  يكن  لم  إذا  حتى  أعيياله   (	)
بجهاز  عضًوا  لتعيينه  الالزمة  التدريب  ملتطلبات 
الشرطة البلدية املؤسس مبوجب هذا القانون، على 
من  اعتباًرا  عضًوا  الشخص  ذلييك  عمل  ينتهي  أنييه 
التدريب  مبتطلبات  يلتزم  لم  ما   2003 أكتوبر   1

اخلاصة بالتعيني. 
2 .

إنييشيياء جهاز  تيياريييخ  فييي  كييان  أ. يجوز ألي شخص، 
معينة،  لبلدية  64أ  املييادة  مبوجب  البلدية  الشرطة 
مسجالً في وظيفة ضابط مرور مبوجب أي قانون، 
وموظًفا من ِقبَل تلك البلدية، أن يعنيَّ عضًوا بجهاز 
الشخص  ذلييك  يكن  لييم  إذا  حتى  البلدية  الشرطة 
عضًوا  لتعيينه  الالزمة  التدريب  ملتطلبات  محقًقا 

بجهاز الشرطة البلدية.
	. ينتهي عمل الشخص املعنيَّ على النحو املذكور في 
اعتباًرا  البلدية  الشرطة  بجهاز  عضًوا  (أ)،  الفقرة 
الييدورة  بنجاح  يكمل  لييم  مييا   2003 أكتوبر   1 ميين 
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تعليقاتهم  لتقدمي  املعنيني  األشييخيياص  جميع  يدعو 
في  املقترحة  الوطنية  باملعايير  يتعلق  فيما  كتابيًا 
عن  تقل  لن  والتي  باإلخطار  املذكورة  املييدة  غضون 

ستني يوًما من تاريخ النشر.
الوطنية  املعايير  تعديل  الوطني  املييفييوض  قييرر  	. إذا 
نتيجة ملا تلقاه من تعليقات، فلن يكون من الضروري 

إعادة نشر املعايير الوطنية قبل التعميم.
لضمان احلفاظ على املعايير الوطنية، للمفوض الوطني: 3 .

أ. طييلييب واحلييييصييييول عييلييى املييعييلييومييات واملييسييتيينييدات 
البلدية  أو  البلدية  اخلاضعة لسيطرة جهاز الشرطة 

املعنية؛
جهاز  لييسيييييطييرة  يخضع  مييقيير  أو  مبنى  أي  	. دخيييول 

الشرطة البلدية أو البلدية املعنية؛
املعقولة  املساعدات  جميع  على  احلصول  له  ج. ويحق 
من أي عضو في جهاز الشرطة البلدية وأي موظف 

بالبلدية املعنية.
إذا أخفق جهاز الشرطة البلدية في احلفاظ على املعايير  4 .
الوطنية، يرفع املفوض الوطني بذلك اإلخفاق تقريًرا إلى 

الوزير.

]مت إدراج املييادة 64ل مبوجب املييادة 3 من القانون رقم 83 
لسنة 1998.[

صالحية الوزير فيما يتعلق بجهاز الشرطة البلدية
املادة 64م 

للوزير  ل، يحق  املادة 64. 1 املذكور في  التقرير  عند تسلم 
التدخل  املختص  التنفيذي  املجلس  عضو  من  يطلب  أن 
املييادة 139 من دستور  عليه في  املنصوص  النحو  على 
رقم  (الييقييانييون   1996 لسنة  أفريقيا  جنو	  جمهورية 
108 لسنة 1996)، على أن يقدم للعضو نسخة من ذلك 

التقرير.
2 .

على  التدخل  في  التنفيذي  املجلس  عضو  أخفق  أ. إذا 
النحو  على  يتدخل  أن  للوزير  يحق  املطلو	،  النحو 
املنصوص عليه في املادة 100 من دستور جمهورية 
جنو	 أفريقيا لسنة 1996 (القانون رقم 108 لسنة 
1996)، وفي هذه احلالة، تسري أحكام املادة 64ن 

من (4) إلى (7) مع مراعاة التغييرات الالزمة 
ن من  ألغييراض هييذه املييادة الفرعية، وفييي املييادة 64	. 

(4) إلى (7):
التنفيذي  املجلس  عضو  إلييى  اإلشيييارة  تكون  (أ أ) 

إشارة إلى الوزير؛
التنفيذي  املجلس  عضو  إلييى  اإلشيييارة  تكون   (	 	)
املسئول عن احلكومة احمللية إشارة إلى وزير 

شئون املقاطعة والتطوير الدستوري؛

التنفيذي  املجلس  عضو  إلى  اإلشييارة  تكون  (ج ج) 
املسئول عن أمور النقل واملييرور إشييارة إلى 

وزير النقل؛
تكون اإلشارة إلى رئيس الوزراء إشارة إلى  (د د) 

الرئيس؛
بحكومة  مييسييئييول  أي  إليييى  اإلشيييييارة  تييكييون  (هي هي) 
املقاطعة إشارة إلى مسئول باحلكومة الوطنية؛

امليييادة 139 (2) من  إلييى  وتييكييون اإلشييييارة  (و و) 
دسييتييور جييمييهييورييية جيينييو	 أفييريييقيييييا لسنة 
 (1996 لسنة   108 رقييم  (الييقييانييون   1996

إشارة إلى املادة 100 (2).
]مت إدراج املادة 64م مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 

لسنة 1998.[ 

صالحية عضو املجلس التنفيذي فيما يتعلق بجهاز 
الشرطة البلدية

املادة 64ن 
أجلها  التي من  إن وجييدت،  بالشروط،  االلتزام  لضمان  1 .
املعايير  على  وللحفاظ  البلدية  الشرطة  جييهيياز  أسييس 
الوطنية، يحق لعضو املجلس التنفيذي أو عضو األمانة 
ِقبَل  ميين  الييغييرض  لذلك  كتابيًا  املعني  باملقاطعة  العامة 

العضو:
أ. طييلييب واحليييصيييول عييلييى املييعييلييومييات واملييسييتيينييدات 
اخلاضعة لسيطرة جهاز الشرطة البلدية أو البلدية 

املعنية؛
جهاز  لسيطرة  يخضع  مييقيير  أو  مبنى  أي  	. دخيييول 

الشرطة البلدية أو البلدية املعنية؛
املعقولة  املساعدات  جميع  على  احلصول  له  ج. ويحق 
من أي عضو في جهاز الشرطة البلدية وأي موظف 

بالبلدية املعنية.
التنفيذي إخفاق جهاز الشرطة  إذا تأكد لعضو املجلس  2 .
البلدية في االلتزام بالشروط أو املعايير الوطنية، يحق 
البلدي  املجلس  يخطر  أن  كتابي،  إخطار  ومبوجب  له 
املعني بذلك اإلخفاق، كما يحق له أن يطلب من املجلس 
ضمان التزام جهاز الشرطة البلدية بالشروط واملعايير 

الوطنية في غضون الفترة احملددة باإلخطار.
يحق لعضو املجلس التنفيذي، من وقٍت آلخر، وبناًء على  3 .
املادة  في  املذكورة  الفترة  متديد  البلدي،  املجلس  طلب 

الفرعية (2) أعاله.
وإذا أخفق املجلس البلدي في االلتزام باإلخطار املذكور  4 .
باملادة الفرعية (2) في غضون الفترة احملددة باإلخطار 
أو في غضون الفترة التي مت متديدها على النحو املذكور 
التنفيذي،  املجلس  لعضو  يحق   ،(3) الفرعية  املييادة  في 
التنفيذي  املييجييلييس  مييع عييضييو/أعييضيياء  الييتييشيياور  بييعييد 
في  أو  واملييرور،  والنقل  احمللية  احلكومة  عن  املسئولني 
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اإلجراء الالحق لالعتقال من ِقَبل عضو بجهاز 
الشرطة البلدية

املادة 64 ح 
يقتاد الشخص املعتقل مبوجب أمر اعتقال أو بدونه من ِقبَل 
إلى  السرعة  وجييه  على  البلدية  الشرطة  جهاز  أعييضيياء  أحييد 
أحد مراكز الشرطة اخلاضعة إلشراف اجلهاز، وفي حاالت 
االعتقال مبوجب أمر االعتقال، يقتاد ذلك الشخص إلى املكان 
املذكور صراحًة بأمر االعتقال بحيث يتم التعامل معه مبوجب 
أحكام املادة 50 من قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة 1977 

(القانون رقم 51 لسنة 1977).

]مت إدراج املييادة 64ح مبوجب املييادة 3 من القانون رقم 83 
لسنة 1998.[

اإلجراءات القضائية ضد جهاز الشرطة البلدية
املادة 64 ط 

الشرطة  جييهيياز  تييقييام ضييد  إجييييراءات قضائية  أي  تييرفييع  1 .
البلدية أو أي عضو به السترداد دين على النحو الوارد 
اتخاذ  بشأن   2002 لسنة   40 رقم  القانون  في  تعريفه 
ضد  بالدولة،  محددة  هيئات  ضد  القضائية  اإلجيييراءات 

املجلس البلدي ذي الصلة. 
2 .

]مت إحالل املادة (2) (1) من القانون رقم (40) لسنة 2002 
محل املادة الفرعية (1).[

]مت حذف املادة الفرعية (2) وحلت محلها املادة (2) (1) من 
القانون رقم (40) لسنة 2002.[

القانون رقم 83  املادة 3 من  ]مت إدراج املادة 64ط مبوجب 
لسنة 1998.[

اإلشراف املدني على أجهزة الشرطة البلدية
املادة 64 ي 

املجلس  ميين  أعييضيياًء  تضم  جلنة  الييبييلييدي  املجلس  يييعيينيِّ  1 .
وأشخاًصا آخرين حسبما يقرر املجلس البلدي لضمان 

اإلشراف املدني على جهاز الشرطة البلدية.
) أن تقوم مبا  وعلى اللجنة املذكورة في املادة الفرعية (1. 2

يلي:
املتعلقة  األميييور  حييول  للمجلس  اسييتييشييارات  أ. تييقييدمي 
بجهاز الشرطة البلدية بناًء على طلب املجلس البلدي 

املعني؛
وظائفه  بييأداء  فيما  العام  للمدير  استشارات  	. تقدمي 

بالنسبة جلهاز الشرطة البلدية؛
التنفيذي  املجلس  عضو  يييرى  الييتييي  الييوظييائييف  ج. أداء 
واملجلس البلدي أو املدير العام أنها الزمة أو تضمن 

اإلشراف املدني على جهاز الشرطة البلدية؛

د. تييعييزيييز املييسيياءليية والييشييفييافييييية فييي جييهيياز الشرطة 
البلدية؛

التي  والييتييوجيييييهييات  الييسييييياسييات  تطبيق  ه. مييراقييبيية 
يييصييدرهييا املييدييير الييعييام ورفيييع تييقييارييير بييذلييك إلييى 

املجلس البلدي أو املدير العام؛
أو  البلدي  املجلس  بها  تكلف  التي  الوظائف  و. أداء 

املدير العام اللجنة من وقٍت آلخر؛
ورفييع  البلدية  الشرطة  جييهيياز  عمل  سير  ز. وتقييم 

تقارير بذلك إلى املجلس التنفيذي أو املدير العام.
]مت إدراج املادة 64ي مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 

لسنة 1998.[
 

اللجان التنسيقية للشرطة
املادة 64 ك 

مفوض  عييلييى  املييقيياطييعيية،  فييي  الييشييرطيية  عييمييل  لتنسيق  1 .
املقاطعة، بالتشاور مع عضو املجلس التنفيذي تأسيس 

جلنة واحدة على األقل من اللجان التالية:
أ. اللجان التنسيقية احمللية للشرطة؛

	. اللجان التنسيقية للشرطة باملناطق؛
ج. أو اللجان التنسيقية للشرطة باملقاطعات؛

لهذا  يعيِّنه  الييذي  الشخص  أو  املقاطعة  مفوض  يكون  2 .
الغرض، رئيًسا الجتماع اللجنة التنسيقية للشرطة.

بها  اإلجييراء اخلاص  للشرطة  حتدد كل جلنة تنسيقية  3 .
مع تكليف شخص بتدوين جلساتها.

شييريييطيية مييوافييقيية وزييييير اليينييقييل، يييحييق لييلييوزييير وضييع  4 .
اللجان  لوائح للتحقق من سير العمل بشكل سليم في 

التنسيقية للشرطة.

]مت إدراج املادة 64ك مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 
لسنة 1998.[

يتعلق  فيما  الــوطــنــي  املــفــوض  ومــهــام  صــالحــيــات 
بجهاز الشرطة البلدية

املادة 64 ل 
لعمل  الييوطيينييييية  املييعييايييييير  يييحييدد  أن  الييوطيينييي  للمفوض  1 .
أجهزة الشرطة البلدية، وباإلضافة إلى حتديد التدريب 
حركة  قانون  مبوجب  املييرور  لضباط  عليه  املنصوص 
 29 رقييم  (الييقييانييون   1989 لسنة  الييطييرق  على  امليييرور 
حتديد  كذلك  الوطني  للمفوض  يحق   ،(1989 لسنة 
املعايير الوطنية املتعلقة بتدريب أعضاء أجهزة الشرطة 

البلدية.
2 .

في  املييذكييورة  الوطنية  املعايير  مشروع  نشر  أ. يتم 
إخطار  مع  الرسمية  باجلريدة   (1) الفرعية  املييادة 
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ج. مسئوالً عن ضمان عدم تعرض عمل شرطة املرور 
إنييشيياء جهاز  الييبييلييدييية للتضرر ميين جيييراء  ِقييبَييل  ميين 

الشرطة البلدية؛
د. مسئوالً عن انضباط جهاز الشرطة البلدية؛

ه. مسئوالً إما بنفسه أو بتكليف عضو أو أعضاء بجهاز 
الشرطة البلدية يعينهم لهذا الغرض، عن متثيل جهاز 
احمللية  التنسيقية  اللجان  كييل  فييي  البلدية  الشرطة 
عليها  املنصوص  البنود  مبوجب  املؤسسة  للشرطة 

في املادة 64ك مبنطقة االختصاص بالبلدية؛
و. مسئوالً إما بنفسه أو بتكليف عضو أو أعضاء بجهاز 
الشرطة البلدية يعينهم لهذا الغرض، عن متثيل جهاز 
البلدية في كل منتدى أو منتدى فرعي من  الشرطة 
منتديات الشرطة املجتمعية املؤسسة مبوجب البنود 
املنصوص عليها في املادة 19 مبنطقة االختصاص 

بالبلدية؛
ز. مسئوالً عن إعداد خطة قبل انتهاء العام املالي حتدد 
البلدية وأهدافها للعام  أولويات عمل جهاز الشرطة 
املالي التالي، على أن يتم تطوير تلك اخلطة بالتعاون 

مع اجلهاز فيما يتعلق منها مبنع اجلرمية؛ 
ح. ومسئوالً عن تنفيذ املهام التي يكلفها به املدير العام 

للبلدية من وقٍت آلخر.
]مت إدراج املييادة 64ج مبوجب املييادة 3 من القانون رقم 83 

لسنة 1998.[

املدير التنفيذي األول جلهاز الشرطة البلدية
املادة 64 د 

املادة 64أ، يعنيِّ  البلدية مبوجب  الشركة  عند تأسيس جهاز 
ليكون أول  البلدي املختص شخًصا مناسبًا ومؤهالً  املجلس 

مدير تنفيذي جلهاز الشرطة البلدية.

القانون رقم 83  املييادة 3 من  املييادة 64د مبوجب  ]مت إدراج 
لسنة 1998.[

وظائف جهاز الشرطة البلدية
املادة 64 هـ 

ما يلي بياٌن بوظائف جهاز الشرطة البلدية:
أ. أعمال شرطة املرور مع مراعاة أي تشريعات تتعلق 

بحركة املرور على الطرق؛
هي  والتي  واللوائح  البلدية  الداخلية  األنظمة  	. تنظيم 

مسئولية البلدية املعنية؛
ج. ومنع اجلرمية.

القانون رقم 83  املادة 3 من  املادة 64هي مبوجب  إدراج  ]مت 
لسنة 1998.[

صالحيات عضو جهاز الشرطة البلدية
املادة 64 و 

في  الصادر  أفريقيا  جنو	  جمهورية  دستور  مبوجب  1 .
ومع   (1996 لسنة   108 رقييم  (الييقييانييون   1996 عييام 
املراعاة الواجبة للحقوق األساسية لكل شخص، لعضو 
جهاز الشرطة البلدية ممارسة الصالحيات التي مينحها 
له القانون و/أو تنفيذ املهام التي يكلفه بها عضو جهاز 

الشرطة البلدية.
أٌي من  بييأن متييارس  أن يأمر  للوزير، ميين وقييٍت آلخيير،  2 .
هذا  مبوجب  باجلهاز  عضو  ألي  املمنوحة  الصالحيات 
القانون أو أي قانون آخر، بواسطة عضو جهاز الشرطة 
الصالحية  تتيح  التي  احليياالت  في  أنييه  شريطة  البلدية 
مصادرة أداة، على عضو جهاز الشرطة البلدية تسليمها 

على الفور للعضو.
ضبط  مسئول  هييو  البلدية  الشرطة  بجهاز  عضو  كييل  3 .
الييصييالحيييييات املمنوحة  لييه ممييارسيية  قييضييائييي ويييجييوز 
منطقة  في  القانون  مبوجب  القضائي  الضبط  ملسئول 
اختصاص البلدية املعنية على أنه يجوز له ممارسة تلك 
الصالحيات خارج منطقة االختصاص في حالة القيام 

بها:
في  معقول  ملبرر  العضو  يشتبه  شخص  أ. ملالحقة 
ارتييكييابييه جييرمييية وعيينييد بيييدء املييالحييقيية فييي منطقة 

اختصاص البلدية؛
	. أو مبوجب اتفاق بني املجلس البلدي ومجلس بلدي 
احلكومة  قانون  من   (7) 10ج  املييادة  مبوجب  آخر 
 209 رقم  (القانون   1993 لسنة  االنتقالية  احمللية 

لسنة 1993).

]مت إدراج املادة 64و مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 
لسنة 1998.[

 
دليل التعيني
املادة 64 ز 

والذي  عليه  املنصوص  الشكل  وفق  الصادر  املستند  يكون 
الشرطة  بجهاز  عييضييًوا  تعيينه  مت  قييد  مييا  شخًصا  أن  يثبت 

البلدية دليالً واضحاً على ذلك التعيني.

القانون رقم 83  ]مت إدراج املادة 64ز مبوجب املادة 3 من 
لسنة [
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مراعاة املادة الفرعية (2)، مبوجب الشروط التي ينص 
عليها بالتشاور مع وزارة املالية.

) أعييياله،  مييع عيييدم اإلخييييالل بييأحييكييام املييييادة الييفييرعييييية (1. 2
أو  مهمة  أو  وظيفة  بتنفيذ  يسمح  أن  الوطني  للمفوض 
تستحق  خيرية  جهة  لصالح  رسيييوم  بيييدون  مييا  خييدميية 
أو  الثقافي  أو  العام  للصالح  تعتبر  حالة  أي  في  أو  ذلك 

التعليمي.

الفصل الثاني عشر
خدمات الشرطة البلدية وشرطة 

العاصمة  
التفسير

املادة 64 
أنييه خييروج على صالحيات وزير  على  الفصل  هييذا  يفسر  ال 
النقل  أمييور  عيين  املسئول  التنفيذي  املجلس  عضو  أو  النقل 
واملرور، كما ال يفسر على أنه منح ألي صالحية ألي مسئول 
وزير  قبل  من  صالحياتهم  ممارسة  في  للتدخل  موظف  أو 
النقل  أمييور  عيين  املسئول  التنفيذي  املجلس  عضو  أو  النقل 

واملرور.

القانون رقم 83 لسنة 1998 محل  املييادة 2 من  إحييالل  ]مت 
املادة 64.[

تكوين جهاز الشرطة البلدية
املادة 64 أ 

يجوز ألي بلدية التقدم بطلب إلى عضو املجلس التنفيذي  1 .
بلدية  شرطة  جهاز  لتكوين  عليها  املنصوص  بالطريقة 

ملنطقة اختصاصها.
 ( 2 .3) الفرعية  املادة  مراعاة  التنفيذي، مع  املجلس  لعضو 
طلب  على  يييوافييق  أن  املجلس،  يضعها  التي  والييشييروط 

إنشاء جهاز شرطة بلدية في احلاالت التالية:
أ. توافق الطلب مع املتطلبات املنصوص عليها؛

الشرطة  جلهاز  الييالزميية  البلدية  لييدى  امليييوارد  	. توفر 
مدار  على  الوطنية  املعايير  مع  يتوافق  مبا  البلدية 

الساعة؛
ج. أال تتضرر خدمات شرطة املرور التي تقدمها البلدية 

من جراء إنشاء جهاز الشرطة احمللية؛
البلدية لضمان  ِقييبَييل  ميين  امليينيياسييب  االعييتييميياد  د. تييقييدمي 

اإلشراف املدني على جهاز الشرطة البلدية؛
ه. وأن يعمل تكوين جهاز الشرطة البلدية على حتسني 

عمل الشرطة في ذلك اجلزء من املقاطعة.

. 3 لعضو املجلس التنفيذي أن يوافق على الطلب فقط:
أ. بعد التشاور مع املفوض الوطني؛

البلدية  إذا كانت  املقاطعة  التشاور مع مجلس  	. بعد 
ضمن نطاق اختصاص مجلس املقاطعة؛

ج. مبوافقة عضو/أعضاء املجلس التنفيذي املسئولني 
عن شئون احلكومة احمللية واملالية والنقل واملرور. 
وفيييي حيياليية عيييدم تعيني ذليييك الييعييضييو/األعييضيياء، 
عضو/أعضاء  أو  الييوزراء  رئيس  موافقة  يشترط 
رئيس  مسئولياتهم  حدد  الذين  التنفيذي  املجلس 

الوزراء.
إذا وافق عضو املجلس التنفيذي على طلب إنشاء جهاز  4 .
الشرطة  جهاز  بإنشاء  العضو  يقوم  البلدية،  الشرطة 

البلدية بنشر إخطار بذلك في اجلريدة الرسمية.
ال يعني تأسيس جهاز للشرطة البلدية مخالفة وظائف  5 .
اجلهاز أو صالحيات عضو ومهامه املمنوحة مبوجب 

أي قانون.
فيما  أو  أجييل  ميين  تكبدها  يتم  التي  النفقات  كييل  تكون  6 .
يتعلق بإنشاء واحلفاظ على وسير عمل جهاز الشرطة 

البلدية حلسا	 البلدية املعنية.

القانون رقم 83  ]مت إدراج املادة 64أ مبوجب املادة 3 من 
لسنة 1998.[

املدير العام للبلدية
املادة 64 ب 

عن  البلدي  املجلس  أمام  مسئوالً  للبلدية  العام  املدير  يكون 
سير عمل جهاز الشرطة البلدية.

]مت إدراج املادة 64	 مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 
لسنة 1998.[

املدير التنفيذي جلهاز الشرطة البلدية
املادة 64 ج 

د، يعنيِّ املجلس البلدي أحد أعضاء  مع مراعاة املادة 64. 1
الشرطة  جلهاز  تنفيذًيا  مديًرا  البلدية  الشرطة  جهاز 

البلدية.
الوطنية وتوجيهات  القانون واملعايير  . 2 مع مراعاة هذا 
مسئولية  التنفيذي  املدير  يتولى  للبلدية،  العام  املدير 

اإلشراف على جهاز الشرطة البلدية ويكون:
أ. مسئوالً عن احتفاظ جهاز الشرطة البلدية مبعايير 

احليادية واملساءلة والشفافية والكفاءة؛
	. مييع مييراعيياة الييقييوانييني املييعييمييول بييهييا، مييسييئييوالً عن 
توظيف وتعيني وترقية ونقل أعضاء جهاز الشرطة 

البلدية؛
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عدم التنازل عن الرواتب أو البدالت أو احلجز عليها
املادة 58 

أو مفوض  الوطني  املفوض  إال مبوافقة  ال يجوز ألي عضو، 
املقاطعة، التنازل عن كل أو جزء من راتبه أو أجره أو بدالته 
أو  القانون، كما ال يجوز مصادرة  له مبوجب هذا  املستحقة 
أو جزئيًا مبوجب  كليًا  بدل  أو  أجر  أو  راتييب  أي  احلجز على 
أو نتيجًة ألي حكم أو أمر صادر عن أي محكمة بخالف أمر 

احلجز.

حظر معامالت معينة
املادة 59 

ال يجوز ألي عضو، بدون موافقة الشخص الذي يخضع  1 .
مييعييدات مطالب  أو  نييقييل  إقييييراض أي وسييائييل  لييقيييييادتييه، 
باالحتفاظ بها وحيازتها، أو بيعها أو رهنها أو التصرف 
بأي شكٍل آخر في تلك امللكية بغض النظر عما إذا كانت 

من ممتلكات الدولة أو ممتلكاته.
أو أي تصرف آخر في  أو قرض  أو رهن  يكون كل بيع  2 .
أي ملكية يتعارض مع ما تنص عليه املادة الفرعية (1) 

أعاله، باطالً وملغى.

ممتلكات اجلهاز غير اخلاضعة للحجز أو املصادرة
املادة 60 

هذا  يجيز  ال  التي  املمتلكات  جميع  على  يحجز  أو  تصادر  ال 
بأي  فيها  التصرف  أو  إقراضها  أو  رهنها  أو  بيعها  القانون 
أو أمر صادر عن أي  أو نتيجة ألي حكم  شكٍل آخر مبوجب 

محكمة.

اإلعفاء من رسوم املرور والرسوم ورسوم اخلدمات 
املادة 61 

)، وأثييينييياء ممييارسييتييه  الييفييرعييييية (3. 1 امليييييادة  ميييع ميييراعييياة 
تراءى ألي  إذا  أو وظائفه،  ملهامه  تنفيذه  أو  لصالحياته 
أو عبور رصيف  ميين  امليييرور  أو  عضو ضيييرورة دخييول 
حاجز  أو  جسر  أو  معبر  أو  الييوصييول  موضع  أو  ميناء 
أي رسوم  يفرض  قد  بييا	  أو  بوابة  أو  حتصيل رسييوم 
أو رسوم عبور أو رسوم خدمات بشكل مشروع، يعفى 
أو  العبور  أو رسوم  الرسوم  تلك  العضو من سداد  هذا 
اعتقاله  به وبأي شخص رهن  املتعلقة  رسوم اخلدمات 
في  يحتاجها  قييد  ملكية  أو  نقل  وسيلة  أو  حيييييوان  وأي 
أو وظائفه شريطة  تنفيذ مهامه  أو  ممارسة صالحياته 
أنه إذا كان ذلك العضو ال يرتدي حينها الزي الرسمي، 
وبناًء على طلب أي شخص يطالب بدفع تلك الرسوم أو 
عن  يكشف  أن  عليه  اخلدمات،  رسوم  أو  العبور  رسوم 

هويته بأن يبرز له شهادة تعيينه. 
يعاقب عند اإلدانة بدفع غرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز  2 .

رسوم  أو  الرسوم  بتلك  يطالب  شخص  أي  شهًرا   12
العبور أو رسوم اخلدمات، والذي يعرِّض ذلك العضو 
أو الشخص أو احليوان أو وسيلة النقل أو امللكية لتأخير 
أو احتجاز غير معقول فيما يتعلق بدخول أو املرور من 
أو  الوصول  أو موضع  امليناء  اجتياز رصيف  أو  خالل 
البوابة  أو  الرسوم  حتصيل  حاجز  أو  اجلسر  أو  املعبر 

أو البا	.
له  تييراءى  ما  إذا  املقاطعة،  أو مفوض  الوطني  للمفوض  3 .
أو  ومييهييام  صالحيات  لطبيعة  وبالنظر  ذلييك،  ضيييرورة 
وظائف عضو، بأن يأمر بأال تسري املادة الفرعية (1) 
أٍي من  العضو، وفييي هييذه احلالة، يجب دفييع  ذلييك  على 
الرسوم أو رسوم العبور أو رسوم اخلدمات املذكورة 

في املادة الفرعية (1).

إعفاء نوادي الشرطة من رسوم التراخيص والرسوم 
األخرى

املادة 62 
أو رسييوم  أو ضييرائييب  تييرخيييييص  تييدفييع أي رسييييوم  ال  1 .
القيمة  أو ضريبة  املكوس  أو  (بخالف رسوم اجلمارك 
أي  مبوجب  شخص  أي  ميين  ملكية،  أي  على  املضافة) 
قانون أو نظام داخلي يتعلق بأي نادي معتمد من أندية 

اجلهاز أو فيما يتعلق بأي سلعة تباع في ذلك النادي.
يكون إبراز مستند رسمي يحمل توقيع الوزير أو عضو  2 .
من  لييه  مصرح  آخيير  شخص  أي  أو  التنفيذي  باملجلس 
على  بالتوقيع  التنفيذي  باملجلس  عضو  أو  الوزير  ِقبَل 
أحد  أنييه  على  النادي  اعتمد  قد  أنييه  إلييى  ويشير  املستند 
أندية اجلهاز، ألغراض هذه املادة، دليالً قاطًعا على أنه 

ذلك النادي.
أو  مطعم  أي  اليينييادي  يتضمن  املييييادة،  هيييذه  ألغييييراض   3 .
مؤقت  بشكل  تستخدم  مباني  أي  أو  باجلهاز  مؤسسة 
النشاط  وجتييديييد  االستجمام  خييدمييات  لتقدمي  دائييم  أو 
و/أو  لألعضاء  األسييياس  فييي  الييالزميية  املستلزمات  أو 
املوظفني  أو غيرهم من األشخاص  املتقاعدين  األعضاء 
أو  املتقاعدين  األعييضيياء  أو  األعييضيياء  ألسيير  أو  باجلهاز 
عمل  أي  في  املوظفني  اآلخرين  األشخاص  أو  املوظفني 

في أو مرتبط بذلك املطعم أو املؤسسة أو املباني.

إشراك اجلمهور في نفقات أجهزة الشرطة
املادة  63 

لييلييمييواد 215 و218 و219. 1 من  الييواجييبيية  املييراعيياة  مييع 
الدستور، يحدد املفوض الوطني ما إذا كانت وظيفة أو 
مهمة أو خدمة معينة تقع ضمن نطاق مسئوليات اجلهاز 
املعتادة واملقبولة بشكل عام، وإذا كانت تلك الوظيفة أو 
املهمة أو اخلدمة ال تضع ضمن ذلك النطاق، تؤدي، مع 
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املييؤهييلييني لتمكني  اخلييبييراء أو األشييخيياص اآلخييرييين 
املديرية من حتقيق هدفها؛

ط. تقدمي التوصيات إلى املفوض املعني؛
باملجلس  عضو  أو  الييوزييير  إلييى  توصيات  أي  ي. تقدمي 
أمر  بأي  يتعلق  فيما  ضرورية  يراها  التي  التنفيذي 
يتعلق  فيما  أو  املديرية  ِقبَل  من  فيه  التحقيق  جرى 
تقدمي  حالة  في  أنه  شريطة  املديرية،  وظائف  بييأداء 
توصية إلى عضو باملجلس التنفيذي، ترسل نسخة 

من التوصية إلى الوزير؛ 
1975ك.   لسنة  اخلييزانيية  وزارة  قييانييون  مييراعيياة  ومييع 
للمدير  يييجييوز   ،(1975 لسنة   66 رقييم  (الييقييانييون 
من  أٍي  إلييى  صالحياته  من  أًيييا  يفوض  أن  التنفيذي 

أفراد املديرية.
تعليماته  التنفيذي  املدير  يصدر  الوزير،  مع  بالتشاور  7 .
فيما  ستشتمل  والتي  بها،  االلتزام  املديرية  على  والتي 

تشتمل على التعليمات املتعلقة مبا يلي:
أ. تقدمي وتلقي ومعاجلة الشكاوى؛

	. تسجيل املعلومات واألدلة وحمايتها؛
ج. الكشف عن املعلومات؛

د. إعداد النتائج والتوصيات؛
إليييييهييا في  املييشييار  لييألمييور  التبعية  األمييييور  ه. وجييميييييع 

الفقرات من (أ) حتى (د).
املديرية  املقاطعة  مييفييوض  أو  الوطني  املييفييوض  يخطر   8 .
بجميع حاالت الوفاة التي حدثت حتت حراسة الشرطة 

أو نتيجة ألحد إجراءات الشرطة.
للوزير أن يحدد اإلجراءات املتعلقة مبا يلي: 9 .

أ. حماية هوية أصحا	 الشكاوى وسالمتهم؛
	. وبرامج حماية الشهود.

رفع التقارير
املادة 54

على املدير التنفيذي:
مالي،  عييام  كل  نهاية  من  أشهر  ثالثة  غضون  أ. وفييي 
أن يقدم للوزير تقريًرا مكتوًبا حول أنشطة املديرية 
سيقوم  الييذي  التقرير  وهو  املالي،  العام  ذلك  خالل 
من  يوًما   14 مدة  خالل  بالبرملان  بجدولته  الوزير 
تسلمه، وإذا لم يكن البرملان منعقًدا حينها، يجدوله 

الوزير خالل 14 يوًما من بدء اجللسة التالية؛
	. في أي وقت وبناًء على طلب الوزير أو أٍي من اللجان 
إلى  املديرية  أنشطة  حييول  تقرير  تقدمي  البرملانية، 

الوزير أو تلك اللجنة.

الفصل احلادي عشر
أحكام عامة 

عدم املساءلة عن األفعال الصادرة مبوجب األوامر 
غير املنتظمة

املادة 55 
إجييراء  أو  أميير  مبييوجييب  يتصرف  عضو  أي  يعفى  1 .
معيب قانوًنا بسبب عيب في املضمون أو الشكل إذا 
كان ذلك عضو يعلم أن ذلك األمر أو اإلجراء معيب 
قانوًنا، وسواٌء كان العيب ظاهًرا في شكل األمر أو 
إذا  التصرف  اإلجييراء، من أي مساءلة ترتبط بذلك 

كان األمر أو اإلجراء صحيح قانوًنا.
2 .

غير  باالعتقال  املرتبطة  املساءلة  من  يعفى  أ. كما 
املشروع أي عضو مصرح له باعتقال شخص 
مبوجب أمر اعتقال، والذي أثناء اعتقاله لسبب 

معقول يعتقل آخَر.
في  للمساعدة  عضو  أي  اسييتييدعيياء  فعند  	. كيييذا، 
الفقرة  في  اليييوارد  النحو  على  االعتقال  عملية 
مت  شييخييص  احييتييجيياز  ميينييه  يطلب  أو  أعييياله  (أ) 
معقول  لسبٍب  ويعتقد  الطريقة،  بتلك  اعتقاله 
أمر  الذي صدر بحقه  املذكور هو  الشخص  أن 
االعتقال، يعفى ذلك عضو من املساءلة املتعلقة 

بتلك املساعدة أو االحتجاز.

حصر مسئولية الدولة واألعضاء
املادة 56 

مركبة  أي  استخدامه  أو  في  شخص  أي  نقل  حالة  في 
الدولة  لسيطرة  خاضع  أو  مملوك  مركب  أو  طائرة  أو 
ذلك  عن  مساءالً  عضو  أي  أو  الدولة  تكون  ال  باجلهاز، 
معولني  أي  أو  أطفاله  أو  والديه  أو  زوجته  أو  الشخص 
آخرين له عن أي خسارة أو ضرر ينجم عن أي إصابة 
شخصية أو وفاة أو خسارة أو ضرر بامللكية ناجم عن 
بالنقل  األشكال  من  شكٍل  بأي  مرتبط  أو  عن  ناشئ  أو 
أو املركب ما لم  الطائرة  أو  في أو استخدام تلك املركبة 
صالح  في  لها  استخدامه  أو  الشخص  ذلييك  نقل  يكون 
تأدية وظائف الدولة، على أنه ال تسري أحكام هذه املادة 
على مساءلة أي عضو يتسبب عن عمد في تلك اخلسارة 

أو الضرر.
]مت إلغاء املادة 57 وحلت محلها املادة 2 (1) من القانون 

رقم 40 لسنة 2002.[
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األفراد والنفقات
املادة 52 

يتألف أفراد املديرية من أشخاص يعيِّنهم املدير التنفيذي  1 .
تنظم  التي  الييقييوانييني  مييراعيياة  مييع  الييوزييير  مييع  بالتشاور 
اخلييدميية الييعيياميية، بيياإلضييافيية إلييى األشييخيياص الييذييين تتم 

إعارتهم و/أو نقلهم إلى العمل باملديرية.
أو  بواسطة  املديرية  أفييراد  خدمة  وشييروط  بنود  حتييدد  2 .

مبوجب القوانني التي تنظم اخلدمة العامة.
الييقييانييون رقييم (47) لسنة  ميين  امليييادة (35) (1)  إحييالل  ]مت 

1997 محل املادة الفرعية (2).[
يتم متويل وظائف املديرية من األموال التي يخصصها  3 .

البرملان لهذا الغرض.
مع مراعاة قانون وزارة اخلزانة لسنة 1975. 4 (القانون 

رقم 66 لسنة 1975)، يكون املدير التنفيذي للمديرية:
أ. هيييو مييسييئييول احمليياسييبيية املييكييلييف مبييسييئييولييييية تييقييدمي 
البرملان  يخصصها  التي  األميييوال  جلميع  تبريرات 
تلك  واسييتييخييدام  لوظائفها  املييديييرييية  أداء  ألغيييراض 

األموال؛
	. وأن يأمر بأن يتم مسك احلسابات الالزمة والدفاتر 

األخرى ذات الصلة.

وظائف املديرية
املادة 53

1 .
أ. تتمثل الوظيفة الرئيسية للمديرية في حتقيق الهدف 

الذي تنص عليه املادة 222 من الدستور.
	. يكون املدير التنفيذي للمديرية مسئوالً عن:

أداء وظائف املديرية، (أ أ)  
وإدارة والشئون اإلدارية باملديرية.  (	 	)

لتحقيق هذا الغرض، 2 .
شكوى،  تلقي  عند  أو  نفسها  تلقاء  ميين  أ. للمديرية، 
أن  يدَّعى  جرمية  أو  سلوك  إسيياءة  أي  في  التحقيق 
مرتكبها أي عضو، ويجوز لها، حيثما تقتضي احلال 

ذلك، إحالة التحقيق إلى املفوض املعني؛
	. وعليها سواء من تلقاء نفسها أو عند تلقي شكوى، 
التحقيق في وفاة أي شخص حتت حراسة الشرطة 

أو نتيجة ألي إجراء من جهة الشرطة؛
ج. ولها أن حتقق في أي أمر يحال إليها من الوزير أو 

عضو املجلس التنفيذي.
3 .

معه،  وبييالييتييشيياور  التنفيذي  املييدييير  طلب  على  أ. بيينيياًء 
املييديييرييية يحددهم  يييصييرِّح ألفييييراد ميين  أن  لييلييوزييير 
املدير التنفيذي، ممارسة الصالحيات وتنفيذ املهام 
املمنوحة أو املوكلة إلى أي فرد بواسطة هذا القانون 

أو مبوجبه أو بواسطة أي قانون آخر أو مبوجبه. 

أعيياله  (أ)  الفقرة  فييي  إليهم  املييشييار  لييألفييراد  	. يكون 
احلصانات واالمتيازات التي مينحها القانون للفرد 
ضماًنا ملمارسته صالحياته وتنفيذه مهامه بشكل 

مستقل وفعال.
يكون املستند، وفق الشكل املنصوص عليه، والذي يثبت  4 .
أن شخًصا ما ضمن أفراد املديرية وأنه مخول مبمارسة 
الييصييالحيييييات وأداء املييهييام اخليياصيية بييأفييراد املييديييرييية، 
النحو  الفرد مصرح له على  دليالً واضًحا على أن ذلك 

املنصوص عليه في املادة الفرعية (3).
يعاقب عند اإلدانة بدفع الغرامة أو السجن مدة ال تتجاوز  5 .
العامني أي فرد من أفراد املديرية يتعمد الكشف عن أي 
معلومات في ظروف يعلم أو من املتوقع بشكل معقول 
أن يعلم أن ذلك الكشف من شأنه أو قد يؤثر بشكل ضار 

على أداء املديرية أو قيامها بوظائفها.
للمدير التنفيذي: 6 .

املادة  تتم مبوجب  إحالة  أي  أي وقييت، سحب  أ. وفي 
الفرعية (2) (أ)؛

أو  مفوض  أي  من  معلومات  على  واحلصول  	. طلب 
مسئول شرطة تكون الزمة إلجراء أي حتقيق؛

ج.  
مراقبة مدى تقدم التحقيق؛ (أ أ)  

اإلرشادات املوضوعة املتعلقة بالتحقيق؛  (	 	)
املتعلقة  املييعييلييومييات  عييلييى  طييلييب واحليييصيييول   (ج ج) 
بالتحقيق؛ احملال إلى أحد املفوضني مبوجب 

املادة الفرعية (2) (أ)؛
د. طلب واحلصول على تعاون أي عضو حسبما يكون 

ذلك ضرورًيا لتحقيق هدف املديرية؛
ه. بدء التحقيق في أي أمر مع عدم اإلخالل بحقيقة أن 
املادة  مبوجب  أحيل  قد  األميير  بنفس  يتعلق  حتقيًقا 
الفرعية (2) (أ)، وأنه معلق أو أغلق بواسطة اجلهاز 
أو أن قائمة الدعاوى املتعلقة باألمر قد أرسلت إلى 

النائب العام للبت فيها، شريطة أنه في حالة:
لتحقيق احملال أو املعلق، تبت فيه املديرية بعد  (أ أ) ا 

التشاور مع العضو الذي يرأس التحقيق؛
إلييى  بيياألميير  قييائييميية دعيييياوى متعلقة  إرسييييال   (	 	)
النائب العام للبت فيها، تتخذ املديرية قرارها 

بالتشاور مع النائب العام.
النائب  مكتب  من  معلومات  على  واحلييصييول  و. طلب 
للمديرية  يتيح  اليييذي  الييضييروري  احلييد  إلييى  الييعييام 
إجراء التحقيق، على أنه للنائب العام أن يرفض ذلك 

الطلب استناًدا ملبررات معقولة؛ 
ز. إرسال نتائج التحقيق إلى النائب العام للبت فيه؛

املالية، يجوز  الوزير ومبوافقة وزير  ح. بالتشاور مع 
الييالزميية  املييييوارد  على  احلييصييول  التنفيذي  للمدير 
بييخييدمييات  الييلييوجييسييتييي و/أو االسييتييعييانيية  واليييدعيييم 
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االحتياط بجهاز الشرطة
املادة.48

للمفوض الوطني أن يحدد متطلبات التوظيف واالستقالة  1 .
اخلدمة  وطبيعة  واملييهييام  والترقية  والييرتييب  والييتييدريييب 
خدمة  وشييروط  واملييعييدات  الرسمي  والييزي  واالنضباط 
يييراه  آخيير  أميييٍر  وأي  الشرطة  بجهاز  االحييتييييياط  أعييضيياء 
ضرورًيا لتكوين واحلفاظ على فئات مختلفة من أعضاء 

االحتياط بجهاز الشرطة.
أن يعنيِّ شخًصا عضًوا في االحتياط  الوطني  للمفوض  2 .

بالشكل املنصوص عليه.
للمفوض الوطني أو مفوض املقاطعة وبالشكل املنصوص  3 .
عليه أن يأمر أي عضو باالحتياط بتقدمي نفسه للخدمة، 
وفي حالة رفض العضو ذلك أو عدم التزامه، يكون مذنبًا 
ومعرًضا لإدانة ودفع غرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز 
ستة أشهر. غير أنه للوزير، مبوجب الئحة، استثناء فئات 

من أعضاء االحتياط من تطبيق هذه املادة الفرعية. 
لييلييمييفييوض الييوطيينييي أو مييفييوض املييقيياطييعيية، مييع مييراعيياة  4 .
باالحتياط من  أي عضو  أي وقت، عزل  الدستور، وفي 

العمل باجلهاز.
للمفوض   ، 5 .49 املييادة  في  عليها  املنصوص  الفترة  طييوال 
الوطني أو مفوض املقاطعة رفض أو قبول استقالة أحد 
جتنيده  على  دليالً  العضو  يقدم  لم  ما  االحتياط  أعضاء 
باخلدمة العسكرية بوحدة مميزة بقوات الدفاع الوطني 

بجمهورية جنو	 أفريقيا.
يعد عضو االحتياط في خدمة اجلهاز أثناء عمله مع عدم  6 .
اإلخالل بحقيقة أنه يجوز عدم تعويضه من ِقبَل اجلهاز 

عن عمله.

تقييد احلق في االستقالة
املادة.49

يييجييوز ألي عييضييو االسييتييقيياليية ميين اجلييهيياز دون إذن  ال  1 .
إعالن  فترة  استمرار  أثناء  الوطني  املفوض  من  كتابي 
حالة الدفاع الوطني مبوجب املادة 82 (4) (	) (i) من 
املادة 34 (1)  أو حالة طوارئ معلنة مبوجب  الدستور 

من الدستور.
املييذكييورة  تلك  بخالف  ظييروف  فييي  الوطني  وللمفوض  2 .
في املادة الفرعية (1) أعاله، وحيث يتطلب احلفاظ على 
األمن العام باجلمهورية أو بأي جزٍء منها، أن يصدر أمًرا 
بعدم السماح ألي عضو باالستقالة من اجلهاز بدون إذن 
كتابي منه خالل فترة يتم حتديدها في ذلك األمر، على 

أال تتجاوز تلك الفترة ثالثني يوًما.

الفصل العاشر
مديرية الشكاوى املستقلة 

التأسيس واالستقاللية
املادة.50 

1 .
الشكاوى  مديرية  تؤسس  القانون،  هييذا  أ. مبوجب 
املستوى  على  هياكل  فييي  تنظم  بحيث  املستقلة 

الوطني واملقاطعات.
	. بالتشاور مع الوزير، يحدد املدير التنفيذي تاريخ 

بدء عمل هياكل املقاطعات للمديرية.
تعمل املديرية بصورة مستقلة عن اجلهاز. 2 .

3 .
أ. ال يجوز ألي هيئة بالدولة أو أي عضو أو موظف 
دون  يييحييول  أن  آخيير  شييخييٍص  أي  أو  الهيئة  بتلك 
أفيييراد  ميين  فيييرد  أي  أو  التنفيذي  املييدييير  ممييارسيية 

املديرية لصالحياته أو أدائه وظائفه.
ال  مييدة  السجن  أو  بالغرامة  اإلدانييية  عند  	. ويعاقب 
بإعاقة  متعمًدا  يقوم  شخص  أي  العامني  تتجاوز 
املدير التنفيذي أو أٍي من أفراد املديرية ومنعه من 

ممارسة صالحيته أو أداء وظائفه.
بصورة  الالزمة  املساعدة  الدولة  هيئات  جميع  متنح  4 .
وفعالية  وكرامة  وحيادية  استقاللية  حلماية  معقولة 

املديرية أثناء ممارسة صالحياتها ووظائفها.

تعيني املدير التنفيذي
املادة 51 

يرشح الوزير شخًصا يحمل مؤهالت مناسبة للتعيني  1 .
في منصب املدير التنفيذي ليرأس املديرية وفًقا إلجراء 

يحدده الوزير بالتشاور مع اللجان البرملانية.
وعلى اللجان البرملانية، في غضون ثالثني يوم عمل من  2 .
تاريخ الترشيح مبوجب املادة الفرعية (1) أعاله قبول 

الترشيح أو رفضه.
في حالة قبول الترشيح: 3 .

التنفيذي  املييدييير  منصب  فييي  الشخص  ذلييك  أ. يعنيِّ 
اخلدمة  تنظم  التي  القوانني  مراعاة  مع  للمديرية 
العامة اعتباًرا من تاريخ يوافق عليه الوزير وذلك 

الشخص؛
التعيني خييمييس سيينييوات عييلييى أن  ميييدة  تييتييجيياوز  	. ال 
وفًقا  الحقة  تعيني  فترات  الشخص  ذلييك  يستحق 

لهذه املادة.
الظروف  في  منصبه  من  التنفيذي  املدير  عييزل  يجوز  4 .
اللجان  مع  بالتشاور  الوزير  يحددها  التي  وبالطريقة 

البرملانية.
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فييي حيياليية عيييدم تييوجيييييه املييفييوض الييوطيينييي أو   (	 	)
مبدة  الكتابي  اإلخطار  ذلك  املقاطعة  مفوض 
ستة أشهر على األقل قبل تاريخ بلوغه السن 
من  يييوم  أول  فييي  يتقاعد  أن  عليه  املييذكييورة، 
تلقي  فيه  الذي مت  الشهر  بعد  السابع  الشهر 

ذلك اإلخطار.
مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في هذه املادة، يجوز  4 .
عمله  عن  التقاعد  املقاطعة  مفوض  أو  الوطني  للمفوض 
باجلهاز كما أنه يحال للتقاعد بانقضاء املدة املذكورة في 
الوارد  النحو  أو أي مدة أخرى يتم متديها على  املادة 7 
يعتبر  أنييه  كما  احليييال،  عليه  يكون  حسبما  امليييادة،  بتلك 

محاالً للتقاعد مبوجب أحكام املادة 35 (أ).
:(	) ( مع مراعاة املادتني الفرعيتني (1) و(3. 5

يحيله  أن  للرئيس  الوطني،  املفوض  طلب  على  أ. بناًء 
املنصوص  املييدة  انتهاء  قبل  اجلهاز  من  التقاعد  إلى 
عليها في املادة 7 أو أي مدة أخرى يتم متديدها على 
النحو الذي نصت عليه نفس املادة إذا تراءى للرئيس 

سبب مقنع؛
	. وبناًء على طلب مفوض املقاطعة، للمفوض الوطني 
املييدة  انتهاء  قبل  اجلييهيياز  ميين  التقاعد  إلييى  يحيله  أن 
املييادة 7 أو أي مدة أخييرى يتم  املنصوص عليها في 
متديدها على النحو الذي نصت عليه نفس املادة إذا 

تراءى للمفوض الوطني سبب مقنع.
إذا سمح للمفوض الوطني أو مفوض املقاطعة بالتقاعد  6 .
مبوجب املادة الفرعية (5)، يعتبر محاالً للتقاعد مبوجب 
املادة الفرعية (2) ويكون حينها مستحًقا ملعاش التقاعد 
العمل  عن  تقاعده  حالة  في  عليه  سيحصل  كييان  والييذي 

باجلهاز وفًقا للمادة الفرعية السابقة.
7 .

(أ)   ( (1أ.  الفرعية  امليييادة  بييأحييكييام  اإلخيييالل  عييدم  مييع 
في  العضو  على  اإلبييقيياء  يجوز  موافقته،  وشريطة 
الييوزييير  مبييوافييقيية  عيياًمييا  الستني  جتييياوز  إذا  منصبه 
لفترات  له  التمديد  على  التنفيذي  املجلس  عضو  أو 
خمس  امليييدد  هييذه  إجمالي  يتجاوز  أال  على  أخيييرى، 

سنوات إال مبوافقة بقرار من البرملان.
الفقرة  مبوجب  منصبه  شغل  في  العضو  يستمر  	. ال 

(أ)        إال إذا كان ذلك:
(أ أ)      يستند إلى سبب معقول؛

(	 	) في صالح اجلهاز؛
(ج ج)  أو يصب عموًما في الصالح العام.

من  التقاعد  معاش  مزايا  على  املتقاعد  العضو  يحصل  8 .
معاشات  صندوق  إدارة  عن  املسئولة  املؤسسة  خييالل 
التقاعد املشترك بها العضو مع مراعاة أحكام أي قانون 

يحكم دفع تلك املزايا.
تسدد املزايا واجبة الدفع من اجلهاز مبوجب أي قانون  9 .

للشخص املستحق لها في غضون تسعني يوًما من تاريخ 
خدمة  بانتهاء  الكتابي  اإلخطار  الوطني  املفوض  تلقي 
ذلك العضو أو ألي سبٍب كان، تدفع تلك املزايا بالشكل 
ومبييوجييب املييسييتيينييدات الييتييي يييحييددهييا املييفييوض الوطني 
اإلخطار  ذلييك  تلقيه  فييي حالة  أو  امليييادة،  هييذه  ألغيييراض 
واملستندات قبل تسعني يوًما من تاريخ استحقاق املزايا 
تاريخ  فييي  القانون  ذلييك  مبوجب  املعني  الشخص  إلييى 

استحقاق تلك املزايا.
أنه  على  تفسيره  ميكن  مييا  على  امليييادة  هييذه  تشتمل  10.ال 

استثناء من املادة 212 (7) من الدستور.

النشاط السياسي ألعضاء اجلهاز
املادة.46

ال يجوز ألي عضو: 1 .
ربط  أو  معلن  بشكل  دعمه  عيين  التعبير  أو  أ. عييرض 

نفسه بحز	 أو منظمة أو حركة أو كيان سياسي؛
أو  أو منظمة  أو وظيفة في حز	  	. شغل أي منصب 

حركة أو كيان سياسي؛
ج. ارتداء أي عالمة مميزة أو عالمة تعريف ألي حز	 

أو منظمة أو حركة أو كيان سياسي؛
حزبية  سياسية  مصالح  على  التحامل  أو  دعييم  د. أو 

بأي شكٍل آخر.
أنها حتظر على  ) أعاله على  الفرعية (1. 2 املييادة  ال تفسر 

العضو:
كيان  أو  حييركيية  أو  منظمة  أو  حليييز	  أ. االنييضييمييام 

سياسي يختاره بنفسه؛
أو  حييركيية  أو  منظمة  أو  حييز	  اجتماعات  	. حييضييور 
بالزي  العضو  أال يحضرها  كيان سياسي شريطة 

الرسمي؛ 
ج. أو ممارسة حقه في التصويت.

طاعة األوامر
املادة.47

)، يلتزم العضو بطاعة أي  الفرعية (1. 1 املادة  مع مراعاة 
رتبة  منه  أعلى  شخص  يصدرها  تعليمات  و/أو  أواميير 
يطيع  أن  للعضو  أنه ال يجوز  على  بذلك،  له  أو مصرح 

األوامر و/أو التعليمات غير املشروعة بشكل واضح. 
حسبما تقتضي الضرورة بصورة معقولة، للعضو أن  2 .
إليها في  التعليمات املشار  يطلب تسجيل األوامر و/أو 

املادة الفرعية (1) أعاله بشكل كتابي قبل االمتثال لها.
إليها  املشار  التعليمات  أو  األواميير  إطاعته  وللعضو بعد  3 .

في املادة الفرعية (1) أعاله أن يطلب تسجيلها كتابيًا.
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سجالت السلوك
املادة.42

أوامييره بأن  املقاطعة  الوطني أو مفوض  يصدر املفوض  1 .
لكل عضو حتت  إعييداد واالحتفاظ بسجالت سلوك  يتم 

قيادته.
يحدد املفوض الوطني الطريقة والصيغة التي سيتم بها  2 .
إعداد سجالت السلوك واالحتفاظ بها وحتديد متى يتم 

حذف اإلدخاالت املسجلة بها.

اإليقاف عن العمل أثناء االحتجاز أو السجن
املادة.43

أو  االحييتييجيياز  قيد  عضو  كييل  يعتبر   ، 1 .36 امليييادة  مبوجب 
يقضي مدة سجن، موقوًفا عن العمل باجلهاز طوال فترة 

احتجازه أو سجنه.
ما لم يأمر املفوض الوطني أو مفوض العاصمة بخالف  2 .
الفرعية (1)  املييادة  إليه في  املشار  للعضو  ذلك، ال يحق 
أعاله طوال فترة احتجازه أو سجنه، احلصول على أي 
راتب أو أجر أو بدالت أو امتيازات أو مزايا مستحقة له 

في األحوال املعتادة باعتباره عضًوا باجلهاز.
لكن إذا كان العضو: 3 .

أ. محتجًزا قيد نتيجة إجراءات جنائية ضده وقد تبني 
أنه بريء من جميع التهم املنسوبة إليه أو أدين لكن 

تلك اإلدانة قد مت نقضها الحًقا؛
	. مسجوًنا يقضي مدة سجن مت نقضها الحًقا؛

أو  الوطني  للمفوض  حالة  بيانات  تقدمي  لييه  يجوز 
أو  أجيير  أو  راتيييب  أي  بيياسييتييعييادة  العاصمة  مييفييوض 
بدالت أو امتيازات أو مزايا حرم منها مبوجب املادة 

الفرعية (2).
األحييوال  وفييق  العاصمة،  مفوض  أو  الوطني  للمفوض  4 .
أو  نفسه  تلقاء  من  أعيياله   (3) الفرعية  املييادة  في  املبينة 
بعد النظر في أي بيانات حالة يتسلمها من أحد األعضاء، 
أو  الييراتييب  ذلييك  العضو يستحق  ذلييك  كييان  إذا  ما  حتديد 
األجر أو البدالت أو االمتيازات أو املزايا التي مت جتريده 

منها.

املكافآت واملكافآت التقديرية
املادة.44

التنفيذي،  املجلس  عضو  أو  الييوزييير  مييع  الييتييشيياور  بعد  1 .
مكافأة  ميينييح  الييعيياصييميية  مييفييوض  أو  الييوطيينييي  للمفوض 
مناسبة ألي عضو أو شخص آخر نظير خدمة تستحق 

التقدير وحتقق صالح اجلهاز.
وميداليات  أوسييميية  ويبتكر  وينشئ  يضع  أن  للرئيس  2 .
وأشرطة ومشابك وأشرطة األوسمة بالنسبة لألوسمة 
وامليداليات والتي يجوز للرئيس والوزير وعضو املجلس 
التنفيذي، مبوجب الشروط التي يحددها الرئيس، منحها 

ألي عضو أو أي شخص قدم خدمة استثنائية للجهاز. 

التقاعد
املادة.45

1 .
يتقاعد  أن  للعضو   ،( (7أ.  الفرعية  املييادة  مراعاة  مع 
من العمل باجلهاز، ويحال للتقاعد عند بلوغه سن 

الستني.
	. في حالة بلوغ العضو ستني عاًما بعد أول يوم من 
من  يييوٍم  أول  في  السن  هذه  بلغ  قد  يعتبر  الشهر، 

الشهر التالي.
أي  وفييي  عاًما،  خمسني  عن  سنه  يقل  ال  الييذي  للعضو  2 .
كتابيًا  إخطاًرا  أن يوجه  عاًما،  الستني  بلوغه  قبل  وقت 
للوزير يعلن فيه رغبته في التقاعد عن العمل باجلهاز، 
ويسمح له بالتقاعد على أن يكون السبب مقنًعا، وبحيث 

يكون تقاعده في صالح اجلهاز.
3 .

أ. مع مراعاة الفقرة (	)، يلتزم العضو الذي يحق له 
املييادة 212 (7) (	) من الدستور أو أي  مبوجب 
قانون آخر أن يتقاعد قبل بلوغ سن التقاعد املذكور 
أن يقدم إخطاًرا كتابيًا  (أ)،  الفرعية (1)  املادة  في 
للمفوض الوطني يعلن فيه عن رغبته في التقاعد، 

وعلى ذلك العضو،
فييي حيياليية تييوجيييييه ذليييك اإلخييطييار للمفوض  (أ أ)  
قبل  أشهر  ثالثة  عيين  تقل  ال  مبييدة  الوطني 
تاريخ بلوغه سن التقاعد التي يسري عندها 
تقاعده، أن يتقاعد في التاريخ الذي يبلغ فيه 
تلك السن أو في حالة بلوغه تلك السن بعد 
أول  في  تقاعده  يكون  الشهر،  من  يوم  أول 

يوم من الشهر التالي؛
إلى  اإلخطار  ذلك  توجيه  عدم  حالة  في  أو   (	  	)
املفوض الوطني مبدة ثالثة أشهر على األقل 
أن  أعيياله،  املذكورة  السن  بلوغه  تاريخ  قبل 
بعد  الرابع  الشهر  من  يييوم  أول  في  يتقاعد 

الشهر الذي مت فيه تلقي اإلخطار.
 .	

مع مراعاة املادة الفرعية (4)، يوجه املفوض  (أ أ)  
كتابيًا  إخطاًرا  املقاطعة  مفوض  أو  الوطني 
برغبته في التقاعد عن العمل باجلهاز مبدة 
ال تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ بلوغه سن 
التقاعد التي تسري عليه، وتسري عليه في 
هذه احلالة أحكام الفقرة (أ) (أ أ) مع مراعاة 
ما يقتضيه اختالف احلال في حالة توجيهه 

ذلك اإلخطار.
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عزل أعضاء لإلخفاق في إكمال التدريب األساسي
املادة 37

يحق  الدستور،  ومبقتضى  القانون،  هييذا  أحكام  مراعاة  مع 
للمفوض الوطني، في حالة عدم إجراء حتقيق، أن يفصل من 
بنجاح  األساسي  تدريبه  إكمال  في  يخفق  عضو  أي  اخلدمة 

في غضون فترة 24 شهًرا من تعيينه باجلهاز.

األعضاء واملوظفون املفقودون
املادة.38

فيييي حيياليية اإلبيييييالغ عييين فيييقيييدان عييضييو أو مييوظييف آخيير  1 .
األغييراض  جلميع  املوظف  أو  العضو  هذا  يظل  باجلهاز، 

يعمل باجلهاز حتى:
أ. يقرر املفوض الوطني خالف ذلك؛

	. يعود للخدمة؛
أميييًرا  قييضييائييي  اخييتييصيياص  ذات  محكمة  تييصييدر  ج. أو 

يقضي بافتراض وفاة ذلك العضو أو املوظف.
أو  للعضو  املستحقة  والبدالت  األجييور  أو  الراتب  ُيدفع  2 .
املوظف خالل غيابه على النحو املذكور في املادة الفرعية 

(1)، ومبوجب املادة الفرعية (4)، إلى:
أ. زوجه/زوجته؛

	. معوليه، إذا لم يكن له زوج أو وزوجة؛
املييعيينييي،  لييلييمييفييوض  ييييتيييراءى  آخيييير،  ج. أو أي شييخييص 
األجييور  أو  الييراتييب  ذلييك  وإدارة  بتلقي  مختص  أنييه 
زوجييه/ أو  املوظف  أو  العضو  عن  نيابًة  والييبييدالت 

زوجته أو معوليه اآلخرين.
يعتبر دفع أٍي من الرواتب أو األجور والبدالت مبوجب  3 .
املادة الفرعية (2) أعاله، وجلميع األغييراض، سداًدا لها 

إلى العضو أو املوظف املعني.
للمفوض  يحق   ،( 4 .2) الفرعية  بيياملييادة  اإلخيييالل  عييدم  مييع 
الوطني أو مفوض املقاطعة، من وقٍت آلخر، أن يأمر بأن 
يتم دفع جزء من الراتب أو األجور أو البدالت إلى عضو 
أو موظف مبوجب املادة الفرعية املذكورة أعاله أو عدم 

دفع أي جزٍء منها على النحو املبني أعاله.

إعارة األعضاء
املادة 39

يييجييوز أن تييوضييع خييدمييات أحيييد أعييضيياء اجلييهيياز حتت  1 .
تصرف أي إدارة أخرى بالدولة أو أي هيئة تؤسس طبًقا 

ألي قانون أو مبوجبه.
يتم   ،( 2 .1) الفرعية  املييادة  مبوجب  عضو  إعييارة  حالة  في 
اعييتييبييار الييعييضييو عييامييالً بيياجلييهيياز مييع احييتييفيياظييه بجميع 
مبوجب  لألعضاء  املمنوحة  واالمييتيييييازات  الصالحيات 
الشروط التي يتفق عليها املفوض الوطني مع اإلدارة أو 

الهيئة املعنية بالدولة.

أثناء   ،( 3 .1) الفرعية  املييادة  مبوجب  املعار  العضو  يعمل 
أو  إدارة  في  بها  املعمول  للقوانني  وفًقا  وظائفه،  أدائييه 
يتفق  التي  الشروط  ومبوجب  إليها  املعار  الدولة  هيئة 
املعنية  الهيئة  أو  اإلدارة  مييع  الييوطيينييي  املييفييوض  عليها 

بالدولة.
املوحدة  واإلجييييراءات  املعايير  الوطني  املييفييوض  يضع  4 .

املتعلقة بإعارة األعضاء.

اإلجراءات التأديبية
املادة.40

عليه  املنصوص  بالشكل  التأديبية  اإلجييراءات  تتم  أن  يجوز 
ضد أحد األعضاء بسبب إساءة السلوك، سواء كانت إساءة 

السلوك داخل حدود اجلمهورية أم خارجها.

اإلضرابات
املادة.41

حتريض  أو  العمل  عيين  اإلضيييرا	  عضو  ألي  يجوز  ال  1 .
أي عضو آخر على اإلضرا	 أو التآمر مع شخص آخر 

للقيام بأعمال اإلضرا	.
إذا كان لدى املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة سبب  2 .
أو  العمل  عيين  مضر	  مييا  عييضييًوا  بييأن  لالعتقاد  يدفعه 
متآمر مع شخص آخر لإضرا	، للمفوض املعني، وفي 
يصدر  أن  معقول،  بشكل  ذلييك  تقتضي  التي  احلييياالت 
أو  السلوك  ذلك  ينهي  بأن  املعني  للعضو  نهائيًا  إنييذاًرا 

يتوقف عنه في غضون الفترة احملددة في ذلك اإلنذار.
النهائي  امتثاله لإنذار  أو عدم  العضو  في حالة رفض  3 .
كان  إذا  أو  أعييياله،   (2) الفرعية  امليييادة  فييي  إليه  املييشييار 
الوطني  املفوض  يقوم  أن  معقوٍل  لسبٍب  املستبعد  من 
إلى  النهائي  اإلنيييذار  ذلييك  بييإصييدار  املقاطعة  مفوض  أو 
العضو بشكل شخصي، يجوز للمفوض املعني، ودون 
عقد جلسة استماع، فصل ذلك العضو نهائيًا من العمل 

باجلهاز شريطة ما يلي:
في  وأسبابه  بالفصل  كتابيًا  العضو  ذلييك  أ. إخييطييار 

أسرع وقٍت ممكن بعد تاريخ ذلك الفصل؛
ويجوز لذلك العضو، في غضون مدة 30	.  يوًما من 
إلى  بيانات حالة  تقدمي  اإلخطار،  ذلك  تاريخ تسلم 

الوزير إللغاء قرار الفصل؛
ج. وللوزير، بعد النظر في أي بيانات حالة، إعادة تعيني 

ذلك العضو اعتباًرا من تاريخ ذلك الفصل.
 ( ال يكون الفصل من اخلدمة مبوجب املادة الفرعية (3. 4
غير ساٍر مبجرد عدم تسلم ذلك العضو إخطار اإلنذار 

النهائي املشار إليه في املادة الفرعية 20 (2).
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حدثت  قد  أنها  يدَّعى  باجلهاز  آخيير  موظف  ألي  أو 
على نحٍو يرتبط بأدائه عمله أو وظائفه باجلهاز إلى 
جانب مسئولية أي شخص والرغبة في حتميل أي 
شخص املسئولية عن ذلك اإلخييالل أو اإلضييرار أو 

اخلسارة؛
تتكبدها  نفقات  أو  إضييرار  أو  أو خسارة  إخييالل  ك. أي 
الدولة أو النادي املشار إليه في املادة 62 (3) نتيجة 
أموال  وأي  باجلهاز،  آخر  موظف  أو  عضو  لسلوك 
الدفع من ذلك العضو أو  أو ديون قائمة ومستحقة 
املوظف للدولة أو ذلك النادي إلى جانب مسئولية أي 
شخص والرغبة في حتميل أي شخص املسئولية عن 

ذلك اإلخالل أو اخلسارة أو اإلضرار أو النفقات؛
ل. وأي أمٍر آخر يتراءى للمفوض الوطني أنه في صالح 

اجلهاز.
األعضاء  من  فئة  أو  عضًوا  يعنيِّ  أن  الوطني  للمفوض  2 .
أو أي شخٍص آخر أو فئة من األشخاص، والتي يسمح 
لها بشكل عام أو خاص، باحلصول على دليل وتقدميه 

ألغراض التحقيق الوارد في املادة الفرعية (1) أعاله.
 1997 لسنة   (41) رقييم  القانون  من   (5) املييادة  إحييالل  ]مت 

محل املادة الفرعية (2)[
للوزير أن يحدد: 3 .

في  املييذكييور  التحقيق  على  سيسري  الييذي  أ. اإلجيييراء 
املادة الفرعية (1)؛

أو  حتقيق  حتويل  مبوجبها  يجوز  التي  	. والييظييروف 
اعتباره قد حوِّل إلى إجراءات تأديبية.

عزل أعضاء من اجلهاز بسبب العمالة الزائدة أو لصالح 
اجلهاز أو التعيني في منصب عام

املادة.35
مع مراعاة أحكام قانون التقاعد من األجهزة احلكومية لسنة 
للمفوض  يحق   ،(1973 لسنة   57 رقييم  (الييقييانييون   1973

الوطني عزل أي عضو باجلهاز لألسبا	 التالية:

أ. إلغاء منصبه أو تقليل القوة العددية أو إعادة تنظيم 
اجلهاز أو إعادة هيكلته؛

	. إذا كان عزل العضو، ألسباٍ	 بخالف عدم صالحيته 
أو عييجييزه، ميين شييأنييه أن يييعييزز ميين كييفيياءة اجلييهيياز 

وموارده االقتصادية، أو كان عزله لصالح اجلهاز؛
ج. وفي حالة تعيينه من ِقبَل الرئيس أو رئيس الوزراء 
للصالح العام مبوجب أي قانون في منصب ال تسري 
اخلدمة  قييانييون  أحييكييام  أو  القانون  هييذا  أحييكييام  عليه 
العامة لسنة 1994 (الصادر مبوجب اإلعالن 103 

من القانون رقم 1994).
املييادة 35 (1) من القانون رقم 47 لسنة 1997  ]مت إحالل 

محل الفقرة (ج).[

العزل بسبب فرض عقوبة
املادة.36

يعتبر العضو املدان بجرمية واحملكوم عليه مبدة سجن  1 .
اجلهاز  ميين  مفصوالً  غييراميية،  لدفع  خيار  وجييود  دون 
أن  غير  احلكم،  ذلك  لتاريخ  التالي  التاريخ  من  اعتباًرا 
عليه  احلكم  حالة  فييي  مفصوالً  يعتبر  ال  العضو  ذلييك 

بالسجن مع إيقاف التنفيذ بالكامل. 
أن   ( 2 .1) الفرعية  املييادة  في  إليه  املشار  للشخص  يجوز 
يتقدم إلى املفوض الوطني بطلب إلعادة تنصيبه عضًوا 
باجلهاز في غضون مدة ثالثني يوًما بعد نقض إدانته 
أو االستبدال باحلكم الصادر بحقه آخر ال يقضي مبدة 

سجن دون توفر خيار دفع غرامة في احلاالت التالية:
أ. إذا كانت اإلدانيية قيد النقض بعد الطعن في احلكم 
بجرمية  إدانيية  بها  يستبدل  أن  دون  فيه  النظر  أو 

أخرى؛
	. إذا كانت اإلدانة قيد النقض بعد الطعن في احلكم أو 
النظر فيه واستبدلت بإدانة بجرمية أخرى، سواء 
االستئناف  محاكم  إحييدى  من  صييادًرا  احلكم  كان 
ولم  االبتدائية  احملاكم  أو  النظر  إعييادة  محاكم  أو 
يطبق عليه احلكم مبدة سجن دون توفر خيار دفع 

الغرامة بعد إدانته بجرمية أخرى؛
ج. في حالة احلكم بالسجن ملدة دون تطبيق خيار دفع 
فيه  النظر  إعييادة  أو  احلكم  في  الطعن  بعد  الغرامة 
واستبدل باحلكم آخر ال يقضي مبدة سجن دون 

توفر خيار دفع الغرامة.
في حالة تقدم الشخص بطلب وقد نقضت إدانته على  3 .
يعيد  أعييياله،  (أ)   (2) الفرعية  امليييادة  فييي  املييبييني  النحو 
املفوض الوطني تنصيب ذلك الشخص عضًوا باجلهاز 

اعتباًرا من التاريخ الذي اعتبر فيه مفصوالً.
في حالة تقدم أي شخص قد نقضت إدانته أو استبدل  4 .
الفرعية  باملادة  املبني  النحو  على  بحقه  الصادر  احلكم 

(2) (	) و(ج)، للمفوض الوطني:
أ. أن يعيد تنصيبه عضًوا باجلهاز اعتباًرا من التاريخ 

الذي اعتبر فيه مفصوالً؛
للنظر في  للمادة 34	.   أو يأمر بإجراء حتقيق وفًقا 

صالحيته أو إعادة تنصيبه عضًوا باجلهاز.
ألغراض هذه املادة، ال يعتبر احلكم بالسجن حتى رفع  5 .

جلسة احملكمة حكًما بالسجن بدون خيار دفع غرامة.
ال تفسر هذه املادة على أنها استثناء ألي إجراء إداري  6 .
أو حتٍر أو حتقيق مبوجب أي حكم آخر من أحكام هذا 
أو  قييرار  ألي  أو  املعني،  بالعضو  يتعلق  فيما  القانون 

إجراء قانوني آخر يتخذ نتيجة له.
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النحو والذي  الذي يتم تعيينه على هذا  ضمن فئة أفراد 
واحييد من  التعيني، في غضون شهر  ذلك  يوافق على  ال 
قابالً  ذلك  كان  إن  موافقته،  تغيِّرت  وقد  تعيينه،  تاريخ 
 (7)  212 املييادة  عليه  تنص  الييذي  النحو  على  للتطبيق، 
(	) من الدستور، بحيث يسري عليه سن التقاعد في 1 

أكتوبر 1993 نتيجة لذلك التعيني.

دليل التعيني
املادة 30

والييذي  عليه  املنصوص  الشكل  وفييق  الصادر  املستند  يكون 
يثبت أن شخًصا ما قد مت تعيينه عضًوا باجلهاز دليالً واضحاً 

على ذلك التعيني.

الراتب واملزايا
املادة.31

في  له  احملييددة  األخييرى  واملزايا  الراتب  العضو  يستحق  1 .
حالته أو مبوجب هذا القانون أو مبوجب أي قانون آخر.

ال يتم خفض راتب العضو أو درجة راتبه دون موافقته  2 .
اإلجيييراءات  اتخاذ  بعد  أو   (7) املييادة 8  مع  يتفق  ما  عييدا 
بعد حتقيق  أو  املييادة 40  في  عليها  املنصوص  التأديبية 

يتم إجراؤه مبوجب املادة 34 (1) (	).

حتديد موعد احملكمة واإلشعار برسومها ومواعيدها
املادة.32

يحدد املفوض الوطني التدريب الذي سيخضع له األعضاء.

الضباط
املادة.33

للرئيس، من وقٍت آلخر، أن يعنيِّ باجلهاز الضباط و/أو  1 .
الضباط املؤقتني مبوجب تفويض.

الرئيس  توقيعّي  يحمل  اليييذي  الييتييفييويييض،  سند  يييكييون  2 .
والوزير، أو نسخ التفويض، دليالً على تعيني الضابط.

احلييياالت  فييي  ملغى  ويييكييون  الييضييابييط  تييفييويييض  ينتهي  3 .
التالية:

العزل بعد إجراءات تأديبية تتم مبوجب املادة 40أ.  أو 
حتقيق يجرى مبوجب املادة 34 (1) (	) أو (ج) أو 

(د)؛
	. خفض الرتبة إلى ضابط صف بعد إجراءات تأديبية 
تتم مبوجب املادة 40 أو حتقيق يجرى مبوجب املادة 

34 (1) (	)؛
)؛ بأمر من الوزير مبوجب املادة الفرعية (5ج. 

املادة 14د.   إدارة أخرى مبوجب  إلى  الضابط  أو نقل 
أو 15 من قانون اخلدمة العامة لسنة 1994 (البيان 

ص103 لسنة 1994).

، يحق للضابط أن يقدم في أي وقت،  مبوجب املادة 49. 4
بإخطار أو بدون إخطار، استقالته كتابيًا من اجلهاز.

ما لم يأمر الوزير، بتوصية من املفوض الوطني بخالف  5 .
أو  العزل  بسبب  اخلدمة  يترك  ضابط  أي  يحتفظ  ذلييك، 
التقاعد أو االستقالة، برتبته التي كان بها قبل العزل أو 

التقاعد أو االستقالة مباشرًة.

التحقيقات
املادة.34

للمفوض الوطني أن يعنيِّ عضًوا أو فئة من األعضاء أو  1 .
أي شخٍص آخر أو فئة من األشخاص، مع السماح لها 

بشكل عام أو في قضية محددة، بالتحقيق فيما يلي:
أ. صالحية عضو بالبقاء في اجلهاز بسبب توعك أو 

اعتالل مرضي أو مرض أو إصابة؛
	. صالحية عضو أو قدرته على أداء مهامه أو القيام 

بها بشكل فعال؛
استمرار  كييان  إذا  باجلهاز  للبقاء  عضو  صالحية  ج.  

عمله باجلهاز ميثل خطًرا أمنيًا على الدولة؛
به  قام  تدليس  بعد  باجلهاز  للبقاء  عضو  د. صالحية 

العضو فيما يتعلق بأمر يخص تعيينه؛
تتجاوز  ملييدة  إذن  بيييدون  العمل  عيين  العضو  ه. غيييييا	 

الشهر؛
إلصابة  باجلهاز  آخيير  مييوظييف  أو  العضو  و. تييعييرض 
مييزعييوميية فييي حييييادث نيياشييئ عيين أو أثيينيياء تييأديييتييه 
أنه  يدَّعي  مرضي  اعتالل  أو  ملييرض  أو  عمله  ملهام 
عجز  أي  أو  عمله  ملهام  تأديته  أثناء  له  تعرض  قد 
الحق يدَّعي أنه جنم عن نفس اإلصابة أو املرض أو 
االعتالل املرضي أو اعتالل مرضي يدَّعي أنه ناجم 

عن التطعيم مبوجب هذا القانون؛
أن  ادعييياء  مييع  آخيير باجلهاز  أو موظف  ز. وفيياة عضو 
الفقرة  في  إليها  املشار  الظروف  عن  ناجمة  الوفاة 

(و) أعاله؛
باجلهاز  العمل  عيين  آخيير  موظف  أو  العضو  ح. تغيب 
بسبب مرض أو اعتالل مرضي أو إصابة يدَّعى أنها 
ناجمة عن إساءة سلوك أو إخفاق خطير ومتعمد من 

جانبه في اتخاذ االحتياطات املعقولة؛
ط. صالحية وقيمة وشراء أي ملكية أو معدة مطلوبة 
لالستخدام باجلهاز أو صالحية أي جزء من امللكية 
للخدمة  باجلهاز  بالفعل  االستخدام  قيد  املعدة  أو 

الحًقا؛
أو خسارة ألٍي من ممتلكات  أو إضييرار  إخييالل  ي. أي 
حتت  أو  الييدوليية  حيازة  في  ممتلكات  أي  أو  الييدوليية 
إشرافها أو ألي نادي مشار إليه في املادة 62 (3) 
أو يخضع ملسئولية الدولة أو ألي ممتلكات للعضو 
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الشكاوى؛
	 	. (د د د).أي مجلس أو جهاز يؤسس أو يقام بواسطة 

أو مبوجب هذا القانون، مبا يشمل:
اإلجراء اخلاص باملجلس أو اجلهاز؛ (أ أ)  

وحضور الشهود لإجراءات اخلاصة به.   (	 	)
) (أ)  تطوير اخلطة املنصوص عليها في املادة 11 (2ج ج. 

ومراقبة تنفيذها؛
د د. جميع األمور التي قد أو سيتم النص عليها وفًقا لهذا 

القانون؛
التي تخدم  أو  ه ه. وجميع األمور الضرورية بشكل عام 

أهداف هذا القانون.
يجوز وضع لوائح مختلفة للفئات املختلفة من األعضاء  2 .

أو األفراد.
ج)  (ج   ( 3 .1) الفرعية  امليييادة  مبييوجييب  الئييحيية  أي  تييوضييع 

بالتشاور مع املدير التنفيذي.
توضع أي الئحة متس إيرادات الدولة أو نفقاتها باالتفاق  4 .

مع وزير املالية.
أن   ( الفرعية (1. 5 املادة  يجوز ألي الئحة توضع مبوجب 
تنص على عقوبات ملخالفتها بأي شكل أو عدم االلتزام 
و/أو  الغرامة  في  تتمثل  قد  التي  العقوبات  وهييي  بها، 

السجن ملدة ال تتجاوز 12 شهًرا.
 1997 لسنة   (41) رقييم  القانون  من   (4) املييادة  إحييالل  ]مت 

محل املادة الفرعية (5).[

األوامر والتعليمات الوطنية
املادة.25

الوطنية  والتعليمات  األواميير  إصييدار  الوطني  للمفوض  1 .
فيما يخص األمور املتعلقة مبا يلي:

أ. التي تدخل ضمن نطاق مسئولياته مبوجب الدستور 
أو هذا القانون؛

	. الضرورية أو التي تساعد على ضمان احتفاظ خدمة 
الشرطة بحيادها ومساءلتها وشفافيتها وكفاءتها؛

ج. والضرورية أو التي تساعد في وضع واحلفاظ على 
معايير موحدة لعمل الشرطة على جميع املستويات 

امللزمة قانوًنا.
الصادرة  الوطنية  والتعليمات  األوامييير  وتنشر  تعرف  2 .
مبوجب املادة الفرعية (1) مبسمى "األوامر والتعليمات 

الوطنية" وتسري على جميع األعضاء.
وطنية  وتعليمات  أوامييير  يييصييدر  أن  الوطني  للمفوض  3 .

مختلفة بالنسبة للفئات املختلفة من األعضاء.

أوامر وتعليمات املقاطعات
املادة.26

ملفوضي املقاطعات إصدار أوامر وتعليمات تتفق مع هذا  1 .
القانون و/أو األوامر والتعليمات الوطنية.

مبوجب  الصادرة  والتعليمات  األواميير  وتنشر  تعرف  2 .
املادة الفرعية (1) مبسمى "أوامر وتعليمات املقاطعات" 
املعنية وتسري على جميع األعضاء اخلاضعني لقيادة 

مفوض املقاطعة املعني فقط.
في حالة تعارض أٍي من أوامر و/أو تعليمات املقاطعة  3 .
مع أٍي من األوامر و/أو التعليمات الوطنية، يعتد باألمر 

أو التعليمات الوطنية.

الفصل التاسع
التعيينات وبنود وشروط اخلدمة 

وإنهاؤها 
شغل املناصب

املادة 27
منصب  أي  شغل  يتم   ،( 1 .2) الفرعية  املييادة  مييراعيياة  مع 
ملا  وفًقا  النقل،  أو  الترقية  أو  بالتعيني  سييواٌء  باجلهاز، 

تنص عليه أحكام املادة 212 (4) من الدستور.
) أعاله االلتزام بالتدابير  لن تستثنى املادة الفرعية (1. 2
املوضوعة لتحقيق األهداف املذكورة في املادتني 8 (3) 

(أ) و212 (2) من الدستور.

التوظيف والتعيني
املادة 28

للتوظيف  مييييوحييييَدًا  إجييييييراًء  الييوطيينييي  امليييفيييوض  يييضييع  1 .
باجلهاز.

تعيني  الوطني  للمفوض  يحق   ، 2 .27 امليييادة  مييراعيياة  مييع 
شخص مبنصب بالكادر الثابت باجلهاز.

يجوز ألي ضابط أو قاٍض أو قاٍض إضافي أو مساعد  3 .
قييياٍض، فييي حالة عييدم وجييود عييدد كيياٍف ميين األعضاء 
مهام  إحيييدى  ألداء  معينة  محلية  منطقة  فييي  الييدائييمييني 
الشرطة احملددة، تعيني األشخاص املؤهلني واملناسبني، 
تلك  ألداء  مؤقتني  أعييضيياًء  ليكونوا  الييضييرورة،  حسب 

املهمة مبوجب البنود والشروط التي يتم وضعها.

التعيني عضًوا باجلهاز
املادة 29

أن  الرسمية،  باجلريدة  ينشر  إخطار  مبوجب  للوزير،  1 .
املوظفني  األفيييراد  من  فئات  من  باجلهاز  أعييضيياًء  يعنيِّ 

باجلهاز على أساس دائم دون أن يكونوا أعضاًء به.
يعتبر األفراد الذين يتم تعيينهم مبوجب املادة الفرعية  2 .
الثابت  بالكادر  مناصب  في  معينني  أعضاًء  أعاله   (1)
تعيينهم  ويييسييري   (2)  28 املييييادة  مبييوجييب  بيياجلييهيياز 
اإلخطار  في  الوزير  يحدده  الييذي  التاريخ  من  اعتباًرا 
ذي الصلة على أن ذلك اإلخطار ال يشمل الفرد العضو 
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حضور األعضاء أو أي شاهد تلك اإلجراءات  (د د)  
التأديبية أو التحقيقات؛

تلك  فيها  ستتابع  أو  ستتم  الييتييي  الييظييروف  (ه ه)  
حالة  في  التحقيقات  أو  التأديبية  اإلجيييراءات 
غيييييا	 الييعييضييو املييتييهييم بيييإسييياءة الييسييلييوك أو 

املتضرر من ذلك التحقيق؛
سماع األدلة وتقدميها في اإلجراءات التأديبية  (و و)  

و/أو التحقيقات؛
بتلك  املرتبطة  واجليييييزاءات  الكافية  النتائج  (ز ز)  

اإلجراءات التأديبية أو التحقيقات؛
واملراجعة والطعن فيما يتعلق بتلك اإلجراءات  (ح ح)  

التأديبية أو التحقيقات.
ح. إصدار مدونة قواعد السلوك للجهاز ودعمها؛

والرُّتب  واملكونات  األفراد  من  مختلفة  فئات  ط. تكوين 
واملسميات والتعيينات باجلهاز؛

ي. 
املطلوبة  والييعييقييلييييية  الييبييدنييييية  الييلييييياقيية  معايير  (أ أ)  

والفحص الطبي لألعضاء؛
تقدمي العالج الطبي ورعاية األسنان وخدمات   (	 	)

املستشفيات لألعضاء وأسرهم؛
ك.   

إنشاء وإدارة واإلشراف على مشروع لتقدمي   (أ أ) 
خييدمييات الييرعيياييية الييطييبييييية ورعيييايييية األسيينييان 
وخييييدمييييات املييسييتييشييفيييييات وتيييقيييدمي األدويييييية 
أثناء  ونقلها  األخيييرى  الطبية  واملستلزمات 

مرض:
األعضاء وأفراد أسرهم؛ (أ أ أ)  

األعضاء الذين تقاعدوا واحملالون إلى    (	 	 	)
التقاعد وأفراد أسرهم؛

أسر األعضاء املتوفيني؛ (ج ج ج)  
الذين  اآلخرين  األشخاص  أو  األعضاء  فئات   (	 	)
بذلك  أعييضيياًء  يصبحون  قييد  أو  سيصبحون 

املشروع؛
العالج  بييخييدمييات  املرتبطة  التكاليف  مييقييدار  (ج ج) 
واألدوية واملستلزمات الطبية وخدمات النقل 
الواجب دفعها مبوجب ذلك املشروع من ِقبَل 

أي عضو أو فئة من األعضاء بهذا املشروع؛
إنهاء العضوية بذلك املشروع؛ (د د)  

حقوق وامييتيييييازات والييتييزامييات األعييضيياء في  (ه ه)  
ذلك املشروع؛

مييينيييح األصيييييييول واحلييييقييييوق واخلييييصييييوم أو  (و و) 
بأي  التصرف  أو  املييشييروع  بهذا  االلييتييزامييات 

شكٍل من األشكال في أصول ذلك املشروع؛
وبشكٍل عام، جميع األمور الضرورية بصورة  (ز ز)  

معقولة لتنظيم هذا املشروع وتشغيله.

ل. االستقالة أو خفض رتب األعضاء؛
املناصب وهيكل األجور، مبا يشمل  م. تعيني درجات 

البدالت ومزايا األعضاء؛
ن. تييكييوييين واحليييفييياظ عييلييى مييؤسييسييات و/أو مييراكييز 
اليييتيييدرييييب لييألعييضيياء ونيييظيييام الييتييعييليييييم والييتييدريييب 
واإلشراف على األعضاء في تلك املؤسسات و/أو 

املراكز؛
س. إدارة والوصول إلى املعامل املقامة ألغراض حتليل 
يقدم  ما  نظير  املستحقة  واألتعا	  الشرعية  األدليية 

من خدمات بهذا الشأن؛
التعليمية  أو  التدريبية  اليييدورات  األعضاء  ع. حضور 
في املؤسسات أو املراكز بخالف تلك يتم إنشاؤها 

واحلفاظ عليها مبوجب هذا القانون؛
ف. إنشاء واإلشراف على صناديق األندية املشار إليها 

في املادة 62 (3)؛
ص. استقطاعات الرواتب واألجور أو البدالت اخلاصة 

باألعضاء؛
ق. مؤن اجلهاز، مبا يشمل مؤن املخازن واملعدات التي 

يحتاجها اجلهاز ورعايتها واحلفاظ عليها؛
أو  أو فقدان  أو رعاية  أو استخدام  أو منح  ر. تصميم 
عليه  منصوص  وسيييام  أي  اسييتييعييادة  أو  مييصييادرة 
والشريط  القانون  هييذا  مبوجب  متاح  أو  معني  أو 

واملشبك اخلاص به؛
ش. تصميم العلم الرسمي للجهاز وشعاره؛

ت. زي ومالبس األعضاء واإلشراف على أو التصرف 
في الزي الرسمي أو جزٍء منه؛

ث. استغالل اجلهاز للممتلكات:
التي تصادرها الدولة؛ (أ أ)  

املتخلى عنها أو املفقودة أو اخلاضعة لرعاية   (	 	)
عضو؛ 

وغييييييير املييطييالييب بييهييا واليييتيييي عييثيير عييليييييهييا أو  (ج ج) 
اخلاضعة لرعاية عضو.

باجلهاز  العمل  من  التقاعد  عند  بالرتبة  	. االحتفاظ 
ومنح الرتب الشرفية؛

ذ. اسييتييغييالل األعييضيياء امليينيياطييق سيييواء كييانييت مملوكة 
للدولة أو خاضعة لتصرفها؛

ض. ميييشييياركييية األعييييضيييياء فييييي األنيييشيييطييية الييرييياضييييية 
والترويحية؛

الشرطة  خدمات  على  واحلصول  العادل  غ. التوزيع 
ومواردها بالنسبة جلميع املجتمعات؛

ظ. قيادة واإلشراف على وصالحيات ومهام ووظائف 
توظيفهم  يتم  الذين  األعضاء،  بخالف  األشخاص 

بواسطة اجلهاز؛
أ أ. سييييير الييعييمييل بييشييكييل سييليييييم بيياملييديييرييية، مبييا يشمل 
مديرية  إلى  الشرطة  تتلقاها  التي  الشكاوى  إحالة 
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إقامة مجالس الشرطة املجتمعية باملناطق
املادة.20

بناًء على تعليمات عضو املجلس التنفيذي، يكون مفوض  1 .
مجتمعية  شرطة  مجالس  إقيياميية  عيين  مسئوالً  املقاطعة 

بجميع املناطق املشمولة باملقاطعة.
يتألف مجلس الشرطة املجتمعية باملنطقة، مبوجب املادة  2 .
الفرعية (3)، من ممثلني من منتديات الشرطة املجتمعية 
منتديات  ميين  الييغييرض  لييهييذا  واملعينني  املعنية  باملنطقة 

الشرطة املجتمعية تلك.
املنطقة  مييفييوض  يييكييون   ،(	)  ( 3 .1)  23 املييييادة  مبييوجييب 
الغرض،  لهذا  آلخيير  وقييٍت  من  يعيِّنهم  الذين  واألعييضيياء 

أعضاًء في مجلس الشرطة املجتمعية باملنطقة املعنية.

إقامة مجالس الشرطة املجتمعية باملقاطعات
املادة.21

بناًء على تعليمات عضو املجلس التنفيذي، يكون مفوض  1 .
املجتمعية  الشرطة  مجلس  إقامة  عن  مسئوالً  املقاطعة 

باملقاطعة.
الشرطة  مجلس  يتألف   ،( 2 .3) الفرعية  امليييادة  مبييوجييب 
املجتمعية باملقاطعة من ممثلي مجالس الشرطة املجتمعية 
باملناطق واملعينني لهذا الغرض من ِقبَل مجالس الشرطة 

املجتمعية باملناطق في املقاطعة املعنية.
املقاطعة  مييفييوض  يييكييون   ،(	)  ( 3 .1)  32 امليييادة  مبييوجييب 
الغرض،  لهذا  آلخيير  وقييٍت  من  يعيِّنهم  الذين  واألعييضيياء 

أعضاًء مبجلس الشرطة املجتمعية باملقاطعة املعنية.

وظائف مجالس ومنتديات الشرطة املجتمعية
املادة.22

املنتدى  أو  منتدى  أو  املجتمعية  الشرطة  مجلس  يييؤدي  1 .
الفرعي للشرطة املجتمعية باملنطقة أو املقاطعة الوظائف 
الواردة  األهييداف  أنها ضرورية وتخدم  له  يتراءى  التي 
الوظائف  تشمل  قد  التي  الوظائف  وهي   ،18 املييادة  في 

التي تنص عليها املادة 221 (2) من الدستور.
التنفيذية،  التنسيقية  اللجنة  يضع الوزير، بالتشاور مع  2 .
واملنتديات  املنتديات  عمل  سير  تضمن  الييتييي  الييلييوائييح 

الفرعية ومجالس الشرطة املجتمعية بشكل مالئم.

األمور اإلجرائية
املادة.23

عييلييى كيييل مييجييلييس وميينييتييدى وميينييتييدى فييرعييي للشرطة  1 .
املجتمعية باملناطق أو املقاطعات القيام مبا يلي:

أ. اختيار أحد أعضائه رئيًسا له وآخر نائبًا للرئيس؛
ِقييبَييل  املييطييلييو	 تعيينهم ميين  	. حتييديييد عيييدد األعييضيياء 
مفوض املقاطعة أو املنطقة أو املركز املعني ليكونوا 
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الفرعي  امليينييتييدى  أو  امليينييتييدى  أو  باملجلس  أعييضيياء 
عضو  عيين  األعييضيياء  عييدد  يقل  أال  شريطة  املعني 
أو  املنطقة  أو  املقاطعة  مفوض  إلييى  إضييافييًة  واحييد 

املركز املعني؛
ج. حتييديييد اإلجيييييراء اخليييياص بييه والييتييكييليييييف بيييأن يتم 

تسجيل محاضر االجتماعات؛
د. وعندما يتراءى له ضرورة ذلك، االختيار املشترك 
ألعضاء أو خبراء أو قادة مجتمعيني آخرين ضمن 

املجلس أو املنتدى بصفة استشارية. 
املجتمعية  الشرطة  مجالس  أو  منتديات  أعضاء  يقدم  2 .
املطالبة  لهم  يحق  وال  تطوعي،  أسيياس  على  خدماتهم 
بأي تعويض عن اخلدمات التي يقدمونها لتلك املنتديات 

واملجالس.
املنتدى  أو  امليينييتييدى  أو  املجلس  أعييضيياء  أغبية  يشكِّل  3 .

الفرعي املعني النصا	 القانوني الجتماعه.
في حالة غيا	 رئيس املجلس أو املنتدى املشار إليه في  4 .
هذه املادة عن االجتماع، يتولى نائب الرئيس مهام رئاسة 
املجلس ونائبه، يختار  املجلس، وفي حالة غيا	 رئيس 

األعضاء احلاضرون واحدًا منهم لرئاسة االجتماع.

الفصل الثامن
اللوائح

اللوائح
املادة.24 

للوزير أن يضع لوائَح تتعلق مبا يلي: 1 .
األعييضيياء  وأداء  الييشييرطيية  صييالحيييييات  أ. مميييارسييية 

ملهامهم ووظائفهم؛
	. توظيف وتعيني وترقية ونقل األعضاء؛

ج. تدريب وإدارة وشروط خدمة األعضاء؛
واحلفاظ  ومراقبته  اجلهاز  لشئون  العامة  د. اإلدارة 

عليه؛
ه. اليييعيييوائيييد واليييسيييجيييالت واليييدفييياتييير واملييسييتيينييدات 

واالستمارات واملراسالت املتبادلة باجلهاز؛
و. عالقات العمل مبا يشمل األمور املتعلقة باإليقاف 

عن العمل والفصل والتظلمات و؛
أو  الييتييأديييبييييية  اإلجيييييييييراءات  وأداء  تييأسيييييس  (أ أ) 

التحقيقات؛
ما ميثل إساءة سلوك من األعضاء؛  (	 	)

أحييكييام قييانييون اإلجيييييراءات اجليينييائييييية لسنة  (ج ج) 
1977 (القانون رقم 51 لسنة 1977)، إن 
وجدت، والتي تسري مع مراعاة ما يقتضيه 
اختالف احلال على اإلجييراءات التأديبية أو 

التحقيقات التي تتم مبوجب هذا القانون؛

ز.
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األمن  لشرطة  الوطنية  الوحدة  نشر  الوطني  للمفوض  2 .
املقاطعة  مفوض  طلب  على  بناًء  منها  جييزٍء  أي  أو  العام 

وملساعدته، مع وضع التالي في االعتبار:
أ. مبررات الطلب؛

	. األفراد واملعدات املتوفرة بالوحدة؛
ج. وأي ظيييروف أخيييرى فييي أي مييكييان آخيير بيياألراضييي 
الوطنية والتي قد يكون لها تأثير على احلفاظ على 
أي  أو  الوحدة  نشر  تستلزم  قد  والتي  العام،  األميين 

جزٍء منها في مكاٍن آخر.
في حالة نشر الوحدة الوطنية لشرطة األمن العام أو أي  3 .
جزٍء منها مبوجب املادة الفرعية (2)، تلتزم الوحدة بأداء 
وظائفها وفًقا لتعليمات مفوض املقاطعة املعني، شريطة 
أال يحول نشر هذه الوحدة أو أي جزٍء منها دون ممارسة 
الفرعية  املادة  مبوجب  له  املمنوحة  لصالحياته  الرئيس 

(5) فيما يتعلق باملنطقة التي يتم فيها النشر. 
األمن  الوطنية لشرطة  الوحدة  الوطني سحب  للمفوض  4 .
العام أو أي جزٍء منها مبوجب املادة الفرعية (2) مع أخذ 

ما يلي في االعتبار:
جزء  أو  الييوحييدة  نشر  مت  حيث  الييسييائييدة  أ. الييظييروف 

منها؛
	. األفراد واملعدات املتوفرة بالوحدة؛

ج. وأي ظيييروف أخيييرى فييي أي مييكييان آخيير بيياألراضييي 
الوطنية والتي قد يكون لها تأثير على احلفاظ على 
أي  أو  الوحدة  نشر  تستلزم  قد  والتي  العام،  األميين 
جزٍء منها في مكاٍن آخر شريطة أن يسحب املفوض 
الوطني تلك الوحدة أو أي جزٍء منها بناًء على طلب 

مفوض املقاطعة.
للرئيس، بالتشاور مع مجلس الوزراء، أن يأمر املفوض  5 .
في  العام  األمن  لشرطة  الوطنية  الوحدة  بنشر  الوطني 
املقاطعة احلفاظ  التي يتعذر فيها على مفوض  الظروف 
الزًما  أمييًرا  الوحدة  نشر  يصبح  بحيث  العام  األمن  على 

الستعادة األمن العام.
مبوجب  الرئيس  من  أمييًرا  الوطني  املفوض  تلقي  وعند  6 .
الوحدة  بنشر  يقوم  أن  عليه  أعيياله،   (5) الفرعية  املييادة 
العام أو جزٍء منها بالقدر الالزم  الوطنية لشرطة األمن 
الستعادة األمن العام إلى املنطقة املعنية، كما يجوز له من 
وقٍت آلخر، إذا تراءى له أن ذلك ضروري، نشر أعضاء 
املادة  أو، مبوجب  املعنية،  املنطقة  بالوحدة في  إضافيني 
الفرعية (7)، سحب أعضاء الوحدة من املنطقة املعنية إذا 
لم يعد الوجود املستمر لها مطلوًبا الستعادة األمن العام 

باملنطقة املعنية أو أي جزٍء منها.
في احلاالت التي يتم فيها نشر الوحدة الوطنية لشرطة  7 .
األمن العام أو أي جزٍء منها مبوجب املادة الفرعية (5) 
املعنية،  باملنطقة  العام  األميين  استعادة  متت  وقييد  أعيياله 
تلتزم الوحدة و/أو جزٌء منها باحلفاظ على األمن العام 

مع  بالتشاور  الييرئيييييس،  يييأميير  أن  إلييى  املنطقة  تلك  فييي 
مجلس الوزراء، املفوض الوطني بسحب الوحدة.

الفصل السابع
مجالس ومنتديات الشرطة 

املجتمعية 
أهداف مجالس ومنتديات الشرطة املجتمعية

املادة 18
 1 .215 املييييادة  فييي  عليها  امليينييصييوص  األهييييداف  لتحقيق 
خالل  من  املجتمع  مع  اجلهاز  يتواصل  الدستور،  من 
منتديات الشرطة املجتمعية ومجالس الشرطة املجتمعية 

باملقاطعات، مبا يتفق واملواد 19 و20 و21 بغرض:
أ. إقامة واحلفاظ على شراكة بني املجتمع واجلهاز؛

	. تعزيز التواصل بني اجلهاز واملجتمع؛
ج. تييعييزيييز الييتييعيياون بييني اجلييهيياز واملييجييتييمييع فييي تلبية 

متطلبات املجتمع املتعلقة بعمل الشرطة؛
د. حتيييسيييني ميييسيييتيييوى خييييدمييييات اليييشيييرطييية امليييقيييدمييية 
واملناطق  واحمللي  الوطني  املستوى  على  للمجتمع 

واملقاطعات؛
واالرتييقيياء  اجلييهيياز  فييي  الشفافية  مستوى  ه. حتسني 

بدرجة املساءلة أمام املجتمع؛
و. وتييعييزيييز اليييتيييعييياون املييشييتييرك لييتييحييديييد املييشييكييالت 

واشتراك اجلهاز مع املجتمع في حلها. 
ال تفسر األحكام الواردة في هذا الفصل على أنها متنع  2 .
مجالس  خييالف  بوسائل  املجتمع  مييع  اجلييهيياز  تييواصييل 

ومنتديات الشرطة املجتمعية.

إقامة منتديات الشرطة املجتمعية
املادة.19

 
يكون  الييتيينييفيييييذي،  املييجييلييس  عييضييو  تعليمات  عييلييى  بيينيياًء  1 .
الشرطة  منتديات  إقامة  عن  مسئوالً  املقاطعة  مفوض 
متثل  أن  على  باملقاطعة،  الشرطة  مراكز  في  املجتمعية 
وذلك  احمللي  املجتمع  واسييع  نطاق  على  املنتديات  هييذه 

مبوجب املادة الفرعية (3).
منتديات  يؤسس  أن  املجتمعية  الشرطة  ملنتدى  ويجوز  2 .

فرعية للشرطة املجتمعية.
) (	)، يكون مفوض مركز الشرطة  مبوجب املادة 23 (1. 3
الغرض،  لهذا  آلخر  وقييتٍ  من  يعيِّنهم  الذين  واألعضاء 
أعضاًء في منتدى الشرطة املجتمعية واملنتديات الفرعية 

للشرطة املجتمعية التي تقام في مركز الشرطة املعني.
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رزمة - سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

الفصل السادس
وحدة شرطة اجلرمية املنظمة 

واألمن العام 
الوحدة الوطنية ملنع اجلرمية والتحقيق فيها

املادة.16
أو  الييسييلييوك اجليينييائييي  إلييى  الييتييي ترتقي  املييالبييسييات  تعد  1 .
املادة  النحو املنصوص عليه في  الشروع اجلنائي، على 
الفرعية (2)، جرمية منظمة تستلزم املنع على املستوى 
الوطني أو التحقيق فيها أو جرمية تتطلب مهارات خاصة 

ملنعها والتحقيق فيها.
أعاله   ( 2 .1) الفرعية  املييادة  في  املذكورة  املالبسات  تضم 

السلوك اجلنائي أو الشروع اجلنائي من ِقبَل: 
هدف  يجمعهم  أشخاص  مجموعة  أو  مؤسسة  أ. أي 

مشترك في ارتكا	 اجلرائم بشكل منظم؛
الفقرة (أ) بالقسم 2 (أ) من  ]مالحظة: مت استبدال 
قانون تعديل جهاز الشرطة بجنو	 أفريقيا رقم 57 
النفاذ  حيز  ستدخل  التي  املييادة  وهي   ،2008 لسنة 

مبوجب البيان. انظر بندلكس.[؛
  .	

مبنية  مناصب  فييي  أشييخيياص  أو  شخص  أي  (أ أ) 
الثقة يستغلون معارفهم املتخصصة أو  على 

احلصرية؛
أو  الوطنية  احلكومة  بييإيييرادات  يتعلق  فيما   (	 	)

نفقاتها؛
أو فيما يتعلق باالقتصاد الوطني أو بسالمة  (ج ج) 

العمالت؛
أبعاًدا أو تكون لها طبيعة  التي تأخذ  ج. وهي اجلرمية 
التحقيق  أو  منعها  الوطنية  املصلحة  تقتضي  بحيث 

فيها على املستوى الوطني؛
د. فيما يتعلق باملعادن النفيسة غير املشغولة أو املاس 

غير املصقول؛
أو  التصدير  أو  االسييتيييييراد  أو  بالصيد  يتعلق  ه. فيما 
احليازة أو شراء وبيع األنواع املهددة باالنقراض أو 

أٍي من منتجاتها الذي يتم النص عليه؛
و. نفس الفاعل أو الفاعلني في أكثر من مقاطعة أو خارج 
حدود اجلمهورية، والتي تقتضي املصلحة الوطنية 

منعها أو التحقيق فيها على املستوى الوطني؛ 
ز. التي يستلزم منعها أو التحقيق فيها تطبيق مهارات 
أو  منعها  الوطنية  املصلحة  تقتضي  وحيث  خاصة 

التحقيق فيها على املستوى الوطني؛ 
الوطني  املييفييوض  ميين  املقاطعة  مفوض  يطلب  ح. التي 
وتوفير  بخبراء  باالستعانة  فيها  التحقيق  أو  منعها 
املوارد ذات الصلة على املستوى الوطني وهو الطلب 

الذي يوافق عليه املفوض الوطني؛ 

بواسطة  داخل اجلمهورية  فيها  التحقيق  يتم  ط. التي 
اجلهاز بناًء على طلب جهاز شرطة دولية أو شرطة 

دولة أجنبية؛
]مالحظة: مت إدخال الفقرة (1 أ) بواسطة القسم 2 
(ج) من قانون تعديل جهاز الشرطة بجنو	 أفريقيا 
ستدخل  التي  املييادة  وهييي   ،2008 لسنة   57 رقييم 

حيز النفاذ مبوجب البيان. انظر بندلكس.[
بواسطة  فيها  التحقيق  أو  منعها  يييكييون  ي. والييتييي 
من  املقاطعة  مفوض  لقيادة  اخلاضعني  األعييضيياء 
شأنه أن يضر أو يحول دون منع أو التحقيق في 

املالبسات املشار إليها في الفقرتني (أ) و(ط).
وإدخييييال  الييفييقييرة (ي)  اسيييتيييبيييدال  ]ميييالحيييظييية: مت 
ز(ه)  (د)   2 القسم  بواسطة  أ)   2) الفرعي  القسم 
عييلييى الييتييوالييي ميين قييانييون تييعييديييل جييهيياز الشرطة 
بجنو	 أفريقيا رقم 57 لسنة 2008، وهي املواد 
انظر  الييبيييييان.  مبييوجييب  اليينييفيياذ  حيز  ستدخل  الييتييي 

بندلكس.[.
)وفييييي حيياليية وجيييود خيييالف بييني املييفييوض الوطني  3 .1)
ومفوض املقاطعة على حتديد أمر ما سواٌء كان سلوُكا 
جنائيُا أو شروًعا جنائيُا على أنه جرمية منظمة تتطلب 
املنع أو التحقيق على املستوى الوطني أو جرمية حتتاج 
يعتد  فيها،  والتحقيق  منعها  في  خاصة  مييهييارات  إلييى 

بقرار املفوض الوطني. 
4 .

أ. مييع عيييدم اإلخييييالل بيياألحييكييام الييييييواردة فييي امليييواد 
مفوض  يييكييون  أعييياله،  و(3)  و(2)   (1) الفرعية 
جميع  فييي  والتحقيق  منع  عيين  مييسييئييوالً  املقاطعة 
املقاطعة  املرتكبة في  املزعومة  أو اجلرائم  اجلرائم 

الواقعة ضمن اختصاصه.
جرمية  في  حتقيق  فيها  يكشف  التي  احليياالت  	. في 
املشار  املالبسات  وجييود  عيين  مزعومة  جرمية  أو 
إليها في املادة الفرعية (2)، يرفع مفوض املقاطعة 
املفوض  إلييى  األميير  عن  تقريًرا  السرعة  وجييه  على 

الوطني.
مفوض  مييع  بالتشاور  الييوطيينييي،  للمفوض  ج. يجوز 
املقاطعة املعني، مع عدم اإلخالل باملالبسات املشار 
يجري  بييأن  يأمر  أن   ،(2) الفرعية  املييادة  في  إليها 

مفوض املقاطعة التحقيق أو أي جزٍء منه.

الوحدة الوطنية لشرطة األمن العام
املادة.17

 ( 1 .1)  218 املييييادة  مبقتضى  الييوطيينييي،  املييفييوض  يييلييتييزم 
(ك) من الدستور، بإنشاء واحلفاظ على وحدة وطنية 

لشرطة األمن العام.
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قانون جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا

أحكام  وفييق  املقام  الطريق  حاجز  حالة  وفييي   (	 	)
أي  تفتيش  للعضو  يجوز  أعيياله،  (د)  الفقرة 
وأي  احلاجز  ذلك  عند  تتوقف  مركبة  أو  فرد 
أًيييا كان في أو على أو متصل  وعيياء أو شيء 
بتلك املركبة ومصادرة أٍي من األدوات املشار 
إليييييهييا فييي املييييادة 20 ميين قييانييون اإلجييييراءات 
عليها  يعثر  والييتييي   ،1977 لسنة  اجليينييائييييية 
متصلة  أو  املركبة  أو  الوعاء  ذلك  على  أو  في 
يقوم  الييذي  العضو  ذلييك  الييتييزام  شريطة  بها، 
الفقرة  هييذه  مبوجب  التفتيش  إجيييراء  بتنفيذ 
أي شخص تتضرر  الفرعية وبناًء على طلب 
التفتيش  أو تضررت حقوقه من جراء عملية 

و/أو املصادرة بسبب إقامة ذلك احلاجز.
ح. ألغراض هذه املادة الفرعية، تشمل نقطة التفتيش أي 
حاجز يقام مبوجب اإلذن املشار إليه في الفقرة (أ) 

ملراقبة حركة األشخاص.
تيييسيييري أحيييكيييام امليييييواد مييين 29 حييتييى 36. 9 مييين قييانييون 
اإلجراءات اجلنائية لسنة 1977، مع مراعاة ما يقتضيه 
التي تتم مبوجب  التفتيش  اختالف احلال، على عمليات 
املواد الفرعية (6) و(7) و(8) وأي أداة تتم مصادرتها 

خالل أٍي من تلك العمليات.
10.ييييجيييوز لييلييمييفييوض الييوطيينييي أو مييفييوض املييقيياطييعيية، أثيينيياء 
ممارسة أٍي من صالحياته أو أداء أٍي من وظائفه املشار 
إليها في املادة 215 من الدستور، نشر أو طلب نشر أو 
بأي طريقة أخرى عرض أو طلب عرض أي معلومات أو 

صور أو رسم ألي شخص.
 .11

أ. ألغراض التحقيق في أي جرمية أو جرمية مزعومة، 
يجوز ألي عضو محاصرة موقع اجلرمية أو اجلرمية 
الضرورة  تقتضي  مييجيياورة  منطقة  وأي  املزعومة 
بصورة معقولة محاصرتها إلجراء حتقيق فعال في 

موقع اجلرمية أو اجلرمية املزعومة.
	. حسبما تقتضي الضرورة بصورة معقولة، وإلجراء 
ذلك التحقيق املشار إليه أعاله، يجوز للعضو منع أي 
شخص من دخول أو مغادرة منطقة محاصرة على 

النحو املبني أعاله.
12 .

أ. للمفوض الوطني، شريطة موافقة الوزير، تكليف أي 
عضو بأداء مهمة خارج اجلمهورية إذا تراءى له أن 

ذلك ضروري ألداء مهام اجلهاز. 
مبوجب  تكليف  بحقه  صييدر  الييذي  العضو  	. ويلتزم 
التكليف،  لهذا  وفًقا  املهمة  بييأداء  أعيياله،  (أ)  الفقرة 
وعليه أثناء ذلك، وما لم يأمر الوزير في حالة معينة 
بخالف ذلك، أن يخضع ألحكام هذا القانون إذا كان 

العضو يقوم باملهمة داخل أراضي اجلمهورية.

13.مبقتضى الدستور:
أنها تقييد أو استثناء ألي  املييادة على  أ. ال تفسر هذه 
صالحية ممنوحة ألٍي من أعضاء اجلهاز بواسطة 
آخييير، مبا  قييانييون  أي  أو  الييقييانييون  هييذا  أو مبقتضى 

يشمل القانون العام؛
	. كذا، ال تخضع أٌي من الصالحيات التي متنحها هذه 
املادة ألي عضو ألي تقييد من أي قانون آخر، مبا 

في ذلك القانون العام.

الستعانة باجلهاز في احلفاظ على احلياة والصحة 
واملمتلكات

املادة 14
يجوز للمفوض الوطني أو مفوض املقاطعة االستعانة بأعضاء 

اجلهاز في احلفاظ على احلياة أو الصحة أو املمتلكات.

التفويض
املادة 15

1 .
مع مراعاة املادة 15أ.  من قانون وزارة اخلزانة لسنة 
يجوز   ،(1975 لسنة   66 رقييم  (الييقييانييون   1975
تفويض الصالحيات املمنوحة للمفوض الوطني أو 
مفوض املقاطعة مبوجب هذا القانون أو أي قانون 
في  عليها  امليينييصييوص  الصالحيات  تلك  عييدا  آخييير، 
املادة 13 (7) (أ)، كتابيًا من املفوض ألي عضو أو 
أي شخص آخر لالستعانة بخدمات اجلهاز أو جهاز 
أو كيان مؤسسة بواسطة أو مبوجب هذا القانون أو 
املييادة 217 (3) من  إليه في  آخر مشار  قانون  أي 
مع  الصالحية  تلك  املفوض  وسيمارس  الدستور، 

مراعاة تعليمات املفوض املعني.
	. تسري أحكام الفقرة (أ) أعاله مع مراعاة ما يقتضيه 
اختالف احلال على أي صالحية يتم تفويضها من 
مبوجب  مقاطعة  مفوض  إلى  الوطني  املفوض  ِقبَل 

تلك الفقرة.
من  تفويضها  يتم  صالحية  أي  تفويض  سحب  يجوز  2 .
ِقبَل املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة مبوجب املادة 
يجوز  كما  املفوض  نفس  بواسطة  أعيياله   (1) الفرعية 
إلغاء أو تعديل أي قرار يتم اتخاذه من ِقبَل أي شخص 
مبوجب تلك الصالحية املفوضة من قبل نفس املفوض، 
ويعتبر ذلك القرار، إلى أن يتم إلغاؤه أو تعديله، وكأنه 
املعني،  املقاطعة  أو مفوض  الوطني  املفوض  صادر من 
شريطة أال ميس هذا السحب أو اإللغاء بأٍي من احلقوق 
أو  املكتسبة  أو املسئوليات  االلتزامات  أو  أو االمتيازات 

املستحقة أو الناشئة عن ذلك القرار.
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أو  أي منطقة معينة  أي طريق عام في  حواجز على 
إقامة نقطة/نقاط تفتيش في أي مكان عام أو في أي 

منطقة معينة.
	. يحدد اإلذن الكتابي املشار إليه في الفقرة (أ) أعاله 
التاريخ واملدة التقريبية واملكان والهدف من اإلجراء 

املقترح.
ج.  يييجييوز ألي عضو مييصييرح لييه مبييوجييب الييفييقييرة (أ) 
أعاله وضع حاجز/حواجز أو األمر بوضع حاجز/
حواجز على أٍي من الطرق العامة في املنطقة التي مت 
تفتيش  نقطة/نقاط  إقامة  أو  الغرض  لهذا  حتديدها 

في أي مكان عام في املنطقة احملددة لذلك.
يجوز  أعييياله،  (أ)  الفقرة  بأحكام  اإلخيييالل  عييدم  د. مييع 
عامة  طريق/طرق  أي  على  حاجز  إقامة  عضو  ألي 
شخًصا  تنقل  مركبة  وجييود  من  للتحقق  ما  مبنطقة 
معقولة  مبررات  له  تكون  عندما  ما  شيئًا  و/أو  ما 

لالشتباه فيما يلي:
(أأ)  بأن إحدى اجلرائم املذكورة في اجلدول (1) 
بقانون اإلجراءات اجلنائية لسنة 1977، قد 
ارتكبت وأن شخًصا قد اشترك في ارتكابها 
مركبة  يستقل  فيها،  الشروع  وشييك  على  أو 

مبنطقة معينة؛
يستقل  وأنييه  مختٍف  جرمية  على  شاهًدا  بأن   (	 	)
أو على وشك أن يستقل مركبة مبنطقة معينة 
وأنه قد صدر بحقه أمر اعتقال مبوجب املادة 
لسنة  اجلنائية  اإلجييييراءات  قييانييون  ميين   184
اإلذن في  ذلييك  أنييه سيصدر بحقه  أو   1977
حالة عرض املعلومات املوجودة لدى العضو 
اإلقليمي  القاضي  أو  التحقيق  قيياضييي  على 
أن  إال  املييادة،  تلك  في  إليه  املشار  القاضي  أو 
التأخير في استصدار ذلك اإلذن من شأنه أن 

ُيحبط الهدف من حاجز الطريق؛
معقولة  ملبرراٍت  استناًدا  يشتبه  شخًصا  أن  (ج ج) 
يعتزم ارتكا	 اجلرمية املشار إليها في الفقرة 
تلك  ارتكا	  أعاله والذي ميكن منعه من   (i)
اجلرمية بإقامة حاجز طريق، يستقل أو على 

وشك أن يستقل مركبة في منطقة معينة؛
احتجاز  من  الفرار  بعد  هارًبا  شخًصا  أن  أو  (د د) 
يستقل  أن  وشيييك  عييلييى  أو  يستقل  قييانييونييي، 

مركبة في منطقة معينة،
أو أن شيئًا ما: (هي هي) 

و عالقة بي (أ أ أ)  
ميثل دليالً على  (	 	 	)

يعتزم استخدامه في ارتكا	 اجلرمية  (ج ج ج) 
 (i) الفرعية  الفقرة  في  إليها  املشار 
أم  اجلمهورية  حيييدود  داخيييل  سيييواٌء 

فيييي أي ميييكييياٍن آخيييير، يييتييم نييقييلييه أو 
على وشك نقله في مركبة مبنطقة 
تفتيش  إذن  سيصدر  وأنييه  معينة 
امليييييادة 21 (1)  لييلييعييضييو مبييوجييب 
(أ) من قانون اإلجييراءات اجلنائية 
سبٌب  لييديييه  كييان  إذا   1977 لسنة 
يدفعه إلى االعتقاد بأن ذلك الشيء 
سيتم نقله في مركبة محددة وأنه 
قد قدم طلبًا بشأن استصدار ذلك 
اإلذن، وأن التأخير الذي سيتسبب 
االنييتييظييار حلييني إصيييدار اإلذن  فيه 
املشار إليه في الفقرة (أ)، سيحبط 

الغرض من حاجز الطريق.
]مت إحالل املادة 3 من القانون رقم 41 لسنة 1997 محل 

الفقرة (د).[
ه. ألغراض ممارسة الصالحيات املمنوحة له مبوجب 
الفقرة (ج) أو (د)، يلتزم العضو بإبراز أو إقامة أو 
الضرورة  تقتضي  حسبما  حاجز  أو  الفتة  وضع 
العام،  املكان  في  منه  بالقر	  أو  الطريق  على  ذلك 
جلذ	 انتباه سائق املركبة التي تقتر	 من احلاجز 
لضمان توقف املركبة و/أو جذ	 انتباه الشخص 

الذي يقتر	 من نقطة التفتيش.
عند  غييراميية  أو  أشييهيير  ستة  ملييدة  بالسجن  و. يعاقب 
اإلدانة أي سائق مركبة يقتر	 من حاجز طريق أو 
أي شخص يقتر	 من نقطة تفتيش ويرفض أو ال 
يلتزم بالتوقف وفًقا لألمر املبني له بذلك على النحو 
املذكور في الفقرة (هي) أعاله، ويكون بذلك مرتكبًا 

جلرمية.
تفتيش،  إذن  وبييدون استصدار  ز. يجوز ألي عضو، 

القيام مبا يلي:
التفتيش  نقطة  أو  الطريق  حاجز  حالة  في  (أأ)  
أي  تفتيش  أعيياله،  (ج)  للفقرة  وفًقا  املقامة 
احلاجز  ذلك  عند  توقفت  مركبة  أو  شخص 
آخر  شيييء  أو  وعيياء  وأي  التفتيش  نقطة  أو 
أًيا كان في حيازة ذلك الشخص أو متصالً 
إليها  أداة مشار  بتلك املركبة ومصادرة أي 
في املادة 20 من قانون اإلجراءات اجلنائية 
حيازة  في  عليها  يعثر  والتي   ،1977 لسنة 
ذلك الشخص أو في أو على أو متصلة بذلك 
العضو  يقوم  أن  شريطة  املركبة  أو  الوعاء 
الفقرة  هييذه  مبوجب  بالتفتيش  يقوم  الييذي 
الفرعية بإبراز نسخة من اإلذن الكتابي ذي 
طلب  على  بناًء  املختص  املفوض  من  الصلة 
حقوقه  تييضييررت  أو  تييتييضييرر  شييخييص  أي 

بسبب التفتيش و/أو املصادرة؛ 
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يجوز ملفوض املقاطعة القيام مبا يلي: 2 .
 ،(	)  ( (2أ.   11 املييادة  مبقتضى  يتم  حتديد  مبوجب 
ملفوض املقاطعة تعيني حدود أي منطقة في املقاطعة 
لتحقيق  الالزمة  املناطق  إلى  املقاطعة  تقسيم  حلني 

أغراض تنظيم اجلهاز اخلاضع الختصاصه؛ 
القانون رقم 41 لسنة 1997 محل  املييادة 2 من  إحييالل  ]مت 

الفقرة (أ).[
ووحيييدات  مييراكييز  على  واحلييفيياظ  تكوين  لييه  أن  	. كما 
الشرطة في املقاطعة وتعيني حدود منطقة كل مركز 

و/أو وحدة.
اخلاضع  اجلييهيياز  قييوة  تييوزيييع  املقاطعة  مييفييوض  يييحييدد  3 .
ومناطق  املختلفة  املناطق  على  املقاطعة  في  الختصاصه 

املراكز والهيئات والوحدات.

ألعضاء
املادة.13

للحقوق  الييواجييبيية  امليييراعييياة  وميييع  الييدسييتييور  مبقتضى  1 .
األسيياسييييية لييكييل شييخييص، يييجييوز لييكييل عييضييو بيياجلييهيياز 
ممارسة الصالحيات مع االلتزام بأداء املهام والوظائف 
ملسئولي  احملييددة  تلك  أو  القانون  مبوجب  له  املمنوحة 

الشرطة.
منصوص  جرمية  بارتكا	  األعضاء  أحد  علم  حالة  في  2 .
القائد  عليها، يلتزم وعلى وجه السرعة بإعالم الضابط 

بها.
3 .

أ. بالنسبة للعضو امللَزم بأداء مهمة رسمية، عليه ومع 
املراعاة الواجبة لصالحياته وااللتزام بتنفيذ مهامه 
ووظائفه، أداء تلك املهمة على نحو يتسم باملعقولية 

مبا تقتضيه الظروف في تلك احلالة.
القانون يجيز  	. أثناء إحدى املهام الرسمية، وإذا كان 
سوى  له  يسمح  ال  القوة،  استخدام  األعضاء  ألحد 
يتسم  نحٍو  على  القوة  من  األدنييى  احلييد  باستخدام 

باملعقولية مبا تقتضيه الظروف في تلك احلالة.
يختص ويلتزم كل عضو بتنفيذ أي تكليفات و/أو أوامر  4 .
و/أو إجراءات أخرى سواٌء وجهت إليه أو إلى أي عضو 

آخر.
قد يطلب من أي عضو بشكٍل عام أو في حاالت خاصة  5 .
الدولة  أي حالة أخرى متثيل  أو في  املدعي  بدور  القيام 
في أي أمر جنائي أمام أٍي من احملاكم االبتدائية أو أمام 
قاضي يجري حتقيًقا أوليًا أو أمام محكمة صلح خاصة 

أو أي محكمة أقل درجة في اجلمهورية.
الييضييروري بشكل  يييجييوز ألي عييضييو، حيث يييكييون ميين  6 .
معقول وألغراض احلد من احلركة غير القانونية لألفراد 
و/أو البضائع عبر حدود اجلمهورية، وبدون استصدار 
أو  آخيير  مكان  أي  أو  منشأة  أو  شخص  أي  تفتيش  إذن 

مركبة أو مركب أو طائرة أو أي وعاٍء من أي نوع في أي 
مكان باجلمهورية في نطاق 10 كيلومترات أو أي مسافة 
معقولة من حدود اجلمهورية مع أي دولة أجنبية أو في 
املياه اإلقليمية للجمهورية أو في نطاق 10 كيلومترات 
داخل املياه اإلقليمية أو أي مسافة أخرى معقولة من تلك 
املياه اإلقليمية أو في أي مطار على النحو الوارد تعريفه 
في املادة (1) من قانون الطيران (القانون رقم 74 لسنة 
1962) أو في نطاق أي مسافة معقولة من ذلك املطار، 
ومصادرة ما يتم العثور عليه في حيازة ذلك الشخص 
أو عند أو في تلك املنشأة أو في أي مكان آخر أو مركبة 

أو مركب أو طائرة أو وعاء يجيز القانون مصادرته.
]مت إحالل املادة (3) (أ) من القانون رقم (41) لسنة 1997 

محل املادة الفرعية (6).[
7 .

إذا  املقاطعة،  مفوض  أو  الوطني  للمفوض  أ. يجوز 
اقتضت الضرورة ذلك وبشكل معقول، وألغراض 
اجلمهور  سالمة  ضمان  أو  العام  األميين  استعادة 
تتم  بييأن  كتابيًا  إذًنيييا  يصدر  أن  معينة،  منطقة  فييي 

محاصرة تلك املنطقة أو أي جزٍء منها.
	. يحدد اإلذن الكتابي املشار إليه في الفقرة (أ) أعاله 
فترة محاصرة تلك املنطقة أو جزء منها، والتي لن 
اإلجييراء  من  الهدف  حتديد  مع  ساعة،   24 تتجاوز 

املقترح.
الفقرة  فييي  إليه  املييشييار  الكتابي  اإلذن  تلقي  ج. وعند 
املنطقة  تلك  محاصرة  عضو  ألي  يجوز  أعيياله،  (أ) 
اقتضت  إذا  لييه  يييجييوز  كما  منها،  املعني  اجليييزء  أو 
الهدف  يحقق  لكي  معقول  وبشكل  ذلك  الضرورة 
احملدد في اإلذن الكتابي، أن يقوم وبدون استصدار 
إذن، بتفتيش أي شخص أو منشأة أو مركبة أو أي 
أًيييا كانت طبيعته، في تلك  وعيياٍء آخر أو شيء آخييٍر 
املنطقة أو في جزٍء منها ومصادرة أٍي من األدوات 
اإلجييراءات  قانون  املييادة (20) من  إليها في  املشار 
لسنة   51 رقيييم  (الييقييانييون   1977 لسنة  اجليينييائييييية 
1977)، يتم العثور عليه في حيازة ذلك الشخص 
شريطة  ميينييهييا،  اجليييزء  ذليييك  أو  املنطقة  تييلييك  فييي  أو 
التزام ذلك العضو الذي يقوم بتنفيذ إجراء التفتيش 
مبوجب هذه الفقرة بإبراز نسخة من اإلذن الكتابي 
عند املطالبة به من أي شخص تتضرر أو تضررت 

حقوقه من جراء عملية التفتيش و/أو املصادرة.
8 .

إذا  املقاطعة،  مفوض  أو  الوطني  للمفوض  أ. يجوز 
وملمارسة  معقول  وبشكل  ذلك  الضرورة  اقتضت 
إحدى صالحياته أو أداء إحدى وظائفه املشار إليها 
إذًنا كتابيًا  في املادة 215 من الدستور، أن يصدر 
حاجز/ بإقامة  لقيادته  اخلاضعني  األعضاء  ألحد 
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 (	 و(	  للفقرتني  وفًقا  ضييده  إجييراء  اتخاذ  (د د) 
و(ج ج)؛

عزله من منصبه؛ (هي هي) 
(مبا  مناسبة  أخيييرى  إجييييراءات  أي  اتييخيياذ  أو  (و و) 
الوطني،  املفوض  أو  الرئيس  تأجيل  ذلك  في 
حسبما يكون عليه احلال، ألي قرار لفترة ال 

تتجاوز اثني عشر شهًرا.)
عليه  يكون  حسبما  الوطني،  املفوض  أو  للرئيس  يحق  7 .
احلال، وعند تلقي التوصية املشار إليها في املادة الفرعية 
(6)، عزل املفوض املعني من منصبه أو اتخاذ أي إجراء 
أو  الرئيس  تأجيل  حيياليية  فييي  أنييه  شريطة  مناسب  آخيير 
املفوض الوطني، حسبما يكون عليه احلال، قراره لفترة 
نفس  من  الفترة  تلك  انتهاء  عند  يطلب  أن  عليه  زمنية، 
الغرض،  لذلك  ينشأ  مماثل  مجلس  أو  التحقيق  مجلس 
إعداد تقرير جديد وتقدمي توصيات جديدة بعد النظر في 

سلوك املفوض املعني خالل تلك الفترة. 
الوطني،  املفوض  ثقة  املقاطعة  مفوض  فقدان  حالة  في  8 .
تسري أحكام املواد الفرعية (2) (ج) و(د) و(3) و(4) 
اخييتييالف  يقتضيه  مييا  مييراعيياة  مييع  و(7)،  و(6)  و(5) 

احلال.
في حالة عزل املفوض من منصبه بعد إجراء حتقيق وفًقا  9 .
لنتيجة مفادها فقدان الثقة فيه أو فقدان الثقة املشار إليه 
منصبه  شغله  مييدة  بذلك  تنقضي   ،(3)  (9) امليييادة  فييي 
من  عزله  سريان  تاريخ  مباشرًة  يلي  الييذي  التاريخ  في 

منصبه.

إساءة املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة للسلوك أو 
فقدانه األهلية

املادة.9
من  الفرعية  املييواد  أحكام  تسري  امليييادة،  هييذه  مبقتضى  1 .
مع   ،8 امليييادة  ميين   (8) الفرعية  امليييادة  حتى   (1) امليييادة 
في  أي حتقيق  احلييال، على  اختالف  يقتضيه  ما  مراعاة 
ِقبَل املفوض الوطني أو  أي ادعيياءات إساءة السلوك من 
مفوض املقاطعة أو في مدى أهليته ملنصبه أو في عجزه 

عن ممارسة مهام منصبه الرسمية بشكل فعال.
الفرعية  املييادة  مبقتضى  املنشأ  التحقيق  جهاز  يتوصل  2 .
عدم  أو  السلوك  بإساءة  االدعيياء  بشأن  نتيجة  إلى   (1)
فعال،  بشكل  الرسمية  املهام  أداء  عن  العجز  أو  األهلية 
حسبما يكون عليه احلال، وتقدمي التوصيات على النحو 

الوارد في املادة (8) (6) (	).
الييوزراء  مجلس  لثقة  الوطني  املفوض  فقدان  حالة  في  3 .
أو  التنفيذي  املجلس  لثقة  املقاطعة  مييفييوض  فييقييدان  أو 
املفوض الوطني، حسبما يكون عليه احلال، بعد حتقيق 
يتم مبوجب هذه املادة، تسري أحكام املادة (8) (7) مع 

مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال.

مجلس املفوضني
املادة.10

الذي  املفوضني  مجلس  ينشأ  القانون،  هييذا  مبقتضى  1 .
يضم املفوض الوطني ومفوضي املقاطعات.

تتمثل وظائف املجلس في تعزيز التعاون والتنسيق في  2 .
اجلهاز.

مرشحه،  أو  الوطني  املفوض  املفوضني  مجلس  يرأس  3 .
ويحدد املجلس اإلجراء اخلاص به.

الفصل اخلامس
الصالحيات واملهام والوظائف  

املفوض الوطني
املادة 11

للمفوض الوطني احلق في ممارسة الصالحيات وعليه  1 .
أداء املهام والوظائف الضرورية إلنفاذ املادة 218 (1) 

من الدستور.
تتضمن  أعاله،   ( 2 .1) الفرعية  املادة  عمومية  تقييد  دون 
تلك  في  إليها  املشار  والوظائف  واملييهييام  الصالحيات 
املادة، تلك الصالحيات واملهام والوظائف التي يتم من 

خاللها:
أولويات  املالي حتدد  العام  انتهاء  قبل  أ. إعييداد خطة 

عمل الشرطة وأهدافها للعام املالي التالي؛
	. حتديد الكادر الثابت جلهاز الشرطة وعدد املناصب 

ودرجاتها الوظيفية؛
التشاور  بعد  للجهاز  العددية  القوة  توزيع  ج. حتديد 

مع مجلس املفوضني؛
د. تنظيم أو إعادة تنظيم اجلهاز على املستوى الوطني 

إلى مكونات ووحدات ومجموعات؛
ه. تكوين واحلفاظ على مؤسسات أو مراكز التدريب 

الالزمة لتدريب الطال	 واألعضاء اآلخرين؛
التدريب  ومييراكييز  املييكيياتييب  على  واحلييفيياظ  و. تكوين 
واملناطق وورش العمل أو أي منشأة أخرى من أي 
العامة  طبيعٍة كانت بحيث تناسب أغراض اإلدارة 

واإلشراف والصيانة اخلاصة باجلهاز؛
صفة  بييأي  التصرف  أو  قانوني  عمل  أي  ز. وإجيييراء 

قانونية نيابًة عن اجلهاز.

مفوضو املقاطعات
املادة.12

مبقتضى هذا القانون، تكون ملفوض املقاطعة صالحية  1 .
قيييييييادة واإلشيييييييراف عييلييى جيييهييياز اليييشيييرطييية اخليياضييع 
الخييتييصيياصييه فيييي مييقيياطييعييتييه، كييمييا يييحييق ليييه ممييارسيية 
الصالحيات مع االلتزام بأداء املهام والوظائف الالزمة 

إلنفاذ املادة 219 من الدستور.
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مبوجب  الحقة  مييدة/مييدد  أي  أو   (1) الفرعية  املييادة  في 
املادة الفرعية (2) بفترة ال تقل عن شهرين بعزمه متديد 
املييدة،  متديد  ينوي  كييان  وإذا  ال،  أم  للمنصب  شغله  مييدة 

فسيحدد في اإلخطار املدة التي يراها.
إخطاًرا  املقاطعة  مفوض  أو  الوطني  املفوض  تلقى  عند  4 .
 (3) الفرعية  امليييادة  مبوجب  منصبه  شغله  مييدة  بتمديد 
أعاله، يخطر املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة الرئيس 
أو املفوض الوطني – حسبما يكون عليه احلال – كتابيًا 
غضون  في  التمديد  رفضه  أو  وقبوله  اإلخطار  بتسلمه 

شهر ميالدي من تاريخ تسلمه اإلخطار.
إذا أخطر املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة الرئيس أو  5 .
– بقبوله  احلييال  عليه  يكون  – حسبما  الوطني  املفوض 
التمديد مبوجب املادة الفرعية (4)، يتم متديد مدة شغل 

املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة منصبه.

فقدان الثقة في املفوض الوطني ومفوض املقاطعة
املادة.8

في حالة فقدان ثقة مجلس الوزراء في املفوض الوطني،  1 .
من  قاضيًا  يضم  حتقيق  مجلس  إنييشيياء  للرئيس  يحق 
احملكمة العليا رئيًسا ملجلس التحقيق وشخصني آخرين 

مناسبني لهذا الغرض بهدف:
أ. التحقيق في الظروف التي أفضت إلى فقدان الثقة؛

	. إعداد تقرير بهذا الصدد؛
ج. وتقدمي التوصيات.

2 .
أ. إذا فقد مفوض املقاطعة ثقة املجلس التنفيذي، لعضو 
املجلس التنفيذي حينها إخطار الوزير بهذه الواقعة 

وحيثيات فقدان الثقة.
	. وعييلييى الييوزييير، ووفييًقييا ملييا يييتييراءى لييه أن ضييروري 
(أ)  الفقرة  في  املييذكييور  اإلخييطييار  توجيه  ومناسب، 

أعاله إلى املفوض الوطني.
ج. وعند تسلمه اإلخطار، يقوم املفوض الوطني بإنشاء 
يتجاوز أعضاؤه ثالثة أشخاص،  مجلس حتقيق ال 
على أن يكون رئيس املجلس، مع مراعاة الفقرة (د)، 
شخًصا مؤهالً قد مارس هذا العمل بعد مدة ال تقل 
عن عشرة أعوام في العمل وكيالً قانونيًا أو محاميًا، 

وذلك بهدف:
التحقيق في الظروف التي أفضت إلى فقدان  (أ أ) 

الثقة؛ 
إعداد تقرير بهذا الصدد؛  (	 	)

وتقدمي التوصيات. (ج ج) 
يحمل  آخيير  شخص  أي  يعنيِّ  أن  الوطني  د. للمفوض 
ميييؤهيييالت ميينيياسييبيية فيييي اليييقيييانيييون رئيييييييًسيييا ملجلس 

التحقيق.
3 .

عليه  يكون  حسبما  الوطني،  املفوض  أو  للرئيس  أ.  
وحلني  املعني،  املفوض  أقييوال  سماع  وبعد  احلييال، 
امليييادة  فييي  إليييييه  املييشييار  التحقيق  لنتيجة  الييتييوصييل 
املعني  املييفييوض  إيييقيياف  (ج)،   (2) أو   (1) الفرعية 

مؤقتًا عن العمل.
العمل  عن  مؤقتًا  إيقافه  يتم  الييذي  للمفوض  	. ويحق 
اإليييقيياف  فييتييرة  أعييياله، وطيييوال  (أ)  الفقرة  مبييوجييب 
أو مزايا أو  أو بدل  هييذه، أن يحصل على أي راتييب 
أخييرى  ظيييروف  فييي  لها  يييكييون مستحًقا  امييتيييييازات 
يقرر  لم  ما  باجلهاز،  عضًوا  باعتباره  اإليقاف  غير 
عليه  يكون  حسبما  الوطني،  املييفييوض  أو  الرئيس 

احلال، خالف ذلك.
في حالة إنشاء مجلس التحقيق مبقتضى املادة الفرعية  4 .
(1) أو (2) (ج)، يتم إخطار املفوض املعني بذلك كتابيًا، 

وبناًء عليه:
ممثل  أو  آخيير  شخص  ميثله  أو  يساعده  أن  أ. يجوز 

قانوني؛
	. عمل توكيالت كتابية ملجلس التحقيق؛

ج. حضور التحقيق؛
د. تقدمي الدليل في التحقيق؛

من  استدعاؤهم  يتم  لم  الذين  الشهود  ه. استجوا	 
قبله؛

و. سماع أقواله؛
ز. استدعاء شهود؛

ح. واالطالع على املستندات املتعلقة بالتحقيق. 
ويرجع ملجلس التحقيق أمر حتديد اإلجراء اخلاص به. 5 .

 6 .
تقريره  التحقيق  يقدم مجلس  التحقيق،  نهاية  أ. وفي 

إلى:
مبوجب  التحقيق  إجييراء  حالة  في  الرئيس،  (أ أ) 
أو  الوطني  املفوض  أو  (1)؛  الفرعية  املييادة 
الييدائييميية  والييلييجيينيية  التنفيذي  املييجييلييس  عييضييو 
لتشريع املقاطعات واملسئولة عن أمور األمن 
والسالمة، في حالة إجراء التحقيق مبقتضى 

املادة الفرعية (2).
املفوض املعني؛  (	 	)

واللجان البرملانية. (ج ج) 
	. ويجوز أن تتضمن توصيات التقرير املشار إليه في 

الفقرة (أ) ما يلي:
عدم اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك األمر؛ (أ أ) 

نقل املفوض املعني إلى منصب آخر أو تعيينه   (	 	)
بشكل إضافي بالنسبة للكادر اخلاص؛

خفض راتبه أو رتبته أو كليهما؛ (ج ج) 
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إلى احلد الذي يتطلبه أداء وظائف األمانة العامة بصورة  2 .
العامة  األمييانيية  موظفي  ميين  عضو  ألي  يجوز  معقولة، 

القيام مبا يلي:
أ. طييلييب واحلييصييول عييلييى املييعييلييومييات والييوثييائييق التي 

تخضع لسيطرة اجلهاز؛
	. دخول أي مبنى أو مقر يخضع لسيطرة اجلهاز؛

ج. واحلصول على جميع أشكال املساعدة املعقولة من 
أي عضٍو آخر.

للوزير وضع لوائح بشأن إنشاء األمانات العامة وأدائها  3 .
اللوائح  توضع  أن  شريطة  املطلو	،  النحو  على  عملها 
مع  بالتشاور  للمقاطعات  الييعيياميية  بيياألمييانييات  اخليياصيية 

اللجنة التنسيقية التنفيذية.
 – عليه . 4 املنصوص  الشكل  وفق  الصادرة  الوثيقة  تكون 
والتي تثبت أن شخًصا ما معني عضًوا في األمانة العامة 
ذلك  هو  الشخص  ذلك  أن  على  واضييح  دليل  مبثابة   –

العضو.
مراعاة  مع  5 . –  (4) و   (2) و   (1) الفرعية  املييواد  تسري 
لألمن  العامة  األمانة  – على  احلال  اختالف  يقتضيه  ما 

والسالمة باملقاطعة.

اللجنة التنسيقية التنفيذية
املادة 4

التنفيذية  التنسيقية  اللجنة  تنشأ  القانون،  هذا  مبوجب  1 .
املنصوص عليها في املادة 220 (1) من الدستور.

يعقد الوزير أول اجتماع للجنة التنسيقية التنفيذية. 2 .
اللجنة  أو املرشح لهذا املنصب اجتماعات  الوزير  يرأس  3 .
التنسيقية التنفيذية على أن حتدد اللجنة اإلجراء اخلاص 

بها

الفصل الثالث
إنشاء اجلهاز وتكوينه 

إنشاء اجلهاز وتكوينه
املادة 5

مبوجب هذا القانون، ينشأ جهاز الشرطة بجنو	  1 .
أفريقيا املنصوص عليه في املادة 214 (1) من 

الدستور.
يتألف اجلهاز مما يلي:  2 .

قبل  باجلهاز  أعضاًء  كانوا  الذين  األشخاص  أ. جميع 
سريان هذا القانون مباشرًة ضمن: 

قييوة متثل جيييزًءا ميين اجلييهيياز مبييوجييب املييادة  (أ أ) 
236 (7) (أ) من الدستور؛

املعينني مبوجب بيان الترشيد؛  (	 	)
(ج ج)  االحتياط مبوجب املادة 12 (2) (ك) من 

بيان الترشيد؛
هذا  من   (  .	2)  28 املييادة  مبوجب  املعينني  األعييضيياء 

القانون؛
(أ)   1 بالقسم   (	) الفقرة  استبدال  مت  ]مالحظة: 
أفريقيا  بجنو	  الشرطة  جهاز  تعديل  قانون  من 
ستدخل  التي  املييادة  وهييي   ،2008 لسنة   57 رقييم 

حيز النفاذ مبوجب البيان. أنظر بندلكس.[
ج. واألشخاص الذين أصبحوا أعضاًء ضمن االحتياط 

مبوجب املادة 48 (2) من هذا القانون.
]مالحظة: مت استبدال الفقرة (ج) وإضافة الفقرة  (د) 
قانون  ميين  التوالي  على   (	) و  (أ)   1 القسم  مبوجب 
لسنة   57 رقييم  أفريقيا  بجنو	  شييرطيية  جييهيياز  تعديل 
مبوجب  النفاذ  حيز  ستدخل  التي  املييواد  وهي   ،2008

البيان. أنظر بندلكس.[

الفصل الرابع
املفوضون 

تعيني املفوضني الوطنيني ومفوضي املقاطعات
املادة 6

يكون للجهاز مفوض وطني يعنيَّ مبقتضى أحكام املادة  1 .
216 (2) (أ) من الدستور.

يكون لكل مقاطعة مفوض تابع للجهاز يعيَّنه املفوض  2 .
امليييادة 218 (1) (	) من  أحييكييام  مييراعيياة  مييع  الوطني 

الدستور.

مدة شغل منصب املفوض الوطني ومفوضي املقاطعات
املادة 7

املفوض  منصب  يشغل  َمن  يظل  القانون،  هذا  مبوجب  1 .
خمس  ملييدة  منصبه  فييي  املقاطعة  مييفييوض  أو  الييوطيينييي 
أقصر،  مييدة  ألي  أو  تعيينه  تاريخ  من  اعتباًرا  سنوات 

حسبما يتم حتديده عند التعيني بواسطة:
أ. الرئيس بالنسبة للمفوض الوطني؛

املقاطعة،  ملييفييوض  بالنسبة  الييوطيينييي  املييفييوض  	. أو 
بالتشاور مع عضو املجلس التنفيذي.

يجوز متديد مدة املنصب املشار إليها في املادة الفرعية  2 .
(1) أعاله فور انتهائها ملدة أو مدد تالية على أال تزيد عن 
خمس سنوات للمرة الواحدة – مبوجب املادة الفرعية 

(3) – وذلك حسبما يحدد:
أ. الرئيس بالنسبة للمفوض الوطني؛

	. وامليييفيييوض الييوطيينييي بيياليينييسييبيية مليييفيييوض املييقيياطييعيية 
بالتشاور مع عضو املجلس التنفيذي.

حسبما يكون عليه  يخطر الرئيس أو املفوض الوطني – . 3
احلال – املفوض املعني كتابيًا قبل انقضاء املدة املذكورة 
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"الوحدة الوطنية لشرطة األمن العام" يقصد بها وحدة 
شرطة األمن العام الوطنية املنشأة مبوجب املادة 17 (1)؛ 

احملييددة  الوطنية  املعايير  بها  يقصد  الوطنية"  "املعايير 
مبقتضى املادة 64ل (1)؛ 

]مت إدراج تعريف "املعايير الوطنية" مبوجب املادة 1ج من 
القانون رقم 83 لسنة 1998.[

للجمعية  الدائمة  اللجان  بها  يقصد  البرملانية"  "اللجان 
األميين  شييئييون  عيين  واملسئولة  الييشيييييو	،  ومجلس  الوطنية 

والسالمة؛
"ينص" تعني ينص مبوجب الئحة؛

إليه  املشار  املقاطعة  مفوض  به  يقصد  املقاطعة"  "مفوض 
في املادة 6 (2)؛ 

بجهاز  اخليياص  الترشيد  بيان  به  يقصد  الترشيد"  "بيان 
مبسمى  واملنشور   1995 لسنة  أفريقيا  بجنو	  الشرطة 

البيان 5 لسنة 1995 بتاريخ 27 يناير 1995؛ 
"الالئحة" يقصد بها أي الئحة صادرة مبوجب هذا القانون 

أو املعمول بها مبوجب املادة 72 (4)أ؛ 
"االحتياط" يقصد به االحتياط بجهاز الشرطة واملشار إليه 

في املادة 48؛ 
"األمانة العامة" يقصد بها األمانة العامة لألمن والسالمة 

املؤسسة مبوجب املادة 2 (1)؛ 
"األمني العام" يقصد به األمني العام لألمن والسالمة املعني 

مبوجب املادة 2 (2)؛ 
املنشأ  أفريقيا  بجنو	  الشرطة  جهاز  به  يقصد  "اجلهاز" 

مبوجب املادة 5 (1)؛
"املؤن" يقصد بها املمتلكات املنقولة اململوكة للدولة واحملتفظ 

بها كمخزون للتوزيع في اجلهاز؛
"إضـــــراب" يييقييصييد بييه اإلضيييييرا	 وفيييق املييعيينييى اليييييوارد في 
قانون عالقات العمل لسنة 1995 (القانون رقم 66 لسنة 

1995)؛
]مت تغيير تعريف "إضرا	" مبوجب املادة 1 من القانون 

رقم 41 لسنة 1997[
"هذا القانون"، ويشمل اللوائح الصادرة مبوجبه؛

"الزي الرسمي" يقصد به الزي املوحد املنصوص عليه.

الفصل الثاني
اخلدمات الوزارية 

األمانة العامة
املادة 2

1 .
العامة  األمييانيية  تسمى  عيياميية  أمييانيية  الييوزييير  أ. ينشئ 

لألمن والسالمة.
لها  عامة  أمانة  بإنشاء  تقوم  أن  املقاطعة  	. حلكومة 
باملقاطعة  والسالمة  لألمن  العامة  األمييانيية  تسمى 
عمل  سريان  موعد  املقاطعة  حكومة  حتدد  أن  على 

األمانة العامة بالتشاور مع الوزير.
وتنظمه،  العام  اجلهاز  حتكم  التي  القوانني  مراعاة  مع  2 .
العام  األميييني  منصب  فييي  شخص  تعيني  للوزير  يحق 

يكون مسئوال عما يلي:
أ. أداء وظائف األمانة العامة؛

	. وتولي الشئون اإلدارية لألمانة العامة.
لألمني العام، بعد التشاور مع الوزير، مبراعاة القوانني  3 .
املوظفني  يعنيِّ  أن  وتنظمه،  الييعييام  اجلييهيياز  حتكم  التي 
أٍي من وظائف  أداء  في  العام  األمني  الالزمني ملساعدة 
ويعملون  إشرافه  حتت  يكونوا  بحيث  العامة،  األمانة 

وفق توجيهاته.

وظائف األمانة العامة
املادة.3

تقوم األمانة العامة مبا يلي: 1 .
أ. تييقييدمي امليييشيييورة لييلييوزييير فيييييمييا يييتييعييلييق مبييمييارسيية 

صالحياته وأداء مهامه ووظائفه؛
أو  ضييرورييية  أنها  للوزير  يييتييراءى  التي  املهام  	. أداء 

عاجلة لضمان اإلشراف املدني على اجلهاز؛
ج. تعزيز املساءلة الدميقراطية والشفافية في اجلهاز؛

د. تعزيز وتسهيل مشاركة اجلهاز في برنامج التنمية 
وإعادة اإلعمار؛

فيما  للوزير  القانونية  واخلييدمييات  املييشييورة  ه. تقدمي 
يختص بالشئون الدستورية؛

و. تقدمي اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم واالتصال 
للوزير؛

ورفييع  وتوجيهاته  الييوزييير  سياسة  تنفيذ  ز. مراقبة 
تقارير للوزير بشأنها؛

ح. إجييييراء أبييحيياث حيييول أٍي ميين أميييور الييشييرطيية وفييق 
تعليمات الوزير ورفع تقارير للوزير بشأنها؛

العامة  الوزير بها األمانة  التي يكلف  ط. أداء الوظائف 
من وقٍت آلخر؛

ي. وتقييم أداء اجلهاز ورفع تقارير بذلك للوزير.
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القانون مبني بشكله األصلي
متهيد

أفريقيا  جنو	  جمهورية  دسييتييور  ميين   214 امليييادة  إن  حيث 
على  تنص   (1993 لسنة   200 رقم  (القانون   1993 لسنة 
أفريقيا  بجنو	  الشرطة  جهاز  وتنظيم  إلنشاء  تشريع  سن 
بحيث تتم هيكلتها على املستوى الوطني ومستوى املقاطعات، 
وكذلك  الوطنية  احلكومة  توجيهات  مبوجب  تعمل  وبحيث 

حكومات املقاطعات املختلفة؛
وحيث إنه توجد حاجة إلى تقدمي خدمات جهاز الشرطة في 

جميع أرجاء البالد حتقيًقا لألهداف التالية:
أ. ضييمييان سييالميية وأمييين كييل األشييخيياص واملييمييتييلييكييات في 

األراضي الوطنية؛
	. احليييفييياظ عييلييى وضيييميييان احليييقيييوق األسييياسييييييية جلميع 

األشخاص مبوجب الفصل الثالث من الدستور؛
يخدمها  التي  واملجتمعات  اجلهاز  بني  التعاون  ج. ضمان 

اجلهاز في مجال مكافحة اجلرمية؛ 
د. اليييتيييعييياميييل بيييياحييييتييييرام مييييع ضيييحييياييييا اجلييييرمييييية وتييفييهييم 

احتياجاتهم؛
وبناًء  اجلهاز،  على  فعال  مدني  إشييراف  وجييود  ه. ضمان 
على ذلك، فقد صَدق برملان جمهورية جنو	 أفريقيا على 

هذا القانون على النحو التالي:

الفصل األّول
التفسير
التعريفات

املادة 1
في هذا القانون، وما لم يشر السياق خلالف ذلك:

"اجلهاز" يقصد به جهاز املفوضني املؤسس مبوجب املادة 
10 (1)؛

إليها في املادة  الوثيقة املشار  "شهادة التعيني" يقصد بها 
30؛

"الضابط" يقصد به الضابط املعنيِّ مبوجب املادة 33 (1)؛
املنشأة  املستقلة  الشكاوى  مديرية  بها  يقصد  "املديرية" 

مبوجب املادة 50 (1)؛ 
"رابـــطـــة املــوظــفــني" يييقييصييد بييهييا رابييطيية تييضييم أعيييضييياًء أو 
في  رسمي  بشكل  ومنظمني  مرتبطني  اجلهاز  من  موظفني 
رابطة موظفني أو احتاد مهني أو نقابة عمال بغرض تنظيم 

العالقات فيما بينهم وبني اجلهاز؛

ليستخدمها  يوفرها اجلهاز  أداة  أي  بها  يقصد  "املعدات" 
األعضاء ألداء املهام املوكلة إليهم؛

"اللجنة التنسيقية التنفيذية" يقصد بها اللجنة التنسيقية 
التنفيذية املؤسسة مبوجب املادة 4 (1)؛ 

"املدير التنفيذي" يقصد به املدير التنفيذي املعني مبوجب 
املادة 51؛ 

"الكادر الثابت" يقصد به املناصب التي مت توفيرها لتلبية 
املتطلبات العادية واملنتظمة للجهاز؛

"العضو" يقصد به أي عضو باجلهاز من املشار إليهم في 
املادة 5 (2) مبا يشمل:

أ. أي عضو من االحتياط طاملا أنه على قوة اجلهاز عدا 
ما ينص عليه أٌي من أحكام هذا القانون بشأن ما قد 

يأمر به املفوض الوطني؛
	. أي عضو مؤقت طاملا أنه يعمل لدى اجلهاز؛

ليعمل  آخيير  قييانييون  أي  مبييوجييب  معني  شخص  ج. أي 
اجلهاز  في  عضًوا  الشخص  هييذا  واعتبر  باجلهاز 

بأمٍر من الوزير ألغراض هذا القانون؛
باعتباره  29د.   امليييادة  فييي  إليييييه  مييشييار  شخص  وأي 

عضًوا في اجلهاز.
"عــضــو املــجــلــس الــتــنــفــيــذي" يييقييصييد بييه عييضييو املجلس 

التنفيذي املشار إليه في املادة 217 (1) من الدستور؛ 
"جهاز شرطة العاصمة" 

]مت حذف تعريف "جهاز شرطة العاصمة" مبوجب املادة 
1أ من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

"الوزير" يقصد به وزير األمن والسالمة.
"جهاز الشرطة البلدية" يقصد بها جهاز الشرطة البلدية 

املؤسس مبوجب املادة 64أ؛
]مت تغيير تعريف "جهاز الشرطة البلدية" مبوجب املادة 

1	 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[
إليه  املشار  القومي  املفوض  به  يقصد  القومي"  "املفوض 

في املادة 6 (1)؛ 
"األوامـــــر والــتــعــلــيــمــات الــوطــنــيــة" يقصد بييهييا األوامييير 
أو   (1)  25 املييادة  مبوجب  الصادرة  الوطنية  والتعليمات 

املعمول بها فيما يتعلق باملادة 72 (4)أ؛ 
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"املؤن" يقصد بها املمتلكات املنقولة اململوكة للدولة واحملتفظ بها كمخزون للتوزيع في اجلهاز؛
"إضراب" يقصد به اإلضرا	 وفق املعنى الوارد في قانون عالقات العمل لسنة 1995 (القانون رقم 

66 لسنة 1995)؛
]مت تغيير تعريف "إضرا	" مبوجب املادة 1 من القانون رقم 41 لسنة 1997[

هذا القانون"، ويشمل اللوائح الصادرة مبوجبه؛
"الزي الرسمي" يقصد به الزي املوحد املنصوص عليه.

أخرى
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"املعدات" يقصد بها أي أداة يوفرها اجلهاز ليستخدمها األعضاء ألداء املهام املوكلة إليهم؛
"اللجنة التنسيقية التنفيذية" يقصد بها اللجنة التنسيقية التنفيذية املؤسسة مبوجب املادة 4 (1)؛

"املدير التنفيذي" يقصد به املدير التنفيذي املعني مبوجب املادة 51؛
"الكادر الثابت" يقصد به املناصب التي مت توفيرها لتلبية املتطلبات العادية واملنتظمة للجهاز؛

"العضو" يقصد به أي عضو باجلهاز من املشار إليهم في املادة 5 (2) مبا يشمل:
أ. أي عضو من االحتياط طاملا أنه على قوة اجلهاز عدا ما ينص عليه أٌي من أحكام هذا القانون 

بشأن ما قد يأمر به املفوض الوطني؛
	. أي عضو مؤقت طاملا أنه يعمل لدى اجلهاز؛

ج. أي شخص معني مبوجب أي قانون آخر ليعمل باجلهاز واعتبر هذا الشخص عضًوا في اجلهاز 
بأمٍر من الوزير ألغراض هذا القانون؛

وأي شخص مشار إليه في املادة 29د.  باعتباره عضًوا في اجلهاز.
"عضو املجلس التنفيذي" يقصد به عضو املجلس التنفيذي املشار إليه في املادة 217 (1) من الدستور؛

"جهاز شرطة العاصمة" 
]مت حذف تعريف "جهاز شرطة العاصمة" مبوجب املادة 1أ من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

"الوزير" يقصد به وزير األمن والسالمة.
"جهاز الشرطة البلدية" يقصد بها جهاز الشرطة البلدية املؤسس مبوجب املادة 64أ؛

]مت تغيير تعريف "جهاز الشرطة البلدية" مبوجب املادة 1	 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[
"املفوض القومي" يقصد به املفوض القومي املشار إليه في املادة 6 (1)؛

"األوامر والتعليمات الوطنية" يقصد بها األوامر والتعليمات الوطنية الصادرة مبوجب املادة 25 (1) 
أو املعمول بها فيما يتعلق باملادة 72 (4)أ؛

"الوحدة الوطنية لشرطة األمن العام" يقصد بها وحدة شرطة األمن العام الوطنية املنشأة مبوجب 
املادة 17 (1)؛

"املعايير الوطنية" يقصد بها املعايير الوطنية احملددة مبقتضى املادة 64ل (1)؛
]مت إدراج تعريف "املعايير الوطنية" مبوجب املادة 1ج من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

"اللجان البرملانية" يقصد بها اللجان الدائمة للجمعية الوطنية ومجلس الشيو	، واملسئولة عن شئون 
األمن والسالمة؛

"ينص" تعني ينص مبوجب الئحة؛
"مفوض املقاطعة" يقصد به مفوض املقاطعة املشار إليه في املادة 6 (2)؛

"بيان الترشيد" يقصد به بيان الترشيد اخلاص بجهاز الشرطة بجنو	 أفريقيا لسنة 1995 واملنشور 
مبسمى البيان 5 لسنة 1995 بتاريخ 27 يناير 1995؛

"الالئحة" يقصد بها أي الئحة صادرة مبوجب هذا القانون أو املعمول بها مبوجب املادة 72 (4)أ؛
"االحتياط" يقصد به االحتياط بجهاز الشرطة واملشار إليه في املادة 48؛

"األمانة العامة" يقصد بها األمانة العامة لألمن والسالمة املؤسسة مبوجب املادة 2 (1)؛
"األمني العام" يقصد به األمني العام لألمن والسالمة املعني مبوجب املادة 2 (2)؛

"اجلهاز" يقصد به جهاز الشرطة بجنو	 أفريقيا املنشأ مبوجب املادة 5 (1)؛

أخرى
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املادة  بقوة مذكورة في  القانون مباشرًة عضًوا  بهذا  العمل  بدء سريان  د. أي شخص، كان قبل 
5 (2) (أ) (i)، ولم يتم تعيينه في منصب بالكادر الثابت أو إضافي له أو مت التعامل معه وفًقا 
للمادة 14 من بيان الترشيد، سيتم تعيينه في منصب سابق للترشيد حلني تعيينه في منصب 

بالكادر اخلاص أو إضافي له أو يتم التعامل معه وفًقا لتلك املادة.
أو  الثابت  بالكادر  أو معني في منصب  الفقرة (د) مت تعيينه  إليه في  ه. يعامل أي شخص مشار 
إضافي له أو مت التعامل معه مبوجب بيان الترشيد، على أنه معني أو مت التعامل معه مبوجب 

احلكم ذي الصلة بهذا القانون.
) (أ)، وما لم يشر السياق إلى خالف ذلك أو كان  أثناء تطبيق األحكام املذكورة في املادة الفرعية (1. 2
األمر غير مالئًما بشكل واضح، تفسر أي إشارة ترد هنا إلى بيان الترشيد أو إلى قانون الشرطة 
لهذا  إشييارة  أنها  على  أحكامه،  ملغى من  أي حكم  أو  لسنة 1958)   7 رقم  (القانون  لسنة 1958 

القانون، أو إلى احلكم ذي الصلة منه، حسبما تكون عليه احلال.
تفسر أي إشارة في أي قانون إلى مفوض بقوة الشرطة، وما لم يلغى ذلك املنصب أو ما لم تكن  3 .
اإلشارة مالئمة بشكل واضح، على أنها إشارة إلى املفوض الوطني، أو فيما يتعلق بأي أمر يكون 
إلى مفوض  الدستور،  املادة 219 من  املقاطعة فيه مسئوالً عنه بشكل مشروع ومبوجب  مفوض 

املقاطعة املعني.
 4 .

أ. يعتبر أي شيء يتم القيام به، مبا في ذلك أي الئحة توضع أو قواعد ثابتة تصدر أو إجراء إداري 
يتخذ أو عقد يتم إبرامه أو التزام يتكبد مبوجب بيان الترشيد أو أي قانون آخر يلغى مبوجب هذا 
القانون أو مبوجب بيان الترشيد والذي ميكن القيام به مبوجب هذا القانون، وكان ذلك القانون 
معموالً به قبل بدء سريان العمل بهذا القانون مباشرًة، قد مت أو أصدر أو اتخذ أو أبرم أو تكبد، 

حسبما تكون عليه احلال مبوجب هذا القانون حتى يتم تعديله أو إلغاؤه.
	. تفسر أي إشارة ترد في أي الئحة أو قاعدة ثابتة أو إجراء إداري إلى املفوض اإلقليمي أو مفوض 
املقاطعة، وما لم تكن اإلشارة غير مالئمة بشكل واضح، على أنها إشارة إلى مفوض املقاطعة 

أو مفوض املنطقة، على التوالي. 
]مت حذف املادتني الفرعيتني (5) و(6) مبوجب املادة 4 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

الصيغة املوجزة والسريان
املادة.73

تاريخ  في  به  العمل  ويسري   ،1995 لسنة  أفريقيا  بجنو	  الشرطة  جهاز  قانون  القانون  هذا  يسمى 
يحدده الرئيس مبوجب بيان ينشر في اجلريدة الرسمية

املساءلة 
والشفافية

التعريفات
في هذا القانون، وما لم يشر السياق خلالف ذلك:

"اجلهاز" يقصد به جهاز املفوضني املؤسس مبوجب املادة 10 (1)؛
"شهادة التعيني" يقصد بها الوثيقة املشار إليها في املادة 30؛

"الضابط" يقصد به الضابط املعنِيّ مبوجب املادة 33 (1)؛
"املديرية" يقصد بها مديرية الشكاوى املستقلة املنشأة مبوجب املادة 50 (1)؛

"رابطة املوظفني" يقصد بها رابطة تضم أعضاًء أو موظفني من اجلهاز مرتبطني ومنظمني بشكل رسمي 
في رابطة موظفني أو احتاد مهني أو نقابة عمال بغرض تنظيم العالقات فيما بينهم وبني اجلهاز؛

أخرى
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ج. يستمر أي شخص كان عضًوا بجهاز شرطة مدينة دوربان قبل سريان العمل بالقانون املعدِّل 
جلهاز شرطة جنو	 أفريقيا لسنة 1998، مباشرًة، في العمل عضًوا بجهاز شرطة مدينة دوربان 
ويصبح عضًوا بجهاز الشرطة البلدية في حالة املوافقة على إنشائه على النحو املذكور في الفقرة 
(	) أعاله حتى إذا لم يكن ذلك الشخص محقًقا ملتطلبات التدريب الالزمة لتعيينه عضًوا بجهاز 
الشرطة البلدية املؤسس مبوجب هذا القانون، على أنه ينتهي عمل ذلك الشخص عضًوا اعتباًرا من 

1 أكتوبر 2003 ما لم يلتزم مبتطلبات التدريب اخلاصة بالتعيني.
 2 .

أ لبلدية معينة،  يجوز ألي شخص، كان في تاريخ إنشاء جهاز الشرطة البلدية مبوجب املادة 64أ. 
مسجالً في وظيفة ضابط مرور مبوجب أي قانون، وموظًفا من ِقبَل تلك البلدية، أن يعنيَّ عضًوا 
بجهاز الشرطة البلدية حتى إذا لم يكن ذلك الشخص محقًقا ملتطلبات التدريب الالزمة لتعيينه 

عضًوا بجهاز الشرطة البلدية.
البلدية  الشرطة  بجهاز  عضًوا  (أ)،  الفقرة  في  املذكور  النحو  على  املعنيَّ  الشخص  عمل  	. ينتهي 
اعتباًرا من 1 أكتوبر 2003 ما لم يكمل بنجاح الدورة التدريبية التي تتوافق مع املتطلبات التي 

حددها املفوض الوطني.
3 .

، ال يحق جلهاز  أفريقيا لسنة 1998أ.  املعدِّل جلهاز شرطة جنو	  بالقانون  العمل  بعد سريان 
الشرطة البلدية تضمني اسم "الشرطة" في املسمى اخلاص بها ما لم يتم إنشاء اجلهاز كجهاز 

شرطة بلدية مبوجب املادة 64أ.
البلدي قبل تاريخ 1 يناير 1999	.  بتغيير اسم أي جهاز بخالف جهاز الشرطة  يلتزم املجلس 
لسنة  أفريقيا  املعدِّل جلهاز شرطة جنو	  بالقانون  العمل  بالفعل عن سريان  املوجود  البلدية 
1998، والذي يتضمن كلمة "الشرطة" في اسمه، على أنه يحق للمفوض الوطني، من وقٍت 

آلخر، ولسبٍب مقبول، متديد ذلك التاريخ إلجمالي فترة 24 شهًرا.
]مت إدراج املادة 64ف مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

اإللغاء واألحكام املؤقتة
املادة 72

1 .
أ. مبوجب هذه املادة، يتم إلغاء بيان الترشيد عدا ما يلي:

املواد 8 (1) و9 (1) إلى (8) و10 و12 (1) و(2) (أ) إلى (ي) و13 و14؛ (أ أ) 
وأٍي من األحكام األخرى الواردة بذلك البيان بقدر ارتباطها بتفسير أو تنفيذ أٍي من   (	 	)

.(i) األحكام الواردة في الفقرة الفرعية
 (  .	1)  9 للمادة  للتطبيق،  قابالً  ذلك  كان  حيثما  القانون،  هذا  من  و15  و12   11 املييواد  تخضع 
مفوضي  جميع  تكليف  باكتمال  الوطني  املييفييوض  تأكيد  حلييني  الترشيد  بيييييان  ميين   (8) إلييى 
الوطني  املييفييوض  ِقييبَييل  ميين  الييدسييتييور  ميين   219 امليييادة  فييي  إليها  املييشييار  بالوظائف  املقاطعات 
 11 املييواد  تسري  حيثما  الترشيد،  بيان  من  (أ)   (4)  9 املييادة  في  عليه  املنصوص  علىالنحو 
املقاطعة بالنسبة للمقاطعة املعنية. الوطني ومفوض  القانون على املفوض  و12 و15 من هذا 

ج. يحق للوزير وضع لوائح تتعلق بجميع األمور الضرورية أو املفيدة لتحقيق أغراض هذه املادة 
الفرعية.

املساءلة 
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اإلجراءات القضائية ضد جهاز الشرطة البلدية
املادة 64 ط

ترفع أي إجراءات قضائية تقام ضد جهاز الشرطة البلدية أو أي عضو به السترداد دين على النحو  1 .
الوارد تعريفه في القانون رقم 40 لسنة 2002 بشأن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضد هيئات محددة 

بالدولة، ضد املجلس البلدي ذي الصلة. 
]مت إحالل املادة (2) (1) من القانون رقم (40) لسنة 2002 محل املادة الفرعية (1).[

]مت حذف املادة الفرعية (2) وحلت محلها املادة (2) (1) من القانون رقم (40) لسنة 2002.[
]مت إدراج املادة 64ط مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

اإلشراف املدني على أجهزة الشرطة البلدية
املادة 64 ي

يعنيِّ املجلس البلدي جلنة تضم أعضاًء من املجلس وأشخاًصا آخرين حسبما يقرر املجلس البلدي  1 .
لضمان اإلشراف املدني على جهاز الشرطة البلدية.

) أن تقوم مبا يلي: وعلى اللجنة املذكورة في املادة الفرعية (1. 2
أ. تقدمي استشارات للمجلس حول األمور املتعلقة بجهاز الشرطة البلدية بناًء على طلب املجلس 

البلدي املعني؛
	. تقدمي استشارات للمدير العام فيما بأداء وظائفه بالنسبة جلهاز الشرطة البلدية؛

أنها الزمة أو  العام  أو املدير  البلدي  التنفيذي واملجلس  التي يرى عضو املجلس  ج. أداء الوظائف 
تضمن اإلشراف املدني على جهاز الشرطة البلدية؛

د. تعزيز املساءلة والشفافية في جهاز الشرطة البلدية؛
ه. مراقبة تطبيق السياسات والتوجيهات التي يصدرها املدير العام ورفع تقارير بذلك إلى املجلس 

البلدي أو املدير العام؛
و. أداء الوظائف التي تكلف بها املجلس البلدي أو املدير العام اللجنة من وقٍت آلخر؛

ز. وتقييم سير عمل جهاز الشرطة البلدية ورفع تقارير بذلك إلى املجلس التنفيذي أو املدير العام.
]مت إدراج املادة 64ي مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

االدخار والترتيبات املرحلية فيما يتعلق بجهاز الشرطة البلدية احلالية
املادة 64 غ

 1 .
بذلك  يعد   ، 1998أ.  لسنة  أفريقيا  بجنو	  الشرطة  جلهاز  املعدِّل  بالقانون  العمل  سريان  عند 
جهاز شرطة مدينة دوربان، املؤسس مبوجب املادة 83 من القانون املوحد للصالحيات املمتدة 
بدوربان لسنة 1976 (قانون ناتال رقم 18 لسنة 1976)، قد أسس مبوجب املادة 64أ، على 

أن يستمر بالعمل على هذا النحو حتى تاريخ 30 سبتمبر 1999.
، يستمر جهاز  في حالة تقدمي طلب لتأسيسه مبوجب املادة 64أ في أو قبل 30 سبتمبر 1999	. 

شرطة مدينة دوربان في العمل حلني النظر باملوافقة على الطلب أو رفضه.
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تعمل املديرية بصورة مستقلة عن اجلهاز. 2 .
3 .

أ. ال يجوز ألي هيئة بالدولة أو أي عضو أو موظف بتلك الهيئة أو أي شخٍص آخر أن يحول دون 
ممارسة املدير التنفيذي أو أي فرد من أفراد املديرية لصالحياته أو أدائه وظائفه.

	. ويعاقب عند اإلدانة بالغرامة أو السجن مدة ال تتجاوز العامني أي شخص يقوم متعمًدا بإعاقة 
املدير التنفيذي أو أٍي من أفراد املديرية ومنعه من ممارسة صالحيته أو أداء وظائفه.

وكرامة  وحيادية  استقاللية  حلماية  معقولة  بصورة  الالزمة  املساعدة  الدولة  هيئات  جميع  متنح  4 .
وفعالية املديرية أثناء ممارسة صالحياتها ووظائفها.

عدم املساءلة عن األفعال الصادرة مبوجب األوامر غير املنتظمة
املادة 55

يعفى أي عضو يتصرف مبوجب أمر أو إجراء معيب قانوًنا بسبب عيب في املضمون أو الشكل إذا  1 .
كان ذلك عضو يعلم أن ذلك األمر أو اإلجراء معيب قانوًنا، وسواٌء كان العيب ظاهًرا في شكل األمر أو 

اإلجراء، من أي مساءلة ترتبط بذلك التصرف إذا كان األمر أو اإلجراء صحيح قانوًنا.
 2 .

باعتقال شخص  له  املرتبطة باالعتقال غير املشروع أي عضو مصرح  املساءلة  أ. كما يعفى من 
مبوجب أمر اعتقال، والذي أثناء اعتقاله لسبب معقول يعتقل آخَر.

(أ)  الفقرة  في  الييوارد  النحو  على  االعتقال  عملية  في  للمساعدة  عضو  أي  استدعاء  فعند  	. كذا، 
أعاله أو يطلب منه احتجاز شخص مت اعتقاله بتلك الطريقة، ويعتقد لسبٍب معقول أن الشخص 
املذكور هو الذي صدر بحقه أمر االعتقال، يعفى ذلك عضو من املساءلة املتعلقة بتلك املساعدة 

أو االحتجاز

حصر مسئولية الدولة واألعضاء
املادة 56

لسيطرة  خاضع  أو  مملوك  مركب  أو  طائرة  أو  مركبة  أي  استخدامه  أو  في  شخص  أي  نقل  حالة  في 
الدولة باجلهاز، ال تكون الدولة أو أي عضو مساءالً عن ذلك الشخص أو زوجته أو والديه أو أطفاله أو 
أي معولني آخرين له عن أي خسارة أو ضرر ينجم عن أي إصابة شخصية أو وفاة أو خسارة أو ضرر 
بامللكية ناجم عن أو ناشئ عن أو مرتبط بأي شكٍل من األشكال بالنقل في أو استخدام تلك املركبة أو 
الطائرة أو املركب ما لم يكون نقل ذلك الشخص أو استخدامه لها في صالح تأدية وظائف الدولة، على 

أنه ال تسري أحكام هذه املادة على مساءلة أي عضو يتسبب عن عمد في تلك اخلسارة أو الضرر.

عدم التنازل عن الرواتب أو البدالت أو احلجز عليها
املادة 58

ال يجوز ألي عضو، إال مبوافقة املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة، التنازل عن كل أو جزء من راتبه أو 
أجره أو بدالته املستحقة له مبوجب هذا القانون، كما ال يجوز مصادرة أو احلجز على أي راتب أو أجر أو 

بدل كليًا أو جزئيًا مبوجب أو نتيجًة ألي حكم أو أمر صادر عن أي محكمة بخالف أمر احلجز.
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ال يجوز للقاضي املتقاعد التحقيق في الشكاوى املتعلقة بأمور استخباراتية تقع في نطاق اختصاص  3 .
احملقق العام لالستخبارات. 

يجوز للقاضي املتقاعد تلقي شكاوى بالشكل وعلى الشكل املنصوص عليه:  4 .
أ. من أي عضو عام ميكنه تقدمي دليل على خرق خطير أو غير قانوني حلقوقه نتيجة أي حتقيق 

جتريه املديرية. 
	. أي عضو من املديرية ميكنه تقدمي دليل على أي نفوذ أو تدخل غير مناسب ميارس عليه نتيجة 

إجراء أي حتقيق. 
يجوز للقاضي املتقاعد فور تلقيه أي شكوى أن يقوم بالتحقيق فيها أو إحالتها على سبيل املثال ال  5 .
احلصر إلى األمانة أو املديرية املستقلة للشكاوى أو املفوض الوطني أو رئيس املديرية أو مفوض 
مؤسسة  أي  أو  لالستخبارات  العام  احملقق  أو  العامة  للنيابة  الوطني  املدير  أو  املختص  املقاطعة 

منصوص عليها في الفصل 9 من دستور جمهورية جنو	 أفريقيا، 1996. 
يقدم القاضي املتقاعد تقريرا عن نتيجة أي حتقيق يجريه أو بشأن أي إحالة يقوم بها إلى الوزير.  6 .

يجوز للقاضي املتقاعد أن يطلب احلصول على معلومات من املدير الوطني للنيابة العامة متى كان  7 .
ذلك ضروريا إلجراء القاضي للتحقيق، على أنه يجوز للمدير الوطني للنيابة العامة أن يرفض هذا 

الطلب بناءا على أسبا	 معقولة. 
متى استلزمت الضرورة املعقولة ألداء القاضي املتقاعد ملهامه:  8 .

أ. يجوز له احلصول على املعلومات والوثائق اململوكة للجهاز 
أو  املعلومات  للحصول على مثل هذه  باجلهاز  أو مقر  خاص  مبنى  أي  إلى  الدخول  له  	. يجوز 

الوثائق
ج. يحق له احلصول على أي مساعدة معقولة من أي من األعضاء 

يقوم القاضي بتقدمي تقرير سنوي إلى البرملان عن أدائه ملهامه  7 .
تتعلق  مزاعم  أو  شكاوى  أي  في  التحقيق  املتقاعد  القاضي  من  يطلب  أن  املديرية  لرئيس  يجوز  8 .

بالتحقيقات التي جتريها املديرية أو أي تدخل مزعوم في هذه التحقيقات 
ال يحق ألي شخص يقدم شكوى مبوجب هذا القسم أن يستخدم هذا القسم للتأكد من وجود حتقيق  9 .

ضده أم ال، وال يحق له أيضا تأخير أو التدخل في أو إنهاء هذا التحقيق، إن وجد. 
على الوزير التأكد من أن القاضي املتقاعد لديه ما يكفي من املوظفني واملوارد للقيام مبهامه.  10 .

ألوامر والتعليمات الوطنية
املادة.25

	. الضرورية أو التي تساعد على ضمان احتفاظ خدمة الشرطة بحيادها ومساءلتها وشفافيتها 
وكفاءتها؛

التأسيس واالستقاللية
املادة 50

1 .
أ. مبوجب هذا القانون، تؤسس مديرية الشكاوى املستقلة بحيث تنظم في هياكل على املستوى 

الوطني واملقاطعات.
	. بالتشاور مع الوزير، يحدد املدير التنفيذي تاريخ بدء عمل هياكل املقاطعات للمديرية.
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أ. ملالحقة شخص يشتبه العضو ملبرر معقول في ارتكابه جرمية وعند بدء املالحقة في 
منطقة اختصاص البلدية؛

) من  أو مبوجب اتفاق بني املجلس البلدي ومجلس بلدي آخر مبوجب املادة 10ج (7	. 
قانون احلكومة احمللية االنتقالية لسنة 1993 (القانون رقم 209 لسنة 1993).

]مت إدراج املادة 64و مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

الواجبات 
واحلقوق

وظائف األمانة العامة
املادة 3

	. أداء املهام التي يتراءى للوزير أنها ضرورية أو عاجلة لضمان اإلشراف املدني على اجلهاز؛
ج. تعزيز املساءلة الدميقراطية والشفافية في اجلهاز؛

اإلشراف البرملاني
املادة 17 ك

يشرف البرملان بفاعلية على أداء املديرية واللجان املنشأة مبوجب هذا الفصل.  1 .
يضم التقرير السنوي املرفوع من املفوض الوطني إلى البرملان مبوجب القسم 55. 2 (د) من قانون 

إدارة املالية العامة، 1999 (قانون 1 لسنة 1999) تقريرا عن أنشطة املديرية. 
)، يقوم رئيس املديرية في أي وقت متى  باإلضافة إلى التقرير السنوي املذكور في القسم الفرعي (2. 3

طلب منه البرملان ذلك، تقدمي تقرير عن أنشطة املديرية. 
) (أ) و (	) و (ج)  يقدم الوزير إلى البرملان أي إرشادات توجيهية مشار إليها في القسم 17 ط (2. 4

للموافقة عليها. 
) (أ) و (	) و (ج) موافق عليها  تعتبر اإلرشادات التوجيهية املنصوص عليها في القسم 17 ط (2. 5

من قبل البرملان إذا لم يبت فيها البرملان في غضون ثالثة أشهر من تاريخ تقدميها. 
يقوم الوزير في مدة ال تتخطى ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القسم بتقدمي تقرير إلى البرملان  6 .

بشأن أي تعديالت تشريعية مطلوبة لتحسني أداء املديرية.

 آلية الشكاوى
املادة 17 ل

1 .
في  للتحقيق  متقاعد  قاض  بتعيني  القضاة  وكبير  العدل  وزييير  مع  التشاور  بعد  الوزير  أ. يقوم 

الشكاوى املشار إليها القسم الفرعي (4) 
	. ألغراض الفقرة (أ) يقصد مبصطلح "قاض متقاعد" القاضي املنتهية خدمته حسبما هو مشار 

إليه في "قانون مكافأة وشروط تعيني القضاة"، 2001 (قانون 47، 2001). 
ال يقلل أداء املهام املنصوص عليها للقاضي املتقاعد من صالحيات املديرية املستقلة للشكاوى املشار  2 .
املقدمة ضد أي عضو مبا في ذلك أعضاء مديرية  الشكاوى  التحقيق في  القسم 50 عند  إليها في 

التحقيق في اجلرائم ذات األولوية. 

املساءلة 
والشفافية
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 8 .
أ. يجوز للمفوض الوطني أو مفوض املقاطعة، إذا اقتضت الضرورة ذلك وبشكل معقول وملمارسة 
إحدى صالحياته أو أداء إحدى وظائفه املشار إليها في املادة 215 من الدستور، أن يصدر إذًنا 
كتابيًا ألحد األعضاء اخلاضعني لقيادته بإقامة حاجز/حواجز على أي طريق عام في أي منطقة 

معينة أو إقامة نقطة/نقاط تفتيش في أي مكان عام أو في أي منطقة معينة.

ألعضاء
املادة 13

، مع مراعاة ما  املييواد من 29 حتى 36 من قانون اإلجييراءات اجلنائية لسنة 1977. 9 تسري أحكام 
يقتضيه اختالف احلال، على عمليات التفتيش التي تتم مبوجب املواد الفرعية (6) و(7) و(8) وأي 

أداة تتم مصادرتها خالل أٍي من تلك العمليات.
10.  يجوز للمفوض الوطني أو مفوض املقاطعة، أثناء ممارسة أٍي من صالحياته أو أداء أٍي من وظائفه 
املادة 215 من الدستور، نشر أو طلب نشر أو بأي طريقة أخرى عرض أو طلب  إليها في  املشار 

عرض أي معلومات أو صور أو رسم ألي شخص.
 .11

أ.  ألغراض التحقيق في أي جرمية أو جرمية مزعومة، يجوز ألي عضو محاصرة موقع اجلرمية 
أو اجلرمية املزعومة وأي منطقة مجاورة تقتضي الضرورة بصورة معقولة محاصرتها إلجراء 

حتقيق فعال في موقع اجلرمية أو اجلرمية املزعومة.
يجوز  أعيياله،  إليه  املشار  التحقيق  ذلك  وإلجييراء  معقولة،  بصورة  الضرورة  تقتضي  	. حسبما 

للعضو منع أي شخص من دخول أو مغادرة منطقة محاصرة على النحو املبني أعاله.
12 .

أ.  للمفوض الوطني، شريطة موافقة الوزير، تكليف أي عضو بأداء مهمة خارج اجلمهورية إذا 
تراءى له أن ذلك ضروري ألداء مهام اجلهاز. 

	. ويلتزم العضو الذي صدر بحقه تكليف مبوجب الفقرة (أ) أعاله، بأداء املهمة وفًقا لهذا التكليف، 
وعليه أثناء ذلك، وما لم يأمر الوزير في حالة معينة بخالف ذلك، أن يخضع ألحكام هذا القانون 

إذا كان العضو يقوم باملهمة داخل أراضي اجلمهورية.

صالحيات عضو جهاز الشرطة البلدية
املادة 64 و

) ومع  مبوجب دستور جمهورية جنو	 أفريقيا الصادر في عام 1996 (القانون رقم 108 لسنة 1996. 1
املراعاة الواجبة للحقوق األساسية لكل شخص، لعضو جهاز الشرطة البلدية ممارسة الصالحيات 

التي مينحها له القانون و/أو تنفيذ املهام التي يكلفه بها عضو جهاز الشرطة البلدية.

املمنوحة ألي عضو  الصالحيات  أٌي من  بأن متييارس  يأمر  أن  وقييٍت آلخيير،  للوزير، من  2 .
البلدية  الشرطة  جهاز  عضو  بواسطة  آخيير،  قانون  أي  أو  القانون  هذا  مبوجب  باجلهاز 
الشرطة  أداة، على عضو جهاز  الصالحية مصادرة  تتيح  التي  أنه في احلاالت  شريطة 

البلدية تسليمها على الفور للعضو.
كل عضو بجهاز الشرطة البلدية هو مسئول ضبط قضائي ويجوز له ممارسة الصالحيات  3 .
املمنوحة ملسئول الضبط القضائي مبوجب القانون في منطقة اختصاص البلدية املعنية 
القيام  حالة  في  االختصاص  منطقة  خييارج  الصالحيات  تلك  ممارسة  له  يجوز  أنه  على 

بها:

الواجبات 
واحلقوق
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الكشف غير املصرح به عن املعلومات
املادة 70

معلومات  عن  الكشف  يتعمد  شخص  أي  عامني  تتجاوز  ال  ملييدة  السجن  أو  بغرامة  اإلدانيية  عند  يعاقب 
في ظروف يعلم أو يتوقع أن يعلم لسبٍب معقول، أن ذلك الكشف من شأنه أن يضر مبمارسة اجلهاز 

لصالحياته أو أدائه وظائفه املشار إليها في املادة 215 من الدستور.
األفراد

ألعضاء
املادة 13

3 .
وااللتزام  لصالحياته  الواجبة  املراعاة  ومع  عليه  رسمية،  مهمة  بييأداء  امللَزم  للعضو  أ. بالنسبة 
بتنفيذ مهامه ووظائفه، أداء تلك املهمة على نحو يتسم باملعقولية مبا تقتضيه الظروف في تلك 

احلالة.
	. أثناء إحدى املهام الرسمية، وإذا كان القانون يجيز ألحد األعضاء استخدام القوة، ال يسمح له 
سوى باستخدام احلد األدنى من القوة على نحٍو يتسم باملعقولية مبا تقتضيه الظروف في تلك 

احلالة.
يجوز ألي عضو، حيث يكون من الضروري بشكل معقول وألغراض احلد من احلركة غير القانونية  6 .
لألفراد و/أو البضائع عبر حدود اجلمهورية، وبدون استصدار إذن تفتيش أي شخص أو منشأة 
أو أي مكان آخر أو مركبة أو مركب أو طائرة أو أي وعاٍء من أي نوع في أي مكان باجلمهورية في 
نطاق 10 كيلومترات أو أي مسافة معقولة من حدود اجلمهورية مع أي دولة أجنبية أو في املياه 
اإلقليمية للجمهورية أو في نطاق 10 كيلومترات داخل املياه اإلقليمية أو أي مسافة أخرى معقولة 
من تلك املياه اإلقليمية أو في أي مطار على النحو الوارد تعريفه في املادة (1) من قانون الطيران 
(القانون رقم 74 لسنة 1962) أو في نطاق أي مسافة معقولة من ذلك املطار، ومصادرة ما يتم 
أو  أو مركبة  أو في أي مكان آخر  املنشأة  أو في تلك  أو عند  العثور عليه في حيازة ذلك الشخص 

مركب أو طائرة أو وعاء يجيز القانون مصادرته.
]مت إحالل املادة (3) (أ) من القانون رقم (41) لسنة 1997 محل املادة الفرعية (6).[

 7 .
معقول،  وبشكل  ذلييك  الييضييرورة  اقتضت  إذا  املقاطعة،  مفوض  أو  الوطني  للمفوض  أ. يجوز 
إذًنا  أن يصدر  أو ضمان سالمة اجلمهور في منطقة معينة،  العام  األمن  استعادة  وألغييراض 

كتابيًا بأن تتم محاصرة تلك املنطقة أو أي جزٍء منها.
الفقرة (أ) أعاله فترة محاصرة تلك املنطقة أو جزء منها،  إليه في  الكتابي املشار  	. يحدد اإلذن 

والتي لن تتجاوز 24 ساعة، مع حتديد الهدف من اإلجراء املقترح.
ج. وعند تلقي اإلذن الكتابي املشار إليه في الفقرة (أ) أعاله، يجوز ألي عضو محاصرة تلك املنطقة 
أو اجلزء املعني منها، كما يجوز له إذا اقتضت الضرورة ذلك وبشكل معقول لكي يحقق الهدف 
أو  منشأة  أو  شخص  أي  بتفتيش  إذن،  استصدار  وبييدون  يقوم  أن  الكتابي،  اإلذن  في  احملييدد 
مركبة أو أي وعاٍء آخر أو شيء آخٍر أًيا كانت طبيعته، في تلك املنطقة أو في جزٍء منها ومصادرة 
أٍي من األدوات املشار إليها في املادة (20) من قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة 1977 (القانون 
رقم 51 لسنة 1977)، يتم العثور عليه في حيازة ذلك الشخص أو في تلك املنطقة أو ذلك اجلزء 
منها، شريطة التزام ذلك العضو الذي يقوم بتنفيذ إجراء التفتيش مبوجب هذه الفقرة بإبراز 
نسخة من اإلذن الكتابي عند املطالبة به من أي شخص تتضرر أو تضررت حقوقه من جراء 

عملية التفتيش و/أو املصادرة.

الواجبات 
واحلقوق
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يتطلب  أعيياله، وحيث   ( الفرعية (1. 2 املييادة  املذكورة في  تلك  الوطني في ظروف بخالف  وللمفوض 
السماح ألي عضو  بعدم  ا  أمييرً أن يصدر  بأي جزٍء منها،  أو  باجلمهورية  العام  األمن  احلفاظ على 
باالستقالة من اجلهاز بدون إذن كتابي منه خالل فترة يتم حتديدها في ذلك األمر، على أال تتجاوز 

تلك الفترة ثالثني يوًما.

حظر معامالت معينة
املادة 59

ال يجوز ألي عضو، بدون موافقة الشخص الذي يخضع لقيادته، إقراض أي وسائل نقل أو معدات  1 .
مطالب باالحتفاظ بها وحيازتها، أو بيعها أو رهنها أو التصرف بأي شكٍل آخر في تلك امللكية بغض 

النظر عما إذا كانت من ممتلكات الدولة أو ممتلكاته.
يكون كل بيع أو رهن أو قرض أو أي تصرف آخر في أي ملكية يتعارض مع ما تنص عليه املادة  2 .

الفرعية (1) أعاله، باطالً وملغى.

دليل التعيني
املادة 64 ز

يكون املستند الصادر وفق الشكل املنصوص عليه والذي يثبت أن شخًصا ما قد مت تعيينه عضًوا بجهاز 
الشرطة البلدية دليالً واضحاً على ذلك التعيني.

]مت إدراج املادة 64ز مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

صالحيات ومهام املفوض الوطني فيما يتعلق بجهاز الشرطة البلدية
املادة 64 ل

حتديد  إلى  وباإلضافة  البلدية،  الشرطة  أجهزة  لعمل  الوطنية  املعايير  يحدد  أن  الوطني  للمفوض  1 .
 1989 لسنة  الطرق  على  املييرور  حركة  قانون  مبوجب  املييرور  لضباط  عليه  املنصوص  التدريب 
املتعلقة  الوطنية  املعايير  حتديد  كذلك  الوطني  للمفوض  يحق   ،(1989 لسنة   29 رقييم  (القانون 

بتدريب أعضاء أجهزة الشرطة البلدية.
2 .

) باجلريدة الرسمية مع إخطار  يتم نشر مشروع املعايير الوطنية املذكورة في املادة الفرعية (1أ. 
يدعو جميع األشخاص املعنيني لتقدمي تعليقاتهم كتابيًا فيما يتعلق باملعايير الوطنية املقترحة 

في غضون املدة املذكورة باإلخطار والتي لن تقل عن ستني يوًما من تاريخ النشر.
من  يكون  فلن  تعليقات،  من  تلقاه  ملا  نتيجة  الوطنية  املعايير  تعديل  الوطني  املفوض  قرر  	. إذا 

الضروري إعادة نشر املعايير الوطنية قبل التعميم.
لضمان احلفاظ على املعايير الوطنية، للمفوض الوطني: 3 .

أ. طلب واحلصول على املعلومات واملستندات اخلاضعة لسيطرة جهاز الشرطة البلدية أو البلدية 
املعنية؛

	. دخول أي مبنى أو مقر يخضع لسيطرة جهاز الشرطة البلدية أو البلدية املعنية؛
ج. ويحق له احلصول على جميع املساعدات املعقولة من أي عضو في جهاز الشرطة البلدية وأي 

موظف بالبلدية املعنية.
إذا أخفق جهاز الشرطة البلدية في احلفاظ على املعايير الوطنية، يرفع املفوض الوطني بذلك اإلخفاق  4 .

تقريًرا إلى الوزير.
]مت إدراج املادة 64ل مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

األفراد
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) أعاله على أنها حتظر على العضو: ال تفسر املادة الفرعية (1. 2
أ. االنضمام حلز	 أو منظمة أو حركة أو كيان سياسي يختاره بنفسه؛

العضو  يحضرها  أال  شريطة  سياسي  كيان  أو  حركة  أو  منظمة  أو  حز	  اجتماعات  	. حضور 
بالزي الرسمي؛ 

ج. أو ممارسة حقه في التصويت.

طاعة األوامر
املادة 47

)، يلتزم العضو بطاعة أي أوامر و/أو تعليمات يصدرها شخص أعلى  مع مراعاة املادة الفرعية (1. 1
منه رتبة أو مصرح له بذلك، على أنه ال يجوز للعضو أن يطيع األوامر و/أو التعليمات غير املشروعة 

بشكل واضح. 
حسبما تقتضي الضرورة بصورة معقولة، للعضو أن يطلب تسجيل األوامر و/أو التعليمات املشار  2 .

إليها في املادة الفرعية (1) أعاله بشكل كتابي قبل االمتثال لها.
) أعاله أن يطلب تسجيلها  وللعضو بعد إطاعته األوامر أو التعليمات املشار إليها في املادة الفرعية (1. 3

كتابيًا.

االحتياط بجهاز الشرطة
املادة 48

للمفوض الوطني أن يحدد متطلبات التوظيف واالستقالة والتدريب والرتب والترقية واملهام وطبيعة  1 .
اخلدمة واالنضباط والزي الرسمي واملعدات وشروط خدمة أعضاء االحتياط بجهاز الشرطة وأي 

أمٍر آخر يراه ضرورًيا لتكوين واحلفاظ على فئات مختلفة من أعضاء االحتياط بجهاز الشرطة.
للمفوض الوطني أن يعنيِّ شخًصا عضًوا في االحتياط بالشكل املنصوص عليه. 2 .

للمفوض الوطني أو مفوض املقاطعة وبالشكل املنصوص عليه أن يأمر أي عضو باالحتياط بتقدمي  3 .
التزامه، يكون مذنبًا ومعرًضا لإدانة ودفع  أو عدم  العضو ذلك  نفسه للخدمة، وفي حالة رفض 
غرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز ستة أشهر. غير أنه للوزير، مبوجب الئحة، استثناء فئات من أعضاء 

االحتياط من تطبيق هذه املادة الفرعية. 
للمفوض الوطني أو مفوض املقاطعة، مع مراعاة الدستور، وفي أي وقت، عزل أي عضو باالحتياط  4 .

من العمل باجلهاز.
، للمفوض الوطني أو مفوض املقاطعة رفض أو قبول  الفترة املنصوص عليها في املادة 49. 5 طوال 
استقالة أحد أعضاء االحتياط ما لم يقدم العضو دليالً على جتنيده باخلدمة العسكرية بوحدة مميزة 

بقوات الدفاع الوطني بجمهورية جنو	 أفريقيا.
يعد عضو االحتياط في خدمة اجلهاز أثناء عمله مع عدم اإلخالل بحقيقة أنه يجوز عدم تعويضه  6 .

من ِقبَل اجلهاز عن عمله.

تقييد احلق في االستقالة
املادة 49

ال يجوز ألي عضو االستقالة من اجلهاز دون إذن كتابي من املفوض الوطني أثناء استمرار فترة  1 .
طييوارئ معلنة  أو حالة  الدستور  (i) من  املييادة 82 (4) (	)  الوطني مبوجب  الدفاع  إعييالن حالة 

مبوجب املادة 34 (1) من الدستور.

األفراد
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سجالت السلوك
املادة 42

يصدر املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة أوامره بأن يتم إعداد واالحتفاظ بسجالت سلوك لكل  1 .
عضو حتت قيادته.

بها  واالحتفاظ  السلوك  سجالت  إعييداد  بها  سيتم  التي  والصيغة  الطريقة  الوطني  املفوض  يحدد  2 .
وحتديد متى يتم حذف اإلدخاالت املسجلة بها.

اإليقاف عن العمل أثناء االحتجاز أو السجن
املادة 43

، يعتبر كل عضو قيد االحتجاز أو يقضي مدة سجن، موقوًفا عن العمل باجلهاز  مبوجب املادة 36. 1
طوال فترة احتجازه أو سجنه.

ما لم يأمر املفوض الوطني أو مفوض العاصمة بخالف ذلك، ال يحق للعضو املشار إليه في املادة  2 .
أو  بييدالت  أو  أجيير  أو  راتييب  أي  أو سجنه، احلصول على  احتجازه  أعيياله طييوال فترة   (1) الفرعية 

امتيازات أو مزايا مستحقة له في األحوال املعتادة باعتباره عضًوا باجلهاز.
لكن إذا كان العضو: 3 .

أ. محتجًزا قيد نتيجة إجراءات جنائية ضده وقد تبني أنه بريء من جميع التهم املنسوبة إليه أو 
أدين لكن تلك اإلدانة قد مت نقضها الحًقا؛

	. مسجوًنا يقضي مدة سجن مت نقضها الحًقا؛
يجوز له تقدمي بيانات حالة للمفوض الوطني أو مفوض العاصمة باستعادة أي راتب أو أجر أو 

بدالت أو امتيازات أو مزايا حرم منها مبوجب املادة الفرعية (2).
) أعاله من تلقاء  الفرعية (3. 4 املادة  املبينة في  العاصمة، وفق األحوال  الوطني أو مفوض  للمفوض 
إذا كان ذلك العضو  النظر في أي بيانات حالة يتسلمها من أحد األعضاء، حتديد ما  نفسه أو بعد 

يستحق ذلك الراتب أو األجر أو البدالت أو االمتيازات أو املزايا التي مت جتريده منها.

املكافآت واملكافآت التقديرية
املادة 44

منح  العاصمة  مفوض  أو  الوطني  للمفوض  التنفيذي،  املجلس  عضو  أو  الوزير  مع  التشاور  بعد  1 .
مكافأة مناسبة ألي عضو أو شخص آخر نظير خدمة تستحق التقدير وحتقق صالح اجلهاز.

للرئيس أن يضع وينشئ ويبتكر أوسمة وميداليات وأشرطة ومشابك وأشرطة األوسمة بالنسبة  2 .
لألوسمة وامليداليات والتي يجوز للرئيس والوزير وعضو املجلس التنفيذي، مبوجب الشروط التي 

يحددها الرئيس، منحها ألي عضو أو أي شخص قدم خدمة استثنائية للجهاز.

النشاط السياسي ألعضاء اجلهاز
املادة 46

ال يجوز ألي عضو: 1 .
كيان  أو  حركة  أو  منظمة  أو  بحز	  نفسه  ربييط  أو  معلن  بشكل  دعمه  عن  التعبير  أو  أ. عييرض 

سياسي؛
	. شغل أي منصب أو وظيفة في حز	 أو منظمة أو حركة أو كيان سياسي؛

ج. ارتداء أي عالمة مميزة أو عالمة تعريف ألي حز	 أو منظمة أو حركة أو كيان سياسي؛
د. أو دعم أو التحامل على مصالح سياسية حزبية بأي شكٍل آخر.
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أ. يقرر املفوض الوطني خالف ذلك؛
	. يعود للخدمة؛

ج. أو تصدر محكمة ذات اختصاص قضائي أمًرا يقضي بافتراض وفاة ذلك العضو أو املوظف.
ُيدفع الراتب أو األجور والبدالت املستحقة للعضو أو املوظف خالل غيابه على النحو املذكور في  2 .

املادة الفرعية (1)، ومبوجب املادة الفرعية (4)، إلى:
أ. زوجه/زوجته؛

	. معوليه، إذا لم يكن له زوج أو وزوجة؛
ج. أو أي شخص آخر، يتراءى للمفوض املعني، أنه مختص بتلقي وإدارة ذلك الراتب أو األجور 

والبدالت نيابًة عن العضو أو املوظف أو زوجه/زوجته أو معوليه اآلخرين.
) أعاله، وجلميع األغراض،  يعتبر دفع أٍي من الرواتب أو األجور والبدالت مبوجب املادة الفرعية (2. 3

سداًدا لها إلى العضو أو املوظف املعني.
)، يحق للمفوض الوطني أو مفوض املقاطعة، من وقٍت آلخر، أن  مع عدم اإلخالل باملادة الفرعية (2. 4
يأمر بأن يتم دفع جزء من الراتب أو األجور أو البدالت إلى عضو أو موظف مبوجب املادة الفرعية 

املذكورة أعاله أو عدم دفع أي جزٍء منها على النحو املبني أعاله.

اإلجراءات التأديبية
املادة 40

يجوز أن تتم اإلجراءات التأديبية بالشكل املنصوص عليه ضد أحد األعضاء بسبب إساءة السلوك، سواء 
كانت إساءة السلوك داخل حدود اجلمهورية أم خارجها.

إجراءات التأديبية
املادة 41

التآمر مع  أو  آخيير على اإلضييرا	  أو حتريض أي عضو  العمل  ال يجوز ألي عضو اإلضييرا	 عن  1 .
شخص آخر للقيام بأعمال اإلضرا	.

إذا كان لدى املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة سبب يدفعه لالعتقاد بأن عضًوا ما مضر	 عن  2 .
العمل أو متآمر مع شخص آخر لإضرا	، للمفوض املعني، وفي احلاالت التي تقتضي ذلك بشكل 
يتوقف عنه في غضون  أو  السلوك  ينهي ذلك  بأن  املعني  للعضو  نهائيًا  إنييذاًرا  أن يصدر  معقول، 

الفترة احملددة في ذلك اإلنذار.
) أعاله، أو إذا  في حالة رفض العضو أو عدم امتثاله لإنذار النهائي املشار إليه في املادة الفرعية (2. 3
كان من املستبعد لسبٍب معقوٍل أن يقوم املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة بإصدار ذلك اإلنذار 
النهائي إلى العضو بشكل شخصي، يجوز للمفوض املعني، ودون عقد جلسة استماع، فصل ذلك 

العضو نهائيًا من العمل باجلهاز شريطة ما يلي:
أ. إخطار ذلك العضو كتابيًا بالفصل وأسبابه في أسرع وقٍت ممكن بعد تاريخ ذلك الفصل؛

ويجوز لذلك العضو، في غضون مدة 30	.  يوًما من تاريخ تسلم ذلك اإلخطار، تقدمي بيانات حالة 
إلى الوزير إللغاء قرار الفصل؛

ذلك  تاريخ  من  اعتباًرا  العضو  ذلييك  تعيني  إعييادة  حالة،  بيانات  أي  في  النظر  بعد  ج. وللوزير، 
الفصل.

العضو  ذلك  ) غير سيياٍر مبجرد عدم تسلم  4 .3) الفرعية  املييادة  الفصل من اخلدمة مبوجب  يكون  ال 
إخطار اإلنذار النهائي املشار إليه في املادة الفرعية 20 (2).
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ه. وفي حالة تعيينه من ِقبَل الرئيس أو رئيس الوزراء للصالح العام مبوجب أي قانون في منصب 
ال تسري عليه أحكام هذا القانون أو أحكام قانون اخلدمة العامة لسنة 1994 (الصادر مبوجب 

اإلعالن 103 من القانون رقم 1994).
]مت إحالل املادة 35 (1) من القانون رقم 47 لسنة 1997 محل الفقرة (ج).[

العزل بسبب فرض عقوبة
املادة 36

يعتبر العضو املدان بجرمية واحملكوم عليه مبدة سجن دون وجود خيار لدفع غرامة، مفصوالً من  1 .
اجلهاز اعتباًرا من التاريخ التالي لتاريخ ذلك احلكم، غير أن ذلك العضو ال يعتبر مفصوالً في حالة 

احلكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ بالكامل. 
) أن يتقدم إلى املفوض الوطني بطلب إلعادة تنصيبه  يجوز للشخص املشار إليه في املادة الفرعية (1. 2
عضًوا باجلهاز في غضون مدة ثالثني يوًما بعد نقض إدانته أو االستبدال باحلكم الصادر بحقه آخر 

ال يقضي مبدة سجن دون توفر خيار دفع غرامة في احلاالت التالية:
إدانة  أن يستبدل بها  النظر فيه دون  أو  الطعن في احلكم  النقض بعد  اإلدانيية قيد  أ. إذا كانت 

بجرمية أخرى؛
بجرمية  بإدانة  واستبدلت  فيه  النظر  أو  احلكم  في  الطعن  بعد  النقض  قيد  اإلدانيية  كانت  	.إذا 
النظر أو  إعييادة  أخييرى، سييواء كان احلكم صييادًرا من إحييدى محاكم االستئناف أو محاكم 
احملاكم االبتدائية ولم يطبق عليه احلكم مبدة سجن دون توفر خيار دفع الغرامة بعد إدانته 

بجرمية أخرى؛
في حالة احلكم بالسجن ملدة دون تطبيق خيار دفع الغرامة بعد الطعن في احلكم أو إعادة  ج. 

النظر فيه واستبدل باحلكم آخر ال يقضي مبدة سجن دون توفر خيار دفع الغرامة.
) (أ) أعاله، يعيد  في حالة تقدم الشخص بطلب وقد نقضت إدانته على النحو املبني في املادة الفرعية (2. 3

املفوض الوطني تنصيب ذلك الشخص عضًوا باجلهاز اعتباًرا من التاريخ الذي اعتبر فيه مفصوالً.
في حالة تقدم أي شخص قد نقضت إدانته أو استبدل احلكم الصادر بحقه على النحو املبني باملادة  4 .

الفرعية (2) (	) و(ج)، للمفوض الوطني:
أن يعيد تنصيبه عضًوا باجلهاز اعتباًرا من التاريخ الذي اعتبر فيه مفصوالً؛ أ. 

	.أو يأمر بإجراء حتقيق وفًقا للمادة 34 للنظر في صالحيته أو إعادة تنصيبه عضًوا باجلهاز.
ألغراض هذه املادة، ال يعتبر احلكم بالسجن حتى رفع جلسة احملكمة حكًما بالسجن بدون خيار دفع  5 .

غرامة.
ال تفسر هذه املادة على أنها استثناء ألي إجراء إداري أو حتٍر أو حتقيق مبوجب أي حكم آخر من  6 .

أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالعضو املعني، أو ألي قرار أو إجراء قانوني آخر يتخذ نتيجة له.

عزل أعضاء لإلخفاق في إكمال التدريب األساسي
املادة 37

مع مراعاة أحكام هذا القانون، ومبقتضى الدستور، يحق للمفوض الوطني، في حالة عدم إجراء حتقيق، 
أن يفصل من اخلدمة أي عضو يخفق في إكمال تدريبه األساسي بنجاح في غضون فترة 24 شهًرا من 

تعيينه باجلهاز.

األعضاء واملوظفون املفقودون
املادة 38

جلميع  املوظف  أو  العضو  هييذا  يظل  باجلهاز،  آخيير  موظف  أو  عضو  فقدان  عن  اإلبييالغ  حالة  في  1 .
األغراض يعمل باجلهاز حتى:
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) أو بعد اتخاذ  ال يتم خفض راتب العضو أو درجة راتبه دون موافقته عدا ما يتفق مع املادة 8 (7. 6
اإلجراءات التأديبية املنصوص عليها في املادة 40 أو بعد حتقيق يتم إجراؤه مبوجب املادة 34 (1) 

.(	)

التدريب
املادة 32

يحدد املفوض الوطني التدريب الذي سيخضع له األعضاء.

الضباط
املادة 33

للرئيس، من وقٍت آلخر، أن يعنيِّ باجلهاز الضباط و/أو الضباط املؤقتني مبوجب تفويض. 1 .
على تعيني  التفويض، دليالً  أو نسخ  الرئيس والوزير،  الذي يحمل توقيعّي  التفويض،  يكون سند  2 .

الضابط.
ينتهي تفويض الضابط ويكون ملغى في احلاالت التالية: 3 .

 (	) ( العزل بعد إجراءات تأديبية تتم مبوجب املادة 40 أو حتقيق يجرى مبوجب املادة 34 (1أ. 
أو (ج) أو (د)؛

املادة 40	.  أو حتقيق يجرى  الرتبة إلى ضابط صف بعد إجييراءات تأديبية تتم مبوجب  خفض 
مبوجب املادة 34 (1) (	)؛

)؛ بأمر من الوزير مبوجب املادة الفرعية (5ج. 
أو نقل الضابط إلى إدارة أخرى مبوجب املادة 14 أو 15 من قانون اخلدمة العامة لسنة 1994د.  

(البيان ص103 لسنة 1994).
، يحق للضابط أن يقدم في أي وقت، بإخطار أو بدون إخطار، استقالته كتابيًا من  مبوجب املادة 49. 4

اجلهاز.
ما لم يأمر الوزير، بتوصية من املفوض الوطني بخالف ذلك، يحتفظ أي ضابط يترك اخلدمة بسبب  5 .

العزل أو التقاعد أو االستقالة، برتبته التي كان بها قبل العزل أو التقاعد أو االستقالة مباشرًة.

التحقيقات
املادة 34

للمفوض الوطني أن يعنيِّ عضًوا أو فئة من األعضاء أو أي شخٍص آخر أو فئة من األشخاص، مع  1 .
السماح لها بشكل عام أو في قضية محددة، بالتحقيق فيما يلي:

عزل أعضاء من اجلهاز بسبب العمالة الزائدة أو لصالح اجلهاز أو التعيني في منصب 
عام

املادة 35
مع مراعاة أحكام قانون التقاعد من األجهزة احلكومية لسنة 1973 (القانون رقم 57 لسنة 1973)، 

يحق للمفوض الوطني عزل أي عضو باجلهاز لألسبا	 التالية:
أ. إلغاء منصبه أو تقليل القوة العددية أو إعادة تنظيم اجلهاز أو إعادة هيكلته؛

	. إذا كان عزل العضو، ألسباٍ	 بخالف عدم صالحيته أو عجزه، من شأنه أن يعزز من كفاءة 
اجلهاز وموارده االقتصادية، أو كان عزله لصالح اجلهاز؛
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األمور اإلجرائية
املادة 23

لهم  املجتمعية خدماتهم على أساس تطوعي، وال يحق  الشرطة  أو مجالس  أعضاء منتديات  يقدم  2 .
املطالبة بأي تعويض عن اخلدمات التي يقدمونها لتلك املنتديات واملجالس.

شغل املناصب
املادة 27

)، يتم شغل أي منصب باجلهاز، سواٌء بالتعيني أو الترقية أو النقل، وفًقا  مع مراعاة املادة الفرعية (2. 1
ملا تنص عليه أحكام املادة 212 (4) من الدستور.

في  املذكورة  األهييداف  لتحقيق  املوضوعة  بالتدابير  االلتزام  أعاله   ( 2 .1) الفرعية  املييادة  تستثنى  لن 
املادتني 8 (3) (أ) و212 (2) من الدستور.

التوظيف والتعيني
املادة 28

يضع املفوض الوطني إجراًء موحَدًا للتوظيف باجلهاز. 1 .
، يحق للمفوض الوطني تعيني شخص مبنصب بالكادر الثابت باجلهاز. مع مراعاة املادة 27. 2

يجوز ألي ضابط أو قاٍض أو قاٍض إضافي أو مساعد قيياٍض، في حالة عدم وجود عدد كاٍف من  3 .
األشخاص  تعيني  احملييددة،  الشرطة  مهام  إحييدى  ألداء  معينة  محلية  منطقة  في  الدائمني  األعضاء 
البنود  مبوجب  املهمة  تلك  ألداء  مؤقتني  أعضاًء  ليكونوا  الييضييرورة،  حسب  واملناسبني،  املؤهلني 

والشروط التي يتم وضعها.

التعيني عضًوا باجلهاز
املادة 29

األفراد  من  فئات  من  باجلهاز  أعضاًء  يعنيِّ  أن  الرسمية،  باجلريدة  ينشر  إخطار  مبوجب  للوزير،  1 .
املوظفني باجلهاز على أساس دائم دون أن يكونوا أعضاًء به.

) أعاله أعضاًء معينني في مناصب بالكادر  يعتبر األفراد الذين يتم تعيينهم مبوجب املادة الفرعية (1. 2
الثابت باجلهاز مبوجب املادة 28 (2) ويسري تعيينهم اعتباًرا من التاريخ الذي يحدده الوزير في 
اإلخطار ذي الصلة على أن ذلك اإلخطار ال يشمل الفرد العضو ضمن فئة أفراد الذي يتم تعيينه على 
هذا النحو والذي ال يوافق على ذلك التعيني، في غضون شهر واحد من تاريخ تعيينه، وقد تغيِّرت 
موافقته، إن كان ذلك قابالً للتطبيق، على النحو الذي تنص عليه املادة 212 (7) (	) من الدستور، 

بحيث يسري عليه سن التقاعد في 1 أكتوبر 1993 نتيجة لذلك التعيني.

دليل التعيني
املادة 30

يكون املستند الصادر وفق الشكل املنصوص عليه والذي يثبت أن شخًصا ما قد مت تعيينه عضًوا باجلهاز 
دليالً واضحاً على ذلك التعيني.

الراتب واملزايا
املادة 31

يستحق العضو الراتب واملزايا األخرى احملددة له في حالته أو مبوجب هذا القانون أو مبوجب أي  1 .
قانون آخر.

األفراد
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األعضاء
املادة  13

يختص ويلتزم كل عضو بتنفيذ أي تكليفات و/أو أوامر و/أو إجراءات أخرى سواٌء وجهت إليه أو  4 .
إلى أي عضو آخر.

إجراءات التحري والنزاهة األمنية
املادة 17 هـ

أمنية  ونزاهة  حتري  إلجييراءات  املديرية  إلى  إعارتهم  أو  تعيينهم  سيتم  ممن  شخص  أي  يخضع  1 .
مبوجب ووفقا للقسم 2أ من قانون االستخبارات اإلستراتيجية الوطنية، 1994 (قانون 39 لسنة 

 .(1994
ال يجوز تعيني أي شخص في املديرية ما لم:  2 .

) من قانون االستخبارات اإلستراتيجية الوطنية،  يصدر له تصريح أمني مبوجب القسم 2أ (6أ. 
1994، من قبل رئيس قسم استخبارات اجلرائم باجلهاز. 

) من  يصدر له تصريح أمني على املستوى املطلو	 يكون ساري املفعول مبوجب القسم 2أ (6	. 
قانون االستخبارات اإلستراتيجية الوطنية، 1994

تقدمي  بعد  باجلهاز  اجلرائم  استخبارات  قسم  رئيس  قبل  من  مؤقت  أمني  تصريح  له  ج. يصدر 
التحري  لرئيس قسم استخبارات اجلرائم باجلهاز للخضوع إلجراءات  املعني طلبا  الشخص 

األمني.
يخضع أي تعيني مبوجب تصريح أمني مؤقت ملا يتمخض عنه التحري األمني وإصييدار تصريح  3 .

أمني مبوجب القسم 2أ (6) من قانون االستخبارات اإلستراتيجية الوطنية، 1994
) من قانون االستخبارات  متى قام رئيس قسم استخبارات اجلرائم باجلهاز مبوجب القسم 2أ (6. 4
اإلستراتيجية الوطنية، 1994 وبناءا على أسبا	 معقولة بتقليل التقدير الوارد في التحري األمني 
أو سحبه أو رفضه، يجوز للمفوض الوطني نقل هذا الشخص من املديرية ، أو إذا كان هذا الشخص 

ال ميكن إعادة توظيفه في مكان آخر في اجلهاز، صرفه من اخلدمة مبوجب أحكام القسم 34. 
يجوز لعضو املديرية من وقت آلخر أو وفق فترات منتظمة وحسبما يحدد رئيس املديرية، أن يخضع  5 .

ملزيد من التحريات األمنية. 
حال وصول معلومات إلى رئيس املديرية جتعله يعتقد بشكل معقول أن الشخص املعني ميثل خطرا  6 .

أمنيا، فله أن يطلب خضوع هذا الشخص ملزيد من التحريات األمنية.
7 .

الفترات احملددة، أن  أ. يجب على كل عضو في املديرية، وفقا للطريقة املنصوص عليها وحسب 
يفصح عن وضعه املالي وغير ذلك من املنافع اخلاصة به أو أفراد أسرته األقربني. 

الفقرة (أ)، يشير مصطلح "أفراد األسرة األقربني" إلى الزوج (الزوجة) أو الشريك  	. لغرض 
املدني أو شريك احلياة الدائم لهذا الفرد، ويشمل ذلك األطفال املعالني وأفراد األسرة املعالني 

املقيمني في نفس املنزل مع هذا الفرد. 
8 .

أ. يجوز للوزير وضع إجراءات الختبار نزاهة أعضاء املديرية  تشمل خدع عشوائية أو اختبار 
الكشف عن الكحول واملخدرات أو استخدام جهاز كشف الكذ	 أو أداة مماثلة للتأكد أو التثبت 

أو الكشف علميا عن مدى صحة ما أدلى به شخص ما. 
	. يجوز أخذ إي من العينات الضرورية الالزمة ألي اختبار ورد في الفقرة (أ) شريطة أن يتم أخذ 

العينات من اجلسد بواسطة ممارس طبي مسجل أو ممرضة مسجلة. 
ج. يضع الوزير إجراءات لضمان سرية املعلومات املتحصل عليها من اختبار النزاهة إذا كانت مثل 

هذه اإلجراءات موافقة ملا ورد في الفقرة (أ) 

األفراد
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اإلجراء الالحق لالعتقال من ِقَبل عضو بجهاز الشرطة البلدية
املادة 64 ح

يقتاد الشخص املعتقل مبوجب أمر اعتقال أو بدونه من ِقبَل أحد أعضاء جهاز الشرطة البلدية على وجه 
السرعة إلى أحد مراكز الشرطة اخلاضعة إلشراف اجلهاز، وفي حاالت االعتقال مبوجب أمر االعتقال، 
يقتاد ذلك الشخص إلى املكان املذكور صراحًة بأمر االعتقال بحيث يتم التعامل معه مبوجب أحكام املادة 

50 من قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة 1977 (القانون رقم 51 لسنة 1977).
]مت إدراج املادة 64ح مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

اللجان التنسيقية للشرطة
املادة 64 ك

التنفيذي  املجلس  عضو  مع  بالتشاور  املقاطعة،  مفوض  على  املقاطعة،  في  الشرطة  عمل  لتنسيق  1 .
تأسيس جلنة واحدة على األقل من اللجان التالية:

أ. اللجان التنسيقية احمللية للشرطة؛
	. اللجان التنسيقية للشرطة باملناطق؛

ج. أو اللجان التنسيقية للشرطة باملقاطعات؛
التنسيقية  اللجنة  الجتماع  رئيًسا  الغرض،  لهذا  يعيِّنه  الييذي  الشخص  أو  املقاطعة  مفوض  يكون  2 .

للشرطة.
حتدد كل جلنة تنسيقية للشرطة اإلجراء اخلاص بها مع تكليف شخص بتدوين جلساتها. 3 .

شريطة موافقة وزير النقل، يحق للوزير وضع لوائح للتحقق من سير العمل بشكل سليم في اللجان  4 .
التنسيقية للشرطة.

]مت إدراج املادة 64ك مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

الهيكل 
التنظيمي

إنشاء اجلهاز وتكوينه
املادة 5

) من  مبوجب هذا القانون، ينشأ جهاز الشرطة بجنو	 أفريقيا املنصوص عليه في املادة 214 (1. 1
الدستور.

يتألف اجلهاز مما يلي:  2 .
أ. جميع األشخاص الذين كانوا أعضاًء باجلهاز قبل سريان هذا القانون مباشرًة ضمن: 

قوة متثل جزًءا من اجلهاز مبوجب املادة 236 (7) (أ) من الدستور؛ (أ أ) 
املعينني مبوجب بيان الترشيد؛  (	 	)

(ج ج)  االحتياط مبوجب املادة 12 (2) (ك) من بيان الترشيد؛
) من هذا القانون؛ األعضاء املعينني مبوجب املادة 28 (2	. 

]مالحظة: مت استبدال الفقرة (	) بالقسم 1 (أ) من قانون تعديل جهاز الشرطة بجنو	 أفريقيا 
رقم 57 لسنة 2008، وهي املادة التي ستدخل حيز النفاذ مبوجب البيان. أنظر بندلكس.[

) من هذا القانون. واألشخاص الذين أصبحوا أعضاًء ضمن االحتياط مبوجب املادة 48 (2ج. 
و  (أ)   1 الييقييسييم  مبيييوجيييب  (د)  اليييفيييقيييرة   وإضييييافيييية  (ج)  اليييفيييقيييرة  اسيييتيييبيييدال  مت  ]ميييالحيييظييية: 
أفييريييقيييييا رقييييم 57 لسنة  بييجيينييو	  تييعييديييل جيييهييياز شيييرطييية  قيييانيييون  اليييتيييواليييي مييين  (	) عييلييى 
اليييبيييييييان. أنيييظييير بيينييدلييكييس.[ الييينيييفييياذ مبيييوجيييب  اليييتيييي سييتييدخييل حيييييز   2008، وهييييي املييييييواد 
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ج. أال تتضرر خدمات شرطة املرور التي تقدمها البلدية من جراء إنشاء جهاز الشرطة احمللية؛
د. تقدمي االعتماد املناسب من ِقبَل البلدية لضمان اإلشراف املدني على جهاز الشرطة البلدية؛

ه. وأن يعمل تكوين جهاز الشرطة البلدية على حتسني عمل الشرطة في ذلك اجلزء من املقاطعة
لعضو املجلس التنفيذي أن يوافق على الطلب فقط: 3 .

أ. بعد التشاور مع املفوض الوطني؛
	. بعد التشاور مع مجلس املقاطعة إذا كانت البلدية ضمن نطاق اختصاص مجلس املقاطعة؛

ج. مبوافقة عضو/أعضاء املجلس التنفيذي املسئولني عن شئون احلكومة احمللية واملالية والنقل 
واملرور. وفي حالة عدم تعيني ذلك العضو/األعضاء، يشترط موافقة رئيس الوزراء أو عضو/

أعضاء املجلس التنفيذي الذين حدد مسئولياتهم رئيس الوزراء.
إذا وافق عضو املجلس التنفيذي على طلب إنشاء جهاز الشرطة البلدية، يقوم العضو بإنشاء جهاز  4 .

الشرطة البلدية بنشر إخطار بذلك في اجلريدة الرسمية.
ال يعني تأسيس جهاز للشرطة البلدية مخالفة وظائف اجلهاز أو صالحيات عضو ومهامه املمنوحة  5 .

مبوجب أي قانون.
تكون كل النفقات التي يتم تكبدها من أجل أو فيما يتعلق بإنشاء واحلفاظ على وسير عمل جهاز  6 .

الشرطة البلدية حلسا	 البلدية املعنية.
]مت إدراج املادة 64أ مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

املدير التنفيذي جلهاز الشرطة البلدية
املادة 64 ج

د، يعنيِّ املجلس البلدي أحد أعضاء جهاز الشرطة البلدية مديًرا تنفيذًيا جلهاز  مع مراعاة املادة 64. 1
الشرطة البلدية.

التنفيذي  املدير  يتولى  للبلدية،  العام  املدير  وتوجيهات  الوطنية  واملعايير  القانون  هذا  مراعاة  مع  2 .
مسئولية اإلشراف على جهاز الشرطة البلدية ويكون:

أ. مسئوالً عن احتفاظ جهاز الشرطة البلدية مبعايير احليادية واملساءلة والشفافية والكفاءة؛
	. مع مراعاة القوانني املعمول بها، مسئوالً عن توظيف وتعيني وترقية ونقل أعضاء جهاز الشرطة 

البلدية؛
إنشاء  للتضرر من جراء  البلدية  ِقبَل  املييرور من  ج. مسئوالً عن ضمان عدم تعرض عمل شرطة 

جهاز الشرطة البلدية؛
د. مسئوالً عن انضباط جهاز الشرطة البلدية؛

ه. مسئوالً إما بنفسه أو بتكليف عضو أو أعضاء بجهاز الشرطة البلدية يعينهم لهذا الغرض، عن 
متثيل جهاز الشرطة البلدية في كل اللجان التنسيقية احمللية للشرطة املؤسسة مبوجب البنود 

املنصوص عليها في املادة 64ك مبنطقة االختصاص بالبلدية؛
و. مسئوالً إما بنفسه أو بتكليف عضو أو أعضاء بجهاز الشرطة البلدية يعينهم لهذا الغرض، عن 
املجتمعية  الشرطة  منتديات  من  فرعي  منتدى  أو  منتدى  كل  في  البلدية  الشرطة  جهاز  متثيل 

املؤسسة مبوجب البنود املنصوص عليها في املادة 19 مبنطقة االختصاص بالبلدية؛
البلدية  الشرطة  جهاز  عمل  أولييويييات  حتييدد  املالي  العام  انتهاء  قبل  خطة  إعييداد  عن  ز. مسئوالً 
وأهدافها للعام املالي التالي، على أن يتم تطوير تلك اخلطة بالتعاون مع اجلهاز فيما يتعلق منها 

مبنع اجلرمية؛ 
ح. ومسئوالً عن تنفيذ املهام التي يكلفها به املدير العام للبلدية من وقٍت آلخر.

]مت إدراج املادة 64ج مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

الهيكل 
التنظيمي
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األمور اإلجرائية
املادة 23

على كل مجلس ومنتدى ومنتدى فرعي للشرطة املجتمعية باملناطق أو املقاطعات القيام مبا يلي: 1 .
أ. اختيار أحد أعضائه رئيًسا له وآخر نائبًا للرئيس؛

	. حتديد عدد األعضاء املطلو	 تعيينهم من ِقبَل مفوض املقاطعة أو املنطقة أو املركز املعني ليكونوا 
األعضاء عن عضو  يقل عدد  أال  املعني شريطة  الفرعي  املنتدى  أو  املنتدى  أو  باملجلس  أعضاء 

واحد إضافًة إلى مفوض املقاطعة أو املنطقة أو املركز املعني؛
ج. حتديد اإلجراء اخلاص به والتكليف بأن يتم تسجيل محاضر االجتماعات؛

يشكِّل أغبية أعضاء املجلس أو املنتدى أو املنتدى الفرعي املعني النصا	 القانوني الجتماعه. 3 .
في حالة غيا	 رئيس املجلس أو املنتدى املشار إليه في هذه املادة عن االجتماع، يتولى نائب الرئيس  4 .
واحًدا  احلاضرون  األعضاء  يختار  ونائبه،  املجلس  رئيس  غيا	  حالة  وفي  املجلس،  رئاسة  مهام 

منهم لرئاسة االجتماع.

األوامر والتعليمات الوطنية
املادة 25

للمفوض الوطني إصدار األوامر والتعليمات الوطنية فيما يخص األمور املتعلقة مبا يلي: 1 .
أ. التي تدخل ضمن نطاق مسئولياته مبوجب الدستور أو هذا القانون؛

ج.  والضرورية أو التي تساعد في وضع واحلفاظ على معايير موحدة لعمل الشرطة على جميع 
املستويات امللزمة قانوًنا.

) مبسمى "األوامر  تعرف وتنشر األوامر والتعليمات الوطنية الصادرة مبوجب املادة الفرعية (1. 2
والتعليمات الوطنية" وتسري على جميع األعضاء.

للمفوض الوطني أن يصدر أوامر وتعليمات وطنية مختلفة بالنسبة للفئات املختلفة من األعضاء. 3 .

أوامر وتعليمات املقاطعات
املادة 26

والتعليمات  األوامييير  و/أو  الييقييانييون  هييذا  مييع  تتفق  وتعليمات  أوامييير  إصيييدار  املقاطعات  ملفوضي  1 .
الوطنية.

) مبسمى "أوامر وتعليمات  تعرف وتنشر األوامر والتعليمات الصادرة مبوجب املادة الفرعية (1. 2
املقاطعات" املعنية وتسري على جميع األعضاء اخلاضعني لقيادة مفوض املقاطعة املعني فقط.

في حالة تعارض أٍي من أوامر و/أو تعليمات املقاطعة مع أٍي من األوامر و/أو التعليمات الوطنية،  3 .
يعتد باألمر أو التعليمات الوطنية.

تكوين جهاز الشرطة البلدية
املادة 64 أ

يجوز ألي بلدية التقدم بطلب إلى عضو املجلس التنفيذي بالطريقة املنصوص عليها لتكوين جهاز  1 .
شرطة بلدية ملنطقة اختصاصها.

) والشروط التي يضعها املجلس، أن يوافق  لعضو املجلس التنفيذي، مع مراعاة املادة الفرعية (3. 2
على طلب إنشاء جهاز شرطة بلدية في احلاالت التالية:

أ. توافق الطلب مع املتطلبات املنصوص عليها؛
الوطنية على  املعايير  يتوافق مع  البلدية مبا  الشرطة  الالزمة جلهاز  البلدية  لدى  املييوارد  	. توفر 

مدار الساعة؛

الهيكل 
التنظيمي
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ج. عدد كاف من املسئولني القانونيني املعينني بواسطة املديرية
د. مسئولني من أي إدارة أو مؤسسة حكومية معارين إلى املديرية مبوجب القوانني املنظمة للخدمة 

العامة.
يرفع الوزير تقاريره إلى البرملان بشأن تعيني رئيس املديرية.  3 .

إقامة منتديات الشرطة املجتمعية
املادة 19

. 1 بناًء على تعليمات عضو املجلس التنفيذي، يكون مفوض املقاطعة مسئوالً عن إقامة منتديات الشرطة 
املجتمعية في مراكز الشرطة باملقاطعة، على أن متثل هذه املنتديات على نطاق واسع املجتمع احمللي 

وذلك مبوجب املادة الفرعية (3).
ويجوز ملنتدى الشرطة املجتمعية أن يؤسس منتديات فرعية للشرطة املجتمعية. 2 .

) (	)، يكون مفوض مركز الشرطة واألعضاء الذين يعيِّنهم من وقٍت آلخر  مبوجب املادة 23 (1. 3
لهذا الغرض، أعضاًء في منتدى الشرطة املجتمعية واملنتديات الفرعية للشرطة املجتمعية التي تقام 

في مركز الشرطة املعني.

إقامة مجالس الشرطة املجتمعية باملناطق
املادة 20

بناًء على تعليمات عضو املجلس التنفيذي، يكون مفوض املقاطعة مسئوالً عن إقامة مجالس شرطة  1 .
مجتمعية بجميع املناطق املشمولة باملقاطعة.

)، من ممثلني من منتديات الشرطة  يتألف مجلس الشرطة املجتمعية باملنطقة، مبوجب املادة الفرعية (3. 2
املجتمعية باملنطقة املعنية واملعينني لهذا الغرض من منتديات الشرطة املجتمعية تلك.

) (	)، يكون مفوض املنطقة واألعضاء الذين يعيِّنهم من وقٍت آلخر لهذا الغرض،  مبوجب املادة 23 (1. 3
أعضاًء في مجلس الشرطة املجتمعية باملنطقة املعنية.

إقامة مجالس الشرطة املجتمعية باملقاطعات
املادة 21

بناًء على تعليمات عضو املجلس التنفيذي، يكون مفوض املقاطعة مسئوالً عن إقامة مجلس الشرطة  1 .
املجتمعية باملقاطعة.

)، يتألف مجلس الشرطة املجتمعية باملقاطعة من ممثلي مجالس الشرطة  مبوجب املادة الفرعية (3. 2
ِقبَل مجالس الشرطة املجتمعية باملناطق في املقاطعة  املجتمعية باملناطق واملعينني لهذا الغرض من 

املعنية.
) (	)، يكون مفوض املقاطعة واألعضاء الذين يعيِّنهم من وقٍت آلخر لهذا الغرض،   مبوجب املادة 32 (1. 3

أعضاًء مبجلس الشرطة املجتمعية باملقاطعة املعنية.

وظائف مجالس ومنتديات الشرطة املجتمعية
املادة 22

. 1 يؤدي مجلس الشرطة املجتمعية أو منتدى أو املنتدى الفرعي للشرطة املجتمعية باملنطقة أو املقاطعة 
الوظائف التي يتراءى له أنها ضرورية وتخدم األهداف الواردة في املادة 18، وهي الوظائف التي قد 

تشمل الوظائف التي تنص عليها املادة 221 (2) من الدستور.
املنتديات  عمل  سير  تضمن  التي  اللوائح  التنفيذية،  التنسيقية  اللجنة  مع  بالتشاور  الوزير،  يضع  2 .

واملنتديات الفرعية ومجالس الشرطة املجتمعية بشكل مالئم.
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الوحدة الوطنية لشرطة األمن العام
املادة 17

) (ك) من الدستور، بإنشاء واحلفاظ على وحدة  املادة 218 (1. 1 يلتزم املفوض الوطني، مبقتضى 
وطنية لشرطة األمن العام.

للمفوض الوطني نشر الوحدة الوطنية لشرطة األمن العام أو أي جزٍء منها بناًء على طلب مفوض  2 .
املقاطعة وملساعدته، مع وضع التالي في االعتبار:

أ. مبررات الطلب؛
	. األفراد واملعدات املتوفرة بالوحدة؛

ج. وأي ظروف أخرى في أي مكان آخر باألراضي الوطنية والتي قد يكون لها تأثير على احلفاظ 
على األمن العام، والتي قد تستلزم نشر الوحدة أو أي جزٍء منها في مكاٍن آخر.

)، تلتزم  في حالة نشر الوحدة الوطنية لشرطة األمن العام أو أي جزٍء منها مبوجب املادة الفرعية (2. 3
الوحدة بأداء وظائفها وفًقا لتعليمات مفوض املقاطعة املعني، شريطة أال يحول نشر هذه الوحدة أو 
أي جزٍء منها دون ممارسة الرئيس لصالحياته املمنوحة له مبوجب املادة الفرعية (5) فيما يتعلق 

باملنطقة التي يتم فيها النشر. 
للمفوض الوطني سحب الوحدة الوطنية لشرطة األمن العام أو أي جزٍء منها مبوجب املادة الفرعية  4 .

(2) مع أخذ ما يلي في االعتبار:
أ. الظروف السائدة حيث مت نشر الوحدة أو جزء منها؛

	. األفراد واملعدات املتوفرة بالوحدة؛
ج. وأي ظروف أخرى في أي مكان آخر باألراضي الوطنية والتي قد يكون لها تأثير على احلفاظ 
أن  شريطة  آخر  مكاٍن  في  منها  جييزٍء  أي  أو  الوحدة  نشر  تستلزم  قد  والتي  العام،  األميين  على 

يسحب املفوض الوطني تلك الوحدة أو أي جزٍء منها بناًء على طلب مفوض املقاطعة.
للرئيس، بالتشاور مع مجلس الوزراء، أن يأمر املفوض الوطني بنشر الوحدة الوطنية لشرطة األمن  5 .
العام في الظروف التي يتعذر فيها على مفوض املقاطعة احلفاظ على األمن العام بحيث يصبح نشر 

الوحدة أمًرا الزًما الستعادة األمن العام.
) أعاله، عليه أن يقوم بنشر  وعند تلقي املفوض الوطني أمًرا من الرئيس مبوجب املادة الفرعية (5. 6
املنطقة  إلى  العام  الالزم الستعادة األمن  بالقدر  أو جزٍء منها  العام  الوطنية لشرطة األمن  الوحدة 
املعنية، كما يجوز له من وقٍت آلخر، إذا تراءى له أن ذلك ضروري، نشر أعضاء إضافيني بالوحدة 
في املنطقة املعنية، أو، مبوجب املادة الفرعية (7)، سحب أعضاء الوحدة من املنطقة املعنية إذا لم يعد 

الوجود املستمر لها مطلوًبا الستعادة األمن العام باملنطقة املعنية أو أي جزٍء منها.
في احلاالت التي يتم فيها نشر الوحدة الوطنية لشرطة األمن العام أو أي جزٍء منها مبوجب املادة  7 .
منها  جزٌء  و/أو  الوحدة  تلتزم  املعنية،  باملنطقة  العام  األمن  استعادة  متت  وقد  أعاله   (5) الفرعية 
باحلفاظ على األمن العام في تلك املنطقة إلى أن يأمر الرئيس، بالتشاور مع مجلس الوزراء، املفوض 

الوطني بسحب الوحدة.

إنشاء وتكوين املديرية
املادة 17 ج

. 1 مبوجب ذلك مت إنشاء مديرية التحقيق في اجلرائم ذات األولوية كقسم من جهاز الشرطة. 
تتكون املديرية من:  2 .

مع  باالتفاق  الوزير  بواسطة  تعيينه  ويتم  الوطني  للمفوض  نائبا  يعتبر  الذي  املديرية  أ. رئيس 
مجلس الوزراء

	. األشخاص املعينون بواسطة املفوض الوطني بناءا على توصية من رئيس املديرية على أساس 
املستوى املطلو	 من اخلبرة أو التدريب أو املهارات أو الكفاءة أو املعرفة. 
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األعضاء
املادة 13

مبقتضى الدستور ومع املراعاة الواجبة للحقوق األساسية لكل شخص، يجوز لكل عضو باجلهاز  1 .
ممارسة الصالحيات مع االلتزام بأداء املهام والوظائف املمنوحة له مبوجب القانون أو تلك احملددة 

ملسئولي الشرطة.
بإعالم  السرعة  وجه  وعلى  يلتزم  عليها،  منصوص  جرمية  بارتكا	  األعضاء  أحد  علم  حالة  في  2 .

الضابط القائد بها.

التفويض
املادة.15

1 .
 ،(  مع مراعاة املادة 15 من قانون وزارة اخلزانة لسنة 1975 (القانون رقم 66 لسنة 1975أ. 
يجوز تفويض الصالحيات املمنوحة للمفوض الوطني أو مفوض املقاطعة مبوجب هذا القانون 
أو أي قانون آخر، عدا تلك الصالحيات املنصوص عليها في املادة 13 (7) (أ)، كتابيًا من املفوض 
ألي عضو أو أي شخص آخر لالستعانة بخدمات اجلهاز أو جهاز أو كيان مؤسسة بواسطة أو 
مبوجب هذا القانون أو أي قانون آخر مشار إليه في املادة 217 (3) من الدستور، وسيمارس 

املفوض تلك الصالحية مع مراعاة تعليمات املفوض املعني.
يتم  صالحية  أي  على  احلييال  اختالف  يقتضيه  ما  مراعاة  مع  أعيياله  (أ)  الفقرة  أحكام  	. تسري 

تفويضها من ِقبَل املفوض الوطني إلى مفوض مقاطعة مبوجب تلك الفقرة.
يجوز سحب تفويض أي صالحية يتم تفويضها من ِقبَل املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة مبوجب  2 .
املادة الفرعية (1) أعاله بواسطة نفس املفوض كما يجوز إلغاء أو تعديل أي قرار يتم اتخاذه من ِقبَل 
أي شخص مبوجب تلك الصالحية املفوضة من قبل نفس املفوض، ويعتبر ذلك القرار، إلى أن يتم 
إلغاؤه أو تعديله، وكأنه صادر من املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة املعني، شريطة أال ميس هذا 
السحب أو اإللغاء بأٍي من احلقوق أو االمتيازات أو االلتزامات أو املسئوليات املكتسبة أو املستحقة 

أو الناشئة عن ذلك القرار

الوحدة الوطنية ملنع اجلرمية والتحقيق فيها
املادة 16

املنصوص عليه  النحو  الشروع اجلنائي، على  أو  السلوك اجلنائي  إلى  التي ترتقي  املالبسات  تعد  1 .
في املادة الفرعية (2)، جرمية منظمة تستلزم املنع على املستوى الوطني أو التحقيق فيها أو جرمية 

تتطلب مهارات خاصة ملنعها والتحقيق فيها.
وفي حالة وجود خالف بني املفوض الوطني ومفوض املقاطعة على حتديد أمر ما سواٌء كان سلوُكا  3 .
أو  الوطني  التحقيق على املستوى  أو  املنع  أنه جرمية منظمة تتطلب  جنائيُا أو شروًعا جنائيُا على 

جرمية حتتاج إلى مهارات خاصة في منعها والتحقيق فيها، يعتد بقرار املفوض الوطني.
 4 .

أعيياله، يكون مفوض   ( الفرعية (1) و(2) و(3أ.  املييواد  الييواردة في  باألحكام  اإلخييالل  مع عدم 
املقاطعة مسئوالً عن منع والتحقيق في جميع اجلرائم أو اجلرائم املزعومة املرتكبة في املقاطعة 

الواقعة ضمن اختصاصه.
	. في احلاالت التي يكشف فيها حتقيق في جرمية أو جرمية مزعومة عن وجود املالبسات املشار 
إلى  األميير  عن  تقريًرا  السرعة  وجه  على  املقاطعة  مفوض  يرفع   ،(2) الفرعية  املييادة  في  إليها 

املفوض الوطني.
باملالبسات  اإلخييالل  عدم  مع  املعني،  املقاطعة  مفوض  مع  بالتشاور  الوطني،  للمفوض  ج. يجوز 
املشار إليها في املادة الفرعية (2)، أن يأمر بأن يجري مفوض املقاطعة التحقيق أو أي جزٍء منه.
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املييادة  مبوجب  منصبه  شغله  مييدة  بتمديد  إخييطيياًرا  املقاطعة  مفوض  أو  الوطني  املفوض  تلقى  عند  4 .
الفرعية (3) أعاله، يخطر املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة الرئيس أو املفوض الوطني – حسبما 
يكون عليه احلال – كتابيًا بتسلمه اإلخطار وقبوله أو رفضه التمديد في غضون شهر ميالدي من 

تاريخ تسلمه اإلخطار.
عليه  يكون  حسبما  5 . – الوطني  املفوض  أو  الرئيس  املقاطعة  مفوض  أو  الوطني  املفوض  أخطر  إذا 
احلال – بقبوله التمديد مبوجب املادة الفرعية (4)، يتم متديد مدة شغل املفوض الوطني أو مفوض 

املقاطعة منصبه.

مجلس املفوضني
املادة 10

مبقتضى هذا القانون، ينشأ مجلس املفوضني الذي يضم املفوض الوطني ومفوضي املقاطعات. 1 .
تتمثل وظائف املجلس في تعزيز التعاون والتنسيق في اجلهاز. 2 .

يرأس مجلس املفوضني املفوض الوطني أو مرشحه، ويحدد املجلس اإلجراء اخلاص به. 3 .

املفوض الوطني
املادة 11

) أعاله، تتضمن الصالحيات واملهام والوظائف املشار إليها في   دون تقييد عمومية املادة الفرعية (1. 2
تلك املادة، تلك الصالحيات واملهام والوظائف التي يتم من خاللها:

أ. إعداد خطة قبل انتهاء العام املالي حتدد أولويات عمل الشرطة وأهدافها للعام املالي التالي؛
	. حتديد الكادر الثابت جلهاز الشرطة وعدد املناصب ودرجاتها الوظيفية؛

ج. حتديد توزيع القوة العددية للجهاز بعد التشاور مع مجلس املفوضني؛
د. تنظيم أو إعادة تنظيم اجلهاز على املستوى الوطني إلى مكونات ووحدات ومجموعات؛

الييتييدريييب الييالزميية لييتييدريييب الييطييال	 واألعييضيياء  ه. تكوين واحلييفيياظ على مييؤسييسييات أو مييراكييز 
اآلخرين؛

و. تكوين واحلفاظ على املكاتب ومراكز التدريب واملناطق وورش العمل أو أي منشأة أخرى من 
أي طبيعٍة كانت بحيث تناسب أغراض اإلدارة العامة واإلشراف والصيانة اخلاصة باجلهاز؛

ز. وإجراء أي عمل قانوني أو التصرف بأي صفة قانونية نيابًة عن اجلهاز.

مفوضو املقاطعات
املادة 12

مبقتضى هذا القانون، تكون ملفوض املقاطعة صالحية قيادة واإلشراف على جهاز الشرطة اخلاضع  1 .
والوظائف  املهام  بييأداء  االلتزام  مع  الصالحيات  ممارسة  له  يحق  كما  مقاطعته،  في  الختصاصه 

الالزمة إلنفاذ املادة 219 من الدستور.
يجوز ملفوض املقاطعة القيام مبا يلي: 2 .

) (	)، ملفوض املقاطعة تعيني حدود أي منطقة في  مبوجب حتديد يتم مبقتضى املادة 11 (2أ. 
اخلاضع  اجلهاز  تنظيم  أغييراض  لتحقيق  الالزمة  املناطق  إلى  املقاطعة  تقسيم  حلني  املقاطعة 

الختصاصه؛ 
]مت إحالل املادة 2 من القانون رقم 41 لسنة 1997 محل الفقرة (أ).[

	. كما أن له تكوين واحلفاظ على مراكز ووحدات الشرطة في املقاطعة وتعيني حدود منطقة كل 
مركز و/أو وحدة.

يحدد مفوض املقاطعة توزيع قوة اجلهاز اخلاضع الختصاصه في املقاطعة على املناطق املختلفة  3 .
ومناطق املراكز والهيئات والوحدات.
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سريان مواد أخرى من هذا القانون على جهاز الشرطة البلدية
املادة 64 ش

ومدى  البلدية  الشرطة  جهاز  على  تسري  التي  القانون  بهذا  األخييرى  األحكام  يحدد  أن  للوزير  يحق 
سريانها.

]مت إدراج املادة 64س مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

لوائح بشأن جهاز الشرطة البلدية
املادة 64 ع

)، يحق للوزير أن يضع اللوائح املتعلقة باألداء الفعال جلهاز الشرطة   مع مراعاة املادة الفرعية (2. 1
البلدية.

2 .
) أعاله باجلريدة الرسمية مع إخطار  يتم نشر مشروع اللوائح املذكورة في املادة الفرعية (1أ. 
يدعو جميع األشخاص املعنيني لتقدمي تعليقاتهم فيما يتعلق باملعايير الوطنية املقترحة كتابيًا 

في غضون املدة املذكورة باإلخطار والتي لن تقل عن ستني يوًما من تاريخ النشر.
	. إذا قرر الوزير تعديل اللوائح نتيجة ملا تلقاه من تعليقات، فلن يكون من الضروري إعادة نشر 

اللوائح قبل تعميمها.
]مت إدراج املادة 64ع مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

العالقات 
واملرؤوسية 

وظائف األمانة العامة 
املادة 3

موظفي  من  عضو  ألي  يجوز  معقولة،  بصورة  العامة  األمانة  وظائف  أداء  يتطلبه  الذي  احلد  إلى  2 .
األمانة العامة القيام مبا يلي:

أ. طلب واحلصول على املعلومات والوثائق التي تخضع لسيطرة اجلهاز؛
	. دخول أي مبنى أو مقر يخضع لسيطرة اجلهاز؛

ج. واحلصول على جميع أشكال املساعدة املعقولة من أي عضٍو آخر. 
تأليف محكمة االستئناف العسكرية واختصاصاتها

املادة 7
. 1 مبوجب هذا القانون، يظل َمن يشغل منصب املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة في منصبه ملدة 
خمس سنوات اعتباًرا من تاريخ تعيينه أو ألي مدة أقصر، حسبما يتم حتديده عند التعيني بواسطة:

أ. الرئيس بالنسبة للمفوض الوطني؛
	. أو املفوض الوطني بالنسبة ملفوض املقاطعة، بالتشاور مع عضو املجلس التنفيذي.

) أعاله فور انتهائها ملدة أو مدد تالية على  يجوز متديد مدة املنصب املشار إليها في املادة الفرعية (1. 2
أال تزيد عن خمس سنوات للمرة الواحدة – مبوجب املادة الفرعية (3) – وذلك حسبما يحدد:

أ. الرئيس بالنسبة للمفوض الوطني؛
	. واملفوض الوطني بالنسبة ملفوض املقاطعة بالتشاور مع عضو املجلس التنفيذي.

املفوض املعني كتابيًا قبل انقضاء  يخطر الرئيس أو املفوض الوطني – حسبما يكون عليه احلال – . 3
املدة املذكورة في املادة الفرعية (1) أو أي مدة/مدد الحقة مبوجب املادة الفرعية (2) بفترة ال تقل 
عن شهرين بعزمه متديد مدة شغله للمنصب أم ال، وإذا كان ينوي متديد املدة،  فسيحدد في اإلخطار 

املدة التي يراها.

الهيكل 
التنظيمي
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(هي هي)      تكون اإلشارة إلى أي مسئول بحكومة املقاطعة إشارة إلى مسئول باحلكومة الوطنية؛
وتكون اإلشارة إلى املادة 139 (2) من دستور جمهورية جنو	 أفريقيا لسنة 1996  (و و) 

(القانون رقم 108 لسنة 1996) إشارة إلى املادة 100 (2).

]مت إدراج املادة 64م مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

صالحية عضو املجلس التنفيذي فيما يتعلق بجهاز الشرطة البلدية
املادة 64 ن

البلدية وللحفاظ على  التي من أجلها أسس جهاز الشرطة  لضمان االلتزام بالشروط، إن وجدت،  1 .
املعايير الوطنية، يحق لعضو املجلس التنفيذي أو عضو األمانة العامة باملقاطعة املعني كتابيًا لذلك 

الغرض من ِقبَل العضو:
أ. طلب واحلصول على املعلومات واملستندات اخلاضعة لسيطرة جهاز الشرطة البلدية أو البلدية 

املعنية؛ 
	.  دخول أي مبنى أو مقر يخضع لسيطرة جهاز الشرطة البلدية أو البلدية املعنية؛

ج. ويحق له احلصول على جميع املساعدات املعقولة من أي عضو في جهاز الشرطة البلدية وأي 
موظف بالبلدية املعنية.

املعايير  أو  بالشروط  االلتزام  في  البلدية  الشرطة  جهاز  إخفاق  التنفيذي  املجلس  لعضو  تأكد  إذا  2 .
الوطنية، يحق له ومبوجب إخطار كتابي، أن يخطر املجلس البلدي املعني بذلك اإلخفاق، كما يحق 
له أن يطلب من املجلس ضمان التزام جهاز الشرطة البلدية بالشروط واملعايير الوطنية في غضون 

الفترة احملددة باإلخطار.
يحق لعضو املجلس التنفيذي، من وقٍت آلخر، وبناًء على طلب املجلس البلدي، متديد الفترة املذكورة  3 .

في املادة الفرعية (2) أعاله.
) في غضون الفترة احملددة  وإذا أخفق املجلس البلدي في االلتزام باإلخطار املذكور باملادة الفرعية (2. 4
الفرعية (3)، يحق  املييادة  املذكور في  النحو  التي مت متديدها على  الفترة  أو في غضون  باإلخطار 
لعضو املجلس التنفيذي، بعد التشاور مع عضو/أعضاء املجلس التنفيذي املسئولني عن احلكومة 
احمللية والنقل واملرور، أو في حالة عدم تعيني هؤالء األعضاء، مع رئيس الوزراء أو عضو/أعضاء 

املجلس التنفيذي املكلفني بتلك املسئوليات من رئيس الوزراء:
املسئول  ذلك  وتكليف  املعني  البلدية  الشرطة  جلهاز  مديًرا  املقاطعة  بحكومة  مسئول  أ. تعيني 

مبسئولية ضمان التزام جهاز الشرطة البلدية بالشروط واملعايير الوطنية؛
	. واتخاذ اخلطوات التي يراها ضرورية لضمان االلتزام بالشروط واملعايير الوطنية.

) (أ) أعاله ممارسة جميع الصالحيات وتنفيذ جميع  يحق للمدير املعنيَّ مبوجب املادة الفرعية (4. 5
املهام اخلاصة باملدير التنفيذي جلهاز الشرطة البلدية مع مراعاة املادة من دستور جمهورية جنو	 

أفريقيا لسنة 1996 (القانون رقم 108 لسنة 1996) وتوجيهات عضو املجلس التنفيذي.
الوطنية،  بالشروط واملعايير  البلدية  الشرطة  التزام جهاز  إلى  التنفيذي  املجلس  اطمأن عضو  إذا   6 .

يحق له أن ينهي تعيني ذلك املدير.
تضاف جميع النفقات التي مت تكبدها بسبب أو فيما يتعلق بتدخل عضو املجلس التنفيذي حلسا	  7 .

البلدية املعنية.

]مت إدراج املادة 64ن مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

العالقات 
واملرؤوسية 
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) أعاله، للمفوض الوطني أن يسمح بتنفيذ وظيفة أو مهمة  مع عدم اإلخالل بأحكام املادة الفرعية (1. 2
أو خدمة ما بدون رسوم لصالح جهة خيرية تستحق ذلك أو في أي حالة تعتبر للصالح العام أو 

الثقافي أو التعليمي.

التفسير
املادة 64

ال يفسر هذا الفصل على أنه خروج على صالحيات وزير النقل أو عضو املجلس التنفيذي املسئول عن 
أمور النقل واملرور، كما ال يفسر على أنه منح ألي صالحية ألي مسئول أو موظف للتدخل في ممارسة 

صالحياتهم من قبل وزير النقل أو عضو املجلس التنفيذي املسئول عن أمور النقل واملرور.

]مت إحالل املادة 2 من القانون رقم 83 لسنة 1998 محل املادة 64.[

املدير العام للبلدية
املادة 64 ب

يكون املدير العام للبلدية مسئوالً أمام املجلس البلدي عن سير عمل جهاز الشرطة البلدية.
]مت إدراج املادة 64	 مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

املدير التنفيذي األول جلهاز الشرطة البلدية
املادة 64 د

عند تأسيس جهاز الشركة البلدية مبوجب املادة 64أ، يعنيِّ املجلس البلدي املختص شخًصا 
مناسبًا ومؤهالً ليكون أول مدير تنفيذي جلهاز الشرطة البلدية.

]مت إدراج املادة 64د مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998.[

صالحية الوزير فيما يتعلق بجهاز الشرطة البلدية
املادة 64 م

ل، يحق للوزير أن يطلب من عضو املجلس التنفيذي املختص  عند تسلم التقرير املذكور في املادة 64. 1
التدخل على النحو املنصوص عليه في املادة 139 من دستور جمهورية جنو	 أفريقيا لسنة 1996 

(القانون رقم 108 لسنة 1996)، على أن يقدم للعضو نسخة من ذلك التقرير.
2 .

أ. إذا أخفق عضو املجلس التنفيذي في التدخل على النحو املطلو	، يحق للوزير أن يتدخل على النحو 
املنصوص عليه في املادة 100 من دستور جمهورية جنو	 أفريقيا لسنة 1996

(القانون رقم 108 لسنة 1996)، وفي هذه احلالة، تسري أحكام املادة 64ن من (4) إلى (7) 
مع مراعاة التغييرات الالزمة

:( ألغراض هذه املادة الفرعية، وفي املادة 64ن من (4) إلى (7	. 
تكون اإلشارة إلى عضو املجلس التنفيذي إشارة إلى الوزير؛ (أ أ) 

(	 	)   تكون اإلشييارة إلى عضو املجلس التنفيذي املسئول عن احلكومة احمللية إشارة إلى 
وزير شئون املقاطعة والتطوير الدستوري؛

(ج ج)    تكون اإلشارة إلى عضو املجلس التنفيذي املسئول عن أمور النقل واملرور إشارة إلى 
وزير النقل؛

تكون اإلشارة إلى رئيس الوزراء إشارة إلى الرئيس؛ (د د) 

العالقات 
واملرؤوسية 
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ممتلكات اجلهاز غير اخلاضعة للحجز أو املصادرة
املادة 60

ال تصادر أو يحجز على جميع املمتلكات التي ال يجيز هذا القانون بيعها أو رهنها أو إقراضها أو التصرف 
فيها بأي شكٍل آخر مبوجب أو نتيجة ألي حكم أو أمر صادر عن أي محكمة.

اإلعفاء من رسوم املرور والرسوم ورسوم اخلدمات 
املادة 61

)، وأثناء ممارسته لصالحياته أو تنفيذه ملهامه أو وظائفه، إذا تراءى ألي  مع مراعاة املادة الفرعية (3. 1
عضو ضرورة دخول أو املرور من أو عبور رصيف ميناء أو موضع الوصول أو معبر أو جسر أو 
حاجز حتصيل رسوم أو بوابة أو با	 قد يفرض أي رسوم أو رسوم عبور أو رسوم خدمات بشكل 
مشروع، يعفى هذا العضو من سداد تلك الرسوم أو رسوم العبور أو رسوم اخلدمات املتعلقة به 
وبأي شخص رهن اعتقاله وأي حيوان أو وسيلة نقل أو ملكية قد يحتاجها في ممارسة صالحياته 
أو تنفيذ مهامه أو وظائفه شريطة أنه إذا كان ذلك العضو ال يرتدي حينها الزي الرسمي، وبناًء على 
طلب أي شخص يطالب بدفع تلك الرسوم أو رسوم العبور أو رسوم اخلدمات، عليه أن يكشف عن 

هويته بأن يبرز له شهادة تعيينه. 
يعاقب عند اإلدانة بدفع غرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز 12. 2 شهًرا أي شخص يطالب بتلك الرسوم 
أو رسوم العبور أو رسوم اخلدمات، والذي يعرِّض ذلك العضو أو الشخص أو احليوان أو وسيلة 
النقل أو امللكية لتأخير أو احتجاز غير معقول فيما يتعلق بدخول أو املرور من خالل أو اجتياز رصيف 

امليناء أو موضع الوصول أو املعبر أو اجلسر أو حاجز حتصيل الرسوم أو البوابة أو البا	.
لطبيعة صالحيات  له ضييرورة ذلك، وبالنظر  تييراءى  ما  إذا  املقاطعة،  أو مفوض  الوطني  للمفوض  3 .
ومهام أو وظائف عضو، بأن يأمر بأال تسري املادة الفرعية (1) على ذلك العضو، وفي هذه احلالة، 

يجب دفع أٍي من الرسوم أو رسوم العبور أو رسوم اخلدمات املذكورة في املادة الفرعية (1).

إعفاء نوادي الشرطة من رسوم التراخيص والرسوم األخرى
املادة 62

ال تدفع أي رسوم ترخيص أو ضرائب أو رسوم (بخالف رسوم اجلمارك أو املكوس أو ضريبة  1 .
القيمة املضافة) على أي ملكية، من أي شخص مبوجب أي قانون أو نظام داخلي يتعلق بأي نادي 

معتمد من أندية اجلهاز أو فيما يتعلق بأي سلعة تباع في ذلك النادي.
آخر  شخص  أي  أو  التنفيذي  باملجلس  عضو  أو  الوزير  توقيع  يحمل  رسمي  مستند  إبييراز  يكون  2 .
مصرح له من ِقبَل الوزير أو عضو باملجلس التنفيذي بالتوقيع على املستند ويشير إلى أنه قد اعتمد 

النادي على أنه أحد أندية اجلهاز، ألغراض هذه املادة، دليالً قاطًعا على أنه ذلك النادي.
أو أي مباني تستخدم بشكل  أو مؤسسة باجلهاز  النادي أي مطعم  املييادة، يتضمن  ألغييراض هذه  3 .
األسيياس  في  الالزمة  املستلزمات  أو  النشاط  وجتديد  االستجمام  خدمات  لتقدمي  دائييم  أو  مؤقت 
أو غيرهم من األشخاص املوظفني باجلهاز أو ألسر األعضاء  املتقاعدين  لألعضاء و/أو األعضاء 
أو األعضاء املتقاعدين أو املوظفني أو األشخاص اآلخرين املوظفني في أي عمل في أو مرتبط بذلك 

املطعم أو املؤسسة أو املباني.

إشراك اجلمهور في نفقات أجهزة الشرطة
املادة 63

كانت  إذا  ما  الوطني  املفوض  يحدد  الدستور،  من  و219. 1  و218   215 للمواد  الواجبة  املراعاة  مع 
وظيفة أو مهمة أو خدمة معينة تقع ضمن نطاق مسئوليات اجلهاز املعتادة واملقبولة بشكل عام، وإذا 
كانت تلك الوظيفة أو املهمة أو اخلدمة ال تضع ضمن ذلك النطاق، تؤدي، مع مراعاة املادة الفرعية 

(2)، مبوجب الشروط التي ينص عليها بالتشاور مع وزارة املالية.

العالقات 
واملرؤوسية 
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اللوائَح
املادة 24 

يجوز للوزير إصدار اللوائح املتعلقة
أ. تأخذ اإلدارات واملؤسسات احلكومية، متى طلب منها ذلك، خطوات معقولة ملساعدة املديرية 

في حتقيق أهدافها. 
أو مؤسسة حكومية أخرى متى طلب  إدارة  إعييارة أي موظفني من أي  الوطني  املفوض  	. يطلب 

رئيس املديرية هذه اإلعارة. 
أداء  في  املديرة  الصلة  ذات  احلكومية  واملؤسسات  اإلدارات  من  املييعييارون  املوظفون  ج. يساعد 
املالية  االستخبارات  ومركز  أفريقيا  بجنو	  اإليييرادات  جهاز  من  موظفني  يشمل  مبا  مهامها 

وإدارة الشئون الداخلية. 
أعضاء  ملساعدة  املدعني  من  مجموعة  وجييود  ضمان  العامة  للنيابة  الوطني  املدير  على  د. يتعني 

املديرية والتعاون معهم في إجراء التحقيقات. 
ه. يحدد املدير العام لإدارة احلكومية املعنية أو رئيس املؤسسة احلكومية املعنية املشار إليهم في 
القسم الفرعي (2)، بناءا على طلب من املفوض الوطني، املوظفني املناسبني لإعارة للمديرية 
أو  العام لإدارة  الوطني واملدير  املفوض  االتفاق عليها بني  التي سيتم  البنود والشروط  وفق 

رئيس املؤسسة احلكومية املعنية. 
و. دون االنتقاص من مهام اجلهاز فيما يتعلق باستخبارات اجلرائم وحسبما هو وارد في قانون 
االستخبارات اإلستراتيجية الوطنية، 1994 (قانون 39 لسنة 1994)، حتصل املديرية على 
دعم من قسم استخبارات اجلرائم في اجلهاز جلمع أو ربط أو تنسيق أو استخدام استخبارات 

اجلرائم في أداء هذه املهام.

إعارة األعضاء
املادة 39

هيئة  أي  أو  بالدولة  أخييرى  إدارة  أي  تصرف  حتت  اجلهاز  أعضاء  أحييد  خدمات  توضع  أن  يجوز  1 .
تؤسس طبًقا ألي قانون أو مبوجبه.

احتفاظه  باجلهاز مع  العضو عامالً  اعتبار  يتم   ،( الفرعية (1. 2 املييادة  إعييارة عضو مبوجب  في حالة 
املفوض  عليها  يتفق  التي  الشروط  مبوجب  لألعضاء  املمنوحة  واالمتيازات  الصالحيات  بجميع 

الوطني مع اإلدارة أو الهيئة املعنية بالدولة.
املعمول بها في  للقوانني  أدائه وظائفه، وفًقا  أثناء   ،( الفرعية (1. 3 املادة  املعار مبوجب  العضو  يعمل 
إدارة أو هيئة الدولة املعار إليها ومبوجب الشروط التي يتفق عليها املفوض الوطني مع اإلدارة أو 

الهيئة املعنية بالدولة.
يضع املفوض الوطني املعايير واإلجراءات املوحدة املتعلقة بإعارة األعضاء. 4 .
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في  إليهم  املشار  املعنية  املؤسسة احلكومية  أو رئيس  املعنية  لييإدارة احلكومية  العام  املدير  يحدد  5 .
القسم الفرعي (2)، بناءا على طلب من املفوض الوطني، املوظفني املناسبني لإعارة للمديرية وفق 
رئيس  أو  لييإدارة  العام  واملدير  الوطني  املفوض  بني  عليها  االتفاق  سيتم  التي  والشروط  البنود 

املؤسسة احلكومية املعنية. 
قانون  في  وارد  هو  وحسبما  اجلرائم  باستخبارات  يتعلق  فيما  اجلهاز  مهام  من  االنتقاص  دون  6 .
االستخبارات اإلستراتيجية الوطنية، 1994 (قانون 39 لسنة 1994)، حتصل املديرية على دعم 
من قسم استخبارات اجلرائم في اجلهاز جلمع أو ربط أو تنسيق أو استخدام استخبارات اجلرائم 

في أداء هذه املهام. 
7 .

) بالصالحيات  إذا ما طلب املفوض الوطني، يحتفظ أي شخص معار مبوجب القسم الفرعي (3أ. 
أو  لييإدارة  واملهام  والواجبات  الصالحيات  ينظم  قانون  أي  في  املكفولة  واملهام  والواجبات 
إمرة  حتت  واملهام  والواجبات  الصالحيات  هذه  الشخص  هذا  ميييارس  وأن  املعنية  املؤسسة 
رئيس املديرية أو من ينو	 عنه، على أن يكون ذلك وفقا للشروط التي يحددها رئيس اإلدارة أو 

املؤسسة احلكومية املعيرة. 
أو  اإلدارة  بها في  املعمول  للقوانني  تنفيذ مهامه وفقا  (أ)  الفقرة  املعار مبوجب  الشخص  	. على 
املؤسسة احلكومية املعار إليها وكذا وفقا للشروط التي يوافق عليها املفوض الوطني واملدير 

العام لإدارة احلكومية أو رئيس املؤسسة احلكومية.

نسيق مجلس الوزراء
املادة 17 ط

) يعني الرئيس جلنة وزارية تضم:  ألغراض األقسام الفرعية (2) و (3. 1
أ. على األقل  وزراء

السالمة واألمن  (أ أ) 
(	 	)   املالية 

(ج ج)    الشئون الداخلية 
االستخبارات  (د د) 

(هي هي)     العدل 
	. أي وزير آخر يعينه الرئيس من وقت آلخر

اللجنة التشغيلية
املادة 17 ي

 1 .
أ. مبوجب ذلك يتم إنشاء جلنة تسمى اللجنة التشغيلية، تضم: 

املفوض الوطني، كرئيس   (أ أ) 
(	 	)   رئيس املديرية، كنائب للرئيس  

(ج ج)     املدير الوطني للنيابة العامة  
االستخبارات  (د د) 

الوطنية االسييتييخييبييارات  الييدسييتييوري ووكيياليية  والييعييدل والتطوير  املالية  هييي)  مييديييرو عموم   (هييي 
والشئون الداخلية  

مفوض جهاز اإليرادات بجنو	 أفريقيا (و و) 
رئيس مركز االستخبارات املالية (ز ز) 

أي شخص آخر تتطلبه اللجنة التشغيلية من وقت آلخر للمدة التي حتددها اللجنة.  (ح ح) 
	. يجوز تعيني مسئول بدرجة مساعد مفوض أو كبير مديرين على األقل بشكل دائم لتمثيل أي 
في  املذكور  املسئول  يحضر  أن  شريطة  وجودهم،  عدم  حال  أعاله  املذكورين  األشخاص  من 

الفقرة (أ) أيضا. 

العالقات 
واملرؤوسية 

16



رزمة - سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

إليها في  يحق للرئيس أو املفوض الوطني، حسبما يكون عليه احلال، وعند تلقي التوصية املشار  7 .
املادة الفرعية (6)، عزل املفوض املعني من منصبه أو اتخاذ أي إجراء آخر مناسب شريطة أنه في 
حالة تأجيل الرئيس أو املفوض الوطني، حسبما يكون عليه احلال، قراره لفترة زمنية، عليه أن يطلب 
عند انتهاء تلك الفترة من نفس مجلس التحقيق أو مجلس مماثل ينشأ لذلك الغرض، إعداد تقرير 

جديد وتقدمي توصيات جديدة بعد النظر في سلوك املفوض املعني خالل تلك الفترة.
) (ج) و(د)  في حالة فقدان مفوض املقاطعة ثقة املفوض الوطني، تسري أحكام املواد الفرعية (2. 8

و(3) و(4) و(5) و(6) و(7)، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال.
في حالة عزل املفوض من منصبه بعد إجراء حتقيق وفًقا لنتيجة مفادها فقدان الثقة فيه أو فقدان  9 .
الثقة املشار إليه في املادة (9) (3)، تنقضي بذلك مدة شغله منصبه في التاريخ الذي يلي مباشرًة 

تاريخ سريان عزله من منصبه.

إساءة املفوض الوطني أو مفوض املقاطعة للسلوك أو فقدانه األهلية
املادة 9 

) من املادة   مبقتضى هذه املادة، تسري أحكام املواد الفرعية من املادة (1) حتى املادة الفرعية (8. 1
8، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على أي حتقيق في أي ادعيياءات إساءة السلوك من ِقبَل 
مهام  ممارسة  عن  عجزه  في  أو  ملنصبه  أهليته  مييدى  في  أو  املقاطعة  مفوض  أو  الوطني  املفوض 

منصبه الرسمية بشكل فعال.
) إلى نتيجة بشأن االدعاء بإساءة السلوك  يتوصل جهاز التحقيق املنشأ مبقتضى املادة الفرعية (1. 2
احلييال، وتقدمي  عليه  يكون  فعال، حسبما  الرسمية بشكل  املهام  أداء  العجز عن  أو  األهلية  أو عدم 

التوصيات على النحو الوارد في املادة (8) (6) (	).
في حالة فقدان املفوض الوطني لثقة مجلس الوزراء أو فقدان مفوض املقاطعة لثقة املجلس التنفيذي  3 .
املييادة، تسري أحكام  الوطني، حسبما يكون عليه احلييال، بعد حتقيق يتم مبوجب هذه  أو املفوض 

املادة (8) (7) مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال.

األعضاء
املادة 13 

قد يطلب من أي عضو بشكٍل عام أو في حاالت خاصة القيام بدور املدعي أو في أي حالة أخرى  5 .
متثيل الدولة في أي أمر جنائي أمام أٍي من احملاكم االبتدائية أو أمام قاضي يجري حتقيًقا أوليًا أو 

أمام محكمة صلح خاصة أو أي محكمة أقل درجة في اجلمهورية.

النهج متعدد التخصصات
املادة 17 و 

املديرية في  اإلدارات واملؤسسات احلكومية، متى طلب منها ذلك، خطوات معقولة ملساعدة  تأخذ  1 .
حتقيق أهدافها. 

يطلب املفوض الوطني إعارة أي موظفني من أي إدارة أو مؤسسة حكومية أخرى متى طلب رئيس  2 .
املديرية هذه اإلعارة. 

يساعد املوظفون املعارون من اإلدارات واملؤسسات احلكومية ذات الصلة املديرة في أداء مهامها  3 .
مبا يشمل موظفني من جهاز اإليرادات بجنو	 أفريقيا ومركز االستخبارات املالية وإدارة الشئون 

الداخلية. 
يتعني على املدير الوطني للنيابة العامة ضمان وجود مجموعة من املدعني ملساعدة أعضاء املديرية  4 .

والتعاون معهم في إجراء التحقيقات.
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و. وعند تسلمه اإلخطار، يقوم املفوض الوطني بإنشاء مجلس حتقيق ال يتجاوز أعضاؤه ثالثة 
أشخاص، على أن يكون رئيس املجلس، مع مراعاة الفقرة (د)، شخًصا مؤهالً قد مارس هذا 

العمل بعد مدة ال تقل عن عشرة أعوام في العمل وكيالً قانونيًا أو محاميًا، وذلك بهدف:
(أ أ)     التحقيق في الظروف التي أفضت إلى فقدان الثقة؛ 

(	 	)إعداد تقرير بهذا الصدد؛
(ج ج) وتقدمي التوصيات.

ه. للمفوض الوطني أن يعنيِّ أي شخص آخر يحمل مؤهالت مناسبة في القانون رئيًسا ملجلس 
التحقيق.

 3 .
أ. للرئيس أو املفوض الوطني، حسبما يكون عليه احلال، وبعد سماع أقوال املفوض املعني، وحلني 
التوصل لنتيجة التحقيق املشار إليه في املادة الفرعية (1) أو (2) (ج)، إيقاف املفوض املعني 

مؤقتًا عن العمل.
	. ويحق للمفوض الذي يتم إيقافه مؤقتًا عن العمل مبوجب الفقرة (أ) أعاله، وطوال فترة اإليقاف 
هذه، أن يحصل على أي راتب أو بدل أو مزايا أو امتيازات يكون مستحًقا لها في ظروف أخرى 
الوطني، حسبما يكون  أو املفوض  الرئيس  غير اإليقاف باعتباره عضًوا باجلهاز، ما لم يقرر 

عليه احلال، خالف ذلك.
) (ج)، يتم إخطار املفوض املعني  في حالة إنشاء مجلس التحقيق مبقتضى املادة الفرعية (1) أو (2. 4

بذلك كتابيًا، وبناًء عليه:
أ. يجوز أن يساعده أو ميثله شخص آخر أو ممثل قانوني؛

	. عمل توكيالت كتابية ملجلس التحقيق؛
ج. حضور التحقيق؛

د. تقدمي الدليل في التحقيق؛
ه. استجوا	 الشهود الذين لم يتم استدعاؤهم من قبله؛

و. سماع أقواله؛
ز. استدعاء شهود؛

ح. واالطالع على املستندات املتعلقة بالتحقيق.
ويرجع ملجلس التحقيق أمر حتديد اإلجراء اخلاص به. 5 .

6 .
أ. وفي نهاية التحقيق، يقدم مجلس التحقيق تقريره إلى:

(أ أ)      الرئيس، في حالة إجراء التحقيق مبوجب املادة الفرعية (1)؛
(	  	)  أو املفوض الوطني أو عضو املجلس التنفيذي واللجنة الدائمة لتشريع املقاطعات 

واملسئولة عن أمور األمن والسالمة، في حالة إجراء التحقيق مبقتضى املادة الفرعية 
.(2)

(ج ج) املفوض املعني؛
(د د)  واللجان البرملانية.

	. ويجوز أن تتضمن توصيات التقرير املشار إليه في الفقرة (أ) ما يلي:
(أ أ)      عدم اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك األمر؛

(	 	) نقل املفوض املعني إلى منصب آخر أو تعيينه بشكل إضافي بالنسبة للكادر اخلاص؛
(ج ج)  خفض راتبه أو رتبته أو كليهما؛

(د د)    اتخاذ إجراء ضده وفًقا للفقرتني (	 	) و(ج ج)؛
(د د)    عزله من منصبه؛

(هي هي) أو اتخاذ أي إجييراءات أخرى مناسبة (مبا في ذلك تأجيل الرئيس أو املفوض الوطني، 
حسبما يكون عليه احلال، ألي قرار لفترة ال تتجاوز اثني عشر شهًرا.

العالقات 
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لألمني العام، بعد التشاور مع الوزير، مبراعاة القوانني التي حتكم اجلهاز العام وتنظمه، أن يعنيِّ  3 .
املوظفني الالزمني ملساعدة األمني العام في أداء أٍي من وظائف األمانة العامة، بحيث يكونوا حتت 

إشرافه ويعملون وفق توجيهاته.

وظائف األمانة العامة 
املادة 3 

تقوم األمانة العامة مبا يلي: 1 .
أ. تقدمي املشورة للوزير فيما يتعلق مبمارسة صالحياته وأداء مهامه ووظائفه؛

د. تعزيز وتسهيل مشاركة اجلهاز في برنامج التنمية وإعادة اإلعمار؛
ه. تقدمي املشورة واخلدمات القانونية للوزير فيما يختص بالشئون الدستورية؛

و. تقدمي اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم واالتصال للوزير؛
ز. مراقبة تنفيذ سياسة الوزير وتوجيهاته ورفع تقارير للوزير بشأنها؛

ح. إجراء أبحاث حول أٍي من أمور الشرطة وفق تعليمات الوزير ورفع تقارير للوزير بشأنها؛
ط. أداء الوظائف التي يكلف الوزير بها األمانة العامة من وقٍت آلخر؛

ي. وتقييم أداء اجلهاز ورفع تقارير بذلك للوزير.
أن  شريطة  املطلو	،  النحو  على  عملها  وأدائها  العامة  األمانات  إنشاء  بشأن  لوائح  وضع  للوزير  2 .

توضع اللوائح اخلاصة باألمانات العامة للمقاطعات بالتشاور مع اللجنة التنسيقية التنفيذية.
والتي تثبت أن شخًصا ما معني عضًوا في  تكون الوثيقة الصادرة وفق الشكل املنصوص عليه – . 3

األمانة العامة – مبثابة دليل واضح على أن ذلك الشخص هو ذلك العضو.
على األمانة العامة  تسري املواد الفرعية (1) و (2) و (4) – مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال – . 4

لألمن والسالمة باملقاطعة.

اللجنة التنسيقية التنفيذية
املادة 4 

من   ( 1 .1)  220 املييادة  في  عليها  املنصوص  التنفيذية  التنسيقية  اللجنة  تنشأ  القانون،  هذا  مبوجب 
الدستور.

يعقد الوزير أول اجتماع للجنة التنسيقية التنفيذية. 2 .
اللجنة  حتدد  أن  على  التنفيذية  التنسيقية  اللجنة  اجتماعات  املنصب  لهذا  املرشح  أو  الوزير  يرأس  3 .

اإلجراء اخلاص بها.

فقدان الثقة في املفوض الوطني ومفوض املقاطعة
املادة 8 

في حالة فقدان ثقة مجلس الوزراء في املفوض الوطني، يحق للرئيس إنشاء مجلس حتقيق يضم  1 .
قاضيًا من احملكمة العليا رئيًسا ملجلس التحقيق وشخصني آخرين مناسبني لهذا الغرض بهدف:

أ. التحقيق في الظروف التي أفضت إلى فقدان الثقة؛
	. إعداد تقرير بهذا الصدد؛

ج. وتقدمي التوصيات.
2 .

الوزير  إخطار  حينها  التنفيذي  املجلس  لعضو  التنفيذي،  املجلس  ثقة  املقاطعة  مفوض  فقد  	. إذا 
بهذه الواقعة وحيثيات فقدان الثقة.

ج. وعلى الوزير، ووفًقا ملا يتراءى له أن ضروري ومناسب، توجيه اإلخطار املذكور في الفقرة (أ) 
أعاله إلى املفوض الوطني.
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الرؤية والقيم

متهيد
وحيث إنه توجد حاجة إلى تقدمي خدمات جهاز الشرطة في جميع أرجاء البالد حتقيًقا لألهداف التالية:

أ. ضمان سالمة وأمن كل األشخاص واملمتلكات في األراضي الوطنية؛
	. احلييفيياظ عييلييى وضييمييان احلييقييوق األسيياسييييية جلميع األشييخيياص مبييوجييب الييفييصييل الييثييالييث من 

الدستور؛
ج. ضمان التعاون بني اجلهاز واملجتمعات التي يخدمها اجلهاز في مجال مكافحة اجلرمية؛

د. التعامل باحترام مع ضحايا اجلرمية وتفهم احتياجاتهم؛
ه. ضمان وجود إشراف مدني فعال على اجلهاز،

االستعانة باجلهاز في احلفاظ على احلياة والصحة واملمتلكات
املادة 14 

يجوز للمفوض الوطني أو مفوض املقاطعة االستعانة بأعضاء اجلهاز في احلفاظ على احلياة أو الصحة 
أو املمتلكات .

مهام املديرية
املادة 17 د 

تتمثل مهام املديرية في الوقاية من ومنع والتحقيق في:  1 .
أ. املخالفات الوطنية ذات األولوية التي يرى رئيس املديرية ضرورة عمل املديرية عليها في ضوء 

أي إرشادات توجيهية تصدرها اللجنة الوزارية 
	. أي مخالفة أخرى أو فئة من املخالفات يشير إليها املفوض الوطني من وقت آلخر في ضوء أي 

إرشادات توجيهية تصدرها اللجنة الوزارية. 

وظائف جهاز الشرطة البلدية
املادة 64 هـ.

ما يلي بياٌن بوظائف جهاز الشرطة البلدية:
أ. أعمال شرطة املرور مع مراعاة أي تشريعات تتعلق بحركة املرور على الطرق؛

	. تنظيم األنظمة الداخلية البلدية واللوائح والتي هي مسئولية البلدية املعنية؛
ج. ومنع اجلرمية.

] ]مت إدراج املادة 64هي مبوجب املادة 3 من القانون رقم 83 لسنة 1998د. 

الرسالة

األمانة العامة
املادة 2 

1 .
أ. ينشئ الوزير أمانة عامة تسمى األمانة العامة لألمن والسالمة.

	. حلكومة املقاطعة أن تقوم بإنشاء أمانة عامة لها تسمى األمانة العامة لألمن والسالمة باملقاطعة 
على أن حتدد حكومة املقاطعة موعد سريان عمل األمانة العامة بالتشاور مع الوزير.

مع مراعاة القوانني التي حتكم اجلهاز العام وتنظمه، يحق للوزير تعيني شخص في منصب األمني  2 .
العام يكون مسئوال عما يلي:

أ. أداء وظائف األمانة العامة؛
	. وتولي الشئون اإلدارية لألمانة العامة.

العالقات 
واملرؤوسية 
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القانون مبني في اجلدول التحليلي

مواد قانون جهاز الشرطة في جنو	 أفريقيا
متهيد

حيث إن املادة 214 من دستور جمهورية جنو	 أفريقيا لسنة 1993 (القانون رقم 200 لسنة 1993) 
تنص على سن تشريع إلنشاء وتنظيم جهاز الشرطة بجنو	 أفريقيا بحيث تتم هيكلتها على املستوى 
حكومات  وكذلك  الوطنية  احلكومة  توجيهات  مبوجب  تعمل  وبحيث  املقاطعات،  ومستوى  الوطني 

املقاطعات املختلفة؛

تعيني املفوضني الوطنيني ومفوضي املقاطعات
املادة 6 

) (أ) من الدستور. يكون للجهاز مفوض وطني يعنيَّ مبقتضى أحكام املادة 216 (2. 1
 (	) ( يكون لكل مقاطعة مفوض تابع للجهاز يعيَّنه املفوض الوطني مع مراعاة أحكام املادة 218 (1. 2

من الدستور.

املفوض الوطني
املادة 11 

للمفوض الوطني احلق في ممارسة الصالحيات وعليه أداء املهام والوظائف الضرورية إلنفاذ املادة  1 .
218 (1) من الدستور.

مبقتضى الدستور
املادة 13 

تخضع للدستور
أو استثناء ألي صالحية ممنوحة ألٍي من أعضاء اجلهاز  تقييد  أنها  املييادة على  أ. ال تفسر هذه 

بواسطة أو مبقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر، مبا يشمل القانون العام؛
	. كذا، ال تخضع أٌي من الصالحيات التي متنحها هذه املادة ألي عضو ألي تقييد من أي قانون 

آخر، مبا في ذلك القانون العام.

أهداف مجالس ومنتديات الشرطة املجتمعية
املادة 18 

املجتمع من  الدستور، يتواصل اجلهاز مع  املييادة 215. 1 من  املنصوص عليها في  األهييداف  لتحقيق 
 19 واملييواد  يتفق  مبا  باملقاطعات،  املجتمعية  الشرطة  ومجالس  املجتمعية  الشرطة  منتديات  خالل 

و20 و21 بغرض:
أ. إقامة واحلفاظ على شراكة بني املجتمع واجلهاز؛

	. تعزيز التواصل بني اجلهاز واملجتمع؛
ج. تعزيز التعاون بني اجلهاز واملجتمع في تلبية متطلبات املجتمع املتعلقة بعمل الشرطة؛

واملناطق  واحمللي  الوطني  املستوى  على  للمجتمع  املقدمة  الشرطة  خدمات  مستوى  د. حتسني 
واملقاطعات؛

ه. حتسني مستوى الشفافية في اجلهاز واالرتقاء بدرجة املساءلة أمام املجتمع؛
و. وتعزيز التعاون املشترك لتحديد املشكالت واشتراك اجلهاز مع املجتمع 

ال تفسر األحكام الواردة في هذا الفصل على أنها متنع تواصل اجلهاز مع املجتمع بوسائل خالف  2 .
مجالس ومنتديات الشرطة املجتمعية.

الهيكل 
والسياق

املوضوع
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الييتييشييريييعييييية األخييييرى اخليياصيية بالشرطة  اليينييصييوص  ومييين 
’قانون اإلجراءات اجلنائية 51 لعام 1977‘ و’قانون املسائل 
العنف  الثاني 122 لعام 1998‘ و’قانون  التعديل  القضائية 

األسري 116 لعام 1998‘.
وتؤثر بعض السياسات القومية مثل: ’اإلستراتيجية القومية 
القومية  و’اإلستراتيجية   ‘(1996) اجلييرمييية  وقيييوع  ملنع 
ملكافحة اجلرمية (2000)‘ على نهج جنو	 إفريقيا في عمل 

الشرطة.
 

املصادر 
M. Amir, S. Einstein (Editors): •	 Policing, Security and 
Democracy: Theory and Practice, Huntsville, 2001 

D. Bruce, Rachel Neild: •	 The Police That We Want: 
A Handbook for Oversight of Police in South Africa, 
Johannesburg, 2005 

D. K. Das, O. Marenin (Editors): •	 Challenges of Policing 
Democracies, The Netherlands, 2000 

B. Ludman, Community Policing Forums, http://www.•	
joburg.org.za/content/view/88/9/1/0/

M. Malan, •	 Police Reform in South Africa: Peacebuilding 
without Peacekeepers, http://www.iss.co.za/pubs/
ASR/8No3/PoliceReform.html

E. Pelser, The Challenges of Community Policing in •	
South Africa, Institute for Security Studies, Occasional 
Paper No 42, 1999

J. Rauch: •	 Police Reform and South Africa's Transition, 
Paper presented at the South African Institute for 
International Affairs conference, Johannesburg, South 
Africa, 2000.

Website of the Independent Complaint Directorate, •	
www.icd.gov.za
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شرطة جنوب إفريقيا

نظرة عامة  
(SPAS) هو اجلهة الرئيسية  يعد جهاز شرطة جنو	 إفريقيا 
دستور  وينص  إفريقيا.  جنو	  فييي  القانون  بإنفاذ  املعنية 
واضييح  بشكل  اجلييهيياز  هييذا  صالحيات  علي  إفريقيا  جنو	 
احلفاظ  أجييل  من  فيها  ويحقق  ويحاربها  اجلرائم  "...مييينييع 
اجلمهورية  في  املقيمني  وتأمني  وحلماية  العام  النظام  على 
حتقيق  أجل  ومن  القانون"1.  وإنفاذ  ولتعزيز  وممتلكاتهم 
الصعيدين  على  إفريقيا  جيينييو	  شييرطيية  جييهيياز  يعمل  ذليييك، 

القومي واإلقليمي.
فعلي املستوى القومي يقوم مفوض الشرطة الوطنية بحكم 
وإدارة الشرطة وفقا لسياسة عمل الشرطة الوطنية وأوامر 
اإلقليمي،  املستوى  على  أما  واألمن،  السالمة  شؤون  وزير 
في  الشرطة  عمل  مسؤولية  اإلقليميون  املفوضون  فيتحمل 

مقاطعاتهم املختصني بها.

عمل الشرطة املجتمعية 
منذ انتهاء حقبة التمييز العنصري عام 1994 مر جهاز شرطة 
اجلهاز  هذا  قييوات  كانت  فقد  مهمة،  بتغييرات  إفريقيا  جنو	 
يكن  فلم  األقلية،  مصالح  خلدمة  تستخدم  قمعية  أداة  مبثابة 
اجلهاز يهدف بشكل أساسي إلى توفير األمن جلميع املواطنني 
نظام  تعزيز  إلييى  يهدف  كييان  ولكن  عرقهم،  عن  النظر  بغض 
غير دميييقييراطييي. وقييد أدركيييت احلكومة اجلييديييدة أثيينيياء عملية 
االنتقال الدميقراطي احلاجة لتأسيس جهاز شرطة يراه جميع 
املواطنني شرعيا، وفي املقابل قررت احلكومة اجلديدة أن إنفاذ 
القانون يجب أن يستجيب لالحتياجات األمنية لكافة املواطنني، 
وهكذا أصبح مفهوم عمل الشرطة املجتمعية رئيسيا في نهج 
حقبة  انتهاء  بعد  إفريقيا  جنو	  في  القانون  إلنفاذ  احلكومة 
التمييز العنصري فيها، ومت إعداد كتيب للشرطة بعنوان ’إطار 
السياسة وإرشادات لعمل الشرطة املجتمعية‘(1997) يحدد 
اخلطوط العريضة لنهج جنو	 إفريقيا في هذا املجال ويضع 
في االعتبار استراتيجيات متنوعة لتطبيقها على مستوى مراكز 
املجتمعية  الشرطة  عمل  فإن  الوثيقة  هذه  وبحسب  الشرطة، 
"يؤكد على إقامة شراكة بني املجتمع والشرطة وإيجاد طريقة 

حلل املشاكل تلبي احتياجات املجتمع".

من الذي يقوم مبراقبة الشرطة؟ 
جهاز  على  مدنية  رقابة  تكفل  التي  املراحل  من  العديد  هناك 

:(SAPS) إفريقيا 	شرطة جنو
رقابة تنفيذية: يكون وزير شؤون السالمة واألمن مسؤوال 
الوطنية  الييشييرطيية  عمل  سياسة  ويييحييدد  الييشييرطيية  عمل  عيين 
األمانة  وتتحمل  اإلقليمية،  احلكومات  مع  بالتشاور  وذلييك 

السالمة  ليييوزارة  التابعة  واألمييين  السالمة  لييشييؤون  العامة 
املسائلة  وتعزيز  تنفيذية  رقابة  ضمان  مسؤولية  واألميين 
تطبيق  مبراقبة  تقوم  كما  للجهاز،  والشفافية  الدميقراطية 
أعضاء  ويتمتع  الييوزييير،  أصييدرهييا  التي  واألوامييير  السياسة 
أثناء قيامهم مبهامهم، فلهم  العامة بسلطات واسعة  األمانة 
أن يطلبوا معلومات أو وثائق من تلك الواقعة حتت سيطرة 

اجلهاز ولهم أن يدخلوا أي مبنى أو عقار تابع له.

هاما  دورا  إفييريييقيييييا  جيينييو	  بييرملييان  يلعب  بييرملييانييييية:  رقييابيية 
اللجان  أن  الدستور  توقع  فقد  الشرطة،  جهاز  مراقبة  في 
جميع  مبراقبة  تقوم  أن  يجب  األحيييزا	  متعددة  البرملانية 
األجهزة األمنية وذلك لضمان الشفافية واملسائلة، كما يقوم 
املستقلة  الشكاوى  ملديرية  التنفيذي  املدير  بتعيني  البرملان 

(انظر أدناه) ويتحقق من تقارير نشاطه.

على  الرقابة  تكفل  إضافيتان  مدنيتان  مؤسستان  وتوجد 
الرقابة  بجانب  وذلك  اإلقليمي  واملستوى  القومي  املستوى 

التنفيذية والبرملانية هما:

الشكاوى  فييي  وحتييقييق   :(ICD) املستقلة  الييشييكيياوى  مديرية 
جهاز  أفيييراد  سلوك  وسييوء  وإجييرامييييية  وحشية  عيين  املقدمة 
 ،(MPS) وجهاز شرطة البلدية (SAPS) إفريقيا 	شرطة جنو
فاملديرية تعمل بشكل مستقل عن جهاز شرطة جنو	 إفريقيا، 
ولها السلطة في التحقيق في أي سوء سلوك أو إساءة ُيزعم 
أن أحد أفراد جهاز شرطة جنو	 إفريقيا قد ارتكبها، أو أي 
حاالت وفاة حدثت أثناء احلجز في مراكز الشرطة أو حدثت 

نتيجة فعل ألفراد الشرطة.

استشارية  هيئات  وهم   :(CPF) املجتمعية  الشرطة  منتديات 
تضم نحو 20 عضوا من ضباط شرطة ومدنيني، ومهمتهم 
األسيياسييييية هييي حتييسييني الييعييالقييات بييني املجتمع والييشييرطيية 
الشرطة  مراقبة عمل  واملسائلة من خالل  الشفافية  وتعزيز 
عييلييى املييسييتييوى احملييلييي وحيييث املييجييتييمييع عييلييى املييشيياركيية في 

مسؤولية مكافحة اجلرائم. 

تشريعات الشرطة في جنوب إفريقيا 
املسؤولية  مسألة  إفريقيا  جليينييو	   1996 دسييتييور  تيينيياول 
والرقابة السياسية علي عمل الشرطة بوضوح في فصوله 

من 205 إلى 208 .
عن  العنصري  التمييز  حقبة  نهاية  1995عييقييب  عييام  وأعلن 
لعام 1995‘ الذي  إفريقيا 68  ’قانون جهاز شرطة جنو	 
شرطة  جهاز  ورقييابيية  وضبط  وتنظيم  تأسيس  على  ينص 

جنو	 إفريقيا.
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كيفية استعمال هذا الدليل

خاصة  وتوقعات  احتياجات  دوليية  أو  احتييادييية  حكومة  لكل 
ودسييتييورهييا  تاريخها  على  بيينيياًء  بها  الييشييرطيية  أجييهييزة  جتيياه 
السياسي. ومن ثم فإنه ينبغي لتشريعات الشرطة أن تعكس 
كل  مبقدور  فإنه  موقعها  عن  النظر  وبغض  التوقعات.  هييذه 
دولة االستفادة من خبرات الدول األخرى وكذلك االستفادة 
من املعايير الدولية واملمارسات املثلى في مجال التشريعات 
سلسلة  وتعمل  الشرطة.  أجهزة  بعمل  اخلاصة  واإلجييراءات 
للقطاع  "التشريع  عنوان  يحمل  الييذي  الدليل  لهذا  الشرطة 
التشريعات  وإعيييداد  الصياغة  عملية  تسهيل  على  األميينييي" 
واملعايير  النماذج  توفير  خييالل  من  الشرطة  بعمل  اخلاصة 
واملجتمعية  الييدميييقييراطييييية  الييشييرطيية  لييتييشييريييعييات  الييدولييييية 

(الوطنية).

ورغم أن كل نظام للشرطة له خصائصه الفريدة التي متيزه 
عن األنظمة األخرى بيد أنه ميكن العثور على بعض العناصر 
املشتركة من أجل بناء هيكل سليم جلهاز الشرطة. هذا وقد 
في  األمني"  للقطاع  "التشريع  لدليل  التحرير  مجلس  قييام 
هذه  على  الضوء  يلقي  توضيحي  جييدول  بإعداد  الصدد  هذا 
أن  الشرطة  قوانني  على  ينبغي  أنه  الطبيعي  ومن  العناصر. 
الضرورية  األحكام  فقط  تشمل  وأن  وعامة،  موجزة  تكون 
وأن تشير إلى التشريعات الوطنية والقوانني واملعايير الدولية 
األخرى ذات الصلة. ويتعني تناول قضايا وتفاصيل خاصة 
بشكل منفصل في نصوص تنظيمية، مثل قواعد اإلجراءات. 
وتتمثل ميزة هذا األسلو	 في أن التشريع يظل منظًما بشكل 
واضح وميكن تعديله بسهولة أكبر حيث إنه ال يتطلب املرور 

بالعملية األكثر تعقيًدا من التصديق على التشريعات.

جنو	  في  الشرطة  جهاز  قانون  على  الدليل  هييذا  ويحتوي 
أفريقيا في صيغته األصلية، كما يتضمن مواده املعاد تنظيمها 
حسب املوضوع كما هو مبني على اجلانب اآلخر. ويسمح هذا 
للمشرعني بسهولة إيجاد املوضوعات التي يتعني تغطيتها في 
أحد قوانني الشرطة وكذلك إجراء مقارنة بني النماذج املختلفة 

للقوانني.
لييم يتم  التحليلي  املييقييدميية فييي اجلييييدول  الييقييانييون  بعض ميييواد 
تضمينها في هذا املنشور. ومن املمكن أن يتم تناول هذه املواد 
في تشريع آخر، وقد مت اإلشييارة إلى موضعها بعبارة "]مت 
الكاملة  الصيغة  إلى  الرجوع  برجاء  احمللل،  بواسطة  احلييذف 

للقانون[" وميكن إيجادها في الصيغة األصلية للقانون.

احملتوىاملوضوع
• وصف لهيكل القانونالهيكل والسياق

• السياق في إطار العمل القانوني  
للدولة

• الصلة بالدولة واملجتمع
• تعريف أصحا	 املصلحة 

واألطراف املعنية
• وصف الرؤية اخلاصة بالشرطةالرؤية والقيم

• تعريف القيم اإلرشادية

• وصف رسالة الشرطةالرسالة

العالقات 
واملرءوسية

• وصف العالقات بني أجهزة 
الشرطة واملؤسسات األخرى  

بالدولة مثل اجلهاز القضائي أو 
العسكري.

• عرض الهيكل التنظيمي  الهيكل التنظيمي
الداخلي جلهاز الشرطة، مثل  

التسلسل الهرمي وسلسلة 
األوامر

• القضايا التي تتعلق باملوارد األفراد
البشرية مثل التوظيف 

وأخالقيات الشرطة ومدونة 
قواعد السلوك الشخصي

• وصف حلقوق وواجبات الواجبات واحلقوق
الشرطة خاصة جتاه املجتمع 

املدني

• القضايا التي تتعلق باملساءلة املساءلة والشفافية
والشفافية واملراقبة اخلاصة 

بجهاز الشرطة
• األحكام املتعلقة مبكاتب 
الشكاوى والتعويضات 

والقضايا ذات الصلة.
• معلومات ال تتعلق أخرى

باملوضوعات املذكورة سابًقا.
• توضيحات بشأن املواد 

احملذوفة.

جدول رقم )1(: الشكل التحليلي
 ملقارنة تشريعات الشرطة
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التشريعات  فييي  الييدولييييية  املعايير  ترسيخ  على  اإلرشييييادي 
الدميوقراطية،  الرقابة  قبيل  ميين  األميينييي،  للقطاع  الناظمة 

واحلكم الرشيد والشفافية. 
اإلرشيييادي،  الدليل  هييذا  يستعرض  تييقييدم،  مييا  على  وعيييالوًة 
إلى  جنباً  الدولية  القواعد  واإلجنليزية،  العربية  بنسختيه 
جنب مع أمثلة على تشريعات من خارج املنطقة العربية، وهو 
ما يتيح الفرصة للمقارنة بني مختلف التجار	 واملمارسات 

في هذا املجال. 
حول  العربية  باللغة  امليينييشييورة  األدبيييييات  نيييدرة  أفيييرزت  لقد 
التشريعات األمنية مشكلة كبيرة أمام املشرعني العر	. وفي 
هذا الصدد، يهدف هذا الدليل إلى سّد هذه الفجوة. ويتمثل أحد 
الوقت  إلى حتقيقها في تقليص  الدليل  التي يسعى  األهييداف 
الذي مُيضيه املشرعون في البحث عن املعلومات، مما يسمح 
لهم بالتركيز على املهمة الرئيسية التي ينكبّون على إجنازها. 
ومع توفر قدر أكبر من املعلومات باللغة العربية، فقد يسُهل 
على العديد من املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني أن يعبّروا 
عن رؤيتهم لنوع أجهزة الشرطة وقوى األمن التي يريدونها، 
وقوي  حديث  قانوني  إطييار  إعييداد  في  املساهمة  ميكنهم  كما 

لتنظيم القطاع األمني.

ملاذا تدعو احلاجة إلى إعداد إطار قانوني حديث وقوي 
للقطاع األمني؟ 

ميثل اإلطار القانوني السليم شرطاً ضرورياً مسبقاً لضمان 
احلكم الرشيد للقطاع األمني الذي يتّسم بفعاليته وجناعته 

وخضوعه للمساءلة، وذلك لألسبا	 التالية: 

يحدد هذا اإلطار القانوني دور مختلف األجهزة األمنية   •
واملهام املوكلة لكل منها. 

وألفرادها  األمن  ألجهزة  املمنوحة  االمتيازات  ويحدد   •
والقيود املفروضة على صالحياتهم. 

ويحدد دور وصالحيات املؤسسات التي تدير األجهزة   •
األمنية وتفرض الرقابة عليها. 

املساءلة،  إلجراء  الالزمة  القاعدة  اإلطار  هذا  ويوفر   •
السلوك  بني  واضحاً  فاصالً  حداً  يضع  أنه  حيث 

القانوني والسلوك غير القانوني. 
شرعية  ويرّسخ  العامة  الثقة  اإلطار  هذا  يعزز  كما   •

احلكومة وقوى األمن التابعة لها في نظر املواطنني. 

إصالح  عملية  ُتستهل  ما  غالباً  مجتمعة،  األسبا	  ولهذه 
التي  الوطنية  للتشريعات  شاملة  مبراجعة  األمني  القطاع 
القطاع وإعادة صياغتها. وفي هذا السياق، تركز  تنظم هذا 
وغيا	  التعارض  مواطن  ومعاجلة  حتديد  على  املهمة  هذه 
املختلفة  األمنية  املؤسسات  أدوار  يكتنف  الذي  الوضوح 

وصالحياتها. 



قانون جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا

مقدمة الرزمة

6

صعبة  عملية  األمني  للقطاع  الناظمة  التشريعات  سّن  ميثل 
السهل  من  أن  املشّرعني  من  العديد  يجد  ولذلك،  ومعقدة. 
نسخ تشريعات واستيرادها من بالد أخرى؛ فهذا يسّرع هذا 
األمر من عملية الصياغة، وال سيما عندما تتوفر النصوص 
النتيجة  ولكن  نفسه.  املشرع  لغة  في  املطلوبة  التشريعية 
إخراج  في  احلاالت  معظم  في  تتمثل  ذلك  على  املترتبة 

تشريعات ضعيفة وركيكة. 
وغالباً ما تعتبر القوانني املنسوخة، حتى بعد تعديلها، قدمية 
قبل أن تدخل حيز النفاذ والسريان؛ فال تعود هذه القوانني 
تلبي  ال  أنها  أو  الصلة  ذات  الدولية  املعايير  مع  تتماشى 
واالجتماعي  السياسي  السياق  يستدعيها  التي  االحتياجات 
تلك  بني  االنسجام  ينعدم  األحيان،  بعض  وفي  احمللي. 

القوانني املنسوخة والتشريعات الوطنية النافذة. 
قانون  املعنية  املنطقة  في  يتوفر  ال  قد  احلاالت،  بعض  في 
على  املطلو	  التشريع  إعداد  من  املشرعني  ميّكن  منوذجي 
غراره. وقد كانت هذه هي احلالة القائمة في املنطقة العربية 
التي ال يزال احلوار العام الذي نشأ فيها حول القطاع األمني 
في مهده. ولذلك، فمن الصعب العثور على مناذج جيدة من 
القوانني التي تنظم عمل أجهزة الشرطة بصورة دميوقراطية 

أو رقابة البرملان على أجهزة املخابرات مثالً. 
لذا، ال يستغر	 املرء أن يرى العديد من املشرعني العر	 وقد 
إليهم  املوكلة  املهمة  أمام  والعجز  والتخبط  اإلحباط  اعتراهم 
في صياغة التشريعات الناظمة لقطاع األمن؛ فقد ألفى هؤالء 
املشرعون أن من العسير عليهم اإلّطالع على املعايير والقواعد 
باللغة  املتوفرة  املصادر  ندرة  بسبب  العالقة  ذات  الدولية 
أين  منهم  الكثير  يعرف  لم  كما  بالكامل.  انعدامها  أو  العربية 
ميكنهم العثور على قوانني منوذجية، وأوشك عدد آخر منهم 
على التسليم باألمر الواقع وترك العمل في هذا املجال. وفي 
نهاية املطاف، جلأ بعض املشرعني إلى مركز جنيف للرقابة 
هذا  في  للمساعدة  طلباً  املسلحة  القوات  على  الدميوقراطية 

الشأن. 
لقد خرجت فكرة إعداد دليل إرشادي للجهات التشريعية في 
التشريعية  املصادر  غيا	  بسبب  النور  إلى  العربية  املنطقة 
التشريعات  إعداد  مجال  في  العاملون  كان  فقد  الضرورية؛ 
وصياغتها يبحثون عن مجموعة منتقاة من املعايير والقواعد 
والقوانني النموذجية املكتوبة باللغة العربية والتي تساعدهم 
الغاية، قرر  على صياغة تشريعات جديدة. وفي سبيل هذه 
للرقابة  جنيف  مركز  في  العاملون  واخلبراء  العر	  اخلبراء 
الدميوقراطية على القوات املسلحة العمل يداً بيد من أجل إعداد 
بعض األدوات العملية التي تسد الفراغ القائم في هذا اجلانب.

ملن أُِعّد هذا الدليل اإلرشادي؟  
جميع  رئيسية  بصورة  اإلرشادي  الدليل  هذا  يستهدف 
والذين  العربية  املنطقة  في  العاملني  واألشخاص  اجلهات 
أو  األمني  للقطاع  ناظمة  تشريعات  إعداد  إلى  يسعون 
تطوير التشريعات األمنية القائمة. ويضم هؤالء البرملانيني، 
غير  واملنظمات  القانونيني  واخلبراء  العموميني،  واملوظفني 
احلكومية. وهو على هذه الشاكلة مفيد للمسؤولني األمنيني، 
بالتشريعات  املهتمون  والطال	  الباحثون  عنه  يستغني  وال 

التي حتكم القطاعات األمنية باعتباره أداة مرجعية هامة.

عالم يحتوي هذا الدليل اإلرشادي؟ 
تتضمن مجموعة األدوات عدد من الكتيبات املوضوعة باللغتني 
وإرشادات،  وقواعد  معايير  وتقّدم  واالنكليزية،  العربية 
في  النموذجية  القوانني  لبعض  عملية  أمثلة  إلى  باإلضافة 

مجاالت عدة تقع ضمن التشريعات الناظمة للقطاع األمني. 
وقد مّت نشر بعض هذه األجزاء، في حني ما زال البعض اآلخر 

قيد اإلجناز:
• تشريع الشرطة

• تشريع املخابرات

• تشريع العدالة العسكرية

• اتفاقات مركز القوات

سوف يتم إضافة سلسلة جديدة عند احلاجة، وال شك 
كتيبات  بإضافة  احلالية  السلسلة  زيادة  إمكانية  في 

جديدة وفقا ملا تقتضيه احلاجة في املنطقة العربية.
لإطالع على أحدث املؤلفات واملنشورات الصادرة في 

هذا الشأن، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني:
www.dcaf.ch/publications

ما الهدف من هذا الدليل اإلرشادي؟ 
في  املييشييّرعييني  مساعدة  إلييى  اإلرشييييادي  الدليل  هييذا  يسعى 
املنطقة العربية على تلبية احتياجات مواطنيهم واالرتقاء إلى 
مستوى توقعاتهم. ففي الواقع، يتطلّع املواطنون العر	 إلى 
تلّقي خدمات مهنية من أجهزة الشرطة وقوى األمن العاملة 
في مجتمعاتهم، والتي يتحتم عليها أن تثبت فعاليتها وتأثيرها 
وأن تؤّمن احتياجات املواطنني. كما يتوقع املواطنون العر	 
االلتزام  وعناصرها  األمنية  واألجييهييزة  الشرطة  أجهزة  من 
بالقانون ومبعايير حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى خضوعهم 
الدليل  هييذا  يعمل  ولييذلييك،  وسلوكهم.  أدائييهييم  عن  للمساءلة 
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