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تقدمي

يعترب التعذيب من النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان التي ل ميكن 

تربيرها حتت اأي ادعاء كان؛ وهذا ما جعلها تثري ان�سغال وقلق خمتلف 

وقد  ودوليا.  وطنيا  اأو غري حكومية،  كانت  ر�سمية  واملوؤ�س�سات،  الفاعلني 

ا�ستطاع املنتظم الدويل اأن يبلور قواعد ومعايري واآليات للوقاية من التعذيب 

وبروتوكولت  دولية،  اتفاقيات  اعتماد  خالل  من  وذلك  اأثاره،  ومواجهة 

مبوجب  تعاقدية  هياآت  واإحداث  توجيهية،  ون�سو�س  ومبادئ  خا�سة، 

التفاقيات ذات ال�سلة، واأخرى غري تعاقدية من مقررين خا�سني وغريهم. 

لقد �سكلت هذه املمار�سة املهينة للكرامة الن�سانية واملجرمة بحكم القانون 

احلماية  منظومة  الأ�سا�سية يف  الق�سايا  اإحدى  الوطنية،  والقوانني  الدويل 

الدولية حلقوق الإن�سان.

ويف هذا الإطار، ا�سطلع الق�ساء الدويل والإقليمي بدور هام يف تطوير 

الجتهاد يف املو�سوع، و�ساهم يف اإغناء اجتهاد اللجن املخت�سة مبنظومة 

الأمم املتحدة. كما تبلورت مبادئ وبروتوكولت اختيارية تهم الفئات املعنية 

مهنيا من ق�ساة و�سابطة ق�سائية وحمامون واأطباء بهدف تطوير الأداء، 

وو�سع اأ�س�س حتدد اأدوار كل منها يف ا�سرتاتيجية الوقاية من التعذيب.

على  امل�سادقة  الكوين، من خالل  ال�سياق  هذا  املغرب يف  انخرط  وقد 

الختياري  الربوتوكول  التعذيب،  مناه�سة  )اتفاقية  ال�سلة  ذات  التفاقيات 

املرتبط بها، والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية...(؛ واعتماد قوانني 

جترم هذه املمار�سة، وفتح باب التق�سي اأمام الهياآت الدولية املخت�سة، ف�سال 

عن تطوير الآليات الوطنية حلقوق الإن�سان لال�سطالع بدورها يف هذا الباب.
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و�سمن هذا ال�سياق، اأولينا لهذا املو�سوع اأهمية خا�سة منذ �سنوات، من 

خالل الرتافع لدى ال�سلطات واملجتمع املدين، ملرافقة انخراط املغرب يف هذه 

الدينامية التي وجدت ترجمتها يف م�سل�سل العدالة النتقالية وخمرجاتها، 

وتعزيز مقومات دولة القانون واملوؤ�س�سات، وتوجت من خالل د�ستور 2011 

لتفاقية  الختياري  الربوتوكول  على  امل�سادقة  وكذا  التعذيب،  جرم  الذي 

مناه�سة التعذيب.

اإن هذه الدينامية هي التي جعلتنا يف مركز درا�سات حقوق الإن�سان 

امل�رضوع  نبلور هذا  ب�سوي�رضا،  التعذيب  الوقاية من  والدميقراطية وجمعية 

للوقوف على التطورات التي عرفها املغرب خالل العقد الأخري، من زاوية مكانة 

الق�ساء يف هذه املعركة، ويف ارتباط بتطور املقت�سيات القانونية والجتهاد 

وطنيا ودوليا، كم�ساهمة يف تقعيد ثقافة حقوقية وقانونية توؤ�سل مل�رضوع 

جمتمعي ت�سوده العدالة والقانون.

مع  خا�سة  امل�ساهمة،  لهذه  اأي�سا  منا�سبة  احلالية  الظرفية  اأن  ونعتقد 

اجلنائية،  امل�سطرة  وقانون  اجلنائي  القانون  ملراجعة  الآن  اجلاري  العمل 

املجرمة  املغربي  الد�ستور  يف  اجلديدة  املقت�سيات  مع  املالءمة  ومتطلبات 

للوقاية من  اآلية وطنية  اإىل ال�ستعداد اجلاري لإحداث  اإ�سافة  للتعذيب، 

التعذيب بعد م�سادقة املغرب على الربوتوكول الختياري. 

الإرادة  توفرت  متى  وب�رضعة  ب�سهولة  يتم  قد  القوانني  تغيري  اأن  �سحيح 

ال�سيا�سية، غري اأن تغيري العقليات وال�سلوك وتغيري الثقافة ال�سائدة، والنفتاح على 

الب�رضية واملوؤ�س�سات املخت�سة، يتطلب ت�سافر اجلهود، وو�سع خطط  ما تنتجه 

الرتبية والتكوين   الق�ساة والأطباء واملحامني وموؤ�س�سات  وا�سرتاتيجيات ي�سطلع 

هناك  اأن  اعتربنا  وقد  الر�سالة.  بهذه  للنهو�س  وتنفيذها  بلورتها  هام يف  بدور 

موؤ�رضات تدل على تطور يف هذا الجتاه، وتفتح اأفقا جديدا تبدو معه اأهمية اإبراز 

املمار�سات الف�سلى، والعمل اأكرث على ن�رض الثقافة التي تدعم هذا التطور. 
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لقد ارتاأينا اأن تكون هذه امل�ساهمة من خالل درا�سات ت�سمل البعد الدويل 

العقد  املغربي خالل  الق�سائي  الجتهاد  الق�سائي، وخمرجات  الجتهاد  يف 

ومتطلبات  حدودها  والقانونية،  الد�ستورية  امل�ستجدات  اإىل  اإ�سافة  الأخري، 

تطوير الت�رضيع متا�سيا مع الوثيقة الد�ستورية اجلديدة واللتزامات الدولية يف 

هذا املجال؛ وقدمنا النتائج الأولية لهذا العمل يف ور�سة �سملت ق�ساة ونيابة 

عامة وحمامون واأطباء لتبادل الراأي والتفكري، واإغناء ذلك من خالل العمل 

املهني والجتهاد والتجربة التي راكمها كل امل�ساركني وامل�ساركات يف الور�سة.

به  الذي حظيت  للتجاوب  وتقديرنا  ت�سكراتنا  عن  نعرب  اأن  هنا  ونود 

مبادرتنا من قبل وزارة العدل واحلريات، ووزارة الداخلية، واملوؤ�س�سات الأمنية 

)الأمن الوطني، والدرك امللكي، والقوات امل�ساعدة، واملندوبية العامة لإدارة 

وممار�سني  وطنية  وموؤ�س�سات  املدنية(  والوقاية  الإدماج،  واإعادة  ال�سجون 

حقوقيني، اأطباء وحمامني وجامعني ينتمون حلركة حقوق الإن�سان.

كما نعرب عن ت�سكراتنا لكل من �سفارة هولندا و�سفارة بريطانيا العظمى 

باململكة املغربية، على تف�سلهما بدعم هذا امل�رضوع.

العمل والتفكري اجلماعي  اإمكانية  اأخرى،  املبادرة مرة  اأكدت هذه  لقد 

بناءة،  بروح  النهو�س  ومتطلبات  الختالل،  ونقط  التقدم  مواطن  لر�سد 

ت�ستح�رض حتديات احلا�رض وم�ستلزمات التقدم. وال�سكر مو�سول هنا اأي�سا 

للباحثني الذين اأجنزوا ورافقوا هذا العمل الذي ناأمل اأن تكون له فائدة يف 

رهان  ك�سب  موقعه، يف  من  كل  املعنية،  الأطراف   كل  دعم جمهودات 

الوقاية من التعذيب وحماية احلقوق و�سيادة القانون.

احلبيب بلكو�س                            اإي�ستري �سوفلبريجر

رئي�س مركز درا�سات حقوق

الإن�سان والدميقراطية 

م�سوؤولة برنامج ال�رضق الأو�سط 

الوقاية  جمعية  اإفريقيا،  و�سمال 

من التعذيب )�سوي�رضا(
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التعذيب بني الت�شريع واالجتهاد

 على امل�ستوى الدويل

اإدوار دوالبال�س

جمعية الوقاية من التعذيب- �ضوي�ضرا
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الق�سم 1 - نطاق التفعيل املادي حلظر التعذيب

اأو  القا�سية  املعاملة  �رضوب  وباقي  التعذيب  تعريف  ق�سايا  تكت�سي 

اأهمية  بها  املتعلق  املادي  النطاق  وحتديد  املهينة،  املعاملة  اأو  الالاإن�سانية 

كبرية يف �سياق هذه الدرا�سة. اإذ اأن هذا التعريف يرتبط مبختلف اللتزامات 

القانونية املتعلقة بحظر التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة وخا�سة 

اإمكانية حتريك امل�سطرة الق�سائية.

الفقرة 1 - تو�سيحات بخ�سو�س عنا�رض التعريف

تعترب الق�سايا املتعلقة بتعريف التعذيب واملعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية 

اأو املعاملة املهينة ق�سايا حديثة العهد، ومرتبطة ب�سكل خا�س بالتطورات 

املتعلقة باإ�سفاء الطابع الق�سائي على مكافحة التعذيب وغريه من �رضوب 

�سوء املعاملة. والواقع، اأن تلك الق�سايا قد طرحت، للوهلة الأوىل، يف اإطار 

طرحت  كما   ،
2
ورواندا  

1
�سابقا ليوغو�سالفيا  الدولية  اجلنائية  املحاكم  عمل 

يف  وخا�سة  الدولية،  الق�سائية  الخت�سا�سات  باإنفاذ  يتعلق  فيما  اأي�سا 

ق�سيتي بينو�سي وح�سني هربي.

الإرهاب  حماربة  �سياق  يف  كربى  اأهمية  الق�سية  هذه  اكت�ست  كما 

الدويل حيث عمدت عدد من الدول اإىل التحلل من التزاماتها املتعلقة بحظر 

1- اأنظر على وجه اخل�سو�س: املدعي العام �سد. زينيل ديالليت�س واآخرون، T-IT-96-21، الدائرة 

 ،17 / 1-T-IT-95 ،البتدائية الثانية، حكم، 16 نوفمرب 1998؛ املدعي العام �سد. اأنتو فوروندزيا

الدائرة البتدائية الثانية، حكم 10 دي�سمرب 1998. املدعي العام �سد. داكوليوب كوناراك، رادومري 

كوفات�س وزوران فوكوفيت�س، IT-96-23 الق�سايا وIT-96-1 / 23، الدائرة البتدائية الثانية، حكم 

22 فرباير 2001؛ املدعي العام �سد. رادو�سالف برديانني، A-IT-99-36، دائرة ال�ستئناف، احلكم 

ال�ستئنايف، 3 اأبريل 2007.

الدائرة   ،4-T-ICTR-96 اأكاي�سو،  بول  جان  �سد.  العام  املدعي  اخل�سو�س  وجه  على  2- انظر 

البتدائية الأوىل 2 �سبتمرب 1998؛ املدعي العام �سد. لفوران �سيمانزا، A-ICTR-97-20، دائرة 

ال�ستئناف، احلكم ال�ستئنايف، 20 مايو 2005
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معتربة  واملهينة،  القا�سية والالإن�سانية  املعاملة  من �رضوب  وغريه  التعذيب 

اأن الأعمال املجرمة ل تخ�سع للتعريفات الدولية. وهكذا، حاولت الإدارة 

الأمريكية اإثبات اأن عمليات التعذيب ل يجب اأن ت�سمل �سوى تلك التي 

.
3
تت�سبب يف اآلم ل تطاق اإل ب�سعوبة

وللمقارنة، ودون الت�سكيك يف اأهمية هذه الق�سايا، جتدر الإ�سارة اإىل اأنه 

يف وقت اعتماد الأحكام العامة الرئي�سية املتعلقة بحظر التعذيب وغريه من 

�رضوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة يف الن�سو�س الدولية الرئي�سية 

الدويل  العهد  من   7 املادة  الإن�سان،  حلقوق  العاملي  الإعالن  من   5 )املادة 

اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة 5 من التفاقية الأمريكية حلقوق 

الإن�سان، املادة 5 من امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب، واملادة 3 

من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان(، مل تتم اإثارة اأي نقا�س حول تعريف 

.
4
هذه امل�سطلحات لأنها بدت من امل�سلمات بالن�سبة ملحرري هذه الن�سو�س

بل   1975 ل�سنة  املتحدة  الأمم  اإعالن  انتظار  ال�رضوري  من  كان  وقد 

واتفاقية الأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب �سنة 1984 لتتم مناق�سة واعتماد، 

. ومن اجلدير بالذكر اأي�سا اأن هذه التفاقية ل 
5
لأول مرة، تعريفا للتعذيب

حتدد �رضوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة )انظر اأدناه(.

3- مت تطوير هذا التف�سري ل �سيما يف �سل�سلة مذكرات يف بداية عام 2002. وقد متت اإعادة اإنتاجها 

 The Torture Papers – The road to Abu Ghraib، Karen J. Greenberg et Joshua يف

L. Dratel ، مطبعة جامعة كامربيدج 2005 �س 1249

العاملي حلقوق  اإيدي، والإعالن  اأ�سبيورن  يف  4- انظر على �سبيل املثال: هانز دانيولز، "املادة 5" 

الإن�سان: تعليق، ال�سكندنافية، جامعة ال�سحافة / مطبعة جامعة اأك�سفورد، اأو�سلو / نيويورك، 

من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية  1992، �س. 102؛ مارك J. بو�سيت، و"دليل  العمل" 

 / بو�سطن   / دوردريخت  للن�رض،  الأكادميية  كلوير   / النا�رضين  نيهوف  مارتينو�س  وال�سيا�سية، 

لنك�سرت، 1987، 851 �س

5- Herman J. BURGERS et Hans DANIELUS، The United Nations Convention 
against torture : a handbook on the Convention، Martinus Nijhoff Publishers / Kluwer 
Academic Publishers، Dordrecht / Boston، 1988.



االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 

11

تعريف التعذيب  -  1
اأ�سا�س كل  التعذيب  ملناه�سة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  املادة 1 من  ت�سكل 

حتليل لتعريف التعذيب. والواقع، اأنه اإذا كان البع�س قد حاول تاأويل م�سمونها، 

.
6
فاإن منطوقها مل يكن مو�سوع طعن، كما بات هذا التعريف متعارفا عليه

وللتذكري، فاإن هذا التعريف هو على النحو التايل:

»يق�سد »بالتعذيب« اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد، ج�سديا 

كان اأم عقليا، يلحق عمدا ب�سخ�س ما بق�سد احل�سول من هذا ال�سخ�س، 

اأو من �سخ�س ثالث، على معلومات اأو على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل 

ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه، هو اأو �سخ�س ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه 

هو اأو اأي �سخ�س ثالث - اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب لأي 

�سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه، اأو يحر�س عليه اأو يوافق 

ب�سفته  يت�رضف  اآخر  �سخ�س  اأي  اأو  ر�سمي  عنه موظف  ي�سكت  اأو  عليه 

الر�سمية. ول يت�سمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�سئ فقط عن عقوبات قانونية 

اأو املالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�سية لها.«

ثالثة  تتوفر  اأن  به  امل�سلم  من  اليوم  اأ�سبح  التعريف،  هذا  على  وبناء 

عنا�رض يف ممار�سة ما لعتبارها تدخل يف نطاق التعذيب:

- عذاب �سديد، ج�سدي كان اأو عقلي

اإثارة  والأكرث  بديهية  الأكرث  التعريف  عنا�رض  من  العن�رض  هذا  يعترب 

التعذيب.  �سلب  يدخل يف  الأمل  اأن  اإىل  بالنظر  بديهية  الأكرث  للجدل: 

اإن مل يكن من امل�ستحيل،  اأنه من ال�سعب،  اإثارة للجدل باعتبار  والأكرث 

حتديد ما هو العذاب ال�سديد يف املجرد.

6- املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة التي اأقرت لأول مرة الطبيعة العرفية يف ق�سية 

459 املدعي العام �سد. ديالليت�س واآخرين، مرجع �سابق. هام�س 1، § 
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ووعيا منها بهذه ال�سعوبة اأكدت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، 

يف وقت مبكر، باأن هذا التو�سيف »يعتمد على خمتلف ظروف الق�سية، 

خا�سة مدة املعامالت والآثار اجل�سدية اأو العقلية، واأحيانا اجلن�س والعمر 

.
7
واحلالة ال�سحية لل�سحية، الخ... «

ومع ذلك، جاءت املحكمة اجلنائية ليوغو�سالفيا �سابقا لتوؤكد اأن »تقييم 

�سدة هذه املعاملة ال�سيئة اأو تلك، يتطلب تقييم اخلطورة املو�سوعية لل�رضر 

الواقع، وخا�سة طبيعة وهدف وا�ستمرارية الأعمال املرتكبة. كما ياأخذ بعني 

العتبار اأي�سا معايري ذاتية، مثل احلالة ال�سحية العقلية والبدنية لل�سحية، 

والنتائج املرتتبة على املعاملة التي خ�سعت لها، ويف بع�س احلالت، عوامل 

و�سعيتها  وكذا  لل�سحية،  ال�سحية  احلالة  اأو  واجلن�س  العمر  مثل  اأخرى 

 ويف ق�سية اأخرى اعتربت املحكمة نف�سها اأن عنا�رض مثل الثقافة 
8
الدونية.«

.
9
اأو الدين اأو البيئة الجتماعية لل�سحية ينبغي اأن توؤخذ بعني العتبار

وعالوة على ذلك، ينبغي اأن يو�سع يف العتبار اأن الأمل املعني ميكن 

اأن يكون ج�سديا اأو عقليا. ففي الت�سور التقليدي للتعذيب، يفر�س البعد 

املادي نف�سه. غري اأنه من املهم عدم اإهمال البعد العقلي الذي ميكن اأن ينتج 

اإحلاق �رضر عميق  اإىل  الرامية  لالأ�ساليب  الفعلي  التنفيذ  اأو  »التهديد  عن 

 ومن بني هذه الأ�ساليب ميكن اأن نذكر احلرمان 
10
بالقدرات اأو بال�سخ�سية.«

7- اأيرلندا �سد اململكة املتحدة، رقم 71/5310، املحكمة الأوروبية )ال�سل�سلة A( رقم 25، احلكم 

ال�سادر يف 18 يناير 1978، §. 162

الدائرة   ،T-36-99-IT برادنان،  رادو�سالف  �سد  العام  املدعي  ق�سية  املثال  �سبيل  على  انظر   -8

البتدائية الثانية، احلكم )1(، �سبتمرب 2004، الفقرة. 484.

 30 احلكم،  الثانية،  البتدائية  الدائرة   ،T-66-03-IT واآخرين،  ليماي  العام �سد  املدعي  انظر   -9

نوفمرب 2005، فقرة 237.

10- تعريف مقرتح من قبل اأطباء املنظمات غري احلكومية حلقوق الإن�سان يف تقرير لها عام 2005، 

التي ا�ست�سهد بها هرنان ريي�س، "اأ�سواأ الندوب لي�ست دائما بدنية: التعذيب النف�سي. »املجلة الدولية 

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/ ،2007 لل�سليب الأحمر، العدد 867، عام

article/review/review-867-p591.htm
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اجلن�سية  والإذللت  والإهانة  والتخويف  النفرادي،  واحلب�س  النوم،  من 

والثقافية احلادة، وا�ستخدام التهديدات والفوبيات ق�سد التخويف من املوت 

اأو الإ�سابة، واللجوء اإىل »تقنيات« مثل التعري الق�رضي، والتعري�س لدرجات 

11
حرارة �سقيعية، واحلرمان من النور، الخ 

احل�سول على هدف  -  1
على  للح�سول  ال�سعي  على  للتعذيب  املوؤ�س�س  الثاين  العن�رض  ينطوي 

هدف معني. فبعد اأن اأهمل هذا العن�رض لفرتة طويلة يف ممار�سة الهيئات 

باهتمام جديد خا�سة من  اأ�سبح يحظى  ال�سلة،  ذات  والإقليمية  الدولية 

اأجل التمييز بني التعذيب من جهة و�رضوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية 

12
اأو املهينة من جهة اأخرى )انظر اأدناه(.

هكذا تقرتح املادة الأوىل من اتفاقية الأمم املتحدة لئحة تعترب غري 

من  اأو  ال�سخ�س،  هذا  من  احل�سول  »بق�سد  املبتغاة:  لالأهداف  جامعة 

�سخ�س ثالث، على معلومات اأو على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه 

اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه، هو اأو �سخ�س ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي 

�سخ�س ثالث - اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب لأي �سبب من 

الأ�سباب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه« 

ينزل  اأن   « اأن  على  لروما  الأ�سا�سي  للنظام  اجلرائم  اأركان  تن�س  كما 

مرتكب اجلرمية الأمل اأو املعاناة بق�سد احل�سول على معلومات اأو انتزاع 

11- هرنان ريي�س، "اأ�سواأ الندوب لي�ست دائما بدنية: التعذيب النف�سي. »املجلة الدولية لل�سليب 

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/ ،2007 الأحمر، العدد 867، عام

ht.p591-867-review/review

 ،VII 2000 12- انظر على �سبيل املثال: اإلهان �سد تركيا، رقم 93/22277، تقارير الأحكام والقرارات

احلكم ال�سادر يف 27 يونيو 2000، § 85: " اإ�سافة اإىل خطورة املعامالت، يفرت�س مفهوم التعذيب 

وجود عن�رض ال�ستهداف، املن�سو�س عليه  يف التفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب ".
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اعرتاف، اأو بفر�س عقوبة اأو التخويف اأو الإكراه، اأو لأي �سبب يقوم على 

13
التمييز من اأي نوع.« 

هذا  وبخ�سو�س  الالئحة،  هذه  بخ�سو�س  عليه  التاأكيد  يجب  ما  اإن 

هدف  حتقيق  يبتغي  التعذيب  جرمية  مرتكب  اأن  هو  عام  ب�سكل  املعيار 

حمدد )النية اجلرمية ح�سب م�سطلحات القانون اجلنائي(. لذلك يجب اأن 

تكون هناك نية وراء مثل هذا ال�سلوك. اأي اأن التعذيب لي�س عمال جمانيا.

- تورط موظف عمومي.

من الأرجح اأن العن�رض الأخري هو الأ�سهل من حيث التحكم فيه نظرا 

هذا  ويجد  عمومي.  ملوظف  املبا�رض  غري  اأو  املبا�رض  بالتورط  يتعلق  لأنه 

ال�رضط اأ�سا�سه من جهة يف النظام القانوين للقانون الدويل حلقوق الإن�سان، 

ومن جهة ثانية يف �رضورة التاأكيد على امل�سوؤولية اخلا�سة لأعوان الدولة.

الإن�سان  القانوين حلماية حقوق  النظام  اأن  الأول، ومبا  الأ�سا�س  فبخ�سو�س 

تابع للقانون الدويل العام، فمن غري املمكن من الناحية القانونية اأن يجرم هذا الأخري 

�سلوك الفاعلني اخلوا�س باعتبار اأن القانون الدويل يطال فقط �سلوك الدول.

املفيد  فمن  الأ�سا�سية،  امل�سلمة  مراجعة هذه  املمكن  واإذا كان من غري 

تدقيقها بطريقتني خمتلفتني. من جهة، فاإن القانون اجلنائي الدويل، الذي 

يجرم �سلوك الأ�سخا�س، بغ�س النظر عن ارتباطهم الوظيفي بدولة معينة، 

ل يعتمد هذا العن�رض يف تعريفه للتعذيب. وهكذا، فاإن تعريف التعذيب 

. كما 
14
الوارد يف املادة 8-2-ه من نظام روما الأ�سا�سي ل يذكر هذا العن�رض

13- الوثائق الر�سمية جلمعية الدول الأطراف يف نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

الدورة الأوىل، نيويورك، 3-10 �سبتمرب 2002.

14- )ملادة 8-2-ه( التعذيب يعني تعمد اإحلاق اأمل �سديد اأو معاناة �سديدة، �سواء بدنيا اأو عقليا، 

ب�سخ�س حتت احلرا�سة اأو املراقبة؛ ل يت�سمن معنى هذا امل�سطلح الأمل اأو العذاب النا�سئ فقط عن 

عقوبات قانونية اأو مالزما لها اأو عقوبات عر�سية ناجتة عنها.
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اأكدت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة يف ق�سية كوناراك اأن 

تعريف التعذيب مبوجب القانون الدويل الإن�ساين ل ي�سرتط تدخل موظف 

.
15
عمومي اأو اأي �سخ�س يت�رضف نيابة عنه

من جهة اأخرى، �رضعت هيئات حماية حقوق الإن�سان، ويف مقدمتها 

درا�سة  يف  الإن�سان،  حلقوق  الأوروبية  واملحكمة   
16
الإن�سان حقوق  جلنة 

اإذا كان  الأفراد، وخا�سة  قبل  ترتكب من  التي  الإن�سان  انتهاكات حقوق 

وقوع هذه الأفعال ناجم عن اإهمال الدولة حلماية الأ�سخا�س املقيمني فزق 

ترابها. على �سبيل املثال، ميكن للمحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان فح�س 

بالعنف  يتعلق  فيما  التفاقية  من   3 املادة  مبوجب  ع�سو  دولة  م�سوؤولية 

ناجم عن  الأفعال  وقوع هذه  كان  اإذا  عاد،  �سخ�س  يرتكبه  الذي  املنزيل 

 .
17
غياب عناية الدولة بحماية ال�سحية بعد اأن مت اإ�سعارها بهذا اخل�سو�س

تاأخذ  اأخرى،  اإىل دولة  اأي �سخ�س  اإعادة  اأو  وباملثل، ففي حالت طرد 

املحكمة بعني العتبار الإ�ساءة التي ميكن اأن يرتكبها اأ�سخا�س خوا�س لتقييم 

18
مدى مطابقتها لأحكام املادة 3 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان.

قمنا  التي  التعريف  ق�سايا  فاإن  قبل،  ذلك من  اإىل  الإ�سارة  وكما متت 

بتحليلها تكت�سي اأهمية كربى خا�سة فيما يت�سل بتحريك امل�سطرة اجلنائية.

15- املدعي العام �سد دراكوليوب كونراك، ردامري كوفاك وزوران فوكوفيت�س، مرجع مذكور، 

الهام�س 1، الفقرات 466 - 497

.13 16- التعليق العام رقم HRI / GEN / 1 / Rev.9 ،20 )املجلد الأول(، § 

17- انظر على وجه اخل�سو�س: اأ. �سد  اململكة املتحدة، رقم 94/25599، تقارير VI-1998، احلكم 

ال�سادر يف 23 �سبتمرب 1998. انظر على �سبيل املثال: H.L.R. �سد. فرن�سا، رقم 94/24573، تقارير 

III - 1997، احلكم ال�سادر يف 29 اأبريل 1997

18- املقاربة الهرمية التي �سادت لفرتة طويلة جتد م�سدره �سمن تعريف اإعالن 1975، حيث تن�س 

املادة 1-2 على ما يلي: "ي�سكل التعذيب �سكال متفاقما ومتعمدا من �رضوب العقوبة اأو املعاملة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة .
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2- تعريف املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية واملعاملة املهينة
تطرح م�ساألة تعريف املعاملة القا�سية اأو الال اإن�سانية اأو املعاملة املهينة 

ب�سكل خمتلف باعتبار اأنه ل يوجد تعريف موحد اأو معرتف به كتعريف 

متعارف عليه يف مثل هذه الأعمال. ولذلك فمن ال�رضوري حتليل ممار�سة 

الهيئات املخت�سة للو�سول اإىل حتديد عنا�رض التعريف.

وللقيام بذلك ل بد من تقدمي تو�سيحني.

اأول، ينبغي التمييز بني »�رضوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية« وغريها 

من »املعاملة املهينة«. فغالبا ما يعترب هذين امل�سطلحني كتلة واحدة، يف 

حني اأنهما خمتلفان كما �سرنى اأدناه.

»املعاملة  و  الالاإن�سانية«  اأو  القا�سية  »املعاملة  اإىل  النظر  ينبغي  ثانيا، 

قد  املخت�سة  الهيئات  كانت  فاإذا  التعذيب.  عن  م�ستقل  ب�سكل  املهينة« 

اعتمدت، يف الأ�سل، مقاربة تقيم عالقة بني التعذيب من جهة واملعاملة 

وهي عالقة ت�ستند  القا�سية / الالاإن�سانية واملعاملة املهينة من جهة اأخرى – 

- فاإن نف�س الهيئات اأ�سبحت، اليوم، 
19
يف املقام الأول على درجة �سدة الأمل 

تقر با�ستقاللية كل من هذه الأفعال كما اأن لها جمالت مادية خمتلفة:

اأ - املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية

قبل امل�سي قدما يف حتليلنا، من ال�رضوري الإ�سارة اإىل اأن م�سطلح 

.
20
»قا�سية« و«ل اإن�سانية« مرادفان ميكن ا�ستعمالهما بدون متييز

19- ويف هذا ال�سدد يرى املدعي العام �سد / ديالليت�س واآخرون، مرجع �سابق. مرجع مذكور الهام�س 

1، الفقرة 552، ذكره �س. دروجي ،» Un véritable leitmotiv «، حظر التعذيب وغريه من �رضوب 

�سوء املعاملة يف القانون الدويل الإن�ساين، املجلة الدولية لل�سليب الأحمر، العدد 867، 2007

20-http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-

867-p515.htm
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فالجتهاد والنظرية اأ�سبحا يتفقان على �رضورة توفر عن�رضين لي�سكل 

عمال ما معاملة قا�سية اأو لاإن�سانية:

عذاب �سديد ج�سدي اأو عقلي 	 

فكما هو ال�ساأن بالن�سبة للتعذيب، فاإن بعد العذاب يعترب مركزيا يف »املعاملة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية«. ولكن وخالفا للتعذيب، يجب اأن يكون م�ستوى العذاب 

»قا�سيا« )sévère( بينما يجب اأن يكون »�سديدا«aigue بالن�سبة للتعذيب.

وتكمن ال�سعوبة يف هذا التمرين يف »حتديد حجم« م�ستوى العذاب. 

فكما هو ال�ساأن بالن�سبة للتعذيب، فاإن الهيئات املخت�سة، �سواء تعلق الأمر 

، تتفق 
22
اأو املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان

21
باملحاكم اجلنائية الدولية 

على الأخذ بعني العتبار عوامل ال�سن واجلن�س واحلالة ال�سحة لل�سحية.

تورط موظف عمومي

ي�ستجيب �رضط تورط موظف عمومي لنف�س احلالت املتعلقة بالنظام 

القانوين للحماية الدولية حلقوق الإن�سان. ومن ثمة ل يبدو من ال�رضوري 

املزيد من حتليل هذا املعيار.

اأو الالاإن�سانية  اأف�سل للفرق بني املعاملة القا�سية  وعمال على ا�ستيعاب 

من جهة والتعذيب من جهة ثانية، جتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سعي لتحقيق 

هدف معني غري مطلوب حتى يتم و�سف معاملة معينة باأنها من �رضوب 

املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية. فلي�س من ال�رضوري اأن يكون مرتكب هذه 

املعاملة يحركه غر�س معني. وهذا يعني اأن املعامالت القا�سية اأو الالاإن�سانية 

ميكن اأن تنجم مثال عن نق�س يف املوارد، وعن م�سكل يتعلق بالتنظيم اأو 

التن�سيق بني خمتلف املوؤ�س�سات.

21- مرجع �سابق. هام�س 8 و 9.

22- مرجع �سابق. هام�س 8 و 9.



االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 

18

ذات  الهيئات  جمموع  بني  امل�سرتكة  التعريف  عنا�رض  على  وبناء 

اأو  اأفعال  الالاإن�سانية« ت�سمل  اأو  القا�سية  الخت�سا�س، فاإن فئة »املعامالت 

العقوبات  املوت،  ال�سيئة، ظاهرة ممر  العتقال  مثل: ظروف  ق�سور  اأوجه 

.
23
اجل�سدية، وانعدام الرعاية الطبية املنا�سبة

ب - املعاملة املهينة

تتمثل الفئة القانونية الأخرية يف »املعاملة املهينة«. وعلى خالف الفئتني 

ال�سابقتني، فاإن م�ساألة املعاناة لي�ست مركزية يف تعريف هذه الفئة. اإذ اأن هذه 

الفئة من املعامالت تتمحور حول الرغبة يف الإذلل، والتنقي�س من ال�سحية.

التالية عن املعاملة املهينة: تعري�س  اإىل الأمثلة  وهكذا، متت الإ�سارة 

ال�سخ�س ل�رضوب من املعاملة اأو عقوبة تذله ب�سكل فا�سح اأمام اأ�سخا�س 

اأ�سكال خطرية من  وعيه؛  اأو �سد  اإرادته  للتحرك �سد  تدفعه  اأو  اآخرين 

املت�سخة؛ حلق  ال�سماح ل�سجني بتغيري مالب�سه  العن�رضي؛ رف�س  التمييز 

مالئمة  غري  ظروف  الب�رضية؛  الدروع  ا�ستخدام  كعقاب؛  واللحية  الراأ�س 

للحجز، فر�س اأعمال تنم عن اخل�سوع؛ اإجبار ال�سجناء على ق�ساء حاجاتهم 

يف مالب�سهم، اأو العي�س يف خوف م�ستمر من تعر�سهم لعمليات العتداء 

24
اجل�سدي اأو العقلي اأو اجلن�سي.

ومهاما كان من ال�رضوري اإثارة هذه الق�سايا، فاإنها قد تظهر ذات طابع 

تقني للغاية وحتجب الروؤية ال�سمولية ملجال التطبيق املادي حلظر التعذيب 

و�رضوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املعاملة املهينة. ولذلك، فاإن هذه 

الروؤية ال�سمولية هي التي نقرتح التطرق لها يف الفقرة التالية. 

23- مرجع �سابق. الهام�س  20.

24- ملزيد من التفا�سيل، انظر �س. دروجي، »Un véritable leitmotiv«حظر التعذيب وغريه من 

�رضوب �سوء املعاملة يف القانون الدويل الإن�ساين، املجلة الدولية لل�سليب الأحمر، العدد 867، عام 

،2007
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الفقرة 2 - التو�سع التدريجي لنطاق التنفيذ

اإ�سافة اإىل ق�سايا التعريف التي قمنا بتحليها اأعاله، يالحظ تو�سع تدريجي 

لنطاق تنفيذ حظر التعذيب و�رضوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

الدولية  الهيئات  خمتلف  قبل  من  به  املعرتف  التو�سع  هذا  ويكت�سي 

والإقليمية دللة خا�سة فيما يتعلق بعملية احلرمان من احلرية التي باتت 

املعاملة،  �سوء  حظر  يف جمال  ال�سلة  ذات  باملعايري  تام  ب�سكل  م�سمولة 

لي�ساهم بذلك يف حت�سني حماية حقوق الأ�سخا�س املحرومني من احلرية.

�سنعر�س يف هذه الفقرة ب�سكل موجز كيف ينفذ حاليا حظر التعذيب 

و�رضوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة خالل اللحظات الأ�سا�سية 

من احلرمان من احلرية املتمثلة يف العتقال )1(، واأ�ساليب ال�ستجواب )2 (، 

وال�رضوط املادية لالحتجاز )3(.

والنقل االعتقال   -  1
اأولت كل من جلنة الأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب واملحكمة الأوروبية 

حلقوق الإن�سان اهتماما خا�سا لظروف العتقال والنقل يف ارتباط بحظر 

التعذيب واملعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

كما اأن جلنة مناه�سة التعذيب، ويف اإطار فح�س تقارير الدول الدورية، 

هكذا  لخت�سا�ساتها.  خا�سعة  العتقال  اإجراءات  اأن  اعتربت  ما  �رضعان 

 
25
تعترب اللجنة،على �سبيل املثال، اأن ا�ستخدام الكالب للحفاظ على النظام

 ي�سكالن خرقا لالتفاقية، اأو على الأقل مو�سوع قلق.
26
ووح�سية ال�رضطة

25-http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-

867-p515.htm

182، التقرير الدوري الثالث   § ،44/52 / A ،1997 26- تقرير جلنة مناه�سة التعذيب 10 �سبتمرب

للدمنارك.
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كما نظرت املحكمة الأوروبية، وخ�سو�سا مع قرارات ق�سية كال�س �سد 

اإىل اإجراءات العتقال 
29
 وريبهوك �سد �سلوفانيا 

28
 ورانيني �سد فنلندا

27
اأملانيا

اأن الأمر  الثالثة من التفاقية الأوروبية. واعتربت املحكمة  من زاوية املادة 

يتعلق بتقدير )عبء الإثبات على الدولة الطرف( اإىل اأي حد اأدت عملية 

اعتقال ال�سخ�س اأو نقله اإىل ال�ستخدام املفرط للقوة الذي ي�سكل يف حد 

ذاته انتهاكا للمادة الثالثة.

اأ�ساليب اال�ستجواب  -  2
املخت�سة  الهيئات  لرقابة  ال�ستجواب  اأ�ساليب  تخ�سع  اأن  الطبيعي  من 

ومع  املهينة.  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  واملعامالت  التعذيب  حظر  زاوية  من 

التعذيب  ملناه�سة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  من   11 املادة  تقت�سي  وبينما  ذلك، 

وتعليماته  ال�ستجواب،  قواعد  املنظم  ال�ستعرا�س  قيد  دولة  كل  تبقى   « اأن 

الأ�سخا�س  ومعاملة  بحجز  املتعلقة  الرتتيبات  وكذلك  وممار�ساته،  واأ�ساليبه 

الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال التوقيف اأو العتقال اأو ال�سجن يف اأي 

اإقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية، وذلك بق�سد منع حدوث اأي حالت تعذيب«، 

يالحظ اأن مراقبة الآليات تهم فقط تقييم مدى توافق اأ�ساليب ال�ستجواب مع 

املتطلبات املرتبطة بحظر التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة. اإذ مل يتعلق 

الأمر، يف اأي وقت، بالن�سبة لهذه الآليات بامل�سادقة على اأ�ساليب ال�ستجواب.

27- انظر على �سبيل املثال: تقرير جلنة مناه�سة التعذيب، 1 يناير A / 49 ،1994/44، يف التقرير 

التقرير  اأو تقرير جلنة مناه�سة التعذيب 10 �سبتمرب 1997، املرجع نف�سه،  الدوري الثاين لليونان. 

الدوري الثالث لالأرجنتني عن وح�سية ال�رضطة املنت�رضة والتي ت�سكل اأ�سا�س العامالت املخالفة للمادة 

16 من اتفاقية الأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب.

 ،viii 1997 28- رانينن �سد. فنلندا، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ، تقارير الأحكام والقرارات

16 دي�سمرب 1997

29- ريبوك �سد. �سلوفينيا، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ، ورقة. 95/29462، غري من�سورة، 

28 نوفمرب 2000



االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 

21

بعد هذا التحفظ، جتدر الإ�سارة، على �سبيل املثال، اإىل اأن هذه امل�ساألة 

، واملحكمة 
30
اأخذت حيزا كبريا من عمل جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان

 
32
 واملحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا �سابقا

31
الأوروبية حلقوق الإن�سان

التي حددت تباعا و / اأو بالتوازي اأ�ساليب ال�ستجواب التي تتعار�س مع 

اتفاقية مناه�سة التعذيب.

ومع ذلك، وبغ�س النظر عن هذه الق�سايا املتعلقة بالتو�سيف القانوين 

لأ�ساليب ال�ستجواب، من املهم اإثارة النتباه اإىل امل�ساهمة الكربى للمحكمة 

الأوروبية حلقوق الإن�سان يف حماية اأف�سل لالأ�سخا�س املجردين من احلرية. 

اإذ اأن التاأكيد يف ق�سية اأك�سوي �سد تركيا اأنه »عندما يو�سع فرد حتت 

لزاما على  اأ�سيب، ي�سبح  اأنه  النظرية يف �سحة جيدة ونالحظ  احلرا�سة 

الدولة اأن تقدم تف�سريا معقول لأ�سل الإ�سابة، حتت طائلة تطبيق املادة 

، فاإن املحكمة عك�ست، بذلك، عبء الإثبات.
33
الثالثة «

30- انظر على �سبيل املثال املرا�سالت التالية: C. رقم R.2 / 8، ق�سية اآنا ماريا غار�سيا لنزا نيتو 

�سد. اأوروغواي،. املوؤرخة 3 اأبريل  C ،1980. رقم R.2 / 9، ق�سية. اإدغاردو دانتي �سانتول فالكادا  

�سد. الأوروغواي،. يف 26 اأكتوبر 1979؛ C. رقم 1982/124، ق�سية  نينا موتيبا �سد  زائري، 25 

مار�س 1983؛ C. رقم 1995/635، ق�سية اإيفان موري�سون �سد. جامايكا،27 . يوليو C.1998. رقم 

1988/277، ق�سية. تريان جيجني  �سد الإكوادور26  مار�س 1992.

الكتاب  الإن�سان،  الأوروبية حلقوق  اللجنة  تقرير  اليونانية،  الق�سية  املثال:  �سبيل  على  31- انظر 

 18 يليها،  وما    186 �س�س   ،XII املجلد.   ،1969 الإن�سان،  الأوروبية حلقوق  لالتفاقية  ال�سنوي 

نوفمرب 1969؛ اأك�سوي �سد. تركيا، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، تقارير الأحكام والقرارات 

VI-1996، 18 دي�سمرب 1996؛ ال�سلموين �سد فرن�سا، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ، تقارير 
الأحكام والقرارات V 28-1999 يوليو 1999؛ ديكم �سد. تركيا، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان 

D. H.، ورقة. رقم 92/20869، 11 يوليو عام 2000.

32- انظر، على �سبيل املثال، بالإ�سافة اإىل احلالت املذكورة يف املقطع ال�سابق: املدعي العام �سد. 

دراغان  يو�سيبوفيت�س،  دراغو  كوبري�سكيت�س،  فالتكو  كوبري�سكيت�س،  مرجان  كوبري�سكيت�س،  زوران 

بابيت�س، وفالدميري �سانتيك ويعرف اأي�سا با�سم "فالدو" IT-95-16، الدائرة البتدائية، 14 يناير 2000.

 ،VI.-1996 33- اأك�سوي �سد. تركيا،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، تقارير الأحكام والقرارات

.61 18 كانون الأول عام 1996، § 
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- الظروف املادية لالحتجاز  3
ل �سك اأن مراقبة الظروف املادية لالحتجاز من قبل الهيئات املخت�سة 

يف جمال حماية الأ�سخا�س املجردين من احلرية ت�سكل تطورا كبريا خالل 

املذكورة  التعاريف  تطور  مع  وثيقة  عالقة  يف  الأخرية  الع�رضين  ال�سنوات 

اأو  القا�سية  التحديد الأوتوماتيكي لفئتي »املعامالت  اأعاله، وعلى الأخ�س 

الالاإن�سانية« و»املعامالت املهينة«.

ل ت�سعى هذه الدرا�سة لإجراء حتليل �سامل لالجتهادات الق�سائية يف 

هذا املجال. ومع ذلك، ميكن التاأكيد، ب�سكل اإجمايل، اأن الهيئات الرقابية 

تويل اهتماما خا�سا لظروف الحتجاز وتتاأكد من كون املجردين واملجردات 

من احلرية »يعاملون )يعاملن( بال�سجن معاملة اإن�سانية وباحرتام للكرامة 

املتاأ�سلة لالإن�سان «.

وهكذا، تعترب املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان اأن »املادة الثالثة من 

اأن يكون كل �سجني معتقال  اأن حتر�س على  الدولة  التفاقية تفر�س على 

ظروف تتوافق مع احرتام كرامة الإن�سان، واأن قواعد تنفيذ هذا الإجراء ل 

الكامنة يف  املعاناة  م�ستوى  تتجاوز  اأو �سائقة حادة  ملحنة  املعني  تخ�سع 

الحتجاز، واأنه بالنظر مل�ستلزمات عملية العتقال يتم تاأمني �سحة وهناء 

 عمليا، تراقب 
34
ال�سجني على نحو كاف، مبا يف ذلك الرعاية الطبية الالزمة «

معظم الهيئات ذات الخت�سا�س يف هذا املجال، حاليا، العديد من اجلوانب 

بتقنني  اأو   ،
35
الكتظاظ بعدم  املتعلقة  �سواء  ال�سجني  العتقال  من  املادية 

34- كودل �سد بولندا 26 اأكتوبر 2000، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، ورقة. رقم 96/30210، غري من�سورة.

12-15. اأو على   § ،]10 )97( INF / CPT[ 35- انظر على وجه اخل�سو�س التقرير العام ال�سابع

�سبيل املثال Torreggiani واآخرون $a  اإيطاليا، ورقة. رقم 09/43517، املحكمة الأوروبية حلقوق 

الإن�سان ، الفرع 2. 8 يناير 2013.
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النور  اأو  التهوية  اأو غياب   ،
38
الطبية الرعاية  اأو عدم وجود   ،

37
واملاء  

36
الطعام

، وعدم كفاية املرافق ال�سحية والظروف 
39
الطبيعي

 اأو 
42
، والعقبات التي حتول دون حرية املرا�سالت

41
، وممار�سة العبادة

40
ال�سحية

.
43
الأن�سطة املقرتحة على املعتقلني خالل اليوم

الدول:  م�سوؤولية  من  الوقائية  التدابري  باأن  –االإقرار   2 الق�سم 

مثل ال�سمانات االأ�سا�سية

الدول  التعذيب  ملناه�سة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  من  الثانية  املادة  تلزم 

الأطراف باتخاذ التدابري الالزمة ملنع التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة.

ومن �سمن هذه التدابري الوقائية، حددت اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب 

حمام،  اإىل  الو�سول  »اأ�سا�سية«:  بكونها  تو�سف  رئي�سية،  تدابري  ثالثة 

والو�سول اإىل طبيب، واحلق يف اإبالغ الأقارب بالعتقال.

36- بالن�سبة  للجنة حقوق الإن�سان التابعة لالأمم املتحدة، انظر C. رقم 1988/289، ق�سية. ديرت 

�سد  و�ستيوارت  �سميث  ايرول  ق�سية   ،.C  1995/668 ورقم   1992 مار�س   26 بنما،  �سد  وولف 

العام �سد  انظر املدعي  الدولية ليةغ�سالفيا،  بالن�سبة للمحكمة اجلنائية  اأبريل 1999.  جامايكا، 8 

.681 تيهومري بال�سكيت�س، IT-95-14، الدائرة البتدائية، 3 مار�س 2000 § 

.1097 37- املدعي العام �سد  دو�سكو تاديت�س "م�سح" IT-94-1-T، الدائرة البتدائية 14 يوليو 1997 § 

1109 وما يليها. 38- املرجع نف�سه، § 

C -39. رقم 1997/750، ق�سية  �سيلبريت دايلي ا�سد جامايكا، 31 يوليو 1998. 7 )6(؛ C. رقم 

1992/594، ق�سم ال�سوؤون املالية. فيليب ايرفينغ �سد  ترينيداد وتوباغو، 20 اأكتوبر 1998.

49  § ،]3 )92( Inf / 40- انظر على �سبيل املثال التقرير العام الثاين2 ]اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب

41- انظر على �سبيل املثال ق�سية املدعي العام �سد زوران كوبري�سكيت�س، مرجان كوبري�سكيت�س، 

فالتكو كوبري�سكيت�س، دراغو يو�سيبوفيت�س، دراغان بابيت�س، وفالدميري shjdm ويعرف اأي�سا با�سم 

166 "فالدو" IT-95-16، الدائرة البتدائية، و 14 يناير 2000، § 

42- التقرير الأويل جلمهورية تنزانيا املتحدة، تقرير جلنة حقوق الإن�سان، A / 36/40، 1981، الفقرة. 212.

C -43. رقم 1988/326، ق�سية  هرني كالينغا �سد زامبيا،27  يوليو 1993، الفقرة. 6 )5(؛ C. رقم 

1993/529، ق�سم ال�سوؤون املالية. هرفني اإدواردز �سد. جامايكا، 28 يوليو 1999. انظر اأي�سا التقرير 

 .48-47  § ،]3 )92( Inf / العام الثاين ]اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب
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و�سيتم عر�س هذه »ال�سمانات الأ�سا�سية« الثالث ومناق�ستها مبزيد من 

التف�سيل يف هذا الق�سم.

الفقرة 1 - الو�سول اإىل حمام

من  التجريد  من  الأوىل  اللحظات  منذ  ملحام  الفعلي  احل�سور  يعترب 

احلرية، �سواء من طرف من القانون الدويل حلقوق الإن�سان اأو العديد من 

القوانني الوطنية، اأداة فعالة ب�سكل خا�س حلماية احلقوق الأ�سا�سية لالأفراد 

املجردين من حريتهم.

وب�سكل اأكرث حتديدا، يجب حتليل هذه امل�ساألة يف اأفق منع التعذيب 

وغريه من �رضوب �سوء املعاملة و�سمن منطق �سمان احلق يف املحاكمة 

العادلة يف ذات الآن.

و�سنعمل على حتليل هذين الأفقني املتكاملني يف هذه الفقرة.

1 – الو�سول اإىل حمام والوقاية من �سوء املعاملة
تعود اأهمية ح�سور حمام منذ ال�ساعات الأوىل من التجريد من احلرية 

اإىل مالحظتني. من جهة، فالدقائق اأو ال�ساعات الأوىل بعد العتقال هي 

فاإن  اأخرى،  جهة  ومن  اأكرث.  مرتفعا  املعاملة  �سوء  خطر  فيها  يكون  التي 

تواجد طرف ثالث )املحامون والأطباء امل�ستقلون، والآليات امل�ستقلة للزيارة 

والأ�رض...( يف اأماكن احلرمان من احلرية ي�ساهم يف منع التعذيب وغريه 

من �رضوب �سوء املعاملة على خالل و�سع حد لبقاء العالقة منح�رضة بني 

ال�سخ�س املجرد من احلرية و�سلطة الحتجاز.

اأ - التاأكيد على مبداأ

وبناء على هذه املالحظتني، جعلت اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب ح�سور 

حمام منذ ال�ساعات الأوىل من الحتجاز اإحدى ال�سمانات الأ�سا�سية ملنع 

التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة.
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وهكذا، ومنذ تقريرها ال�سنوي الثاين، اأكدت ما يلي:

»تعلق اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب اأهمية خا�سة على ثالثة حقوق 

لالأ�سخا�س الذين حتتجزهم ال�رضطة :وهي حق ال�سخ�س املعني يف اإبالغ طرف 

ثالث من اختياره )اأحد اأفراد العائلة، اأحد الأ�سدقاء، القن�سلية( باأنه حمتجز، 

واحلق يف ال�ستعانة مبحام، واحلق يف طلب اإجراء فح�س طبي )بالإ�سافة اإىل 

اأي فح�س يتم من قبل طبيب تعينه �سلطات ال�رضطة(. فهذه احلقوق الثالثة 

ت�سكل - يف راأي اللجنة - �سمانات اأ�سا�سية �سد �سوء معاملة املحتجزين 

منذ اللحظة الأوىل للحرمان من احلرية، بغ�س النظر عن  وينبغي اأن ُتطبَّق 

44
كيفية و�سفه يف اإطار النظام القانوين املعني »توقيف، اعتقال، الخ «

منذ ذلك احلني مل تتوقف عن تكرار هذا املعيار الذي اأ�سبح متعارفا عليه، 

�سواء يف تقاريرها مبنا�سبة زيارتها للدول الأع�ساء اأو يف تقاريرها ال�سنوية.

احلادي  ال�سنوي  تقريرها  من  كامال  جزءا  كر�ست  الأخرية،  الآونة  يف 

والع�رضين، ملو�سوع »الو�سول اإىل حمام كو�سيلة ملنع �سوء املعاملة«.

لكن اإذا كانت اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب قد لعبت دورا رائدا يف هذا 

املجال، فمن الوا�سح اأن هذا احلق مكفول مبوجب الإطار املعياري ذي ال�سلة 

، كما مت تعزيزه من خالل 
45
من اأجل حماية الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم

. ويف هذا ال�سدد، جتدر الإ�سارة ب�سكل 
46
ممار�سة الآليات املخت�سة الأخرى

خا�س اإىل تقرير اللجنة الفرعية لالأمم املتحدة ملنع التعذيب الذي جاء فيه:

 36 44 -]اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب / Inf )92( 3[ 13 اأبريل 1992، § 

45 -انظر على وجه اخل�سو�س التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء الق�رضي، 

املادة. 17-2؛ جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم، املبداأ 18. املبادئ 

املبادئ   ،5 املبداأ  الأمريكتني،  حريتهم يف  من  املحرومني  الأ�سخا�س  الف�سلى حلماية  واملمار�سات 

.8-5 التوجيهية جلزيرة روبن، §31. املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن دور املحامني، §§ 

46 -انظر: التعليق العام رقم 2 للجنة مناه�سة التعذيب، § 13؛ التعليق العام رقم 20 للجنة حقوق 

 156/A / 56 ،الإن�سان يف الأمم املتحدة، § 11؛ تقارير املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني بالتعذيب

.173 § 18/A / 5734§ و
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ميثل حق ال�ستعانة مبحام - من وجهة النظر الوقائية - �سمانة   «

مهمة �سد اإ�ساءة املعاملة، وهو مفهوم اأو�سع من جمرد تقدمي امل�ساعدة 

القانونية للدفاع عن ال�سخ�س فقط . فح�سور حمام اأثناء ال�ستجواب لدى 

غريها من  ال�رضطة قد ل مينع ال�رضطة من اللجوء اإىل �سوء املعاملة اأو 

ا حماية ل�سباط ال�رضطة يف  الإ�ساءات فح�سب، واإمنا ميكن اأن ميثل اأي�سً

حالة مواجهتهم مزاعم ل اأ�سا�س لها ب�سوء املعاملة.

وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن املحامي هو ال�سخ�س الأ�سا�سي يف م�ساعدة 

ال�سخ�س املحروم من احلرية على ممار�سة حقوقه، ومنها احلق يف الو�سول 

47
اإىل اآليات ال�سكاوى .«

ب - �سمانات التاأثري الكامل للو�سول اإىل املحامي يف فرتة احلرا�سة النظرية

والإقليمية  الدولية  الآليات  حددت  احلق،  لهذا  الكامل  التاأثري  ملنح 

املخت�سة عددا من ال�سمانات.

- الو�سول اإىل املحامي منذ بداية احلرمان من احلرية

مبا اأن خطر �سوء املعاملة يكون قائما منذ بداية احلرمان من احلرية، فمن 

املنطقي توفري التدبري الوقائي املتمثل يف احل�سور الفعلي ملحام منذ البداية.

وهكذا، جتدر الإ�سارة اإىل بع�س التطورات التي عرفتها الهيئات الدولية 

ملناه�سة  املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املقرر  كان  فاإذا  ال�سلة.  ذات  والإقليمية 

الو�سول  اأن  املا�سي  القرن  الت�سعينيات من  اأكد يف منت�سف  التعذيب قد 

اإىل املحامي يجب اأن يتم يف غ�سون 24 اإىل 48 �ساعة بعد العتقال، فقد 

اأ�سبح الطلب اأكرث اإحلاحا حاليا.

.62 CAT / OP / MDV / 1 -47 ، 26 فرباير 2009، § 
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التعذيب وكذا جلنة الأمم املتحدة  اللجنة الأوروبية ملنع  وهكذا، فاإن 

ملناه�سة التعذيب، وجلنة حقوق الإن�سان، واللجنة الأفريقية وجلنة البلدان 

الأمريكية تعترب اأن هذا احلق يجب اأن ميار�س »منذ اللحظة الفعلية للحرمان 

.
48
من احلرية «اأو» يف حلظة احلرمان من احلرية «

التحقيق  مل�سطرة  التام  ال�سلل  اإىل  املبداأ  يوؤدي هذا  األ  بالطبع، يجب 

التي قد يكون �سارا بالك�سف عن احلقيقة اأو حماية ال�سحايا. كما ميكن 

ل�سلطات الحتجاز، على الرغم من كل �سيء، اأن تطلب لل�سخ�س اخلا�سع 

ملراقبتها معلومات عامة.

- و�سول م�سمون مهما كانت طبيعة اجلرمية

اأن طبيعة اجلرمية ل  التعذيب، عن حق،  اللجنة الأوروبية ملنع  توؤكد 

. وهكذا، يجب اأن يتمتع به حتى 
49
يجب اأن توؤثر على ممار�سة هذا احلق

اإذا ا�ستبه يف �سخ�س مبخالفة »طفيفة« اأو دون جنائية، فاإنه يجب اأن يكون 

قادرا على ال�ستفادة من هذا احلق. ويهدف هذا التو�سيح لتجنب احلالت 

التي قد ت�ستخدم ال�سلطات ال�سكوك حول جرائم الب�سيطة التي ل تنمح 

للتحقيق يف احلالت  الو�سول ك »ح�سان طروادة«  احلق يف مثل هذا 

الأكرث خطورة التي تتطلب ح�سور حمام قانونيا.

وب�سكل اأعم، متيل العديد من الت�رضيعات اإىل تقييد اأو اإلغاء ممار�سة 

هذا احلق بالن�سبة لالأ�سخا�س امل�ستبه يف ارتكابهم جرائم اأ�سد وخا�سة تلك 

اللجنة  فاإن  ال�سدد،  املخدرات. ويف هذا  اأو تهريب  بالإرهاب  تتعلق  التي 

الأوروبية ملنع التعذيب وا�سحة، وقد تعزز موقفها موؤخرا من قبل املحكمة 

الأوروبية حلقوق الإن�سان.

48- نف�سه

28) )2011( Inf / 49- التقرير العام احلادي والع�رضين ]اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب
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وقد كان لهذا املوقف �سدى مبنا�سبة قرار �سالدوز �سد تركيا بتاريخ 27 

والذي مت تاأكيده موؤخرا مبنا�سبة قرار دايانان �سد تركيا بتاريخ 
50
نوفمرب 2008 

2009. يف هذه احلالت، واإذا كانت املحكمة قد اعرتفت يف هذه 
51
13 اأكتوبر 

القرارات اأن بالإمكان تعليق ممار�سة هذا احلق، فقد اأكدت مبا�رضة بعد ذلك 

اأن هذا التعليق ينبغي اأن يتم ل »اأ�سباب قاهرة«، كما يجب معاجلة كل حالة 

. ولذلك، لي�س من املمكن اأن ل يتمتع امل�ستبه فيهم يف خمالفة اأو 
52
على حدة

اأكرث من هذا احلق، حتى اإن كان قد مت التعرف على هذه املخالفات م�سبقا.

وعالوة على ذلك، من الوا�سح اأن �سلطات الحتجاز ل ميكن اأن تعقد 

جل�سات ا�ستجواب خالل فرتة تعليق هذا احلق. 

- �رضية اللقاءات 

تكت�سي �رضية العالقة بني املحامي وموكله اأهمية كربى ل�سمان احلق يف 

حماكمة عادلة )انظر اأدناه(. غري اأنه يجب األ نغفل اأهمية هذه ال�رضية من 

زاوية منع التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة. يف الواقع، قد تكون 

هذه ال�رضية �رضطا لأن يجراأ املحتجز واملو�سوع رهن احلرا�سة النظرية عن 

الإخبار مبا حدث له اأو التعبري عن خماوفه مما قد يتعر�س له من عنف 

يف امل�ستقبل. لذلك، من املهم اتخاذ بع�س الإجراءات العملية حلماية �رضية 

�سبيل  اللقاءات، على  تعقد هذه  اأن  اإذ ميكن  املحامي مع موكله.  لقاءات 

املثال، يف قاعات خم�س�سة فقط لذلك. واإذا مل يكن ذلك ممكنا لأ�سباب 

تتوفر بعدم توفر املكان املنا�سب اأو املوارد، فيجب على الأقل �سمان اإجراء 

هذه اللقاءات بعيدا عن م�سمع ونظر �سلطات الحتجاز.

50- �سالدوز �سد. تركيا، امللتم�س رقم 02/36391، احلكم ال�سادر يف 27 نوفمرب 2008.

51- دايانان  �سد تركيا، امللتم�س رقم 03/7377، احلكم ال�سادر يف 13 اأكتوبر 2009.

52- مرجع �سابق. الهام�س 29، §55.
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- احل�سور اأثناء ال�ستجواب

اأثناء احلرا�سة النظرية  واأخريا، وطبعا يجب اأن تفهم ال�ستعانة مبحام 

على اأنها ت�سمل تواجده اأثناء فرتات ال�ستجواب لأنها غالبا ما تكون فرتات 

التوتر الأكرب بني �سلطات الحتجاز والأ�سخا�س املو�سوعني حتت احلرا�سة 

النظرية والفرتات التي يكون فيها خطر �سوء املعاملة مرتفعا.

ومن املعلوم اأن ح�سور املحامي، يف املمار�سة العملية، يكون فقط من 

اأجل منع �سوء املعاملة، اإذ ل ينبغي له التدخل يف �سري ال�ستجواب.

الو�سول اإىل حمام واحلق يف حماكمة عادلة  -  1
والتو�سيات  املعايري  من  العديد  و�سع  اأول  مت  التاريخية،  الناحية  من 

املتعلقة بح�سور املحامي يف ال�ساعات الأوىل من احلرمان من احلرية من 

ما  اأن  اإىل  الإ�سارة  اأنه جتدر  عادلة. غري  احلق يف حماكمة  اأجل �سمان 

نعاينه حاليا من تطورات حديثة وواعدة لتعزيز احل�سور الفعلي للمحامي 

اأثناء احلرا�سة النظرية يتم وفق هذا املنظور اأي�سا. 

اأ - معامل معيارية تاريخية 

مت تكري�س احلق يف حمام باعتباره ي�سمن احلق يف حماكمة عادلة، 

منذ فرتة طويلة، من قبل القانون الدويل والإقليمي حلقوق الإن�سان، كما 

مت تعزيزه من خالل ممار�سة الآليات ذات الخت�سا�س.

املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   )3(  14 املادة  فاإن  وهكذا، 

وال�سيا�سية تن�س على اأن »لكل متهم بجرمية اأن يتمتع اأثناء النظر يف ق�سيته، 

وعلى قدم امل�ساواة التامة، بال�سمانات الدنيا التالية )...( اأن يعطى من الوقت 

ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه ولالت�سال مبحام يختاره بنف�سه «. يف 
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تعليقها العام اخلا�س على هذا املقت�سى توؤكد جلنة حقوق الإن�سان اأنه »ي�سكل 

».
53
عن�رضا هاما يف �سمان حماكمة عادلة وتطبيق مبداأ تكافوؤ الفر�س القانونية

كما متت قراءة املادة 6 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان يف هذا 

الجتاه)انظر اأدناه(.

بعد ذلك، مت التاأكيد على هذا احلق يف عدد من الن�سو�س خم�س�سة 

فاإن  وهكذا،   .
54
احلرية من  املحرومني  الأ�سخا�س  حقوق  حلماية  حتديدا 

من  املحرومني  الأ�سخا�س  بحماية  اخلا�سة  الف�سلى  واملمار�سات  املبادئ 

اأو جمموعة 
55
حريتهم، ومبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ب�ساأن دور املحامني 

املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من 

 تت�سمن هذه الأحكام.
56
اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن

ب - تطورات حديثة واعدة

موؤخرا  الأوروبي  الإن�سان والحتاد  الأوروبية حلقوق  املحكمة  اهتمت 

بهذه الق�سية.مبدئيا، اأ�سبح مبداأ ح�سور حمام منذ ال�ساعات الأوىل من 

على  يكن  مل  اإن   ،
57
الأوروبية الدول  معظم  يف  مك�سبا  النظرية  احلرا�سة 

م�ستوى الواقع العملي، فعلى الأقل يف القانون، غري اأن التحدي اليوم يكمن 

يف »فعالية« هذا احل�سور، وذلك، لنكررها مرة اأخرى، بغر�س وحيد يتمثل 

يف �سمان احلق يف حماكمة عادلة.

32 وما يليها. 53- التعليق العام رقم CCPR / C / GC / 32 ،32 ، 23 غ�ست 2007، § 

V 54املبداأ -

55- املبداأ 7

56-املبداأ 15

 Le rôle de l’avocat lors de la garde à vue : jurisprudence اخل�سو�س  بهذا  اأنظر   -57

européenne et droit comparé، http://www.courdecassation.fr/publications_26/

publications_observatoire_droit_europeen_2185/veilles_bimestrielles_droit_
europeen_3556/2010_3865/janvier_fevrier_2010_3557/dossiers_3586/garde_

vue_16045.html; Sénat، Etude de droit comparé n°204 – La garde à vue، http://

www.senat.fr/lc/lc204/lc204_mono.html
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لي�ست  التعذيب،  منع  على  اأ�سا�سا  تن�سب  الدرا�سة  هذه  اأن  ومبا 

هناك حاجة للتوغل اأكرث يف جميع اجلوانب املتعلقة بتح�سني فعالية هذا 

. ومع ذلك، يبدو مفيدا لفت انتباه القارئ اإىل حقيقة اأنه كانت 
58
احل�سور

هناك ديناميكية معيارية قيد التطور يف الف�ساء الأوروبي، واأن ذلك كان 

باإمكانه امل�ساهمة يف تعزيز احلق يف الو�سول اإىل حمام ب�سفة عامة، مما 

�سيوؤثر اإيجابيا على منع التعذيب.

جهة  من  الأمر  يتعلق  حدثني.  اإىل  الإ�سارة  ال�سياق، جتدر  هذا  ويف 

بقرار �سالدوز �سد تركيا بتاريخ 27 نوفمرب 2008 املذكور اأعاله. ففي هذه 

القا�رض  كون  اأن  اإىل  العليا  الغرفة  املنعقدة يف  املحكمة،  الف�سية، خل�ست 

مل يتمكن من ال�ستعانة مبحام اأثناء فرتة احلرا�سة النظرية ب�سبب طبيعة 

اجلرمية التي كان ي�ستبه يف اأنه ارتكبها كان خمالفا للمادة 6§3 ج( من 

هذا  تاأكيد  مت  احلني،  ذلك  ومنذ   .
59
الإن�سان حلقوق  الأوروبية  التفاقية 

.
60
املوقف يف العديد من املنا�سبات وتو�سيعه لي�سمل ال�سجناء البالغني

من ناحية اأخرى، ويف موازاة ذلك تقريبا، �رضع الحتاد الأوروبي موؤخرا 

 22 بتاريخ   48/UE /2013التوجيه اعتماد  اإىل  اأدت  ت�رضيعية  �سريورة  يف 

اأكتوبر 2013 املتعلق باحلق يف ال�ستعانة مبحام يف اإطار الإجراءات اجلنائية  

والإجراءات املتعلقة برخ�سة العتقال الأوروبية واحلق يف اإبالغ طرف ثالث 

 Kalthoum Gachi، » Droit d’accès à un اإىل   الرجوع  يرجى  التفا�سيل  من  للمزيد   -58

 avocat : un renforcement du socle européen des droits et garanties procéduraux
du suspect « in Lettre » Actualités Droits-Libertés « du CREDOF 27 نونرب  2013.

رقم  امللتم�س  تركيا،  �سد.  �سالدوز   ،2008 نوفمرب   27 الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  59-املحكمة 

55  § ،02/36391

60- انظر على �سبيل املثال: دايانان �سد تركيا، امللتم�س  رقم 03/7377، القرار ال�سادر يف 13 اأكتوبر 

2009. برو�سكو �سد فرن�سا، امللتم�س رقم 1466-1407، احلكم ال�سادر يف 14 اأكتوبر 2010 واأي�سا 

امللتم�سات رقم 05/35485، 05/45553، 05/35680 و05/36085،  اأذربيجان،  واآخرين. �سد  ح�سني 

احلكم ال�سادر يف 26 يوليو 2011
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باحلرمان من احلرية وحق املحرومني من احلرية يف التوا�سل مع اأ�سخا�س 

.
61
اآخرين ومع ال�سلطات القن�سلية

فبخ�سو�س الو�سول اإىل حمام، يوؤكد هذا التوجيه ب�سكل خا�س على 

و�سول املحامي اإىل ملف الق�سية. وعلى اأ�سا�س هذا التوجيه الذي يجب 

الدول  العديد من  قامت  نوفمرب 2016،  يتجاوز 27  تطبيقه يف موعد ل 

الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي بتطوير ت�رضيعاتها وممار�ساتها.

م�ستوى  على  الأقل  على  كثريا،  ذهبت  قد  التطورات  هذه  كانت  اإذا 

ال�ستلهام، يف اجتاه منع التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة، فلي�س 

هناك �سك يف اأنها �ستعمل على تعزيز ح�سور حمام اأثناء احلرا�سة النظرية. 

ولذلك، �سيكون من املنا�سب ر�سد هذه التطورات عن كثب.

الفقرة 2 - الو�سول اإىل الطبيب

يندرج الو�سول اإىل طبيب م�ستقل يف اللحظات الأوىل من احلرا�سة 

التعذيب  منع  اأفق  اإىل حمام، يف  الو�سول  �ساأن  ذلك  �ساأنه يف  النظرية، 

وغريه من �رضوب �سوء املعاملة. وينبغي، منذ الآن، التاأكيد على اأن هذا 

احلق ل تقت�رض ممار�سته على بداية احلرمان من احلرية فقط، بل يطال مدة 

احلرا�سة النظرية برمتها. 

ومهما كان، فاإن هذا الو�سول يرمي اإىل حتقيق ثالثة اأهداف رئي�سية، 

هدف عام، وهدفان خا�سان.

بني  فقط  القائمة  للعالقة  حد  و�سع  من  احل�سور  هذا  ميكن  اأول، 

ال�سخ�س املعتقل و�سلطات الحتجاز. فمجرد معرفة ال�سلطات اأن باإمكان 

طرفا  اأن  يعني  لأنه  رادعا  ي�سكل  قد  الطبيب  قبل  من  فح�سه  املعتقل 

�سيكون �ساهدا، اأو باإمكانه توثيق اأي �سوء معاملة حمتمل.

61-http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/

com_com)2013(0822_/com_com)2013(0822_fr.pdf
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النظرية  احلرا�سة  اأثناء  طبيب  على  احل�سول  يحقق  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

هدفني رئي�سيني.

يتعلق الأمر، اأول، بتاأكد الطبيب باأن اإجراء احلرا�سة النظرية يتوافق مع 

احلالة ال�سحية لل�سخ�س املعني. فهذا احل�سور يف حد ذاته ل يق�سد منه 

�سوء املعاملة، بل التاأكد من اأن احلرا�سة النظرية لن توؤدي اإىل امل�س بال�سالمة 

اجل�سدية والنف�سية لل�سخ�س املحروم من حريته.

على �سعيد اآخر، وهذه املرة من منطق يرتبط ب�سكل مبا�رض مع منع 

التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة، يتعلق الأمر بتوثيق الإ�سابات 

التي قد تنتج عن الحتجاز.

اأ - تكري�س معياري 

اإذا كان اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب، مرة اأخرى، يف املقدمة للتاأكيد 

على اأهمية هذا الو�سول، فتجدر الإ�سارة اأي�سا اإىل خمتلف الآليات ذات 

ال�سلة واملعايري الدولية والإقليمية ب�ساأن حقوق الأ�سخا�س املحرومني من 

حريتهم قد تبنت نف�س املوقف.

اللجنة الأوروبية ملنع  اأكدت  الثاين،  ال�سنوي  هكذا، فمنذ من تقريرها 

التعذيب اأن ال�سخ�س املحتجز من قبل ال�رضطة له »احلق يف طلب اإجراء 

التاأكيد  . ومنذ ذلك احلني، مت 
62
بنف�سه.« فح�س من قبل طبيب يختاره 

با�ستمرار على هذا املوقف من قبل اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب �سواء يف 

تقاريرها ال�سنوية والتقارير التي تنتجها مبنا�سبة الزيارات التي تقوم بها.

، جلنة 
63
وباملثل، اأكدت جلنة حقوق الإن�سان يف تعليقها العام رقم 20 

لالأمم  املقرر اخلا�س  اأكد   كما 
64
العام رقم2 تعليقها  التعذيب يف  مناه�سة 

36  § ]3 )92( Inf / 62- التقرير العام الثاين  اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب

63- التعليق العام رقم 20، §11

64- التعليق العام رقم 2، §13
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بداية  منذ  الطبيب  اإىل  الو�سول  اأهمية  على   
65
التعذيب ملناه�سة  املتحدة 

احلرمان من احلرية بهدف منع التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة.

ويوجد هذا ال�رضط اأي�سا يف عدد من ال�سكوك الدولية والإقليمية مثل 

، ومبادئ 
66
جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم 

 اأو املبادئ واملمار�سات الف�سلى حلماية الأ�سخا�س املحرومني من 
67
جزيرة روبن

.
68
حريتهم يف الأمريكتني

ب - ال�رضوط

احلق يف  هذا  على  التاأكيد  اأبعد من جمرد  املخت�سة  الآليات  ذهبت 

الو�سول اإىل الطبيب، حيث اأكدت اأن حتقيق الهدفني اخلا�سني امل�سار اإليهما 

.
69
اأعاله، يتطلب احرتام العديد من ال�سمانات

تتمثل اأول هذه ال�سمانات يف ا�ستقاللية وكفاءة الطبيب. اإذ من املهم 

فعال اأن ل تكون هناك اأي �سلة، مبا يف ذلك ال�سلة الهرمية، بني طبيب 

اأكد ذلك موؤمتر الإجماع الذي عقد يف فرن�سا   و�سلطات الحتجاز. وكما 

�سنة 2004، »من املاأمول اأن يكون الأطباء املطلوبون من طرف ال�سلطات، 

مو�سوع  ال�سخ�س  اختيار  من  الطبيب  كان  اإذا  طبعا  يختلف  )الو�سع 

احلرا�سة النظرية( مندجمني �سمن �سبكة ت�سم اأطباء امل�ست�سفيات اأو اأحرار 

65- E / CN.4 / 2003 § 26 

66- املبادئ 26-24

31 67ا- املبادئ التوجيهية جلزيرة روبن، § 

)3( IX 68-املبداأ

 Direction des affaires criminelles et des grâces، L’interventionانظر يف �سياق الفرن�سي -69
du médecin en garde à vue، 2009، http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_
final_juillet_2009_Intervention_du_medecin_en_GAV_-_09-07-29-Guide_
IMGAV.pdf; 
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يزاولون هذه املهنة ولهم عالقة مع وحدة مرجعية للطب ال�رضعي. وت�سعى 

70
هذه اجلماعية اإىل �سمان حرية ال�سلطة التقديرية للطبيب«.

من جهة اأخرى، ويف عالقة هذه املرة مع الكفاءة، ينبغي اأن يكون الأطباء 

الذين مت الت�سال بهم، مبن فيهم الذين مت اختيارهم من طرف الأ�سخا�س 

ال�رضعي، ولهم  الطب  ا�ستفادوا من تكوين يف  النظرية، قد  رهن احلرا�سة 

القدرة على الدفاع عن مواقفهم جتاه ال�رضطة والأو�ساط الق�سائية، مع اأن 

ذلك ل يدخل بال�رضورة يف املمار�سة اليومية لهوؤلء الأطباء.

كم تكمن ال�سمانة الثانية يف الإجراء الفعلي للفح�س الطبي. حيث يوؤكد 

املمار�سون، بهذا ال�سدد، على عن�رضين على وجه اخل�سو�س. اأولهما اأنه من 

الأف�سل كثريا عدم اإجراء الفح�س الطبي يف مكان احلرا�سة النظرية. والواقع، 

لالحتجاز  املادية  الظروف  واأكرث حتديدا،  بل  احلرية،  من  احلرمان  بيئة  اأن 

على  والقدرة  والعقلية  البدنية  ال�سحية  احلالة  على  كبري  تاأثري  لها  يكون 

حتمل احلرمان من احلرية. ومن جهة اأخرى، ت�سمح معرفة التنظيم املادي 

املعتقل حول ظروف  به  ي�رضح  ملا  اأف�سل  بفهم  للممار�س  ملكان لحتجاز 

احتجازه، وكذا م�ساره والتحركات املمكنة يف مكان الحتجاز.

كما من املهم اإجراء الفح�س الطبي يف ظروف تكفل �رضية العالقة بني 

الطبيب واملري�س. فقد مت التاأكيد على اأن الفح�س يجب اأن يتم بعيدا عن 

. وهذا يعني عمليا اأن الفح�س يجب اأن 
71
اأ�سماع ونظر �سلطات الحتجاز

ي�سمح  الأقل، يف مكان ل  اأو على  له،  غرفة خم�س�سة حتديدا  يتم يف 

الفح�س  اإجراء  ينبغي  ل  ولهذا،  الحتجاز.  و�سلطة  الطبيب  بني  باخللط 

الطبي اأبدا يف الغرفة التي جتري فيه عملية ال�ستجواب.

70- Conférence de consensus، Intervention du médecin auprès des personnes 
en garde à vue، http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/
Garde_vue_court.pdf

42 § ،]15 )2002( Inf / 71- انظر على �سبيل املثال التقرير العام الثاين ع�رض ]اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب
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ويتعلق العن�رض الثالث مب�سري ال�سهادة الطبية. حيث ينبغي اأن نعود اإىل 

هديف الفح�س الطبي. فبخ�سو�س الإقرار باأن احلالة ال�سحية للمعتقل ت�سمح 

بالحتفاظ به يف احلرا�سة النظرية، يجب تقدمي ال�سهادة ل�سلطة الحتجاز.

العقلية،  اأو  اجل�سدية  الإ�سابات  باأثر  يتعلق  وفيما  ذلك،  عك�س  وعلى 

فينبغي و�سع مالحظات الطبيب يف امللف الطبي لل�سخ�س املعني، �رضيطة اأن 

ت�سملها ال�رضية التامة، حيث ل ميكن رفع هذه ال�رضية اإل مبوافقة �رضيحة من 

هذا ال�سخ�س، مثال، يف حالة وجود دعوى ترمي اإىل الإقرار بوجود انتهاكات 

لل�سالمة اجل�سدية اأو العقلية اأثناء فرتة احلرمان من احلرية ومعاقبتها.

الفقرة 3 - احلق يف اإبالغ الأقارب بالعتقال ومكانه

كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك، يعترب احلق يف اإخبار الأقارب بالعتقال 

التعذيب وغريه من �رضوب  ملنع  اأ�سا�سية  اأي�سا �سمانة  الحتجاز  ومكان 

�سوء املعاملة.

لكن، وكما هو احلال بالن�سبة لال�ستعانة مبحام، ي�ستجيب هذا احلق 

اأي�سا ملخاوف اأخرى من حيث حماية حقوق املجردين من حريتهم. والواقع 

اأن الأمر يتعلق اأي�سا بالوقاية من حالت الختفاء الق�رضي والوقاية من اأي 

�سكل من اأ�سكال العتقال التع�سفي.

من هذه الزاوية املزدوجة ملنع النتهاكات اجل�سيمة للحق يف ال�سالمة 

اجل�سدية من جهة، واحلق يف عدم التعر�س لالعتقال التع�سفي من جهة 

اأخرى، �سنعمل على حتليل احلق يف اإبالغ الأقارب بالعتقال ومكانه.



االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 

37

اأ( الوقاية من النتهاكات اجل�سيمة لل�سالمة اجل�سدية واملعنوية )التعذيب 

والختفاء الق�رضي(

للغاية،  النظرية و�سعية ه�سا�سة ح�سا�سة  الأ�سخا�س باحلرا�سة  يعي�س 

لي�س فقط لأنهم حتت مراقبة �سلطات الحتجاز بل اأي�سا لأنهم غالبا ما 

يكونون حائرين متاما يف بيئة اإن مل تكن معادية وخميفة، فهي على الأقل 

جمهولة بالن�سبة لهم.

 اأن اإبالغ الأقارب 
73
 واملعايري ذات العالقة

72
وتدرك معظم الآليات املخت�سة

بالعتقال ومكانه ي�سكل �سمانة ل جدال فيها ملنع التعذيب وغريه من 

�رضوب �سوء املعاملة.

والواقع اأن التنفيذ الفعال لهذا احلق يعني اأنه �رضعان ما يقدم الأقارب 

اإىل اأمام مركز ال�رضطة اأو خمفر البولي�س لطلب معلومات حول ال�سخ�س 

الذي األقي القب�س عليه. وهذا يعني، عمليا، اأن ال�سلطات �ستت�رضف بطريقة 

اأكرث احرتاما لكرامة النا�س املعتقلني لديها اإن كانت تعرف اأنها مراقبة. كما 

تخ�سع  باأنها  العتقال  ل�سلطات  قوية  اإ�سارة  اأي�سا  احل�سور  هذا  ي�سكل 

للم�ساءلة عن اأفعالها من طرف هوؤلء الأقارب، بل واملجتمع عامة.

وعالوة على ذلك، ل ينبغي اأن نغفل اأهمية هذا احلق اأي�سا بالن�سبة 

اأن  اإذ  النف�سية.  و�سعيتهم  حيث  من  النظرية  احلرا�سة  رهن  لالأ�سخا�س 

عزلتهم،  يك�رض  احتجازهم  ومكان  اعتقالهم  عن  ذويهم  باإبالغ  معرفتهم 

 CPT / INF / E )2002( ،72- انظر على �سبيل املثال: معايري اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب

13، تو�سيات عامة من املقرر اخلا�س  1 - ا 2013، �س. CAT .43§ 12 التعليق العام رقم 2، § 
.)§ 26 ،E / CN.4 / 2003/68 ،لالأمم املتحدة املعني بالتعذيب

73- انظر على وجه اخل�سو�س القواعد الدنيا ملعاملة الأ�سخا�س املحتجزين، القاعدة 92. جمموعة 

اأو  الحتجاز  اأ�سكال  من  �سكل  لأي  يتعر�سون  الذين  الأ�سخا�س  بحماية جميع  املتعلقة  املبادئ 

.31 ال�سجن، املبداأ 16؛ املبادئ التوجيهية جلزيرة روبن، § 
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وبالتايل ميكنهم من اإقامة العالقة من جديد مع العامل اخلارجي. ويكت�سي 

وخا�سة  ه�سة،  و�سعية  لالأ�سخا�س يف  بالن�سبة  اأهمية خا�سة  البعد  هذا 

القا�رضين واجلانحني لأول مرة.

اإخبار الأقارب عن العتقال ومكانه ي�سكل و�سيلة فعالة  واأخريا، فاإن 

. اإذ اأن هذا الإخطار ي�سمح للعائالت بالتعبئة 
74
ملنع حالت الختفاء الق�رضي

واحل�سور اأمام مكان العتقال لطلب املعلومات. وبذلك يكون من ال�سعب 

اأو حتى اجل�سدي يف حق  ال�سلطات ممار�سة الختفاء الإداري  اأكرث على 

�سخ�س ل اأنهم يعرفون اأقاربه �رضعان ما �سيقدمون للم�ساءلة.

ب( الوقاية من الحتجاز التع�سفي

ال�سخ�س  اعتقال  عن  الأقارب  اإبالغ  يف  احلق  اإىل  النظر  يجب  كما 

ومكانه، من حيث الوقاية من العتقال التع�سفي. فاإذا مت افرتا�س اأن �سلطات 

الحتجاز مل تخرب، عن ق�سد اأو ب�سكل غري اإرادي )نق�س يف املوارد، العجز 

عن التن�سيق بني املوؤ�س�سات املختلفة( الق�سائية بو�سع ال�سخ�س املهني رهن 

ي�ساعد على تعوي�س هذا  اأن  الأقارب ميكن  اإ�سعار  فاإن  النظرية،  احلرا�سة 

النق�س. اإذ ميكن لأفراد العائلة اللجوء اإىل ال�سلطات لق�سائية، ولفت النتباه 

لو�سع هذا ال�سخ�س، وحثهم، بالتايل، على اتخاذ الإجراءات الالزمة لو�سع 

حد جلميع اأ�سكال العتقال ال�رضي مبعزل عن العامل اخلارجي، �سدا على 

.
75
احلق يف ال�سالمة و احلرية الذي يكفله القانون الدويل حلقوق الإن�سان

74- اأنظر املادة 17-2 د من التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء الق�رضي

75- املادة 9 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واملادة 5 من التفاقية الأوروبية 

حلقوق الإن�سان، املادة 6 من امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب

االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 
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املتطلبات القانونية واالإجرائية

ملناه�سة التعذيب والوقاية منه

اإدري�س بلماحي، اأ�ضتاذ جامعي 

ع�ضو الهيئة املديرية ملركز درا�ضات حقوق االإن�ضان والدميقراطية
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يقت�سي احرتام كرامة الإن�سان التزاما مزدوجا:

التحرمي ال�سامل واملطلق ملختلف اأ�سناف التعذيب وغريه من �رضوب ××

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، وبداية هذا التحرمي 

واإخ�ساعها  الوطني،  القانون  يف  الأفعال  هاته  جترمي  من  تنطلق 

لعقوبات منا�سبة لطبيعة كل فعل؛

اآليات قانونية ×× الوقاية من التعذيب، عن طريق متكني ال�سحايا من 

وعملية ت�سمح لهم بالنت�ساف، وتوفري �رضوط اإن�سانية لالعتقال.

والقانون  االإن�سان  الدويل حلقوق  القانون  التعذيب بني  اأوال: 

الدويل االإن�ساين

اعتمادا على املادة الأوىل من اتفاقية مناه�سة التعذيب تتحدد اأركان 

جرمية التعذيب يف:

الإحلاق عمدا األأم �سديد اأو معاناة �سديدة، ج�سديا اأو عقليا؛××

ق�سد احل�سول على معلومات اأو اعرتافات، اأو اإنزال عقوبة الرتويع ××

اأو الإكراه، اأو لأي �سبب يعود اأو اإىل اأي �سكل من اأ�سكال التمييز؛

ب�سفة ×× يعمل  اأخر  �سخ�س  اأو  عمومي  موظف  بالت�رضف  يقوم  اأن 

ر�سمية، اأو بتحري�س منه اأو مبوافقته اأو اإذعانه.

الدويل  القانوي  فتعريف  الإن�سان،  حلقوق  الدويل  القانون  وبعك�س 

الإن�ساين للتعذيب، ل ياأخذ بركن ال�سفة الر�سمية ملرتكب جرمية التعذيب، 

ق�سية  يف  ال�سابقة  ليوغو�سالفيا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأكدت  فقد 

كونارات�س-kunarac- على اأن » ح�سور موظف ر�سمي، اأو اأي �سخ�س اأخر، 

تعذيبا  لي�س �رضوريا كي يعترب اجلرم  التعذيب  ال�سلطة، عملية  ي�ستخدم 

 76 .
مبوجب القانون الدويل الإن�ساين«

76- le procureur c/Dragoljub kunarach، Radmic et Zoran Vukovic، Jugement de la 
chambre de première instance du 22 février 2001، par 470.
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يف  للتعذيب  الناظمة  للمقت�سيات  الراهنة  الو�سعية  ثانيا: 

الت�شريع املغربي

1- تعريف التعذيب:
جترمي  اأقر  عندما   2005 �سنة  ملمو�سا  تقدما  املغربي  الت�رضيع  حقق 

التعذيب، كجرمية م�ستقلة يف قانونه اجلنائي، ولي�س جمرد ظرف ت�سديد، 

وهكذا ن�س الف�سل 1-231 من القانون اجلنائي على اأنه:

»يق�سد بالتعذيب كل اإيذاء ي�سبب اأملا اأو عناء ج�سديا اأو نف�سيا يرتكبه 

عمدا موظف عمومي اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه، يف 

حق �سخ�س لتخويفه اأو اإرغامه اأو اإرغام �سخ�س اأخر على الإدلء مبعلومات 

اأو بيانات اأو العرتاف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه 

ارتكبه هو اأو �سخ�س ثالث، اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو العناء لأي 

�سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه.

ول يعترب تعذيبا الأمل اأو العناء الناجت اأو املرتتب اأو املالزم لعقوبات قانونية«.

يت�سح مما �سبق، اأن جرمية التعذيب تتحقق بتوفر الأركان التالية:

اأمل ج�سدي اأو نف�سي نتيجة التعذيب اأو نتيجة متييز، اأيا كان نوعه؛- 1

التحري�س- املوافقة -ال�سكوت(؛- 2 يقوم به موظف عمومي )اإتيان فعل – 

ق�سد التخويف اأو الإرغام على العرتاف ب�سيء اأو الإدلء مبعلومات - 3

اأو بيانات.

نت�ساءل عن مدى مالءمة التعريف املذكور مع اتفاقية مناه�سة التعذيب 

اأو املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؟

تاأخذ جلنة مناه�سة التعذيب، الت�رضيع اجلنائي املغربي بق�سوره، نظرا 

لقت�ساره على املادة الأوىل، واإغفاله مقت�سيات املادتني4 و 16 من التفاقية، 
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وذلك من خالل عدم جترميه:

من يتواطاأ على ارتكاب جرمية التعذيب اأو يحاول اقرتافها اأو ي�سارك فيها؛××

املعامالت القا�سية اأو الالاإن�سانية؛××

عدم خ�سوع جرمية التعذيب للتقادم.××

قد مت جتاوزها،  التعذيب  جرمية  تقادم  م�ساألة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

بالتعديل الذي ادخل على امل�سطرة اجلنائية �سنة 2011، واملن�سور باجلريدة 

الر�سمية بتاريخ 27 اأكتوبر 2011، والذي ن�س يف املادتني 5و1-653 على اأنه 

لتتقادم الدعوى العمومية، ول العقوبات، النا�سئة على اجلرائم التي ين�س 

على عدم تقادمها القانون اأو اتفاقية دولية �سادقت عليها اململكة املغربية 

77
ون�رضت باجلريدة الر�سمية.

التعذيب، �سادقت عليها اململكة  انطالقا من ذلك، فاتفاقية مناه�سة 

املغربية ون�رضتها باجلريدة الر�سمية، وبالتايل مل يعد جائزا اأن تخ�سع جرائم 

التعذيب للتقادم.

وامل�ستجدات  الدولية  االلتزامات  بني  التعذيب  و�سعية   -  2
الد�ستورية:

اأ - اللتزامات الدولية للمغرب

اأ -1 اللتزامات املتعلقة بحقوق الإن�سان

فيما يتعلق مبجال حقوق الإن�سان، �سادق املغرب على التفاقيات التالية:

v×العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية؛

v×العهد الدويل للحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية؛

v×التفاقية الدولية للق�ساء على جميع ا�سكال التمييز العن�رضي؛

77- اجلريدة الر�سمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 )27 اأكتوبر 2011(، �س 5235.
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v×اتفاقية مناه�سة التعذيب واملعاملة القا�سية او الالاإن�سانية اأو املهينة؛

v×التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد عائالتهم؛

v×اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة؛

v×اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة؛

v×.التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء الق�رضي

اأ - 2 اللتزامات ذات ال�سلة بالقانون الدويل الإن�ساين:

الإن�ساين  الدويل  القانون  املرتبطة مبجال  املغرب  بالتزامات  فيما يتعلق 

وذات ال�سلة مبناه�سة التعذيب، متت امل�سادقة على:

v×اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ل�سنة 1948؛

v× اتفاقيات جنيف الأربعة، املوؤرخة يف 12 غ�ست 1949، وامل�سادق عليها

يف 26 يونيو 1956؛

v× الربوتوكولن امللحقان باتفاقيات جنيف، املوؤرخان يف 1977 وامل�سادق

عليهما يف 3 يونيو 2011.

الوقات  جميع  ال�سافية يف  وبروتوكولتها  املذكورة  التفاقات  حتظر 

وبرت  البدنية،  والعقوبات  والتعذيب،  القتل،  اأعمال  الأماكن،  جميع  ويف 

الأع�ساء، وانتهاك الكرامة الإن�سانية، واأخذ الرهائن، والعقوبات اجلماعية، 

وتنفيذ العقوبات دون حماكمة قانونية واملعاملة القا�سية واملهينة.

كما اأنه ل يجوز لأحد التنازل اإكراها اأو طوعا عن احلماية املمنوحة له 

مبوجب هذه التفاقيات.

فالتعذيب، حمظور بحكم املادة الثالثة امل�سرتكة بني التفاقيات الأربع، 

واملادة 12 من التفاقيتني الأوىل والثانية، واملادتان 17 و87 من التفاقية 
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الثالثة واملادة 32 من التفاقية الرابعة واملقطعان –اأ- و-ه- من الفقرة الثانية 

من املادة 15 من الربوتوكول الإ�سايف الأول، واملقطعان –اأ- و-ز- من الفقرة 

78
الثانية من املادة 4 من الربوتوكول الإ�سايف الثاين.

v× infraction خمالفة  الدولية  امل�سلحة  النزاعات  يف  التعذيب  ويعترب 

 130 الثانية(،  و51)  )الأوىل(   50 الف�سول  ملقت�سيات  وفقا  ج�سيمة 

)الثالثة(، و147 )الرابعة(، وبذلك ت�سنف املخالفات املذكورة كجرائم حرب 

ح�سب املادة 85 من الربوتوكول الإ�سايف الأول، وانتهاكات ج�سيمة يف 

حالة النزاعات امل�سلحة غري الدولية.

v× من جهة اأخرى، يحظر »العتداء على الكرامة ال�سخ�سية، وعلى الأخ�س

بني  امل�سرتكة  الثالثة  للمادة  وفقا  بالكرامة«،  واحلاطة  املهنية  املعاملة 

التفاقيات الأربع، واملقطعان –ب- و-ه- من الفقرة الثانية من املادة 75 

من الربوتوكول الإ�سايف الأول، واملقطعان –اأ- و-ز- من الفقرة الثانية 

من املادة 4 من الربوتوكول الإ�سايف الثاين. وت�سنف الأفعال املذكورة 

كمخالفات ج�سيمة يف النزاعات امل�سلحة الدولية، وانتهاكات ج�سيمة يف 

النزاعات امل�سلحة غري الدولية.

�ستكون مقت�سيات القانون الدويل الإن�ساين اأ�سا�سية، لال�ستعانة بها يف 

حتديد بع�س الأفعال املن�سو�س عليها يف الف�سلني 22 و23 من الد�ستور.

اأ - امل�ستجدات الد�ستورية ذات ال�سلة بالتعذيب:

v× واأفعال -infractions ن�س د�ستور فاحت يوليوز 2011 على عدة خمالفات

ذات �سلة وثيقة بالتعذيب واملعامالت القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة اأو 

78- اتفاقية جنيف الأوىل حلماية اجلرحى واجلنود واملر�سى يف احلرب الربية؛

اتفاقية جنيف الثانية حلماية اجلرحى واملر�سة الناجني من ال�سفن الغارقة يف حالة احلرب البحرية؛

اتفاقية جنيف الثالثة حلماية اأ�رضى احلرب؛

اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني؛

الربوتوكول ال�سايف الأول اخلا�س بالنزاعات امل�سلحة الدولية؛

الربوتوكول ال�سايف الثاين اخلا�س بالنزاعات امل�سلحة غري الدولية.
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احلاطة بالكرامة، والتي تتجاوز مقت�سيات تعريف التعذيب املن�سو�س 

عليها يف الف�سل 1-231 من القانون اجلنائي، وكذا متطلبات اتفاقية 

مناه�سة التعذيب.

v× هذا الو�سع اجلديد، يقت�سي تفكيك الن�سو�س الد�ستورية ذات ال�سلة

حتى ميكننا  الد�ستور،  من  و22   23 الف�سالن  ل�سيما  املو�سوع،  بهذا 

حتديد املتطلبات اجلديدة املفرو�س اإدماجها يف تعديل القانون اجلنائي 

م�ستقبال، عالوة على اللتزامات املتاأتية من اتفاقية مناه�سة التعذيب.

ب -1 –مقت�سيات الف�سل 23 من الد�ستور:

ين�س الف�سل 23 من الد�ستور على معاقبة القانون لـ:

v×جرمية الإبادة؛

v×اجلرائم �سد الإن�سانية؛

v×جرائم احلرب؛

v×العتقال التع�سفي اأو ال�رضي والختفاء الق�رضي

v×79
النتهاكات املمنهجة حلقوق الإن�سان.

فتحديد الأفعال اجلرمية واأركان اجلرائم املن�سو�س عليها يف الف�سل 

23، ل جنده اإل يف ثنايا القانون الدويل الإن�ساين، والقانون اجلنائي الدويل 

79 - ين�س الف�سل 23 من الد�ستور على » ل يجوز اإلقاء القب�س على اأي �سخ�س اأو اعتقاله اأو 

متابعته اأو اإدانته، اإل يف احلالت وطبقا الإجراءات التي ين�س عليها القانون. العتقال التع�سفي اأو 

ال�رضي والختفاء الق�رضي، من اأخطر اجلرائم، وتعر�س مقرتفيها لأق�سى العقوبات.

يجب اإخبار كل �سخ�س مت اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن 

بينها حقه يف التزام ال�سمت. ويحق له ال�ستفادة، يف اقري وقت ممكن، من م�ساعدة قانونية، ومن 

اإمكانية الت�سال باأقربائه طبقا للقانون.

قرينة الرباءة واحلق من حماكمة عادلة م�سمونان.

يتمتع كل �سخ�س معتقل بحقوق ا�سا�سية، وبظروف اعتقال اإن�سانية. وميكنه اأن ي�ستفيد من برامج 

للتكوين ولإعادة الإدماج.بحظر كل حتري�س على العن�رضية اأو الكراهية اأو العنف.

وكافة  احلرب،  وجرائم  الإن�سانية،  �سد  اجلرائم  من  وغريها  البادة  جرمية  على  القانون  يعاقب 

النتهاكات اجل�سيمة واملمنهجة  حلقوق الإن�سان."
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ويف مقدمته النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، عالوة على قرارات 

املحاكم اجلنائية الدولية اخلا�سة. و�سنقت�رض على معاجلة التعذيب والأفعال 

الالاإن�سانية، كجرمية �سد الإن�سانية اأو كجرمية حرب.

ب -1 1– التعذيب واملعامالت الالاإن�سانية كجرمية �سد الإن�سانية:

فالتعذيب الذي ي�سكل جرمية �سد الإن�سانية، ل يتطلب اإثبات هدف 

حمدد لتحقق هذه اجلرمية، بل فقط:

v× اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو هوؤلء الأ�سخا�س حمتجزين من قبل مرتكب

اجلرمية اأو حتت �سيطرته؛

v× اأو منهجي موجه اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق 

80
�سد �سكان مدنيني.

كما اأن الأفعال الالاإن�سانية التي تت�سبب عمدا يف معاناة �سديدة اأو يف 

اأذى خطري يلحق باجل�سم اأو ال�سحة العقلية اأو البدنية، ووفق �رضوط مماثلة 

81
ملا �سبقنا اأن اأ�رضنا اإليه يف التعذيب اأعاله، تعترب جرمية �سد الإن�سانية.

ب -1 -2 التعذيب و املعامالت الالاإن�سانية كجرمية حرب:

يدخل يف اإطار جرائم احلرب:

v×:النتهاكات اجل�سيمة لتفاقيات جنيف 1949، ومنها

التعذيب اأو املعاملة الالاإن�سانية، مبا يف ذلك جتارب بيولوجية؛××

××82
تعمد اإحداث معاناة �سديدة اأو اإحلاق اأذى خطري باجل�سم اأو بال�سحة.

v× النتهاكات اخلطرية الأخرى للقوانني والأعراف ال�سارية على املنازعات

80 - املادة 7، الفقرتان "و" و"ك" من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية؛

81 - املادة 7، الفقرة "ك" من نظام روما الأ�سا�سي؛

82- املادة 8، الفقرة 2، املقطع "اأ" 2 و3 من نظام روما الأ�سا�سي؛
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الدولية امل�سلحة، يف النطاق الثابت القانون الدويل، ومنها:

××83
العتداء على كرامة ال�سخ�س، وخا�سة املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة.

v× ،النتهاكات اجل�سيمة للمادة الثالثة امل�سرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع

يف حالة وقوع نزاع م�سلح غري ذي طابع دويل، فيما يتعلق بالأ�سخا�س 

غري امل�سرتكني فعليا يف الأعمال احلربية، با�ستثناء حالت ال�سطرابات 

اأو  املنفردة  العنف  اأعمال  اأو  ال�سغب  اأعمال  مثل  الداخلية،  والتوترات 

املتقطعة. ومن تلك النتهاكات:

واملعاملة ×× ....والت�سوية،  وال�سخا�س،  احلياة  �سد  العنف  ا�ستعمال 

القا�سية والتعذيب؛

××84
العتداء على كرامة ال�سخ�س، وبخا�سة املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة.

:
85
ولكي تتحقق اأركان اجلرائم املذكورة، يجب توفر 

بخ�سو�ص التعذيب:  -  1
عك�س جرمية التعذيب يف اجلرائم �سد الإن�سانية، فالغر�س من ممار�سة 

التعذيب يعد ركنا اأ�سا�سيا لعتبار الفعل جرمية حرب، بحيث ي�سرتط اأن 

يوقع مرتكب الفعل من قبيل احل�سول على معلومات اأو اعرتاف، اأو لغر�س 

العقاب اأ، التخويف او الإكراه اأو لأي �سبب يقوم على اأي نوع من التمييز.

بخ�سو�ص االأفعال االأخرى:  -  2
�سديدة  معانة  يف  والت�سبب  القا�سية،  واملعامالت  الالاإن�سانية،  املعامالت  ب�ساأن 

واملعاملة املهينة واحلاطة الكرامة، ل ي�سرتط ركن الغاية منها، لعتبارها جرمية حرب.

83- املادة 8، الفقرة 2، املقطع "ب" 21 من نظام روما الأ�سا�سي؛

1 و2 من نظام روما الأ�سا�سي؛ 84- املادة 8، الفقرة 2، املقطع "ج" 

85- ملزيد من التفا�سيل حول اأركان اجلرائم، يرجى مراجعة املذكرة التف�سريية لأركان اجلرائم امل�سادق 

عليها يف �ستنرب 2002، واملعدلة من طرف املوؤمتر ال�ستعرا�سي للدول الأطراف يف يونيو 2010؛
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الالاإن�سانية،  واملعامالت  التعذيب،  يف  املتمثلة  احلرب  جرمية  وتتحقق 

واملعامالت القا�سية، بتوقيع مرتكب اجلرمية اأملا بدنيا اأو معنويا �سديدا اأو 

معاناة �سديدة ل�سخ�س اأو اأكرث.

بينما تتحقق املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة، يف حالت القيام باإذلل 

�سخ�س اأو اأكرث اأو احلط من قدره اأو انتهاك كرامته. وي�سرتط اأن تبلغ �سدة 

الإذلل واحلط من الكرامة اأو غريها من النتهاكات، حدا تعترب معه عموما 

من قبيل العتداء على الكرامة ال�سخ�سية.

بحيث  »الأ�سخا�س«  تعبري  مفهوم  يت�سع  اجلرمية،  هذه  وبخ�سو�س 

لتلك  بتعر�سه  علم  على  ال�سحية  يكون  اأن  ي�سرتط  ول  املوتى،  ي�سمل 

86
الت�رضفات؛ حيث ياأخذ هذا الركن باخللفية الثقافية لل�سحية.

ب -2- مقت�سيات الف�سل 22 من الد�ستور

ين�س الف�سل 22، على اأنه:

»ل يجوز امل�س بال�سالمة اجل�سدية اأو املعنوية لأي �سخ�س يف اأي ظرف، 

ومن قبل اأي جهة كانت، خا�سة اأو عامة.

اأو ل  اأي ذريعة معاملة قا�سية  اأن يعامل الغري، حتت  ل يجوز لأحد 

اإن�سانة اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة الإن�سانية.

ممار�سة التعذيب بكافة اأ�سكاله، ومن قبل اأي اأحد، جرمية يعاقب عليها 

واملمار�سات  التعذيب  على حترمي  الد�ستوري  التن�سي�س  يعترب  القانون« ل 

امل�سيئة لالإن�سان، جمرد اإ�سافة ملقت�سيات معيارية مل�سل�سل الوقاية من هاته 

86- Eléments des crimes : Note explicative : la structure des éléments des crimes 
de génocide، des crimes de guerre en application des articles 6،7 du statut de Rome، 
site web : www.icc-cpi:int.
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الآفة. بل هو قيمة م�سافة يف م�سار جمتمع ين�سد التقدم والدميقراطية، من 

87
خالل نبذ وجترمي الأفعال والت�رضفات التي ت�ستهجنها الأمم املتح�رضة.

ومن الزاوية امل�سطرية، حدد الن�س الد�ستوري التزامات الدولة ال�سلبية، 

اأمر  للقانون  وترك  لالإن�سان،  امل�سيئة  الت�رضفات  بع�س  واملتمثلة يف حترمي 

حتديد اللتزامات اليجابية التي ت�سمح من جهة، باإجالء احلقيقة يف اأي 

ادعاء، وللمت�رضرين/ال�سحايا من انت�ساف فعلي.

ومن حيث، املرجعية الدولية، مزج الف�سل 22 بني مقت�سيات القانون الدويل 

حلقوق الإن�سان، ل�سيما اتفاقية مناه�سة التعذيب، والقانون الدويل الإن�ساين.

والأ�سخا�س  ارتكابها،  وظرفية  املحرمة،  الت�رضفات  تفكيك  يلزم،  لذا 

الأثر  حتديد  ن�ستطيع  حتى  الد�ستور،  للف�سل 22من  وفقا  لها  املرتكبني 

القانوين لكل ت�رضف اأو فعل حمرم. 

وهكذا ميكننا:

v×:من زاوية الت�رضفات املحرمة، هناك

التعذيب؛××

××88
امل�س بال�سالمة اجل�سدية اأو املعنوية؛ 

املعاملة القا�سية اأو الإن�سانية اأو املهينة؛××

املعاملة احلاطة بالكرامة الإن�سانية.××

87- من خالل قراءة جتارب العدالة النتقالية، يت�سح اأن تقدم الدول نحو الدميقراطية، رهني 

بنجاعة حتقق عن�رضان مرتابطان، الوقاية من التعذيب و�سمان حرية التعبري؛

امل�س بال�سالمة اجل�سدية اأو املعنوية"، لأن هناك العديد من املقت�سيات  88 -لن نتطرق ملو�سوع " 

ذات ال�سلة بها، بالقانون اجلنائي والن�سو�س اجلنائية اخلا�سة؛
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ممار�سة حمرمة،  يف  متفرقة  اأو  الت�رضفات جمتمعة  هذه  تكون  وقد 

اجل�سدية  بال�سالمة  ما�سا  اإل  يكون  فلن  تعذيب  ما ح�سل  اإذا  باأنه  علما 

اإ�سافة  �رضورة  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  الإن�سان.  لكرامة  ومهينا  املعنوية  اأو 

»العقوبات القا�سية« غري الواردة يف الن�س الد�ستوري، ولكنها م�ستمدة من 

التزامات املغرب يف اإطار اتفاقية مناه�سة التعذيب، واملن�سو�س عليها يف 

التعريف الوارد يف الف�سل 1-231 من القانون اجلنائي.

v×:من زاوية مرتكب الأفعال املحرمة، هناك ت�سديد على

كيفما كانت اجلهة، خا�سة اأو عامة؛××

ل يجوز لأحد، اأي مهما كانت �سفة مرتكب الفعل؛××

من قبل اأي اأحد.××

يت�سح بجالء، اأن �سفة مرتكب اأحد الأفعال املحرمة يف الف�سل 22 مل 

يعد معتدا بها، واأنه مت النت�سار لتحرمي الت�رضفات بغ�س النظر عن موقع/

مكانة مرتكبها، وبذلك تت�سع دائرة التجرمي لت�سمل ت�رضفات الأ�سخا�س 

مناه�سة  اتفاقية  من  الأوىل  املادة  حتدده،  ما  عك�س  املحرمة،  الذاتيني 

التعذيب، والتي حت�رض التعذيب يف الت�رضف الذي يقوم به موظف عمومي 

اأو �سخ�س يعمل ب�سفة ر�سمية.

وهو الأمر، الذي يجعل اأي�سا، اأن التعريف الوارد يف الف�سل 1-231 من 

القانون اجلنائي، اأ�سبح غري متالئم مع املقت�سيات الد�ستورية ال�سارية املفعول.

v× ،من زاوية ظرفية ارتكاب الأفعال املحرمة، فالف�سل 22 يجعل حترميه مطلقا

ل ي�سمح باإتيان الأفعال املذكورة »يف اأي ظرف« ول »حتت اأي ذريعة«.
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مما يجعله ل يقبل باأية ظروف ا�ستثنائية اأو تذرع بتنفيذ اأوامر، انطالقا من 

كون الكرامة الإن�سانية، قيمة اأ�سا�سية ل تقبل الت�رضف ول ال�ستثناء. وهو ما 

عززه الف�سل 59 من الد�ستور، الذي ن�س على اأن احلريات واحلقوق الأ�سا�سية 

املن�سو�س عليها يف الد�ستور تبقى م�سمونة حتى يف حالة ال�ستثناء.

ثالثا: متطلبات االإعمال الناجع ملقت�سيات الوقاية من التعذيب

وقاية ناجعة من التعذيب، تتطلب حتقق م�ساألتني، اأولهما، اإدماج يف 

القانون الداخلي جلميع املقت�سيات ذات ال�سلة باملو�سوع، ثانيهما، ممار�سة 

ق�سائية �ساملة وم�ستقلة يف الق�سايا املتعلقة بالتعذيب وجميع الت�رضفات 

احلاطة بالكرامة واملحرمة.

اإدماج املقت�سيات ذات ال�سلة بالتعذيب يف القانون الداخلي  -  1
تفر�س املقت�سيات الد�ستورية، ل�سيما املن�سو�س عليها يف الف�سلني 22 

و23، والتزامات املغرب الدولية، ويف مقدمتها اتفاقية مناه�سة التعذيب، اأن 

يت�سمن ال�سالح املرتقب للقانون اجلنائي:

v× ،تعريفا جلرمية الإبادة، واجلرائم �سد الإن�سانية، وجرائم احلرب

v×:ويف باب الوقاية من التعذيب، اأن ي�سمل التجرمي

التعذيب، ومن يتواطاأ على ارتكابه اأو يحاول اقرتافه اأو ي�سارك فيه؛××

املعامالت القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛××

املعاملة احلاطة بالكرامة الإن�سانية.××

لنوفر بذلك اإطارا قانونيا، ي�سمح للق�ساء واملهن امل�ساعدة له ذات ال�سلة 

ممار�سة  من  دفاع(  �رضعي،  طب  ق�سائية،  )�سابطة  التعذيب  مبو�سوع 

اخت�سا�ساتها يف اإطار وا�سح.
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دور الق�ساء يف تعزيز الوقاية من التعذيب:  -  2
يبقى الق�ساء، العن�رض احلا�سم يف تو�سيح دللت كل م�سطلح نطالب 

تعر�س  حالة  له، ح�سب كل  املنا�سبة  والعقوبات  القانونية،  واآثاره  بتجرميه 

عليه . فاإن كان من مهمة الت�رضيع »جترمي املعامالت القا�سية اأو الالاإن�سانية 

اأو املهينة«، فاإنه يعود للقا�سي، ولوحده، حتديد هل يف ما يعر�س عليه من 

نوازل: اأن هناك تعذيب اأم معاملة اأخرى؟ وهل هي قا�سية؟ اأو ل اإن�سانية؟ 

اأو مهينة؟ اأم اأن تلك املعاملة جتتمع يف الأو�ساف الثالث؟

لذا وا�ستلهاما من ممار�سات، املحاكم الدولية حلقوق الإن�سان، واجتهادات 

جلنة مناه�سة التعذيب، واأحكام املحاكم اجلنائية الدولية اخلا�سة، ن�ساهم 

يف ب�سط بع�س ما و�سلت اإليه املوؤ�س�سات املذكورة يف مو�سوع التعذيب 

واملمار�سات احلاطة بكرامة الإن�سان، لن�سعها بني اأيدي املمار�سني يف بالدنا 

بغية ال�ستفادة من املمار�سات اجليدة.

التعذيب: ق�سايا   -  1-2

ميكن اإجمال الأركان املكونة جلرمية التعذيب يف:

اإيذاء ي�سبب اأملا اأو عناء ج�سديا اأو نف�سيا؛××

يرتكب عمدا؛××

حتقيق هدف حمدد )احل�سول على معلومات، العرتاف…(.××

2-1-1- �سدة املعاناة:

التعذيب  بني  الفرق  اأن  على  والأمريكية  الأوربية  املحكمتان  تتفق 

وممار�سات �سوء املعاملة الأخرى تكمن يف �سدة املعاناة، والتي ميكن تقييمها 
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املعاملة، واآثارها اجل�سدية  ا�ستغرقتها  التي  انطالقا من عدة عوامل كاملدة 

89 
والنف�سية، وجن�س و�سن واحلالة ال�سحية لل�سحية، والطرق امل�ستعملة.

ما  فعل  ي�سنف  حتى  العوامل،  هاته  جميع  تتوفر  اأن  بال�رضورة  لي�س 

بغ�س  معينة،  ملمار�سات  ال�سخ�س  اإخ�ساع  مبجرد  اأخرى  واأحيانا  تعذيبا. 

النظر عن و�سعيته وحالته، تعترب تعذيبا، كما وقع يف حالة ال�سلموين يف 

فرن�سا، حيث اعتربت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، اأن »املعامالت التي 

تعر�س لها ال�سحية، لي�ست فقط عنيفة، ولكنها مقيتة/ �سنيعة ومهينة لأي 

90
�سخ�س كيفما كانت حالته«

89 - تق�سم املحكمة الأمريكية حلقوق الإن�سان، تلك العوامل اإىل �سنفني:

ü عوامل داخلية، ومنها : مدة اخل�سوع للمعاملة، وو�سعية ال�سخ�س واملرتبطة مبكان تواجده، 
الآثار البدنية والنف�سية املرتتبة عن الفعل؛

ü عوامل خارجية، مرتبطة  بحالة ال�سخ�س  من قبيل جن�سه و�سنه وحالته ال�سحية.
ü Caso Vàlez Restrepo y Familiares Vs. Columbia. Sentencia de 3 de septiembre 
2012. Parr 176; 
ü Caso los ninos de la calle. Villàgran y Morales Vs. Gvatemala. Parr 74; 
ü Caso Buenos Alves Vs Argentina 11 de may de 2007، parrs.79 y 83; 
ü  «La cour relève également que le requérant a été tiré par les cheveux ; qu’il a dû 
courir dans couloir le long du quel des policiers se plaçaient le faire trébucher ; 
qu’il a été mis à genoux devant une jeune femme à qui il déclaré » Tiens، tu vas 
entendre quelqu’un chanter « ; qu’un policier Lui a ultérieurement présenté  son 
sexe en lui disant » Tiens، suce-le « avant de loi uriner dessus ; qu’il a été  menacé 
avec un chalimeau puis avec une seringue )par 24 ci-dessus(.
Outre la  »La cour relève également que le requérant a été tiré par les cheveux ; qu’il 
a dû courir dans couloir le long du quel des policiers se plaçaient le faire trébucher 
; qu’il a été mis à genoux devant une jeune femme à qui il déclaré » Tiens، tu vas 
entendre quelqu’un chanter « ; qu’un policier Lui a ultérieurement présenté  son sexe 
en lui disant » Tiens، suce-le « avant de loi uriner dessus ; qu’il a été  menacé avec un 
chalimeau puis avec une seringue )par 24 ci-dessus(. Outre la violence des faits décrits، 
la cour ne peut que constater leur caractére odieux et humiliant pour toute personne، 
quel que soit son état.« 

90- Selmouni C/France. Arrêt de la grande chambre، du 28 juillet 1998 ;
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بطريقة 
91
بينما اعتربت نف�س املحكمة، ال�ستعمال امل�سرتك خلم�س تقنيات، 

متعمدة ول�ساعات م�سرت�سلة، نتج عنه عناء �سديد بدنيا ونف�سيا لالأ�سخا�س 

الذين تعر�سوا له، ي�سنف يف اإطار املعامالت الالاإن�سانية واملهينة التي مل ت�سل 

92
اإىل �سدة وق�ساوة التعذيب.

Intention 2-1-2- الق�سد
ت�ستخل�س املحكمة الأوروبية، الق�سد من الت�رضفات الالاإن�سانية، من خالل 

الطرق امل�ستعملة، والتي تتطلب نوعا من التح�سري امل�سبق، ويتم اللجوء اإليها 

بطريقة عمدية من طرف موظفي الدولة يف اإطار اأداء مهامهم. وذلك بق�سد 

انتزاع اعرتاف اأو معلومات.نالحظ اأن املحكمة اخذت بالنهج الذي اأقرته اتفاقية 

93
مناه�سة التعذيب.

2-2 - املعاملة القا�سية الالاإن�سانية اأو املهينة:
دعت جميع ال�سكوك الدولية ملنع التعذيب، الدول اأطرافها اإىل اتخاذ 

اأو  الالاإن�سانية  غري  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  الفعالة حلظر  الإجراءات 

املهينة داخل نطاق �سلطاتها الق�سائية.

اأو  ال�سلوك  ملثل هذا  تعريفا  يقدم  ال�سكوك، مل  اأي من هذه  اأن  غري 

يحدد اخلط الفا�سل بني التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة. وعموما 

يقع التفريق بينهما، على اأ�سا�س الغر�س من ال�سلوك وعجز ال�سحية، بدل 

من �سدة الأمل ومعاناة.

91- Les cinq téchniques de désorientation : station debout contre un mure، en 
capuchenement، bruits aigus، privation de sommeil et privation de la nourriture 
et boisson ;

92- Irlande C/Royaume-Unie، Arrêt  du 18 Janvier 1978، par 167 et 168 ;

93-Askoy C/Turquie، arrêt du 18 décembre 1996، par 64 ;
 Akkoç C/Turquie، arrêt; du 10 octobre 2000، par 64 ;
Dikme C/Turquie، arrêt du 11 juillet 2000، par 95 ;
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وقد اعتربت املحكمة الأوروبية، املعاملة اأو العقوبة الالاإن�سانية هي »املعاملة 

94
التي ت�سبب عمدا معاناة �سديدة عقلية اأو بدنية، والتي تكون غري مربرة«.

ويف اأحكامها املتتالية، اأكدت املحكمة على �رضورة اأن تبلغ املعاملة عتبة 

من ال�سدة حتى ميكن اعتبارها غري ان�سانية.

اأن حتديد تلك العتبة يبقى م�ساألة ن�سبية، تتوقف على  مع اعتبارها، 

جمموع عنا�رض النازلة، ل�سيما املدة التي ا�ستغرقتها املعاملة، والآثار البدنية 

اأو النف�سية، عالوة، يف بع�س الأحيان، على جن�س و�سن واحلالة ال�سحية 

95
لل�سحية.

جتدر الإ�سارة، اإىل اأن مفهوم املعاملة الإن�سانية يتطور مع الزمن حتت 

تاأثري التغريات يف املجتمع.

94- Avis de la commission européenne des droits de l’homme، dans l’affaire 
grecque du 5 novembre 1969 ;

95- Tekin C/Turquie، arrêt du 9 juin 1998، parr 52 ;
Selçuk et Asker C/Turquie، arrêt du 24 avril 1998، parr 76 ;
Placi C/Italie، arrêt du 21 janvier 2014. » la Cour a conclu …eu égard à la 
vulnérabilité du requérant، ce dernier a été  soumis à des souffrances d’une 
intensité dépassant le niveau de dureté inévitable inhérent à la discipline 
militaire.
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التطور الت�سريعي والق�سائي 

يف مواجهة التعذيب باملغرب

الدكتور احلبيب بيهي اأ�ضتاذ جامعي 

قا�ضي )�ضابق( وحمام بهيئة الرباط
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متهيد:

من كل اأ�سكال الإيذاء امل�ستعملة، يبقى التعذيب الأكرث مهانة وا�ستنكارا، 

لأنه يجعل �سخ�سا حتت رحمة �سخ�س اآخر، من دون اأن يتمكن الطرف 

ال�سعيف من و�سائل الدفاع عن نف�سه.

وتالفيا لكل �سطط ميكن اأن يطال ال�سالمة اجل�سدية لالأفراد ر�سدت 

من  بالعديد  مدعمة  القانونية،  الن�سو�س  من  تر�سانة  الت�رضيعات  معظم 

املوؤ�س�سات منعا لكل تع�سف، ودرئا لكل غلو واعتداء .

والق�سائية  القانونية  ال�سمانات  ر�سد  اإىل  الدرا�سة  هذه  وت�سعى 

واملوؤ�س�ساتية، التي مت اإقرارها باملغرب ملناه�سة التعذيب والوقاية منه.

بالتعذيب،  التعريف  اإ�سكالية  اإىل  التطرق  بداية  ي�ستح�سن  اأنه  غري 

وا�ستعرا�س بع�س �سوره ومناذجه.

املفهوم  واإ�سكالية  التعذيب   -  1
والالاإن�سانية،  امل�سينة  واملعامالت  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  عرفت 

اأو  اآلما و�رضرا ج�سديا  ت�سبب  اأعمال  اأو  ت�رضف  »كل  بكونه:  التعذيب 

نف�سيا من طرف رجال ال�سلطة العمومية من اأجل احل�سول على اعرتافات 

اأو معلومات، حول جرم اقرتفته اأو ي�ستبه بقيامه به �سواء من خالل اإذلله، 

اأو اإذلل ذوي القربى«.

وان�سجاما مع التعريف اأعاله، عرف الف�سل 1/231 من القانون اجلنائي 

اأو عذاب �سديد ج�سدي  اأمل  ينتج عنه  باأنه: »كل فعل  التعذيب  املغربي 

اأو نف�سي يرتكبه عمدا موظف عمومي اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو 

ي�سكت عنه، يف حق �سخ�س لتخويفه اأو اإرغام �سخ�س اآخر على الإدلء 
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مبعلومات اأو بيانات اأو اعرتاف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه 

يف اأنه ارتكبه هو اأو �سخ�س اآخر، اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب 

لأي �سبب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه. 

ل يعترب تعذيبا الأمل اأو العذاب الناجت عن عقوبات قانونية اأو املرتتب 

عنها اأو املالزم لها«.

بالعتبار  ياأخذ  تعريف  باأنه   1/231 الف�سل  الوارد  التعريف  ويت�سم 

العوامل الآتية:

التعذيب يقت�سي على الأقل، احلديث على �سخ�سية اجلاين واملجني 	 

عليه اخلا�سع للتعذيب، وهذا يقت�سي اأن يكون هذا الأخري، خا�سعا 

للت�رضف املطلق ملرتكبي جرمية التعذيب ولهواهم املطلق.

اأو 	  الباطنية  الآلم  فيها  مبا  عليه،  املجني  لها  يتعر�س  اآلم  وجود 

النف�سية. 

واأهمية هذا العن�رض، تتجلى يف متيز جرمية التعذيب عن جمرد العنف. 

فاإذا كان من املمكن اعتبار �رضبة واحدة جمرد معاملة م�سينة، فاإن تلقي 

�رضبات عديدة بكثافة ودرجات عالية من العنف، خالل مدة من الزمن، هو 

بدون �سك تعذيب.

مفهوم التعذيب، يعني بالدرجة الأوىل املجهود املبذول من لدن مرتكب 	 

اأجل حتطيمه  التعذيب، من خالل الآلم املوجهة للمجني عليه، من 

وهدم اإن�سانيته، واإ�سعاره بالذل واملهانة. اأ�سف اإىل ذلك، اأن الغاية من 

من  ومعلومات  اعرتاف  انتزاع  اإىل  الو�سول  وهي  التعذيب حمددة، 

املجني عليه، اأو تخويفه وترهيبه، اإما بتعري�سه للخطر، اأو تعري�س اأهله 

وذويه، وذلك حتى يكف عن اإتيان ن�ساط اأو عمل معني.
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ي�سمح  ول  للتعذيب،  لتربير  اأ�سباب  باأية  املغربي  الت�رضيع  يعتد  ول 

با�ستخدامه ولو كان نتيجة اأوامر �سادرة عن موظفني اأعلى رتبة، اأو التذرع 

بظروف ا�ستثنائية كحالة احلرب اأو التهديد اأو عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي، ول 

تت�سمن الن�سو�س اخلا�سة املغربية اأي مقت�سى ي�سمح بتربير التعذيب.

لكن يالحظ على هذا التعريف ما يلي:

اأنه حم�سور يف اأعمال التعذيب املرتكبة من طرف املوظف العمومي 	 

كل  طرف  من  املرتكبة  التعذيب  اأفعال  لي�سمل  يتو�سع  ومل  فقط، 

جنائيا  معاقب  التعذيب  من  النوع  هذا  ان  واحلالة  الأ�سخا�س؛ 

بن�سو�س اأخرى.

خا�سة 	  من طرف جهات  التعذيب  اإمكانية ممار�سة  يتناول  مل  اأنه 

ولي�س عامة؛

اأنه مل ين�س على حالة املعاملة املهينة اأو احلاطة بالكرامة الإن�سانية؛	 

كما اأنه مل يتناول م�ساألة الدعاء الكاذب بالتعر�س للتعذيب، ذلك 	 

اأحيانا، فاإذا كانت  اأن جمال احلقوق واحلريات قد ي�ساء ا�ستعماله 

ميكن  ل  لذلك  واجبات،  ذلك  قبل  فهي  حقوقا،  الإن�سان  حقوق 

ت�سليل  اأجل  من  والق�سائية،  القانونية  ال�سمانات  با�ستغالل  القبول 

العدالة باعتبارها ال�سامن للحقوق.

وتداركا لهذه النتقادات نقرتح التعريف الآتي:

اأو  �سخ�س  لأي  واملعنوية  اجل�سدية  بال�سالمة  م�س  كل  »التعذيب، 

معاملته معاملة قا�سية اأو ل اإن�سانية اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة الإن�سانية، 

يف اأي ظرف، ومن قبل اأي جهة كانت خا�سة اأو عامة، يقع على ال�سخ�س اأو 

ذويه حتت اأي ذريعة، لتخويفه اأو اإرغام �سخ�س اآخر على الإدلء مبعلومات 
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اأنه  ي�ستبه يف  اأو  ارتكبه  بهدف معاقبته على عمل  اعرتاف  اأو  بيانات  اأو 

ارتكبه هو اأو �سخ�س اآخر، اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب لأي 

�سبب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه. 

ل يعترب تعذيبا الأمل اأو العذاب الناجت عن عقوبات قانونية اأو املرتتب 

عنها اأو املالزم لها.  

اإن �سعوبة تعريف التعذيب ناجتة تنوع اأ�ساليبه وتعدد �سوره وهو ما 

نعر�س له فيما يلي:

اأنواع واأ�ساليب التعذيب  -2
تتنوع اأ�ساليب التعذيب و�سوره واأمناطه وطرقه، مما ي�سعب معه ح�رض 

هذه الأ�ساليب �سمن تعريف ي�سملها ونورد فيما يلي بع�س هذه ال�سور:

الكي وقلع  الأنواع �سيوعا. وي�سمل  اأكرث  التعذيب اجل�سدي وهو  اأ - 

بالإ�سافة  الهراوة،  اأو  ال�سوط  اأو  الع�سي  وا�ستعمال  الأظافر  اأو  الأ�سنان 

والأجزاء  الوجه  وت�سويه  والإخ�ساء  البارد،  املاء  اأو  املغلي  املاء  للغط�س يف 

الإفراط يف  اأو الإجبار على  الظاهرة من اجل�سم، و�سلخ اجللد والتجويع 

بق�سيب  التنا�سلية  الأع�ساء  اأو كي  الرباز،  اأكل  اأو  البول،  اأو �رضب  الأكل، 

حممر، وال�سحل اأو ال�سحق والتعليق بوا�سطة احلبال يف اأو�ساع غري مريحة، 

وال�سعقات الكهربائية، الخ ...

وقد  نف�سية،  اآلما  تلحق  اأ�ساليب  با�ستعمال  النف�سي  التعذيب   - ب 

ت�سمل الإيحاء باأن ال�سخ�س على و�سك اأن يتم قتله، واحلب�س النفرادي 

والبتزاز والإجبار على م�ساهدة �سخ�س اآخر يتم تعذيبه، واإجبار ال�سخ�س 

جن�سي،  اعتداء  م�ساهدة  على  اإجباره  اأو  اآخر  �سخ�س  بتعذيب  يقوم  باأن 

اأو ا�ستغالل خوف اأو رهاب املعتقل من �سيء ما وا�ستعماله �سده، اأو منع 
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ال�سخ�س من النوم اأو اإزالة املوؤثرات احل�سية بو�سع ع�سابة على العينني و�سم 

الأذنني، اأو اإجبار ال�سخ�س على الكفر مبعتقداته الدينية اأو اإهانة مقد�ساته، 

وحالقة �سعر الراأ�س وخا�سة لل�سيدات، اأو الإهانة العلنية باإجبار ال�سخ�س 

على التعري على املالأ، اأو اإجباره على ال�سرتاك يف عمليات جن�سية والتحكم 

بدرجة حرارة مكان العتقال، الخ

املعتقل على  اإجبار  اأو  التعذيب اجلن�سي عن طريق الغت�ساب،  ج - 

القيام باأفعال جن�سية رغما عن اإرادته، اأو اإجبار املعتقل على اجللو�س على 

قنينة اأو ما �سابه من الأ�سياء، والتعذيب بالنوم، وله نوعان وهو اإما اإجبار 

املعتقل على النوم لفرتات طويلة، مما يوؤدي ل�سمور ع�سالته، اأو منعه من 

النوم لفرتات طويلة مما يوؤدي اإىل فقدانه للرتكيز والهلو�سة 

واإ�سابته بالوهن. وو�سع املعتقل يف زنزانة انفرادية قذرة �سيقة ومظلمة 

اأو ح�رض اأعداد كبرية 

يف زنزانة واحدة ل تت�سع اإل ل�سخ�س واحد.

تق�سيم الدرا�سة

تنق�سم هذه الدرا�سة اإىل حماور ثالثة، يتناول الأول املجهود املوؤ�س�ساتي 

للوقاية من التعذيب، وي�ستعر�س الثاين الإ�سالحات الت�رضيعية الهادفة اإىل 

مالءمة الت�رضيع الوطني مع اتفاقية مناه�سة التعذيب، ويعالج الثالث دور 

الق�ساء يف الت�سدي لظاهرة التعذيب.
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املحور االأول

املجهود املوؤ�س�ساتي للوقاية من التعذيب 

التعذيب هو  من  للوقاية  املوؤ�س�ساتي  املجهود  ا�ستعرا�س  من  الغاية  اإن 

تاأكيد املقاربة الت�ساركية التي تتميز بها منظومة حقوق الإن�سان، فالتدخل 

الت�رضيعي لحق ملرحلة �سابقة تعتمد الر�سد وحتديد الختالل، تطلع بها 

موؤ�س�سات عمومية وجمعيات منتمية للمجتمع املدين.

ومن ثم وجب تناول املجهود املوؤ�س�ساتي ملناه�سة التعذيب، قبل الوقوف 

على مدى جتاوب الت�رضيع مع مطالب احلركة احلقوقية يف هذا الباب.

الوطني حلقوق االإن�سان املجل�ص   -  1
اأنيطت باملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املحدث مبقت�سى ظهري فاحت 

مار�س 2011 مهام حماية حقوق الإن�سان والنهو�س بثقافتها واإثراء احلوار 

حولها وله 13 جلنة جهوية يبلغ عدد اأع�سائها 306 من بينهم 133 امراأة 

مقت�سيات  وفق  د�ستورية  موؤ�س�سة  اإىل  باملجل�س  الرتقاء  وثم  �سابا،  و96 

اعتماد  ل�سنة 2011. وهو حا�سل على  الد�ستور اجلديد  الف�سل 161 من 

الفئة »اأ« من طرف جلنة التن�سيق الدولية للموؤ�س�سات الوطنية التابعة لالأمم 

املتحدة، مبوجب » مبادئ باري�س«. 

التعذيب - بالتتبع والتدخل يف  الوقاية من  قام املجل�س -يف معر�س 

الوقوف  من  مكنته  معاينات  واأجنز  التعذيب،  ادعاء  حالت  من  العديد 

على العديد من املعوقات البنيوية التي تقف دون الق�ساء النهائي على هذه 

املع�سلة اأو الأقل احلد منها. 
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املعوقات   هذه 
96
الربملان اأمام جمل�سي  املقدم  وحدد املجل�س يف تقريره 

بناء على درا�سة احلالت وال�سكايات املتو�سل بها، والزيارات امليدانية ملراكز 

�سلب احلرية وخل�س املجل�س اإىل ت�سجيل ما يلي:

�سعف �سمانات الوقاية من التعذيب خالل فرتة احلرا�سة النظرية؛××

�سعف �سمانات الوقاية من التعذيب خالل فرتة العتقال الحتياطي ××

ب�سبب �سعف اآليات املراقبة والتفتي�س؛

عدم وجود مقت�سى يلزم اللجوء الفوري للخربة الطبية يف حالت ××

ادعاء التعر�س للتعذيب،

امتناع النيابة العامة وق�ساة التحقيق يف بع�س احلالت عن الأمر ××

باإجراء اخلربة الطبية للموقوفني الذين يدعون التعر�س للتعذيب؛

�سعف دور الطب ال�رضعي يف التحقق من ادعاءات التعذيب؛××

املنظم ×× القانون  يف  عليها  املن�سو�س  التاأديبية  امل�سطرة  حتريف 

للموؤ�س�سات ال�سجنية، والتي توؤدي يف العديد من احلالت اإىل حرمان 

ال�سجناء من حقوقهم الأ�سا�سية خا�سة منها ما يتعلق بالتطبيب.

وللحد من هذه الختاللت، اأجنز املجل�س درا�ستني حول م�رضوع قانون 

امل�سطرة اجلنائية والقانون اجلنائي، ت�سمنتا تو�سيات هامة تخ�س �سمان 

ال�سالمة اجل�سدية للم�ستبه فيهم خالل مرحلة ما قبل املحاكمة، كما اأ�سدر 

مذكرة تتعلق بالعقوبات البديلة والنظام القانوين للعفو.

املتعلقة  الدولية  املرجعية  البديلة،  العقوبات  املجل�س حول  وتربز مذكرة 

بالعقوبات البديلة، كما حتلل الأ�سباب العميقة لظاهرة الكتظاظ ال�سجنى، 

96 -راجع تقرير رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأمام جمل�سي الربملان ليوم الثنني 16 يونيو 

2014 و الذي األقاه تفعيال للف�سل 160من الد�ستور،وتناول فيه اإ�سهامات املجل�س خالل الفرتة املمتدة 

من مار�س 2011 اإىل غاية متم 2013.
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العر�س  تنوع  و�سعف  الحتياطي،  العتقال  اإىل  املكثف  اللجوء  وخا�سة 

القانوين للعقوبات البديلة يف املنظومة اجلنائية الوطنية.

اأما مذكرة املجل�س بخ�سو�س النظام القانوين للعفو، فقد تناولت عددا 

من التجارب املتعلقة مب�سطرة العفو يف الأنظمة امللكية بالأ�سا�س. وقدمت 

تو�سيات تقيد حق ال�ستفادة من العفو، فيما يتعلق ببع�س اجلرائم منها 

جرمية التعذيب.

ويف جمال الوقاية من التعذيب ومكافحته اأو�سى املجل�س مبا يلي:

املو�سوع ×× املوقوف  ال�سخ�س  امل�سطرة اجلنائية على متكني  اأن تن�س 

من احلرا�سة النظرية من الت�سال فورا مبحام، مع الت�سجيل ال�سمعي 

الب�رضي لال�ستنطاق.

تخويل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان وجلانه اجلهوية، يف اإطار ××

القانون اجلديد، اخت�سا�س الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛

فيما ×× ال�سجنية، خا�سة  للموؤ�س�سات  املنظم  القانوين  الإطار  مراجعة 

يتعلق بتقوية ال�سمانات التاأديبية لفائدة ال�سجناء.

النقا�س  تعميق  اأفق  ويف  ال�سلمي،  الحتجاج  يف  احلق  جمال  ويف 

دور  تعزيز  اإىل  خل�ست  درا�سة  املجل�س  اأعد  احلق،  هذا  حول  العمومي 

ال�سلطة الق�سائية كاآلية لالإن�ساف بني الإدارة و املواطن، ملمار�سة هذا احلق.

يج�سد  التعذيب،  مكافحة  للمجل�س يف جمال  احلقوقي  الن�ساط  اإن 

ومن   ،2011 د�ستور  د�سنها  التي  اجلديدة  املوؤ�س�ساتية  احلقوقية  الدينامية 

جتلياتها الدرا�سات امليدانية املنجزة من قبل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، 

خا�سة  القوانني،  م�ساريع  �سداها يف  وجدت  التي  التو�سيات  وخال�سات 

منها تلك املرتبطة باحلقوق واحلريات، كالقانون اجلنائي وامل�سطرة اجلنائية، 
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ال�رضعي، وهي  املتعلق بالطب  القانون  الع�سكري، وم�رضوع  العدل  وقانون 

الأمور التي �سوف تتناولها الدرا�سة عند ا�ستعرا�س املجهود الت�رضيعي.

بالتعذيب  اخلا�سة  ال�سكايات  تلقي  2– اآلية 
اإدراكا لأهمية ال�سكايات يف جت�سيد وعي املواطن باملنظومة احلمائية 

حقوق  بحماية  املكلفة  واملوؤ�س�سات  الوزارات  من  العديد  عمدت  الوطنية، 

املواطنني وحتليلها  لتلقي �سكايات  اآلية  اإىل خلق  القانون،  الإن�سان واإنفاذ 

الختاللت  من  العديد  ر�سد  الآلية  تلك  بوا�سطة  مت  وقد  ومعاجلتها. 

وا�ستخال�س بع�س الأولويات املتعلقة مبراجعة بع�س الن�سو�س الت�رضيعية 

بع�س  الوقوف على  وكذا  الإدارية،  والقرارات  امل�ساطر  وبع�س  والتنظيمية، 

اأوجه الق�سور يف تدبري ال�ساأن العام.

ومركز حتليل  الإن�سان  ال�ساأن، خللية حقوق  الإ�سارة يف هذا  وميكن 

وتتبع ال�سكايات بوزارة العدل واحلريات التي تهتم بر�سد النتهاكات املا�سة 

تفعيل  قبيل  من  ملواجهتها  املالئمة  التدابري  واتخاذ  اجل�سدية،  بال�سالمة 

موؤ�س�سة التفتي�س املركزي والت�سل�سلي.

حلقوق  الوطني  باملجل�س  ال�سكايات  تتبع  خلية  نذكر،  اأي�سا  ذلك  ومن 

الإن�سان ومندوبياته اجلهوية، فعلى اإثر الأحداث التي عرفتها بع�س املدن املغربية، 

عمل املجل�س على اإيفاد �ستة جلان لتق�سي احلقائق، ومالحظة وتتبع حماكمات 

املتابعني على خلفيتها، مبا فيها حالت ادعاءات التعذيب و�سوء املعاملة.

ولعل من اأهم املبادرات التي عربت عنها احلكومة، والتي تتوخى منها 

تر�سيخ مبادئ ال�سفافية يف تدبري املرفق العمومي، ماأ�س�سة نظام ال�سكايات 

متعلق  مر�سوم  م�رضوع  اإعداد  عرب  العمومية،  و�سبه  العمومية  باملوؤ�س�سات 
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بال�ستقبال وتلقي ال�سكايات، ينظم م�سطرة تلقيها، وحتديد اآجال حمددة 

جلواب الإدارة عن تظلمات املواطنني، مع اإلزامية خلق مراكز لال�ستقبال.

الدميقراطية وحقوق االإن�سان جمال  يف  وطنية  خطة  3– بلورة 
لقد اعتمدت -اجلهات املعنية -يف بلورة هذه اخلطة مقاربة ت�ساركية 

امل�ستجدات  �سوء  على  لتحيينها  تكليف جلنة  ومت  ال�سنتني،  زهاء  دامت 

الد�ستورية، ومت تخ�سي�س العتمادات املالية الالزمة لأجراأتها.

ال�سجون مبراقبة  املكلفة  االإدارية  4– اللجنة 
حماية لل�سجناء من اإمكانية تهديد �سالمتهم اجل�سدية اأو �سوء معاملتهم، 

عهد القانون اإىل جلنة اإدارية حملية يراأ�سها عامل الإقليم، بالقيام مبراقبة 

دورية ملوؤ�س�سات ال�سجون ق�سد تفقد اأو�ساع ال�سجناء، وتوفري و�سائل الأمن 

وال�سحة والتغذية، ورفع تقارير بذلك للجهات املخت�سة. ي�ساف اإىل ذلك 

اجلنائية مبحكمة  الغرفة  لرئي�س  املخولة  العتقال  مراقبة حالت  �سالحية 

جاء يف  ما  وفق  العقوبة  تنفيذ  لقا�سي  املخولة  املراقبة  وكذا  ال�ستئناف، 

م�رضوع قانون امل�سطرة اجلنائية.
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املحور الثاين

املجهود على م�ستوى مالءمة الت�سريع الوطني

مع اتفاقية مناه�سة التعذيب

اقت�ست م�سادقة اململكة املغربية على العديد من املواثيق والتفاقيات 

الدولية، تدخل امل�رضع من اأجل مالئمة القانون الوطني مع العهود الدولية 

املن�سورة باجلريدة الر�سمية. 

ويف هذا ال�سياق، �سادق املغرب على اتفاقية مناه�سة التعذيب يف 21 

يونيو 1993.

كما اختار املغرب، ع�سية احت�سانه اأكرب تظاهرة حقوقية عاملية متمثلة يف 

املنتدى العاملي حلقوق الإن�سان املنعقد مبراك�س يف �سهر نونرب 2014، ليعلن 

ان�سمامه التام للربتوكول الختياري امللحق باتفاقية مناه�سة التعذيب. مما 

يفر�س على اململكة املغربية فتح جميع مراكز العتقال اأمام املحققني الأمميني، 

واإن�ساء » اللجنة الوطنية امل�ستقلة للوقاية من التعذيب«، يف ظرف �سنة انطالقا 

من اليوم الذي قدمت فيه اعتمادها اإىل الهيئة الأممية وو�سع وثائق اعتماد 

.
97
ملحق الربوتوكول الختياري املتعلق مبناه�سة التعذيب لدى الأمم املتحدة

97- دخل الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، حيز التنفيذ مبقت�سى الظهري ال�رضيف املوؤرخ يف 19 نوفمرب 2014 

وو�سعت وثائق امل�سادقة بنف�س التاريخ لدى منظمة الأمم املتحدة حتت رقم 4.13.29.
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اإن م�سادقة اململكة املغربية على الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة 

التعذيب، تروم مالءمة الت�رضيع الوطني مع املنظومة الكونية حلماية حقوق 

الإن�سان، ومع التاأ�سيل الد�ستوري لتجرمي التعذيب يف �سلب الد�ستور املغربي.

وت�ستهدف م�سادقة اململكة املغربية على الربوتوكول الختياري، خلق 

ب�سكل  والحتجاز  العتقال  ملراكز  بزيارات  القيام  خالل  من  وقائي  نظام 

منتظم من طرف هيئات دولية ووطنية، وذلك من اأجل الدفع بالدولة اإىل 

�رضوب  من  وغريه  التعذيب  اأ�سكال  جميع  ملنع  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ 

املعاملة اأو العقوبات القا�سية اأو الإن�سانية اأو املهينة.

ومن نتائج هذه امل�سادقة، حتمل الدولة لعدة التزامات ورد الن�س عليها 

تنظم  مقت�سيات  وهي  الختياري،  الربوتوكول  من   15 اإىل   12 املواد  يف 

الإجراءات وامل�ساطر املوكولة للجنة الفرعية التابعة ملنظمة الأمم املتحدة.

1– االآثار املرتتبة على امل�سادقة على الربتوكول االختياري
يرتتب على امل�سادفة التزام احلكومة املغربية مبا يلي:

اأ - ت�سهيل الزيارات لأماكن العتقال اأو الحتجاز

فوق  التعذيب  ملناه�سة  الفرعية  اللجنة  با�ستقبال  املغربية  الدولة  تلتزم 

اأرا�سيها، وت�سمن اإجراءات ت�سهيل زيارة اأماكن الحتجاز وفق مقت�سيات 

املادة 4 من الربوتوكول، وذلك من منطلق احرتام اختيار اللجنة بكل حرية 

لالأماكن التي ترغب يف زيارتها، مبا فيها مراكز العتقال اأو الحتجاز )املادة 

14 الفقرة 1 ( .

وبناء على ذلك، ل ميكن للدولة املغربية اأن ترف�س تقدمي الت�سهيالت ال�رضورية 

اإذا  واحدة،  حالة  �سوى يف  الحتجاز،  واأماكن  العتقال  ملراكز  اللجنة  لزيارات 

كانت الأماكن تندرج يف اإطار املجال املحفوظ للدولة كالدفاع الوطني.
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ب - ت�سهيل تنظيم اللقاءات مع املعتقلني

تلتزم الدولة بتقدمي الت�سهيالت ال�رضورية للجنة، لعقد اللقاءات التي تعزم 

العتقال  مراكز  اأو  ال�سجون  املتواجدين داخل  الأ�سخا�س  تنظيمها مع جميع 

اإذا ما ا�ستدعت  اآخر، �سوى يف حالة  اأي طرف  ب�سكل مبا�رض وبدون ح�سور 

ال�رضورة وجود مرتجم عند احلاجة، كما تلتزم الدولة تلبية طلب اللجنة باإح�سار 

اأي �سخ�س ميكن اأن يقدم معلومات اأو اإفادات تندرج يف �سياق مو�سوع الزيارة.

ج - تقدمي املعلومات والإفادات

تلتزم الدولة باإعطاء اللجنة الفرعية، جميع املعلومات املتعلقة بو�سعية 

الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم داخل ال�سجون ومراكز العتقال، والتي 

تهم معرفة اأعدادهم واأماكن اعتقالهم اأو احتجازهم وملفاتهم الطبية، وغري 

اأو�ساعهم  اأجل درا�سة وتقييم  التي تعترب �رضورية من  ذلك من الإفادات 

98
داخل ال�سجون واملعتقالت.

د - حماية ال�سهود

تلتزم الدولة املغربية وفق مقت�سيات املادة 15 من الربوتوكول الختياري، 

تعترب  التي  الإفادات  اأو  املعلومات  تقدمي  اأجل  ال�سهود من  ب�سمان حماية 

�رضورية للجنة، من اأجل درا�سة وتقييم الأو�ساع داخل ال�سجون واملعتقالت.

98- خالل مناق�سة امليزانية الفرعية لوزارة العدل واحلريات مبجل�س امل�ست�سارين يوم 10 دجنرب 2014 

اأكد وزير العدل يف جوابه عن اأ�سئلة امل�ست�سارين اأنه مت اإيالء مو�سوع التعذيب اأهمية كربى، فعلى 

خالف ما قيل وما يروج من انتقادات، فاململكة املغربية جادة يف مناه�سة التعذيب ومعاقبة كل 

اأ�سكاله وكل من ثبتت م�سوؤوليته، اإذ مت احل�سم يف املو�سوع والتن�سي�س يف م�رضوع قانون امل�سطرة 

اجلنائية على اأنه اإذا ادعى �سخ�س تعر�سه للتعذيب وطالب باإجراء خربة طبية ومل ت�ستجب له 

النيابة العامة، فاإنه يرتتب عن ذلك بطالن امل�سطرة. فالنيابة العامة ملزمة بال�ستجابة لطلب اإجراء 

اخلربة الطبية، وذلك بانتداب خرباء موؤهلني )قد يحدد العدد يف ثالثة خرباء واأحيانا يف خم�سة(، 

موؤكدا اأنه ل ميكن ال�سماح بقدوم خرباء اأجانب لإجراء خربة يف جمال التعذيب على ال�سحايا، 

فهذا اأمر غري مقبول ول ميكن اأن تقبل به اأي دولة لأن فيه م�سا�سا ب�سيادة املغرب، وعرب وزير العدل 

واحلريات عن انفتاحه على اأي مقرتح يهم اخلرباء داخل املغرب يف كافة التخ�س�سات.
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ومن جانب اآخر، تقدم اللجنة الفرعية تقريرا �سنويا اإىل جلنة مناه�سة 

التعذيب، حول املهام التي اأجنزتها وفق مقت�سيات املادة 16 الفقرة 3 من 

الربوتوكول الختياري من جهة اأوىل، واأي�سا تقدم اللجنة يف نف�س التقرير 

املرتكبة من طرف  واخلروقات  الدولية  التفاقية  مقت�سيات  اإعمال  ح�سيلة 

ملنع  الوطنية  والآليات  بالإجراءات  املتعلقة  والتو�سيات  الأع�ساء،  الدول 

التعذيب، وفق مقت�سيات املادتني 12 و14 من الربوتوكول الختياري.

2-اآليات الوقاية يف الربوتوكول االختياري 
التعذيب وغريه  مناه�سة  الختياري لتفاقية  الربوتوكول  اعتماد  جاء 

من �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة يف دي�سمرب 

2002، يف �سياق برنامج عمل فيينا يف املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان لعام 

الربوتوكول  اأهمية  على  لالأمم املتحدة  العامة  اجلمعية  اأكدت  1993، حيث 

الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، يف اإحدى تو�سياتها بتاريخ 8 يناير 2002.

وجدير بالذكر اأن هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، كانت قد اأو�ست بامل�سادقة 

هذه  باعتبار  التعذيب  مناه�سة  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول  على 

معاجلة  �سياق  يف  جرى  ما  تكرار  دون  حتول  اأ�سا�سية  �سمانة  امل�سادقة 

ما�سي النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان. 

مرحلة  من  النتقال  اإىل  ي�سعى  الختياري  الربوتوكول  اأن  ويتبني 

»املناه�سة« التي جاءت يف مقت�سيات التفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب، 

الزيارات  يف  تتج�سد  وقائية  اآليات  بتكري�س  وذلك  »الوقاية«،  مرحلة  اإىل 

فيها  يتواجد  قد  اآخر،  مركز  اأي  اأو  والحتجاز  العتقال  لأماكن  امليدانية 

اأ�سخا�س حمرومون من حرياتهم، وتقدمي تقارير عن ظروف العتقال بها 

و�سهادات املعتقلني عن املعاملة بداخلها.
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للجنة  املوكولة  واملهام  الخت�سا�سات  الختياري  الربوتوكول  ويتناول 

الفرعية، يف املادة 10 والتي تتجلى فيما يلي:

�سمان امل�ساعدة الفنية والقانونية للدول الأطراف ب�ساأن و�سع واإعمال 	 

الآليات الوقائية الوطنية ملنع التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو 

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

الآليات 	  اإعمال  اأجل  من  الوطنية،  القدرات  وتعزيز  التدريب  توفري 

الوطنية ل�سمان حماية الأ�سخا�س املحرومني من حرياتهم.

التعاون مع هيئة الأمم املتحدة، واملنظمات الدولية والإقليمية والوطنية 

وذلك يف  منه،  والوقاية  التعذيب  مناه�سة  بق�سايا  ال�سلة  ذات  وبخا�سة 

�سبيل تعزيز حماية الأ�سخا�س من التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو 

99
العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة 

باملغرب،  الهامة يف تاريخ حقوق الإن�سان  وميكن اعتبار هذه املحطة 

واملتعلقة بامل�سادقة على الربوتوكول الختياري، منا�سبة للتفكري يف اإحداث 

الوعي  ن�رض  دينامية  يف  النخراط  تروم  التعذيب،  ملناه�سة  وطنية  اآلية 

لل�سمانات  المتثال  مدى  لرقابة  القانون،  باإنفاذ  املكلفني  لدى  احلمائي 

املن�سو�س عليها يف الربوتوكول الختياري، والتي تهم اأق�سام ال�رضطة ومراكز 

قوات الأمن، واأماكن العتقال يف فرتة احلرا�سة النظرية، وال�سجون، ومراكز 

اأ�سئلة امل�ست�سارين خالل مناق�سة امليزانية الفرعية  اأ�سار وزير العدل واحلريات يف جوابه على   -99

اإعداد م�رضوع  ت�ستغل على  باأنه توجد حاليا جلنة  العدل واحلريات يف 10 دجنرب 2014  لوزارة 

قانون لتعديل القانون اجلنائي ت�سم ق�ساة واأ�ساتذة جامعيني وحمامني وفاعلني يف املجتمع املدين، 

ت�رضيعية  وم�ستجدات  تعديالت  امل�رضوع  هذا  و�سيت�سمن   ، �سهر  جاهزة خالل  م�سودته  �ستكون 

هامة، �سواء تلك التي اأ�س�س لها الد�ستور، اأو تلك التي وردت يف تو�سيات ميثاق الإ�سالح العميق 

وال�سامل ملنظومة العدالة، اأو التي ن�ست عليها الت�رضيعات املقارنة اأو امل�سمنة يف التفاقيات واملواثيق 

الدولية التي �سادق عليها املغرب، واأ�ساف اأنه بتعاون النواب �سيتم اإنتاج ن�سو�س قانونية متقدمة 

ما من �سك يف اأن التاريخ �سيكون �ساهدا علي قيمتها واأهميتها.
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وموؤ�س�سات  اللجوء،  طالبي  ومراكز  باملطارات،  العبور  ومناطق  الأحداث، 

العالج النف�سي.

اأ - التدابري والإجراءات املتعلقة مبنع التعذيب

تت�سمن التفاقية الدولية املتعلقة مبناه�سة التعذيب، التي �سبق للمملكة 

املغربية امل�سادقة عليها، جمموعة من التدابري التي ت�ستهدف اتخاذ اإجراءات 

اإدارية وق�سائية ملنع اأعمال التعذيب.

فاملادة 2 تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابري الت�رضيعية اأو الإدارية اأو 

الق�سائية الفعالة، اأو اأي اإجراءات اأخرى ت�ستهدف منع التعذيب، داخل اأي 

اإقليم خا�سع لوليتها الق�سائية.

فالإجراءات الواجب اتخاذها يف �سياق املادة 2 الفقرة 1 من التفاقية، 

هي اإجراءات تتعلق بالأ�سا�س بال�سمانات التي تلتزم الأطراف بتوفريها يف 

عليها، حترمي  الأمثلة  اأبرز  ومن  البدنية،  ال�سالمة  احلق يف  حماية  �سياق 

املعتقلني يف  بالت�سال مبحام، وحق  املحتجزين  النفرادي، وحق  احلب�س 

بحفظ  الدول  والتزام  الطبية،  خدماته  على  واحل�سول  بطبيب  الت�سال 

�سجالت خا�سة بال�سجون ومراكز الحتجاز.

ومن املبادئ الأ�سا�سية التي جاءت بها التفاقية يف املادة 3، مبداأ عدم 

طرد اأي �سخ�س اأو ت�سليمه اإىل دولة اأخرى، اإذا توافرت اأ�سباب حقيقية تدعو 

اإىل العتقاد باأنه �سيكون يف خطر التعر�س للتعذيب.

القيام  ب�ساأن  التفاقية،  الطرف يف  الدولة  واجب  فتكر�س   4 املادة  اأما 

اأي  جترمي  وكذلك  التعذيب«،  اأعمال  »جميع  لتجرمي  ت�رضيعي  باإ�سالح 

يف  م�ساركة  »ي�سكل  اآخر  عمل  باأي  والقيام  التعذيب«  ملمار�سة  »حماولة 

التعذيب«.
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واألزمت املادة 5 كل دولة طرف اأن تتخذ ما يجب من الإجراءات لب�سط 

وليتها الق�سائية على جميع اأعمال التعذيب يف احلالت التالية:

عند ارتكاب هذه اجلرائم يف اأي اإقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية؛	 

عندما يكون مرتكب اجلرمية من مواطني تلك الدولة؛	 

عندما يكون ال�سحية من مواطني الدولة.	 

وقد األزمت املادة 6 كل دولة تقوم باحتجاز �سخ�س ما، اأن تخطر على 

اأ من املادة 5، باحتجاز هذا ال�سخ�س  الفقرة  اإليها يف  الفور الدول امل�سار 

وبالظروف التي تربر اعتقاله، وعلى الدولة املعنية التي جتري التحقيق الأويل 

اأن ترفع ب�رضعة، ما تو�سلت اإليه من نتائج اإىل الدول املذكورة، مع الإف�ساح 

عما اإذا كان يف نيتها ممار�سة وليتها الق�سائية.

التعذيب، قد حددت  اتفاقية مناه�سة  املواد 4 و5 و6 من  اأن  ويتبني 

التزام الدول الأطراف يف اأمرين اأ�سا�سيني، اأول اللتزام باإدراج التعذيب يف 

قوانينها اجلنائية الوطنية، وثانيا اللتزام باملعاقبة عليها بعقوبات تتنا�سب 

مع خطورتها.

كما تعالج املواد 7 و8 و9 الإجراءات التي يجب اتخاذها اأثناء معاقبة 

اجلاين، املتورط يف التعذيب، وكذلك الإجراءات املتعلقة بت�سليم املجرمني. 

ويتبني اأن هذه املواد الثالث تلزم الدول الأطراف، باتخاذ جمموعة من 

اأي  اأن الدول ملزمة باإحالة  العقاب، حيث  الإجراءات ملناه�سة الإفالت من 

القيام  اأو  اأجل حماكمته  الق�سائية، من  �سلطاتها  اإىل  فيه  �سخ�س م�ستبه 

بت�سليمه اإىل دولة اأخرى، مع الأخذ بعني العتبار توفر �سمانات املحاكمة 

الأدلة يف �سياق  املتعلقة بجمع  الق�سائية  امل�ساعدة  واأي�سا تقدمي  العادلة، 

مناه�سة الإفالت من العقاب.
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وقد ركزت اتفاقية مناه�سة التعذيب يف مادتها 10، على اأهمية التعليم 

يف جمال  يعملون  الذين  للموظفني  والتدريب  التكوين  وبرامج  والإعالم 

اإنفاذ القانون، ك�سكل من اأ�سكال الوقاية من التعذيب. 

يف  طرف  دولة  كل  على  يجب  املادة،  هذه  من  الأوىل  الفقرة  وح�سب 

اتفاقية مناه�سة التعذيب، اأن تدرج حظر التعذيب يف برامج تدريب املوظفني 

العموميني اأو غريهم، ممن تكون لهم عالقة باحتجاز اأي فرد معر�س لأي �سكل 

من اأ�سكال التوقيف اأو العتقال اأو ال�سجن، اأو با�ستجواب هذا الفرد ومعاملته.

القوانني  التعذيب يف  اإدراج حظر  الثانية،  الفقرة  يجب مبقت�سى  كما 

والتعليمات التي يتم اإ�سدارها يف ما يخ�س واجبات ووظائف الأ�سخا�س 

الذين جاء ذكرهم يف الفقرة الأوىل.

باإن�ساف كل  التعذيب كل دولة طرف فيها،  اتفاقية مناه�سة  واألزمت 

�سحية يتعر�س لأعمال التعذيب، وبحقه العادل »يف تعوي�س منا�سب مبا 

يف ذلك اإعادة تاأهيله على اأكمل وجه ممكن«.

ومعاملة  ال�ستجواب  قواعد  على   11 املادة  تن�س  ذلك  اإىل  اإ�سافة 

املحرومني من حريتهم، حيث تلتزم الدول الأطراف بو�سع قواعد ال�ستجواب، 

املتعلقة بحجز ومعاملة  الرتتيبات  واأ�ساليبه وممار�ساته، وكذلك  وتعليماته 

الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال التوقيف اأو العتقال اأو 

ال�سجن يف اأي اإقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية، وذلك بق�سد منع حدوث 

اأي حالت تعذيب.

احلرية،  من  احلرمان  قواعد  حتديد  يهم   11 املادة  تطبيق  نطاق  اإن 

وال�سمانات املتعلقة باحتجاز ومعاملة الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل 

املوظفني  يلزم  ب�سكل  ال�سجن، وذلك  اأو  العتقال  اأو  التوقيف  اإ�سكال  من 

الذين ينتمون اإىل �سلطات اإنفاذ القانون باحرتام هذه القواعد وال�سمانات، 
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من اأجل تفادي ارتكاب الأفعال التي تندرج يف جرمية التعذيب، وذلك يف 

جميع مراحل ال�ستجواب والتحقيق والحتجاز.

اأماكن  وزيارة  املراقبة  اإجراءات  باإعمال  الأطراف،  الدول  املادة 11  وتلزم 

العتقال والحتجاز ب�سكل م�ستمر وغري معلن عنها، كتدبري وقائي ملنع 

التعذيب وجميع �رضوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

كما تهدف املادة 12، اإىل قيام ال�سلطات املخت�سة، باإجراء حتقيق �رضيع 

ونزيه، كلما وجدت اأ�سبابا معقولة تدعو اإىل العتقاد باأن عمال من اأعمال 

التعذيب، قد ارتكب يف الأقاليم اخلا�سعة لوليتها الق�سائية.

وتدعو املادة 12 الدول الأطراف، اإىل اأن تقوم باإجراءات التحقيق التلقائي 

اأعمال  وقوع  لها  ثبت  كلما  ال�سحايا،  من  ال�سكاوى  تقدمي  انتظار  دون 

�سهادات  على  بالعتماد  احلقائق  وتق�سي  التعذيب،  جرمية  يف  تندرج 

ال�سهود وال�ستماع اإىل ال�سحايا واإجراء فحو�سات طبية واإجراء حتقيقات 

�رضيعة ونزيهة، مع ا�ستجواب جميع الأ�سخا�س الذين يتحملون امل�سوؤولية 

يف ارتكاب عمل من اأعمال التعذيب، من اأجل الو�سول اإىل احلقيقة، وعدم 

حماية املوظف الر�سمي يف حالة ارتكابه اأو علمه اأو اإعطاء اأوامره بارتكاب 

جرمية التعذيب.

حالة  ال�سحايا يف  بحقوق  فيتعلقان   ،14 و   13 للمادتني  بالن�سبة  اأما 

التعر�س جلرمية التعذيب.

فاملادة 13 ت�سمن لأي فرد يدعي باأنه قد تعر�س للتعذيب، احلق يف اأن 

يرفع �سكوى اإىل �سلطاتها املخت�سة، ويف اأن تنظر هذه ال�سلطات يف حالته 

على وجه ال�رضعة وبنزاهة، وينبغي اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�سمان حماية 

مقدم ال�سكوى وال�سهود من كافة اأنواع املعاملة ال�سيئة اأو التخويف، نتيجة 

ل�سكواه اأو لأي اأدلة تقدم.
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وتتخذ الدول الأطراف مبقت�سى املادة 13، التدابري والإجراءات ال�رضورية 

التي متكن �سحايا التعذيب واملعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو 

املهينة من ممار�سة حقهم يف التظلم، دون خوف من اأي تهديد اأو ترهيب 

من اأي جهة كيفما كانت، اأو التعر�س لعمل ثاأري اأو انتقامي ب�سبب ذلك، 

قد ميار�س على ال�سحية اأو اأحد اأفراد اأ�رضته.

ويف هذا الإطار، تتحمل الدول م�سوؤولية احلماية اجل�سدية لل�سحايا 

وال�سهود وكل من يتوفر على اأدلة تثبت ذلك، وتلتزم باإجراء حتقيق �رضيع 

ونزيه وتق�سي احلقائق من اأجل الو�سول اإىل ك�سف احلقيقة وتقدمي امل�ستبه، 

فيهم اإىل الق�ساء للمتابعة اجلنائية.

اأما املادة 14 فهي تتعلق بحق ال�سحايا يف الإن�ساف والتعوي�س العادل 

على النحو التايل:

ت�سمن كل دولة طرف يف نظامها القانوين، اإن�ساف من يتعر�س لعمل 

من اأعمال التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعوي�س عادل ومنا�سب 

مبا يف ذلك و�سائل اإعادة تاأهيله على اأكمل وجه ممكن.

ويبدو اأن احلق يف الإن�ساف والتعوي�س العادل كما جاء يف املادة 14 

ينطوي على بعدين اأ�سا�سيني، يتعلقان برد العتبار بوا�سطة الق�ساء وجرب 

ال�رضر املادي واملعنوي.

يتجلى البعد الأول يف اإلزام الدول الأطراف، بتحريك الدعوى العمومية 

اأمام الق�ساء ومتابعة امل�ستبه فيهم بال�ستماع اإىل ال�سحايا وال�سهود وجمع 

ب�سكل  ال�سحايا  اإن�ساف  اأجل  العادلة، من  املحاكمة  الإثبات و�سمان  اأدلة 

يدعم العدالة الجتماعية وحماربة الإفالت من العقاب.
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عادل  لتعوي�س  الأطراف،  الدول  �سمان  يف  يتج�سد  الثاين  والبعد 

ومنا�سب لل�سحايا وجرب الأ�رضار املادية واملعنوية، واإعادة تاأهيل ال�سحايا 

من اأجل اإعادة اندماجهم يف املجتمع.

اأن  على  الأوىل  فقرتها  يف   14 املادة  توؤكد  ال�سحية،  وفاة  حالة  ويف 

لورثة املجني عليه يف حالة وفاته ب�سبب التعذيب، احلق يف احل�سول على 

تعوي�س، ب�رضط اأن يكون هوؤلء الورثة ممن كان يعولهم ال�سحية قبل وفاته.

ويف جانب اآخر، تناولت التفاقية يف املادة 15 مبداأ عدم ال�ست�سهاد 

عدم  طرف  دولة  كل  ت�سمن  حيث  التعذيب،  نتيجة  بها  املدىل  بالأقوال 

ال�ست�سهاد باأية اأقوال يثبت اأنه مت الإدلء بها نتيجة للتعذيب، كدليل يف 

اأية اإجراءات، اإل اإذا كان ذلك �سد �سخ�س متهم بارتكاب التعذيب.

ب�رضوط  م�سا�سا  ي�سكل  اجلنائي،  التحقيق  يف  التعذيب  فا�ستخدام 

الأقوال  على  احل�سول  اإىل  يهدف  لأنه  املحاكمة،  قبل  ما  و�سمانات 

وال�ست�سهاد بها يف حما�رض ال�رضطة الق�سائية �سد املتهمني.

ولذلك فمبداأ ا�ستبعاد الأدلة الناجتة عن ممار�سة التعذيب، له اأثر وقائي 

التعذيب،  اأ�سكال  املتهم جلميع  اإخ�ساع  جدوى  عدم  اإىل  ين�رضف  حيث 

اجل�سدي  والإيذاء  القا�سية  املعاملة  نتيجة  املتح�سل  الأقوال  مادامت 

والنف�سي، ل توؤخذ بعني العتبار كاأدلة �سد امل�ستبه فيه اأثناء املحاكمة.

اأما املادة 16 فتعرف املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، 

والتي ل ت�سل اإىل جد التعذيب وتلزم الدول الأطراف مبا يلي :

لوليتها 	  اإقليم يخ�سع  اأي  يف  متنع،  باأن  طرف  دولة  كل  تتعهد 

العقوبة  اأو  املعاملة  اأعمال  من  اأخرى  اأعمال  اأي  حدوث  الق�سائية، 

التعذيب  حد  اإىل  ت�سل  ل  التي  املهينة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية 
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�سخ�س  اأو  عمومي  موظف  يرتكب  عندما   ،1 املادة  حددته  كما 

اآخر يت�رضف ب�سفة ر�سمية هذه الأعمال اأو يحر�س على ارتكابها، 

خا�س  بوجه  وتنطبق  عليها،  ب�سكوته  اأو  مبوافقته  تتم  عندما  اأو 

اللتزامات الواردة يف املواد 10 و 11 و 12 و13، وذلك بال�ستعا�سة 

عن الإ�سارة اإىل التعذيب، بالإ�سارة اإىل غريه من �رضوب املعاملة اأو 

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

ل تخل اأحكام التفاقية باأحكام اأي �سك دويل اآخر اأو قانون وطني، 	 

يحظر املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة اأو يت�سل 

بت�سليم املجرمني اأو طردهم.

ويتبني اأن املادة 16، حتدد تعريف املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية، 

يف اإحداث اأمل اأو عذاب �سديد، ج�سديا كان اأم عقليا اأو التحري�س اأو املوافقة عليه 

اأو ال�سكوت عنه، من قبل موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�س اآخر يت�رضف بهذه ال�سفة، 

الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  للمعاملة  املف�سي  ال�سلوك  اأن يتحقق  وميكن 

ب�سكل اإيجابي )القيام بعمل( اأو �سلبي )المتناع عن القيام بعمل(، ول ي�سرتط 

يف هذه احلالة توافر ق�سد خا�س، ول اأن يكون ال�سحية حتت �سيطرة اجلاين 

مبا�رضة اأو حمتجزا، فهذا الو�سع هو الذي مييز التعذيب عن غريه.

ال�ستخدام  يف  تتجلى  الالاإن�سانية،  اأو  القا�سية  املعاملة  فاإن  وهكذا 

التع�سفي للقوة من قبل املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون، من اأجل حتقري 

ال�سحية وامل�سا�س بكرامته الإن�سانية واإهانته، ولكنها ل ت�سل اإىل درجة 

العنف الذي يهدف الإيذاء اجل�سدي والنف�سي والعقلي.

ومنذ ن�رض اتفاقية مناه�سة التعذيب باجلريدة الر�سمية بتاريخ 21 نونرب 

يف  التفاقية  بنود  ملقت�سيات  التدريجية  املالئمة  اإىل  املغرب  عمد   ،1996

منظومته الت�رضيعية الوطنية، فعالوة ملا �سبق الإ�سارة اإليه من تقوية املركز 
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القانوين لالتفاقيات الدولية يف النظام القانوين الوطني بالن�س �رضاحة على 

جملة  املغرب لتخاذ  عمد  الوطني،  القانون  على  الدولية  التفاقيات  �سمو 

باملنظومة  التعذيب  الوقاية من  اتفاقية  اإدخال م�سامني  ترمي  التدابري  من 

القانونية الوطنية.

وقد �سبق ملنظمة العفو الدولية اأن قدمت للمغرب يف هذا ال�ساأن، ويف 

�سياق املراجعة الدورية العاملية يف �سهر ماي 2014 التو�سيات التالية:

الإعدام ×× عقوبة  بفر�س  ت�سمح  التي  القانونية  الأحكام  جميع  اإلغاء 

واإعالن حظر فوري على تنفيذ جميع اأحكام الإعدام ال�سادرة فيما 

�سبق؛

اإدخال مزيد من التعديالت على ت�رضيع مناه�سة التعذيب ل�سمان ××

اأن ياأخذ يف احل�سبان الأحكام التي تت�سمنها املادة 4 من التفاقية 

العقوبة  اأو  املعاملة  �رضوب  من  وغريه  التعذيب،  ملناه�سة  الدولية 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛

الواجبات ×× مع  ليتالءم   2003 ل�سنة  الإرهاب  قانون مكافحة  اإ�سالح 

الدولية للمغرب حيال حقوق الإن�سان، ول �سيما فيما يخ�س تعريفه 

الف�سفا�س لالإرهاب وللجرائم املت�سلة بالإرهاب؛ وبغر�س كفالة احلق 

يف حماكمة عادلة، وفق ما �رضعته املعايري الدولية، بالن�سبة ملن يوجه 

اإليهم التهام مبقت�سى قانون مكافحة الإرهاب اأو اأية تهم اأخرى؛

التي ×× الق�رضي  الختفاء  حالت  جميع  يف  وافية  حتقيقات  اإجراء 

العدالة.  �ساحة  اإىل  اجلناة  وتقدمي  عنها،  بالغات  ال�سلطات  تتلقى 

م�سوؤوليتهم  ي�ستبه يف  الذين  العامة  النيابة  توقيف ممثلي  وينبغي 

عن انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان، عن ممار�سة مهام وظائفهم 

اأثناء مقا�ساتهم؛
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و�سمان ×× الراأي،  �سجناء  اأو �رضط عن جميع  قيد  وبال  فوراً  الإفراج 

جترِّم  التي  ال�سحافة  وقانون  العقوبات  قانون  مواد  جميع  متا�سي 

والتجمع  التعبري  حرية  يف  الأ�سا�سية  للحقوق  ال�سلمية  املمار�سة 

وتكوين اجلمعيات والن�سمام اإليها مع واجبات املغرب الدولية حيال 

حقوق الإن�سان؛

الوقف الفوري لعمليات اإعادة الالجئني وطالبي اللجوء ق�رضاً، والطرد ××

التع�سفي واجلماعي اأو باجلملة للمهاجرين اإىل البلدان املجاورة؛

اإجراء حتقيقات وافية وم�ستقلة على وجه ال�رضعة يف جميع مزاعم ××

الوفاة اأو الإ�سابة اأو العتداء اجلن�سي التي تلحق باملهاجرين وبطالبي 

اأو  القوة  القانون  بتنفيذ  املكلفني  املوظفني  ا�ستخدام  جراء  اللجوء 

الأ�سلحة النارية، واإعالن نتائج التحقيقات على املالأ؛

احرتامًا ×× واحرتامه  الق�رضية  الإعادة  عدم  مبداأ  على  التاأكيد  اإعادة 

كاماًل بغر�س �سمان اإتاحة الفر�سة جلميع طالبي اللجوء كي يتقدموا 

بطلباتهم �سمن اإجراءات نزيهة ومر�سية لتحديد فيما اإذا كانوا فعاًل 

�سمان حقهم يف  ذلك  ل، مبا يف  اأم  الدولية  احلماية  اإىل  بحاجة 

ا�ستئناف القرارات اأمام هيئة م�ستقلة متخ�س�سة، ووقف تنفيذ هذه 

القرارات اإىل حني بت الهيئة فيها، وتوفري امل�ساعدة القانونية والرتجمة 

لهم طبقًا لأحكام القانون الدويل؛

اإ�سدار تعليمات وا�سحة وعلنية اإىل »اإدارة مراقبة الرتاب الوطني« ××

القب�س على  للقانون، ويتوقفوا عن  كي ميتثل موظفوها ووكالوؤها 

الأ�سخا�س واعتقالهم؛

�سمان اإجراء حتقيقات فعالة يف جميع مزاعم التعذيب اأو غريه من ××

�رضوب �سوء املعاملة، وتقدمي الأ�سخا�س امل�سوؤولني عن النتهاكات 

اإىل �ساحة العدالة، طبقًا للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛



االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 

87

اإ�سدار الأوامر باإعادة املحاكمات جلميع من اأدينوا ا�ستناداً اإىل اأدلة ××

املعاملة،  اإ�ساءة  اأو  التعذيب  من خالل  انتزعت  قد  اأنها  ي�ستبه يف 

�سمن اإجراءات تلبي �رضوط املعايري الدولية للمحاكمة العادلة.

وجاء يف بيان اأ�سدرته احلكومة املغربية يف17 ماي 2014 يتعلق بالرد 

على منظمة العفو الدولية ب�ساأن التعذيب باملغرب ما يلي:

» ... اإن اململكة املغربية وتبعا خليارها ال�سرتاتيجي الذي ل رجعة فيه 

والنتائج  بها  النهو�س  املبذولة يف  وجهودها  الإن�سان،  حقوق  يف جمال 

تكتف  م  واحلريات،  احلقوق  توطيد  املتوا�سل يف  وعملها  راكمتها،  التي 

مبالءمة قانونها مع التفاقية الدولية اخلا�سة بالتعذيب، بل �سادقت على 

الربوتوكول الختياري امللحق بهذه التفاقية،وفتحت �سجون اململكة وخمافر 

املمكنة  الأبحاث  لإجراء  املتحدة  لالأمم  التابع  اخلا�س  املقرر  اأمام  �رضطتها 

التطورات  مواكبة  الدولية يف  الآليات  باأهمية  منها  اإميانا  املو�سوع،  حول 

احلقوقية الإيجابية امللمو�سة، مما يربهن على اأن اململكة املغربية متاأكدة من 

اإيجابية �سجلها احلقوقي، واأهمية منجزاتها على هذا ال�سعيد؛

على   - املغربية  احلكومة  -ت�سيف  الدولية  العفو  منظمة  اأقدمت  لقد 

اعتربتها  دول،  خم�س  التعذيب يف  على  للق�ساء  الدولية  حملتها  اإطالق 

حتمل اآمال قابلة لالإجناز يف هذا املجال، من �سمنها املغرب، على م�ستوى 

دول �سمال اإفريقيا وال�رضق الأو�سط. واإن كان هذا الختيار يف حد ذاته، 

ي�سكل اعرتافا بالإ�سالحات واجلهود املبذولة من طرف املغرب يف جمال 

مناه�سته لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، مبا يف ذلك التعذيب، فاإنه 

يتطلب التاأكد من املعطيات التي مت الإعالن عنها وعدم اإطالق الأحكام 

املت�رضعة، قبل القيام باملجهود املطلوب للتحليل املو�سوعي واملن�سف لكل 

املنجزات واملكت�سبات، خا�سة واأن التقرير ذهب اإىل حد تبخي�س ما قامت 
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اأ�سحت منوذجا �سمن خم�سة مناذج  التي  به هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، 

تهمان  بالتقرير  الواردتني  احلالتني  اأن  كما  الدويل.  ال�سعيد  على  مرجعية 

�سنتي 2012 و 2013 �سبق التحري ب�ساأنهما حيث مل يثبت ما مت ادعاوؤه من 

تعذيب، كما اأنهما مازالتا معرو�ستني على الق�ساء، �ساحب �سلطة البت يف 

�سحة هذه املزاعم والقول الف�سل فيها؛

».... اإن احلكومة اإذ تعرب عن اأ�سفها على عدم م�سداقية ومو�سوعية تقرير 

منظمة العفو الدولية، فاإنها توؤكد عزمها على تعزيز اجلهود والإ�سالحات 

املتعلقة  تلك  متوا�سلة، مبا يف ذلك  ب�سورة  فيها  انخرطت  التي  املهيكلة 

باإ�سالح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية حلماية حقوق الإن�سان 

موا�سلة  توؤكد  كما  التعذيب،  من  الوقاية  اخل�سو�س  وعلى  عام،  ب�سكل 

تفاعلها مع اآليات الأمم املتحدة، مبا يف ذلك جلنة مناه�سة التعذيب واملقرر 

اخلا�س بهذا ال�ساأن وغريها، كما اأن انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات 

املجتمع املدين الفاعلة �سواء منها الوطنية اأو الدولية، �سيظل م�ستمرا ومثمرا. 

كما اأن اأي حالة تعذيب مدعاة �ستخ�سع للبحث والتحري ال�سارم والزجر 

الالزم يف اإطار ما يق�سي به القانون« انتهى الت�رضيح احلكومي ...

وقد عادت منظمة العفو الدولية يف تقريرها حول حقوق الإن�سان باملغرب 

عن �سنتي 2014-2015  لتوجيه انتقادات للدولة املغربية حول اأو�ساع حقوق 

الإن�سان بوجه عام وحول التعذيب  بوجه خا�س، وهكذا جاء يف التقرير 

الذي تاله ممثل املنظمة باملغرب يف 25 فرباير 2015 :» اأن ال�سلطات املغربية 

التجمع، كما  التعبري وحرية تكوين اجلمعيات وحرية  وا�سلت تقييد حرية 

اأنها قامت بالت�سييق على الآراء املخالفة، وحاكمت عددا من ال�سحفيني، 

الإن�سان  حقوق  جماعات  على  قيودا  وفر�ست  الن�سطاء،  بع�س  و�سجنت 

وغريها، كما فرقت بالقوة احتجاجات �سلمية واحتجاجات اأخرى.
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واأفاد التقرير ا�ستمرار التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة ال�سيئة اأثناء 

الحتجاز وذلك نظرا لفتقار اأماكنه اإىل ما يكفي من ال�سمانات واملحا�سبة، 

ف�سال عن قبول املحاكم لالعرتافات املنتزعة حتت وطاأة التعذيب.

املراأة  حققتها  عديدة  مبكت�سبات  املنظمة  لهذه  ال�سمني  الإقرار  ورغم 

املغربية والتي كان اآخرها �سدور قانون جديد ي�سد ثغرًة كانت تتيح ملرتكبي 

جرائم الغت�ساب الإفالت من قب�سة العدالة، اإل اأنها عادت لتوؤكد اأن املراأة 

يف املغرب ظلت تفتقر اإىل احلماية الكافية من العنف اجلن�سي.

واعترب التقرير الذي اأفرد حيزا هاما للمغرب، اأن ال�سلطات املغربية اأعاقت 

ما و�سفه باجلهود التي بذلتها عدة جماعات معنية بحقوق الإن�سان من 

لهذه  �سيتيح  كان  الذي  الأمر  وهو  ر�سمي،  ت�سجيل  على  احل�سول  اأجل 

اجلمعيات ممار�سة اأن�سطتها ب�سكل قانوين.

وتطرق التقرير الذي ير�سد حالة حقوق الإن�سان يف ما يربو عن 160 بلدا 

حول العامل  ، لو�سعية ال�سجون داخل املغرب، م�سريا اإىل  اأن عددا من ال�سجناء، 

بينهم معتقلون مل يحاكموا، خا�سوا اإ�رضابات عن الطعام احتجاجا على ظروف 

ال�سجن القا�سية، مبا يف ذلك �سوء مرافق النظافة وال�رضف ال�سحي، وعدم كفاية 

التغذية والرعاية الطبية، والكتظاظ ال�سديد، واحلد من احلق يف تلقي الزيارات 

باملحاكمات اجلائرة من خالل  اإىل ما و�سفه  التعليم، م�سريا  واحل�سول على 

املتهمني ب�ساأن  جتاهل املحاكم يف كثري من الأحيان �سكاوى قدمها حمامو 

خمالفات امل�سطرة اجلنائية، ف�سال عن ا�ستنادها على اعرتافات زعم اأنها انتزعت 

 حتت وطاأة التعذيب اأو غريه من �رضوب املعاملة ال�سيئة اأثناء احلرا�سة النظرية.

وانتقد التقرير بكيفية �رضيحة عدم حتقيق ال�سلطات املغربية لأي تقدم ب�ساأن 

اإ�سالح  بخ�سو�س  وامل�ساحلة«  الإن�ساف  »هيئة  قدمتها  اأ�سا�سية  تو�سيات 

قطاع الأمن وو�سع ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الإفالت من العقاب موؤكدة يف 
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تقريرها ال�سنوي اأن �سحايا النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، التي ارتكبت 

يف الفرتة من عام 1956 اإىل عام1999، ظلوا حمرومني من العدالة، منوهة يف 

هذا الإطار اإىل اأنه مل يت�سح بعد م�سري بع�س حالت الختفاء الق�رضي« .

التقرير،  يف  جاء  ما  على  اعرتا�سها  عن  املغربية  احلكومة  عربت  وقد 

وهكذا  اأفاد بالغ للمندوبية الوزارية حلقوق الن�سان، اأن ال�سلطات املغربية 

تعرب عن رف�سها ملا ت�سمنه التقرير ال�سنوي )اجلزء اخلا�س باملغرب( الذي 

الأربعاء 25 فرباير  يوم  الدولية، خالل ندوة �سحفية  العفو  قدمته منظمة 

الإن�سان  حقوق  واقع  تعك�س  ل  وتقييمات  معطيات  من  2015بالرباط، 

باململكة املغربية، كما اعربت عن “ا�ستيائها من عدم ت�سمني التقرير �سالف 

الذكر للتو�سيحات التي وافت بها ال�سلطات العمومية منظمة العفو الدولية 

بخ�سو�س جمموعة من الق�سايا امل�سمنة فيه”.

واإذ توؤكد ال�سلطات املغربية، ي�سيف البالغ، على اأن توطيد الدميقراطية 

وحقوق الإن�سان م�سار متوا�سل بالبالد، تذكر مرة اأخرى، بهذه املنا�سبة، اأن 

انخراط اململكة يف الأورا�س الإ�سالحية الكربى يف جمال حقوق الإن�سان 

والبناء الدميقراطي تعد “خيارا ا�سرتاتيجيا بالن�سبة لها، وفق مقاربة تنبني 

على ال�ستدامة والتدرج والإ�رضاك والت�ساور مع كل الأطراف املعنية، مبا 

فيها املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية”.

واأ�سار بالغ املندوبية اإىل اأن ال�سلطات املغربية تعرب، كذلك، عن “انتقادها 

للمنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية لتقييم و�سعية حقوق الإن�سان 

باملغرب، وذلك لكونها اعتمدت، مرة اأخرى، على جمرد ادعاءات، انطالقا 

من م�سادر اأحادية اجلانب، اأو اإ�سدار تعميمات اأو اأحكام قيمة انطالقا من 

حالت معزولة اأو غري موثقة، يراد ا�ستغاللها لأغرا�س بعيدة عن الأهداف 

والغايات النبيلة حلقوق الإن�سان، ودون اأدنى حر�س على مراعاة التقاطعات 

يف م�سادر املعلومات اأو الدعاءات، ومقارنتها توخيا للمو�سوعية والنزاهة 

يف التقييم واإ�سدار الأحكام”.



االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 

91

و�سجلت ال�سلطات املغربية عدم توازن م�سامني التقرير، من حيث اإبراز 

التقدم املحرز يف جمال حقوق الإن�سان الذي حققته اململكة املغربية خالل 

يف  اجلديدة  وال�سيا�سة  العدالة،  اإ�سالح  ور�س  وباخل�سو�س   ،2014 �سنة 

جمال الهجرة واللجوء، ومراجعة املنظومة اجلنائية الوطنية بل اإن منظمة 

اأوجه اخل�سا�س فقط، دون اللتزام  الدولية ركزت يف تقريرها على  العفو 

بتحري املو�سوعية والدقة املنهجية يف درا�سة وحتليل املعطيات واملعلومات 

امل�ستند عليها، وذلك وفقا ملا هو مطلوب يف املعايري املتعارف عليها دوليا 

فيما يخ�س اإعداد التقارير.

ويف هذا ال�سدد، ذكرت املندوبية الوزارية حلقوق الن�سان، باأن اختيار 

منظمة العفو الدولية، املغرب لعقد ندوتها من اأجل تقدمي تقريرها ال�سنوي 

حول و�سعية حقوق الإن�سان، “دليل وا�سح على مدى انفتاح اململكة على 

املنظمات الدولية غري احلكومية وتفاعلها مع تقاريرها حول اأو�ساع حقوق 

الإن�سان، وعلى اأن القول بالت�سييق على حرية اجلمعيات يبقى جمرد ادعاء 

ل اأ�سا�س له من ال�سحة”.

واو�سحت املندوبية اأن ال�سلطات املغربية اإذ جتدد ترحيبها بكل التقارير 

املو�سوعية ال�سادرة عن خمتلف املنظمات الدولية، احلكومية وغري احلكومية، 

بخ�سو�س اأو�ساع حقوق الإن�سان باململكة املغربية، توؤكد اأن التقدم املحرز 

املنظومة  اآليات  خمتلف  عليه  ت�سهد  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  باملغرب 

احلكومية  غري  املنظمات  معظم  به  تعرتف  كما  الإن�سان،  حلقوق  الأممية 

الدولية والوطنية، ف�سال عن املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان و�سبكاتها.

العاملي  الثانية للمنتدى  اأن ا�ست�سافة املغرب للدورة  واعتربت املندوبية، 

املعنية  الأطراف  حيث  من  والنوعية،  العددية  والأهمية  الإن�سان،  حلقوق 

على  اآخر  »دليال  خاللها،  نظمت  التي  والأن�سطة  واملوا�سيع  فيه  امل�ساركة 

م�سداقية اململكة يف جمال حقوق الإن�سان والبناء الدميوقراطي«.
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ونوهت اإىل اأن ا�ست�سافة املغرب للخرباء امل�ستقلني عن هيئات معاهدات 

واإجراءات خا�سة لو�سع واعتماد خطة عمل الرباط املتعلقة مبنع التحري�س 

الت�سامح  بثقافة  والنهو�س  العرقية،  اأو  القومية  اأو  الدينية  الكراهية  على 

واحرتام حرية التعبري، اأ�سبح ي�سكل اليوم واأكرث مما م�سى “اإطارا مرجعيا 

دوليا اأ�سا�سيا، كتب له النجاح بف�سل �رضوط وظروف حرية العمل التي مت 

اليوم بانخراط العديد  توفريها لأولئك اخلرباء بالرباط، مما جعله يحظى 

من الأطراف املعنية يف م�سارات تفعيل مقت�سياته”. )انتهى بالغ املندوبية 

الوزارية املكلفة بحقوق الإن�سان ( ...

هذا وتاأتي م�سادقة املغرب على الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة 

التعذيب بعد التقرير الذي اأجنزه املبعوث الأممي )ماند�س ( عن الو�سع باملغرب.

وقد ا�ستعر�س التقرير الذي جاء يف 22 �سفحة ظروف الزيارة، كما عر�س 

اأهم مالحظاته التي ا�ستطاع الوقوف عليها.

وقع  التي  للتعذيب  املناه�سة  الدولية  التفاقيات  اأهم  التقرير  وا�ستعر�س 

قوانينه  يف  املغرب  اأدرجها  التي  الإ�سالحات  اإىل  بالإ�سافة  املغرب،  عليها 

الوطنية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، م�سريا اإىل اأنها ل زالت ل ترقى ملا هو 

مطلوب دوليا، ناهيك عن عدم احرتام ال�سلطات التنفيذية لها يف كل الأحوال.

وتناول تقرير املبعوث الأممي بع�س مظاهر وحالت العنف املمار�سة �سد 

الن�سطاء ال�سيا�سيني، واحلقوقيني، اأثناء اأو بعد املظاهرات.

كما حتدث عن واقع ال�سجون املغربية، مبا ي�سمل ذلك من اكتظاظ، وم�سايقات.

واأعطى التقرير اهتماما اأي�سا لال�ستخدام املفرط للقوة من طرف ال�سلطات 

�سد املتظاهرين، وحرمان املعتقلني من اأب�سط �رضوط املحاكمة العادلة، مبا 

يف ذلك تقدمي املدنيني اأمام املحاكم الع�سكرية.

وزيارة  التعاطي  من  املحامني  حرمان  على  التاأكيد  املقرر  يفت  مل  كما 

موكليهم، من اأجل الإعداد اجليد للدفاع.
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ويف �سياق التفاعل الإيجابي مع تقرير )ماند�س(، عمدت احلكومة املغربية 

اإىل تفعيل التو�سية املتعلقة مبراجعة قانون العدل الع�سكري، واإلغاء اخت�سا�س 

النواب  املدنيني. وهكذا �سادق جمل�س  الع�سكرية ب�سان حماكمة  املحكمة 

يتعلق   108/13 رقم  قانون  م�رضوع  على   ،2014 نوفمرب   11 يف  بالإجماع 

وقد حظيت خطوة اعتماد املغرب قانونا جديدا خا�سا 
100

بالق�ساء الع�سكري.

بالق�ساء الع�سكري، باإ�سادة دولية ووطنية وا�سعة، خا�سة ما تعلق باإخراج 

ن�س  ما  اإىل جانب  الع�سكرية،  املحكمة  واخت�سا�س  �سلطات  للمدنيني من 

عليه من اإحالت للع�سكريني اأنف�سهم اإىل الق�ساء العادي، يف حالة ارتكابهم 

خمالفات وجرائم تتعلق باحلق العام، ف�سال عن منع الق�ساء الع�سكري من 

حماكمة كل من يقل عمره عن 18 �سنة، مهما كانت اجلرمية التي ارتكبها.

وتهدف هذه اخلطوة مالءمة الت�رضيع الوطني املتعلق بالق�ساء الع�سكري، 

هذا  يف  املعتمدة  الدولية  واملعايري  املبادئ  ومع  الد�ستور،  مقت�سيات  مع 

املجال، كما جت�سد وفاء املغرب بالتزاماته الد�ستورية والدولية يف بناء دولة 

القانون وحماية حقوق الإن�سان، والنهو�س بها يف كل اأبعادها.

وقد ن�س القانون املذكور، �رضاحة على �رضورة ن�سخ املقت�سيات اخلا�سة 

باإحالة املدنيني على اأنظار املحكمة الع�سكرية كيفما كان نوع اجلرمية املرتكبة، 

�رضكاء  اأو  م�ساهمني  اأو  فاعلني  كانوا  �سواء  ال�سلم  وقت  مرتكبيها  و�سفة 

لع�سكريني. كما ن�س القانون اجلديد �رضاحة على عدم اخت�سا�س املحكمة 

الع�سكرية، يف حماكمة الأحداث الذين يقل عمرهم عن ثماين ع�رضة �سنة 

كيفما كانت �سفتهم اأو نوع اجلرمية املرتكبة من قبلهم. 

100- �سدر باجلريدة الر�سمية عدد 6322 املوؤرخة بفاحت يناير 2015 الظهري ال�رضيف رقم 187-14-1 

ال�سادر بتنفيذ القانون رقم108- 13املتعلق بالق�ساء الع�سكري. ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 

�ستة اأ�سهر من تاريخ ن�رضه باجلريدة الر�سمية، اإي يف فاحت يوليو 2015
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حكمهم  يف  ومن  الع�سكريني  اإحالة  �رضورة  على  القانون،  ذات  ن�س  كما 

اأي�سا، على الق�ساء العادي يف حالة ارتكابهم جرائم احلق العام، با�ستثناء ما هو 

مندرج �سمن الخت�سا�س النوعي للمحكمة الع�سكرية ب�سفة ح�رضية، واألغيت 

املقت�سيات اخلا�سة باإحالة مرتكبي اجلرائم �سد اأمن الدولة اخلارجي اإىل املحكمة 

الع�سكرية، وجعل النظر يف هذه اجلرائم من اخت�سا�س املحاكم العادية. 

املحكمة  منح  �رضورة  على  اجلديد،  الع�سكري  العدل  قانون  وركز 

اأ�سخا�س  ملحاكمة  عليها،  املعرو�سة  الق�سايا  اإحالة  اإمكانية  الع�سكرية 

بق�سية  مرتبطة  كانت  اإذا  العادية،  املحاكم  اإىل  لخت�سا�سها  يخ�سعون 

منظورة اأمامها ول ميكن ف�سلها عنها. 

حتقيق  اأجل  من  الالزمة  ال�سمانات  القانون  اأقر  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

اأحكام  على  الإحالة  خالل  من  الع�سكرية،  املحكمة  اأمام  عادلة  حماكمة 

القانون اجلنائي وقانون امل�سطرة اجلنائية، فيما مل يرد به ن�س يف القانون 

املتعلق بالق�ساء الع�سكري، اأو اأي ن�س قانوين خا�س اآخر.

وقد لقيت خطوة امل�سادقة على القانون الع�سكري اإ�سادات عدة، اأكدت 

انخراط  »ويكر�س  للغاية  جيدا  »قرارا  يعد  الع�سكري  الق�ساء  اإ�سالح  اأن 

.
101

اململكة يف م�سار تعزيز وحماية حقوق الإن�سان«

اأ�سادت  فقد  للجميع«؛  »احلرية  احلكومية  غري  الربيطانية  املنظمة  اأما 

بدورها بامل�سادقة على القانون املتعلق بالق�ساء الع�سكري. 

واأبرزت »تانيا وار بريغ«، رئي�سة املنظمة احلقوقية الربيطانية، يف ت�رضيح 

املدنيني  الذي ي�ستبعد  القانون  باأن م�رضوع  لالأنباء«،  العربي  املغرب  لـوكالة 

امل�سادقة على م�رضوع قانون  اإن  املغرب،  الدولية يف  العفو  101- من جهته، قال مدير فرع منظمة 

العادلة«. وثمن يف  املحاكمة  التاأكيد على معايري  الع�سكري تعترب »خطوة هامة يف جمال  الق�ساء 

ت�رضيح لقناة البحر الأبي�س املتو�سط الدولية )ميدي 1(، هذه اخلطوة، موؤكدا اأنه »اآن الأوان للعمل 

ب�سفة اأكرب يف جمال تقوية معايري املحاكمة العادلة يف املغرب«. وقال اإن اإلغاء متابعة املدنيني اأمام 

املحاكم الع�سكرية، خطوة »انتظرناها طويال كمدافعني عن حقوق الإن�سان«. 
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لزيادة تعزيز  الع�سكرية، ي�سكل »دفعة جديدة«  من اخت�سا�سات املحكمة 

102
وتر�سيخ بناء دولة احلق والقانون.

ويف ذات املنحى، اعترب نقيب الهيئة الوطنية للمحامني يف موريتانيا 

اأحمد �سامل بوحبيني، اأن عدم متابعة املدنيني اأمام الق�ساء الع�سكري »ي�سكل 

.
103

خطوة هامة نحو اإلغاء الق�ساء ال�ستثنائي«

الظهري  الع�سكري، حمل  بالق�ساء  املتعلق   13-108 رقم  القانون  وحل 

ال�رضيف رقم 1-56-270 ال�سادر �سنة 1956، والذي وجهت له يف ال�سابق 

انتقادات عدة. 

مراجعة  اإىل  يهدف  الأخري  هذا  »اأن  امل�رضوع،  ديباجة  جاء، يف  ومما 

قانون الق�ساء الع�سكري، وذلك من خالل مقاربة �ساملة، تراعي املرجعيات 

قارة  ق�سائية  اجتهادات  من  املغربي  الق�سائي  العمل  راكمه  وما  احلقوقية 

ومتواترة، اأخذا بعني العتبار الثوابت الوطنية، والتطورات التي عرفتها بالدنا 

على جميع الأ�سعدة...«.

102- واأ�سافت الفاعلة احلقوقية بربيطانيا اأن الأمر يتعلق بكل تاأكيد بـ"تقدم ملحوظ وهام" على طريق 

تعزيز املكت�سبات التي راكمتها اململكة يف جمال حقوق الإن�سان، م�سيفة اأن م�سادقة جمل�س الوزراء على 

م�رضوع القانون، تعك�س "اللتزام القوي" للمغرب وتعلقه بالقيم العاملية حلقوق الإن�سان.

103- كما لقيت اخلطوة اإ�سادات خمتلفة من فرن�سا، منها كالم »كري�ستوف بوتان« اأ�ستاذ القانون 

املتعلق  القانون  م�رضوع  اأن  اأكد  الذي  الأ�سا�سية،  باحلريات  للنهو�س  الفرن�سية  اجلمعية  وع�سو 

باإ�سالح الق�ساء الع�سكري، يجعل من املغرب منوذجا يف املنطقة. وقال )بوتان( اإن العنا�رض الهامة 

م�سيدا  العادية،  املحاكم  اخت�سا�س  من  املدنيني  متابعة  اأن  اأ�سا�سا  ومنها  عديدة  الإ�سالح  لهذا 

باإمكانية الطعن بال�ستئناف �سد قرارات املحاكم الع�سكرية.اإىل ذلك اأكد الأ�ستاذ اجلامعي الهندي، 

الع�سكرية  املحكمة  اأمام  املدنيني  متابعة  اإلغاء  اأن  »�سوري�سكومار«  الإفريقية  ال�سوؤون  يف  اخلبري 

باملغرب، يج�سد التزام املغرب بحماية حقوق الإن�سان. 

واأو�سح »كومار« يف ت�رضيح له، اأن م�سادقة جمل�س الوزراء على م�رضوع قانون اإ�سالح الق�ساء 

التزام املغرب بالنهو�س بحقوق الإن�سان ، مبا ين�سجم مع م�سل�سل  الع�سكري، »جت�سد بو�سوح 

الإ�سالحات التي با�رضها املغرب )..( بغر�س مواءمة الت�رضيع املغربي مع املبادئ واملعايري الدولية« 

ح�سب قوله. 
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وجتدر الإ�سارة اإىل اأن قانون العدل الع�سكري اجلديد، ياأتي يف اإطار 

يلزم  التي  القوانني  من  العديد  ي�سم  الذي  للحكومة،  الت�رضيعي  املخطط 

احلالية  الولية  متم  قبل  الوجود،  حليز  اإخراجها  على   2011 �سنة  د�ستور 

للحكومة، املرتقب اأن تنتهي مع نهاية �سنة 2016.

ب - منع الت�سليم يف حالة اخلوف من التعر�س للتعذيب

تن�س املادة الثالثة من اتفاقية مناه�سة التعذيب: »ل يجوز لأية دولة 

طرف، اأن تطرد اأي �سخ�س اأو اأن تعيده )اأن ترده( اأو اأن ت�سلمه اإىل دولة 

اأخرى، اإذا توافرت لديها اأ�سباب حقيقية تدعو اإىل العتقاد باأنه �سيكون يف 

خطر التعر�س للتعذيب ...«.

تنظم هذه املادة م�ساألة ت�سليم الأ�سخا�س لدولة اأخرى، و قد نظم امل�رضع 

املغربي ت�سليم املجرمني مبقت�سى قانون امل�سطرة اجلنائية )املواد 718 اإىل 745 (.

واإذا كان هذا القانون مل يتناول حالة الت�سليم رغم توافر اأ�سباب حقيقية 

للتعذيب. فقد  التعر�س  امل�سلم �سيكون يف خطر  باأن  اإىل العتقاد  تدعو 

توافق  مو�سوع  كان  الذي  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  م�رضوع  له  تعر�س 

يتوقع  والذي  واحلقوقيني،  القانونيني  الفاعلني  ملختلف  عميقة  وم�ساورات 

عر�سه قريبا على م�سطرة امل�سادقة.

وهكذا جاء يف مادة 721 من امل�رضوع:

ليوافق على الت�سليم:

اإذا كانت اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�سليم تعترب جرمية �سيا�سية اأو 

مرتبطة بجرمية �سيا�سية؛

تطبق هذه القاعدة اخلا�سة اأي�سًا اإذا اعتقدت ال�سلطات املغربية لأ�سباب 

جدية اأن طلب الت�سليم امل�ستند اإىل جرمية من اجلرائم العادية مل يقدم اإليها اإل 
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بق�سد متابعة اأو معاقبة �سخ�س من اأجل اعتبارات عن�رضية اأو دينية اأو تتعلق 

باجلن�سية اأو باآراء �سيا�سية، اأو من اأجل تعري�سه للتعذيب اأو اأن و�سعية هذا 

ال�سخ�س قد تتعر�س من جراء اإحدى هذه العتبارات خلطر الت�سديد عليه «.

ج - التعاون الدويل يف حماربة التعذيب.

من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  من   9 اإىل   5 من  املواد  ت�سمنت 

�رضوب املعامالت اأو العقوبات القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، جمموعة من 

املبادئ اخلا�سة بالتعاون الق�سائي والخت�سا�س الإقليمي، والتحقيق، وت�سليم 

املجرمني املتابعني بالتعذيب، وامل�ساعدة فيما يتعلق بالإجراءات اجلنائية.

ت�سمني  اإىل  املغرب  اللتزامات، عمد  الوطني مع هذه  الت�رضيع  وملالئمة 

م�رضوع قانون امل�سطرة اجلنائية �رضاحة، مقت�سيات تتعلق بتو�سيع اخت�سا�س 

دولية،  اتفاقيات  مبقت�سى  املجرمة  الأفعال  على  و�رضيانها  الوطني،  الق�ساء 

�سادق عليها املغرب ومت ن�رضها باجلريدة الر�سمية. وذلك وفقا ملا جاء باملادة 

ن�ست  حيث  التعذيب،  ملناه�سة  الدولية  التفاقية  من  وال�ساد�سة  اخلام�سة 

املادة 1-711 و املادة 3-711 من م�رضوع قانون امل�سطرة اجلنائية على ما يلي:

تن�س املادة 1-711 على اأنه 

»ميكن متابعة كل �سخ�س واحلكم عليه من طرف املحاكم املغربية، اإذا 

ارتكب خارج اململكة جرائم �سد الإن�سانية اأو اأحد الأفعال املجرمة مبقت�سى 

وكان  الر�سمية  باجلريدة  ن�رضها  ومت  املغرب  عليها  �سادق  دولية  اتفاقيات 

يتواجد فوق الرتاب املغربي. «

وتق�سي املادة 3-711 باأنه:

»ميكن متابعة كل اأجنبي واحلكم عليه من طرف املحاكم املغربية، اإذا 

ارتكب خارج اململكة جنايات اأو جنح يعاقب عليها القانون املغربي، وتعذر 
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ت�سليمه اإىل الدولة الطالبة لإحدى العتبارات امل�سار اإليها يف الفقرة الثانية 

من املادة 721 بعده.

جتري املتابعة بناء على �سكاية ر�سمية من الدولة الطالبة مدعمة باأدوات القتناع 

املتوفرة، اأو بعد موافقتها على اعتبار ملف الت�سليم مبثابة �سكاية ر�سمية ».

د - برامج تدريب املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني

ن�ست الفقرة الثانية من الف�سل 10 من اتفاقية مناه�سة التعذيب على 

ما يلي:

»ت�سمن كل دولة طرف اإدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات التي 

يتم اإ�سدارها فيما يخت�س بواجبات ووظائف مثل هوؤلء الأ�سخا�س.«

احلريات  حلماية  الد�ستور  تاأكيد  اإطار  ويف  املقت�سى،  لهذا  وتفعيال 

واحلقوق و�سمان عدم امل�س ب�سالمتهم اجل�سدية اأو املعنوية، اأو تعري�سهم 

للعنف اأو التعذيب، ومتا�سيا مع اأحكام القانون املتعلق بامل�سطرة اجلنائية، 

التي تلزم النيابة العامة )املادتان 73 و 74( باإخ�ساع امل�ستبه فيهم اأو املتهمني 

لفح�س طبي يف حالة معاينة عالمات اأو اآثار للعنف والتعذيب، اأ�سدر وزير 

العدل واحلريات، مبقت�سى من�سور حديث التاريخ يوم 29 مايو 2014 حتت 

عدد 57 �س3، تعليماته للوكالء العامني للملك  لدى حماكم ال�ستئناف، 

ال�سليم  التطبيق  على  »...بال�سهر  البتدائية:  املحاكم  لدى  امللك  ووكالء 

لأحكام الد�ستور والقانون، مبا يحفظ حقوق وحريات الأ�سخا�س املودعني 

حتت احلرا�سة النظرية، والعمل كلما عاينوا اآثار اأو عالمات عنف بادية على 

الأ�سخا�س املقدمني اأمامهم، اإما ب�سفة تلقائية اأو بناء على طلب قدم لهم 

من طرف املعنيني بالأمر اأو دفاعهم، على القيام مبا يلي:
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اإجراء معاينة لالآثار اأو الأعرا�س التي بدت عليهم يف حم�رض قانوين؛××

حمايدين ×× اأطباء  اإىل  تنفيذه  اأمر  يوكل  طبي  فح�س  باإجراء  الأمر 

ومتخ�س�سني؛

تقدمي ملتم�سات اإيجابية ب�ساأن طلبات اإجراء الفحو�س الطبية التي ××

تقدم اأمام ق�ساة التحقيق اأو هيئات احلكم.«

وعلى م�ستوى التكوين والتدريب، مت و�سع برامج تدريب للموظفني 

املكلفني باإنفاذ القوانني، من ق�ساة و�سباط ال�رضطة الق�سائية يف كل من 

امللكي،  الدرك  وموؤ�س�سة  لل�رضطة،  امللكي  واملعهد  للق�ساء،  العايل  املعهد 

ورجال ال�سلطة بوجه عام.

حقوق  ميدان  يف  وعملية  نظرية  درو�سا  التكوين  برامج  وتت�سمن 

الإن�سان، ي�رضف عليها متخ�س�سون.

التدريب  فرتة  اأكرث يف  بدينامية  تت�سم  التكوين،  �سيا�سة  اأن  واملالحظ 

املهنية،  احلياة  مراحل  من  ذلك  بعد  فيما  وتقل  التكوين،  الأويل مبعاهد 

حيث اأنها غالبا ما تقت�رض على ندوات وور�سات حم�سورة يف الزمن و العدد 

ويرجع ذلك لالأ�سباب التالية :

تنظيم غالبية الندوات باملركز؛××

ارتفاع تكاليف التنقل؛××

رتابة اأ�ساليب التكوين.××

مرجعي  دليل  على  مبنية  تكوينية  �سيا�سة  اعتماد  يتعني  اأنه  ونعتقد 

للوظائف والكفاءات، ميكن يف �سوئه حتديد الحتياجات التكوينية، مع 

مرافقتها باآليات للتقييم والقيا�س الدوري، متكن من الوقوف على جت�سيد 

الربنامج التكويني يف اأر�س الواقع.
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كما يتعني اإ�رضاك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني فعليا، يف حتديد احتياجاتهم 

التدريب  مناهج  وتطوير  التكوين،  يف  اجلهوية  اعتماد  اإىل  اإ�سافة  التكوينية، 

باعتماد التقنيات احلديثة لالت�سال عن بعد، مثل VISIO CONFERANCE واأي�سا 

.E-LEARNING

مبعهد  والق�سائية  القانونية  والدرا�سات  للبحوث  مركز  اإحداث  واأخريا 

تكوين الق�ساة.

العدالة  اإ�سالح  والقانون، ت�سمن ميثاق  تعزيز دولة احلق  �سياق  ويف 

تو�سية تكر�س مبداأ �سمو التفاقيات الدولية يف اأفق نهج �سيا�سة جنائية 

جديدة، وحدد اآليات اأجراأتها كالتايل:

نهج �سيا�سة جنائية جديدة 

اآجال التنفيذالإجراءاتالتو�سية

الزجرية 	  القوانني  مالئمة 

اأحكام الد�ستور  الوطنية مع 

الدولية  التفاقيات  ومبادئ 

اجلرمية  مبكافحة  املتعلقة 

امل�سادق  الإن�سان  وبحقوق 

عليها واملن�سورة.

امل�سطرة 	  قانون  مراجعة 

اجلنائية والقانون اجلنائي

الزجرية 	  الن�سو�س  جميع 

عامة  زجرية  مدونة  يف 

من�سجمة  مدونات  اأو 

املو�سوع  طبيعة  بح�سب 

وجمال التنظيم.

2014-2013

3-على م�ستوى الت�سريع الوطني
يقت�سي الأمر التطرق للمجهود الت�رضيعي الوطني يف جترمي ومعاقبة 

التعذيب ثم معاجلة اإ�سكالية اإثباته:
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جترمي التعذيب اأ – 

اأ -1 - جترمي ومعاقبة التعذيب على م�ستوى الد�ستور املغربي 

�سكل الد�ستور املغربي ل�سنة 2011 نقلة نوعية يف تكري�س التزام اململكة 

املغربية بقيم ومبادئ حقوق الإن�سان، فخالفا لد�ستور 1996 الذي اكتفى 

اإىل ت�سبث املغرب بقواعد حقوق الإن�سان كما هي  يف ديباجته بالإ�سارة 

متعارف عليها دوليا، ن�س د�ستور 2011 على جملة من اللتزامات احلقوقية 

الهامة ومنها:

حماية منظومة حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين والنهو�س 	 

لتلك  الكوين  الطابع  مراعاة  مع  تطويرهما،  يف  والإ�سهام  بهما، 

احلقوق، وعدم قابليتها للتجزئة؛

نطاق 	  ويف  املغرب،  عليها  �سادق  كما  الدولية،  التفاقيات  جعل 

اأحكام الد�ستور، وقوانني اململكة، وهويتها الوطنية الرا�سخة، ت�سمو، 

هذه  مالئمة  على  والعمل  الوطنية  الت�رضيعات  على  ن�رضها،  فور 

الت�رضيعات، مع ما تتطلبه تلك امل�سادقة.  

الفقه والق�ساء بني موؤيد  الدائر بني  وهكذا و�سع املغرب حدا للنقا�س 

ل�سمو التفاقيات الدولية على الت�رضيع الوطني، وبني راف�س لهذا التوجه، 

وذلك بالن�س �رضاحة على �سمو التفاقيات الدولية على القانون الوطني.

بال�سالمة 	  امل�س  يجوز  »ل  اأنه  على  الد�ستور  من   22 باملادة  الن�س 

اجل�سدية واملعنوية لأي �سخ�س، يف اأي ظرف، ومن قبل اأي جهة 

كانت خا�سة اأو عامة.

ل يجوز لأحد اأن يعامل الغري، حتت اأي ذريعة، معاملة قا�سية اأو ل 

اإن�سانية اأو مهينة اأو حاطه بالكرامة الإن�سانية.

يعاقب  جرمية  اأحد،  اأي  قبيل  ومن  اأ�سكاله،  بكافة  التعذيب  ممار�سة 

عليها القانون«.
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واحلريات، 	  احلقوق  حلماية  وهيئات  موؤ�س�سات  اإن�ساء  على  الن�س 

كاملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باعتباره موؤ�س�سة وطنية تعددية 

وم�ستقلة، تتوىل النظر يف جميع الق�سايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق 

الإن�سان واحلريات وحمايتها، وب�سمان ممار�ستها الكاملة، والنهو�س 

اأفرادا  واملواطنني  املواطنات  وحريات  وحقوق  كرامة  وب�سيانة  بها 

املرجعيات  احرتام  على  التام  احلر�س  نطاق  يف  وذلك  وجماعات، 

الوطنية والكونية يف هذا املجال )الف�سل 161 من الد�ستور(.

التي  الد�ستورية  بالوثيقة  التعذيب  التن�سي�س على جترمي  اأن  ول �سك 

تعد ح�سب فقهاء القانون الد�ستوري اأ�سمى قانون بامللكة، دليل على انخراط 

الدولة والتزامها بتوفري احلماية وال�سالمة اجل�سدية لالأفراد.

اأ -2 - جترمي التعذيب يف القانون اجلنائي

تن�س املادة الرابعة من معاهدة مناه�سة التعذيب على ما يلي :« ت�سمن 

قانونها  مبوجب  جرائم  التعذيب  اأعمال  جميع  تكون  اأن  طرف،  دولة  كل 

ملمار�سة  حماولة  باأية  �سخ�س  اأي  قيام  على  ذاته  الأمر  وينطبق  اجلنائي، 

التعذيب، وعلى قيامه باأي عمل اآخر، ي�سكل تواطوؤا وم�ساركة يف التعذيب .

وجتعل كل دولة طرفا، هذه اجلرائم م�ستوجبة للعقاب بعقوبات منا�سبة 

تاأخذ يف العتبار طبيعتها اخلطرية «.

وملالئمة الت�رضيع الوطني مع املادة الرابعة من التفاقية، اأ�ساف امل�رضع 

املغربي فرعا خا�سا �سماه �سطط املوظفني يف ا�ستعمال �سلطتهم اإزاء الأفراد 

الف�سل  اإىل  اجلنائي  القانون  املادة 231 من  املواد من  التعذيب،  وممار�سة 

.8 /231

ويعترب التعذيب يف القانون اجلنائي املغربي، جرمية م�ستقلة ومتميزة يف 

تنظيمها عن غريها من جرائم العنف والإيذاء، التي قد يرتكبها الأ�سخا�س 

املكلفون باإنفاذ القانون. 
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وتخ�سع جرمية التعذيب يف القانون املغربي، لعقوبات زجرية متفاوتة يف 

مدتها وطبيعتها، وخمتلفة باختالف اأ�سكال التعذيب املقرتفة ومدى خطورتها.

وهكذا عاقب القانون بال�سجن من خم�س اإىل خم�سة ع�رض �سنة وغرامة 

�سخ�س  على  مار�س  عمومي  موظف  كل  درهم   30.000 اإىل   10.000 من 

التعذيب امل�سار اإليه يف الف�سل 1-231 اأعاله.

م�سيفا اأنه »دون الإخالل بالعقوبات الأ�سد، يعاقب بال�سجن من ع�رض 

اإىل ع�رضين �سنة وغرامة من 20.000 اإىل 50.000 درهم اإذا ارتكب التعذيب:

�سد قا�س اأو عون من اأعوان القوة العمومية اأو موظف عمومي اأثناء 	 

ممار�سته ملهامه اأو مبنا�سبة ممار�سته لها؛

اأو 	  بت�رضيح  اإدلئه  ب�سبب  اأو طرف مدين  اأو �سحية  �ساهد  �سد 

لتقدميه �سكاية اأو لإقامته دعوى اأو للحيلولة دون القيام بذلك؛

من طرف جمموعة من الأ�سخا�س ب�سفتهم فاعلني اأو م�ساركني؛	 

اأو 	  ال�سالح  با�ستعمال  اأو  الإ�رضار  �سبق  مع  التعذيب  ارتكب  اإذا 

التهديد به.

ورفع العقوبة اإىل ال�سجن املوؤبد يف الأحوال التالية:

اإذا ارتكب التعذيب �سد قا�رض دون �سن 18 �سنة؛	 

اإذا ارتكب �سد �سخ�س يعاين من و�سعية �سعبة ب�سبب كرب �سنه 	 

اأو ب�سبب مر�س اأو اإعاقة، اأو ب�سبب نق�س بدين اأو نف�سي، على اأن 

تكون هذه الو�سعية ظاهرة اأو معروفة لدى الفاعل؛

اإذا ارتكب �سد امراأة حامل، متى كان حملها بينا اأو كان معروفا 	 

لدى الفاعل؛

اإذا كان م�سبوقا باعتداء جن�سي اأو م�سحوبا به اأو تاله هذا العتداء.	 
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وتطبق نف�س العقوبة يف حالة العتياد على ارتكاب التعذيب.	 

عليها يف 	  املن�سو�س  احلالت  املحكمة يف جميع  القانون  األزم  كما 

الف�سول من 2/231 اإىل 6/231 اإذا حكمت باملوؤاخذة اأن تاأمر:

مب�سادرة الأ�سياء والأدوات امل�ستعملة يف ارتكاب التعذيب؛	 

بن�رض احلكم وبتعليقه طبقا ملقت�سيات الف�سل 48 من هذا القانون. 	 

وقد احتفظ امل�رضع بن�س الف�سل 231 من القانون اجلنائي الذي ين�س 

على ما يلي:

»كل قا�س اأو موظف عمومي، اأو اأحد مفو�سي ال�سلطة اأو القوة العمومية 

ي�ستعمل اأثناء قيامه بوظيفته، اأو ب�سبب قيامه بها، العنف، �سد الأ�سخا�س 

اأو ياأمر با�ستعماله بدون مربر �رضعي، يعاقب على هذا العنف، على ح�سب 

خطورته، طبقا لأحكام الف�سول 401 اإىل 403 مع ت�سديد العقوبات على 

النحو الآتي: 

تكون ×× العقوبة  فاإن  تاأديبية،  اأو  �سبطية  جنحة  اجلرمية  كانت  اإذا 

�سعف العقوبة املقررة لتلك اجلنحة؛

اإذا كانت جناية معاقبا عليها بال�سجن من خم�س اإىل ع�رض �سنوات، ××

فاإن العقوبة تكون ال�سجن من ع�رض اإىل خم�س ع�رضة �سنة؛

اإذا كانت جناية معاقبا عليها بال�سجن من ع�رض اإىل ع�رضين �سنوات، ××

فاإن العقوبة تكون ال�سجن من ع�رضين اإىل ثالثني �سنة. 

ويت�سح من هذا الن�س، اأن امل�رضع جرم وعاقب العنف املرتكب من طرف 

الأ�سخا�س الواردين يف الن�س اأعاله، ولكي تتحقق هذه اجلرمية، ل بد من 

توفر جملة من ال�رضوط والأركان اخلا�سة، منها ما يتعلق ب�سفة اجلاين، ومنها 

ما يدخل �سمن العمل املادي، ومنها ما يخ�س العن�رض املعنوي اأو الإرادة.
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وهذا النوع من العنف هو املرتكب خارج اإطار التعذيب باملفهوم ال�سيق، 

ويت�سور عندما ل يكون الهدف هو الإدلء، باأقوال اأو احل�سول على اعرتافات.

بال�سبط  املكلف  العون  على  يتعني  العتقال،  �رضعية  من  وللتاأكد 

الق�سائي التاأكد من اأن �سند العتقال م�ستوف لل�رضوط ال�سكلية املتطلبة 

ح�سب قانون امل�سطرة اجلنائية، كما يجب عليه اأن ي�سعر كل معتقل عند 

اإيداعه باملوؤ�س�سة، بحقه يف الإدلء با�سم وعنوان ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س 

الذين ميكن الت�سال بهم.

ب – التعذيب واإ�سكالية الإثبات

ب –1- الإطار الت�رضيعي لالإثبات الطبي

عرفت القواعد املنظمة لل�سهادة الطبية، اإ�سالحا ت�رضيعيا مبقت�سى ظهري 

1991 املعدل قانون امل�سطرة اجلنائية، وقد ا�ستهدف امل�رضع منها 
104

-12-30

-بالدرجة الأوىل- حت�سي�س املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون مب�ساألة حماية 

حقوق الإن�سان، وحتفيزهم لتخاذ املبادرة �سخ�سيا وتلقائيا، كلما عاينوا 

باأنف�سهم اأثارا على املتهم، تربر اإخ�ساعه خلربة طبية ولو مل يطلبها. اأما اإذا 

مت تقدمي طلب ب�ساأنها فاإن النيابة العامة ل ميكنها رف�س الطلب.

والقول باأن القا�سي هو �سيد اخلرباء، ل يعني اأن خربته ت�سمل كل فروع 

العلم واملعرفة. لأن ذلك اأمر ع�سري، واإمنا يق�سد بذلك اعتبار القا�سي �ساحب 

التقدير والقرار النهائي يف كل ما تثريه الدعوى املطروحة اأمامه من م�سائل. وملا 

كان القا�سي اجلنائي يف اأحكام الإدانة، يعرب عن اقتناعه ال�سخ�سي باأ�سباب 

هذه الإدانة، وملا كانت هذه الأ�سباب قد تنطوي على قدر من امل�سائل الفنية 

التي ل ي�ستطيع الإملام الكايف بها اإل متخ�س�س اأو خبري، فاإنه -اأي القا�سي- 

104- من�سور باجلريدة الر�سمية عدد 4131 بتاريخ 1992-1-1.
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قد يحتاج اإىل ال�ستعانة باأهل اخلربة فيما يعر�س له من م�سائل. ولذلك اأجاز 

.
105

الت�رضيع املغربي للقا�سي، اأن ي�ستعني مبن يراه من اخلرباء

وحتتل اخلربة الطبية يف مادة التعذيب، مكانة بالغة الأهمية، خا�سة 

على حدوثه مبا  ي�ستدل  والذي  ال�رضطة،  لدى  بالتعذيب  الأمر  تعلق  اإذا 

يرتكه من اإ�سابات ظاهرة بج�سد املجني عليه. بيد اأن الأمر يختلف، عندما 

ميار�س التعذيب باأ�سلوب من الأ�ساليب احلديثة    -فيما ُيعرف بالتعذيب 

النظيف-والتي ل ترتك اآثارها بج�سد املجني عليه، واإمنا ترتك اآثارها على 

حالة املجني عليه النف�سية اأو الع�سبية اأو العقلية.

ويحق الت�ساوؤل، كيف نظم امل�رضع املغربي اخلربة الطبية يف جمال التعذيب؟ 

وكيف عالج املغرب الندرة واخل�سا�س التي تعاين منها العديد من البلدان يف 

تخ�س�س مهم كالطب ال�رضعي، �سيما يف �سوء الأهمية التي اأعطاها امل�رضع 

املغربي للخربة الطبية ال�رضعية، كاآلية مهمة لتجميع عنا�رض الإثبات يف جرمية 

التعذيب وما هي موا�سفات الطبيب ال�رضعي املوؤهل لإجراء اخلربة؟

من خالل الدرا�سة التي اأجنزها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، حول 

همت  والتي   ،2013 يوليوز   8 بتاريخ  وال�سادرة  ال�رضعي  الطب  اأن�سطة 

احلقول الثالث لأن�سطة الطب ال�رضعي : )الأن�سطة املتعلقة بالوفيات، مبا 

يف ذلك الت�رضيح الطبي والفح�س اخلارجي للجثث، وجمال �سواهد الطب 

�سحايا  والأطفال  للن�ساء  امل�سلمة  ذلك  الأنواع، مبا يف  كل  من  ال�رضعي 

105- اأ�سار وزير العدل واحلريات خالل مناق�سة ميزانية وزارته مبجل�س امل�ست�سارين يف 10 دجنرب 

2014 اإىل اأن هناك م�رضوع قانون الطب ال�رضعي وهو املجال غري املنظم باملغرب حيث يوجد 13 

طبيبا �رضعيا فقط وباقي الأطباء ميار�سون من القطاع العام اأو اخلا�س، وقد �ساحبت هذا امل�رضوع 

الفئات واملهن من  لبع�س  اأن هناك م�سالح  ال�رضعيني. موؤكدا  هو الآخر �سجة من لدن الأطباء 

عن  والدفاع  املهنة  احتكار  يرغبون يف  وغريهم  وخرباء  اأعمال  ووكالء  وعدول  وموثقني  حمامني 

م�سالح �سيقة علىٰ ح�ساب م�سالح الدولة اأو املواطن، لذا يجب اأن تكون هذه املهن يف خدمة 

املواطن وامل�سلحة العامة للبالد ل اأن تنقلب املفاهيم اإىل �سدها.
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خمتلف اأ�سكال العنف، وكذا اخلربة الطبية(، خل�ست الدرا�سة لوجود جملة 

ال�رضعي، تهم على اخل�سو�س �سعف  الطب  التي يعرفها  من الختاللت 

التكوين، وتقادم البنيات التحتية و معدات العمل، بالإ�سافة اإىل الختاللت 

املرتبطة بحكامة القطاع.

امل�سار  الدرا�سة  املغرب ح�سب  يتوفر  الب�رضية، ل  املوارد  فعلى م�ستوى 

اإليها اأعاله اإل على 13 طبيبا متخ�س�سا يف الطب ال�رضعي، من �سمنهم 

اأ�ستاذان جامعيان واأ�ستاذ للتعليم العايل.

وعلى م�ستوى البنية التحتية، ل يوجد باململكة �سوى وحدة ا�ست�سفائية 

جامعية وحيدة خا�سة بهذا التخ�س�س.

الإن�سان،  الوطني حلقوق  املجل�س  ان�سغالت  مع  اإيجابي  تفاعل  ويف 

ومع التو�سية رقم 78 للمبعوث الأممي )ما ند�س حول التعذيب(، اأعدت 

ال�رضعي  الطب  مرة جمال  لأول  ينظم  قانون  م�رضوع  م�سودة  احلكومة 

باملغرب، وقد جاء يف تقدمي هذا امل�رضوع ما يلي:

»يعترب الطب ال�رضعي اأحد الطرق العلمية التي ت�ساعد على ك�سف عوامل 

اجلرمية، والتعرف على احلقائق وجمع الأدلة والقرائن، والك�سف عن مرتكبي 

اجلرائم وتقدميهم للمحاكمة، لذلك يبقى دوره هاما يف حتقيق العدالة اجلنائية، 

من خالل امل�ساعدة على الإدارة الفعلية والفعالة ل�سري الق�سايا الزجرية، وهو 

ما يوؤكد الأهمية الق�سوى التي ميكن اأن يوؤديها الطب ال�رضعي داخل نظام 

العدالة اجلنائية. واإذا كانت جمموعة من الدول قد ا�ستطاعت اأن تر�سي منذ 

العدالة  نظام  ليكون يف خدمة  ال�رضعي،  للطب  علمية وعملية  قواعد  مدة، 

ككل، فاإن بالدنا مع الأ�سف، ما تزال بعيدة عن ذلك. لذلك كان هذا املو�سوع 

من بني املحاور التي حظيت باهتمام خا�س، خالل ندوات احلوار الوطني حول 

الإ�سالح ال�سامل والعميق ملنظومة العدالة، حيث كانت الندوة اجلهوية التي 
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نوفمرب 2012، حول مو�سوع« حتديث  يومي 9 و 10  فا�س  انعقدت مبدينة 

ال�سيا�سة اجلنائية وتطوير العدالة اجلنائية وتعزيز �سمانات املحاكمة العادلة«، 

ال�رضعي ببالدنا، من  الطب  واآفاق ممار�سة  منا�سبة مت خاللها مناق�سة واقع 

طرف خمت�سني، اأطباء وقانونيني وحقوقيني وهيئات مهنية.

وت�سيف مقدمة م�رضوع قانون الطب ال�رضعي: »اإن الو�سعية احلالية 

يوؤهلها  الذي  امل�ستوى  اإىل  بعد  ترق  مل  ببالدنا،  ال�رضعي  الطب  ملنظومة 

للعب الدور الكبري املنتظر بها لرت�سيخ اأ�س�س العدالة اجلنائية، لذلك تبقى 

اآفاقه مرتبطة باآمال الهتمام بهذا القطاع من خالل و�سع اإطار ت�رضيعي 

وتنظيمي يحكمه، ويجعل منه ركيزة من ركائز الإ�سالح ال�سامل والعميق 

املخطط  اإطار  يف  واحلريات  العدل  وزارة  اأعدت  الغاية  ولهذه  للعدالة، 

الت�رضيعي للحكومة، م�رضوع قانون ينظم ممار�سة الطب ال�رضعي روعي يف 

فل�سفته ا�ستح�سار:

الندوة اجلهوية اخلام�سة 	  التي متخ�ست عن  التو�سيات واملقرتحات 

وتطوير  اجلنائية  ال�سيا�سة  »حتديث  مو�سوع  حول  فا�س،  مبدينة 

العدالة اجلنائية وتعزيز �سمانات املحاكمة العادلة«؛

الأمم 	  دليل  مقدمتها،  يف  باملو�سوع،  ال�سلة  ذات  الدولية  املواثيق 

املتحدة للتق�سي والتوثيق الفعالني يف اجلرائم املتعلقة بالتعذيب اأو 

غريه من �رضوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛

الت�رضيعات والتجارب املقارنة.	 

»ولقد �سعى م�رضوع هذا القانون -تقول مقدمة امل�رضوع - اإىل و�سع اإطار 

قانوين متكامل ملمار�سة الطب ال�رضعي، باعتباره اأحد املهن امل�ساعدة للق�ساء، 

من خالل حتديده للجهات الطبية املخول لها ممار�سة هذه املهام عن طريق 

حتديد املق�سود بالطبيب ال�رضعي وحتديد اخت�سا�ساته وحقوقه وواجباته.
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كما حدد اأي�سا كيفيات انتداب الطبيب ال�رضعي واجلهات املخول لها 

معايري  وحتديد  الأطراف  هذه  بني  العالقة  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  انتدابه، 

اإجناز تقارير الت�رضيح الطبي، وفقا ملا هو متعارف عليه دوليا.

كما خول م�رضوع هذا القانون لالأطباء املتخ�س�سني يف الطب ال�رضعي، 

ا�ستثناء، الت�سجيل املبا�رض بجداول اخلرباء الق�سائيني مبحاكم ال�ستئناف، 

بغية توفري الأطر الب�رضية املوؤهلة واملتخ�س�سة  لتكون يف خدمة العدالة.

اإن و�سع اإطار قانوين ملمار�سة الطب ال�رضعي، ل ميكن اأن ينه�س وحده 

بهذا التخ�س�س الطبي لكي يكون يف خدمة العدالة اجلنائية، اإذا مل يتم و�سع 

اإطار تنظيمي م�ساحب له، وهو ما مت ا�ستح�ساره يف م�رضوع هذا القانون، 

حيث مت لهذا الغر�س اإحداث وحدات للطب ال�رضعي بامل�ست�سفيات اجلامعية 

.
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واجلهوية والإقليمية، ميار�س بها الأطباء خمتلف مهام الطب ال�رضعي

الطب  مهام  ممار�سة  طرق  وتوحيد  املهام،  هذه  ممار�سة  ولتاأطري 

ال�رضعي ببالدنا، والرفع من م�ستوى العاملني به، ن�س م�رضوع هذا القانون 

املعنوية  بال�سخ�سية  يتمتع  ال�رضعي،  للطب  وطني  جمل�س  اإحداث  على 

وال�ستقالل املايل، يهدف اإىل تنظيم عمل الطب ال�رضعي، وو�سع املعايري 

العلمية واملهنية ملمار�سته، وتاأطري الأطباء ال�رضعيني واإعداد تقارير �سنوية 

عن ممار�سة الطب ال�رضعي، ورفع التو�سيات الكفيلة بالرفع من م�ستواه اإىل 

اجلهات احلكومية املخت�سة.

الفرعية  امليزانية  العدل واحلريات خالل مناق�سة  وزير  اأعلن عنها  التي  القوانني  106- من م�ساريع 

لوزارته مبجل�س امل�ست�سارين يف 10 دجنرب 2014 اإحداث املر�سد الوطني لالإجرام مو�سحا باأنه كان 

اأنه مت رف�س هذه ال�سيغة من طرف  هناك خيار باأن يتخذ املر�سد �سبغة موؤ�س�سة عمومية، اإل 

وزارة املالية والقت�ساد بعلة الكلفة املالية، ويتم التفكري يف خيار مر�سد تابع لوزارة العدل واحلريات 

الراأي حول م�ساريع  واإبداء  العود(  املو�سوع )مثل حالة  اإجناز درا�سات يف  يتوىل  يحدث مبر�سوم 

القوانني.
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كما حاول م�رضوع هذا القانون، و�سع مقت�سيات قانونية كفيلة باإعطاء 

يف  الق�ساء  على  تعر�س  التي  الطبية،  واخلربات  لل�سواهد  اأكرب  م�سداقية 

اإطار النزاعات التي يبت فيها، وهو ما �سي�ساهم يف تعزيز �سمانات املحاكمة 

العادلة. 

التجرد  بكامل  مهامهم  ممار�سة  من  ال�رضعي  الطب  اأطباء  ولتمكني 

وال�ستقاللية، جاء م�رضوع القانون مبقت�سيات زجرية حمائية لفائدتهم.

اإن م�رضوع هذا القانون، يعترب خطوة جد هامة يف احلقل الت�رضيعي، من 

اأجل تنظيم ممار�سة الطب ال�رضعي ببالدنا، وذلك  حتى يكون يف خدمة 

نظام العدالة ككل.« ... انتهت مقدمة م�رضوع القانون املنظم للطب ال�رضعي.

ونورد فيما يلي قراءة موجزة للم�رضوع وذلك بالنظر لأهميته :

حددت املواد من 1 اإىل 7 من امل�رضوع اخت�سا�سات الطبيب ال�رضعي 

الق�ساء،  م�ساعدي  من  ال�رضعيني  الأطباء  واعتربت  وواجباته،  وحقوقه 

وميار�سون مهامهم وفق ال�رضوط املن�سو�س عليها يف هذا القانون. 

يق�سد  انه  على  موؤكدة  ال�رضعي،  بالطبيب  املق�سود   3 املادة  وحددت 

بالطبيب ال�رضعي يف مفهوم هذا القانون:

الأطباء املتخ�س�سون يف الطب ال�رضعي امل�سجلون بهذه ال�سفة يف 	 

لئحة هيئة الأطباء؛

الأطباء املتوفرون على تكوين معرتف به يف جمال الطب ال�رضعي، 	 

ويحدد بقرار م�سرتك لل�سلطة احلكومية املكلفة بال�سحة وال�سلطة 

احلكومية املكلفة بالتعليم العايل، ال�رضوط اخلا�سة بالتداريب ونظام 

املرتبطة  املهام  ممار�سة  يجتازها  ملن  تخول  التي  التكوينية  الدورات 

بالطب ال�رضعي؛
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الأ�سخا�س املعنوية العمومية واخل�سو�سية  احلا�سلة على ترخي�س من 	 

طرف املجل�س الوطني للطب ال�رضعي ملمار�سة مهام الطب ال�رضعي.

اإذ يتم بقرار م�سرتك  ال�رضعيني،  املادة 4كيفية تعني الأطباء  وعاجلت 

ال�سفة  بهذه  مهامهم  ال�رضعي، وميار�سون  بالطب  املعنية  الوزارات  بني  ما 

داخل امل�ست�سفيات اجلامعية واجلهوية والإقليمية، وكذا داخل مراكز الطب 

ال�رضعي التابعة للجماعات الرتابية.

والقطاع  العام  القطاع  بالن�سبة لأطباء  ال�رضعي  الطب  مزاولة  وتتوقف 

اخلا�س، على ترخي�س ي�سلم من املجل�س الوطني للطب ال�رضعي.

وح�رضت املادة 6 اخت�سا�سات ومهام الطبيب ال�رضعي يف الأمور التالية:

الفح�س ال�رضيري لالأ�سخا�س امل�سابني، لتحديد وو�سف الإ�سابات 	 

وتاريخ  عنها  الناجتة  البدنية  الأ�رضار  وتقييم  واأ�سبابها  وطبيعتها 

حدوثها والو�سيلة امل�ستعملة يف اإحداثها وحترير �سواهد ب�ساأنها؛

معاينة وفاة ال�سحايا والتيقن منها واإعطاء الإذن برفع اجلثث ونقلها 	 

لالأماكن املخ�س�سة لها وا�ست�سدار �سواهد ب�ساأنها؛

اإبداء الراأي الفني يف الوقائع املعرو�سة على الق�ساء، ول �سيما فيما 	 

يتعلق بفح�س وحتديد الآثار الناجمة عن اجلرائم؛

اأو بناء 	  اأو الإدارية  تقدير ال�سن بناء على انتداب اجلهات الق�سائية 

على طلب من كل ذي م�سلحة اأو يف الأحوال التي يتطلبها القانون؛

املحتفظ 	  اأو  النظرية  احلرا�سة  رهن  املو�سوعني  الأ�سخا�س  فح�س 

بهم اأو املودعني مبوؤ�س�سة تنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإ�سابات 

الالحقة بهم و�سببها وتاريخها.
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و�سببها 	  الوفاة  طبيعة  لبيان  والأ�سالء،  اجلثث  وت�رضيح  فح�س 

اجلروح  وو�سف  حتديد  يف  وامل�ساهمة  املتويف  وهوية  وتاريخها 

الالحقة به وم�سبباتها؛

من 	  وفاتهم  امل�ستبه يف  الأ�سخا�س  ا�ستخراج جثث  عملية  ح�سور 

القبور ومعاينتها؛ 

النتقال لإجراء املعاينات املفيدة للبحث؛	 

التف�سري الطبي لنتائج الفحو�س والتحاليل ملختلف العينات الع�سوية، 	 

مبا فيها املواد املنوية والدموية وال�سعر والعينات الن�سيجية، للتثبت 

اجل�سمية  والإفرازات  كاملخدرات  املواد  وكذا خمتلف  طبيعتها  من 

وخملفات اإطالق النار، والتي مت اإجنازها من طرف خمتربات معتمدة 

ومنتدبة  لهذا الغر�س.

وميار�س الطبيب ال�رضعي مهامه، داخل دائرة حمكمة ال�ستئناف التي تتواجد 

بها مراكز للطب ال�رضعي، بالوحدات ال�ست�سفائية اأو التابعة للجماعات الرتابية.

وميكن لل�سلطات الق�سائية املخت�سة، انتداب اأطباء �رضعيني من خارج 

الدائرة الق�سائية، كلما اقت�ست ذلك م�سلحة العدالة، اأو اإذا مل يتوفر اأطباء 

�رضعيون بدوائرهم الق�سائية.

اأما املادة 8 فحددت التعوي�سات امل�ستحقة لفائدة الأطباء ال�رضعيني والأطباء 

والأ�سخا�س املعنويني، الذين ميار�سون مهام الطب ال�رضعي مبقت�سى ن�س تنظيمي.

ويتمتع الطبيب ال�رضعي يف اإبداء اآرائه الفنية ب�ساأن الق�سايا التي تعر�س 

عليه بال�ستقاللية.
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ول حتول ا�ستقاللية الطبيب ال�رضعي، دون مراقبة وتاأطري مهامه من 

طرف املجل�س الوطني للطب ال�رضعي، وكذا من طرف اجلهة الق�سائية التي 

انتدبته لتو�سيح النتائج واخلال�سات التي تو�سل اإليها.

وح�سب املادة 10 يلتزم الطبيب ال�رضعي يف اإعطاء راأيه الفني باحلياد 

والتجرد والنزاهة وال�رضف، وما تقت�سيه اأخالقيات املهنة، وما ميليه ال�سمري 

املهني لإبراز احلقيقة وامل�ساهمة يف حتقيق العدالة.

الأمور  يف  الخت�سا�س  بذوي  ال�ستعانة  ال�رضعي  للطبيب  وميكن 

التقنية والفنية، التي تعر�س عليه مع الإ�سارة اإىل ذلك يف تقريره.

ويوؤدي الأطباء املوؤهلون ملزاولة مهام الطب ال�رضعي وفقا ملقت�سيات املادة 

التي ميار�سون  ال�ستئناف  اأمام حمكمة  القانونية  اليمني  اأعاله،  املذكورة   3

مهامهم بدائرة نفوذها، قبل ال�رضوع يف مزاولتها.

ويوؤدي اليمني القانونية عن ال�سخ�س املعنوي، عالوة على ممثله القانوين، 

الأطباء ال�رضعيون العاملون لديه.

التي  الق�سايا  املهني، يف  ال�رض  على  باحلفاظ  ال�رضعي  الطبيب  ويلتزم 

حتال اإليه من طرف ال�سلطات الق�سائية املخت�سة. 

ومينع عليه بهذه ال�سفة، اأن يبلغ اأي معلومات م�ستخرجة من امللفات 

اأو ين�رض اأي م�ستندات اأو وثائق اأو مرا�سالت، لها عالقة ببحث اأو حتقيق 

ما يزال جاريا.

ول ي�رضي املنع املقرر يف هذه املادة على املعلومات والوثائق والتقارير 

التي يقدمها الطبيب ال�رضعي لل�سلطات الق�سائية.

اأو  فح�س  بعملية  للقيام  ال�رضعي  الطبيب  انتداب   :14 املادة  ومتنع 

ت�رضيح جثة �سخ�س، كان يتوىل عالجه اأو اأجرى له عملية جراحية. كما مينع 
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على الطبيب ال�رضعي مبا�رضة املهمة امل�سندة اإليه، اإذا كانت لديه م�سلحة 

�سخ�سية اأو مهنية تتنافى مع اإجنازها.

ومي�سك بالوحدات الطبية داخل امل�ست�سفيات وباملختربات التي متار�س 

مهام الطب ال�رضعي، وكذا مراكز الطب ال�رضعي التابعة للجماعات الرتابية، 

�سجل خا�س باملهام امل�سندة اإيل الطبيب ال�رضعي يف اإطار الأبحاث واخلربات 

بها.  اإليهم  التي عهد  باملهمة  املرتبطة  البيانات  كافة  فيه  ت�سمن  الق�سائية، 

ويخ�سع هذا ال�سجل ملراقبة وكيل امللك لدى املحكمة البتدائية التي يقع 

بدائرة نفوذها وحدة الطب ال�رضعي، بالعدل، بناء على اقرتاح من املجل�س 

الوطني للطب ال�رضعي، وذلك وفقا للكيفيات املحددة يف الظهري ال�رضيف 

رقم 1.01.126 ب�ساأن بتنفيذ القانون رقم 45.00 املتعلق باخلرباء الق�سائيني.

كيفية  ال�رضعي،  للطب  املنظم  القانون  م�رضوع  من   19 املادة  وتناولت 

انتداب الطبيب ال�رضعي، حيث يتم انتداب الطبيب ال�رضعي للقيام مبهام 

قا�سي  اأو  امللك  وكيل  اأو  للملك  العام  الوكيل  طرف  من  ال�رضعي،  الطب 

التحقيق اأو املحكمة، كل يف حدود اخت�سا�ساته املحددة مبقت�سى القانون.

اإجراء  اأن ت�سند مهمة  ومكنت املادة 20 ال�سلطات الق�سائية املخت�سة، 

التحاليل والأبحاث املرتبطة بالطب ال�رضعي اإىل املختربات املعتمدة.

الطبيب  اإىل  مبا�رضة  اللجوء  م�سلحة،  ذي  لكل   21 املادة  واأجازت 

ال�رضعي، من اأجل اإجراء فح�س �رضيري للح�سول على �سهادة لتحديد ن�سبة 

ال�رضر البدين اأو لتحديد ال�سن.

الطبية  ال�سواهد  لت�سليم  ال�رضعيني وحدهم،  الأطباء  املادة 22  واأهلت 

امل�ستدل بها اأمام الق�ساء، لتقدير ن�سبة العجز املرتتب عن اجلرائم اأو امل�سوؤولية.

وباإمكان ال�سلطات الق�سائية املذكورة يف املادة 19 اأعاله، تعيني اأكرث من 

طبيب �رضعي، اإذا كانت طبيعة املهمة ت�ستوجب ذلك.
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كما ميكنها انتداب طبيب �رضعي، من اأجل النتقال اإىل مكان اجلرمية، 

والقيام باملعاينات ال�رضورية على اأج�سام ال�سحايا واجلثث. 

ميكن ل�سابط ال�رضطة الق�سائية، انتداب طبيب �رضعي من اأجل النتقال 

اإىل مكان اجلرمية يف حالة التلب�س، اأو اإذا كانت حالة ال�ستعجال تقت�سي 

ذلك، على اأن يقوم باإ�سعار النيابة العامة فورا.

ويتعني على الطبيب ال�رضعي، ال�ستجابة لأوامر النتداب املوجهة له من 

طرف ال�سلطات الق�سائية.

واإذا تعذر على الطبيب ال�رضعي اإجناز املهمة امل�سندة اإليه، اأ�سعر بها فورا 

اجلهة التي انتدبته، ول يعفى من اأداء مهمته اإل بعد موافقتها.

ويقوم الوكالء العامون للملك لدى حماكم ال�ستئناف، برفع تقارير �سنوية 

اإىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�س، حول ال�سري العام ملهام الطب 

ال�رضعي داخل نفوذ دوائرهم الق�سائية.

ويف جمال الت�رضيح الطبي،ميكن للوكيل العام للملك اأو وكيل امللك اأو 

قا�سي التحقيق اأو املحكمة - كل فيما يخ�سه- يف حالة الوفاة التي تكون 

اأ�سبابها جمهولة اأو م�سكوك فيها، انتداب طبيب �رضعي لإجراء ت�رضيح اأو 

اأخذ العينات ال�رضورية وتوجيهها للم�سالح املوؤهلة لتحليلها كلما اقت�ست 

ذلك، حاجيات البحث اأو التحقيق اأو املحاكمة .

ول يلجاأ اإىل الت�رضيح الطبي اإل اإذا كانت اأ�سباب الوفاة م�سكوكا فيها، 

اأو اإذا تعذر حتديدها بوا�سطة الفح�س الطبي. كما ل يلجاأ اإىل الت�رضيح 

الطبي اإذا ثبت ظهور حالة مر�سية وبائية.

وت�ستوجب الوفيات امل�سار اإليها اأ�سفله الت�رضيح الطبي:

الوفاة الناجتة عن العتداء اجل�سدي اأو اجلن�سي؛	 
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الوفاة الناجتة عن الت�سمم؛	 

الوفاة التي تقع يف اأماكن العتقال اأو مبوؤ�س�سات تنفيذ العقوبة.	 

ويتعني اإ�سعار اأقارب الهالك من طرف ال�رضطة الق�سائية اأو النيابة العامة 

اأخذها  التي مت  والعينات  بها  املاأمور  الت�رضيح  بعملية  التحقيق،  قا�سي  اأو 

حلاجيات البحث اأو التحقيق.

كما ميكن ت�سليمهم ن�سخة من تقرير الت�رضيح من طرف النيابة العامة اأو 

قا�سي التحقيق، ما مل يكن لذلك تاأثري على ح�سن �سري البحث اأو التحقيق.

اإجراءات  بتتبع  الطبي،  الت�رضيح  اأجنز  الذي  ال�رضعي  الطبيب  ويقوم 

التحليل على العينات والأ�سالء التي مت اأخذها حلاجيات البحث اأو التحقيق، 

وي�سع يف تقريره النهائي تو�سيحا ملختلف الإجراءات املتخذة ونتيجتها.

اإجراء  تقت�سي  الت�رضيح  اإذا كانت عملية  ال�رضعي،  للطبيب  كما ميكن 

حتاليل اأو فحو�سات من طرف جهة اأخرى، اأن يطلب مبا�رضة من طرف هذه 

انتدبته بذلك، وي�سمن   التي  باإ�سعار اجلهة  اأن يقوم  اإجراءها على  الأخرية 

نتائج تلك العمليات يف تقريره.

ويتعني على ال�سلطة الق�سائية التي انتدبت الطبيب ال�رضعي، اأن تاأذن 

بدفن اجلثة اأو الأ�سالء يف اأقرب وقت ودون تاأخري بعد اإجراء التحليل اأو 

الت�رضيح، ما مل تقت�س حاجيات البحث اأو اإظهار احلقيقة تاأخري الدفن.

ويتوىل الطبيب ال�رضعي الذي يبا�رض الت�رضيح اأو اأخذ العينات اأو اإدارة 

امل�ست�سفى اأو م�ستودع الأموات، ت�سليم اجلثة اإىل ذويها يف اأح�سن الظروف، 

وذلك بعد موافقة ال�سلطة الق�سائية التي اأمرت بالت�رضيح.

يحق لذوي الهالك واأقربائه معاينة جثة الهالك بعد اإجناز الت�رضيح، ما 

مل تقت�س متطلبات حفظ ال�سحة العامة خالف ذلك.
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دفن  بنظام  املتعلق   986.68 رقم  ال�رضيف  الظهري  اأحكام  من  وا�ستثناء 

بحث  تكون حمل  التي  اجلثث  فاإن  ونقلها،  القبور  من  واإخراجها  اجلثث 

ق�سائي، يوؤمر با�ستخراجها من طرف الوكيل العام للملك اأو وكيل امللك اأو 

قا�سي التحقيق، كل فيما يخ�سه.

وعاجلت املادة 34 من م�رضوع القانون املنظم للطب ال�رضعي، املقت�سيات 

املتعلقة بتقرير الطب ال�رضعي، حيث يرفع الطبيب ال�رضعي فور اإجناز عملية 

مل  ما  انتدبته،  التي  اجلهة  اإىل  بذلك  تقريرا  اجلثة،  دفن  وقبل  الت�رضيح 

يتعذر ذلك لأ�سباب مو�سوعية اأو تقنية، حيث يتم تقدمي تقرير اأويل ي�سهد 

فيه الطبيب باإجراء الت�رضيح ومالحظاته الأولية، على اأن يقوم برفع التقرير 

النهائي يف اأقرب وقت.

بها،  قام  التي  العمليات  فيه  ي�سمن  تقريرا  ال�رضعي  الطبيب  وينجز 

من طرف  له  املحددة  الآجال  داخل  اإليها،  تو�سل  التي  النتائج  وخال�سة 

ال�سلطات الق�سائية التي انتدبته.

ال�سلطات  اإىل  ن�سخ  ثالث  ويحيله يف  تقريره،  ال�رضعي  الطبيب  يوقع 

الق�سائية التي انتدبته، ويحتفظ بن�سخة بامل�سلحة التي يعمل بها.

اإذا اأجنزت املهمة امل�سندة للطبيب ال�رضعي من طرف اأكرث من طبيب، 

تعني توقيع التقرير من طرف جميع اأع�ساء الهيئة الطبية التي اأجنزت املهمة.

اخل�سو�س  وبهذا  ال�رضعي،  الطب  تقرير  حمتوى   36 املادة  وحددت 

يتعني على الطبيب ال�رضعي اأن ي�سمن يف تقريره ما يلي:

اجلهة التي قامت بانتدابه؛	 

�ساعة ويوم اإجراء العمليات املرتبطة باملهمة التي كلف بها؛	 

حتديد هوية واأو�ساف  املتوفى اأو ال�سخ�س الذي خ�سع للفح�س، اأو 	 

اجلهة التي اأوكل اإليها حتديد الهوية يف حالة عدم توفرها؛
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املعاينات وو�سف احلالة؛	 

مت 	  التي  العينات  على  بها  قام  التي  واخلربات  والتحاليل  الإجراءات 

رفعها على الأج�سام ونتائجها؛

و�سف املواد والأدوات امل�ستعملة يف اجلرمية؛	 

الأ�سباب املحتملة للوفاة؛	 

اخلال�سات والنتائج املتو�سل اإليها؛	 

وميكن اإرفاق التقرير بلوحة لل�سور على دعامة ورقية اأو رقمية.	 

باأخذ  ال�سخ�س،  هوية  معرفة  تعذر  حالة  يف  ال�رضعي  الطبيب  ويقوم 

الب�سمات والعينات وال�سور وكل ما من �ساأنه اأن يعرف بهويته، كما ميكنه 

ال�ستعانة بال�سلطات العمومية املخت�سة لتحديد هوية املعني بالأمر.

ب�ساأن  مهمته،  اإجناز  الإمكان- يف  -قدر  ال�رضعي  الطبيب  يراعي  كما 

التقارير املتعلقة  باجلرائم املرتبطة بالتعذيب، اأو غريه من �رضوب املعاملة 

برتوكول  يف  عليها  املن�سو�س  املعايري  املهينة،  اأو  الالاإن�سانية   اأو  القا�سية 

 9 يف  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املتحدة  الأمم  ملفو�سية  املقدم  اإ�سطنبول 

غ�ست 1999و املعترب مبثابة دليل الأمم املتحدة للتق�سي والتوثيق الفعالني 

يف هذه اجلرائم.

ويقت�رض الطبيب ال�رضعي يف تقريره على الأمور الفنية التي تدخل يف 

نطاق اخت�سا�ساته، ول متتد اإىل مناق�سة الأمور القانونية، كما ل يحق له 

اأن يوجه التهام اإىل �سخ�س بعينه.

واأخ�سعت املادة 40 تقرير الطبيب ال�رضعي لل�رضية، ول ميكن الطالع 

عليه اإل من طرف ال�سلطة الق�سائية اأو من طرف رئي�س امل�سلحة التي يعمل 

بها الطبيب ال�رضعي، مع مراعاة حقوق ال�سحية واأفراد عائلة املتويف يف 
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الطالع على نتيجة التقرير عرب اجلهة التي اأمرت بانتداب الطبيب ال�رضعي 

وفقا ملا هو م�سار اإليه يف املادة 19 من هذا القانون.

ويحق لل�سلطات الق�سائية املخت�سة، ال�ستماع اإىل تو�سيحات الطبيب 

ال�رضعي ب�ساأن املهام التي اأجنزها، وتف�سري م�سمون التقرير املحرر من طرفه.

اأو  التحقيق  قا�سي  اأو  امللك  وكيل  اأو  للملك  العام  للوكيل  كما ميكن 

املحكمة -كل فيما يخ�سه- اأو ملن له امل�سلحة، اأن يعرت�س على النتائج التي 

خل�س اإليها تقرير الطبيب ال�رضعي.

ميكن لل�سلطة الق�سائية التي انتدبت الطبيب ال�رضعي، اأن تاأمر مبا تراه 

اأجنز املهمة،  منا�سبا ل�ستجالء احلقيقة، من طرف الطبيب ال�رضعي الذي 

اأو تنتدب طبيبا اآخرا اأو اأكرث ملبا�رضة املهمة املطلوبة، اأو تعر�س الأمر على 

املجل�س الوطني للطب ال�رضعي.

املن�سو�س  العامة  القواعد  امل�سادة،  اخلربة  اإجراء  طلبات  على  وتطبق 

عليها يف القانون.

وتطرق الباب الثالث لأجهزة الطب ال�رضعي. ويف هذا ال�سياق اأحدثت املادة 

43 جمل�سا وطنيا للطب ال�رضعي، يتمتع بال�سخ�سية املعنوية وال�ستقالل املايل. 

ويهدف هذا املجل�س تنظيم عمل الطب ال�رضعي، ورفع م�ستوى وكفاءة 

العاملني به، وتطوير مهامهم مل�ساعدة العدالة.

ويحدد تاأليف واخت�سا�سات املجل�س الوطني للطب ال�رضعي، مبقت�سى 

ن�س تنظيمي. ويعهد اإىل املجل�س الوطني للطب ال�رضعي القيام مبا يلي:

امل�ساهمة يف تطوير مهنة الطب ال�رضعي؛ 	 

و�سع املعايري العلمية واملهنية ملمار�سة مهنة الطب ال�رضعي؛	 
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منح الرتخي�س ملمار�سة الطب ال�رضعي، بالن�سبة لأطباء مراكز حفظ 	 

ال�سحة واأطباء القطاع اخلا�س واملختربات والأ�سخا�س املعنوية، التي 

متار�س مهام الطب ال�رضعي؛

وتقييم 	  ملراقبة  برامج  وو�سع  املمار�سني،  ال�رضعيني  الأطباء  تاأطري 

جودة عملهم، واجلوانب الفنية املتعلقة باإجناز اخلربات؛

توحيد املناهج واملعايري امل�ستعملة يف ممار�سة الطب ال�رضعي؛	 

املمار�سة 	  جمال  يف  احلكومية،  للقطاعات  ا�ست�سارية  اآراء  تقدمي 

وطنية  �سيا�سة  على حتديد  وم�ساعدتها  ال�رضعي،  بالطب  املرتبطة 

يف هذا املجال؛

اإجناز اخلربات الق�سائية، التي تتم اإحالتها من طرف ال�سلطات الق�سائية، 	 

بالن�سبة للق�سايا التي تكت�سي نوعا من التعقيد اأو اخل�سو�سية؛

اإعداد البحوث والدرا�سات املرتبطة بالطب ال�رضعي، وتقدمي مقرتحات 	 

ت�رضيعية وتنظيمية يف املجال.

كما يقوم املجل�س الوطني للطب ال�رضعي �سنويا، باإعداد تقرير عن 	 

واقع ممار�سة الطب ال�رضعي، والتو�سيات الكفيلة بالرفع من م�ستواه. 

ويرفع هذا التقرير لكل من:

ال�سلطة احلكومية املكلفة بالعدل؛	 

ال�سلطة احلكومية املكلفة بال�سحة؛	 

ال�سلطة احلكومية املكلفة بالتعليم العايل؛	 

الرئي�س الأول ملحكمة النق�س والوكيل العام للملك بها؛	 

ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية؛	 

اإدارة الدفاع الوطني.	 
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واأحدثت املادة 48 كن م�رضوع الفانون املنظم للطب ال�رضعي، جمال�س 

جهوية للطب ال�رضعي، يحدد تاأليفها واخت�سا�ساتها مبقت�سى ن�س تنظيمي.

بامل�ست�سفيات  ال�رضعي  الطب  وحدات  اإحداث  اإىل   49 املادة  وتطرقت 

اجلامعية واجلهوية والإقليمية، وتقوم هذه الوحدات باملهام امل�سندة للطبيب 

ال�رضعي مبقت�سى هذا القانون.

لدى  ال�رضعي  بالطب  خا�سة  اإدارية  بنية  اإحداث   50 املادة  تولت  كما 

ال�سلطة احلكومية املكلفة بال�سحة، يعهد اإليها بامل�ساهمة يف تطوير والرفع 

من جودة ممار�سة الطب ال�رضعي، ومتكني وحدات الطب ال�رضعي املحدثة 

وذلك  ال�رضورية،  العمل  واآليات  التجهيزات  من  امل�ست�سفيات،  �سعيد  على 

بتن�سيق مع املجل�س الوطني للطب ال�رضعي.

ونظمت املادة 51 اإىل 56 للمقت�سيات التاأديبية والزجرية، حيث يتعر�س 

مهنيا،  خطاأ  يرتكب  الذي  ال�رضعي  الطب  مبهام  للقيام  املنتدب  الطبيب 

وذلك   ملهنهم،  التاأديبية  الهيئات  التاأديبية من طرف  والعقوبات  للمتابعات 

بعد ا�ست�سارة املجل�س الوطني للطب ال�رضعي.

اإخالل غري مربر من  ي�سكل كل  الزجرية،  املتابعات  النظر عن  وب�رضف 

طرف الطبيب ال�رضعي لتنفيذ النتدابات الق�سائية املوجهة اإليه، اأو كل تاأخري 

غري مربر يف اإجنازها، خطاأ مهنيا ميكن اأن تن�ساأ عنه م�سوؤوليته التاأديبية. 

كما يتعر�س كل �سخ�س ينتحل �سفة طبيب �رضعي اأو يزاول مهامه 

املحددة يف هذا القانون دون اأن يكون خمول له ذلك، للعقوبات املن�سو�س 

عليها يف جمموعة القانون اجلنائي.

بينما يعاقب كل �سخ�س عرقل اأو حاول عرقلة العمل امل�سند اإىل الطبيب 

ال�رضعي يف اإطار البحث اأو التحقيق وخربة ق�سائية، باحلب�س من �سنة اإىل 

�سنتني وغرامة من 1200 اإىل 5000 درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني.
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اجلنائي، كل �سخ�س  القانون  املقررة يف جمموعة  للعقوبات  ويتعر�س 

اأو  ملهنته  اأثناء ممار�سته  �رضعيا  اأو هدد طبيبا  الأفعال  اأو  بالأقوال  اأهان 

ب�سببها، وذلك ما مل يكن فعله ي�سكل جرمية اأ�سد.

كما يتعر�س للعقوبات املن�سو�س عليها يف جمموعة القانون اجلنائي، 

كل طبيب �رضعي منتدب لإجناز خربة مبقت�سى مقرر ق�سائي، قدم راأيا اأو 

�سمن تقريره معطيات يعلم اأنها خمالفة للحقيقة اأو اأخفاها عمدا.

العتداد  عدم  اإىل   57 املادة  خل�ست  اخلتامية،  املقت�سيات  و�سمن 

لتحديد ن�سبة العجز املرتتب عن اجلرائم اأمام الق�ساء، اإل بال�سواهد الطبية 

املنجزة من طرف اأطباء وحدات الطب ال�رضعي.

ومت التاأكيد على انه ل يعتد باخلربة التي تاأمر بها املحكمة يف حالة 

املنازعة يف م�ساألة تتعلق بالطب ال�رضعي، اإل من طرف طبيب �رضعي.

وب�سفة انتقالية ي�ستمر الأطباء العاملون بامل�ست�سفيات واأطباء م�سالح 

حفظ ال�سحة يف ممار�سة مهامهم فيما يتعلق بت�رضيح اجلثث، اإىل حني 

اإن�ساء وحدات للطب ال�رضعي.

كما ي�ستمر باقي الأطباء يف ت�سليم ال�سواهد الطبية يف املناطق التي ل 

يتوفر بها اأطباء �رضعيون، اإىل غاية اإحداث وحدات الطب ال�رضعي. 

ويدخل هذا القانون حيز النفاذ مبا�رضة بعد دخول ن�سو�سه التطبيقية حيز التنفيذ.

تلك اأهم امل�ستجدات امل�سمنة مب�رضوع القانون املتعلق بتنظيم الطب ال�رضعي، 

الأممي  املبعوث  تقرير  مع  الإيجابي  التفاعل  �سياق  اأ�رضنا يف  كما  تاأتي  والتي 

.
107

)ماند�س( حول التعذيب، ومع ان�سغالت املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان

107- جاء يف جواب وزير العدل عن اأ�سئلة امل�ست�سارين خالل مناق�سة امليزانية الفرعية لوزارته يف 10 

دجنرب 2014 باأنه يوجد رهن الدرا�سة م�رضوع قانون حول بنك الب�سمات اجلينية، اإ�سافة اإىل و�سع 

تتقا�سمه حاليا ثالث  الإدماج، فهذا مو�سوع  واإعادة  الطفولة  املطبق علي مراكز  القانون  م�رضوع 

وزارات، هي وزارة الت�سامن وحقوق املراأة والطفل، ووزارة ال�سباب والريا�سة، ووزارة العدل واحلريات 

وكلها تهدف اإىل تنظيم املراكز املذكورة وظروف الإقامة والإيواء.



االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 

123

وعلى امل�ستوى الت�رضيعي اأي�سا، وبالرجوع اإىل الف�سلني 68و69 ق.م.ج 

املغربي ل�سنة 1959، لوحظ غياب اأي تن�سي�س على احلق يف طلب الفح�س 

الطبي، للمو�سوع حتت احلرا�سة، لإظهار مدى تعر�سه لل�رضب اأو التعذيب.

غري اأن هذا الفراغ الت�رضيعي مت تداركه مبقت�سى قانون امل�سطرة اجلنائية 

اأجازت مادته 134  الذي  اأكتوبر 2003،  ابتداء من فاحت  النافذ  رقم 22.01 

لقا�سي التحقيق، اأن ياأمر تلقائيا باإجراء فح�س طبي على املتهم، بل واأوجبت 

النظرية،  اإذا كان املتهم مو�سوعا حتت احلرا�سة  اإجراء هذا الفح�س،  عليه 

التاأكد-بوا�سطة  واأمارات ت�ستوجب  التحقيق عالمات  اإذا لحظ قا�سي  اأو 

الفح�س الطبي- من دللتها.

ون�ست املادة 135 من ق م ج على انه »يجوز لقا�سي التحقيق بالرغم 

من مقت�سيات املادة ال�سابقة، اأن يقوم فوراً باإجراء اأي ا�ستجواب اأو مواجهة 

اإذا دعت لذلك حالة ال�ستعجال الناجتة اإما عن ظروف �ساهد يهدده خطر 

املوت، واإما لأن عالمات موجودة اأ�سبحت على و�سك الندثار. ويجب اأن 

ين�س يف املح�رض على اأ�سباب ال�ستعجال.«

واألزمت املادة 66 من ق م ج �سابط ال�رضطة الق�سائية، بوجوب م�سك 

�سجل ترقم �سفحاته وتذيل بتوقيع وكيل امللك، يف كل املحالت التي ميكن 

اأن يو�سع الأ�سخا�س حتت احلرا�سة النظرية. 

النظرية  احلرا�سة  املو�سوع حتت  ال�سخ�س  هوية  ال�سجل  هذا  وتقيد يف 

و�سبب ذلك، و�ساعة بداية احلرا�سة النظرية و�ساعة انتهائها، ومدة ال�ستنطاق 

واأوقات الراحة، واحلالة البدنية وال�سحية لل�سخ�س املعتقل، والتغذية املقدمة له.

وهو ما �سارت عليه اأي�سا املادة 73 من ق.م.ج يف منح دفاع امل�ستبه 

فيه �سالحية طلب فح�س طبي ملوكله، والتي جاء فيها ما يلي:
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املادة 56 ومل تكن  ملقت�سيات  بالتلب�س بجناية طبقا  الأمر  تعلق  “اإذا 
اجلرمية من اجلرائم التي يكون فيه التحقيق اإلزاميا طبقا ملقت�سيات املادة 83 

بعده، ا�ستف�رض الوكيل العام للملك اأو اأحد نوابه املعني من طرفه املتهم عن 

هويته، واأجرى ا�ستنطاقه بعد اإ�سعاره اأن من حقه تن�سب حمام عنه حال 

واإل عني له تلقائيا من طرف رئي�س غرفة اجلنايات:

“يحق للمحامي املختار اأو املعني، اأن يح�رض هذا ال�ستنطاق كما يحق 
له اأن يلتم�س اإجراء فح�س طبي على موكله،..

اإذا تعلق الأمر بحدث يحمل اآثارا ظاهرة للعنف، اأو اإذا ا�ستكى من وقوع 

عنف عليه، يجب على ممثل النيابة العامة وقبل ال�رضوع يف ال�ستنطاق، 

اإحالته على فح�س يجريه طبيب.

اإليه يف  امل�سار  الفح�س  اإجراء  اأن يطلب  اأي�سا ملحامي احلدث  وميكن 

الفقرة ال�سابقة “ وبالرجوع اإىل املادة 12، من اتفاقية مناه�سة التعذيب، التي 
�سادق عليها املغرب، جندها تن�س على ما يلي: »ت�سمن كل دولة طرف 

قيام �سلطتها املخت�سة، باإجراء حتقيق �رضيع، كلما وجدت اأ�سباب معقولة، 

تدعو اإىل العتقاد باأن عمال من اأعمال التعذيب قد ارتكب، يف اأي من 

الأقاليم اخلا�سعة لوليتها الق�سائية«. 

وبالرجوع اإىل الف�سلني 74 و134  من ق.م.ج. فاإن لكل من وكيل امللك 

اإخ�ساع املجني عليه لفح�س طبي كلما لوحظت عليه  وقا�سي التحقيق، 

عالمات التعذيب. 

حمكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  ق.م.ج.  من   30 املادة  تلزم  كما 

ال�ستئناف، بان يحيل اإىل الغرفة اجلنحية لهذه املحكمة، كل اإخالل ين�سب 

ل�سابط من �سباط ال�رضطة الق�سائية اأثناء قيامه مبهامه.



االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 

125

وت�سيف املادة 33 ق.م ح« اإذا ارتاأت الغرفة اجلنحية اأن �سابط ال�رضطة الق�سائية 

ارتكب جرمية، اأمرت عالوة على ما ذكر باإر�سال امللف اإىل الوكيل العام للملك «.

واإذا كان الف�سالن 74 و 134 من ق م ج قد ن�سا على �رضورة اللجوء 

فهو م�سلك ل  ال�رضعي،  الطب  لتخ�س�س  ت�سريا  اأن  الطبية، دون  للخربة 

ينق�س على الإطالق من اأهمية الف�سلني املذكورين، وح�سنا فعل امل�رضع، 

وذلك اأمام اخل�سا�س امل�سجل يف هذا املجال، لي�س فقط يف املغرب ولكن 

يف العديد من دول العامل، ناهيك اأجنعل الأمر اإلزاميا من �سانه اأن يقيد يد 

الق�ساء يف جمع الأدلة.

ويقرتح لتدبري هذا اخل�سا�س املرحلي ما يلي:

التعجيل باإخراج القانون املنظم ملهنة الطب ال�رضعي امل�سار اإليه اأعاله؛	 

�رضوط 	  فيهم  تتوفر  اأطباء  باأ�سماء  لئحة  و�سع  ذلك،  انتظار  ويف 

احلياد والكفاءة، يلتجئ لها الق�ساة كلما دعت ال�رضورة. 

وتفعيال للمادة 12 من التفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب، وللحد من 

التجاوزات ال�ساذة واملنفردة واملعزولة، التي قد مت�س اأحيانا حقوق الإن�سان 

يف  قوتها  الطبية  لل�سهادة  تعطى  وحتى  املحاكمة،  قبل  ما  مرحلة  خالل 

الإثبات وحتقق الفل�سفة التي اأقرها من اأجلها القانون، عمد امل�رضع املغربي 

لو�سع م�رضوع جديد لقانون امل�سطرة اجلنائية، ت�سمن عديدا من ال�سمانات 

القانونية والق�سائية حلماية ال�سالمة اجل�سدية للمواطنني.

وقبل درا�سة هذه ال�سمانات، نتناول ال�سياق العام الذي جاءت فيه.

ب-2- ال�سياق العام لالإ�سالحات اخلا�سة بال�سيا�سة اجلنائية

جاء م�رضوع امل�سطرة اجلنائية اجلديد، تلبية لإرادة ملكية �سامية باعتبارها 

اأعلى �سلطة باململكة، وهي الإرادة التي جت�سدت ب�سدور د�ستور جديد ت�سمن 

مقت�سيات هامة بخ�سو�س حماية احلقوق واحلريات، والرتقاء بالق�ساء اإىل 

�سلطة م�ستقلة وتعزيز �سالحيات املحكمة الد�ستورية، و�سيادة القانون.
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ويف ذات التوجه، مت بتاريخ 8 مايو 2012 تن�سيب اأع�ساء الهيئة العليا 

للحوار الوطني حول الإ�سالح العميق وال�سامل ملنظومة العدالة، وهو الإ�سالح 

الذي حددت حماوره الأ�سا�سية، يف خطاب جاللته يف 20 غ�ست 2009 .

وقد مت نهج الجتهاد اخلالق والإ�سغاء والنفتاح، يف تنفيذ اأ�سغال 

احلوار باعتماد ع�رض اآليات اأ�سا�سية هي:

اختيار 	  يف  روعي  التي  العليا،  الهيئة  �سعيد  على  الداخلي  احلوار 

اأع�سائها التعددية والنفتاح على املجتمع املدين؛

جمموعات العمل املو�سوعاتية التي اأوكلت اإليها الهيئة مهمة جتميع 	 

املقرتحات والآراء؛

للملكة 	  الق�سائية  اخلريطة  جمموع  غطت  التي  اجلهوية  الندوات 

وعوجلت خاللها الإ�سكاليات الكربى للعدالة؛

ال�ستعانة باخلربات الأجنبية بهدف الطالع على التجارب الدولية؛	 

الزيارات ال�ستطالعية؛	 

ندوة 	   104 عددها  بلغ  املحاكم،  �سعيد  على  مواكبة  ندوات  تنظيم 

جهوية على �سعيد حماكم ال�ستئناف، وبع�س حماكم الدرجة الأوىل؛

الزيارات امليدانية للدوائر الق�سائية؛	 

الأيام الدرا�سية مع امل�سوؤولني الق�سائيني، وم�سوؤويل كتابة ال�سبط؛	 

خلق نافدة اإلكرتونية للحوار وتو�سيع ال�ست�سارات.	 

ومت الإعالن عن املوافقة امللكية مل�سامني ميثاق اإ�سالح منظومة العدالة، يف 

خطاب العر�س ليوم 30 يوليوز 2013 مبنا�سبة الذكرى الرابعة ع�رضة لعيد العر�س.

ولقد لحظت الهيئة العليا للحوار، اأن ال�سيا�سة اجلنائية ت�سوبها بع�س 

النقائ�س، منها �سعف الهتمام ب�سحايا الأفعال الإجرامية، و�سعف اإ�ساعة 

ثقافة حقوق الإن�سان مبا تنطوي عليه من واجبات، ومنها اأي�سا حمدودية 
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بالطب  خا�س  قانوين  اإطار  غياب  يرافقه  الذي  اجلنائي،  البحث  اآليات 

ال�رضعي، وغياب مر�سد وطني لدرا�سة وتتبع ظاهرة الإجرام.

وقد اأ�سدرت الهيئة جملة من التو�سيات منها:

القانونية ×× ال�سوابط  وتدقيق  الحتياطي  العتقال  تر�سيد  �رضورة 

املربرة للو�سع رهن احلرا�سة النظرية؛

و�سع اآليات ملراقبة اخلربات وال�سواهد الطبية لتعزيز م�سداقيتها؛××

و�سع نظام قانوين واإطار موؤ�س�ساتي، وفق املعايري الدولية املتعارف ××

عليها، ملهنة الطب ال�رضعي، مبا ي�سمن توفري وحدات الطب ال�رضعي 

على امل�ستوى الوطني واجلهوي واملحلي، ويكفل ح�سن �سريها.

ب-3 - املخطط الإجرائي لتنفيذ برنامج حماية الق�ساء للحقوق واحلريات

التو�سيات مبخطط  اأنه ربط  العدالة،  اإ�سالح  من عنا�رض قوة ميثاق 

اإجراءات تف�سيلية وحمددة يف الزمن من اأجل تنفيذها. وفيما يخ�س حماية 

ال�سالمة اجل�سدية ودور الإثبات الطبي، ت�سمن ميثاق اإ�سالح العدالة عدة 

تو�سيات وو�سع لتنفيذها املخطط التايل :

�سمان جناعة اآليات العدالة اجلنائية

اآجال التنفيذالإجراءاتاآليات التنفيذ

اخلربات  ملراقبة  اآليات  و�سع   -

وال�سواهد الطبية لتعزيز م�سداقيتها

- و�سع املقت�سيات القانونية 

ذات  القوانني  يف  املنا�سبة 

ال�سلة باملو�سوع 

2014-2013

و�سع نظام قانوين واإطار موؤ�س�ساتي، 

وفق املعايري الدولية املتعارف عليها، 

ي�سمن  مبا  ال�رضعي،  الطب  ملهنة 

على  ال�رضعي  الطب  وحدات  توفري 

امل�ستوى الوطني واجلهوي واملحلي، 

ويكفل ح�سن �سريها.

قانوين 	  ن�س  و�سع 

الطب  مهنة  لتنظيم 

ال�رضعي؛

متكني الق�ساة من تكوين 	 

املرتبطة  املجالت  يف 

لت�سهيل  ال�رضعي  بالطب 

تعاملهم مع تقارير اخلرباء 

والأطباء ال�رضعيني

2014-2013
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قانون  م�رضوع  الواردة يف  اجل�سدية  لل�سالمة  الطبية  ال�سمانات   - ج 

امل�سطرة اجلنائية 

ن�ست املادة 1-67 من م�رضوع قانون امل�سطرة اجلنائية على ما يلي:

“يقوم �سابط ال�رضطة الق�سائية بت�سجيل �سمعي ب�رضي ل�ستجوابات 
الأ�سخا�س املو�سوعني حتت احلرا�سة النظرية امل�ستبه يف ارتكابهم جلنايات 

اأو جنح تتجاوز العقوبة املقرة لها قانونا �سنتني حب�سا.

يرفق �سابط ال�رضطة الق�سائية املح�رض بن�سخة من الت�سجيل تو�سع يف 

غالف خمتوم وت�سم لوثائق امللف.

ال�رضطة  �سابط  اأ�سار  تقنية،  لأ�سباب  الت�سجيل  عملية  تعذرت  اإذا 

وي�سعر  دقيق  ب�سكل  الأ�سباب  بيان  مع  املح�رض،  ذلك يف  اإىل  الق�سائية 

النيابة العامة فورا بذلك.

يف  املنازعة  حالة  يف  اإل  املحكمة  اأمام  الت�سجيل  عر�س  ميكن  ل 

الت�رضيحات املدىل بها، وذلك بناء على اأمر ت�سدره املحكمة اإما تلقائيا اأو 

بناء على طلب النيابة العامة اأو اأحد الأطراف.

ل ميكن الطعن يف الت�سجيالت اإل عن طريق الطعن بالزور. ويف كل 

الإثبات لقتناع  و�سائل  الت�سجيالت كغريه من  يخ�سع م�سمون  الأحوال 

القا�سي ال�سميم وفقا ملقت�سيات املادة 286 من هذا القانون “.

وجاء باملادة 77 من امل�رضوع 

انتداب  العامة،  النيابة  الق�سائية بعد موافقة  ال�رضطة  » ميكن ل�سابط 

طبيب �رضعي من اأجل النتقال اإىل مكان اجلرمية والقيام باملعاينات واأخذ 

العينات ال�رضورية.
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ينجز الطبيب تقريرا مف�سال حول معايناته وخال�سته ي�سم اإىل وثائق امللف.

ي�سلم الطبيب تقريره يف اأ�رضع وقت ممكن للنيابة العامة اأو باإذن منها 

ل�سابط ال�رضطة الق�سائية الذي انتدبته.

العينات  انتداب طبيب �رضعي لأخذ  اأي�سا  العامة  النيابة  ملمثل  ميكن 

والك�سف عن اأ�سباب الوفاة ومالب�ساتها«

كما ن�ست املادة 1-5-82 من امل�رضوع على ما يلي :

التكفل  بخاليا  الجتماعية  امل�ساعدة  املكلفون مبهام  املوظفون  »يتوىل 

والأطفال  الن�ساء  من  لل�سحايا  الأوىل  ال�ستقبال  والأطفال،  بالن�ساء 

مبكتب خا�س جمهز مبا يراعي خ�سو�سية اأو�ساعهم، ويعملون على تقدمي 

الدعم النف�سي لهم وال�ستماع اإليهم وفق التقنيات العلمية املتعارف عليها، 

ومرافقتهم داخل املحكمة وخارجها عند القت�ساء.

بخاليا  الجتماعية  امل�ساعدة  مبهام  املكلفني  املوظفني  تكليف  يجوز 

التكفل بالن�ساء والأطفال باخللية، من قبل الق�ساة اأع�ساء اخللية كل ح�سب 

و�سوء  العنف  بق�سايا  ال�سلة  ذات  الجتماعية  الأبحاث  باإجراء  اخت�سا�سه 

املعاملة والعتداءات اجلن�سية اأو الجتار بالب�رض �سد الن�ساء والأطفال«.

د – الإطار الت�رضيعي لعمل ال�سابطة الق�سائية 

يف  الق�سائية  ال�سابطة  حما�رض  تلعبها  التي  الكربى  لالأهمية  نظرا 

تكوين اقتناع القا�سي اجلنائي، ونظرا لالنتقادات الكثرية التي كانت توجه 

بالن�سبة  خا�سة  التمهيدي،  البحث  مرحلة  يف  الق�سائية  ال�سابطة  لعمل 

امل�س بال�سالمة اجل�سدية للمو�سوعني رهن احلرا�سة النظرية، ت�سمن ميثاق 

اإ�سالح منظومة العدالة، جملة من التو�سيات التي تخ�س �سبط و�سمان 

�رضعية عمل ال�رضطة الق�سائية اأهمها:
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و�سع اآليات بديلة لالعتقال، وتعزيز �سمانات املحاكمة العادلة؛	 

�رضورة اإعادة النظر يف اآليات و�رضوط ا�ستغال ال�سابطة الق�سائية، 	 

مع مزيد من تفعيل مراقبتها من طرف النيابة العامة؛

توحيد الإطار القانوين ل�سكليات وبيانات وحجية حما�رض ال�رضطة 	 

الق�سائية، بغ�س النظر عن �سفة حمرريها، مع اإمكانية ال�ستعانة يف 

اإجنازها بت�سجيالت �سمعية ب�رضية؛

تعزيز اإ�رضاف ق�ساة النيابة العامة وق�ساة التحقيق على عمل ال�رضطة 	 

ل�سباط  املهني  بامل�سار  املتعلقة  القرارات  يف  واإ�رضاكهم  الق�سائية، 

ال�رضطة الق�سائية، �سواء على م�ستوى الرتقية اأو التاأديب اأو النقل؛

منع التدخل اأو اإعطاء التعليمات ل�سباط ال�رضطة الق�سائية من غري 	 

اجلهات املخت�سة فيما يتعلق بت�سيري الأبحاث الق�سائية؛

حو�سبة حما�رض ال�سابطة الق�سائية، ل�سمان معاجلتها احلينية يف 	 

اإطار التوا�سل الرقمي مع النيابات العامة؛

اأما املخطط الإجرائي لتنفيذ برنامج حماية الق�ساء للحقوق واحلريات، 

يف عالقتها بعمل ال�سابطة الق�سائية، فقد هم ثالثة جمالت:

1- تعزيز �سمانات املحاكمة العادلة؛

2- �سمان جناعة اآليات العدالة اجلنائية؛

3- حتديث اآليات العدالة اجلنائية.
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تعزيز �سمانات املحاكمة العادلة

اآجال التنفيذالإجراءاتاآليات التنفيذ

القانونية 	  ال�سوابط  تدقيق 

املربرة للو�سع رهن احلرا�سة 

النظرية

مراجعة قانون امل�سطرة اجلنائية؛	 

مراجعة القانون اجلنائي	 
2014-2013

القانوين 	  الإطار  توحيد 

وحجية  وبيانات  ل�سكليات 

الق�سائية  ال�رضطة  حما�رض 

�سفة  عن  النظر  بغ�س 

اإمكانية  مع  حمرريها، 

اإجنازها  يف  ال�ستعانة 

بت�سجيالت �سمعية ب�رضية 

2013-2014مراجعة قانون امل�سطرة اجلنائية 	 

تعزيز مراقبة عمل ال�سابطة 	 

النيابة  طرف  من  الق�سائية 

العامة

حتت 	  للو�سع  اأماكن  تهيئ 

معايري  وفق  النظرية  احلرا�سة 

اإن�سانية وكرامة  و�سوابط تكفل 

املودعني رهن احلرا�سة ;

من 	  العامة  النيابات  متكني 

كية  اللوجي�ستي  الو�سائل 

الالزمة؛

الت�سال 	  من  املحامي  متكني 

واحل�سول  املوقوف  بال�سخ�س 

على كافة حمتويات امللف؛

2014-2013

التكوين 	  م�ستوى  من  الرفع 

وامل�ستمر  الأ�سا�سي 

للموظفني والأعوان املكلفني 

الق�سائية،  ال�رضطة  مبهام 

ثقافة  جمال  يف  ل�سيما 

حقوق الإن�سان

وتطبيقية 	  عملية  دلئل  و�سع 

ال�رضطة  عنا�رض  مهام  لتي�سري 

الق�سائية.

ال�رضطة 	  عنا�رض  تكوين  انفتاح 

موؤ�س�سات  على  الق�سائية 

التكوين الق�سائية.

2016-2013
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�سمان جناعة اآليات العدالة اجلنائية

اآجال التنفيذالإجراءاتاآليات التنفيذ

ال�سابطة 	  حما�رض  حو�سبة 

معاجلتها  ل�سمان  الق�سائية 

التوا�سل  اإطار  يف  احلينية 

الرقمي مع النيابات العامة

مندجة املحا�رض املحو�سبة وبيان 	 

طرق معاجلتها ؛

مرجعية 	  بيانات  قاعدة  اإعداد 

للجرائم و العقوبات؛

مقرات 	  و  املحاكم  حتديث 

ال�سابطة الق�سائية.

2015-2013

اإعطاء 	  اأو  التدخل  منع 

ال�رضطة  ل�سباط  التعليمات 

اجلهات  غري  من  الق�سائية 

املخت�سة فيما يتعلق بت�سيري 

الأبحاث الق�سائية

مراجعة قانون امل�سطرة اجلنائية؛	 
2014-2013

حتديث اآليات العدالة اجلنائية

اآجال التنفيذالإجراءاتاآليات التنفيذ

وطني 	  مر�سد  اإحداث 

للظاهرة الإجرامية والهتمام 

بالإح�ساء اجلنائي

اإعداد درا�سة لبلورة ت�سور ب�ساأن 	 

هيكلة املر�سد ومهامه ؛

حمدث 	  قانوين  ن�س  و�سع 

للمر�سد.

2014-2013

هـ - ال�سمانات الواردة مب�رضوع امل�سطرة اجلنائية 

ن�ست املادة 45 من م�رضوع قانون امل�سطرة اجلنائية على ما يلي:   

برتقية  يتعلق  فيما  العتبار،  بعني  للملك  العام  الوكيل  نظرية  “توؤخذ 
ونقل وتاأديب �سباط ال�رضطة الق�سائية العاملني بدائرته ال�ستئنافية.



االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 

133

مر�سوم 	  مبقت�سى  الق�سائية،  ال�رضطة  �سباط  تنقيط  معايري  حتدد 

باقرتاح من ال�سلطة احلكومية املكلفة بالعدل، بعد ا�ست�سارة الوكيل 

العام للملك لدى حمكمة النق�س.

وجاء باملادة 49 من امل�رضوع

»ميكن للوكيل العام للملك ل�رضورة البحث اإذا ما عر�ست عليه م�سالة 

خربة  باإجراء  ياأمر  اأن  ميكنه  كما  واملعرفة.  اخلربة  باأهل  ي�ستعني  اأن  فنية 

توجد  الذين  فيهم  امل�ستبه  لالأ�سخا�س  اجلينية  الب�سمة  ف�سيلة  لتحديد 

�سدهم قرائن على تورطهم يف ارتكاب اإحدى اجلرائم.

»ميكن للوكيل العام للملك اأن يطلب بوا�سطة اإنابة ق�سائية من اأي نيابة 

عامة اأخرى، القيام باإجراء ما يراه لزما من اأعمال البحث.«

وجاء يف املادة 66 من امل�رضوع ما يلي 

»ميكن ل�سابط ال�رضطة الق�سائية اأن يحتفظ ب�سخ�س اأو عدة اأ�سخا�س 

حتت احلرا�سة النظرية ليكونوا رهن اإ�سارته، اإذا وجدت اأ�سباب لال�ستباه يف 

ارتكابهم اأو حماولة ارتكابهم جناية اأو جنحة معاقب عليها باحلب�س، وذلك 

ملدة ل تتجاوز48 �ساعة، حت�سب ابتداء من �ساعة توقيفهم، وت�سعر النيابة 

العامة فورا بذلك.«

وي�ستهدف هذا الإجراء، احلفاظ على الأدلة واحليلولة دون تغيري معامل 

اجلرمية، وو�سع امل�ستبه فيه رهن اإ�سارة العدالة، واحليلولة دون ممار�سة اأي 

�سغط على ال�سهود اأو ال�سحايا اأو اأ�رضهم اأو اأقاربهم.

ولتمكني امل�ستبه من اإعداد دفاعه ن�ست املادة 1-66 من امل�رضوع على ما يلي:

ابتداء من  باملحامي  يتم الت�سال  فيه.  امل�ستبه  التاأكد من هوية  »بعد 

ال�ساعة الأوىل لإيقاف املعني بالأمر، على األ يتجاوز ذلك التاأخري ن�سف 

املدة القانونية للتمديد.
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باإحدى  امل�سابني  فيهم  للم�ستبه  ال�ستماع  ح�سور  للمحامي  يحق 

العاهات امل�سار اإليها يف املادة 316 من هذا القانون.

والو�سيلة  به  الت�سال  مت  الذي  ال�سخ�س  ل�سفة  املح�رض،  يف  وي�سري 

على  نوعية  طفرة  امل�رضوع،  من   1-67 املادة  وتعترب  ذلك  يف  امل�ستعملة 

م�ستوى �سمان �رضعية عمل ال�سابطة الق�سائية، وغل يدها يف كل ما من 

�ساأنه امل�س بال�سالمة اجل�سدية للم�ستبه فيهم، حيث األزمت �سابط ال�رضطة 

الق�سائية بت�سجيل �سمعي ب�رضي ل�ستجوابات الأ�سخا�س املو�سوعني حتت 

احلرا�سة النظرية، امل�ستبه يف ارتكابهم جلنايات اأو جنح تتجاوز العقوبة املقرة 

لها قانونا �سنتني حب�سا.

الطب  اعتماد  الق�سائية، من  ال�سابطة  امل�رضوع  املادة 77 من  ومكنت 

ال�رضعي لإجناز التحريات حيث جاء فيها اأنه:

انتداب  العامة،  النيابة  موافقة  بعد  الق�سائية  ال�رضطة  ل�سابط  »ميكن 

طبيب �رضعي من اأجل النتقال اإىل مكان اجلرمية والقيام باملعاينات واأخذ 

العينات ال�رضورية.

ينجز الطبيب تقريرا مف�سال حول معايناته وخال�سته ي�سم اإىل وثائق 

امللف.

ي�سلم الطبيب تقريره يف اأ�رضع وقت ممكن للنيابة العامة اأو باإذن منها 

ل�سابط ال�رضطة الق�سائية الذي انتدبه.

العينات  انتداب طبيب �رضعي لأخذ  اأي�سا  العامة  النيابة  ملمثل  ميكن 

والك�سف عن اأ�سباب الوفاة ومالب�ساتها.«

ولرت�سيد تدبري احلرا�سة النظرية ن�ست املادة 80 من امل�رضوع:

»ل ميكن و�سع اأي �سخ�س حتت تدبري احلرا�سة النظرية اإل اإذا توفر 

اأحد الأ�سباب امل�سار اإليها يف املادة 66 اأعاله.
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الق�سائية الت�سال  ال�رضطة  اأن يطلب من �سابط  للم�ستبه فيه  يجوز 

مبحام. ابتداء من ال�ساعة الأوىل للو�سع حتت تدبري احلرا�سة النظرية.

املدة  ان�رضام  ابتداء من  �ساعة،  التاأخري مدة 48  يتجاوز ذلك  األ  على 

الأ�سلية احلرا�سة النظرية. «
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املحور الثالث

دور الق�ساء يف الت�سدي للتعذيب

ن�ستعر�س على التوايل دور كل من النيابة العامة، وق�ساء التحقيق ثم 

108
ق�ساء احلكم.

-دور النيابة العامة يف مرحلة ما قبل املحاكمة  1
النيابة العامة هي الهيئة التي عهد اإليها امل�رضع بتحريك الدعوى العمومية 

فيها  احلكم  �سدور  حني  اإىل  ذلك  بعد  �سريها  ومراقبة  املجتمع،  با�سم 

وتنفيذه، واأع�ساوؤها ي�سكلون جزء ل يتجزاأ من اجلهاز الق�سائي.

وبذلك تقع على عاتق النيابة العامة، مهمة ج�سيمة يف حماية احلقوق 

املتحدة  لالأمم  التوجيهية  املبادئ  املادة 15 من  اأكدته  ما  واحلريات، وذلك 

ب�ساأن دور النيابة العامة، عندما ن�ست على �رضورة اإعطاء اأع�ساء النيابة 

التي  باجلرائم  املرتبطة  الق�سائية  للمتابعات  الواجب  الهتمام   ...« العامة 

ا�ستعمال  باإ�ساءة  منها  يتعلق  ما  خ�سو�سا  عموميون،  موظفون  يرتكبها 

ال�سلطة، والنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، واجلرائم التي ين�س عليها 

القانون الدويل، والتحقيق يف هذه اجلرائم، اإذا كان القانون ي�سمح بذلك اأو 

.» 
109

اإذا كان يتما�سى مع املمار�سة املحلية

ق�سايا التعذيب من خالل  108- راجع بخ�سو�س موقف الق�ساء من التعذيب اإدري�س بلماحي " 

املمار�سة الق�سائية املغربية من�سور بالدليل العملي ملناه�سة التعذيب من�سورات مركز التوثيق والإعالم 

والتكوين يف جمال حقوق الإن�سان طبعة اأوىل فرباير 2005 ال�سفحة من 83 اإىل 118 حيث ي�ستعر�س 

الكاتب العديد من احكام الق�ساء يف املو�سوع، وكذا تطور الجتهاد الق�سائي واإح�سائيات �سنتي 

2002 -2003 ب�سان املتابعات والتحقيق يف ق�سايا التعذيب. 

109 -  مت اعتماد املبادرة املذكورة يف موؤمتر هافانا ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، يف �ستنرب1990.
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الأ�سا�سية  والأحكام  املبادئ  باإبراز  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  اهتم  وقد 

العادلة، وكان توجهه  املحاكمة  الإن�سان، وتوفري ظروف  يف جمال حقوق 

الأ�سا�سي يرمي اإىل حتقيق تلك املبادئ ال�سامية واملحافظة عليها، باعتبارها 

من الثوابت يف نظام العدالة اجلنائية املعا�رضة، ولذلك فقد حر�س على اإقرار 

دور هام للنيابة العامة، خالل مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، 

من خالل املبادئ التالية: 

تقوية مراقبة الق�ساء لأعمال ال�رضطة الق�سائية، حيث اأ�سبح متعينًا 	 

على وكيل امللك معاينة اأماكن الو�سع حتت احلرا�سة النظرية مرة كل 

اأ�سبوع على الأقل، للتحقق من �رضعية العتقال وظروفه. 

كما اأ�سبحت النيابة العامة ملزمة بتقييم اأداء �سباط ال�رضطة الق�سائية 

وتنقيطهم. وهو ما �سيمكن روؤ�ساءهم الإداريني من التعرف بكيفية منظمة 

بال�رضطة  املتعلقة  مهامهم  يف  وجمهوداتهم  وقدراتهم  موؤهالتهم  على 

املحافظة  مع  اجلرائم،  لإثبات  الطبية  للخربة  اللجوء  واإمكانية  الق�سائية، 

على �سالحيات الغرفة اجلنحية لدى حمكمة ال�ستئناف، باعتبارها �سلطة 

تاأديبية بالن�سبة ل�سباط ال�رضطة الق�سائية.

الق�سائية على الإخبار، وعلى �سمان  ال�سلطة  ال�سياق، ت�سهر  ويف هذا 

حقوق ال�سحايا خالل خمتلف املراحل الإجرائية. وهو ما كر�سه م�رضوع قانون 

امل�سطرة اجلنائية املعرو�س على امل�سادقة، حيث ن�سفي املادة 1 على ما يلي:

الإجراءات  لنف�س  ويخ�سعون  القانون  اأمام  مت�ساوون  الأ�سخا�س  “كل 
ويحاكمون وفقا لنف�س القواعد القانونية.

ت�سهر ال�سلطة الق�سائية على �سمان حقوق ال�سحايا واملتهمني على حد 

�سواء، على اأن تتم جميع الإجراءات يف اأجل معقول.
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ل ميكن اتخاذ اأي اإجراء مقيد حلرية الأ�سخا�س اإل مبقت�سى القانون 

وحتت مراقبة ال�سلطة الق�سائية املخت�سة”.

ون�ست املادة 49 من امل�رضوع على ما يلي:

»ميكن للوكيل العام للملك ل�رضورة البحث، اإذا ما عر�ست عليه م�سالة 

خربة  باإجراء  ياأمر  اأن  ميكنه  كما  واملعرفة.  اخلربة  باأهل  ي�ستعني  اأن  فنية 

توجد  الذين  فيهم،  امل�ستبه  لالأ�سخا�س  اجلينية  الب�سمة  ف�سيلة  لتحديد 

اإحدى اجلرائم.« ونورد فيما يلي  �سدهم قرائن على تورطهم يف ارتكاب 

الإح�ساء املتعلق بق�سايا التعذيب ل�سنة 2014

العدداملو�سوع

170عدد ال�سكايات املتعلقة بالتعذيب

07عدد املتابعات املتعلقة بالتعذيب

كما نورد جدول مف�سال حول التعذيب عن �سنتي 2014-2013

املاآلالتهمةال�سفةال�سنوات

2013

معرو�س على الق�ساء ال�رضب واجلرحموظف

معرو�س على الق�ساءال�رضب واجلرحرجل اأمن 

معرو�س على التحقيقالعنف وال�رضبدركي 

2014

معرو�س على التحقيقالعنف�سابط �رضطة

معرو�س على التحقيقالعنف �سابط �رضطة

معرو�س على التحقيقال�رضب واجلرحقائد

معرو�س على التحقيق�رضب مف�سي للموتقائد

معرو�س على التحقيقالتعذيبقائد

معرو�س على التحقيقالتعذيب�سابط �رضطة
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التعذيب من  الوقاية  يف  التحقيق  ق�ساء  دور   -  2
لقا�سي  يعود  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  من  الأول  الكتاب  مبقت�سى 

التحقيق ممار�سة �سالحيات هامة حلماية ال�سالمة اجل�سدية للمودعني رهن 

العتقال. ويف هذا ال�سياق ن�ست املادة 134 من ق م ج » على ما يلي:

»يطلب قا�سي التحقيق من املتهم مبجرد مثوله الأول اأمامه، بيان ا�سمه 

العائلي وال�سخ�سي ون�سبه وتاريخ ومكان ولدته وحالته العائلية ومهنته 

ومكان اإقامته و�سوابقه الق�سائية. وله عند القت�ساء اأن ياأمر بكل التحريات 

الت�سخي�س  م�سلحة  على  عر�سه  ذلك  يف  مبا  املتهم  هوية  من  للتحقق 

الق�سائي اأو اإخ�ساعه للفح�س الطبي.

وي�سعر القا�سي املتهم فورا بحقه يف اختيار حمام، فاإن مل ي�ستعمل حقه 

يف الختيار، عني له قا�سي التحقيق بناء على طلبه حماميا ليوؤازروه ين�س 

على ذلك فيا ملح�رض.

يحق للمحامي اأن يح�رض ال�ستنطاق املتعلق بالتحقيق يف هوية املتهم.

يبني قا�سي التحقيق للمتهم الأفعال املن�سوبة اإليه وي�سعره باأنه حر يف 

عدم الإدلء باأي ت�رضيح وي�سار اإىل ذلك يف املح�رض.

كان  الذي  املتهم  لطلب  ي�ستجيب  اأن  التحقيق  قا�سي  على  يجب 

مو�سوعًا حتت احلرا�سة النظرية اأو لطلب دفاعه الرامي اإىل اإخ�ساعه لفح�س 

طبي، ويتعني عليه اأن ياأمر به تلقائيا اإذا لحظ على املتهم عالمات تربر 

اإجراءه ويعني لهذه الغاية خبريا يف الطب.”

احلكم  ق�ساء  دور   -  3
ان�سجاما مع حجم امل�سوؤولية امللقاة على عاتق الق�ساء، باعتباره حاميا 

لالأفراد واجلماعات، و�سامن حلرياتهم واأمنهم الق�سائي، اأ�سدر الق�ساء املغربي 

العديد من القرارات ج�سد من خاللها دور الق�ساء كح�سن لدولة احلق.
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ويف هذا ال�سياق لوحظ تطور ملمو�س للعمل الق�سائي يف تعامله مع 

حالت التعذيب.

وهكذا وبعد اأن كان الق�ساء يف الت�سعينات وما قبلها، ل ي�ستجيب 

التعذيب،  لآثار  رغم معاينته  الطبية،  لطلبات اخلربة  الأحوال،  اأغلب  يف 

فاإنه ومع التعديالت التي عرفها قانون امل�سطرة اجلنائية، موازاة مع الطفرة 

احلقوقية التي واكبتها، فقد اأ�سبح الق�ساء املغربي ي�ستجيب اأكرث من ذي 

قبل، لطلبات اإجراء اخلربة والتثبت من ح�سول التعذيب، وتطبيق ما ين�س 

والإكراه  بالعنف  املنتزعة  والعرتافات  املحا�رض  بطالن  من  القانون  عليه 

110
والتعذيب.

ول يت�سع املجال ل�ستعرا�س جميع الجتهادات الق�سائية يف املو�سوع، 

وح�سبنا اأن نكتفي بالإ�سارة لبع�س النماذج التي رف�ست طلب اخلربة، ثم 

مناذج ا�ستجابت لها، ومن ذلك :

اأ -اأ حكام رف�ست ال�ستجابة لطلب اإجراء اخلربة بعد معاينتها لأثر التعذيب 

احلكم عدد 989 ال�سادر بتاريخ 25 اأبريل 1996 عن املحكمة البتدائية 	 

ب�سال وتتلخ�س وقائع هذه الق�سية يف اأن دفاع املتهم، طلب من 

املحكمة معاينة اآثار  التعذيب الظاهرة على ج�سم موكله، واملرتكبة 

من طرف ال�رضطة الق�سائية خالل مدة الو�سع حتت احلرا�سة، ورغم 

معاينة املحكمة لالأ�رضار املتمثلة يف ثقب غائر وجراح على م�ستوى 

الرجل اليمنى، رف�ست ال�ستجابة لإجراء اخلربة، وعللت حكمها: مبا 

يلي : » ... حيث اإن القول باأن الظنني ) ....( تعر�س للتعذيب مبخفر 

ال�سابطة الق�سائية، واأن توقيعه على املح�رض انتزع منه حتت ال�سغط 

ق�سايا التعذيب من خالل املمار�سة الق�سائية  110- حول هذا التطور راجع مقال اإدري�س بلماحي." 

الدليل العملي ملناه�سة التعذيب املرجع ال�سابق و �سفحة 83 وما بعدها. �سمن موؤلف "  املغربية " 
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والإكراه يبقى ادعاء جمردا يعوزه الإثبات، خا�سة واأن اجلرح الذي 

ما  النازلة  لي�س مبلف  للظنني  الأي�رض  الكتف  املحكمة على  عاينته 

يثبت ن�سبته لل�سابطة الق�سائية، الأمر الذي يكون معه الدفع بكون 

الت�رضيحات والتوقيع على املح�رض انتزع من الظنني حتت التعذيب 

111
والإكراه، غري مربر ويتعني الت�رضيح برف�سه. « 

من مناذج الأحكام التي مل ت�ستجب لطلب الفح�س الطبي القرار رقم 	 

97/4490 ال�سادر يف 22 يوليوز 1997ال�سادر عن حمكمة ال�ستئناف 

املاثل  املتهم  ج�سد  على  التعذيب  اآثار  عاينت  بعدما  والتي  بفا�س، 

اأمامها رف�ست ال�ستجابة لطلب اإجراء اخلربة معللة رف�سها مبا يلي : 

»... باعتبار واأن املتهم واإن كان يحمل اآثار العنف، واإن كانت املحكمة 

ا�ستجابت لطلبه، و�سجلت ما عاينته عليه من هذه الآثار، فاإن ذلك 

وحده غري كاف للدللة على اأنه بفعل عنا�رض ال�سابطة الق�سائية، واأنه 

ناجت عن العنف والإكراه الذي يدعيه، ما دام اأنه مل ي�ستطع اإثبات هذا 

الدعاء.وحتى مع اإجراء اخلربة الطبية عليه، فاإن ذلك ل يكون كافيا 

لإثبات العالقة ال�سببية مما يتعني رد هذا الدفع .« 

ومن النماذج املماثلة، القرار عدد 24/ 2001 ال�سادر بتاريخ 23 يناير 	 

ال�ستئناف  166/ 1999 عن حمكمة  رقم  اجلنائي  امللف  2001 يف 

باجلديدة، والذي مل يكرتث لوفاة امل�ستبه فيه حتت التعذيب داخل 

خمفر ال�رضطة. وذلك توجيه تهمة ال�رضب واجلرح املف�سي اإىل املوت 

العالقة  بفقدان  اإنه  وحيث   ...  « فيه:  جاء  ومما  ال�رضطة  ل�سابط 

ال�سببية بني فعل املتهم، ووفاة ال�سحية.

111- حكم من�سور بالدليل العملي ملناه�سة التعذيب – من�سورات مركز التوثيق والإعالم والتكوين 

الرباط 2005 �سفحة 88. يف جمال حقوق الإن�سان طبعة اأوىل – 
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تقنية  م�ساألة  والنتيجة،  الفعل  بني  الرابطة  العالقة  معرفة  اإن  وحيث 

حم�سة ل ميكن الركون يف تبيانها اإل لذوي الخت�سا�س، واأما تاأويالت 

مهما  والق�ساء  الدليل،  يعوزه  راأي  فتبقى جمرد  عداهم  من  وا�ستنتاجات 

اأوتي من براعة وقدرة، على النفاذ يف �سلب الوقائع ل�ستخال�س احلقائق 

منها فاإنه يعجز ل حمالة عن �سرب كنه مثل هذه العالقة دون ال�ستعانة 

112
براأي اخلرباء ... «

ب - مناذج من اأحكام ا�ستجابت لطلب اأجراء اخلربة  الطبية

قرار حمكمة ال�ستئناف بطنجة رقم 2000/82 يف امللف رقم 13/99/369 

ويخ�س متابعة �سابطني لل�رضطة الق�سائية بال�رضب املف�سي للموت واإدانتهما 

واحلكم على كل واحد منهما بع�رض �سنوات �سجنا نافذا.

اأيده املجل�س الأعلى بقراريه عدد 2004/847 يف الق�سية 	  هذا القرار 

اجلنائية عدد2000/6092، وبالقرار 848/1 ال�سادر يف 2004/5/5 يف 

امللف اجلنائي رقم 2000/6094 حيث رف�س طلب النق�س املقدم من 

113
�سابطي ال�رضطة الق�سائية املدانني. 

اأي�سا قرار غرفة اجلنايات با�ستئنافية تازة رقم 92 /98 	  ومن الأمثلة 

من  موظفني  خم�سة  فيه  توبع  الذي   1998/12/23 بتاريخ  ال�سادر 

ال�رضطة الق�سائية من اأجل ال�رضب واجلرح املف�سي اإىل املوت واأدان 

ثالثة منهم بعد اإعادة التكييف اإىل ال�رضب واجلرح بال�سالح ومعاقبة 

كل واحد منهما ب�سنة واحدة حب�سا نافذا.

112- حكم من�سور بنف�س املرجع اأعاله "الدليل العملي ملناه�سة التعذيب ". ال�سفحة 9

113 - راجع التعليق على هذه القرارات باملرجع امل�سار اإليه حول الدليل العملي ملناه�سة التعذيب 

�سفحة 91 .
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 1999/1621 رقم  بقراريه  املذكور  القرار  الأعلى  املجل�س  اأيد  وقيد 

114
و1999/1622 ال�سادرين بتاريخ 1999/6/24.

حماية  املغربي  الق�ساء  فيها  كر�س  التي  الق�سائية  القرارات  مناذج  ومن 

ال�سالمة اجل�سدية للمتابعني اأمام العدالة القرار التايل:

بتاريخ  ال�سادر   14/2601/1696 رقم  امللف  يف   6955 عدد  القرار 

2014/07/25 بالغرفة اجلنحية التلب�سية ملحكمة ال�ستئناف باأكادير.

ون�ستعر�س فيما يلي، وقائع هذه الق�سية خالل املرحلة البتدائية، ثم 

مرحلة ال�ستئناف

ب –1- املرحلة البتدائية

�س   380 عدد  الق�سائية  ال�سابطة  وحم�رض  امللف  وثائق  من  ي�ستفاد 

بفرقة  املخدرات  املنجز من طرف جمموعة مكافحة  بتاريخ 2014/6/6  ق 

قرب  املتهم  اإيقاف  مت   2014/06/04 بتاريخ  انه  بكلميم  الق�سائية  ال�رضطة 

امل�سطرتني  مبوجب  بحث  مذكرة  مو�سوع  كان  اأن  بعد  امل�سرية  م�سجد 

املرجعيتني عدد 34 �س ق /14 و44 �س ق/14 من اأجل ترويج املخدرات بناء 

على ت�رضيح املدعو )ع( يف اإطار امل�سطرة الثانية انه كان يقتني منه كميات 

من خمدر ال�سريا ل�ستهالكها.

وهاتف  درهم   75 مبلغ  على  بحوزته  ال�سابطة  عرثت  تفتي�سه  وبعد 

حممول نوع نوكيا.

وانتقلت رفقته اإىل منزله لإجراء تفتي�س به بح�سوره وح�سور اأحد اأفراد اأ�رضته 

ومل تتمكن ال�سابطة خالل هذا التفتي�س من العثور على اأ�سياء تفيد البحث.

114- للمزيد من املعلومات راجع الدليل العملي ملناه�سة التعذيب املرجع ال�سابق ال�سفحة 97 وما 

يليها.
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وخالل البحث مع املتهم املذكور تلقى ات�سال هاتفيا عرب هاتفه فاأجاب 

 10 اقتناء  يرغب يف  اأنه  املت�سل  ليخربه  املكاملة  على  ال�سابطة  اأفراد  اأحد 

اإليه ال�سابطة  انتقلت  ال�سريا ليتم حتديد مكان للقاء،  غرامات من خمدر 

غرام  على  بحوزته  والذي عرث  الثاين  املتهم  اإيقاف  من  الق�سائية ومتكنت 

واحد من خمدر ال�سريا وهاتف نقال نوع �سام�سونغ.

املتهم  اإىل  التمهيدي  بحثها  اإطار  يف  الف�سائية  ال�سابطة  وا�ستمعت 

خمدر  ا�ستهالك  على  مدمن  اأنه  ف�رضح   2014/06/04 بتاريخ  )�س.ع( 

ال�سريا وانه �سبق اأن اقتنى كميات منه من املتهم الأول واأكد انه ات�سل به 

هاتفيا لقتناء 10 غرامات من املخدر املذكور ثم ا�ستمعت اإليه ثانية بتاريخ 

2014/06/05 فاأكد ت�رضيحاته الأوىل.

وبناء على املح�رض املنجز بتاريخ 2014/06/05 حيت اإح�سار املتهم اإىل 

مكتب �سابط ال�رضطة الق�سائية املكلف بالق�سية لال�ستماع اإليه يف املو�سوع 

اأكد ال�سابط انه فوجئ بحالة ه�ستريية تنتاب املتهم )ب ح( مت ارتطم راأ�سه 

بالأر�س وبعد اأن مت اإحكام قب�سة ال�رضطة عليه متت معاينة بع�س اخلدو�س 

اأنحاء خمتلفة من ج�سمه  اأ�سفل عينه الي�رضى وبع�س الكدمات يف  على 

خا�سة على م�ستوى الكتفني والبطن وخلف فخده الأمين ومن مت نقله اإىل 

امل�ست�سفى الإقليمي مبدينة كلميم لإجراء الفحو�سات الطبية املنا�سبة واأكد 

الطبيب املداوم اأن حالته ال�سحية عادية و�سلمه و�سفة طبية.

وعند ال�ستماع اإليه متهيديا �رضح انه يعرف املتهم ) �س ع( وانه �سبق 

اأن زوده يف العديد من املنا�سبات بكميات من خمدر ال�سريا ل�ستهالكه وان 

القطعة ال�سغرية التي �سبطت بحوزته جزء من 10 غرامات �سبق اأن اقتناها 

)75درهم(  اإيقافه  منه حني  الذي حجز  املايل  املبلغ  وان  اأ�سبوع  مند  منه 

التزويد بكمية ت�سل  انه اعتاد  متح�سل عليه من بيع املخدرات واأو�سح 

العيون ويقوم برتويج  يقيم مبدينة  اإىل 100 غ من �سخ�س يجهل هويته 
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جزء منها ويح�رض الباقي لرتويجه بكلميم واأكد من جهة اأخرى ما ورد على 

ل�سان م�رضحي امل�سطرتني املرجعيتني اللتني كان مبحوثا عنه مبوجبهما.

اأنكر الجتار يف  اأمام ال�سيد وكيل امللك بابتدائية كلميم  وحني مثوله 

املخدرات واعرتف فقط با�ستهالكها وعاين ال�سيد وكيل امللك اإ�سابته بخدو�س 

على م�ستوى اأ�سفل عينه الي�رضى وعلى م�ستوى �سدره وفخذه الأمين واثاأر 

اإطفاء اأعقاب �سجائر على �سدره ورقبته وتقدم موؤازره ذ. مبلتم�س يرمي 

اإىل اإحالته على خربة طبية للتاأكد من طبيعة تلك الإ�سابات وم�سدرها 

فتمت اإحالته فعال على امل�ست�سفى الع�سكري باملدينة وبعد فح�سه من طرف 

الطبيب ... رئي�س امل�ست�سفى اأجنز تقريرا مف�سال موؤرخا يف 2014/6/6 وهو 

نف�س تاريخ تقدميه اإىل النيابة  العامة اأكد فيه اأن الظنيني يحمل كدمات 

وجروحا �سطحية متعددة على م�ستوى وجهه و�سائر ج�سده وجرحا اآخر مع 

وجود اآثار احلذاء على م�ستوى كتفه الأي�رض و�ستة نقاط كي على م�ستوى 

�سدره واأكد من جهة اأخرى اأن الفح�س املدقق الذي اجري على اأذنه اليمنى 

اثبت وجود ثقب يف هذه الأذن وان مدة ثقب �سبكة الأذن املذكورة يعود 

اإىل اقل من ثالثة اأيام ونتج عن ذلك نق�سان حاد يف حا�سة ال�سمع بوا�سطة 

هذه الأذن وخل�س الطبيب يف تقريره اإىل اأن كل اجلروح والكدمات التي 

اأيام  الثالثة  وقع خالل  ج�سدي  اعتداء  عن  الأمر  غالب  ناجتة يف  عاينها 

الأخرية )من تاريخ عر�سه عليه وفح�سه( وحدد مدة العجز اجلزئي الالحق 

به من جراء ما ذكر يف 21 يوما.

البتدائية  املحكمة  الق�سية من طرف  ومناق�سة  املتهمني  متابعة  وبعد 

بكلميم، اأ�سدرت هذه الأخرية حكمها املطعون فيه. احلكم اجلنحي ال�سادر 

عن املحكمة البتدائية بكلميم بتاريخ 2013/06/09 والقا�سي:

يف الدفع ال�سكلي: - باإبطال حم�رض ا�ستماع املتهم )ح ب( و�سحبه 	 

من وثائق امللف وحفظه يف كتابة. 
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مبوؤاخذة الظنينني من اأجل ما ن�سب اإليهما واحلكم على )ح ب( ب�سنة 	 

واحدة حب�سا نافذا اأو غرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع حتميلهما 

املحجوزة  املخدرات  وباإتالف  الأدنى  يف  والإجبار  ت�سامنا  ال�سائر 

وم�سادرة باقي املحجوز لفائدة اخلزينة العامة.

ب –2 - مرحلــة ال�ستئناف

التلب�سية  اجلنح  غرفة  على  الق�سية  فعر�ست  املذكور  احلكم  ا�ستوؤنف 

ال�ستئنافية بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2014/07/17 التي اح�رض لها املتهم 

الأول يف حالة اعتقال وتخلف الثاين رغم ا�ستدعائه وح�رض ملوؤازرة املتهم 

الأول ذ/ املحامي بهيئة اكادير. وجاء يف قرار حمكمة ال�ستئناف ما يلي:

اإليه  باملن�سوب  ا�سعر  الق�سائية  و�سوابقه  املتهم  التاأكد من هوية  »وبعد 

وا�ستف�رض عن اأ�سباب ا�ستئنافية فاأجاب بالإنكار.

وتناول الكلمة ال�سيد ممثل النيابة العامة فاأكد تقريره ال�ستئنايف.

من طرف  للعنف  تعر�س  انه  اإىل  فاأ�سار  املتهم  ملوؤازر  الكلمة  واأعطيت 

ال�سابطة الق�سائية وان ال�سيد وكيل امللك لدى ابتدائية كلميم عاين اآثار ذلك 

على املتهم واأمر باإحالته على خربة طبية بتاء على ملتم�س تقدم به يف هذا 

ال�سدد واأدىل بتقرير اخلربة املنجزة من طرف طبيب بامل�ست�سفى الع�سكري 

اأذنه  م�ستوى  على  م�ستدمية  عاهة  من  يعاين  اأ�سبح  املتهم  اأن  واأ�ساف 

نتيجة العنف الذي تعر�س له وان احلكم البتدائي بعد ا�ستبعاده ملح�رض 

ال�ستماع اإىل املتهم اأدانه رغم ذلك من اأجل املن�سوب اإليه بناء على قرائن 

باإدانته من اجل جنحة الجتار  القا�سي  اإلغاءه يف �سقه  والتم�س  �سعيفة 

يف املخدرات وبعد الت�سدي احلكم برباءته منها ومتتيعه بظروف التخفيف 

بخ�سو�س جنحة ا�ستهالك املخدرات.
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واأكد املتهم من جهته بعد مرافعة دفاعه تعر�سه للتعذيب من طرف 

ال�سابطة الق�سائية.

ب – 3 - تعليل املحكمة

حيث توبع املتهمان واأدين الأول ابتدائيا من اجل جنحة ترويج املخدرات 

والثاين من اجل حيازة وا�ستهالك املخدرات. 

املخدرات  يف  الجتار  املحكمة  هذه  اأمام  ب(  )ح  املتهم  اأنكر  وحيث 

مرتاجعا بذلك عن ت�رضيحاته التمهيدية التي اعرتف فيها ب�سكل، مف�سل، 

اللتني كان  املرجعيتني  امل�سطرتني  اأخرى م�سمون  واأكد من جهة  برتويجها 

مبحوثا مبوجبهما.

ال�سابطة  اإليه يف حم�رض  املن�سوب  العرتاف  بان  موؤازره  دفع  وحيث 

انه  ال�سدد  واأ�ساف يف هذا  والإكراه،  ال�سغط  انتزع منه حتت  الق�سائية 

تعر�س للعنف والتعذيب من طرفها وانه اأ�سيب نتيجة ذلك بجروح وكدمات 

وخدو�س متفاوتة اخلطورة يف اأنحاء متفرقة من ج�سده، بل وتعر�س للكي 

بوا�سطة اأعقاب ال�سجائر على م�ستوى رقبته وكتفه، وان ال�سيد وكيل امللك 

لدى ابتدائية كلميم عاين تلك اجلروح والكدمات واخلدو�س اأثناء تقدميه 

من  للتاأكد  طبية  على خربة  اإحالته  اإىل  رامي  مبلتم�س  تقدم  وانه  اأمامه، 

م�سدر تلك اجلروح واخلدو�س وو�سفها بدقة.

وان اخلربة املنجزة يف هذا الإطار، اأكدت ب�سكل وا�سح اأن ما يعاين 

تاريخ  من  اأيام  ثالثة  منذ  ج�سدي  لعتداء  تعر�سه  عن  ناجت  املتهم  منه 

اإجنازها، اأي خالل الفرتة التي فيها رهن احلرا�سة النظرية، والتم�س تبعا ملا 

تقدم الت�رضيح ببطالن حم�رض ال�سابطة الق�سائية املنجز يف املو�سوع.
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املتهم  ا�ستنطاق  حم�رض  وخا�سة  امللف  وثائق  من  الثابت  اأن  وحيث 

من طرف ال�سيد وكيل امللك بتاريخ 2014/6/6، انه عاين فعال عدة جروح 

وخدو�س وكدمات على م�ستوى عني املتهم الي�رضى وفخذه الأمين ورقبته 

واأنحاء اأخرى من ج�سده واأ�سار اإىل كل ذلك يف حم�رض ال�ستنطاق وكذا 

اإىل ملتم�س موؤازر املتهم باإجراء خربة طبية عليه.

وحيث اأن الثابت من تقريره اخلربة الطبية املنجزة على املتهم بناء على 

الع�سكري  امل�ست�سفى  رئي�س  الطبيب  اأجنزها  والتي  العامة،  النيابة  من  اأمر 

وجروحا  كدمات  يحمل  انه  لحظ  عليه  عر�سه  حني  انه  كلميم،  مبدينة 

�سطحية متعددة على م�ستوى وجهه و�سائر ج�سمه، وجرحا اأخر مع وجود 

اآثار احلداء على م�ستوى كتفه الأي�رض و�ستة نقاط« كي« على �سدره، واأكد 

من جهة اأخرى اأن الفح�س الذي اجري على اأذنه اليمنى، اثبت وجود ثقب 

يف هذه الأذن وان مدة ثقب �سبكة الأذن املذكورة تعود اإىل اقل من ثالثة 

اأيام ونتج عنه نق�سان يف حا�سة ال�سمع بوا�سطة تلك الأذن، واأكد يف تقريره 

اأن ما يعاين منه املتهم من جروح وكدمات، ناجت عن اعتداء ج�سدي تعر�س 

العجز  تاريخ فح�سه، حمددا مدة  اأيام من  له منذ مدة ل تتجاوز ثالثة 

املوؤقت املرتتب عن ذلك يف 21 يوما.

وحيث اإنه من الوا�سح من حمتوى وثائق امللف اأن املتهم قد تعر�س فعال 

امل�سطرة خالل فرتة و�سعه حتت  الق�سائية منجزة  ال�سابطة  لعنف من طرف 

احلرا�سة النظرية، وان ما اأ�سارت اإليه يف �سياق حم�رضها من انه كان يف حالة 

ه�ستريية وحاول التخل�س من قب�سة رجال ال�رضطة والقي اأر�سا واأ�سيب ببع�س 

انه  اأكد  الذي  الطبية  تقرير اخلربة  اجلروح، غري وجيه، ويتعار�س خا�سة مع 

تعر�س للعنف، وهو اأمر تزكيه طبيعة اجلروح الالحقة به وتنوعها وتعددها.
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وحيث انه طبقا للمادة 289 من قانون امل�سطرة اجلنائية، فانه ل يعتد 

باملحا�رض والتقارير التي يحررها �سباط واأعوان ال�رضطة الق�سائية، اإل اإذا 

بكل  تاما  تقيدا  التقيد  اجنازها  خالل  ومت  ال�سكل  يف  �سحيحة  كانت 

ال�سمانات واحلقوق التي ن�ست عليها امل�سطرة اجلنائية.

وحيث اأكد امل�رضع على �رضورة احرتامها خالل ال�ستماع اإىل امل�ستبه 

فيه ومنها عدم ا�ستعمال العنف يف حقه لنتزاع اعرتافات غري حقيقية، اأو 

اإكراهه على توقيع حم�رض يت�سمن ت�رضيحات اأو اعرتافات مل ت�سدر عنه. 

كما اأن املادة 293 من نف�س القانون يف فقرتها الثانية تن�س ب�سكل وا�سح 

على انه ل يعتد بكل اعرتاف ثبت انتزاعه بالعنف والإكراه.

وحيث اأن الثابت بل املوؤكد من وثائق امللف اأن العرتافات املن�سوبة اإىل 

املتهم يف حم�رض ال�ستماع اإليه وكذا يف ديباجة حم�رض ال�سابطة الق�سائية، 

انتزعت منه حتت ال�سغط وبعد تعر�سه للعنف من طرف ال�سابطة الق�سائية 

منجزة املح�رض املذكور. 

وحيث اأنه طبقا للمادة 751 من ق.م.ج، فان كل اإجراء تاأمر به امل�سطرة 

اجلنائية ومل يثبت اجنازه على الوجه القانوين، يعد كاأن مل ينجز. 

اأن للمحكمة �سواء مت�سك  املادة املذكورة،  ا�ستقراء  وحيث ي�ستفاد من 

ذو امل�سلحة بذلك، اأو من تلقاء نف�سها اإذا ثبت لها خرق �سافر ملقت�سيات 

�سالمة  وكذا  الق�سائية  ال�سابطة  حما�رض  اجناز  يف  اجلنائية  امل�سطرة 

الإجراءات، وباعتبار الق�ساء �سامنا للحقوق واحلريات، اأن تتدخل وترتب 

اجلزاء القانوين عن هذه الختاللت.

وحيث اأن املح�رض املنجز دون احرتام للحقوق وال�سمانات املخولة للم�ستبه 

فيه، يعترب باطال مبقت�سى املادة 751 من ق م ج، وفاقدا للحجية القانونية 

ول يعتد به اإطالقا يف الإثبات، لأنه ل ميكن الطمئنان اإليه والركون اإىل 

م�سمونه وا�ستخال�س اقتناع املحكمة على �سوء ما ورد فيه.
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وحيث اأن احلكم البتدائي، وبعد اأن اأكد يف �سياق تعليله وحيثياته 

اأن املتهم تعر�س للعنف وال�رضب اأثناء تواجده مبخفر ال�رضطة رهن احلرا�سة 

النظرية، وان العرتافات املن�سوبة اإليه انتزعت منه واحلالة هذه حتت ال�سغط 

املح�رض  اأجزاء  باقي  دون  اإليه  ال�ستماع  حم�رض  باإبطال  ق�سى  والإكراه، 

والإجراءات املنجزة من طرف ال�سابطة، التي تبقى �سليمة وغري م�سوبة باأي 

عيب يربر عدم الأخذ بها واعتمادها.

وجيه  الباب، غري  هذا  البتدائي يف  احلكم  اإليه  ما ذهب  اأن  وحيث 

وجمانب لل�سواب، لذا اإن اعتماد املحكمة يف اإدانة املتهم من اجل الجتار 

يف املخدرات على تاأكيد ال�سابطة الق�سائية تلقيه ات�سال هاتفيا من املتهم 

الثاين يخربه فيه برغبته يف اقتناء كمية من املخدرات منه، وهو اإجراء اأجنز 

اأثناء و�سع املتهم حتت احلرا�سة النظرية التي تعر�س خاللها للعنف، يدل 

على اأنها اطماأنت ملحتوى املح�رض املذكور، والذي تاأكد بامللمو�س انه اأجنز 

املن�سو�س عليها  بال�سمانات  التقيد  الواجبة ودون  القانونية  للقواعد  خرقا 

قانونا للمتهم.

وحيث انه اإ�سافة اإىل ذلك، فان القرائن التي اعتمدها احلكم البتدائي 

ال�سابطة  جزء من حم�رض  على  عالوة  ذكر،  ما  اجل  من  املتهم  اإدانة  يف 

ما  على  العتماد  لن  مقنعة،  وغري  جدا  ب�سيطة  قرائن  تعترب  الق�سائية، 

ورد على ل�سان امل�رضحني بامل�سطرتني املرجعيتني امل�سار اإليهما اأعاله، دون 

ا�ستدعائهم وال�ستماع اإليهم من طرف املحكمة، ي�سكل خرقا لقواعد الإثبات 

يف املادة الزجرية، ما دام اأن ال�سهادة املعول عليها يف هذا الإطار هي تلك 

اأن ال�ستئنا�س مبا  اأداء اليمني القانونية، كما  اأمام الق�ساء بعد  التي توؤدي 

ورد على ل�سان املتهم الثاين هو الآخر غري وجيه، مادام اأن ال�سهادة متهم 

على متهم اأمر ل يجوز، اإل اإذا كانت هناك معطيات قوية تعززها وت�سفي 

عليها امل�سداقية وت�سمح للمحكمة بالطمئنان اإليها. 
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اأدان املتهم  اأنه اعتبارا ملا تقدم، يكون احلكم البتدائي حينما  وحيث 

)ب ح(، من اجل جنحة ترويج املخدرات، قد جانب ال�سواب، ومل يعلل ما 

ق�سى به يف هذا الإطار تعليال قانونيا �سليما، الأمر الذي يتعني معه اإلغاوؤه 

يف �سقه هذا، وبعد الت�سدي احلكم برباءته منها.

وحيث اأنه بخ�سو�س املتهم )ع �س( واأمام اعرتافه متهيديا يف حم�رض 

اعرتافه  وجتديد  اإليه،  بالن�سبة  �سحيحا  يبقى  الذي  الق�سائية،  ال�سابطة 

با�ستهالك املخدرات اأمام ال�سيد وكيل امللك، يتعني تاأييد احلكم البتدائي 

يف �سقه القا�سي مبوؤاخذته من اجل ما ن�سب اإليه.

4 - قرار املحكمة  ب – 

اإبطال حم�رض ال�سابطة الق�سائية عدد 380 �س ق وتاريخ 2014/6/6 ( 1

املنجز من طرف ال�رضطة الق�سائية بكلميم املتعلق باملتهم )ح ب.(

اإلغاء احلكم البتدائي فيما ق�سى به من اإدانة املتهم )ب ح( من اجل ( 2

ما ن�سب اإليه، وبعد الت�سدي احلكم برباءته منه وبتاأييده يف الباقي 

وحتميل املتهم املدان ال�سائر والإجبار يف الأدنى. 

5 - التعليق على القرار ب – 

ال�سالمة  بحماية  املرتبطة  القانونية،  املبادئ  من  جملة  القرار،  يتناول 

اجل�سدية تتجلى فيما يلي:

ب 5 -1 - حرية الق�ساء يف تكوين اقتناعه.

من  كغريه  العرتاف  »يخ�سع  انه  على  ق.م.ج  من   293 املادة  ن�ست 

و�سائل الإثبات لل�سلطة التقديرية للق�ساة.

ل يعتد بكل اعرتاف ثبت انتزاعه بالعنف اأو الإكراه.
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وعالوة على ذلك، يتعر�س مرتكب العنف اأو الإكراه للعقوبات املن�سو�س 

عليها يف القانون اجلنائي.«

اأو  فيه  امل�ستبه  عن  العرتاف  ي�سدر  اأن  يجب  املادة،  هذه  ومبقت�سى 

اإرادته. ول يعتد بالعرتاف املنتزع قهرا عن طريق  املتهم طوعا ومبح�س 

رابطة  ا�ستبعاده متى كانت هناك  التعذيب، ويتعني  اأو  الإكراه  اأو  العنف 

�سببية بني العرتاف والإكراه اأو العنف اأو التعذيب، وعلى املحكمة البحث 

يف هذه الرابطة لتكون قناعتها ل�ستبعاد العرتاف للعلة املذكورة.

ويتعني على املتهم اأن يثري هذا الدفع ال�سكلي، قبل اأي دفع اأو دفاع يف 

اجلوهر، وتتوىل املحكمة البت يف الإجابة عنه، واإل عر�ست حكمها لالإبطال 

ب�سبب الإخالل بحق من حقوق الدفاع.

خا�سعا  يبقى  العرتاف  اأن  على  ق.م.ج  من   293 املادة  ن�ست  ولقد 

لل�سلطة التقديرية للقا�سي كغريه من و�سائل الإثبات. ول يعتد به اإذا تبث 

الدولية  املواثيق  ال�سغط والإكراه، متا�سيا مع  انتزع من �ساحبه حتت  اأنه 

القرار  عنه  عرب  ما  وهذا  تعذيبه.  اأو  الإن�سان  بكرامة  امل�س  منعت  التي 

عندما �رضح ببطالن العرتاف وعلله بالقول »وحيث انه طبقا للمادة 289 

من قانون امل�سطرة اجلنائية، فانه ل يعتد باملحا�رض والتقارير التي يحررها 

�سباط واأعوان ال�رضطة الق�سائية، اإل اإذا كانت �سحيحة يف ال�سكل، ومت 

عليها  ن�ست  التي  واحلقوق  ال�سمانات  بكل  تاما  التقيد  اجنازها  خالل 

امل�سطرة اجلنائية. وقد اأكد امل�رضع على �رضورة احرتامها خالل ال�ستماع 

اإىل امل�ستبه فيه، ومنها عدم ا�ستعمال العنف يف حقه لنتزاع اعرتافات غري 

حقيقية، اأو اإكراهه على توقيع حم�رض يت�سمن ت�رضيحات اأو اعرتافات مل 

ت�سدر عنه. كما اأن املادة 293 من نف�س القانون يف فقرتها الثانية، تن�س 

ب�سكل وا�سح على انه ل يعتد بكل اعرتاف ثبت انتزاعه بالعنف والإكراه.
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وحيث اأن الثابت بل املوؤكد من وثائق امللف، اأن العرتافات املن�سوبة اإىل 

املتهم يف حم�رض ال�ستماع اإليه وكذا يف ديباجة حم�رض ال�سابطة الق�سائية 

انتزعت منه حتت ال�سغط وبعد تعر�سه للعنف من طرف ال�سابطة الق�سائية 

منجزة املح�رض املذكور.« 

ب-5–2 - البطالن كجزاء اإجرائي

يقوم �سباط ال�رضطة الق�سائية باإجناز حما�رض، يثبتون فيها ما قاموا به 

من حتريات، وما تلقوه من ت�رضيحات واعرتافات.

وال�سوؤال الذي يطرح، هل الت�رضيحات اأو العرتافات التي تبث انتزاعها 

اأن  اعتبار  على  للبطالن،  تتعر�س  التعذيب  اأو عن طريق  الإكراه  بوا�سطة 

البطالن املح�رض ب�سكل جزاء اإجرائيا؟

تن�س املادة 751 من ق.م.ج »كل اإجراء ياأمر به هذا القانون ومل يثبت 

اإجنازه على الوجه القانوين يعد كاأنه مل ينجز«

ويرتتب على ذلك، اأن جزاء الإخالل باأحكام الو�سع حتت احلرا�سة هو 

باطل.وللمحكمة �سالحية  فهو  باطل  على  بني  ما  بقاعدة  البطالن عمال 

اإبطال كل اإجراء تبث خرقه للحقوق واحلريات. وقد عرب القرار اأعاله �رضاحة 

عن هذا اجلزاء بقوله:« وحيث اأنه طبقا للمادة 751 من ق.م.ج فان كل 

اإجراء تاأمر به امل�سطرة اجلنائية ومل يثبت اجنازه على الوجه القانوين يعد 

كاأنه مل ينجز «. 

وحيث ي�ستفاد من ا�ستقراء املادة املذكورة، اأن للمحكمة من تلقاء نف�سها 

اأن تتدخل وترتب اجلزاء القانوين عن هذه الختاللت اإذا ثبت لها خرق �سافر 

ملقت�سيات امل�سطرة اجلنائية يف اجناز حما�رض ال�سابطة الق�سائية، اأو اإذا ح�سل 

امل�سا�س بال�سالمة اجل�سدية لالأفراد، باعتبار الق�ساء �سامنا للحقوق واحلريات.
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وحيث اأن املح�رض املنجز دون احرتام للحقوق وال�سمانات املخولة للم�ستبه 

فيه، يعترب باطال مبقت�سى املادة 751 من ق م ج، وفاقدا للحجية القانونية 

ول يعتد به اإطالقا يف الإثبات، لأنه ل ميكن الطمئنان اإليه والركون اإىل 

م�سمونه وا�ستخال�س اقتناع املحكمة على �سوء ما ورد فيه.

وميكن القول بان قرار حمكمة ال�ستئناف باأكدير يعترب اجتهادا ق�سائيا 

باملعنى ال�سحيح لالجتهاد، لكونه اعطى للبطالن تف�سريا وا�سعا جعله ي�سمل 

بطالن العرتاف وفقا للمادة 293 من قانون امل�سطرة اجلنائية، وكذا بطالن 

كل حمتويات املح�رض من ادلة وقرائن واإجراءات اأخرى ا�ستنادا للمادتني 289 

و751 من نف�س القانون.   

5 -3 - التزام ال�رضعية يف اإقامة الدليل ب – 

اإن احل�سول على اعرتاف املتهم بغري الطريق الذي ر�سمه القانون، ي�سكل 

اإخالل باإجراء جوهري. ذلك اأن كل اإجراء يرتبط باحلرية ال�سخ�سية، اأو ال�سالمة 

اجل�سدية للمواطنني، هو من النظام العام. ومن ذلك، القواعد ال�سكلية التي 

حتمي ال�رضعية اأو توؤكدها، اأو تلك التي توفر احلماية للحرية الفردية وال�سالمة 

اجل�سدية للمتهم، وبالتايل فاأي م�سا�س بها يرتتب عنه البطالن.

اإليه  وللقا�سي اجلنائي احلرية يف تكوين عقيدته، انطالقا مما يطمئن 

فيه،  اأجريت  التي  التحقيقات  اأ�سل يف  لها  اأن  دام  ما  وعنا�رض،  اأدلة  من 

ومعنى ذلك اأن عقيدة القا�سي لي�ست راأيه ال�سخ�سي، لكون اليقني الق�سائي 

يبنى انطالقا من اعتماد العقل واملنطق، يف فح�س ومتحي�س اأدلة الدعوى 

الواجب  الأ�س�س  من  جمموعة  اجلنائي  الفقه  �ساغ  هنا  ومن  العمومية، 

احرتامها للو�سول اإىل اليقني الق�سائي عند الإدانة وهي:

اعتماد القا�سي يف حكم الإدانة، على الأدلة املطروحة اأمامه، ب�رضط 	 

اأن يكون لها اأ�سل يف معطيات الق�سية،
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تقيد حكم الإدانة مب�رضوعية الدليل،	 

قيام حكم الإدانة على اأدلة ل تتعار�س مع العقل واملنطق.	 

واإذا كان لقا�سي املو�سوع، اأن يكون عقيدته من كافة عنا�رض الدعوى، 

واأورد يف  الق�سائي،  يقينه  للواقعة يف  ا�ستقر على ت�سور معني  فاإنه متى 

حكمه عنا�رض هذا الت�سور من اأدلة وقرائن ودلئل خمتلفة، فاإنه ي�سعب 

بل يتعذر معرفة مبلغ الأثر الذي كان لكل عن�رض من هذه العنا�رض، يف 

تكوين الراأي الذي انتهى اإليه. 

مواجهة  يف  ق�سائية،  اأحكام  عدة  اأي�سا  املغربي  الق�ساء  اأ�سدر  وقد 

رجال �رضطة ودركيني، ب�سبب ال�رضب واجلرح التي املرتكب يف حق بع�س 

الأ�سخا�س الذين تعر�سوا للتعذيب، حيث �سدرت يف حقهم اأحكام بعقوبات 

�سالبة للحرية، كما ق�ست اأي�سًا بتعوي�سات مالية منا�سبة لفائدة ال�سحايا.

ال�سادر عن حمكمة ال�ستئناف بتطوان  وكنموذج على ذلك، احلكم 

بتاريخ 2008/03/23 والذي ق�سى مبعاقبة مفت�س �رضطة ب�سنة واحدة حب�سًا 

نافذا وتعوي�س مدين لفائدة ال�سحية قدره 15.000درهم.

يف  التعذيب  �سحايا  حقوق  ت�سمن  التي  القانونية  الآليات  بني  ومن 

القانون املغربي، والتي ت�ستجيب يف نف�س الوقت للمبادئ التي ن�ست عليها 

التفاقية الأممية ملناه�سة التعذيب، ل�سيما املادة 14، امل�سوؤولية املزدوجة 

خاللها  من  اأقر  ال�سحية،  ل�سالح  حمائية  مقت�سيات  وهي  املعتدي،  لعمل 

القانون املغربي امل�سوؤولية ال�سخ�سية ملرتكب التعذيب.

ولتعزيز هذه ال�سمانات احلمائية املقررة لفائدة �سحايا التعذيب، منح 

القانون لل�سحية احلق يف مطالبة الدولة بالتعوي�س عن ال�رضر الالحق به، 

من  ال�سادرة عن موظفيها وغريهم  الأخطاء  م�سوؤولية  تتحمل  باعتبارها 
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الق�ساء  واأقرها  عززها  التي  ال�سمانات  نف�س  وهي  العمومية،  القوة  اأعوان 

املغربي يف عدد من اأحكامه.

 كنموذج على ذلك، احلكم ال�سادر عن املحكمة الإدارية مبدينة فا�س 

حتت عدد 94/33 بتاريخ 1996/06/19، الذي اأقرت فيه مبداأ ثبوت م�سوؤولية 

مرفق الأمن بغ�س النظر عن ثبوت امل�سوؤولية اجلنائية يف حق الأ�سخا�س 

الذاتيني عن الأفعال املرتكبة من طرفهم. 

وهو نف�س الجتاه الذي اأقرته نف�س املحكمة يف اأحكام اأخرى، كاحلكم 

ال�سادر حتت عدد 128 بتاريخ 2002/11/12 والذي اأقرت فيه بدورها مبداأ 

اأفرادها  اأحد  الذي ت�سبب فيه  الأمن، عن العتداء  م�سوؤولية مرفق جهاز 

�سد اأحد ال�سحايا من جراء اأفعال ال�رضب التي تعر�س لها هذا الأخري.

تعوي�سًا  لل�سحية  امل�ستحق  التعوي�س  يحقق  باأن  القانون  ا�سرتط  وقد 

اأ�سابه مبا�رضة من اجلرمية، حيث ن�س  كاماًل عن ال�رضر ال�سخ�سي الذي 

الف�سل 118 من قانون امل�سطرة اجلنائية، على اأن »التعوي�سات املدنية املحكوم 

اأن حتقق للمت�رضر تعوي�سًا كاماًل عن ال�رضر ال�سخ�سي احلال  بها يجب 

املحقق الذي اأ�سابه مبا�رضة من اجلرمية.

االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 
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مقرتحات ختامية

اإن اخلال�سة املمكن اعتمادها وا�ستخال�سها من خالل هذه الدرا�سة عرب 

اأن املغرب بدل جهودا عديدة، لتوفري ال�سمانات  خمتلف تق�سيماتها، هي 

الت�رضيعية والق�سائية املقررة حلماية ال�سالمة اجل�سدية لالأفراد، وهو ما اأكده 

والزيارات  الإن�سان،  الأممية حلماية حقوق  الآليات  املغرب مع كل  جتاوب 

التجربة  جعل  انفتاح  عرب  للبالد،  الأمميني  املقررين  من  للعديد  املتعددة 

احلقوقية املغربية، جتربة رائدة وفريدة من نوعها يف العامل العربي والإفريقي.

غري اأن ذلك ل مينع من الدعوة للمزيد من حت�سني واإثراء التجربة عرب 

اقرتاح ما يلي:

ومبادئ - 1 الد�ستور  اأحكام  مع  الوطنية  الزجرية  القوانني  مالئمة  اإمتام 

التفاقيات الدولية املتعلقة مبكافحة اجلرمية وبحقوق  الإن�سان امل�سادق 

عليها واملن�سورة.

مراجعة تعريف التعذيب يف �سوء املادة 22 من الد�ستور ونقرتح التعريف التايل:- 2

اأو  �سخ�س  لأي  واملعنوية  اجل�سدية  بال�سالمة  م�س  كل  » التعذيب، 

معاملته معاملة قا�سية اأو ل اإن�سانية اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة الإن�سانية، 

يف اأي ظرف، ومن قبل اأي جهة كانت خا�سة اأو عامة، �سواء وقع  على 

على  اآخر  �سخ�س  اإرغام  اأو  لتخويفه  ذريعة،  اأي  ذويه حتت  اأو  ال�سخ�س 

الإدلء مبعلومات اأو بيانات اأو اعرتاف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه اأو 

ي�ستبه يف اأنه ارتكبه هو اأو �سخ�س اآخر، اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو 

العذاب لأي �سبب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه. 
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ل يعترب تعذيبا الأمل اأو العذاب الناجت عن عقوبات قانونية اأو املرتتب 

عنها اأو املالزم لها.

يعاقب الدعاء الكاذب بالتعر�س للتعذيب بنف�س العقوبة املقررة له.«

والأعوان - 3 للموظفني  وامل�ستمر  الأ�سا�سي  التكوين  م�ستوى  من  الرفع 

املكلفني باإنفاذ القانون، ل�سيما يف جمال ثقافة حقوق الإن�سان باعتماد 

�سيا�سة تكوينية مبنية على دليل مرجعي للوظائف والكفاءات، ميكن 

يف �سوئه حتديد الحتياجات التكوينية، مع مرافقتها باآليات للتقييم 

على  التكويني  الربنامج  على مدى جت�سيد  للوقوف  الدوري  والقيا�س 

اأر�س الواقع.

فعليا يف حتديد  القوانني  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  اإ�رضاك  يتعني  كما 

وتطوير  التكوين،  يف  اجلهوية  اعتماد  اإىل  اإ�سافة  التكوينية،  احتياجاتهم 

مناهج التدريب والتكوين باعتماد التقنيات احلديثة لالت�سال عن بعد مثل

E-LEARNING واأي�سا VISIO CONFERANCE

 اإحداث مركز للبحوث والدرا�سات القانونية والق�سائية مبعهد تكوين الق�ساة.

حما�رض - 4 وحو�سبة  بنمذجة  الق�سائية  ال�رضطة  عمل  طرق  حتديث 

ال�سابطة الق�سائية، ل�سمان معاجلتها احلينية يف اإطار التوا�سل الرقمي 

مع النيابات العامة، وتاأهيل مقرات الو�سع رهن احلرا�سة، بتوفري و�سائل 

املراقبة والت�سجيل ال�سمعي الب�رضي.

املكلفني - 5 طرف  من  املبذولة  الناجحة  والتجارب  املمار�سات  كل  جتميع 

لتي�سري  وتعميمها  وتطبيقية،  عملية  دلئل  �سكل  القانون، يف  باإنفاذ 

مهام عنا�رض ال�رضطة الق�سائية والق�ساة.

و�سع نظام قانوين واإطار موؤ�س�ساتي، وفق املعايري الدولية املتعارف عليها، - 6

ملهنة الطب ال�رضعي. والإ�رضاع باإخراج م�رضوع القانون حول الطب املذكور.
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توفري وحدات للطب ال�رضعي على امل�ستوى الوطني واجلهوي واملحلي، - 7

القانون  م�رضوع  يف  جاء  ملا  وفقا  �سريها.  ح�سن  يكفل  مبا  وتاأهيلها 

ال�رضعي. للطب  املنظم 

متكني الق�ساة من التكوين يف املجالت املرتبطة بالطب ال�رضعي لت�سهيل - 8

تعاملهم مع تقارير اخلرباء و الأطباء.
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ملحـــــــــــق

قرار رقم 6955

ب تاريخ07/25/ 2014  

امللف اجلنحي رقم 14/2601/1969

الغرفة اجلنحية التلب�سية مبحكمة ال�ستئناف باأكدير

بني الوكيل العام للملك /وكل من احل�سني بوحل�س وعبد املالك ا�سكار

العرتاف املنتزع بالتعذيب باطل ومبطل لكل التدابري املتخذة وفقا 	 

للمادة 293 و751 من قانون امل�سطرة اجلنائية.

املادة 	  التعذيب ملخالفتها ملقت�سيات  املنجزة حتت  باملحا�رض  ل يعتد 

289 من قانون امل�سطرة اجلنائية والتي ت�سرتط ل�سحة املح�رض التقيد 

بال�سمانات املقررة لفائدة امل�ستبه فيه والتعذيب ي�سكل اإخالل بتلك 

ال�سمانات.

يتعر�س لالإلغاء احلكم الذي بعدما ا�ستبعد املح�رض ب�سبب التعذيب 	 

عاد لياأخذ بقرائن م�سمنة بذات املح�رض .

و�سائر 	  به  امل�سمن  العرتاف  يُبطُل  التعذيب  ب�سبب  املح�رض  بطالن 

الأدلة والقرائن امل�سمنة به. 

طبقا للمادة 751 من ق.م. ج فاإن كل اإجراء تاأمر به امل�سطرة اجلنائية 	 

ومل يثبت اإجنازه على الوجه القانوين يعد كاأنه مل ينجز.
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ي�ستفاد من ا�ستقراء املادة املذكورة اأن للمحكمة �سواء مت�سك ذو امل�سلحة 

بذلك اأو من تلقاء نف�سها اإذا ثبت لها خرق �سافر ملقت�سيات امل�سطرة اجلنائية 

يف اإجناز حما�رض ال�سابطة الق�سائية وكذا �سالمة الإجراءات وباعتبار الق�ساء 

�سامنا للحقوق وحلريات اأن تتدخل وترتب اجلزاء القانوين عن هذه الخاللت.

بـــا�سم جـــاللة الــملك 

وطــبــقا للقــانــون

بتاريخ 2014/07/25 اأ�سدرت حمكمة ال�ستئناف باأكدير وهي تبث يف 

ا�ستئناف الق�سايا اجلنحية التلب�سية بجل�ستها العلنية القرار التي ن�سه:

بني: ال�سيد الوكيل العام للملك بهذه املحكمة 

من جهة 

احل�سني بوحل�س بن عبد العايل بن احل�سني وامل�سميني :1 – 

2/ عبد املالك ا�سكار بن عمر بن اإبراهيم، 

الظنينني بارتكابهما داخل الدائرة الق�سائية لهذه املحكمة يف زمن مل مي�س 

عليه اأمد التقادم اجلنحي جنحة: ترويج املخدرات يف حق الأول، و ا�ستهالك 

املخدرات يف حق الثاين.

ظهري  من  1و2و3و8  الف�سول  يف  عقوبتها  وعلى  عليها  املن�سو�س 

.1974/05/21
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من جهة اأخرى 

الـــوقـــائــــع

بناء على ال�ستئناف املقدم من طرف النيابة العامة و املتهم الأول و امل�سجل 

ال�سادر  اجلنحي  احلكم  �سد   2014/06/13 10و  بتاريخ  ال�سبط  كتابة  لدى 

عن املحكمة البتدائية بكلميم بتاريخ 2013/06/09 و القا�سي : 1/يف الدفع 

ال�سكلي : باإبطال حم�رض ا�ستماع املتهم احل�سني بوحل�س و �سحبه من وثائقه 

امللف و حفظه يف كتابه ب/ف ملف 14/1969 .

2/ مبوؤاخذة الظنينني من اأجل ما ن�سب اليهما واحلكم على احل�سني 

بوحل�س ب�سنة واحدة حب�سا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وعلى 

عبد املالك ا�سكار ب�سهرين حب�سا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 

درهم مع حتميلها ال�سائر ت�سامنا والإجبار يف الأدنى وباإتالف املخدرات 

املحجوزة وم�سادرة باقي املحجوز لفائدة اخلزينة العامة.

فرفعت الق�سية اإىل حمكمة ال�ستئناف للنظر فيها بعد ا�ستدعاء املتهمني 

على يد النيابة العامة للح�سور بها طبقا للقانون فاأح�رض الأول من ال�سجن.

وبعد اأن �سئل عن هويته واأخرب بالتهمة املوجهة اإليه وتال امل�ست�سار املقرر 

تقريره، وا�ستنطق املتهم وقدم ممثل النيابة العامة ملتم�ساته، وكان املتهم اآخر 

من تكلم تقرر حجز الق�سية للمداولة جلل�سة 2014/07/25.

اإن حمكمة ال�ستئناف باأكادير

بعد �سماع تقرير امل�ست�سار املقرر، وملتم�سات النيابة العامة، واأقوال املتهم، 

وبعد الطالع على وثائق امللف وم�ستنداته ومقت�سيات املواد 286و 397

و399 و407و 408 من ق م ج.



االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 

164

يف ال�سكل:

حيث قدم ال�ستئناف داخل اأجله القانوين وعلى الوجه وال�سفة املطلوبني 

فهو مقبول.

يف املو�سوع: 

يف املرحلة االبتدائية

ي�ستفاد من وثائق امللف و حم�رض ال�سابطة الق�سائية 380 �س ق بتاريخ 

ال�رضطة  بفرقة  املخدرات  مكافحة  جمموعة  طرف  من  املنجز   2014/6/6

الق�سائية بكلميم اأنه بتاريخ 2014/06/04 مت اإيقاف املتهم احل�سني بوحل�س 

قرب م�سجد امل�سرية بعد اأن كان مو�سوع مذكرة بحث مبوجب امل�سطرتني 

املرجعيتني عدد 34�س ق /14 و 44 �س ق/14 من اأجل ترويج املخدرات بناء 

على ت�رضيح املدعو عايل ح�سينا يف اإطار امل�سطرة الثانية اأنه كان يقتني منه 

كميات من خمدر ال�سريا ل�ستهالكها.

و بعد تفتي�سه عرثت ال�سابطة بحوزته على مبلغ 75 درهم و هاتف 

حممول نوع نوكيا. وانتقلت رفقته اإىل منزله لإجراء تفتي�س به بح�سوره 

من  التفتي�س  هذا  خالل  ال�سابطة  تتمكن  ومل  اأ�رضته  اأفراد  اأحد  وح�سور 

العثور على اأ�سياء تفيد البحث.

و خالل البحث مع املتهم املذكور تلقى ات�سال هاتفيا عرب هاتفه فاأجاب 

 10 اقتناء  يرغب يف  اأنه  املت�سل  ليخربه  املكاملة  على  ال�سابطة  اأفراد  اأحد 

اإليه ال�سابطة  انتقلت  ال�سريا ليتم حتديد مكان للقاء،  غرامات من خمدر 

الق�سائية و متكنت من اإيقاف املتهم الثاين و الذي عرث بحوزته على غرام 

واحد من خمدر ال�سريا و هاتف نقال نوع �سام�سونغ.

وا�ستمعت ال�سابطة الق�سائية يف اإطار بحثها التمهيدي اإىل املتهم اأ�سكار 

ا�ستهالك خمدر  اأنه مدمن على  بتاريخ 2014/06/04 ف�رضح  املالك  عبد 
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ال�سريا واأنه �سبق اأن اقتنى كميات منه من املتهم الأول واأكد اأنه ات�سل به 

هاتفيا لقتناء 10 غرامات من املخدر املذكور. ثم ا�ستمعت اإليه ثانية بتاريخ 

2014/06/05 فاأكد ت�رضيحاته الأوىل.

و بناءا على املح�رض املنجز بتاريخ 2014/06/5 الذي حرر حني اإح�سار 

املتهم اإىل مكتب �سابط ال�رضطة الق�سائية املكلف بالق�سية لال�ستماع اإليه 

يف املو�سوع اأكد ال�سابط اأنه فوجئ بحالة ه�ستريية تنتاب املتهم بوحل�س 

احل�سني مت ارتطم راأ�سه بالأر�س و بعد اأن مت اإحكام قب�سة ال�رضطة علية 

متت معاينة بع�س اخلدو�س على اأ�سفل عينيه الي�رضى و بع�س الكدمات 

يف اإنحاء خمتلفة من ج�سمه خا�سة على م�ستوى الكتفني و البطن وخلف 

لإجراء  كلميم   مبدينة  الإقليمي  امل�ست�سفى  اإىل  نقله  مت  و  الأمين  فخده 

الفحو�سات الطبية املنا�سبة و اأكد الطبيب املداوم اأن حالته ال�سحية عادية 

و�سلمه و�سفة طبية .

و عند ال�ستماع اإليه متهيديا �رضح اأنه يعرف املتهم ا�سكار عبد املالك 

اأن زوده يف العديد من املنا�سبات بكميات من خمدر ال�سريا  اأنه �سبق  و 

ل�ستهالكه و اأن القطعة ال�سغرية التي �سبطت بحوزته جزء من 10 غرامات 

�سبق اأن اقتناها منه منذ اأ�سبوع واأن املبلغ املايل الذي حجز منه حني اإيقافه 

التزود  اعتاد  اأنه  اأو�سح  و  املخدرات  بيع  عليه من  (متح�سل  )75 درهم 

بكمية ت�سل اإىل 100 غ من �سخ�س يجهل هويته يقيم مبدينة العيون ويقوم 

برتويج جزء منها هناك و يح�رض الباقي لرتويجه بكلميم و اأكد من جهة 

اأخرى ما ورد على ل�سان م�رضحي امل�سطرتني املرجعيتني اللتني كان مبحوثا 

عنه مبوجبهما .

اأنكر الجتار يف  اأمام ال�سيد وكيل امللك بابتدائية كلميم  وحني مثوله 

اإ�سابته  ال�سيد و كيل امللك  املخدرات و اعرتف فقط با�ستهالكها و عاين 
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بخدو�س على م�ستوى اأ�سفل عينه الي�رضى و على م�ستوى �سدره و فخده 

الأمين و اأثار اإطفاء اإعقاب �سجائر على �سدره و رقبته و تقدم موؤازره ذ/ 

بومزيريك مبلتم�س يرمي اإىل اإحالته على خربة طبية للتاأكد من طبيعة تلك 

الإ�سابات و م�سدرها فتمت اإحالته فعال على امل�ست�سفى الع�سكري باملدينة 

و بعد فح�سه من طرف الطبيب الكولونيل مولي احل�سن الطاهري رئي�س 

املت�سفى اأجنز تقريرا مف�سال موؤرخا يف 2014/3/6 و هو نف�س تاريخه تقدميه 

الظنينني يحمل كدمات و جروحا �سطحية  اأن  اأكد فيه  العامة  النيابة  اإىل 

متعددة على م�ستوى و جهه و �سائر ج�سده و جرحا اآخر مع و جود اآثار 

احلذاء على م�ستوى كتفه الأي�رض و �ستة نقاط كي على م�ستوى �سدره 

واأكد من جهة اأخرى اأن الفح�س املدقق الذي اجري على اأذنه اليمني اثبت 

وجود ثقب يف هذه الأذن  وان مدة ثقب �سبكة الأذن املذكورة يعود اإىل 

اأقل من ثالثة اأيام و نتج عن ذلك نق�سان حاد يف حا�سة ال�سمع بوا�سطة 

هذه الأذن و خل�س الطبيب يف تقريره  اإىل اأن كل اجلروح و الكدمات 

التي عاينها ناجتة يف غالب الأمر عن اعتداء ج�سدي و قع خالل الثالثة اأيام 

الأخرية )من تاريخ عر�سه و فح�سه ( وحدد مدة العجز اجلزئي الالحق به 

من جراء ما ذكر يف 21 يوما .

البتدائية  املحكمة  الق�سية من طرف  ومناق�سة  املتهمني  متابعة  وبعد 

بكلميم اأ�سدرت هذه الأخرية حكمها املطعون فيه.

يف املرحلة اال�ستئنافية

التلب�سية  اجلنح  غرفة  على  الق�سية  فعر�ست  املذكور  احلكم  ا�ستوؤنف 

ال�ستئنافية بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2014/07/17 التي اح�رض لها املتهم 

الأول يف حالة اعتقال وتخلف الثاين رغم ا�ستدعائه وح�رض ملوؤازرة املتهم 

الأول ذ/ بومزيريك املحامي بهيئة اكادير.
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اإليه  باملن�سوب  ا�سعر  الق�سائية  و�سوابقه  هويته  من  التاأكد  وبعدما 

وا�ستف�رض عن اأ�سباب ا�ستئنافه فاأجاب بالإنكار.

وتناول الكلمة ال�سيد ممثل النيابة العامة فاأكد تقريره ال�ستئنايف.

اأعطيت الكلمة ملوؤازر املتهم فاأ�سار اإىل انه تعر�س للعنف من طرف  و 

ال�سابطة الق�سائية و اأن ال�سيد و كيل امللك لدى ابتدائية كلميم عاين اآثار 

ذلك على املتهم و اأمر باإحالته على خربة طبية بناء على ملتم�س تقدم به 

يف هذا ال�سدد و اأدىل بتقرير اخلربة املنجزة من طرف طبيب بامل�ست�سفى 

الع�سكري و اأ�ساف اأن املتهم اأ�سبح يعاين من عاهة م�ستدمية على م�ستوى 

اأذنه نتيجة العنف الذي تعر�س له واأن احلكم البتدائي و بعد ا�ستبعاده 

ملح�رض ال�ستماع اإىل املتهم اأدانه رغم ذلك من اجل املن�سوب اإليه بناء على 

اأجل جنحة  من  باذانته  القا�سي  �سقه  اإلغاءه يف  التم�س  و  �سعيفة  قرائن 

الجتار يف املخدرات و بعد الت�سدي احلكم برباءته منها و متتعيه بظروف 

التخفيف بخ�سو�س جنحة ا�ستهالكه املخدرات .

واأكد املتهم من جهته بعد مرافعة دفاعه وتعر�سه للتعذيب من طرف 

ال�سابطة الق�سائية.

لإعادة   2014/7/24 جلل�سة  امللف  تاأخري  ذلك  بعد  املحكمة  وقررت 

موؤازر  وتقدم  ت�رضيحاته  بخ�سو�س  اليه  لال�ستماع  الثاين  املتهم  ا�ستدعاء 

املتهم الأول بطلب يرمي اإىل متتيعه بال�رضاح املوؤقت فعر�س الطلب على 

ال�سيد ممثل النيابة العامة الذي عار�سه، وقررت املحكمة رف�سه بعد املداولة 

ب�ساأنه يف اآخر اجلل�سة.

واأكد ال�سيد الوكيل العام للملك تقريره ال�ستئنايف.

كما اأكد موؤازر التهم مرافعته ال�سابقة و تقدم من جديد بطلب متتيعه 
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بال�رضاح املوؤقت والذي عار�سه ال�سيد ممثل النيابة العامة و بعد اأن كان املتهم 

اآخر من تكلم تقرر حجز الق�سية للمداولة جلل�سة ة2014/07/25 و �رضحت 

املحكمة برف�س ال�رضاح بعد املداولة بهذا ال�ساأن يف اآخر اجلل�سة.

وبعد املداولة طبقا للقانون اأ�سدرت املحكمة القرار التايل: 

املحـكـمــة

حيث توبع املتهمان واأدين الأول ابتدائيا من اأجل جنحة ترويج املخدرات 

والثاين من اأجل حيازة وا�ستهالك املخدرات.

الجتار يف  املحكمة  هذه  امام  بوحل�س  احل�سني  املتهم  انكر  حيث  و 

املخدرات مرتاجعا بذلك عن ت�رضيحاته التمهيدية التي اعرتف فيها ب�سكل 

املرجعيتني  امل�سطرتني  م�سمون  اأخرى  جهة  من  اأكد  و  برتويجها  مف�سل، 

اللتني كان مبحوثا مبوجبهما .

ال�سابطة  اإليه يف حم�رض  املن�سوب  العرتاف  بان  موؤازرة  دفع  وحيث 

الق�سائية انتزع منه حتت ال�سغط و الإكراه و اأ�ساف يف هذا ال�سدد اأنه 

بجروح  ذلك  نتيجة  اأ�سيب  اأنه  و  من طرفها  التعذيب  و  للعنف  تعر�س 

وكدمات وخدو�س متفاوتة اخلطورة يف اأنحاء متفرقة من ج�سده بل وتعر�س 

للكي بوا�سطة اأعقاب ال�سجائر على م�ستوى رقبته و كتفه واأن ال�سيد و كيل 

اأثناء  واخلدو�س  والكدمات  اجلروح  تلك  عاين  كلميم  ابتدائية  لدى  امللك 

تقدميه اأمامه و انه تقدم مبلتم�س رامي اإىل اإحالته على خربة طبية للتاأكد 

من م�سدر تلك اجلروح و اخلدو�س وو�سفها بدقة و اأن اخلربة املنجزة يف 

هذا الإطار اأكدت ب�سكل وا�سح اأن ما يعاين منه املتهم ناجت عن تعر�سه 

لعتداء ج�سدي منذ ثالثة اأيام من تاريخ اجنازها اأي خالل الفرتة التي كان 

فيها رهن احلرا�سة النظرية و التم�س تبعا ملا تقدم الت�رضيح ببطالن حم�رض 

ال�سابطة الق�سائية املنجز يف املو�سوع .
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وحيث اإن الثابت من وثائق امللف وخا�سة حم�رض ا�ستنطاق املتهم من 

طرف ال�سيد وكيل امللك بتاريخ 2014/6/6 اإن فعال عدة جروح وخدو�س 

واأنحاء  ورقبته  الأمين  وفخذه  الي�رضى  املتهم  م�ستوى عني  على  وكدمات 

اإىل  وكذا  ال�ستنطاق  ذلك يف حم�رض  اإىل كل  واأ�سار  اأخرى من ج�سده 

ملتم�س موؤازر املتهم باإجراء خربة طبية عليه.

و حيث اإن الثابت من تقرير اخلربة الطبية املنجزة على املتهم بناء على 

الع�سكري  امل�ست�سفى  الطبيب رئي�س  اأجنزها  التي  العامة و  النيابة  اأمر من 

جروحا  و  كدمات  يحمل  انه  عليه لحظ  عر�سه  اأنه حني  كلميم  مبدينة 

�سطحية متعددة على م�ستوى وجهه و �سائر ج�سمه و جرحا اآخر مع وجود 

اأثار احلذاء على م�ستوى كتفه الأي�رض و�ستة نقاط »كي« على �سدره واأكد 

من جهة اأخرى اأن الفح�س الذي اجري على اأذنه اليمنى اثبت و جود ثقب 

يف هذه الأذن  و اأن مدة ثقب �سبكة الأذن املذكورة تعود اإىل اقل من 

ثالثة اأيام و نتج عنه نق�سان يف حا�سة ال�سمع بوا�سطة تلك الأذن، واأكد يف 

تقريره اأن ما يعاين منه املتهم من جروح و كدمات ناجت عن اعتداء ج�سدي 

اأيام من تاريخ فح�سه حمددا مدة  تعر�س له منذ مدة ل تتجاوز ثالثة 

العجز املوؤقت املرتتب عن ذلك يف 21 يوما .

اأن املتهم قد تعر�س  اأنه من الوا�سح من حمتوى وثائق امللف  وحيث 

فعال لعنف من طرف ال�سابطة الق�سائية منجزة امل�سطرة خالل فرتة و�سعه 

حتت احلرا�سة النظرية واأن ما اأ�سار اإليه يف �سياق حم�رضها من اأنه كان يف 

حالة ه�ستريية وحاول التخل�س من قب�ستهما والفرار واأ�سيب تبعا لذلك 

اأنه  اأكد  الذي  الطبية  اخلربة  تقارير  من  خا�سة  يتعار�س  اجلروح  ببع�س 

تعر�س للعنف وهو اأمر تزكية طبيعة اجلروح الالحقة به وتنوعها وتعددها.
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وحيث اأنه طبقا للمادة 289 من قانون امل�سطرة اجلنائية فاأنه ل يعتد 

اإذا  اإل  الق�سائية  ال�رضطة  اأعوان  و  التقاريرالتي يحرره �سباط  باملحا�رض و 

بكل  تاما  تقيدا  التقيد  اجنازها  خالل  مت  و  ال�سكل  يف  �سحيحة  كانت 

ال�سانات و احلقوق التي ن�ست عليها امل�سطرة اجلنائية و حث امل�رضع على 

ا�ستعمال  عدم  ومنها  فيه  امل�ستبه  اإىل  ال�ستماع  خالل  احرتامها  �رضورة 

العنف يف حقه لنتزاعه اعرتافات غري حقيقية اأو اإكراهه على توقيع حم�رض 

يت�سمن ت�رضيحات اأو اعرتافات مل ت�سدر عنه.

ب�سكل  تن�س  الثانية  فقرها  يف  القانون  نف�س  من   293 املادة  اأن  كما 

وا�سح على انه ل يعتد بكل اعرتاف ثبت انتزاعه بالعنف والإكراه.

وحيث اأن الثابت بل املوؤكد من وثائق امللف اأن العرتافات املن�سوبة اإىل 

التهم يف حم�رض ال�ستماع اإليه وكذا يف ديباجة حم�رض ال�سابطة الق�سائية 

انتزعت منه حتت ال�سغط وبعد تعر�سه للعنف من طرف ال�سابطة الق�سائية 

منجزة املح�رض املذكور

وحيث اأنه طبقا للمادة 751 من ق.م. ج فاإن كل اإجراء تاأمر به امل�سطرة 

اجلنائية ومل يثبت اإجنازه على الوجه القانوين يعد كاأنه مل ينجز.

وحيث ي�ستفاد من ا�ستقراء املادة املذكورة اأن للمحكمة �سواء مت�سك ذو امل�سلحة 

بذلك اأو من تلقاء نف�سها اإذا ثبت لها خرق �سافر ملقت�سيات امل�سطرة اجلنائية يف 

اإجناز حما�رض ال�سابطة الق�سائية وكذا �سالمة الإجراءات وباعتبار الق�ساء �سامنا 

للحقوق وحلريات اأن تتدخل وترتب اجلزاء القانوين عن هذه الخاللت.

وحيث اإن املح�رض املنجز دون احرتام للحقوق وال�سمانات املخولة للم�سته 

فيه يعترب باطال مبقت�سى ال مادة751 من ق.م.ج وفاقدا للحجية ول يعتد 

به اإطالقا يف الإثبات لأنه ل ميكن الطمئنان اإليه والركون اإىل م�سمونه. 

وا�ستخال�س اقتناع املحكمة على م�سمون ما ورد فيه.
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اأن  تعليله وحيثياته  �سياق  اأكد يف  اأن  وبعد  البتدائي  اإن احلكم  وحيث 

املتهم تعر�س للعنف وال�رضب اأثناء تواجده مبخفر ال�رضطة رهن احلرا�سة النظرية 

اإليه انتزعت منه و احلالة هذه حتت ال�سغط و الإكراه ق�سى باإبطال حم�رض 

ال�ستماع اإليه دون باقي اأجزاء املح�رض و الإجراءات املنجزة من طرف ال�سابطة 

التي تبقي �سليمة و غري م�سوبة باأي عيب يربر عدم الأخذ بها و اعتمادها.

وجيه  الباب غري  هذا  البتدائي يف  احلكم  اإليه  ما ذهب  اإن  و حيث 

وجمانب لل�سواب اإذ اأن اعتماد املحكمة يف اإدانة املتهم من اجل الجتار 

يف املخدرات على تاأكيد ال�سابطة الق�سائية تلقيه ات�سال هاتفيا من املتهم 

الثاين يخربه فيه برغبته يف اقتناء كمية من املخدرات منه و هو اإجراء اأجنز 

اأثناء و�سع املتهم حتت احلرا�سة النظرية التي تعر�س بامللمو�س اأنه اأجنز خرقا 

للقواعد القانونية الواجبة و دون التقيد بال�سمانات املن�سو�س عليها قانونا 

للمتهم.

و حيث اإنه اإ�سافة اإىل ذلك فاإن القرائن التي اعتمدها احلكم البتدائي يف 

اإدانة املتهم من اأجل ما ذكر عالوة على جزء من حم�رض ال�سابطة الق�سائية 

على  ورد  ما  على  العتماد  لن  مقنعة  وغري  جدا   ب�سيطة  قرائن  تعترب 

اأعاله دون ا�ستدعائهم  اإليهما  ل�سان م�سدري امل�سطرتني املرجعيتني امل�سار 

و ال�ستماع اإليهم من طرف املحكمة ي�سكل خرقا لقواعد الإثبات يف املادة 

الزجرية ما دام اأن ال�سهادة املعول عليها يف هذا الإطار هي تلك التي توؤدى 

اأمام الق�ساء بعد اأداء اليمني القانونية كما اأن ال�ستئنا�س مبا ورد على ل�سان 

املتهم الثاين هو الأخر غري وجيه ما دام اأن ال�سهادة متهم على متهم اأمر 

ل يجوز اإل اإذا كانت هناك معطيـات قوية تعززها وت�سفي عليها امل�سداقية 

وت�سمح للمحكمة بالطمئنان اإليها. 
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املتهم  اأدان  البتدائي حينما  تقدم يكون احلكم  ملا  اعتبارا  اأنه  وحيث 

بوحل�س لبح�سني من اجل جنحة ترويج املخدرات قد جانب ال�سواب و مل 

يعلل ما ق�سى به يف هذا الإطار تعليال قانونيا �سلميا الأمر الذي يتعني 

معه اإلغاوؤه يف �سقه هذا وبعد الت�سدي احلكم برباءته منها.

اعرتافه متهيديا  واأمام  ا�سكار  املالك  املتهم عبد  اأنه بخ�سو�س  وحيث 

يف حم�رض ال�سابطة الق�سائية الذي يبقى �سحيحا بالن�سبة اإليه وجتديد 

احلكم  تاأييد  يتعني  امللك  وكيل  ال�سيد  امام  املخدرات  با�ستهالك  اعرتافه 

البتدائي يف �سقه القا�سي مبوؤاخذته من اأجل ما ن�سب اإليه.

لهـــــذه الأ�ســـــبــاب

حكمت املحكمة علنيا ، نهائيا ح�سوريا يف حق املتهم الأول و غيابيا 

يف حق الثاين.

يف ال�سكل: 

- بقبول ال�ستئناف 

يف املو�سوع:  

باإبطال حم�رض ال�سابطة الق�سائية عدد 380 �س ق و تاريخ 2014/6/6 - 1

احل�سني  باملتهم  املتعلق  بكلميم  الق�سائية  ال�رضطة  طرف  من  املنجز 

بوحل�س.

اإلغاء احلكم البتدائي فيما ق�سى به من اإدانة املتهم بوحل�س احل�سني - 2

من اأجل ما ن�سب اإليه وبعد الت�سدي احلكم برباءته منه وبتاأييده يف 

الباقي وحتميل املتهم املدان ال�سائر والإجبار يف الأدنى.

بهذا �سدر القرار يف نف�س اليوم وال�سهر وال�سنة اأعاله من طرف املحكمة 

التي ناق�ست الق�سية وهي موؤلفة من ال�سادة.
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                  حممد عزام الرحايل ...............رئــيــــ�سا 

                  نور الدين العالم ................ م�ســت�سارا مقررا 

                  علي ايت كاغو................   م�ستــ�ســارا 

                  بح�سور عبد اللطبف غامني ........ ممثال للنيابة العتامة 

                و مب�ساعدة حميد احلاميدي ..........كاتـب ال�سـبط 

             الرئي�س                                     كاتب ال�سبط 
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توثيق الدليل املادي عن التعذيب

د. ف�ضيلة بوغيمة، اأ�ضتاذة بكلية الطب بالرباط

وطبيبة خمت�ضة يف الطب ال�ضرعي
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يعرف التعذيب مبقت�سى املادة الأوىل من اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه 

من �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة على ال�سكل 

التايل:لأغرا�س هذه التفاقية، »يق�سد بالتعذيب« اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو 

عذاب �سديد، ج�سديا كان اأم عقليا، يلحق عمدا ب�سخ�س ما بق�سد احل�سول 

من هذا ال�سخ�س، اأو من �سخ�س ثالث، على معلومات اأو على اعرتاف، اأو 

معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه، هو اأو �سخ�س ثالث اأو 

تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �سخ�س ثالث - اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل 

اأو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه، اأو يحر�س 

عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�س اآخر يت�رضف 

ب�سفته الر�سمية. ول يت�سمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�سئ فقط عن عقوبات 

قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�سية لها.«

ميار�س التعذيب عادة يف اأكرث من ن�سف بلدان العامل. وذلك اإما نظرا لأن 

احلكومات تعمل على غ�س الطرف على ما يقوم به جهاز اأمنها اأو جي�سها، اأو 

ل�ستعماله كتقنية للقمع املنظم. وبذلك يكون التعذيب تعبريا عن مر�س حاد 

الذي يعترب و�سيلة تقليدية جلعل  بال�سلطة. وعالوة على ذلك، فالتعذيب، 

وب�سب  الأفواه.  وتكميم  الإ�سكات  اأ�سا�سا  ي�ستهدف  بات  يتكلم،  �سحيته 

العدوى التدريجي ي�سود ال�سمت، فيوؤدى التعذيب، يف النهاية، اإىل اإ�سكات 

كل الفاعلني الجتماعيني وال�سحفيني والأطباء والقانونيني.... 

ي�ستخدم اجلالدون اأ�ساليب خمتلفة يف التعذيب. حيث يعمد البع�س 

اإىل ا�ستعمال عنف يوؤدي اأو قد يوؤدي اإىل �رضر بدين. يف حني يركز البع�س 

الآخر على تك�سري مقاومة ال�سخ�س �سحية التعذيب. وبالإ�سافة اإىل هذه 
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الإجراءات، هناك العتداءات اجلن�سية اأو التهديدات بالإيذاء اجلن�سي التي 

عادة ما تكون لها اآثار �سلبية ج�سدية ونف�سية واإجنابية على ال�سحية.

املعاناة  اأكرب قدر من  ي�سبب  نف�سيا  التعذيب  اأن يكون  واأخريا، ميكن 

والآلم.

اإن تقدمي دليل على اأن �سخ�س ما كان �سحية التعذيب لي�ست مهمة 

على  ي�ساعد  اأن  ميكن  الذي  الوحيد  هو  الفعال  فالتحقيق  دائما.  �سهلة 

القيام بذلك. وغالبا ما يلجاأ التحقيق اإىل ال�ستعانة بخربة الطبيب لتوثيق 

الإ�سابات اجل�سدية الناجمة عن التعذيب التي تعترب ذات اأهمية يف اإ�سفاء 

ال�سهادة  اأهمية  على  يوؤكد  الذي  الأمر  ال�سحية.  حكاية  على  امل�سداقية 

الطبية ال�سادرة عن طبيب بعد فح�س ال�سحية املفرت�سة للتعذيب.

موا�سفات الطبيب اخلبري

ال�سلطات املخت�سة طبيب خمت�س.  تاأمر بها  التي  اأن يقوم باخلربة  يجب 

وعادة ما يتعني اإ�سناد  اإجراء هذه اخلربات  لالأطباء ال�رضعيني والأطباء النف�سيني.

الفعالني  والتوثيق  البحث  يف  يوجهه  دليل  على  الطبي  اخلبري  يتوفر 

للطبيب  يتيح  الذي  ا�سطنبول«،  »بروتوكول  ب  الأمر  ويتعلق  للتعذيب. 

اخلبري:

جمع الأدلة ذات ال�سلة، الدقيقة، واملوثوق بها عن التعذيب؛××

التعذيب ×× اإدعاءات  التوافق بني  الن�سجام ودرجة  ب�ساأن  قرار  اتخاذ 

والأعرا�س.

اإجناز تقرير طبي من جودة عالية.××
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املبادئ التوجيهية االأخالقية للتدخل الطبي:

اللتزامات  جوانب  خمتلف  العاملية  الطبية  اجلمعية  اإعالنات  ت�سمل 

الأخالقية امللزمة جلميع الأطباء. حيث يوؤكد هذا الإعالن خ�سو�سا على 

اإطار  الطبي يف  احل�سور  اأو  الطبية  امل�ساركة  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  حظر 

التعذيب اأو غريه من �رضوب �سوء املعاملة.

تكمن التزامات الطبيب جتاه اأي �سخ�س يتم فح�سه اأو معاجلته يف:

واجب امل�ساعدة: الذي مت التعبري عنه باأ�سكال خمتلفة يف املدونات ××

والإعالنات الوطنية والدولية. حيت اأن الطبيب ملزم اأخالقيا مبنح 

ال�سخ�س  ومعاناة  لحتياجات  وال�ستجابة  ال�ستعجالية  العالجات 

الذي يتم فح�سه اأو عالجه. 

اإخبار وموافقة املري�س: يلزم اإعالن ل�سبونة حلقوق املر�سى الأطباء ××

الذين  للمر�سى  الطوعية  املوافقة  على  تدخل،  اأي  قبل  باحل�سول، 

يتمتعون بال�سالمة العقلية. وهذا يعني اأن الأفراد املعنيني  يجب اأن 

يكونوا على بينة من عواقب املوافقة اأو الرف�س على حد �سواءلذلك، 

قبل فح�س املري�س، يجب على مهنيي ال�سحة اأن ي�رضحوا بو�سوح 

يتم  التي  املوافقة  اأن  كما  املحتمل.  والعالج  الفح�س  من  الغر�س 

احل�سول عليها حتت وطاأة الإكراه اأو على اأ�سا�س معلومات خاطئة 

تعطى للمري�س تكون خالية من اأية قيمة، والطبيب الذي يت�رضف 

بهذا ال�سكل يكون قد خرق اأخالقية مهنة الطب.

ال�رض املهني: ت�سري جميع مدونات الأخالق، منذ اأبقراط اإىل يومنا هذا، 

اإىل ال�رضي املهني كمبداأ اأ�سا�سي. ومع ذلك، فاإن احرتام ال�رض املهني لي�س  

اأخالقية، عندما  ا�ستثنائي لأ�سباب  اإذ ميكن  رفعه ب�سكل  واجبا مطلقا، 
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اإىل حتريف  اأو يوؤدي  اأن يت�سبب يف �رضر خطري لالآخرين  ميكن لل�سمت 

خطري للعدالة.: 

اإجراء اخلربة الطبية

ميكن اأن يكون للفح�س اجل�سدي املتعلق بالتعذيب وغريه من انتهاكات 

حقوق الإن�سان هدفان:

توثيق ادعاءات التعذيب؛×�

العالج من امل�ساكل ال�سحية.×�

مفيدا  يكون  اأن  ال�سحية ل ميكن  للم�ساكل  البدين  الفح�س  اأن  غري 

لوحده، بل ينبغي اأن يكون م�سحوبا بفحو�سات نف�سية وعقلية، ف�سال عن 

تقييم للوظيفة الجتماعية.

ويجب اأن تتم اخلربة الطبية يف مكان يوفر اخل�سو�سية من دون حرا�س 

مع ح�سور مرتجم اإذا لزم الأمر. وتنطلق هذه اخلربة ب:

املقابلة:

لل�سخ�س  ال�ساملة  ال�سحية  احلالة  ملف  على  احل�سول  ال�رضوري  من 

ف�سال  والنف�سية،  واجلراحية  ال�سحية،  �سوابقه  ذلك  يف  مبا  امل�ستجوب، 

لهذه  املحتملة  العواقب  عن  ناهيك  العتقال،  عن  �سابقة  اإ�سابة  اأي  عن 

الو�سعية. وينبغي اإجراء املقابلة ب�سكل ي�سمح باإقامة عالقة حرة  مع املعني، 

وكرونولوجية  الأحداث التي توالت خالل فرتة العتقال.

بني  للربط  التعذيب  مبمار�سات  عامة  معرفة  املفيد  من  و�سيكون 

ومتثل  املفرت�سني.  ال�سحايا  وادعاءات  املنطقة  يف  امل�ستخدمة  الأ�ساليب 

احلادة  والأ�رضار  والعقبات،  اجل�سم،  وموقع  التعذيب،  اأدوات  موا�سفات 



االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 

181

القيمة  املعلومات  عن  اأمثلة  العتقال  ومراكز  التعذيب  وممار�سو  واملزمنة، 

ال�رضورية  لنجاح التحقيق. كما يجب ت�سجيل جميع الأعرا�س والإعاقات 

ال�سفاء  و�سريورات  التعذيب  باأ�سكال حمددة من  املرتبطة  واملزمنة  احلادة 

منها. وينبغي اأن يطلب من املري�س و�سف اأي اإ�سابة اأو ا�سطراب قد يكون 

احتمال  ذكر  اأي�سا  ويتعني  التعذيب.  اأ�سكال  من  معني  �سكل  عن  ناجما 

وقوع تقرحات جلدية لحقة، مع الإ�سارات اإىل اإن كانت تركت ندوبا اأو مل 

ترتكها. كما يطلب من املري�س احلديث عن ال�سطرابات التي يعتقد اأن لها 

ارتباطا بالتعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة. كما يتم ت�سجيل �سدة 

وتواتر ومدة الأعرا�س املختلفة، واحتمال ت�سببها يف عجز معني، عالوة على 

الرعاية ال�سحية والنف�سية الالزمة للعالج.

ميكن مالحظة بع�س  الآثار اجل�سدية للمعامالت ال�سيئة بعد اأ�سهر اأو 

�سنوات مثل ندوب الكي الكهربائي اأو احلراري، وت�سوهات العظام، وك�سور 

مل تعالج بال�سكل الكايف، وم�ساكل الأ�سنان، وفقدان ال�سعر، والتليف. ومن 

الأعرا�س اجل�سدية الأكرث �سيوعا، �سداع الراأ�س، واآلم الظهر، وا�سطرابات 

والنف�سية،  الع�سلية  والآلم  اجلن�سية،  وال�سطرابات  اله�سمي،  اجلهاز 

والكتئاب، والقلق، والأرق، والكوابي�س، و�سعف الذاكرة.

واإذا  املاألوف.  ن�سبيا عن  باأ�رضار خارجة  التعذيب  وقد ي�ساب �سحايا 

فاإن  املزعومة،  العتداءات  عن   ناطقة  اأدلة  متثل  احلادة  الأ�رضار  كانت 

معظمها ي�سفى يف غ�سون �ستة اأ�سابيع يف املتو�سط، من دون ترك اآثار دالة. 

اأ�ساليب  اجلالدين  ا�ستخدام  اإىل  احلالت  من  كثري  يف  هذا  ويعود 

للتعذيب تتجنب ترك اأدلة مرئية عن الإ�سابات اأو احلد منها. ويف مثل 

هذه احلالت، ميكن  اأن تنتج عن الفح�س اجل�سدي ح�سيلة تبدو طبيعية 
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ي�سكل  ما  وغالبا  املعاملة.  �سوء  عدم  منها  ن�ستنج  اأن  ميكن  ل  اأنه  غري 

التقرير عن �سهادة املري�س  بخ�سو�س اأ�رضاره احلادة  و�سريورة ال�سفاء منها 

م�سدرا هاما لالأدلة املدعمة  لدعاءات معينة عن عمليات  التعذيب و�سوء 

املعاملة.

ذات  التي خلفها  والأعرا�س  املزعوم  التعذيب  املف�سل عن  اإن احلديث 

اأهمية كربى يف تقييم دللت الأ�رضار املالحظة على اجللد.

اجل�سدي: 	•الفح�ص 

يجب اأن ي�سمل الفح�س اجل�سدي �سطح اجل�سم باأكمله للك�سف عن 

عالمات:

الأمرا�س اجللدية

الإ�سابات غري املت�سلة بالتعذيب××

الإ�سابات املتعلقة بالتعذيب××

وينبغي اأن يت�سمن و�سف الأ�رضار اجللدية النقاط التالية:××

املوقع )ا�ستخدام الر�سم البياين للج�سم(: متناظر، غري متناظر××

ال�سكل: دائري، بي�ساوي، خطي، الخ××

احلجم××

اللون××

املظهر: متق�رض، ياب�س، قرحوي، فقاعي، نخري××

حميط الإ�سابة: منتظم اأو غري منتظم، ..××

احلدود: رقيقة، منت�رضة××
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منتفخ، ×× �سامر،  بها:  املحيط  للجلد  بالن�سبة  الإ�سابة  م�ستوى 

م�سطح تدعم املالحظات التالية اأن الإ�سابات مت اإحلاقها باملعني من 

قبل اأ�سخا�س اآخرين:

غياب التناظر )ميكن اأن ينجم اأي�سا عن بع�س الأمرا�س اجللدية(×�

جروح خطية غري منتظمة اأو متقاطعة×�

منطقة خطية متتد دائريا حول طرف معني×�

منطقة �سديدة الت�سبغ اأو منطقة منتفخة، �سيقة ومنتظمة حتيط ×�

بالإ�سابة )ب�سبب منطقة التهاب حول منطقة نخرية(، )ميكن اأي�سا 

اأن تكون حالة من  الأمرا�س اجللدية مبناطق نخرية، على �سبيل 

املثال: التهاب الأوعية الدموية(.

ينبغي اأن ي�سمل تقييم اجلهاز الع�سلي - الهيكلي عموما:

فح�س الع�سالت والأوتار: التفتي�س واجل�س )اجلهد، وحقل التو�سع، ×�

والأمل عند ال�سغط، ، وتغريات ملم�س الأن�سجة( وتقييم الوظيفة 

)القوة والتحمل(.

فح�س املفا�سل الطرفية والعظام: التفتي�س واجل�س وتقييم وظيفة ×�

التمف�سل )جمال حركة وال�ستقرار(.

فح�س العمود الفقري والزنار احلو�سي: التفتي�س واجل�س وجمموعة ×�

وجمال احلركة يف العمود الفقري وال�سدر واأ�سفل الظهر.

الفح�س الع�سبي: قوة الع�سالت، وردود الفعل الوتر واحل�سا�سية.×�

بقية الفح�س البدين تبحث بعناية عن اأي اإ�سابة يف الوجه وال�سدر ×�

والبطن، واجلهاز البويل التنا�سلي واجلهاز الع�سبي املركزي واملحيطي.
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الفح�س يف حالة العتداء اجلن�سي:××

من النادر اأن يطلق �رضاح �سحية لالغت�ساب خالل جل�سات التعذيب ما 

دامت حتمل  اآثارا وا�سحة. ويف حالة وقوع ذلك، ميكن للعديد من العوامل 

اأن تعيق اإجراء تقييم طبي.

يف حالت العتداء اجلن�سي، ويف حدود املمكن، يجب اأن يتم الفح�س من 

قبل طبيب على دراية باآثار العتداء اجلن�سي. واإذا مل يتوفر ذلك، على الطبيب 

ا�ست�سارة متخ�س�س اأو الطالع على وثيقة اأ�سا�سية حول الطب ال�رضعي ال�رضيري.

يجب على املري�س اأن ي�سعر بالراحة وال�سرتخاء قبل الفح�س. وينبغي 

العالمات  كل  بعناية  ويالحظ  اجل�سم  على  معمق  فح�س  اإجراء  للطبيب 

املحتملة ل�سوء املعاملة مع حتديد حجمها وموقعها ولونها. 

ل ينبغي اأن يركز الفح�س اجل�سدي مبا�رضة على املنطقة التنا�سلية. بل 

يتم فح�س اجللد  باهتمام خا�س، بحثا  عن اأ�رضار جلدية قد تنجم عن 

العتداء اجلن�سي، مثل الكدمات والتمزقات اأو النم�سات املتتالية الناجتة عن 

عمليا امل�سات اأو اللدغ. وميكن لهذه املرحلة الأولية اأن ت�ساعد على ا�سرتخاء 

املري�س للقيام بفح�س املنطقة التنا�سلية. وعالوة على ذلك، ويف غياب حالة 

اإ�سابات دالة بالأع�ساء التنا�سلية، تكون اإ�سابات اأجزاء اأخرى من اجل�سم، 

اأحيانا، اأكرث العالمات و�سوحا على العتداء اجلن�سي.

ويف حدود املمكن، يتم ت�سوير العالمات املوجودة على اجل�سم كما يتم 

اأخذ عينات منا�سبة  لأغرا�س للتحليل.

اأثر  اأي  جند  ول  اأ�سبوع  من  اأكرث  اإىل  املزعزمة  الأ�رضار  تعود  عندما 

للكدمات والهتك، ل ي�سبح فح�س احلو�س ذا طابع ا�ستعجايل. اإذ ميكن، 
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للفح�س  تاأهيال  الأكرث  ال�سخ�س  على  للعثور  الكايف  الوقت  اأخذ  اآنذاك، 

وتوفري الظروف الأكرث مالءمة للمري�س. ومع ذلك، وكلما كان ذلك ممكنا، 

الطبيب  �سياأخذ  حيث  متبقية.  اإ�سابة  اأية  عن  �سور  التقاط  ي�ستح�سن 

بعني العتبار ال�سياق وال�سوابق وفقا لالإجراءات املن�سو�س عليها اأعاله، ثم 

املالحظات ونتائج الفح�س.

ميكن نقل العديد من الأمرا�س خالل العتداءات اجلن�سية يف مقدمتها 

الأمرا�س املنقولة جن�سيا: مثل ال�سيالن، والكالميديا   والزهري وفريو�س نق�س 

املناعة الب�رضية والتهاب الكبد B و C، والهرب�س، ومن بينها اأي�سا التهابات 

الفرج واملهبل مثل امل�سعرة والتهاب املهبل وداء املبي�سات، الغاردنريلة املهبلية 

 Trichomonas، Moniliasis vaginitis، Gardnerella( الدودية،  وال�رضمية 

كما  البولية.  امل�سالك  والتهابات   )vaginalis et Enterobius vermicularis

حالت  جميع  يف  املنا�سب  والعالج  املخربية  الفحو�سات  اإعطاء  يجب 

العتداء اجلن�سي. 

الفح�س النف�سي:××

�سيعمل الفح�س النف�سي على الك�سف عن اأي عالمة من عالمات ال�سيق 

النف�سي، ويتم ا�ستكماله باإجراء خربة طبية من طرف طبيب نف�ساين

الفحو�س التكميلية:××

فالختبار  مفيدة.  اأدلة  الطبية  الفحو�س  تكون  احلالت  بع�س  يف 

الإيجابي قد يقرر يف ماآل الق�سية. ومن جهة اأخرى، اإذا مت اإجراء اختبارات 

لأ�سباب عالجية، ينبغي اإدراج نتائجها يف التقرير ال�رضيري
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توثيق احلالة:××

يجب على الطبيب بعد املقابلة والفح�س البدين ت�سجيل جميع املعلومات 

التي مت جمعها يف ال�سجالت الطبية. و�سيتم حتديد مواقع الإ�سابات على 

الر�سم البياين اجل�سم. وينبغي اأي�سا ت�سوير اأي اإ�سابة بعد موافقة ال�سخ�س 

اخلا�سع للفح�س.

ال�سهادة الطبية:××

الذي  لل�سخ�س  اإجراء فح�س طبي  الطبيب �سهادة بعد  عندما يحرر 

اإىل درجة  الطبيب  اأن ي�سري  للغاية  املهم  للتعذيب، من  اأنه تعر�س  يدعي 

الن�سجام مع احلكاية عن التعذيب.

وينبغي اأن ت�ستند اخلال�سة التي ت�سري اإىل درجة دعم حكاية التعذيب 

لها  )اإ�سابات ل عالقة  املمكنة  البديلة  الت�سخي�سات  مناق�سة  على  املزعوم 

 ، بنف�سه  عمدا  ال�سخ�س  يلحقه  الذي  ال�رضر  ذلك  يف  مبا  بالتعذيب، 

والأمرا�س(.

ويجب تو�سيح درجة دعم حكاية التعذيب على النحو التايل:

م�ستوى عال من الدعم×�

من�سجم مع التعذيب املزعوم، درجة دعم معتدلة ×�

من�سجم مع التعذيب املزعوم، درجة دعم منخف�سة.×�

التغريات ل ميكن لها دعم حكاية التعذيب.×�
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التو�سيات:

لتوثيق الأدلة املادية عن التعذيب، يجب على اخلبري الطبي:

اأن يكون نزيها وم�ستقال وخمت�سا.×�

احرتام املعايري الأخالقية الطبية؛×�

ثنائية ×� وجود  حالة  يف  املفحو�س  ال�سخ�س  مل�سلحة  الأولوية  منح 

احلرا�سة  خالل  للتعذيب  التعر�س  ادعاء  حالة  ويف  الواجبات  يف 

النظرية، ل يكون للطبيب بالتاأكيد الإطار والوقت لحرتام الإجراءات 

املن�سو�س عليها يف بروتوكول ا�سطنبول. ومع ذلك، فاإن الفح�س 

الذي يقوم به يكون يف غاية الأهمية حيث �سيتم ا�ستخدامه لإجراء 

فح�س طبي مرجعي و�سياغة �سهادة طبية اأولية

ويف الأخري ل بد من الت�سديد على اأهمية تكوين العاملني يف املجال 

الطبي الذين يتدخلون يف التحقيق يف حالت التعذيب.

عنا�سر ببليوغرافية:

- لوران اأوكلريك، »اللجنة الطبية للمنفيني،« الأخالقيات الطبية وحقوق 

الإن�سان، اإمن�سورات SEL، ليون، 1983 

- بروتوكول ا�سطنبول، من�سورات الأمم املتحدة، 1999.

- اويل فيديل را�سمو�سن، �ستاين اأمري�س، مارغريت بالو وليز دانييل�سن. 

دليل التدريب الدويل  على الأدلة املادية الطبية وحول لتعذيب: ا�ستخدام 

بروتوكول ا�سطنبول للفح�س اجل�سدي الطبي، عام 2004.
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يعترب التعذيب من الق�سايا التي ت�سائل ال�سلطات العمومية وال�سلطات 

ذات ال�سلة، وت�سكل اأحد املوا�سيع املثرية لقلق ن�سطاء ومنظمات حقوق 

الإن�سان ولالآليات الأممية والقارية املخت�سة التي تقدم بالدنا تقاريرها اأمامها. 

مداخل  من  دائما  حا�رضا  كان  باملو�سوع  مركزنا  اهتمام  اأن  واحلال 

خمتلفة، خا�سة واأنه عمل على اأن يكون ف�ساء للتناظر والتفكري ومرافقة 

الإ�سالحات وتطوير اخلربة .

لقد كان هذا املو�سوع حا�رضة من حيث الن�سغالت التي يثريها ومن 

ت�سكل  والتي  الإن�سان  لبالدنا يف جمال حقوق  الدولية  اللتزامات  زاوية 

اأحد املرتكزات الأ�سا�سية للم�رضوع الدميقراطي باملغرب، اإ�سافة اإىل ما اأفرزته 

جتربة العدالة النتقالية من خال�سات وتو�سيات وتو�سيف لالختاللت. وقد 

كان املو�سوع حمطة ور�سة �سابقة من زاوية »بروتوكول ا�سطنبول« نظمها 

املركز �سنة 2007 بالدار البي�ساء، مع املمار�سني. كما كان املو�سوع حا�رضا يف 

العمل املنجز يف اإطار الهتمام باحلكامة الأمنية التي كانت حمورا مركزيا 

ندوات وور�سات ومطبوعات وملتقيات دولية  املركز من خالل  اأن�سطة  يف 

واإ�سالح  الد�ستوري  الإ�سالح  الذي قمنا به يف جمال  الرتافع  ف�سال عن 

العدالة والق�ساء الع�سكري ونظام املحكمة اجلنائية الدولية، الخ.

والقطاعات  الهيئات  مع  امل�سرتك  التفكري  هو  الأ�سا�سي  الهم  كان  لقد 

والفئات املعنية بكل مو�سوع لر�سم اأفق لالإ�سالح ب�سكل جماعي، ولتمكني 

اجلميع من امل�ساهمة الفعلية يف �سنع املبتغى للتقدم ومتلك مفاتيحه ثقافة 

وتفكريا واجتهادا وقيما.

طويال  نف�سا  تتطلب  متوا�سلة  دينامية  الإ�سالح  باأن  مقتنعون  اإننا 

و�سربا وقناعة بال�سري به ب�رضاكة وانفتاح مع كل الفئات املعنية.
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ويف هذا امل�رضوع ي�سكل الق�ساء عمادا مركزيا يف دولة القانون. وحتتل 

اأ�رضة الق�ساء بكل روافدها ح�سنا حلماية احلقوق و�سيادة القانون وحتقيق 

العدل، وهذا ما يربز اأهمية هذا اللقاء ومكانته.

لقد بلورنا امل�رضوع مع اأ�سدقائنا يف جمعية الوقاية من التعذيب الذي 

يوجد مقرها ب�سوي�رضا منذ اأزيد من �سنة، كما ا�ستدعى ذلك البحث عن 

هيئات داعمة مكنت من خروجه اإىل الوجود، وذلك بف�سل دعم من �سفارتي 

باملغرب . كما وجدنا تعاونا متميزا وعناية خا�سة لدى  هولندا وبريطانيا 

كل القطاعات املعنية. واأود هنا اأن اأعرب عن تقديرنا للتجاوب الذي حظي 

به م�رضوعنا من طرف وزارة العدل، وال�سيد الوزير �سخ�سيا. ووجدنا نف�س 

وال�سادة  ال�سيدات  ولدى  الأمن  وقطاعات  الداخلية  وزارة  لدى  الهتمام 

املحامني والأطباء اجلامعيني الذين ا�ستجابوا لدعوتنا ق�سد تقا�سم ع�سارة 

التفكري والعطاء والبحث والجتهاد للوقوف على التحديات والتطورات التي 

يطرحها املو�سوع. ونعتذر للذين مل نتمكن من ال�ستجابة لطلب م�ساركتهم 

لعتبارات اأدبية ولوجي�ستيكية.

اإن ق�سايا التعذيب ل زالت تثري القلق ر�سميا ومدنيا وهذا ما يجعل 

املو�سوع املنجز من طرف املركز واجلمعية ال�سوي�رضية يكت�سي اأهمية بالغة، 

وذلك لتح�سني املكت�سبات ومواجهة الختاللت. ويف هذا الإطار يحتل 

الجتهاد الق�سائي على �سوء مقت�سيات التفاقيات الدولية ذات ال�سلة التي 

 2011 د�ستور  عليها يف  املن�سو�س  وتلك  املغربية  اململكة  عليها  �سادقت 

اأهمية بالغة يف الوقاية واحلماية ور�سد عنا�رض خطة عمل للنهو�س بالعمل 

يف هذا املجال.

واإذا كانت الجتهادات الق�سائية تبقى حمدودة، فاإن موؤ�رضات تطورها 

تراكم من حيث البناء والتقعيد الفقهي، ف�سال عن الهتمام والتتبع الذي 
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حتظى به من لدن املهتمني، وتاأثريها يف الدور الأ�سا�سي للعدالة يف احلماية 

من التعذيب.

ناأمل اأن يكون هذا العمل واخلال�سات والتو�سيات التي يبلورها، م�ساهمة 

متوا�سعة يف بلورة عنا�رض خطة وطنية للوقاية من التعذيب، والتي ل �سك 

اأنها �ست�سكل خارطة الطريق التي تعدها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب 

التي �ستحدث مبوجب امل�سادقة على الربوتوكول الختياري.

اإن هذا العمل ياأتي اأي�سا بعد م�سادقة بالدنا على هذا الربوتوكول الذي 

ين�س على اإحداث اآلية وطنية للوقاية من التعذيب، وفتح الباب اأمام اللجنة 

دولية  اآليات  متكني  عن  ف�سال  الحتجاز،  اأمكان  وزيارة  للتق�سي  الدولية 

اأخرى خمت�سة من زيارة بالدنا والوقوف على الو�سعية يف هذا املجال، كما 

ح�سل مع املقرر اخلا�س املكلف بالتعذيب اأثناء زيارته �سنة 2013.

ويخ�س�س اليوم الدرا�سي لتقدمي اأر�سيات للدرا�سات التي هي يف طور 

والقانون  الوطني  القانون  بني  التعذيب  تعريف  ت�سمل  النهائية،  ال�سياغة 

الدويل، والجتهادات الق�سائية يف املو�سوع باملغرب وعلى امل�ستوى الدويل، 

اإ�سافة اإىل دور الطب ال�رضعي يف هذا الباب.

وعلى �سوء هذا النقا�س الذي ل �سك اأنه �سيكون متميزا، نظرا لنوعية 

اإ�سكالت  اإدخال ما متخ�س عنه من  �سيتم  امل�ساركني ومكانتهم،  وخربة 

�سمن ال�سياغة النهائية للدرا�سات، و�سيتم اإ�سدار كتاب يت�سمن خمتلف 

و�سن�سعه  الدرا�سي،  اليوم  هذا  نقا�ساتنا خالل  الدرا�سات وخمرجات  هذه 

اململكة  حماكم  اإ�سارة  رهن  ن�سعه  اأن  وناأمل  واملمار�سني.  اإ�سارتكم  رهن 

ونقابات املحاميني كم�ساهمة يف هذا الور�س ومتطلبات الإ�سالح، ومرافقة 

املجهودات املبذولة للوقاية من التعذيب.
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و�سيتمحور يومنا الدرا�سي هذا حول :

الت�رضيع املعتمد، تاأثريه وحدوده ومتطلبات الإ�سالح؛ -

بهذا  - الجتهاد  وتطور  الق�سائية  املمار�سة  يف  التكييف  اإ�سكالية 

اخل�سو�س؛

الإثبات الطبي، مكانته ومتطلبات تطويره؛ -

الجتهاد الق�سائي الدويل وم�ستجداته. -

ويف الأخري اأجدد حتياتي وت�سكراتي با�سم الهيئة املديرية للمركز لل�سادة 

العدل  ووزارة  الق�سائية  وال�رضطة  العامة  النيابة  ممثلي  وال�سادة   الق�ساة 

الوطني  واملجل�س  الإن�سان  حلقوق  الوزارية  واملندوبية  الداخلية  ووزارة 

حلقوق الإن�سان وموؤ�س�سة الو�سيط وخرباء واأطباء و حمامني ن�سطاء من 

تعاونها  على  اإي�ستري  لل�سديقة  ال�سكر  اأجدد  كما  الإن�سان.  حقوق  حركة 

ومثابرتها و�سربها وعملها مع املركز ومع غريه من منظمات املجتمع املدين 

واملوؤ�س�سات الوطنية. وال�سكر مو�سول اأي�سا لداعمي امل�رضوع، و�سكرا على 

انتباهكم.
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اأ�سدقائي الأعزاء اأيها ال�سيدات وال�سادة،

با�سم جمعية الوقاية من التعذيب، ب�سوي�رضا، اأرحب بكم واأ�سكركم على 

ق�ساء هذا اليوم، الذي ي�سادف عيد احلب، بعيدا عن اأزواجكم وزوجاتكم، من 

اأجل حماية اأف�سل �سد التعذيب واملعامالت ال�سيئة، ومن اأجل م�ستقبل املغرب، 

اأجل  ومن  املعاملة،  و�سوء  للتعذيب  يتعر�سون  قد  الذي  الأطفال  م�ستقبل 

التقدم يف احلماية من التعذيب اأثناء مرحلة احلرا�سة النظرية وفرتة العتقال.

لقد قام املغرب بخطوة هامة �سنة 2006 باإدخاله لتعديالت على القانون 

اجلنائي لتجرمي التعذيب، غري اأن التنفيذ والجتهاد وممار�سة املمار�سني، كما 

تعرفون اأكرث من اأي اأحد اآخر، هي التي متنح احلياة لهذه الن�سو�س القانونية.

لهذا كنا م�رضورين يف جمعية الوقاية من التعذيب عندما اقرتح علينا 

اإجناز م�رضوع م�سرتك حول  والدميقراطية  الإن�سان  مركز درا�سات حقوق 

تطور الجتهاد املغربي يف جمال احلماية من التعذيب، والنظر اإن كان من 

املمكن ا�ستخال�س درو�س وتو�سيات للممار�سني، ورمبا لل�سيا�سيني من اأجل 

ت�رضيع احلماية من التعذيب، بل وا�ستخال�س درو�س قد تفيدنا يف عملنا 

ببلدان اأخرى حول جترمي التعذيب والإفالت من العقاب.

بجنيف،  مقرها  حكومية،  غري  جمعية  التعذيب  من  الوقاية  جمعية 

غري  املنظمات  باقي  عن  ونختلف  التعذيب.  من  الوقاية  يف  متخ�س�سة 

احلكومية التي ت�ستغل يف نف�س امليدان حيث اأن جمعيتنا ل تنجز تقارير 

حول و�سعية التعذيب اأو و�سعية حقوق الإن�سان يف بلد معني، بل نواكب 

عمليات تعزيز الوقاية من التعذيب.

كما اأريد التاأكيد اأننا ل نريد معرفة اإن كان هناك تعذيب اأو ل يف املغرب بل 

فهم اأداء العدالة وكيف ميكن لها اأن حتمي ب�سكل اأف�سل الإن�سان من النتهاكات.



200

لدينا، ب�سكل عام ثالثة م�ساريع رئي�سية، اأولها يتعلق بتعزيز الوقاية 

من التعذيب عن طريق زيارات هيئات م�ستقلة لأماكن احلرمان من احلرية 

التي توؤطرها الربوتوكول الختيار لتفاقية مناه�سة التعذيب، الذي �سادق 

عليه املغرب يف نونرب 2014، وكما تعرفون فاإن العمل جار من اأجل اإحداث 

اآلية وطنية ملناه�سة التعذيب باملغرب. وجتدر الإ�سارة اإىل اأننا تعاوننا منذ 

�سنة 2006 مع جمعيات وهيئات عمومية مثل املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 

الإن�سان، واملندوبية الوزارية ااملكلفة بحقوق الإن�سان ووزارة العدل.

يندرج  والذي  القانون،  الإطار  فيهم  لعملنا  الرئي�سية  املحاور  ثاين  اأما 

فيه عملنا لهذا اليوم، حيث نعمل على ت�سجيع البلدان على النخراط يف 

اللتزامات الدولية من خالل امل�سادقة على املعاهدة من جهة، وتنفيذها من 

ن�س  وكذا  التعذيب  القانونية �سد  ال�سمانات  تعزيز  ثانية من خالل  جهة 

قوانني جترم التعذيب.

وبخ�سو�س املو�سوع الذي �سنتناوله يف هذا اليوم، جتدر الإ�سارة اإىل اأن 

جمعية الوقاية من التعذيب تعمل على بلورة مبداأ توجيهي بالن�سبة للدول 

التي مل جترم التعذيب بعد، والتي يف طور القيام بذلك، وهي كثرية عرب 

العامل. واأنا م�رضورة لروؤية �سديقتي ال�سيدة ال�سعدية بلمري، لأننا ا�ستغلنا 

على هذا املو�سوع منذ مدة طويلة لي�س يف املغرب فقط، بل على امل�ستوى 

يف  مثال  الندوات،  من  العديد  يف  م�سرتك  ب�سكل  عملنا  حيث  الدويل، 

البحرين وموريتانيا وجنيف.

فعال هناك اإرادة العديد من الدول لتجرمي التعذيب، لكن هناك العديد 

من الأ�سئلة حول اإن كان من املالئم تعديل القانون اجلنائي اأم اإ�سدار قانون 

مناه�سة  تهم  التي  القانونية  الن�سو�س  كل  ي�سم  التعذيب،  �سد  جديد 

�ساعدنا  وقد  عليها،  اأجوبة  بلورة  ب�سدد  نحن  م�ساألة  وهي  التعذيب، 

االجتهاد الق�ضائي يف جمال التعذيب 
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�سديقنا اإدري�س بلماحي يف ذلك من خالل ندوات دولية، من اأجل جت�سيد 

التي تعمل على  الدول  التعذيب يف بع�س  تو�سيات يف جمال مناه�سة 

جترمي التعذيب. ومن املنتظر اأن نن�رض هذه املبادئ التوجيهية يف نهاية هذه 

ال�سنة. وما �سنناق�سه اليوم  �سي�ساعدنا بالتاأكيد يف اأن نكون جمهزين اأكرث 

للقيام بهذا العمل.

اأود اأن اأتقدم ب�سكري اإىل كل ال�سلطات التي �سمحت لنا بالقيام بهذه 

والوثائق  لالأحكام  املركز  ولوج  �سهلت  التي  العدل  وزارة  وخا�سة  الدرا�سة، 

ال�رضورية للقيام بهذا العمل، ولباقي ال�سلطات والأ�سخا�س الذين �ساهموا 

�ساعدتنا على  التي  املتحدة  اململكة  املانحني:  الدرا�سة مبن فيهم  يف هذه 

العمل على هذا امل�رضوع. �سكرا.
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جمعية  مع  بتعاون  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  نظم 

الق�سائي  الجتهاد   « حول  درا�سيا  يوما  )�سوي�رضا(  التعذيب  من  الوقاية 

باملغرب يف جمال التعذيب «، وذلك على اأر�سية درا�سة مت اإجنازها للوقوف 

على تطوير الت�رضيع املغربي والجتهادات الق�سائية ذات ال�سلة، اإىل جانب 

تتبع مقاربتها على امل�ستوى الدويل.

�سارك يف هذا امللتقى، الذي انعقد يوم ال�سبت 14 فرباير 2015 ابتداء من 

ال�ساعة 09 �سباحا بفندق كولدن توليب )فرح( بالرباط، العديد من الق�ساة 

وممثلي النيابة العامة وال�رضطة الق�سائية وهيئة الدفاع ووزارة العدل ووزارة 

الداخلية واملندوبية الوزارية حلقوق الإن�سان واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان 

وموؤ�س�سة الو�سيط وخرباء واأطباء ون�سطاء من حركة حقوق الإن�سان .

وقد متحور هذا اللقاء حول حمورين اثنني الأول يتعلق بتعريف التعذيب 

القانون املغربي، يف  امل�ستوى الدويل واأحكام  الت�رضيع والجتهاد على  بني 

التعذيب،  املغربي يف جمال  الق�سائي  الجتهاد  الثاين  املحور  تناول  حني 

اإ�سافة اإىل جل�سة افتتاحية واأخرى ختامية.

من  التعذيب  اأن  بلكو�س  احلبيب  الأ�ستاذ  اأكد  الفتتاحية  كلمته  يف 

الق�سايا التي ت�سائل ال�سلطات العمومية  وال�سلطات ذات ال�سلة، وي�سكل 

ولالآليات  الإن�سان  حقوق  ومنظمات  ن�سطاء  لقلق  املثرية  املوا�سيع  اأحد 

الأممية والقارية املخت�سة التي يقدم  املغرب تقاريرها اأمامها. 

ان�سغالت  �سمن  دائما  من  حا�رضا  كان  املو�سوع  هذا  اإىل  اأ�سار  كما 

امل�سرتك  للتفكري  املالئم  الف�ساء  تويف  من  دائما  يعمل  كان  حيث  املركز، 

مع الهيئات والقطاعات والفئات املعنية بكل مو�سوع لر�سم اأفق لالإ�سالح 

ب�سكل جماعي، ومتلك مفاتيحه ثقافة وتفكريا واجتهادا وقيما.
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اأن الق�ساء ي�سكل عمادا مركزيا يف دولة القانون. حيث حتتل  واعترب 

اأ�رضة الق�ساء بكل روافدها ح�سنا حلماية احلقوق و�سيادة القانون وحتقيق 

العدل، وهذا ما يربز اأهمية هذا اللقاء ومكانته.

وبعد اأن �سكر كل من دعم املركز داخليا وخارجي الإجناز هذا امل�رضوع، 

اأ�سار اإىل اإن ق�سايا التعذيب ل زالت تثري القلق ر�سميا ومدنيا وهذا ما يجعل 

بالغة لتح�سني املكت�سبات ومواجهة الختاللت.  اأهمية  املو�سوع يكت�سي 

ويف هذا الإطار يحتل الجتهاد الق�سائي على �سوء مقت�سيات التفاقيات 

املن�سو�س  وتلك  املغربية  اململكة  عليها  �سادقت  التي  ال�سلة  ذات  الدولية 

عنا�رض  ور�سد  واحلماية  الوقاية  بالغة يف  اأهمية  د�ستور 2011  عليها يف 

خطة عمل للنهو�س بالعمل يف هذا املجال.

اأمله  عن  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  رئي�س  عرب  كما 

م�ساهمة  يبلورها،  التي  والتو�سيات  واخلال�سات  العمل  هذا  يكون  اأن  يف 

متوا�سعة يف بلورة عنا�رض خطة وطنية للوقاية من التعذيب، و التي ل �سك 

اأنها �ست�سكل خارطة الطريق التي تعدها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب 

واأن  الختياري؛ خا�سة  الربوتوكول  على  امل�سادقة  �ستحدث مبوجب  التي 

هذا العمل ياأتي بعد م�سادقة املغرب على هذا الربوتوكول، وفتح الباب اأمام 

اآليات  متكني  عن  ف�سال  الحتجاز،  اأمكان  وزيارة  للتق�سي  الدولية  اللجنة 

دولية اأخرى خمت�سة من زيارة بالدنا والوقوف على الو�سعية يف هذا املجال، 

كما ح�سل مع املقرر اخلا�س املكلف بالتعذيب اأثناء زيارته �سنة 2013.

ويف الأخري اأ�سار اإىل اأن هذا اليوم الدرا�سي �سيتمحور حول :

الت�رضيع املعتمد، تاأثريه وحدوده ومتطلبات الإ�سالح؛	 

بهذا 	  الجتهاد  وتطور  الق�سائية  املمار�سة  يف  التكييف  اإ�سكالية 

اخل�سو�س؛
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الإثبات الطبي، مكانته ومتطلبات تطويره؛	 

الجتهاد الق�سائي الدويل وم�ستجداته.	 

من جهتها حتدثت ال�سيدة اإي�ستري �سوفلبريجر، م�سوؤولة برنامج ال�رضق 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا، جمعية الوقاية من التعذيب )�سوي�رضا( خالل هذه 

املركز  اجلل�سة الفتتاحية  حيث نوهت بامل�رضوع املقرتح عليها من طرف 

معربة عن اأملها

ورمبا  للممار�سني،  وتو�سيات  درو�س  با�ستخال�س  ي�سمح  اأن  يف 

لل�سيا�سيني من اأجل ت�رضيع احلماية من التعذيب، بل وا�ستخال�س درو�س 

قد تفيد جمعية الوقاية من التعذيب يف عملها ببلدان اأخرى حول جترمي 

التعذيب والإفالت من العقاب.

متثلها  التي  اجلمعية  عن  موجزا  تعريفا  اإب�ستري  ال�سيدة  قدمت  كما 

يف  متخ�س�سة  بجنيف،  مقرها  حكومية،  غري  جمعية  جمعية  باعتبارها 

الوقاية من التعذيب. وتختلف عن باقي املنظمات غري احلكومية التي ت�ستغل 

يف نف�س امليدان بكونها  ل تنجز تقارير حول و�سعية التعذيب اأو و�سعية 

حقوق الإن�سان يف بلد معني، بل تواكب عمليات تعزيز الوقاية من التعذيب.

تعزيز  يف  املتمثلة  الرئي�سية،  امل�ساريع  عن  حتدثت  ال�سدد  هذا  ويف 

الوقاية من التعذيب عن طريق زيارات هيئات م�ستقلة لأماكن احلرمان من 

احلرية التي توؤطرها الربوتوكول الختيار لتفاقية مناه�سة التعذيب، الذي 

ثانية  جهة  من  والهتمام  جهة،  كم   2014 نونرب  املغرب يف  عليه  �سادق 

بالإطارالقانوين، حيث تعمل اجلمعية على ت�سجيع البلدان على النخراط 

يف اللتزامات الدولية من خالل امل�سادقة على املعاهدة من جهة، وتنفيذها 

من جهة ثانية من خالل تعزيز ال�سمانات القانونية �سد التعذيب كذا ن�س 

قوانني جترم التعذيب.
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كما اأكدت ممثلة جمعية الوقاية من التعذيب ال�سو�رضية اأنها هذه الأخرية  

تعمل على بلورة مبداأ توجيهي بالن�سبة للدول التي مل جترم التعذيب بعد، 

اأنه  من  اإىل  العامل، م�سرية  القيام بذلك، وهي كثرية عرب  والتي يف طور 

�سكرت  كما  ال�سنة.  هذه  نهاية  يف  التوجيهية  املبادئ  هذه  ن�رض  املنتظر 

بدورها املانحني الذي قدموا امل�ساعدة على اإجناز هذا امل�رضوع

يف اجلل�سة الأوىل من هذا اليوم الدرا�سي التي اأدارتها باقتدار الأ�ستاذة 

ال�سعدية بلمري كانت الأ�ستاذة اآن لردي من �سوي�رضا  اأول متدخلة، حيث 

تناولت م�ساألة  تعريف التعذيب على امل�ستوى الدويل. وقد اأبرزت يف بداية 

التعذيب  دوليا يف جمال  تعتمد  التي  الأ�سا�سية  الن�سو�س  اأن  مداخلتها 

تتعلق باتفاقية جنيف  ل�سنة 1949 والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية  

)1966( واتفاقية مناه�سة التعذيب  واملعامالت الأخرى القا�سية والالاإن�سانية 

اأو املهينة ل�سنة 1984 اإ�سافة اإىل بع�س الآليات الإقليمية الأخرى.

بعد ذلك، تطرقت اإىل تعريف التعذيب، مربزة اأن املادة الأوىل من اتفاقية 

الأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب ت�سكل اأ�سا�س كل حتليل لتعريف التعذيب.  

اأي  »بالتعذيب«  التايل:…يق�سد  النحو  التعريف هو على  اأن هذا  مذكرة 

يلحق عمدا  اأم عقليا،  �سديد، ج�سديا كان  اأو عذاب  اأمل  ينتج عنه  عمل 

ب�سخ�س ما بق�سد احل�سول من هذا ال�سخ�س، اأو من �سخ�س ثالث، على 

معلومات اأو على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه 

ارتكبه، هو اأو �سخ�س ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �سخ�س ثالث 

- اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم 

على التمييز اأيا كان نوعه، اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه 

موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�س اآخر يت�رضف ب�سفته الر�سمية. ول يت�سمن ذلك 

الأمل اأو العذاب النا�سئ فقط عن عقوبات قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات اأو 

الذي يكون نتيجة عر�سية لها.« وبناء على هذا التعريف، اأ�سبح اليوم من 
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امل�سلم به اأن تتوفر ثالثة عنا�رض يف ممار�سة ما لعتبارها تدخل يف نطاق 

التعذيب:

اأن هذا العن�رض يعترب من ×× اأو عقليا، علما  اأمل �سديد، ج�سديا كان 

عنا�رض التعريف الأكرث بديهية والأكرث اإثارة للجدل: الأكرث بديهية 

بالنظر اإىل اأن الأمل يدخل يف �سلب التعذيب. والأكرث اإثارة للجدل 

باعتبار اأنه من ال�سعب، اإن مل يكن من امل�ستحيل، حتديد ما هو 

الأمل ال�سديد يف املجرد.

احل�سول على هدف، اأي ال�سعي للح�سول على هدف معني. حيث ××

اأ�سبح هذا العن�رض يحظى باهتمام جديد خا�سة من اأجل التمييز 

اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  املعاملة  و�رضوب  من جهة  التعذيب  بني 

املهينة من جهة اأخرى.

تورط موظف عمومي، حيث من الأرجح اأن هذا العن�رض هو الأ�سهل ××

من حيث التحكم فيه نظرا لأنه يتعلق بالتورط املبا�رض اأو غري املبا�رض 

ملوظف عمومي. 

اأكدت  املهينة،  واملعاملة  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  املعامالت  وبخ�سو�س 

اأو املعاملة املهينة  اإن�سانية  الال  اأو  القا�سية  اأن م�ساألة تعريف املعاملة  املتدخلة 

تطرح ب�سكل خمتلف باعتبار اأنه ل يوجد تعريف موحد اأو معرتف به كتعريف 

ال�رضوري  اأن  الكتدخلة  توؤكد  ولذلك  الأعمال.  متعارف عليه يف مثل هذه 

حتليل ممار�سة الهيئات املخت�سة للو�سول اإىل حتديد عنا�رض التعريف.

ويف هذا ال�سدد قامت  تقدمي تو�سيحني. اأولهما يتعلق ب�رضورة  التمييز 

بني »�رضوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية« وغريها من »املعاملة املهينة«. 

فغالبا ما يعترب هذين امل�سطلحني كتلة واحدة، يف حني اأنهما خمتلفان. 

و»املعاملة  الالاإن�سانية«  اأو  القا�سية  »املعاملة  اإىل  النظر  �رضورة  وثانيهمتا 
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اأو  القا�سية  املعاملة  تتطلب  التعذيب.حيث  عن  م�ستقل  ب�سكل  املهينة« 

الالاإن�سانية توفر عن�رضين اثنني: 

عذاب )اأمل( قا�سي )sévère( ج�سدي اأو عقلي 	 

تورط موظف عمومي	 

اأو الالاإن�سانية  اأف�سل للفرق بني املعاملة القا�سية  وعمال على ا�ستيعاب 

من جهة والتعذيب من جهة ثانية، اأ�سارت اإىل  اأن ال�سعي لتحقيق هدف 

معني غري مطلوب حتى يتم و�سف معاملة معينة باأنها من �رضوب املعاملة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية. فلي�س من ال�رضوري اأن يكون مرتكب هذه املعاملة 

يحركه غر�س معني. وهذا يعني اأن املعامالت القا�سية اأو الالاإن�سانية ميكن اأن 

تنجم مثال عن نق�س يف املوارد، وعن م�سكل يتعلق بالتنظيم اأو التن�سيق 

بني خمتلف املوؤ�س�سات.

اأما بخ�سو�س املعاملة املهينة فاإن م�ساألة املعاناة لي�ست مركزية يف تعريفها. 

اإذ اأن هذه الفئة من املعامالت تتمحور حول الرغبة يف الإذلل، والتنقي�س من 

ال�سحية. وقد اأ�سارت  اإىل عدد من الأمثلة عن املعاملة املهينة، مثل تعري�س 

ال�سخ�س ل�رضوب من املعاملة اأو عقوبة تذله ب�سكل فا�سح اأمام اأ�سخا�س 

اآخرين اأو تدفعه للتحرك �سد اإرادته اأو �سد وعيه؛ وعدم ال�سماح ل�سجني 

الدروع  ا�ستخدام  كعقاب؛  واللحية  الراأ�س  حلق  املت�سخة؛  مالب�سه  بتغيري 

الب�رضية؛ ظروف غري مالئمة للحجز، فر�س اأعمال تنم عن اخل�سوع؛ اإجبار 

ال�سجناء على ق�ساء حاجاتهم يف مالب�سهم، اأو العي�س يف خوف م�ستمر من 

تعر�سهم لعمليات العتداء اجل�سدي اأو العقلي اأو اجلن�سي..

اإ�سافة اإىل حمور التعريف تطرقت الأ�ستاذة اآن لردي اإىل جمال تنفيذ 

املهينة، م�سرية   اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  املعاملة  التعذيب و�رضوب  حظر 

اإىل التو�سع التدريجي الذي عرفه هذا املجال. حيث يكت�سي هذا التو�سع 
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املعرتف به من قبل خمتلف الهيئات الدولية والإقليمية دللة خا�سة فيما 

يتعلق بعملية احلرمان من احلرية التي باتت م�سمولة ب�سكل تام باملعايري 

ذات ال�سلة يف جمال حظر �سوء املعاملة، لي�ساهم بذلك يف حت�سني حماية 

حقوق الأ�سخا�س املحرومني من احلرية.

التعذيب  بها حاليا حظر  ينفذ  التي  الطرق  تناولت  ال�سياق  ويف هذا 

و�رضوب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة خالل اللحظات الأ�سا�سية 

من احلرمان من احلرية املتمثلة يف : 

العتقال اأ�ساليب ال�ستجواب ××

ال�رضوط املادية لالحتجاز.××

الوقائية  التدابري  اإىل  اآن لردي  و�سفته  ما  تطرقت  اآخر  وعلى �سعيد 

التي تعترب من �سمانات األأ�سا�سية التي على الدولة توفريها  ملنع التعذيب 

بكونها  تو�سف  رئي�سية،  تدابري  ثالثة  اإىل  اأ�سارت  حيث  منه،  والوقاية 

اإبالغ  يف  واحلق  طبيب،  اإىل  والو�سول  اإىل حمام،  الو�سول  »اأ�سا�سية«: 

الأقارب بالعتقال ومكانه.

هكذا، اأكد العر�س اأن احل�سور الفعلي ملحام منذ اللحظات الأوىل من 

التجريد من احلرية يعترب، �سواء من طرف القانون الدويل حلقوق الإن�سان 

اأو العديد من القوانني الوطنية، اأداة فعالة ب�سكل خا�س حلماية احلقوق 

الأ�سا�سية لالأفراد املجردين من حريتهم.

وتعود اأهمية ح�سور حمام منذ ال�ساعات الأوىل من التجريد من احلرية 

اإىل اأن الدقائق اأو ال�ساعات الأوىل بعد العتقال هي التي يكون فيها خطر 

والأطباء  )املحامون  ثالث  تواجد طرف  اأن  كما  اأكرث.  مرتفعا  املعاملة  �سوء 

من  احلرمان  اأماكن  يف  والأ�رض...(  للزيارة  امل�ستقلة  والآليات  امل�ستقلون، 
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احلرية ي�ساهم يف منع التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة من خالل 

و�سع حد لبقاء العالقة منح�رضة بني ال�سخ�س املجرد من احلرية و�سلطة 

الحتجاز.كما اأن ح�سور حمام اأثناء ال�ستجواب لدى ال�رضطة قد ل مينع 

ال�رضطة من اللجوء اإىل �سوء املعاملة اأو غريها من الإ�ساءات فح�سب، واإمنا 

ا حماية ل�سباط ال�رضطة يف حالة مواجهتهم مزاعم ل  ميكن اأن ميثل اأي�سً

اأ�سا�س لها ب�سوء املعاملة.

اآن لردي،  ت�سيف  منه،  املرجو  التاأثري  كامل  احلق  لهذا  يكون  وحتى 

بداية  منذ  املحامي  اإىل  الو�سول  منها:  ال�سمانات  من  عدد  توفر  يجب 

احلرمان من احلرية، ومهما كانت طبيعة اجلرمية، و�سمان  �رضية اللقاءات 

ف�سال عن احل�سور اأثناء ال�ستجواب.

من  الأوىل  اللحظات  يف  م�ستقل  طبيب  اإىل  الو�سول  يندرج  كما 

احلرا�سة النظرية، �سمن الإجراءات الوقائية ملنع التعذيب وغريه من �رضوب 

�سوء املعاملة، علما اأن هذا احلق ل تقت�رض ممار�سته على بداية احلرمان من 

احلرية فقط، بل يطال مدة احلرا�سة النظرية برمتها. 

اأن احل�سول على طبيب  العر�س  اأو�سحت �ساحبة  وبهذا اخل�سو�س 

اأثناء احلرا�سة النظرية يحقق هدفني رئي�سيني يتمثالن من جهة بتاأكد الطبيب 

املعني،  لل�سخ�س  ال�سحية  احلالة  مع  يتوافق  النظرية  احلرا�سة  اإجراء  باأن 

اإىل امل�س بال�سالمة اجل�سدية  النظرية لن توؤدي  اأن احلرا�سة  التاأكد من  اأي 

والنف�سية لل�سخ�س املحروم من حريته. يف حني يتعلق الهدف الثاين بتوثيق 

الإ�سابات التي قد تنتج عن الحتجاز.

التعذيب  ملنع  اأ�سا�سية  �سمانات  تعترب  التي  الوقائية  التدابري  ثالث  اأما 

وغريه من �رضوب �سوء املعاملة  فيتمثل، ت�سيف املتدخلة، يف اإخبار الأقارب 

باعتقال ال�سخ�س املعني ومكانه. الذي ميكن من الوقاية من حالت الختفاء 

الق�رضي ومن اأي �سكل من اأ�سكال العتقال التع�سفي.
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اإدري�س بلماحي ال�سوء على مفهوم  يف بداية مداخلته �سلط الأ�ستاذ 

التعذيب يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان مربزا اأنه يرتبط باإحلاق، عمداً، 

على  احل�سول  ق�سد  عقليًا؛  اأو  �سديدة، ج�سديًا  معاناة  اأو  �سديدة  اآلما 

معلومات اأو اعرتافات، اأو اإنزال عقوبة اأو الرتويع اأو الإكراه، اأو لأي �سبب 

بالت�رضف موظف  يقوم  اأن  التمييز؛ على  اأ�سكال  اأي �سكل من  اإىل  يعود 

عمومي اأو �سخ�س اآخر يعمل ب�سفة ر�سمية، اأو بتحري�س منه اأو مبوافقته 

اأو اإذعانه. م�سريا اإىل اأن القانون الدويل الإن�ساين يعترب اأن »ح�سور موظف 

ر�سمي، اأو اأي �سخ�س اآخر، ي�ستخدم ال�سلطة، عملية التعذيب لي�س �رضوريًا 

كي يعترب اجلرم تعذيبًا مبوجب القانون الدويل«. 

وبعد ذلك  تطرق اإىل الو�سعية الراهنة للمقت�سيات الناظمة للتعذيب 

يف الت�رضيع املغربي، حيث ين�س الف�سل 1-231 من القانون اجلنائي على 

اأنه »يق�سد بالتعذيب كل اإيذاء ي�سبب اأملًا اأو عناء ج�سديًا اأو نف�سيًا يرتكبه 

عمداً موظف عمومي اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه، يف حق 

�سخ�س لتخويفه اأو اإرغامه اأو اإرغام �سخ�س اآخر على الإدلء مبعلومات اأو 

بيانات اأو اعرتا�سات اأو اعرتاف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه اأو ُي�ستبه 

يف اأنه ارتكبه هو اأو �سخ�س ثالث، اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو العناء 

لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز اأيًا كان نوعه.

لعقوبات  املالزم  اأو  املرتتب  اأو  الناجت  العناء  اأو  الأمل  تعذيبًا  يعترب  ول 

قانونية«.

اأما موؤاخذات جلنة مناه�سة التعذيب، فقد خل�سها الأ�ستاذ بلماحي يف: 

يحاول ×× اأو  التعذيب  جرمية  ارتكاب  على  يتواطاأ  من  موؤاخذة  عدم 

اقرتافها اأو ي�سارك فيها؛

عدم حظر املعامالت والعقوبات القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهنية؛××
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خ�سوع جرمية التعذيب للتقادم؛ ××

لي�سري يف النهاية اإىل اأن هذه املوؤاخذة مل ت�سبح ذات مو�سوع بعد اأن ن�ست  

املادتان 5 و1-653 من امل�سطرة اجلنائية  باأنه »ل تتقادم الدعوى العمومية، ول 

العقوبات النا�سئة عن اجلرائم التي ين�س على عدم تقادمها القانون اأو اتفاقية 

دولية �سادقت عليها اململكة املغربية ون�رضت باجلريدة الر�سمية« .

القانون  ال�سلة مبجال  املغرب ذات  التزامات  املتدخل  ا�ستعر�س  بعد ذلك 

املغرب   والتزامات  احلرب،  واأ�ساليب  و�سائل  تقنني  ومبجال  الإن�ساين  الدويل 

يف جمال حقوق الإن�سان، �سواء ما تعلق منها بالتفاقيات )9 اتفاقيات( اأو 

الربوتوكولت الختيارية ) 6 بروتوكولت(، ليتوقف بعد ذلك عند امل�ستجدات 

الد�ستورية ذات ال�سلة بالتعذيب، حيث ين�س الف�سل 23 من الد�ستور على اأن 

القانون يعاقب على جرمية الإبادة، وجلرائم �سد الإن�سانية، وجرائم احلرب، 

اجل�سيمة  والنتهاكات  الق�رضي  والختفاء  ال�رضي  اأو  التع�سفي  والعتقال 

واملمنهجة حلقوق الإن�سان. كما يحظر كل حتري�س على العن�رضية اأو العنف. 

اأما مقت�سيات الف�سل 22 من الد�ستور فتن�س على اأنه :

»ل يجوز امل�س ب�سالمة اجل�سدية اأو املعنوية لأي �سخ�س، يف ××

اأي ظرف ومن قبل اأيه جهة كانت، خا�سة اأو عامة«. 

معاملة ×× ذريعة،  اأي  حتت  الغري،  يعامل  اأن  لأحد  يجوز  »ل 

قا�سية اأو لاإن�سانية اأو مهنية اأو حاطة بالكرامة الإن�سانية. 

جرمية ×× اأحد  اأي  ِقَبل  ومن  اأ�سكاله،  بكافة  التعذيب  ممار�سة 

يعاقب عليها القانون«. 

وبعد التاأكيد على اأن الف�سل 22 ي�ستمد مرجعيته من  القانون الدويل 

الإن�ساين،  الدويل  والقانون  التعذيب(  مناه�سة  )اتفاقية  الإن�سان  حلقوق 

عمل على تفكيك الن�س الد�ستوري ليربز اأن الت�رضفات املحرمة د�ستوريا ، 
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تتجلى يف التعذيب، وامل�س بال�سالمة اجل�سدية اأو املعنوية، واملعاملة القا�سية 

والعقوبات  الإن�سانية،  بالكرامة  احلاطة  واملعاملة  املهينة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو 

اأو  الأفعال  مرتكب  زاوية  اأما من حيث  املهينة.  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية 

ظرفية ارتكاب الأفعال املحرمة ، فقد مت التاأكيد على اأن ل ا�ستثناء يف هذا 

املجال، حيث يعاقب القانون مرتكب هذه الأفعال  كيف ما كانت �سفته، 

كما ل ميكن التذرع باأية ذريعة كالظروف ال�ستثنائية اأو تنفيذ الأوامر... 

حيث اأن الكرامة الإن�سانية ل تقبل الت�رضف ول ال�ستثناء.

ويف نف�س ال�سياق اأكد �ساحب املداخلة على اأهمية اإدماج املقت�سيات 

ذات ال�سلة بالتعذيب يف القانون الداخلي من خالل تعريف جرمية الإبادة، 

اجلرائم �سد الإن�سانية، جرائم احلرب. ويف باب الوقاية من التعذيب، يجب 

مرتكب  ل�سفة  حتديد  دون  اأ�سكاله  بكافة  التعذيب  التجرمي  ي�سمل  اأن 

اجلرم؛ والتواطوؤ على ارتكابه اأو حماولة اقرتافه اأو امل�ساركة فيه؛ واملعامالت 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛ والعقوبات القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛ 

ة بالكرامة الإن�سانية. واملعاملة احلاطَّ

كما اأبرز دور الق�ساء يف تعزيز الوقاية من التعذيب �سواء من حيث اأركان 

اجلرمية )اإيذاء ي�سبب اأملًا اأو عناًء ج�سديًا اأو نف�سيًا؛ يرتكب عمداً؛ حتقيق 

ق�سد معني و�سدة املعاناة(، مع حتديد الفارق بني التعذيب وممار�سات �سوء 

املعامالت الأخرى م�سريا اإىل العديد من القرارات والأحكام الدولية املفيدة 

يف هذا الباب.

اجلل�سة الثانية

اأ�سغالها  ي�رض  التي  الدرا�سي،  اليوم  هذا  من  الثانية  اجلل�سة  متحورت 

الأ�ستاذ اإدري�س بلماحي حول... وتدخل خاللها كل من الأ�ستاذ احلبيب 

بيهي والدكتورة ف�سيلة...
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اأخر متدخل يف هذا اليوم الدرا�سي كان د. احلبيب بيهي اأ�ستاذ جامعي  

وقا�سي �سابق – حمامي بهيئة الرباط الذي قدم عر�سا مقدم لليوم الدرا�سي 

بالرباط، حيث تطرث  املنعقد  التعذيب  الق�سائي يف مادة  حول الجتهاد 

اإىل ثالث حماور تهم دور كل من النيابة العامة، وقا�سي التحقيق وقا�سي 

احلكم يف الوقاية من التعذيب.

فبخ�سو�س املحور الأول اأكد اأن  املادة 15 من املبادئ التوجيهية لالأمم 

اأع�ساوؤها  يعطي  اأن  ب�رضورة  تق�سي  العامة   النيابة  دور  ب�ساأن  املتحدة 

يرتكبها  التي  باجلرائم  املرتبطة  الق�سائية  للمتابعات  الواجب  الهتمام   ...«

املوظفون العموميون، خ�سو�سا ما يتعلق منها باإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة، 

والنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، واجلرائم التي ين�س عليها القانون 

الدويل، والتحقيق يف هذه اجلرائم، اإذا كان القانون ي�سمح بذلك اأو اإذا كان 

يتما�سى مع املمار�سة املحلية. 

وعلى م�ستوى قانون امل�سطرة اجلنائية اأ�سار اإىل اأنها عملت على تقوية 

مراقبة الق�ساء لأعمال ال�رضطة الق�سائية، حيث اأ�سبح متعينًا على وكيل 

امللك معاينة اأماكن الو�سع حتت احلرا�سة النظرية مرة كل اأ�سبوع على الأقل، 

العامة ملزمة  النيابة  اأ�سبحت  للتحقق من �رضعية العتقال وظروفه. كما 

بالإمكان  اأ�سبح  كما  وتنقيطهم.  الق�سائية  ال�رضطة  �سباط  اأداء  بتقييم 

امل�ستبه فيه ، لإثبات اجلرائم  اأو بطلب من  تلقائيا  الطبية  اللجوء للخربة 

بوجه عام والتعذيب بوجه خا�س. اإ�سافة اإىل  ذلك، فاإن  م�سودة م�رضوع 

ق.م.ج اأوجبت  الت�سجيل ال�سمعي الب�رضي لفرتة الو�سع حتت احلرا�سة . 

واأ�سار  الأ�ستاذ بيهي اأن الإح�ساء املتعلق بق�سايا التعذيب ل�سنة 2014  

اأن  عدد  واحلرياتيربز  العدل  بوزارة  والعفو  اجلنائية  ال�سوؤون  مديرية  وفق 

ال�سكايات املتعلقة بالتعذيب بلغ  170 �سكاية يف حني مل يتعد عدد املتابعات 

املتعلقة بالتعذيب مل تتعد 7 حالت كلها معرو�سة على التحقيق بتهم ترتاوح 

بني العنف وال�رضب واجلرح والتعذيب وال�رضب املف�سي اإىل املوت.
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اأما بخ�سو�س دور ق�ساء التحقيق يف الوقاية من التعذيب، فقد ن�ست 

املادة 134 من ق م ج على اأنه يجب على قا�سي التحقيق اأن ي�ستجيب 

اأو لطلب دفاعه  النظرية  الذي كان مو�سوعًا حتت احلرا�سة  املتهم  لطلب 

الرامي اإىل اإخ�ساعه لفح�س طبي، ويتعني عليه اأن ياأمر به تلقائيا اإذا لحظ 

على املتهم عالمات تربر اإجراءه ويعني لهذه الغاية خبريا يف الطب.« 

وعند حديث عن املحور الثالث املتمثل يف دور ق�ساء احلكم اأكد �ساخب 

اأنه لوحظ تطور ملمو�س  للعمل الق�سائي يف تعامله مع حالت  العر�س 

الت�سعينات وما قبلها، ل ي�ستجيب يف  الق�ساء يف  التعذيب، حبث كان 

اأغلب الأحوال، لطلبات اخلربة الطبية، رغم معاينته لآثار التعذيب.

ومع التعديالت التي عرفها قانون امل�سطرة اجلنائية، والقانون اجلنائي من 

حيث جترمي ومعاقبة التعذيب، وموازاة مع الطفرة احلقوقية التي واكبتها، 

اأ�سبح الق�ساء املغربي ي�ستجيب اأكرث ، لطلبات اإجراء اخلربة والتثبت من 

ح�سول التعذيب.

كما اأ�سبح الق�ساء اأي�سا، ي�سيف املتدخل، يعمل على تطبيق ما ين�س 

والإكراه  بالعنف  املنتزعة  والعرتافات  املحا�رض  بطالن  من  القانون  عليه 

والتعذيب.

رف�ست  التي  الأحكام  بع�س  بيهي  الأ�ستاذ  قدم  ال�سدد  هذا  ويف 

ال�ستجابة لطلب اإجراء اخلربة بعد معاينتها لأثر التعذيب من جهة، ومناذج  

الق�سائية   القرارات  من  الطبية.  اخلربة  اأجراء  لطلب  ا�ستجابت  اأحكام  من 

احلديثة التي كر�س فيها الق�ساء املغربي حماية ال�سالمة اجل�سدية للمتابعني 

اأمام العدالة  القرار عدد6955 يف امللف رقم 14/2601/1696 ال�سادر بتاريخ 

25/ 07 /2014 بالغرفة اجلنحية التلب�سية ملحكمة ال�ستئناف باأكادير.
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اأن من �ساأنها حت�سني  التي يرى  ويف الأخري تقد م ببع�س املقرتحات 

التكوين  م�ستوى  من  الرفع  منها  املجال  هذا  يف  املغربية  التجربة  اإثراء  و 

الأ�سا�سي و امل�ستمر للموظفني والأعوان املكلفني باإنفاذ القانون، ل�سيما يف 

جمال ثقافة حقوق الإن�سان، واإ�رضاك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني فعليا 

يف حتديد احتياجاتهم التكوينية ،اإ�سافة اإىل اعتماد اجلهوية يف التكوين، 

و تطوير مناهج التدريب باعتماد التقنيات احلديثة لالت�سال عن بعد. كما 

اقرتح اإحداث مركز للبحوث والدرا�سات القانونية والق�سائية مبعهد تكوين 

الق�ساة، وحتديث طرق عمل ال�رضطة الق�سائية بنمذجة وحو�سبة حما�رض 

ال�سابطة الق�سائية ل�سمان معاجلتها احلينية يف اإطار التوا�سل الرقمي مع 

النيابات العامة، وتاأهيل مقرات الو�سع رهن احلرا�سة، بتوفري و�سائل  املراقبة 

والت�سجيل ال�سمعي الب�رضي.

كما من املقرتحات التي وردت يف العر�س جتميع كل املمار�سات و التجارب 

الناجحة املبذولة من طرف املكلفني باإنفاذ القانون، يف �سكل دلئل عملية 

الق�ساة؛  الق�سائية و  ال�رضطة  لتي�سري مهام عنا�رض  و تطبيقية، وتعميمها 

وو�سع نظام قانوين واإطار موؤ�س�ساتي، وفق املعايري الدولية املتعارف عليها، 

املتعلق باملو�سوع  القانون  باإخراج م�رضوع  ال�رضعي. والإ�رضاع  ملهنة الطب 

واملحال على الأمانة العامة للحكومة. وتوفري وحدات للطب ال�رضعي على 

امل�ستوى الوطني واجلهوي واملحلي، وتاأهيلها مبا يكفل ح�سن �سريها، وفقا 

يف  الق�ساة  وتكوين  ال�رضعي؛  للطب  املنظم  القانون  م�رضوع  جاء يف  ملا 

جمال الطب ال�رضعي لت�سهيل تعاملهم مع تقارير اخلرباء و الأطباء.

الأخري يف هذا  العر�س  التعذيب كان عنوان  الأدلة املادية عن  توثيق 

اليوم الدرا�سي والذي تقدمت به الدكتورة ف�سيلة اأيت بوغيمة املخت�سة يف 
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الطب ال�رضعي، والتي ا�ستهلته بالتاأكيد على اأن الغر�س من التعذيب هو  

اإحلاق اأق�سى عذاب لكن بحد اأدنى من الأدلة املادية، الأمر األذي يربز اأهمية 

اخلربة الطبية التي ت�ساعد على اإبراز هذه الأدلة املادية من عدمها.

اإىل  و�سول  من  ابتداء  التعذيب  اأ�ساليب  من  العديد  اإىل  اأ�سارت  كما 

واخلنق  التعليق  باأ�سكال متعددة من  مرورا  احليوانات  بوا�سطة  التعذيب 

واملاء  الطعام  الكهربائية، والغت�ساب، واحلرمان من  وال�سدمات  واحلروق 

والنوم، وتهديدات ال�سحية وعائلته، وممتلكاته اإىل غري ذلك من الأ�ساليب 

بروتوكول  على  يعتمد  للتعذيب  املادي  التوثيق  اأن  اإىل  اأ�سارت  كما 

ا�ستنبول باعتباره دليال للتق�سي والتوثيق الفعالني للتعذيب، حيث  وهو 

يتيح للطبيب اخلبري جمع الأدلة  الدقيقة واملوثوقة حول التعذيب والبت 

يف ان�سجام ودرجة التوافق بني مزاعم التعذيب والأعرا�س ف�سال عن  القيام 

باإجناز تقرير طبي عايل اجلودة 

واأو�سحت الدكتورة اأيت بوغيمة اأن اخلربة الطبية تتطلب العتماد على 

تخ�س�سات خمتلفة كالطب ال�رضعي والطب النف�سي اإ�سافة اإىل ال�ستعانة 

وذلك  املري�س،  حقوق  احرتام  اإهمال  بدون  الخت�سا�سيني  باآراء خمتلف 

بغر�س اإقامة الأدلة الطبية مع توفري احلماية وامل�ساعدة ال�رضوريتني للمعني 

ومن املبادئ التوجيهية املرتبطة باأخالق املهنة يف هذا املجال، ت�سيف 

والهدف منها واحل�سول على  باإجراء اخلربة  بالأمر  املعن  اإخبار  الدكتورة، 

موافقته واحرتام ال�رض املهني وواجب تقدمي  امل�ساعدة له.

توؤكد  النظرية  احلرا�سة  خالل  التعذيب  مزاعم  وبخ�سو�س  وهكذا، 

�ساحبة املداخلة اأن التدخل الطبي يرمي اإىل اإجراء فح�س طبي اأ�سا�سي مع 

منح �سهادة طبية اأولية.
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عام  ج�سدي  بفح�س  القيام  املعرو�سة  للحالت  الطبي  تقييم  ويعتمد 

يف  عليها  املتعارف  الأ�ساليب  كل  باعتماد  الظاهرية  الإ�سابات  وتوثيق 

ال�سدد علما اأن الفح�س البدين والأ�سعة ال�سينية يكونان غري كافيني اأحيانا 

لتوثيق التعذيب.

النهائي، ت�سيف املتدخلة، الق�سة الكاملة لل�سحية من  التقرير  ويت�سمن 

خالل ت�رضيحاته  وعر�س جميع الأدلة على التعذيب اأو غريه من �رضوب 

�سوء املعاملة والعمل على الربط بني الأدلة املادية والنف�سية، اإ�سافة اإىل وينبغي 

حتديد العالقة ال�سببية التي تبني مدى �سحة مزاعم التعذيب من عدمها.

اأهمية  بوغيمة على  اأيت  الدكتورة ف�سيلة  تلح  التو�سيات  وبخ�سو�س 

التحلي باحلياد ال�ستقاللية والكفاءة و�رضورة احرتام املعايري الأخالقية من 

عالوة  بالتعذيب..  املعني  ال�سخ�س  مل�سلحة  الأولوية  ومنح  اخلرباء  طرف 

على �رضورة توفري مكان خا�س للفح�س النف�سي من جهة واإعطاء الأهمية 

الالزمة لتكوين العاملني يف املجال الطبي من جهة اأخرى. 

خال�سات

عدة  اإىل  تطرق  نقا�س  مو�سوع  الندوة  هذه  تدخالت  كانت خمتلف 

ق�سايا ذات ارتباط مب�ساألة التعذيب والوقاية منه، وخا�سة باملغرب.

ويف هذا الإطار ثم ت�سجيل اأن التعذيب باملغرب مل يعد ممنهجا كما 

اإرادتها يف جتاوز  كان الأمر يف املا�سي؛ وذلك بعد اأن عربت الدولة عن 

هذه املمار�سات...، كما اأن الجتهاد الق�سائي ببالدنا بخ�سو�س ق�سايا يتاأثر 

باملناخ ال�سيا�سي ال�سائد، حيث اأنه عرف تطورا مهما بعد اأن عرفت البالد 

اإ�سالحات على عدة م�ستويات.
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املنظومة  اإ�سالح  �رضورة  على  الإحلاح  الطبيعي  من  بدا  ثمة  ومن 

القانونية بخ�سو�س ق�سايا التعذيب يف ان�سجام مع ما ن�س عليه د�ستور 

2011، واللتزامات الدولية للمغرب يف هذا ال�سدد املتعلقة مبكافحة اجلرمية 

وبحقوق الإن�سان امل�سادق عليها واملن�سورة. وقد متت الإ�سارة اإىل اأن عددا 

من ف�سول الد�ستور املغربي )الف�سول 21 و22 و 23( تفتح الباب وا�سعا لرفع 

الغمو�س وال�سك والرتدد يف التعامل مع ق�سايا التعذيب و�سوء املعاملة، 

ويطرح على اجلميع حتمل امل�سوؤولية يف مواجهة هذه املمار�سات امل�سينة.

وهكذا، تبدو اأهمية  اإدماج املقت�سيات ذات ال�سلة بالتعذيب يف القانون 

الداخلي لتوفري اإطار قانوين، ي�سمح للق�ساء واملهن امل�ساعدة له ذات ال�سلة 

مبو�سوع التعذيب من ممار�سة اخت�سا�ساتها يف اإطار وا�سح.

وبخ�سو�س تعريف التعذيب، وخا�سة ما يتعلق ب«الآلم احلادة« ثم 

التاأكيد اأن احلماية من التعذيب و�سوء املعاملة ي�ستلزم تاأويال اإيجابيا وا�سعا. 

ويف عالقة بذلك من الواجب، ح�سب عدد من املداخالت، مراجعة تعريف 

قانونية حتمي  تر�سانة  وو�سع  الد�ستور،  من   22 املادة  �سوء  التعذيب يف 

املعتقل خالل البحث التمهيدي وت�سمن له حماكمة عادلة، حيث يرتقب من 

التعذيب و�سوء  الت�رضيع منع هذه اجلرمية، جرمية  التعديالت املنتظرة يف 

املعاملة واملعامالت املهنية واحلاطة من الكرامة ب�سكل  وا�سح ومف�سل.

كما ثم التداول بخ�سو�س م�ساألة ح�سول املعتقل منذ ال�ساعات الأوىل 

لعتقاله على املحامي والطبيب واإخبار عائلته واأقاربه، حيث مت اإبراز اأهمية 

التح�سي�س والتوعية على نطاق وا�سع  بحقوق املواطنني بهذا ال�سدد على 

نطاق وا�سع حتى ي�ستطيعون التمتع بها والدفاع عنها عند ال�رضورة من 

جهة، اإ�سافة اإىل اأهمية  العمل على تفعيلها واإقرار اجلزاء �سد من ينتهكها.
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التداول  مت  التي  املوا�سيع  من  كان  عدمه  من  التعذيب  اإثبات  عبء 

ذلك  م�سوؤولية  اأن  على  التاأكيد  ثم  الندوة، حيث  بخ�سو�سها خالل هذه 

ل تعود اإىل ال�سحية املفرت�سة للتعذيب بل تعود اإىل املمار�سني م�ساعدي 

العدالة وخا�سة اإىل الق�ساء.

من  لالإفالت  التعذيب  اإدعاء  م�ساألة  اإىل  التطرق  مت  بذلك،  �سلة  ويف 

اأن ي�سبح  احل�سول  اأنه �رضورة  اإىل  العقاب، حيث خل�ست بع�س الآراء 

منهجا  اأمرا  اعتقاله  مبكان  املعتقل  عائلة  واإخبار  والطبيب  املحامي  على 

منذ ال�ساعات الأوىل لالعتقال الذي لكون ذلك ي�سمح بحماية املعتقل من 

التعذيب من جهة وحماية ن ال�سابطة الق�سائية من اإدعاء املعتقل التعذيب، 

والعلمية  التكنولوجية  بالو�سائل  الق�ساء  دعم  اأهمية  على  التاأكيد  مت  بل 

اأهمية   اإىل  الإ�سارة  ال�سياق متت  التعذيب. ويف هذا  للبحث يف  ق�سايا 

توفري اللوجي�ستيك ال�رضوري لت�سوير جل�سات ال�ستنطاق �سورة و�سوتا.

للوقاية  ال�رضورية  ال�سمانات  الدولة و�سع  فاإن على  ويف كل الأحوال، 

اأم ل، مع الإحلاح  اإن كان هناك تعذيب  من التعذيب وت�سهيل التحقق 

على اأن هذا الأخري ل يجب اأن يتم عن طريق الت�رضيع، بل يجب احرتام 

ال�سلطة التقديرية للقا�سي يف هذا الباب، مع اعتماد الطب �سواء منه الطب 

ال�رضعي اأو الطب النف�سي، اإذ من احليوي تعزيز دور الق�ساء يف الوقاية من 

التعذيب و�سوء املعاملة.

التحجج  اأن  غري  املجال،  هذا  يف  املهمة  الو�سائل  من  الطبية  اخلربة 

بالتعذيب غالبا ما يتم اأثناء املحاكمة اأي بعد اأن متر فرتة مهمة عن �ساعة 

العتقال وتختفي كل اآثار حمتمل للتعذيب، الأمر الذي يبني اأهمية الطب 

النف�سي اإىل جانب الطب ال�رضعي يف هذا املجال. وبهذا اخل�سو�س. ويف 
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ا�سطنبول،  بربوتوكول  اأمكن  ما  التقيد  اأهمية  اإىل  واإ�سافة  بذلك،  ارتباط 

وجب تعزيز الطب ال�رضعي والنف�سي ببالدنا كما ونوعا، ومن متة �رضورة 

واملحلي،  واجلهوي  الوطني  امل�ستوى  على  ال�رضعي  للطب  وحدات  توفري 

وتاأهيلها مبا يكفل ح�سن �سريها. ومتكني الق�ساة من التكوين يف املجالت 

املرتبطة بالطب ال�رضعي لت�سهيل تعاملهم مع تقارير اخلرباء والأطباء.

كما اأن توثيق الأدلة املادية عن التعذيب، يتطلب اأن يكون اخلبري الطبينزيها 

مينح  واأن  الطبية،  الأخالقية  املعايري  احرتام  يحرتم  واأن  وخمت�سا.  وم�ستقال 

الأولوية مل�سلحة ال�سخ�س املفحو�س يف حالة وجود ثنائية يف الواجبات.

وفق  موؤ�س�ساتي،  واإطار  قانوين  نظام  و�سع  على  التاأكيد  مت  وهكذا، 

باإخراج  والإ�رضاع  ال�رضعي.  الطب  ملهنة  عليها،  املتعارف  الدولية  املعايري 

م�رضوع القانون حول الطب املذكور.

التكوين بخ�سو�س ق�سايا التعذيب، ل يجب اأن يقت�رض على العاملني 

من  الفئات  ي�سمل خمتلف  اأن  املهم  من  بل  والق�ساة  الطبي،  املجال  يف 

عن  ف�سال  املجال،  بهذا  ال�سلة  ذوي  و خمتلف  ودفاع  ق�سائية  �سابطة 

مناه�سة  جمال  يف  املتخ�س�سة  تلك  وخا�سة  املدين  املجتمع  منظمات 

التعذيب و�سوء املعاملة.

ويف ارتباط بذلك، مت التاأكيد على اأهمية اإعداد دلئل عملية وتطبيقية 

ت�سم املمار�سات والتجارب الناجحة املبذولة من طرف املكلفني باإنفاذ القانون، 

وتعميمها لتي�سري مهام عنا�رض ال�رضطة الق�سائية والق�ساة.

من اإعداد حممد بلوط

 مقرر عام
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برنامج اليوم الدرا�سي 

ال�سبت 14 فرباير 2015 التوقيت

ال�ستقبال، الت�سجيل، حفل �ساي 09:30-09:00

اجلل�سة الفتتاحية 

10:00-09:30

احلبيب بلكو�س، رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان ×�

والدميقراطية

اإي�ستري �سوفلبريجر، م�سوؤولة برنامج ال�رضق الأو�سط ×�

و�سمال اإفريقيا، جمعية الوقاية من التعذيب )�سوي�رضا( 

تعريف التعذيب بني الت�رضيع والجتهاد على امل�ستوى الدويل واأحكام القانون املغربي

مي�رضة اجلل�سة

ال�سعدية بلمري، قا�سية ونائبة رئي�س جلنة مناه�سة ×�

التعذيب

املتدخالن:×�

اآن لردي: م�ست�سارة يف ال�سوؤون القانونية واملرافعة، ×�

-جمعية الوقاية من التعذيب- �سوي�رضا 

اإدري�س بلماحي، اأ�ستاذ جامعي، ع�سو الهيئة املديرية ×�

ملركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

مناق�سة×�

12:30-10:00

وجبة غذاء
14:00-12:30

الجتهاد الق�سائي املغربي يف جمال التعذيب

مي�رض اجلل�سة :

اإدري�س بلماحي، اأ�ستاذ جامعي، ع�سو الهيئة املديرية ×�

ملركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

 املتدخالن :×�

احلبيب بيهي، اأ�ستاذ جامعي، حمامي، قا�سي �سابق ×�

»الجتهاد الق�سائي املغربي يف جمال التعذيب«

د. ف�سيلة اأيت بوغيمة، اأ�ستاذة بكلية الطب بالرباط، ×�

»احلجة املادية يف جمال التعذيب«

مناق�سة×�

17:00-14:00

اجلل�سة اخلتامية
17:00
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