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ويتك�ن  باملغرب،  ه�لندا  �سفارة  من  وبدعم  الإدماج  واإعادة  ال�سج�ن 

حت�سي�سي  ولقاء  متقدمة  تك�ين  وور�سة  تك�ين  ور�سات   )08( ثمان  من 

ودليل م�جه مل�س�وؤيل واأطر امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ح�ل ال�قاية من التعذيب 
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تـقديـم

يعترب التك�ين والتك�ين امل�ستمر من الدعامات الأ�سا�سية لإجناح اأي م�رشوع 

الب�رشي باعتباره رافعة ومدخال لرتجمة  اإ�سالحي من خالل الهتمام باملك�ن 

الختيارات املعتمدة من قبل الدولة اأو امل�ؤ�س�سات، �س�اء من خالل الت�رشيع اأو 

اللتزامات الدولية اأو اخلطط الإ�سرتاتيجية اأو كتج�سيد لإدارة �سيا�سية اأو لهذه 

العتبارات جميعها.

وقد حظي هذا البعد باهتمام خا�س من قبل املنتظم الدويل اأكدته مقت�سيات 

التفاقيات الدولية، واخلطط املعتمدة للنه��س به، وانخراط الآليات واملنظمات 

الدولية املخت�سة يف اإعمال مقت�سياته. كما اأن م�ساريع الإ�سالح وخطط عمل 

امل�ؤ�س�سات الر�سمية ال�طنية قد اأولته عناية خا�سة بالن�سبة للم�ظفني املكلفني 

باإنفاذ القان�ن. 

لالأمم  املتخ�س�سة  ال�كالت  من  وغريها  الي�ن�سك�  منظمة  اأولت  وقد 

يف  املعتمدة  والربامج  العمل  خطط  مثلته  للم��س�ع  بالغا  اهتماما  املتحدة 

اأ�سا�سي مرافق لنخراطه  الت�جه كاختيار  املغرب يف هذا  انخرط  املجال. وقد 

يف دينامية حق�ق الإن�سان ودولة القان�ن، وه� ما ترجمته عدة م�ساريع منها 

الربنامج ال�طني للرتبية على حق�ق الإن�سان واخلطة ال�طنية حلق�ق الإن�سان 

لفئات  امل�ستمر  والتك�ين  التك�ين  برامج  البعد يف  هذا  واإدماج  والدميقراطية 

متعددة من املكلفني ّباإنفاذ القان�ن )ق�ساة، اأمن، درك...(.

و�سمن هذا الإطار يندرج م�رشوع اتفاقية ال�رشاكة امل�قعة بني املندوبية العامة 

لإدارة ال�سج�ن واإعادة الإدماج ومركز درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية 

كاإطار للتعاون املمكن يف هذا املجال، وه� الإطار الذي مكن من بل�رة هذا 

والذي  باملغرب،  ه�لندا  �سفارة  قبل  من  وتعاون  بدعم  حظي  الذي  امل�رشوع 

يهدف اإىل تعزيز قدرات مدراء وم�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية يف جمال معاملة 

ال�سجناء وال�قاية من التعذيب.
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من  لل�قاية  ال�طنية  الآلية  اإحداث  مرافقة  اإطار  يف  امل�رشوع  هذا  وياأتي 

ال�سادر   76.15 رقم  القان�ن  اعتماد  بعد  الن�ر  �سرتى  التي  باملغرب  التعذيب 

باجلريدة الر�سمية عدد 6652 بتاريخ فاحت مار�س 2018 املتعلق باإعادة تنظيم 

املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�سان الذي �سيحت�سن هذه الآلية. وقد جاء اإحداث 

مناه�سة  لتفاقية  الختياري  الربوت�ك�ل  على  للم�سادقة  نتيجة  الآلية  هذه 

التعذيب، الذي يدع� اإىل ذلك، ف�سال عن متكني اللجنة الفرعية لهذه التفاقية 

من زيارة اأماكن احلرمان من احلرية ومراقبة مدى احرتام مقت�سيات التفاقية.

ول�سك اأن هذا امل�رشوع ي�سكل جزءا من ا�سرتاتيجية املندوبية العامة لإدارة 

و�سمنها  ور�سالتها  ب�ظائفها  النه��س  اإىل  الهادفة  الإدماج  واإعادة  ال�سج�ن 

�سمن  يدخل  اأنه  كما  القطاع.  يف  العاملني  تك�ين  بها  يحظى  التي  املكانة 

الهتمام البالغ الذي ي�ليه مركز درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية للتك�ين 

وتط�ير اخلربة وتعزيز القدرات اعتبارا ملكانتها البارزة يف النه��س بثقافة حق�ق 

الإن�سان وتق�ية �سيادة القان�ن. ويحظى امل�رشوع اأي�سا باهتمام وا�ستغال خا�سني 

لدى اململكة اله�لندية و�سفارتها باململكة املغربية.

املركزي  امل�ست�ى  على  �ستنظم  تك�ينية  ور�سات  اأربع  من  امل�رشوع  يتك�ن 

واإعادة  ال�سج�ن  لإدارة  العامة  للمندوبية  التابع  بتيفلت  الأطر  تك�ين  مبركز 

اإىل  اإ�سافة  واأربعة دورات تك�ينية جه�ية، ودورة تك�ينية متقدمة  الإدماج، 

لقاء حت�سي�سي م�جه لعم�م القطاعات والفاعلني املعنيني بامل��س�ع على امل�ست�ى 

احلك�مي واملدين.

كما ي�سمل اإعداد دليل م�جه للمدراء وامل�س�ؤولني والأطر العاملة بامل�ؤ�س�سات 

ال�سجنية اإىل جانب كتاب ي�سم اأهم الت�رشيعات و الآليات ال�طنية وال�سك�ك 

واملعايري الدولية ذات ال�سلة.

من خالل هذا العمل الذي ي�ؤطره فريق من اخلرباء املغاربة، ي�ساهم مركز 

العمل الإ�سالحي والتحديثي  درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية يف دعم 

الذي تق�م به املندوبية العامة لإدارة ال�سج�ن واإعادة الإدماج، كما اأنه يرتجم 

ت�جه املركز املت�ا�سل يف النه��س بثقافة حق�ق الإن�سان وتاأ�سيلها يف املمار�سة 

كدعامة  قدراتهم  وتعزيز  القان�ن،  باإنفاذ  املعنية  الفئات  من  فئة  لكل  املهنية 

وترجمة لختيارات املغرب يف جمال حق�ق الإن�سان.
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ولبد هنا من التعبري عن عميق �سكرنا لل�سيد املندوب العام وال�سيد الكاتب 

العام واأطر املندوبية واإدارة مركز تك�ين الأطر على التعاون املثمر واملقاربة البناءة 

يف بل�رة واإجناز هذا الربنامج بروح ت�ساركية منفتحة واإرادة وا�سحة للنه��س 

بهذا القطاع واأطره.

ه�لندا  �سفارة  املتمثل يف  امل�رشوع  ل�رشيكنا يف  م��س�ل  ال�سكر  اأن  كما 

التعاون  تعزيز  اإرادة  تردد، مبا يعك�س  املبادرة دون  التي دعمت هذه  باملغرب 

يف هذا املجال، والهتمام بدعم املجه�دات الرامية اإىل النه��س بثقافة حق�ق 

الإن�سان. وهنا لبد من ت�جيه ال�سكر والتقدير لل�سيدة �سفرية ه�لندا باملغرب 

والطاقم العامل معها على ما اأول�ه من عناية وتتبع للم�رشوع.

ويف الأخري، اأود اأن اأحيي فريق اخلرباء الذي اأعد الدليل وي�ؤطر هذا العمل، 

لفراخي وعمر بطا�س، على  بلماحي وم�سطفى  اإدري�س  الأ�ساتذة  واملتك�ن من 

اإىل  م��س�ل  ال�سكر  اأن  كما  امل�رشوع.  دعم  يف  وانخراطهم  الن�عي  عطائهم 

الدولية  وال�سك�ك  الت�رشيعية  الن�س��س  كتاب  اإعداد  على  بل�ط  حممد  ذ. 

والقيام باملراجعة الفنية للدليل، وال�سيدة نادية بلعتيق على ال�سهر املت�ا�سل على 

اجل�انب التنظيمية والل�جي�ستيكية.

اإن هذه امل�ساهمة، هي الأوىل من ن�عها بهذا احلجم بالن�سبة ملنظمة غري 

حك�مية يف هذا املجال، خا�سة اإذا اأ�سفنا لها برناجما �سابقا م�جه لالأطباء 

العاملني يف ال�سج�ن الذي بداأ اإجنازه يف نهاية �سنة 2017 بتعاون مع مركز 

امل�ساهمة  هذه  تك�ن  اأن  وناأمل  بجنيف.  امل�سلحة  للق�ات  الدميقراطية  املراقبة 

حمطة ذات فائدة ووقع لتط�ير اخلربة ومتلك مك�ن جديد يف ثقافة حق�ق 

الإن�سان من طرف العاملني بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية، ويك�ن لها اإ�سهام يف ت�فري 

�رشوط اأف�سل يف الأداء والتفاعل مع الآليات املخت�سة وطنيا ودوليا يف هذا 

الباب.

احلبيب بلك��س  

رئي�س مركز درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية





اجلزء الأول

اللتزامات الدولية يف جمال 

مناه�سة التعذيب ومعاملة ال�سجناء





الف�سل االأول:

االإطار القانوين للوقاية من التعذيب

وكالهما  بينهما  فيما  مرتابطني  مك�نني  من  القان�ين  الإطار  يتك�ن 

ملزم لل�سلطات العم�مية. اأولهما ي�ستمد ق�ته من ق�اعد دولية نا�سئة عن 

اتفاقات بني الدول، وثانيهما يجد مرجعتيه يف الت�رشيعات ال�طنية ال�سارية 

املفع�ل. �سنتطرق يف هذا اجلزء اإىل املك�ن الأول على اأن يتم التطرق اإىل 

الت�رشيعات ال�طنية اجلارية يف اأجزاء اأخرى من هذا الدليل. 

لها  اتفاقيات  ثالث  خالل  من  الدولية  التفاقية  الق�اعد  هنا  �سنتناول 

ارتباط وثيق بتدبري اأماكن احلرمان من احلرية. 

اأوال: العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

�سادقت عليه اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 16 دجنرب 1966، ودخل 

1976.�سنقت�رش يف هذه النقطة،على معاجلة 
1
حيز النفاذ بتاريخ 23 مار�س

املادة 10 من العهد لأنها تعالج مبا�رشة م��س�ع معاملة املعتقلني، وت�سمل 

اأفعال قد ل ت�سل اإىل حدة التعذيب ونرتك معاجلة هذه ال��سعية.

كما تن�س عليها املادة 7 من العهد اإىل النقطة الثانية املخ�س�سة لتفاقية 

مناه�سة التعذيب.

1- �سادقت اململكة املغربية يف العهد الدويل للحق�ق املدنية وال�سيا�سية بتاريخ 21 ماي 1979، 

ون�رش باجلريدة الر�سمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980.
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.1.مكونات املادة 10 من العهد

حتدد املادة 10 ثالثة التزامات:

• معاملة 	 حريتهم  من  املحرومني  الأ�سخا�س  جميع  معاملة  �رشورة 

اإن�سانية حترتم كرامتهم، كقاعدة ج�هرية وواجبة التطبيق عامليا )الفقرة 

الأوىل من املادة 10(.

• ف�سل املتهمني عن املحك�م عليهم )الفقرة 2 )اأ( من املادة 10( وكذا 	

اأ�رشع  ق�ساياهم يف  والبت يف  البالغني  عن  الأحداث  املتهمني  ف�سل 

وقت ممكن )الفقرة 2( )ب( من املادة 10(.

• عالقة الأ�سخا�س املحك�مني باملنظ�مة ال�سجنية، والتي يجب عليها 	

اأن ت�سعى اأ�سا�سا اإىل اإ�سالح ال�سجني واإعادة تاأهيله اجتماعيا )الفقرة 

الثالثة من املادة 10(.

ول تقراأ املادة 10 من املعهد ب�س�رة منعزلة عن تف�سري اللجنة املعنية 

.
2
بحق�ق الإن�سان لهذه املادة

عبارة  دللة  لنا  حددت  اأنها  املعنية،  اللجنة  تف�سريات  �سمن  ومن 

»ال�سخ�س املحروم من احلرية« اإذ اعتربت، اأن مقت�سيات املادة 10، تنطبق 

على »كل �سخ�س حمتجز يف �سجن اأو م�ست�سفى وبخا�سة م�ست�سفيات 

الأمرا�س العقلية اأو مع�سكر Camp احتجاز اأو م�ؤ�س�سة اإ�سالحية اأو يف 

.
3
اأي مكان اآخر«

انطالقا من ذلك، تك�ن ال�سلطات العم�مية ملزمة بالتقيد باملقت�سيات 

واملن�ساآت  امل�ؤ�س�سات  العهد يف جميع  املادة 10 من  املن�س��س عليها يف 

امل�ج�دة يف اإطار وليتها الق�سائية والتي يحتجز فيها اأ�سخا�س، حتى يف 

2 - اللجنة املعنية بحق�ق الإن�سان: التعليق العام رقم 21 املادة 10 املعاملة الإن�سانية لالأ�سخا�س 

املحرومني من حريتهم( الدورة 44 �سنة 1992

3 - الفقرة الثانية من التعليق العام رقم 21.
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.
4
حالة ما ف��ست تدبري مرفق العتقال كليا اأو جزئيا اإىل قطاع خا�س

.2.اإعمال املادة 10 من العهد

يتطلب اإعمال املادة10، اتخاذ العديد من الإجراءات �س�اء على �سعيد 

ال�سيا�سات العم�مية ذات ال�سلة بتدبري ف�ساءات احلرمان من احلرية، اأو ما 

املعنية بحق�ق  اللجنة  الت�رشيعية والتنظيمية. لذلك جند  بالتدابري  يرتبط 

الإن�سان، من خالل فح�سها للتقارير الدورية املرتبطة بالعهد الدويل للحق�ق 

اأنهم  يعتقدون  اأفراد  املحالة عليها من  ال�سكايات  اأو  ال�سيا�سية،  اأو  املدنية 

مت�رشرون من ممار�سات مل�ؤ�س�سات الدولة. تطالب الدول بت�فري معل�مات 

عن اأماكن العتقال وطرق معاملة ال�سجناء.

اأ-التزامات عامة

تتقاطع فيها ال�سيا�سة العم�مية املعنية بني عدة قطاعات اأو م�ؤ�س�سات، 

وذلك من قبيل:

• الأ�سخا�س 	 جميع  معاملة  ب�ساأن  والإدارية  الت�رشيعية  املقت�سيات 

املحرومني من احلرية؛

• مبعاملة 	 املتعلقة  للق�اعد  الناجع  الإعمال  لتتبع  املتخذة  الإجراءات 

الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم؛

• نظام الإ�رشاف على ال�سج�ن والتدابري املتخذة ملعاجلة الكتظاظ وعدم 	

مالءمة البنيات التحتية وانعدام ال�رشوط ال�سحية واملر�س و�س�ء التغذية 

والعنف بني ال�سجناء؛

• كيفية �سمان الإ�رشاف النزيه والتفتي�س امل�ستقل على مراكز الحتجاز؛	

• تعليم وتدريب امل�ظفني الذين لهم �سلطة على الأ�سخا�س املحرومني 	

4 - C. D .H : affaire Cabal et Bassini c. Australie.Communication 

N1020 /2002، par 7
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مبعاملة  املتعلقة  للق�اعد  امل�ظفني  ه�ؤلء  اإعمال  ومدى  احلرية،  من 

املحرومني من احلرية؛

• ظروف احتجاز طالبي اللج�ء واملهاجرين غري ال�رشعيني؛	

ب-مدى تطبيق معايري الأمم املتحدة املتعلقة مبعاملة ال�سجناء

اإجراءات يف �سبيل  اتخذته من  الدول، ت��سيح ما  اللجنة من  تطلب 

تطبيق املعايري الأممية املتعلقة بال�سجناء، وخا�سة: 

• مانيال 	 نيل�س�ن  )ق�اعد  ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا  النم�ذجية  الق�اعد 

2015(؛

• يتعر�س�ن 	 الذين  الأ�سخا�س  بحماية جميع  املتعلقة  املبادئ  جمم�عة 

لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن )1988(؛

• مدونة ق�اعد ال�سل�ك للم�س�ؤولني ال�ساهرين على اإنفاذ الق�انني )1979(؛	

• مبادئ اآداب مهنة الطب ذات ال�سلة بدور مهنيي ال�سحة، ول �سيما 	

الأطباء يف حماية املعتقلني واملحتجزين من التعذيب وغري ذلك من 

العق�بات اأو املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛ 

• ق�اعد الأمم املتحدة النم�ذجية لإدارة عدالة الأحداث.	

ج-تدبري املنظومة ال�سجنية

• النظام التاأديبي املعم�ل به يف ال�سج�ن، واحلب�س النفرادي، والحتجاز 	

يف ظل ظروف اأمنية م�سددة؛

• ظروف ت�ا�سل ال�سجني مع العامل اخلارجي؛	

• و�سائل معرفة ال�سجناء حلق�قهم ونظام معاجلة �سكاياتهم؛	

• عالج املتهمني واملحك�مني من الأحداث واليافعني؛	
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• نظام ف�سل معاملة الأ�سخا�س املتهمني عن الأ�سخا�س املدانني؛	

• ظروف اعتقال الأحداث، ف�سلهم عن البالغني، ا�ستفادتهم من التعليم 	

وت�ا�سلهم مع الأقارب؛

• الأ�سخا�س 	 تاأهيل  اإعادة  ل�سمان  والعملية  الت�رشيعية  التدابري  حتديد 

ونظام  والت�جيه،  املهني  والتك�ين  التعليم  فر�س  كت�فري  املدانني، 

.
5
م�ساعدة ال�سجناء بعد الإفراج عنهم

ثانيا: اتفاقية مناه�سة التعذيب

يعترب التعذيب يف القان�ن الدويل، جرمية حمرمة يف جميع الأوقات، 

ويجب معاقبة من يرتكبه. وكانت املادة ال�سابعة من العهد الدويل للحق�ق 

اأول معاهدة دولية يف جمال حق�ق الإن�سان، تن�س  املدنية وال�سيا�سية، 

الإن�سان   كرامة  اإىل حماية كل من  وتهدف  التعذيب،  على حظر  �رشاحة 

و�سالمته البدنية والعقلية، هكذا جاء احلظر بعبارات �ساملة ومطلقة غري 

. لتاأتي اتفاقية مناه�سة 
6
اأنها مل تعط اأي تعريف لدللة ومعنى التعذيب

حمددة  تدابري  وحتديد  التعذيب  لفعل  بتعريف   ،1984 �سنة  التعذيب 

مل�اجهته )املادة الأوىل( من جهة، وحظر جميع اأعمال املعاملة اأو العق�بة 

القا�سية اأو الإن�سانية اأو املهنية )املادة 16( من جهة اأخرى.

5- CCPR –C -2009 – 1 22 octobre 2010
6 - املادة 7 من العهد: »ل يج�ز اإخ�ساع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العق�بة القا�سية اأو 

الالاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة وعلى وجه اخل�س��س ل يج�ز اإجراء اأية جتربة طبية اأو عملية 

على اأحد دون ر�ساه احلر«.
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.1.تعريف التعذيب7

يعترب تعذيبا كل فعل ت�فرت فيه العنا�رش الثالثة الآتية:

اأ-اإحلاق اأمل عذاب �سديد ج�سدي اأو نف�سي وبطريقة عمدية:

لي�س من  التعذيب، لأنه  تعريف  الأ�سعب يف  العن�رش، ه�  يعد هذا 

ال�سهل حتديد “�سدة الأمل« لرتباطه مب�سائل ذاتية، تخ�س كل �سحية 

ال�سحية.  و�سخ�سية  الفعل  ارتكاب  �سياقات  فيها  وجتتمع  حدة،  على 

وتختلف اأي�سا »�سدة الأمل« بني الآلم النف�سية والآثار اجل�سدية للتعذيب.

وقد �ساهمت املحاكم الدولية يف ت��سيح هذا العن�رش، وما زالت تعمل 

اإجمال  وميكن  عليها.  تعر�س  التي  الق�سايا  ظروف  ح�سب  تط�يره  على 

العنا�رش املحددة لـ»�سدة الأمل« يف:

جن�س ×× النف�سية  اأو  اجل�سدية  والآثار  املعامالت  )مدة  الق�سية  ظروف 

8
وعمر ال�سحية وحالتها ال�سحية(.

اأو ×× الدينية  اأو  الثقافية  كبيئته  ال�سحية،  حميط  من  عنا�رش  اعتبار 

»�سدة  اأ�سا�سيا يف حتديد  ال�رشعي دورا  الطب  ويلعب   .
9
الجتماعية

الأمل اجل�سدي والنف�سي«.

7 - املادة الأوىل: »يق�سد« بالتعذيب اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد ج�سدي كان 

ثالث،  اأو من �سخ�س  ال�سخ�س،  اأم عقليا يلحق عمدا مبح�رش ما بق�سد احل�س�ل من هذا 

على معل�مات اأو على اعرتاف اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه لأي �سبب من الأ�سباب 

يق�م على التمييز اأيا كان ن�عه، اأو يخ��س عليه اأو ي�افق عليه اأو ي�سكت عنه م�ظف ر�سمي 

اأو اأي �سخ�س اآخر يت�رشف ب�سفته الر�سمية، ول يت�سمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�سئ فقط 

عن عق�بات قان�نية اأو املالزم لهذه العق�بات اأو الذي يك�ن نتيجة عر�سية لها«.ن�رشت اتفاقية 

مناه�سة التعذيب باجلريدة الر�سمية عدد 4440 بتاريخ 19 دجنرب 1996. 

8- C E D H : Irlande c. Royaume-Uni، 18 janvier 1978، par 162.
9- Cour Pénale de l’ex Yougoslavie، arrêt du 30 novembre 2005، par 237.
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ب-حتقيق غاية حمددة

وتعنى، اأن الق�سد من ممار�سة التعذيب ه� حتقيق هدف معني وحمدد، 

والذي ميكن اأن يك�ن:

على ×× اأو  معل�مات  على  ثالث  �سخ�س  اأو من  ال�سحية،  من  احل�س�ل 

اعرتاف؛

اأو ×× اأنه ارتكبه، ه�  اأو ي�ستبه يف  معاقبة ال�سخ�س على فعل ارتكبه، 

�سخ�س ثالث؛

اأو تخ�يف ال�سخ�س اأو اإرغامه ه� اأو �سخ�س ثالث؛××

ارتكاز التعذيب على اأي �سبب ميكن اعتباره ن�عا من التمييز.××

يت�سح من خالل هذه العنا�رش، اأن التعذيب لي�س عمال جمانيا، واإمنا 

تت�فر فيه نية جرمية وق�سد جنائي، يهدف اإىل حتقيق هدف حمدد.

يعترب تعذيبا كل فعل ت�فرت فيه العنا�رش الثالثة الآتية:

• اإحلاق اأمل عذاب �سديد ج�سدي اأو نف�سي وبطريقة عمدية	

• اأو 	 حتقيق غاية حمددة: من قبيل احل�س�ل من ال�سحية، 

من �سخ�س ثالث على معل�مات اأو على اعرتاف؛ اأو معاقبة 

ال�سخ�س على فعل ارتكبه، اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه، ه� اأو 

�سخ�س ثالث؛ اأو تخ�يف ال�سخ�س اأو اإرغامه ه� اأو �سخ�س 

ثالث، اأو ارتكاز التعذيب على اأي �سبب ميكن اعتباره ن�عا 

من التمييز.

• اأو مب�افقة من هيئة ر�سمية، 	 بالفعل، م�ظف عم�مي  يق�م 

اأو الأفراد بغ�س النظر عن ارتباطهم ال�ظيفي بدولة معينة، 

ل�سيما اإذا كانت اأفعال التعذيب ناجتة عن تق�سري الدول يف 

حماية الأ�سخا�س اخلا�سعني ل�ليتها الق�سائية.
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ج-يقوم بالفعل، موظف عمومي اأو مبوافقة من هيئة ر�سمية

ح�رشت املادة الأوىل من التفاقية م�س�ؤولية ممار�سة التعذيب يف اأع�ان 

الدولة، وهي نظرة تقليدية للقان�ن الدويل، على اعتبار اأنه يهم الدول، ول 

ي�سمل �سل�ك الفاعلني اخل�ا�س وه� الأمر الذي مت جتاوزه من خالل القان�ن 

اجلنائي الدويل-نظام روما الأ�سا�سي-اأو املحكمة الأوربية حلق�ق الإن�سان  

لت�سمل جترمي  اأعمالها  امتدت  التي   ،
10
الإن�سان بحق�ق  املعنية  اللجنة  اأو 

�سل�ك الأفراد بغ�س النظر عن ارتباطهم ال�ظيفي بدولة معينة، ل�سيما 

اأفعال التعذيب ناجتة عن تق�سري الدول يف حماية الأ�سخا�س  اإذا كانت 

اخلا�سعني ل�ليتها الق�سائية.

2.املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية واملعاملة املهنية

على عك�س التعذيب، ل ي�جد اأي تعريف يف التفاقيات الدولية للمعاملة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية واملعاملة املهينة، وت�ستمد التعاريف املخ�س�سة لهذه 

الت�رشفات، من ممار�سات املحاكم الدولية وهيئات حق�ق الإن�سان ،وبالع�دة 

للممار�سات املذك�رة، جندها تقيم:

• 	11
فرقا بني »املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية« و«املعاملة املهنية«

• بداية كان الفرق بني التعذيب وباقي اأفعال �س�ء املعاملة، يح�رش يف 	

درجة �سدة الأمل.

اأ-املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية

تتفق جميع الجتهادات على �رشورة ت�فر �رشطني، لكي ي��سف فعل 

ما باملعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية.

10 - Comité des droits de l’homme observation générale n° 20 par 13.

11- C E D H : Affaire Grecque، Comité des Ministres، 15 avril 1970.
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اأن يك�ن ×× حجم ق�س�ة الفعل، فكما ه� حال التعذيب الذي ي�سرتط 

اأن  تتطلب  الالاإن�سانية،  اأو  القا�سية  فاملعاملة   »aigue �سديدا  »العذاب 

.»sévèreيك�ن »الفعل قا�سيا

»العذاب  بني  ووا�سح  فا�سل  حد  اإقامة  العملية  الزاوية  من  ي�سعب 

الق�س�ة  حتديد  اإىل  الدولية  الهيئات  وتلجاأ  القا�سي«،  و»الفعل  ال�سديد« 

اعتمادا على عدة ع�امل: كاملدة التي ا�ستغرقتها املعاملة، واأثارها اجل�سدية 

والنف�سية، وجن�س و�سن واحلالة ال�سحية لل�سحية، والطرق امل�ستعملة. 

وتلعب ظروف ارتكاب الفعل دورا حا�سما يف تكييفه، فما ميكن اعتباره 

عمال قا�سيا اأو ل اإن�سانيا، يف حالة معينة، يعترب كفعل تعذيب يف حالة 

املحكمة  اعتربت  فرن�سا، حيث  ال�سلم�ين يف  كما حدث يف حالة  اأخرى، 

الأوروبية حلق�ق الإن�سان، اأن »املعامالت التي تعر�س لها ال�سحية لي�ست 

.
12
فقط عنيفة ولكنها �سنيعة ومهينة لأي �سخ�س كيفما كانت حالته«

تتفق جميع الجتهادات على �رشورة ت�فر �رشطني، لكي ي��سف 

فعل ما باملعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية :حجم ق�س�ة الفعل، واإتيان 

اآخر يت�رشف ب�سفة  اأو �سخ�س  الفعل من طرف �سخ�س عم�مي 

ر�سمية، اأو يحر�س على ارتكابها، اأو تتم مب�افقته اأو �سك�ته عليها

جتدر الإ�سارة اإىل اأنه ل ي�سرتط يف املعاملة القا�سية والالاإن�سانية، اأن 

يك�ن وراءها ق�سد حمدد، اأي حتقيق هدف معني. لذلك نرى اأن الفرق 

بينها واأفعال التعذيب يكمن اأ�سا�سا يف الغر�س من ال�سل�ك وعجز ال�سحية 

.
13
بدل من �سدة اأو ق�س�ة الأمل واملعاناة

12 - C E D H : Selmounic. France Arrêt de la Grande chambre du 28 

juillet 1998، par 24 à 26.

13 - اإدري�س بلماحي، املتطلبات القان�نية والإجرائية ملناه�سة التعذيب وال�قاية منه، يف م�ؤلف 

الجتهاد الق�سائي يف جمال التعذيب من�س�رات مركز درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية 

وجمعية ال�قاية من التعذيب ب�س�ي�رشا، اأبريل 2015 �س 41 اإىل 59.
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اإتيان الفعل من طرف �سخ�س عم�مي××

يف  ي�سرتط  التعذيب،  باأفعال  اخلا�سة  النقطة  يف  واأ�رشنا  �سبق  كما 

املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية، اأن يق�م بها م�ظف عم�مي اأو �سخ�س اآخر 

يت�رشف ب�سفة ر�سمية، اأو يحر�س على ارتكابها، اأو تتم مب�افقته اأو �سك�ته 

عليها.

ب-املعاملة املهينة

تتحقق املعاملة املهنية، يف حالة القيام باإذلل �سخ�س اأو اأكرث اأو احلط 

من قدره اأو انتهاك كرامته. حيث اعتربت جلنة ال�قاية من التعذيب الأوربية، 

اأن عدم متكني املراأة من احل�س�ل على احلاجيات ال�سحية اخلا�سة بالن�ساء، 

.
14
ي�سكل يف حد ذاته معاملة مهينة

عالوة على ذلك ميكن اأن تاأخذ اخللفية الثقافية لل�سحية بعني العتبار 

.
15
لتحديد اأن ت�رشفا معينا، ي�سكل معاملة مهينة

.3.خ�سائ�ص حظر التعذيب والتزامات الدول

اأ-الطبيعة املطلقة حلظر التعذيب واأفعال �سوء املعاملة

يعترب حظر التعذيب و�س�ء العاملة مطلقا، وغري قابل لأي ا�ستثناء، ويف 

اتفاقية  اأو  وال�سيا�سية،  املدنية  للحق�ق  الدويل  العهد  ف�س�اء  الظروف.  جميع 

مناه�سة التعذيب فاإنهما ل يجيزان التذرع بالأو�ساع ال�ستثنائية، من قبيل:

• حالة احلرب اأو التهديد باحلرب؛	

• ال�سطرابات ال�سيا�سية الداخلية؛	

14 - C P T : 10 ème rapport général d’activités du C P T، décembre 1999، 
par 31
15- Eléments des crimes : Notes explicative : la structure des éléments 
des crimes de génocide des crimes de guerre en application des articles 
6 et 7 du Statut de Rome  
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• حالت الط�ارئ؛	

• التذرع بتلقي الأوامر الرئا�سية؛	

ول تقبل، التفاقيتان املذك�رتان، اأن يتمتع مرتكب الأفعال املحظ�رة 

.
16
بالعف�، اأو اأن ي�سملها تقادم

ب-التزامات الدول مبوجب اتفاقية مناه�سة التعذيب

تلتزم الدول باتخاذ الإجراءات التالية:

اتخاذ اإجراءات ت�رشيعية اأو اإدارية اأو ق�سائية فعالة ملنع التعذيب )املادة 1(؛××

تك�ين ال�ساهرين على اإنفاذ القان�ن والأطباء وكل من له عالقة بالت�قيف ××

والعتقال على مقت�سيات منع التعذيب )املادة 10(؛

املراقبة امل�ستمرة لطرق ال�ستنطاق واأماكن الت�قيف والعتقال )املادة 11(؛××

اإجراء حتقيق �رشيع ونزيه يف ادعاءات التعذيب )املادة 12(؛××

ا�ستبعاد جميع الأق�ال املنتزعة ب�ا�سطة التعذيب )م 15(؛××

اإلزامية تع�ي�س ال�سحايا )م14(؛××

عدم طرد اأو اإعادة اأو ت�سليم �سخ�س �سيك�ن عر�سة للتعذيب )املادة 3(؛××

الإقرار بال�لية الق�سائية العاملية يف ق�سايا التعذيب )املادتان 5 و9(.××

مناه�سة  اتفاقية  من   2 واملادة  وال�سيا�سية،  املدنية  للحق�ق  الدويل  العهد  من   4 املادة   -16

التعذيب،

• بيان جلنة مناه�سة التعذيب عقب اأحداث 11 �ستنرب 2001، الفقرتان 17 و18.	

• املالحظة العامة رقم 29 للجنة املعنية بحق�ق الإن�سان يف 2001، الفقرة 7.	
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املتحدة  االأمم  باتفاقية  امللحق  االختياري  الربوتوكول  ثالثا: 

ملناه�سة التعذيب

يقع على عاتق الدول، مب�جب القان�ن الدويل اللتزام باحرتام وتطبيق 

وال�سهر على احرتام ق�اعد اتفاقيات حق�ق الإن�سان.

ويف جمال مناه�سة التعذيب فزيادة على ال�سهر على جناعة الإجراء 

من  لل�قاية  واآليات  اإجراءات  باتخاذ  مطالبة  فهي  التعذيب،  ملنع  املتخذة 

، بهدف خلق مناخ تقل فيه، اإن مل تنعدم ممار�سات التعذيب، 
17
التعذيب

اأو احليل�لة دون تكرار مثل هاته املمار�سات.

لتحقيق هذا الغر�س، اعتمدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بروت�ك�ل 

18 دجنرب  التعذيب يف  ملناه�سة  املتحدة  الأمم  باتفاقية  ملحقا  اختياريا 

.
18
2002، ودخل حيز التنفيذ يف 22 ي�ني� 2006، وو�سلت اأطرافه 87 دولة

.1.اأهداف الربوتوكول

يهدف الربوت�ك�ل اإىل حتقيق هدفني:

• فيها 	 يحرم  التي  الأماكن  جلميع  ال�طنية  والهيئات  الدولية  الآليات  زيارة 

ت�قيف  مراكز  ال�سج�ن،  والدرك،  ال�رشطة  )مراكز  حريتهم  من  الأ�سخا�س 

املهاجرين، واملراكز ال�ست�سفائية للطب النف�سي ومراكز احلماية الجتماعية...(

• اإقامة اآلية وطنية لل�قاية من التعذيب، بغر�س املراقبة املنتظمة جلميع 	

اأماكن احلرمان من احلرية، وتقدمي ت��سيات اإىل ال�سلطات املعنية بهدف 

حت�سني و�سعية الأ�سخا�س املحرومني من احلرية، واأن تقدم املالحظات 

الق�انني  م�ساريع  اأو  املفع�ل  ال�سارية  الق�انني  بخ�س��س  والقرتاحات 

.
19
ذات ال�سلة بتدبري اأماكن احلرمان من احلرية

17 - املالحظة العامة رقم 20 ل�سنة 1992 للجنة املعنية بحق�ق الإن�سان الفقرة الثامنة.

18 - �سادقت 87 دولة على الربوت�ك�ل ووقعتعليه14 دولة، وذلك يف حدود 15 يناير 2018.

19- املادتان الأوىل والتا�سعة ع�رشة من الربوت�ك�ل.
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.2.االآليات املحدثة من طرف الربوتوكول االختياري

اأ-اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب

 ،
20
اأحدثت اللجنة الفرعية يف 18 دجنرب 2006، وتتك�ن من 25 خبريا

وحددت لها وظيفتان:

اأ.1 الزيارات املنتظمة جلميع اأماكن العتقال

ميكن للجنة القيام بزيارات منتظمة لكل اأماكن حرمان الأ�سخا�س من 

احلرية، والتي ل ي�سمح فيها لالأفراد بحرية املغادرة، �س�اء كان ذلك باأمر من 

، وذلك من اأجل ال�ق�ف على الحتمالت املمكنة 
21
�سلطة ق�سائية اأو اإدارية

ملمار�سة التعذيب بالأماكن املذك�رة.

بخ�س��س  املعنية  الدولة  اإىل  ت��سيات  اللجنة  ت�جه  زياراتها،  وعقب 

فر�سة  اللحظة،  هذه  وت�سكل   .
22
احلرية من  املحرومني  الأ�سخا�س  حماية 

لإقامة ح�ار وا�سح وبناء بني اللجنة و�سلطات الدولة، بهدف الت��سل اإىل 

اأجنع ال�سبل لإقامة منظ�مة وقاية من التعذيب فاعلة.

تلتزم الدول من جانبها بـ:

اإىل ×× بال��س�ل  لها  وال�سماح  اأرا�سيها،  ف�ق  الفرعية  اللجنة  ا�ستقبال 

.
23
جميع اأماكن العتقال

متكني اللجنة الفرعية من كل املعل�مات التي تطلبها فيما يتعلق بعدد ××

اأو ت�قيفهم، وكذا  الأ�سخا�س املحرومني من احلرية واأماكن اعتقالهم 

؛
24
املعل�مات املتعلقة مبعاملتهم وظروف احتجازهم

20 - حددت امل�اد 2 و5 اإىل 10 من الربوت�ك�ل كيفية انتخاب اخلرباء وال�رشوط املطل�بة فيهم.

21 - املادتان 4 و11 من الربوت�ك�ل

22 - املادة -11اأ -من الربوت�ك�ل.

23 - املادة 12 مقطع اأ

24 - املادة 12 مقطع ب واملادة 14 فق 1، املقطعان« اأ« و« ب«.
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حرية اختيار الأماكن املقرر زيارتها والأ�سخا�س الذين �ستتم مقابلتهم، ××

؛
25
واأن تتم املقابالت على انفراد

اإذا  الحتجاز  اأماكن  اأحد  زيارة  تاأجيل  يج�ز  اأنه  اإىل  الإ�سارة،  جتدر 

ما ت�فرت اأ�سباب وجيهة لها عالقة بالدفاع ال�طني اأو ال�سالمة العامة اأو 

.
26
الك�ارث الطبيعية اأو ا�سطراب خطري يف املكان املزمع زيارته

وبطريقة  الفرعية  اللجنة  تقدم  الدول،  مع  احل�ار  لتعزيز  منها  و�سعيا 

�رشية ت��سياتها ومالحظاتها اإىل الدول الطرف املعنية، ول تن�رش تقريرها 

اإل م�سح�با باملالحظات التي ت��سلت بها من طرف هذه الدولة، واإذا ما 

ن�رشت هذه الأخرية جانبا من التقرير، يج�ز للجنة ن�رشه كامال اأو القت�سار 

اللجنة  مع  الطرف  الدولة  تعاون  عدم  حالة  اأما يف   
27
منه جزء  ن�رش  على 

الفرعية، اأو عدم اكرتاثها بت��سياتها يج�ز للجنة مناه�سة التعذيب، اإ�سدار 

بيان ح�ل امل��س�ع اأو ن�رش تقرير اللجنة الفرعية لل�قاية من التعذيب وفق 

م�سطرة حتددها الفقرة الرابعة من املادة 16 من الربوت�ك�ل الختياري.

املتحدة  الأمم  باتفاقية  امللحق  الختياري  الربوت�ك�ل  يهدف 

ملناه�سة التعذيب اإىل حتقيق هدفني يتمثالن يف زيارة الآليات 

فيها  يحرم  التي  الأماكن  جلميع  ال�طنية  والهيئات  الدولية 

الأ�سخا�س من حريتهم، واإقامة اآلية وطنية لل�قاية من التعذيب، 

بغر�س املراقبة املنتظمة جلميع اأماكن احلرمان من احلرية، وتقدمي 

ت��سيات اإىل ال�سلطات املعنية بهدف حت�سني و�سعية الأ�سخا�س 

املحرومني من احلرية، واأن تقدم املالحظات والقرتاحات بخ�س��س 

الق�انني ال�سارية املفع�ل اأو م�ساريع الق�انني ذات ال�سلة.

25 - املادة 14 فق2 املقاطع »ج«، و«د« و »هـ«.

26 - املادة 14 الفقرة الثانية.

27 - املادة 16، فق 1 اإىل3 من الربوت�ك�ل.
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اأ.2 توفري ال�ست�سارة للدول الأطراف

تعمل اللجنة الفرعية على:

• تقدمي ال�ست�سارة للدول الأطراف بخ�س��س اإحداث الآليات ال�طنية 	

وتدبريها؛

• دعم قدرات الآلية ال�طنية من حيث التك�ين وت�فري امل�ساعدة التقنية،	

• حماية 	 لتعزيز  ال�طنية،  لالآليات  مبا�رشة  وامل�ساعدة  امل�س�رة  ت�فري 

الأ�سخا�س املحرومني من احلرية؛

• تقدمي الت��سيات اإىل الدول الأطراف بهدف تعزيز قدرات وولية الآليات 	

28
ال�طنية.

ب-الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

تعترب الآلية ال�طنية، كهيئة تكاملية مع اللجنة الفرعية لتعزيز جناعة 

منظ�مة ال�قاية من التعذيب، من خالل �سمان ا�ستمرار رقابة اأماكن احلرمان 

من احلرية، لأنها مت�اجدة بالبلد مما ي�سمح لها بالقيام بزيارات متكررة 

وم�ستمرة على عك�س زيارة اللجنة الفرعية التي تكت�سي طابعا متقطعا.

وتقا�س جدية وفعالية الآلية ال�طنية انطالقا من ال�ستقاللية التي تت�فر 

اجلزء  يف  اأكرث  بالتف�سيل  و�سنتطرق  اإليها.  امل�ك�لة  وال�سالحيات  عليها، 

الرابع من هذا الدليل اإىل م�ا�سفاتها واأدوارها والقان�ن املنظم لها مب�جب 

القان�ن الدويل وال�طني.

28 - املادة 11 من الربوت�ك�ل.





الف�سل الثاين: 

قواعد ومبادئ االأمم املتحدة ملعاملة ال�سجناء

اأوال: مبادئ توفري �سمانات معاملة اإن�سانية لل�سجناء

اإذا كانت الق�اعد غري ملزمة للدول كما ه� حال املقت�سيات التعاهدية 

الناجتة عن معاهدات بني الدول، فاإنها ت�سكل ق�اعد مرجعية عاملية لتدبري 

امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ومعاملة ال�سجناء، م�ستلهمة من مبادئ الإعالن العاملي 

حلق�ق الإن�سان بهدف اإ�سفاء الطابع الإن�سان ي على العدالة اجلنائية.

تنق�سم ق�اعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجناء اإىل ثالثة اأق�سام: 

مبادئ ت�فر حماية عامة مثل ق�اعد نيل�س�ن مانديال، و ق�اعد 

ت�فر حماية خا�سة لفئات حمددة مثل االن�ساء والأحداث، وق�اعد 

ت�فر بيئة اعتقال اآمنة و�سمانة ملعاملة اإن�سانية لل�سجناء من قبيل 

مدونة ق�اعد �سل�ك امل�ظفني املكلفني باإنفاذ القان�ن؛ ومبادئ 

ول�سيما  ال�سحيني  امل�ظفني  بدور  املتعلقة  الطب  مهنة  اآداب 

الأطباء يف حماية ال�سجناء واملحتجزين.

ميكن تق�سيم ق�اعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجناء اإىل ثالثة اأق�سام:

.1.مبادئ توفر حماية عامة

• الق�اعد النم�ذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )ق�اعد نيل�س�ن مانديال(؛	

• يتعر�س�ن 	 الذين  الأ�سخا�س  بحماية جميع  املتعلقة  املبادئ  جمم�عة 

لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن؛
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• املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء؛	

• ق�اعد الأمم املتحدة الدنيا النم�ذجية للتدابري غري الحتجازية )ق�اعد 	

ط�كي�(؛

• املبادئ الأ�سا�سية ل�ستخدام برامج العدالة الت�ساحلية يف امل�سائل اجلنائية.	

.2.قواعد توفر حماية خا�سة لفئات حمددة

الحتجازية •× غري  والتدابري  ال�سجينات  ملعاملة  املتحدة  الأمم  ق�اعد 

للجانحات )ق�اعد بانك�ك(؛

الأحداث •× �س�ؤون ق�ساء  النم�ذجية لإدارة  الدنيا  املتحدة  الأمم  ق�اعد 

)ق�اعد بيجني(؛

مبادئ الأمم املتحدة الت�جيهية ملنع جن�ح الأحداث )مبادئ الريا�س •×

الت�جيهية(؛

ق�اعد الأمم املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم.•×

اإن�سانية  ملعاملة  اآمنة و�سمانة  اعتقال  بيئة  .3.قواعد توفر 

لل�سجناء

مدونة ق�اعد �سل�ك امل�ظفني املكلفني باإنفاذ القان�ن؛××

ال�سحيني ول�سيما ×× امل�ظفني  بدور  املتعلقة  الطب  اآداب مهنة  مبادئ 

الأطباء يف حماية ال�سجناء واملحتجزين من التعذيب وغريه من �رشوب 

املعاملة اأو العق�بة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهنية؛

قبل ×× من  النارية  والأ�سلحة  الق�ة  ا�ستخدام  ب�ساأن  الأ�سا�سية  املبادئ 

امل�ظفني املكلفني باإنفاذ الق�انني؛

املبادئ املتعلقة بالتق�سي والت�ثيق الفعالني ب�ساأن التعذيب وغريه من �رشوب ××

املعاملة اأو العق�بة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة )بروت�ك�ل ا�سطنب�ل(؛
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مبادئ الأمم املتحدة وت�جيهاتها بخ�س��س احل�س�ل على امل�ساعدة ××

القان�نية يف نظم العدالة اجلنائية.

جتدر الإ�سارة اإىل �رشورة الأخذ بعني العتبار املالحظات التالية:

تداخل وتكامل خمتلف الق�اعد واملبادئ امل�سار اإليها، فهي تعرب عن . 1

فيها  مبا  ال�سجناء،  مبعاملة  ال�سلة  ذات  املعايري  تعرفه  الذي  التط�ر 

اإقرار مبادئ متاأتية من ممار�سات ف�سلى اأو اللج�ء اإىل مبادئ خا�سة 

حلماية فئات تعد ه�سة جمتمعيا )ن�ساء، اأطفال، اأحداث يافعني...(؛

امل�ؤ�س�سات . 2 بال�سيا�سة اجلنائية، وعالقة  يتعلق  املبادئ  تلك  بع�س من 

ال�سجنية بها، اأنها تدبر نتائجها واختاللتها؛

لن نتطرق يف هذا الدليل ملبادئ اآداب مهنة الطب، اأو املتعلقة بت�ثيق . 3

اأفعال التعذيب وغريه من �رشوب �س�ء املعاملة، لأنها كانت م��س�ع 

29
الدليل اخلا�س بتعزيز قدرات اأطباء ال�سج�ن املغربية؛

اأحد . 4 ال�سجناء،  ملعاملة  املتحدة  الأمم  ومبادئ  ق�اعد  ت�سكل  راهنا 

املعايري الأ�سا�سية التي تعتمد عليها اآليات حق�ق الإن�سان  الأممية، يف 

30
تقييمها ملدى احرتام الدول للتزاماتها.

الدولية  املعايري  املغربي،  القان�ين  الإطار  املغربية  ال�سج�ن  اأطباء  قدرات  »تعزيز  دليل   -  29

واملمار�سات اجليدة يف جمال ال�رشوط العامة الحتجاز« والذي كان م��س�ع �ست )06( دورات 

تدريبية لالأطباء باملركز ال�طني لتك�ين الأطر بتفلت بتنظيم واإ�رشاف من مركز درا�سات حق�ق 

الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف للمراقبة الدميقراطية على الق�ات امل�سلحة ما بني دجنرب 

2017 وفرباير 2018.

30-الهيئات التعاهدية: جلنة مناه�سة التمييز العن�رشي، جلنة احلق�ق القت�سادية والجتماعية، 

اللجنة املعنية بحق�ق الإن�سان، جلنة مناه�سة التعذيب،جلنة مناه�سة جميع اأ�سكال التمييز 

�سد املراأة، جلنة حق�ق الطفل، جلنة حق�ق املهاجرين، جلنة حق�ق الأ�سخا�س يف و�سعية 

اإعاقة، اللجنة املعنية بحالت الختفاء الق�رشي.

• جمل�س حق�ق الإن�سان من خالل ال�ستعرا�س الدوري.	

• املقررين اخلا�سني، كاملقرر اخلا�س ح�ل ق�سايا التعذيب او جمم�عة العمل ح�ل 	

العتقال التع�سفي.
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اإليها، كنظام من�ذجي واحد لإدارة . 5 امل�سار  املبادئ والق�اعد  ل تعترب 

عامليا  عليها  مت�افق  وممار�سات  مبادئ  واإمنا  ال�سجنية،  امل�ؤ�س�سات 

باعتبارها ممار�سات ف�سلى يف جمال معاملة ال�سجناء واإدارة ال�سج�ن؛

�سنعتمد يف هذا الدليل، على معاجلة ق�اعد الأمم املتحدة النم�ذجية . 6

؛ مع الإ�سارة 
31
الدنيا ملعاملة ال�سجناء، امل�سماة »ق�اعد نيل�س�ن مانديال«

اإىل الق�اعد ذات ال�سلة يف باقي ال�ثائق الأخرى، كلما دعت احلاجة 

اإىل ذلك.

ثانيا: قواعد نيل�سون مانديال

تعترب الق�اعد النم�ذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، منذ اعتمادها يف م�ؤمتر 

املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني بتاريخ 1955، مبثابة  الأمم 

احلد الأدنى املعرتف به عامليا يف الق�سايا املت�سلة بالعتقال والحتجاز.

اإقرارها،  كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك، خ�سعت الق�اعد املذك�رة منذ 

ل�سيما  املعياري،  والتط�ر  املجتمعية  التح�لت  مل�اكبة  تعديالت  لعدة 

املعاهدات ذات ال�سلة بحق�ق الإن�سان.

اأن  اجلرمية ومكافحتها يجب  اأن منع  املبتغى من ذلك يف  ويتمح�ر 

ويراعي  للم�ساءلة  يخ�سع  ومن�سف،  فعال  جنائية  عدالة  نظام  على  يق�م 

العتبارات الإن�سانية وملتزم بتعزيز حماية حق�ق الإن�سان.

ومنهجيا �سنق�سم 121 قاعدة املك�نة لق�اعد نيل�س�ن مانديال، اإىل �ستة 

اأق�سام وهي:

املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء؛. 1

ال�رشوط العامة لالعتقال؛. 2

الق�اعد ا�سم »ق�اعد نيل�س�ن مانديال«، تكرميا لإرث الرجل يف جمال  اأطلق على تلك   -31

الكفاح من اأجل حق�ق الإن�سان ومكافحة العن�رشية وتعزيز الدميقراطية وال�سلم.
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العمل بال��سط ال�سجني؛. 3

نظام الن�سباط والتاأديب بال��سط ال�سجني؛. 4

عنا�رش التاأهيل والإدماج  بعد الإفراج عن املعتقل؛. 5

اأهمية التفتي�س واملراقبة.. 6

.1.املبادئ االأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء

الإن�سانية  املعاملة  ومنطلق  الأوىل،  الركيزة  الأ�سا�سية،  املبادئ  ت�سكل 

مبعاملة  ال�سلة  ذات  املتحدة  الأمم  وثائق  جميع  يف  وذلك  لل�سجناء، 

ال�سجناء، وبخ�س��س “ق�اعد نيل�س�ن مانديال” فاإنها م�سمنة يف الق�اعد 

اخلم�سة )05( الأوىل، وهي كالآتي:

احرتام الكرامة الإن�سانية للمعتقل؛××

حظر التعذيب وجميع اأ�سكال �س�ء املعاملة؛××

معاملة ال�سجناء دون متييز؛××

هدف العتقال ه� حماية املجتمع وتفادي حالت الع�د؛××

املعتقلني والعاملني وامل�ردين والزوار، مكانة مركزية يف ×× اأمن  يكت�سي 

.
32
تدبري ال�سج�ن

فمن  عم�مية،  �سلطات  عهدة  يعتربون يف  املعتقلني  ك�ن  من  انطالقا 

على  واحلفاظ  والعقلية،  اجل�سدية  �سالمتهم  تاأمني  على  ال�سهر  واجبها 

32 - جند نف�س املبادئ الأ�سا�سية يف ال�ثائق التالية:

• جمم�عة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�س�ن لأي �سكل من اأ�سكال 	

الحتجاز اأو ال�سجن دجنرب 1988 )احلماية من الحتجاز 1988( املبادئ من 1 اإىل 5.

• املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء دجنرب 1990 )معاملة ال�سجناء 1990(، املبادئ من 1 	

اإىل 5.

• ق�اعد الأمم املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث املحرومني من حريتهم )ق�اعد هافانا دجنرب 	

1999( الفقرات 1 و 3 و اإىل 8.

• ق�اعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري البديلة لالعتقال بخ�س��س اجلانحات 	

)ق�اعد بانك�ك دجنرب 2010( القاعدة رقم 1.
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للدولة مب�جب  امللزمة  الق�اعد  الق�اعد متثل جزءا من  تلك  كرامتهم لأن 

.
33
التزاماتها التعاهدية

كما اأن تلك الق�اعد ت�سكل اخليط الناظم للتحقق من ظروف العتقال، 

و�رشوطه املادية وكذا معاملة ال�سجناء.

33 - جند نف�س الق�اعد يف معاهدات حق�ق الإن�سان والقان�ن الدويل الإن�ساين التي �سادق 

عليها املغرب ون�رشها بجريدة الر�سمية وهي:

يف جمال حق�ق الإن�سان

• العهد الدويل للحق�ق املدنية وال�سيا�سية )اجلريدة الر�سمية ج ر عدد 3525 بتاريخ 21 	

ماي 1980(؛

• العهد الدويل للحق�ق القت�سادية والجتماعية والثقافية )ج ر عدد 3525 بتاريخ 21 	

ماي 1980(؛

• التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رشي )ج ر عدد 2988 بتاريخ 	

04 فرباير 1970(؛

• اتفاقية مناه�سة التعذيب والعق�بة واملعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة )ج ر عدد 	

4440 بتاريخ 19 دجنرب 1996(؛

• الربوت�ك�ل الختياري املرفق باتفاقية مناه�سة التعذيب)ج ر عدد  بتاريخ  (؛	

• اتفاقية حق�ق الطفل )ج ر عدد 440 بتاريخ 19 دجنرب 1996(	

• الربوت�ك�ل الختياري لالتفاقية حق�ق الطفل ب�ساأن ا�سرتاك الأطفال يف النزاعات امل�سلحة 	

)ج ر عدد 191 بتاريخ 1 مار�س 2014(؛

• الربوت�ك�ل الختياري لتفاقية حق�ق الطفل ب�ساأن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف 	

البغاء ويف امل�اد الإباحية )ج ر 5191(؛

• اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )ج ر عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 	

2001(؛

• 	 6015 عدد  ر  )ج  اأ�رشهم  واأفراد  املهاجرين  العمال  كل  الدولية حلماية حق�ق  التفاقية 

بتاريخ 23 يناير 2012(؛

• بتاريخ 12 �ستنرب 	 الدولية حلق�ق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة )ج ر عدد 5977  التفاقية 

2011(؛

• الربوت�ك�ل الختياري لتفاقية حق�ق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة )ج ر عدد 5977 بتاريخ 	

12 �ستنرب 2011(؛

• التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء الق�رشي )جر عدد 6078 بتاريخ 	

30 غ�ست 2013(؛

• يف جمال القان�ن الإن�ساين الدويل	

• اتفاقيات جنيف الأربعة ل�سنة 1949 ان�سم اإليها املغرب بتاريخ 26 ي�لي�ز 1956.	

• الربوت�ك�لن ال�سافيان لتفاقية جنيف )ج ر عدد 6001 يف 5 دجنرب 2011(.	
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اجتاه  تع�سف  خماطر  اأو  ه�سا�سة  تفرز  اأن  ميكنها  ال�سجن  فاأو�ساع 

اأو ملجرد  اآخرين،  اأو من قبل معتقلني  اإداري  اإما ب�سبب ت�رشف  معتقلني 

طبيعة الت�اجد بال�سجن )قطيعة مع العامل اخلارجي، اأو ل�سع�بة التاأقلم مع 

ال��سع اجلديد، مما قد ي�لد لدى ال�سجني اإح�سا�سا بانعدام الأمن  ( لهذا 

فت�فر ال�سمانات املذك�رة من �ساأنه احلد من خماطر اله�سا�سة وم�ساعدة 

ال�سجني على التاأقلم مع و�سع العتقال.

فنجاح هذا النهج، ي�سكل �سمانة رئي�سية لتحقيق الهدف الأ�سمى من 

العتقال، األ وه� حماية املجتمع، من خالل ت�اجد املعتقل يف مكان اآمن، 

وبداية العمل على تاأهيله لندماج جمتمعي بعد ق�ساء عق�بته.

 فتح�سني واأن�سنة �رشوط العتقال �ستك�ن ب�ابة اأ�سا�سية ت�سهل عملية 

الإدماج  امل�ستقبلي، وتعترب يف حد ذاتها، نقطة اإيجابية حت�سب لتدبري 

.
34
ناجع لل�سج�ن

.2.ال�رشوط العامة لالعتقال

اأ.ال�ستقبال بال�سجن

فر�سة  مرة،  لأول  معتقال  كان  اإذا  خ�س��سا  ال�سجني،  ا�ستقبال  يعد 

�سانحة لإدماجه يف منظ�مة �سجنية، كما حددناها يف النقطة ال�سابقة، ل 

كما يت�قعها، اأو يت�س�رها ه�، فهي فر�سة لأن يتم اإفهامه حق�قه وال�اجبات 

التي تقع على عاتقه. وهي فر�سة اأ�سا�سية للم�ساهمة يف اإ�ساعة مناخ يطبعه 

34 - ملزيد من الطالع انظر:

	• ONUOC : Evaluer le respect des règles de Nelson Mandela. Liste de contrôle 
à l’intention des mécanismes d’inspection interne P 13-19 NewYork 2017. 

Disponibleau site web : www. unodc. org .
	• Andrew Coyle : Gérer les prisons، dans le souci du respect des droits de l’homme. 

Manuel destiné au personnel pénitentiaire. second édit : 2009. p 11- 15. Disponible 
au site web : www. Prisonstudies. Org .
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احرتام كرامة الإن�سان من خالل ال�ق�ف على ال��سعية ال�سحية للمعتقل 

يف الفرتة ال�سابقة ل��س�له اإىل ال�سجن، وتقييم حالته النف�سية وت�فري الدعم 

املنا�سب ل��سعه، وكذا حتديد كل اأ�سكال التعذيب اأو �س�ء املعاملة التي 

يك�ن قد تعر�س لها املعتقل قبل و�س�له ال�سجن.يلعب طبيب امل�ؤ�س�سة 

ال�سجنية والعامل النف�ساين وامل�ساعدون الطبي�ن، الدور الأ�سا�سي واحلا�سم 

.
35
يف هذه املرحلة

اأ-1  ملف ال�سجني

بعد التاأكد من وثيقة �رشعية العتقال والأمر ب��سعه يف ال�سجن يفتح 

لكل �سجن ملف، يت�سمن:

اإطالق ×× وكذا  ال�سجن  دخ�له  و�ساعة  ي�م  اجلنائية،  و�سعيته  ه�يته، 

عن  �سابقة  معاملة  �س�ء  من  ت�سكيه  اأو  ظاهرة  اإ�سابة  اأي  �رشاحه، 

اعتقاله. معل�مات عن اأقاربه...؛

ت�سمني امللف اأية بيانات باإمكانها امل�ساعدة على اتخاذ قرارات م�ستندة ××

على اأدلة م�ث�ق بها، )مثال لتقدمي ملفات عف�، اإفراج مقيد...(؛

احلفاظ على �رشية املعل�مات، ول ميكن الطالع عليها اإل من لذن ××

الأ�سخا�س املاأذون لهم بذلك، ولل�سجني احلق يف احل�س�ل على ن�سخة 

.
36
ر�سمية من هذه ال�سجالت عند اإطالق �رشاحه

35 - بخ�س��س الرعاية ال�سحية:

• ق�اعد نيل�س�ن منديال: الق�اعد من 24 اإىل 35	

• احلماية من الحتجاز 1988: الق�اعد من 22 اإىل 27	

• معاملة ال�سجناء 1990: املبداأ 9.	

• ق�اعد هافانا 1990: الق�اعد 49 اإىل 58.	

• ق�اعد بانك�ك: الق�اعد 6 اإىل 18.	

36 - القاعدتان 7 و8 من ق�اعد منديال.

• الق�اعد من 19 اإىل 23 من ق�اعد هافانا	

• الق�اعد من 2 اإىل 4 من ق�اعد بانك�ك	
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اأ.2-توفري املعلومات لل�سجني

املتعلقة  الأ�سا�سية  باملعل�مات  ا�ستقباله،  عند  ال�سجني،  اإخبار  يجب 

بالنظام القان�ين لل�سجن، وحق�قه مبا فيها م�سطرة و�سع ال�سكايات وحقه 

يف امل�ساعدة القان�نية، وكذا واجباته مبا يف ذلك نظام اجلزاءات التاأديبية. 

.
37
وتقدم جميع هذه املعل�مات بلغة وطريقة مفه�مة لدى ال�سجني

.3.ال�رشوط املادية لالعتقال

ت�جد عالقة وثيقة بني احلفاظ على الكرامة الإن�سانية والظروف املادية 

احلاجيات  ت�فري  العم�مية  ال�سلطات  عاتق  على  يقع  حيث  لالعتقال، 

الأ�سا�سية للمعتقلني، فال يج�ز اأن تك�ن هذه الظروف �سببا يف م�ساعفة 

. الأمر الذي يتطلب 
38
معاناة املعتقلني، اأو اأن تك�ن �سببا للتمييز فيما بينهم

من الإدارة ال�سجنية اتخاذ اإجراءات مالئمة تاأخذ بعني العتبار الحتياجات 

اخلا�سة لبع�س الفئات من املعتقلني، كالأحداث اأو املراأة، اأو الن�ساء املرفقات 

باأطفال اأو كبار ال�سن...

وميكن ت�سنيف ق�اعد مانديال فيما يتعلق بال�رشوط املادية العتقال 

و�سائل  وت�فري  ال�سحيحة  واملرافق   ،
39
العتقال اأماكن  اأ�سناف:  ثالثة  اإىل 

.
41
، وت�فري املاء والغذاء

40
النظافة

37 - القاعدتان 54 و55 من ق�اعد مانديال

38 - اللجنة املعنية بحق�ق الإن�سان التعليق العام 21 فق 4.

39 - الق�اعد 12 و14 و42 و113 من ق�اعد مانديال.

40 - الق�اعد 15و 16و 18و 21 من ق�اعد مانديال.

41 - الق�اعد 22و 35 و42 و43 من ق�اعد مانديال.
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.4.الف�سل بني ال�سجناء وت�سنيفهم

لتخ�سي�سهم  اأو  حلمايتهم  املعتقلني  من  الفئات  بع�س  عزل  ميكن 

مبعاملة فردية، كف�سل املدانني عن الحتياطيني، والأحداث عن الر�سداء، اأو 

،وقد تتطلب دواعي �سحية 
42
املحك�مني جنائيا عن املدانني لأ�سباب مدنية

.
43
عزل �سجني خ�س��سا يف احلالت التي يك�ن فيها م�سابا باأمرا�س معدية

اإجراء تقييم فردي لكل  وفيما يخ�س ت�سنيف املعتقلني، يك�ن مفيدا 

�سجني، وي�سكل ال�ستقبال الأويل فر�سة �سانحة لذلك، حتى تتمكن الإدارة 

من حتديد املخاطر التي ميكن اأن ي�سكلها ال�سجني، �س�اء على نف�سه، اأو 

غريه من ال�سجناء اأو العاملني بامل�ؤ�س�سة ال�سجنية وباملقابل اتخاذ الإجراءات 

العالجية اأو التاأهيلية املالئمة، لذا يجب اأن تت�سم طرق الت�سنيف باملرونة 

.
44
حتى ي�سهل الت�سخي�س ومعاجلة احلالت ح�سب ما تتطلبه كل و�سعية

.5.نقل ال�سجناء

قدر  نقلهم  يتم  واأن  ال�سجناء،  لنقل  مالئمة  نقل  و�سائل  ت�فري  يجب 

ترحيل  حالة  ،ويف 
45
اجلمه�ر لف�س�ل  تعري�سهم  تتفادى  بطرق  الإمكان 

الطبي كامال ويف �رشوط  يرافق مبلفه  اأن  معتقل من �سجن لأخر يجب 

.
46
ت�سمن �رشية املعل�مات امل�سمنة به

.6.العمل بالو�سط ال�سجني

مهنية  اإىل خربات  �ساقة حتتاج  مهمة  ال�سجني  بال��سط  العمل  يعترب 

العن�رش  الب�رشية  امل�ارد  وتعد  مالئمة.  مادية  ومق�مات  خا�سة،  ومعرفية 

42 - القاعدة 11 و81 من ق�اعد نيل�س�ن مانديال.

43 - القاعدة 30-د من ق�اعد نيل�س�ن مانديال.

44 - الق�اعد 89-93-94 من ق�اعد نيل�س�ن مانديال.

45 - القاعدة 73 من ق�اعد مانديال.

46 - القاعدة 26 من ق�اعد مانديال.
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احلا�سم لنجاح وجناعة اأية منظ�مة �سجنية، لأن ترجمة املبادئ الأ�سا�سية 

ال�سليمة بني م�ظفي  بالعالقة  ال�اقع، رهينة  اأر�س  ال�سج�ن على  لأن�سنة 

اإدارة ال�سج�ن واملعتقلني لأنهما طرفا املعادلة، والتي يجب اأن تتحكم فيها 

مبادئ الأمن املتحرك Sécurité-dynamique القائمة على عالقة اإيجابية 

ترتكز على تعامل عادل، واأن�سطة ت�ساعد املعتقل على الندماج بعد ق�ساء 

مدة عق�بته.

ولك�ن العمل بال��سط ال�سجني مهمة �ساقة فاإنها تتطلب:

املهنية  القدرات  بتط�ير  ي�سمح  ف�ساء  املهنة يف  اأن متار�س هذه  اأول، 

بعناية،  امل�ظفني  اختيار  يتطلب  الذي  الأمر  الإن�سانية.  الكرامة  واحرتام 

نزاهتهم  قبيل  من  للم�ظف،  ومهنية  �سخ�سية  مق�مات  من  انطالقا 

واإن�سانيتهم وكفاءتهم املهنية واأهليتهم ال�سخ�سية للعمل. وتعد اخل�سال 

املذك�رة حمددة لطبيعة ومن�ذج ال�سجن الذي نريده.

ومقابل ح�سن ال�سل�ك وجناعة الأداء ال�ظيفي، يجب اأي�سا اأن يتمتع 

ه�ؤلء امل�ظفني ب��سع وظيفي قار، ورواتب وح�افز يف حجم م�سقة العمل 

يف ال��سط ال�سجني.

املجتمع  حماية  العتقال هي  من  املنتظرة  املجتمعية  ال�ظيفة  اأن  ومبا 

اأن  يلزم  لعق�بته،  ال�سجني بعد ق�سائه  واإدماج  اإليها،  من اجلرمية والع�د 

نف�سانيني  اأطباء  من  متخ�س�سة  وم�ؤازرة  دعم  بفرق  امل�ظف�ن  ي�ساحب 

وعلماء نف�س وتربية وم�ساعدين اجتماعيني...

امل�ؤ�س�سة  من  بالنتظارات  النه��س  يق�م  �سبق،  ما  على  عالوة  ثانيا: 

على  الدولية،  اللتزامات  من  املتطلبة  ال�سل�ك  مبعايري  ووفائها  ال�سجنية 

اكت�ساب اأدوات معرفية ومهارات خا�سة ومتخ�س�سة يف املجال ال�سجني، 

وحت�سني  لإتقان  م�ستمر  وتك�ين  تك�ين،  منظ�مة  ت�فري  يتطلب  وهذا 

باخلربات  املتعلقة  تلك  �س�اء  املمار�سات،  اأف�سل  على  املرتكزة  القدرات، 
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لأ�سناف حمددة  اخلا�س  التدبري  اأو  الق�ة،  ا�ستخدام  العملية-امليدانية،اأو 

من ال�سجناء، اأو املفاهيم املتحركة لالأمن...

ثالثا:�سمان اأمن واأمان  sécurité et sureté امل�ؤ�س�سات ال�سجنية يف اأي 

وقت. والتي تعد عن�رشا اأ�سا�سيا يف التدبري. وذلك ل�سمان �سالمة امل�ظفني 

واملعتقلني والزوار واملتعاملني مع ال�سج�ن. وذلك ل يتعار�س مع، اأن تك�ن 

47
عالقة امل�ظف بال�سجني اإيجابية.

.7.االن�سباط والتاأديب

داخل  ي  الأمن   النظام  من  اأ�سا�سيا  جزءا  التاأديب،  منظ�مة  ت�سكل 

امل�ؤ�س�سات ال�سجينة، لأنها ت�سمح بتنظيم احلياة يف الف�ساء ال�سجني، من 

خالل حتديد الت�رشفات التي ميكن اعتبارها انتهاكا لق�اعد العي�س امل�سرتك 

بني املجم�عة، وتخ�سي�س عق�بات منا�سبة لتلك النتهاكات.

اأ-�سمان الأمن والن�سباط باملوؤ�س�سة ال�سجنية

يع�د اإىل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية �رشورة احلفاظ على الأمن   والن�سباط 

داخلها، وميكن حتقيق ذلك، عرب اإقامة ت�ازن بني ثالثة مك�نات:

اأ.1- �سمان الأمن: من خالل جمم�عة تدابري، تت�زع بني ال��سائل املادية 

م�سطريه  واإجراءات  للرقابة..(  الكرتونية  و�سائل  ت�فري  املعمارية،  )الهند�سة 

)ت�سنيف املعتقلني، نظام التاأديب التفتي�س...( وما ي�سطلح عليه بالأمن   

الأوىل  بالدرجة  املنظ�مة  هذه  تهدف   ،Sécurité-dynamique املتحرك 

احليل�لة دون فرار املعتقلني، وعدم انخراطهم يف اأعمال اإجرامية اأخرى؛

47 - ق�اعد مانديال اخلا�سة بالعمل يف ال��سط ال�سجني:

• امل�ظف�ن: الق�اعد من 74 اإىل 78 و81.	

• املدير: القاعدتان 79 و80	

• التك�ين: القاعدتان 76-75.	

• �سمان الأمن، القاعدة الأوىل 	

	• ONUDC،op cité،p 18 -19.
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اأ.2- املراقبة امل�ستمرة، وتهدف اإىل منع املعتقلني من الت�رشف بطريقة ت�ؤثر 

على ال�سري العادي للم�ؤ�س�سة ال�سجنية اأو ت�سكل خطرا على معتقل اآخر، اأو 

م�ظف اأو اأي �سخ�س اآخر يت�اجد بالف�ساء ال�سجني؛

حتى  العق�بات  تنفيذ  على  ال�سهر  خالل  من  العدالة:  حتقيق  اأ.3- 

نهايتها ومعاملة ال�سجناء بطريقة اإن�سانية وامل�ساعدة على تاأهيلهم يف اأفق 

اندماجهم يف املجتمع.

الأمن    ق�اعد  منظ�مة  تك�ن  اأن  يتطلب  الت�ازن،  هذا  وحتقيق 

اأن  ميكنها  حتى  وحمايدة  م�حدة  بطريقة  وتطبق  وا�سحة  والن�سباط 

ت�سل اإىل تعامل عادل ومن�سف.

ل�حدها،  كافية  غري  فتبقى  ال�سالفة،  الإجراءات  و�رشورة  اأهمية  ورغم 

ل�سمان تدبري �سل�س لف�ساء م�سه�د بتعقيده، الأمر الذي يتطلب اإ�سافة 

اإىل اإح�سا�س جميع املت�اجدين به، األ اأحد ف�ق القان�ن واأن اجلميع يعامل 

بعدل واإن�ساف، اإىل �رشورة م�ساركة املعتقلني يف اأن�سطة هادفة ت�ساعدهم 

.
48
على حت�سري مرحلة ما بعد اإطالق �رشاحهم

ب- نظام التاأديب

على  املفرو�سة  واجلزاءات  العقاب  �رشعية  التاأديب ح�ل  نظام  يتمح�ر 

املخالفات لل�ائح املنظمة للف�ساء ال�سجني.

ب.1-�سرعية العقاب

اأما  اإدارية،  زجرية  اإجراءات  اتخاذ  تقت�سي  التي  احلالت  هنا،  يهمنا 

ال�سارية  القان�نية  لالإجراءات  فتخ�سع  الق�ساء  على  تعر�س  التي  احلالت 

املفع�ل. يجب اأن حتدد م�سطرة التاأديب والعق�بات الناجتة عنها ب�ا�سطة 

48 - Andrew Coyle، ch 7 Gérer des prisons sécurisées sûres et où règne 
l’ordre. Op cité.
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قان�ن اأو ل�ائح تنظيمية، والتي بدورها عليها اأن:

حتدد ب��س�ح الأفعال والت�رشفات التي ميكن اأن ت�سكل خمالفة؛××

اأن�اع ومدة اجلزاءات التاأديبية التي يج�ز فر�سها؛××

ال�سلطة املخت�سة بت�قيع هذه العق�بات؛××

حتديد اأ�سكال الف�سل غري الط�عي عن باقي ال�سجناء )احلب�س النفرادي، ××

العزل...( �س�اء كان كعق�بة تاأديبية اأو حمافظة على النظام والأمن؛

�رشورة تنا�سب العق�بة مع املخالفة التي ا�ست�جبتها ول�سالمة الإجراءات ××

القان�نية، وي�سرتط:

مراعاة احلالة ال�سحية لل�سجني؛××

عدم ج�از معاقبة �سجني مرتني على نف�س الفعل؛××

تبليغ ال�سجني بلغة يفهمها بطبيعة التهامات امل�جهة اإليه، ومتكينه ××

من الدفاع عن نف�سه اأو عن طريق امل�ساعدة القان�نية؛

اإتاحة فر�سة التما�س املراجعة الق�سائية للعق�بات التاأديبية؛××

احلفاظ على �سجالت �سليمة جلميع اجلزاءات التاأديبية املفرو�سة.××

اأو  املعاملة  �رشوب  من  وغريه  التعذيب  من  وال�قاية  منع  اإطار  ويف 

العق�بة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، حتظر املمار�سات التالية:

احلب�س النفرادي لأجل غري م�سمى؛××

احلب�س النفرادي املط�ل؛××

حب�س ال�سجني يف زنزانة مظلمة اأو م�ساءة دون انقطاع؛××

العقاب البدين اأو تقلي�س كمية الطعام اأو مياه ال�رشب املقدمة لل�سجني؛××

العقاب اجلماعي؛××
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كما اأنه ل يج�ز اأن تك�ن م��س�ع عق�بة تاأديبية:

ا�ستخدام اأدوات تقييد احلرية؛××

منع ال�سجناء من الت�سال باأ�رشهم ول يج�ز تقييد الت�سال اإل للفرتة ××

الالزمة للحفاظ على الأمن والنظام.

اآخر مالذ،وعلى  اأن يك�ن  اأن فر�س عق�بات يجب  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

.
49
الإدارة اأن ت�سجع قدر الإمكان، اللج�ء اإىل طرق بديلة لت�س�ية النزاعات

ب.2: متكني ال�سجناء باملعلومات

احلق�ق  تك�ن  اأن  يجب  ال�سجني،  الف�ساء  للحياة يف  جيد  تدبري  بهدف 

وال�اجبات معروفة من طرف اجلميع، فبمجرد و�س�له اإىل ال�سجن، يزود ال�سجني 

مبعل�مات مكت�بة ت�سهل تكيفه مع احلياة يف ال�سجن، وعلى اخل�س��س:

القان�ن والل�ائح التنظيمية املطبقة يف ال�سجن؛××

امل�ساعدة ×× على  واحل�س�ل  ال�سكايات  تقدمي  اإجراءات  ومنها  حق�قه، 

القان�نية؛

واجباته، مبا يف ذلك اجلزاءات التاأديبية ال�سارية املفع�ل؛××

××.
50
تقدم املعل�مات باللغة اأو الطريقة التي متكن ال�سجني من فهمها

ب.3- تقدمي ال�سكايات اأو الطلبات

من حق ال�سجناء تقدمي طلبات اأو �سكايات اإىل:

مدير ال�سجن اأو من يف��سه لذلك؛××

مفت�س ال�سج�ن خالل ج�لته التفتي�سية يف ال�سجن وميكنهم احلديث ××

معه دون ح�س�ر املدير اأو غريه من م�ظفيه؛

49 - الق�اعد 37 اإىل 41 من ق�اعد مانديال.

50 - القاعدتان 54 و55 من ق�اعد مانديال.
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اأخرى ×× �سلطة  اأية  اأو  الق�سائية  ال�سلطة  اأو  لل�سج�ن  املركزية  الإدارة 

اأن يخ�سع  ال�سجني، ول يج�ز  خمت�سة، وذلك فيما يتعلق مبعاملة 

هذا الطلب اأو ال�سكاية للرقابة.

ميكن اأن ميار�س هذا احلق من طرف حمامي ال�سجني اأو اأحد اأفراد ××

عائلته اأو اأي �سخ�س اآخر ملم بالق�سية.

وعلى الإدارة، ج�اب ال�سجني عن طلبه اأو �سكايته، دون تاأخري واإل جاز 

له عر�س ذلك على �سلطة اأخرى مبا فيها ال�سلطة الق�سائية، وكذا ت�فري 

.
51
�سمانات حلماية ال�سجني من اأي تخ�يف اأو انتقام

اأما اإذا تعلق الأمر بادعاء تعر�س للتعذيب اأو غريه من �رشوب �س�ء 

اأخرى خمت�سة  �سلطة  اأو  الق�سائية  ال�سلطة  ال�سجن  مدير  يبلغ  املعاملة، 

م�ستقلة، لإجراء حتقيق �رشيع وحمايد وفعال، واأن ت�سمن اإدارة ال�سجن 

.
52
التعاون معها واحلفاظ على جميع الأدلة

مبجرد و�س�له اإىل ال�سجن، يزود ال�سجني مبعل�مات مكت�بة ت�سهل 

تكيفه مع احلياة يف ال�سجن، وخا�سة: القان�ن والل�ائح التنظيمية املطبقة 

يف ال�سجن؛ حق�ق ال�سجني، ومنها اإجراءات تقدمي ال�سكايات واحل�س�ل 

على امل�ساعدة القان�نية؛ واجبات ال�سجني، مبا يف ذلك اجلزاءات التاأديبية 

متكن  التي  الطريقة  اأو  باللغة  املعل�مات  تقدم  على  املفع�ل؛  ال�سارية 

ال�سجني من فهمها.

51 - القاعدتان 56 و57 من ق�اعد مانديال.

52 - القاعدة 71 من ق�اعد مانديال، وهي م�ستلهمة من املادة 12 من اتفاقية مناه�سة التعذيب.

• يرجى الطالع فيما يخ�س الإجراءات التاأديبية على:	

	• APT : Mesures disciplinaires in Détention Focus. Disponible au site 
web : www.apt.ch
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.8.االإجراءات اال�ستثنائية للتاأديب اأو �سمان االأمن

اأ-يف جمال التاأديب

اأ.1.القانون الدويل حلقوق الإن�سان 

اأجهزتها،  عن  ال�سادرة  والت��سيات  الإن�سان  حق�ق  اتفاقيات  جتمع 

ويف  كعق�بة،  النفرادي  احلب�س  اإلغاء  �رشورة  على  الت�جيهية،  واملبادئ 

ا�ستخدامه.فقد  تقييد  اإليه، يجب  اللج�ء  التي جتيز  احلالت ال�ستثنائية 

اأفادت اللجنة املعنية حلق�ق الإن�سان يف تعليقها العام رقم 20 باأن »احلب�س 

النفرادي ملدد ط�يلة قد تنتهك املادة 7 من العهد الدويل للحق�ق املدنية 

وال�سيا�سية«، اأي اأنها ت�ازيه باحلظر املفرو�س على التعذيب وكافة �رشوب 

.
53
�س�ء املعاملة

وخالل فح�سها لتقرير الدمنارك �سنة 2000، اأعربت يف ت��سية لها باأن 

»احلب�س النفرادي ه� عق�بة قا�سية ترتتب عليها ع�اقب نف�سية خطرية 

ول ميكن تربيرها اإل يف حالة ال�رشورة الق�س�ى، كما اأن ا�ستخدام احلب�س 

يت�افق مع  ولفرتات حمدودة ل  ال�ستثنائية  الظروف  النفرادي يف غري 

.
54
الفقرة الأوىل من املادة 10« من العهد الدويل للحق�ق املدنية وال�سيا�سية

القاعدة 36 من ق�اعد نيل�س�ن ماديال

والنظام دون جتاوز  الن�سباط  يجب احلفاظ على 

الحتجاز  �سالمة  ل�سمان  القي�د  من  الالزم  احلدِّ 

حياة جمتمعية  باأمان وحتقيق  ال�سجن  �س�ؤون  وت�سيري 

جيِّدة التنظيم.

53 - التعليق العام رقم 20 ل�سنة 1992، الفقرة ال�ساد�سة.

54- Comité des droits de l’homme، les observations finales sur le 
Danemark، CCPR /CO/70/DNE/DNK
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مع  الجتاه،  نف�س  التعذيب، يف  مناه�سة  �سارت جلنة  جهتها،  ومن 

الت�سدد اأكرث، فمثال يف مالحظاتها اخلتامية على تقارير الدمنارك نهجت 

خطا ت�ساعديا:

احلب�س ×× اأثار  »م�ا�سلة  ب�رشورة  الدولة  نا�سدت   ،2001 �سنة  ففي 

املتعلقة  املتابعة  اآليات  من  يلزم  ما  وو�سع  املحتجزين  على  النفرادي 

؛
55
بفر�سه ومدته«

الدولة، جاءت ×× ويف �سنة 2007، وبعدما لحظت حت�سنا يف ممار�سة 

ت��سيتها اأكرث ق�ة، وذكرتها باأنه »ينبغي اأن حتد من ا�ستخدام احلب�س 

النفرادي كاإجراء اأخري لأق�رش مدة ممكنة، وخ�س�عه لرقابة �سارمة مع 

اإمكانية املراجعة الق�سائية« واأ�سافت ب�رشورة زيادة م�ست�ى »الت�سال 

.
56
الجتماعي للمعتقلني اأثناء و�سعهم يف حب�س انفرادي«

ت�سجيلها ×× فبعد  اليابان،  بخ�س��س  ذلك  من  اأبعد  اللجنة،  وذهبت 

باأن احلب�س النفرادي ي�ستخدم كعقاب واأن ال�سمانات الجرائية غري 

مت�فرة- جتاوز فرتة العزلة 10 �سن�ات- فاأو�ستها ب:

تعديل ت�رشيعاتها ذات ال�سلة؛××

مراجعة جميع حالت احلب�س النفرادي ب�س�رة ممنهجة وملدد ط�يلة، ××

يعترب  الذين  عن  والإفراج  متخ�س�س  نف�سي  تقييم  خالل  من  وذلك 

.
57
احتجازهم انتهاك لالتفاقية

55- CAT les observations finales sur le rapport Danemark، A/44،2002/57، 

par 74، c et d.

56- CAT/C/DNK/CO/5،2007، les observations finales sur le rapport du 

Danemark، par 14.
57- CAT/C/JPN/CO/1،2007، les observations finales sur le rapport du 

Japon، par 18.
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احلب�س النفرادي ه� عق�بة قا�سية ترتتب عليها ع�اقب نف�سية 

اأن  كما  الق�س�ى،  ال�رشورة  حالة  يف  اإل  تربيرها  ميكن  ول  خطرية 

ولفرتات  ال�ستثنائية  الظروف  غري  يف  النفرادي  احلب�س  ا�ستخدام 

حمدودة ل يت�افق مع الفقرة الأوىل من املادة 10 من العهد الدويل 

للحق�ق املدنية وال�سيا�سية.

اأ.2.مبادئ االأمم املتحدة التوجيهية ملعاملة ال�سجناء

جتمع هذه املبادئ، على عدم اعتبار احلب�س النفرادي كعق�بة عادية 

ومنها:

ق�اعد نيل�س�ن مانديال: 38 فق2، و43 اإىل 45؛××

معاملة ال�سجناء: املبداأ 7؛××

حماية الأحداث املحرومني من اجلرمية املبداأ 67؛××

ق�اعد بانك�ك )معاملة ال�سجينات( القاعدة 22.××

احلب�س  اإىل  اللج�ء  ميكن  فال  مانديال،  نيل�س�ن  ق�اعد  فبخ�س��س 

النفرادي اإل يف احلالت ال�ستثنائية وكاآخر احلل�ل املمكنة، ولأق�رش فرتة 

ممكنة، مع �رشورة ت�فر عدة �سمانات وهي:

اإقراره بت�رشيح من �سلطة خمت�سة؛××

املراجعة امل�ستقلة حلالة احلب�س النفرادي؛××

األ يك�ن م�ستندا على احلكم ال�سادر يف حق ال�سجني؛××

عدم تطبيقه على الن�ساء والأطفال وذوي الإعاقة البدنية اأو العقلية.××
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القاعدة 43 من ق�اعد نيل�س�ن مانديال

اأو  القي�د  ت�سل  اأن  الأح�ال  من  حال  باأيِّ  يج�ز  -ل   1

�رشوب  من  غريه  اأو  التعذيب  حدِّ  اإىل  التاأديبية  اجلزاءات 

َظر  املعاملة اأو العق�بة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة. وحتحُ

املمار�سات التالية على وجه اخل�س��س:

ى؛ اأ( احلب�س النفرادي اإىل اأجل غري م�سمَّ

ل؛ ب( احلب�س النفرادي املط�َّ

�ساءة دون انقطاع؛ ج( حب�س ال�سجني يف زنزانة مظلمة اأو محُ

من  لل�سجني  م  ما يقدَّ كمية  خف�س  اأو  البدين  د( العقاب 

الطعام اأو مياه ال�رشب؛

ه( العقاب اجلماعي.

2 - ل يج�ز اأبداً اأن تحُ�ستخَدم اأدوات تقييد احلرِّية كعق�بة 

تاأديبية.

ن اجلزاءات التاأديبية اأو تدابري التقييد  3 - ل يج�ز اأن تت�سمَّ

منَع ال�سجناء من الت�سال باأ�رشهم. ول يج�ز تقييد �سبل 

اأ�سيق  ويف  حمدودة  زمنية  لفرتة  اإلَّ  الأ�رشي  الت�سال 

حدود لزمة حلفظ الأمن والنظام.

ويعترب حب�سا انفراديا يف مدل�ل الق�اعد املذك�رة، كل حب�س ل�سجني 

ملا ل يقل عن 22 �ساعة دون ات�سال مع الغري. واإذا ما جتاوزت مدته 15 

ي�ما متتالية، فيعترب حب�سا انفراديا مط�ل، وه� ما يعترب حمظ�را مب�جب 

القاعدة 43 من ق�اعد مانديال، ومقت�سيات العهد الدويل للحق�ق املدنية 

وال�سيا�سية، واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب �س�ء املعاملة.
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وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه يف حالة تطبيق احلب�س النفرادي على �سجني، 

فاإنه:

يجب على الإدارة اتخاذ تدابري للتخفيف من الآثار ال�سلبية املحتملة ××

.
58
على ال�سجني

ل يجب اأن ي�سارك م�ظف� الرعاية ال�سحية يف فر�س التدابري التاأديبية، ××

وينح�رش دورهم يف املتابعة ال�سحية الي�مية، وتقدمي العالج املالئم، 

.
59
واإبالغ املدير بالآثار ال�سلبية لالإجراء املتخذ، واإمكانية اإنهائه اأو تعديله

ب-يف جمال �سمان الأمن  

ب.1.تفتي�ش ال�سجناء والزنازين والزوار

واإمنا  ا�ستثنائيا،  اإجراء  ال�سجني،  بالف�ساء  التفتي�س  اإجراءات  تعد  ل 

دون  للحيل�لة  خ�س��سا  والأمن،  النظام  على  للحفاظ  روتينية  ممار�سة 

فرار املعتقلني اأو حيازتهم مل�اد حمظ�رة. كل ما ه� مطل�ب، �رشورة ت�فر 

�سمانات قان�نية وم�سطريه لتفادي التع�سفات املمكن وق�عها خالل اللج�ء 

اإىل التفتي�س ولذلك يجب:

احرتام الكرامة الإن�سانية وخ�س��سية ال�سجني؛××

مراعاة مبادئ التنا�سب وامل�رشوعية وال�رشورة؛××

عدم امل�س باملمتلكات امل�رشوعة لل�سجني؛××

عدم اللج�ء اإىل التفتي�س ك��سيلة لالنتقام اأو التخ�يف.××

يت�جب  التفتي�س  عمليات  على  امل�س�ؤوليات  وترتيب  �سفافية  ول�سمان 

58 - القاعدة 38 فق2، من ق�اعد مانديال.

59 - القاعدة 46 فق2 من ق�اعد مانديال

انظر اأي�سا:

APT، L’isolement in Détention focus، www.apt.ch
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التفتي�س يف �سجالت دقيقة ت�سجل  الإدارة �رشورة ت�ثيق عمليات  على 

فيها:

اإجراءات تفتي�س اجل�سد العاري وجتاويف اجل�سم )وه� التفتي�س الأكرث ××

اقتحامية والذي يجب اأن يك�ن ا�ستثنائيا وخا�سعا مل�سطرة خا�سة(

تفتي�س الزنازين؛××

ت��سيح اأ�سباب اللج�ء اإىل التفتي�س؛××

ه�يات القائمني على التفتي�س؛××

نتائج التفتي�س؛××

اأما بخ�س��س زوار امل�ؤ�س�سات، فيج�ز اإخ�ساعهم للتفتي�س مع الأخذ 

بعني العتبار و�سعهم باأنهم لي�س�ا �سجناء، واأن تخ�سع ملبادئ اأقل مما 

ه� مطبق على ال�سجناء، مع جتنب اللج�ء اإىل الطرق القتحامية وعدم 

.
60
اإخ�ساع الأطفال لها

ب.2.ا�ستعمال و�سائل واأدوات التقييد واحلد من احلركة

ل يج�ز اللج�ء اإىل اأدوات تقييد احلرية، اإل يف حالة عدم ت�فر و�سائل 

بديلة واأن يجيز القان�ن ذلك ال�ستخدام، من قبيل:

التدابري الحرتازية خالل نقل ال�سجناء؛××

هاته ×× ويف  باملمتلكات،  اأو  بالآخرين  اأو  بالنف�س  الأذى  اإحلاق  ملنع 

ال�سحي ف�را ويبلغ  الإطار  اأو  الطبيب  ال�سجن،  احلالت يخرب مدير 

بذلك ال�سلطة الإدارية الأعلى.

واأل  والتنا�سبية،  ال�رشورة  مبداأي  مراعاة  يجب  احلالت  جميع  ويف 

تتعدى مدة ال�ستعمال الفرتة الالزمة للج�ء لهذا الإجراء ال�ستثنائي.

60 - الق�اعد من 50 اإىل 53 و60 من ق�اعد مانديال.
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وباملقابل، فاإنه يحظر ا�ستخدام:

ال�سال�سل والأ�سفاد واأي اأداة تك�ن بطبيعتها مهينة اأو م�ؤملة؛××

اأدوات تقييد احلرية مع الن�ساء اأثناء املخا�س وال�لدة وبع�س ال��سع ××

مبا�رشة.

ومن جهة اأخرى مطل�ب من الإدارة ت�فري و�سائل بديلة والتدريب الالزم 

.
61
للعاملني للتمكن من ا�ستخدام تلك ال��سائل

ج-اللجوء اإىل ا�ستعمال القوة

يجب اأن يك�ن اللج�ء اإىل ا�ستعمال الق�ة داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية، 

م�ؤطرا بالقان�ن ول�ائح تنظيمية، ول ميكن اأن يك�ن مربرا اإل يف احلالت 

التالية: 

�سجني  اأو  م�ظف  فيها  يك�ن  التي  ال��سعية  وهي  ال�رشعي،  الدفاع 

اآخر اأو اأي متعامل مت�اجد بف�ساء امل�ؤ�س�سة ال�سجنية، مهدد يف �سالمته 

اجل�سدية؛ 

حماولة الفرار، ويك�ن ا�ستعمال الق�ة م�رشوعا، عند حتقق عملية الفرار 

اأو عند ال�رشوع يف بداية حتقيقها؛

رف�س الن�سياع لأمر �رشعي، وقد يعرب عن المتناع بطريقة اإيجابية، 

اأو قد يك�ن  ال�سج�ن،  اأو لفظي اجتاه م�ظفي  اإىل عنف مادي  كاللج�ء 

الرف�س بطريقة �سلبية، كالمتناع عن اخلروج اأو الع�دة اإىل الزنزانة.

وقد تتن�ع طرق وتقنيات التدخل، ح�سب كل حالة ومدى خط�رتها، 

ثالثة  بني  التمييز  ميكن  وعم�ما  ا�ستعمالها،  ومهنية  املت�فرة،  وال��سائل 

61 - الق�اعد 43 و47 اإىل 49 من ق�اعد مانديال.

• القاعدة 24 من ق�اعد بانك�ك	

• القاعدتان 63 و64 من مبادئ هافانا.	
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اأ�سكال: التدخل اجل�سدي ل�سل حركة ال�سجني، اأو ا�ستعمال و�سائل غري 

قاتلة )هراوات، ر�سا�س مطاطي، اأ�سلحة دفع كهربائي..( واأخريا اإمكانية 

اللج�ء اإىل الأ�سلحة الفتاكة )م�سد�سات، بنادق..(.

وكيفما كان �سكل وتقنية اللج�ء اإىل ا�ستعمال الق�ة، فيجب اأن تك�ن 

حمك�مة مببادئ:

ال�رشعية، اأي عدم وج�د اأو ف�سل ال��سائل املت�فرة على احت�اء ال��سع 

بخط�رة  وتقا�س  التنا�سبية،  ال�سجنية  بامل�ؤ�س�سة  والنظام  الأمن  وا�ستتباب 

الفعل ودرجة ق�ة التدخل ومدته الزمنية، وكذا مراعاة التدرج يف اللج�ء 

ا�ستعمال  اإىل  املادي-اجل�سدي  التدخل  من  انطالقا  الق�ة،  ا�ستعمال  اإىل 

الأ�سلحة النارية مرورا باللج�ء اإىل و�سائل غري فتاكة، الأمر الذي حتدده 

خط�رة الأفعال التي ا�ست�جبت اللج�ء اإىل ا�ستعمال الق�ة.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن الإدارة مطالبة بت�فري الإمكانيات الالزمة واملنا�سبة 

.
62
لكل حالة من حالت التدخل والتاأهيل املهني املالئم لذلك 

62 - القاعدتان 76 الفقرة ج و82 من ق�اعد مانديال.

• فيما يخ�س الن�ساء القاعدة 24 من ق�اعد بانك�ك؛	

• فيما يخ�س الأحداث الق�اعد 63 اإىل 65 من ق�اعد هافانا؛	

• املبادئ الأ�سا�سية للج�ء اإىل الق�ة وا�ستعمال الأ�سلحة النارية من قبل ال�ساهرين على 	

اإنفاذ الق�انني، املبادئ 9 و 15 و 16.

• انظر اأي�سا:	

APT : Usage de la force.Detention focus in : www.apt. ch
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.9.عنا�رش تاأهيل واإدماج ال�سجناء

يراعي  اأن  على �رشورة  ال�سجناء،  ملعاملة  الدولية،  الق�اعد  تركز جميع 

الأ�سا�سي  هدفها  يك�ن  اإن�سانية  بطريقة  ال�سجناء  معاملة  ال�سج�ن  نظام 

اإ�سالحهم واإعادة تاأهيلهم الجتماعي. وهذا يقت�سي اأن ل يك�ن احلرمان 

من احلرية نتيجة العق�بة، مرادفا لتجريد ال�سجني من �سخ�سيته الإن�سانية. 

لذا يقع على عاتق ال�سيا�سات العم�مية ت�فري فر�س التغيري لل�سجناء داخل 

الف�ساء ال�سجني، كاإجراء عالجي وا�ستباقي يف اآٍن واحد حلماية املجتمع من 

ي اجلرمية. ا�ستمرار تف�سِّ

القاعدة 87 من ق�اعد نيل�س�ن مانديال

ة العق�بة، اإىل اتِّخاذ  من امل�ستح�سن اأن يحُعمد، قبل انتهاء مدَّ

التدابري ال�رشورية لكي تحُ�سَمن لل�سجني ع�دٌة تدريجيٌة اإىل احلياة 

خالل  من  للحالة،  تبعًا  بل�غه،  ميكن  هدف  وهذا  املجتمع.  يف 

نفَّذ يف ال�سجن نف�سه اأو يف  د لإطالق �رشاح ال�سجني يحُ نظام ميهِّ

م�ؤ�س�سة اأخرى مالئمة، اأو من خالل اإطالق �رشاحه حتت الختبار 

ال�رشطة،  ل تت�له  والرقابة  الإ�رشاف  من  ل�رشب  اإخ�ساعه  مع 

الة. وي�ستمل على م�ساعدة اجتماعية فعَّ

جتدر الإ�سارة اإىل اأن ال��سط ال�سجني ل ميثل كتلة واحدة، فه� ي�سم 

فئات جمتمعية خمتلفة، فيه املتعلم والأمي، من له �سند جمتمعي- عائلي 

ي�ستطيع اأن ي�فر له �سبال لندماج بعد ق�ساء العق�بة، ومن ل يت�فر حتى 

العق�بات  تفاوت  على  عالوة  الي�مي،  ملعي�سه  الأدنى  احلد  �سمان  على 

املحك�م بها على كل �سجني...

َيكت�سيها  التي  الق�س�ى  الأهمية  التاأكيد على  اأعيد  انطالقا من ذلك، 

ال�سجنية، حتى ول�  امل�ؤ�س�سة  اإىل  لل�سجني عند و�س�له  الأول  ال�ستقبال 

كان يف حالة َعْ�ٍد، والت�سنيف الذي �سيخ�س�س له، والذي يجب اأن يك�ن 
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من بني املعايري التي يعتمدها، حتديد املتطلبات اخلا�سة بهذه الفئة، والتي 

ت�سمح لها يف امل�ستقبل، بتنمية روح امل�س�ؤولية لديها، واكت�ساب الرغبة يف 

العي�س يف ظل القان�ن معتمدة على نف�سها.

ويتمح�ر برنامج تاأهيل ال�سجناء، ح�ل ثالثة عنا�رش اأ�سا�سية:

اأ.احلر�ش على ا�ستمرار التوا�سل مع العامل اخلارجي

ي�ساعد ا�ستمرار ت�ا�سل ال�سجني مع العامل اخلارجي، على احلد من الآثار 

ال�سلبية لالعتقال، وبالتايل ي�سهل مهمة اندماجه يف الف�ساء ال�سجني، الأمر 

�رش ت�جيه  ل�س لذلك الف�ساء، من جهة، وييحُ الذي يع�د بالنفع على التدبري ال�سًّ

ال�سجني يف برامج التاأهيل والإدماج التي ت�فرها امل�ؤ�س�سة من جهة ثانية.

ياأتي يف مقدمة هذا الت�ا�سل، ا�ستمرار العالقة مع العائلة والأ�سدقاء، 

فتط�ير الإدارة ال�سجنية لف�ساءات وطرق تالقي ال�سجناء مع عائالتهم، قد 

ت�ساعد على حتقيق نتيجتني اإيجابيتني:

من زاوية ال�سجني، حتفزه على احرتام الق�اعد الناظمة للحياة داخل ××

�سخ�سيته  على  احلفاظ  عنا�رش  له  تت�فر  مادام  ال�سجنية،  امل�ؤ�س�سة 

الإن�سانية، ول جترده بكل ما ه� ل�سيق بهذه ال�سخ�سية؛

ومن جانب الإدارة، فاإنها تكت�سف جانب من احلياة اخلارجية لل�سجني ××

اجليد  التدبري  على  �ست�ساعدها  حميميتها-،  يف  تتدخل  اأن  دون   –
لف�سائها، انطالقا من التقدير التي تتلقاه من ال�سجني وعائلته واأي�سا، 

نرياً لها يف الت�جيه املالئم لل�سجني. و�سيك�ن هذا الكت�ساف، محُ

ل  العائلة  لقاء  من  احلرمان  اأن  اإىل  الباب،  هذا  يف  الإ�سارة،  جتدر 

ويكتمل  تاأديبية.  عق�بة  م��س�ع  الأح�ال،  يك�ن، ويف جميع  اأن  يجب 

الت�ا�سل مع العامل اخلارجي، باإمكانيات ال��س�ل اإىل ال�ست�سارة اأو التمثيل 

تلفاز  رادي�،  )مرا�سالت،  والتثقيف  الت�ا�سل  و�سائل  وخمتلف  القان�ين، 
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.
63
و�سائل تثقيف...(، مع مراعاة ال�س�ابط الأمنية القان�نية لتدبري ال�سج�ن

ب. توفري اأن�سطة م�ساعدة على التاأهيل والإدماج  الجتماعي

لل�سجني،  النف�سية  ال�سحة   على  احلفاظ  والإدماج،  التاأهيل  يتطلب 

املهمة،  هذه  ي�ؤدي  اأن  ال�سجني،  بال��سط  هادفة  اأن�سطة  لت�فري  وميكن 

وي�ساعد يف نف�س ال�قت على ان�سيابية الت�سيري الي�مي بذلك ال��سط.

وعم�ما، تتمركز برامج التاأهيل والإدماج ح�ل �رشورة ت�فري اإمكانية 

اأفق متكينهم من كفاءات، ت�سهل  املهن يف  والتك�ين  التعليم  اإىل  ال�ل�ج 

اندماجهم يف �س�ق ال�سغل.

اأن ت�سغيل ال�سجناء، وفق �رشوط مالئمة، ل�سيما يف ما يتعلق  كما، 

لأن  واإدماج،  تاأهيل  عن�رش  ذاته  حد  ي�سكل يف   ،
64
الق�سرية غري  باملدد 

عددا من ال�سجناء، مل يعرف ي�ما معنى ال�سغل، ول �رشورة الن�سباط 

مل�ساطر واأوقات يفر�سها النخراط يف عامل ال�سغل. فانخراطهم يف عامل 

اجلرمية، وحتى الع�دة اإليه، مل ي�سمح لهم باكت�ساب هذه امللكات. وبالتايل 

باإمكانية  وال�سع�ر  ب�سغل وفق منظ�مة حمددة،  القيام  التع�د على  فاإن 

ا�ستفادته منها، واأنها ت�سمح له باأن يك�ن له دخل خارج النخراط يف 

63- الق�اعد ذات ال�سلة لالت�سال بالعامل اخلارجي:

• ق�اعد مانديال:	

- العالقة مع العائلة والأ�سدقاء: الق�اعد 43، 58 اإىل 60، 68 و70.

- احل�س�ل على ال�ست�سارة القان�نية: الق�اعد 41، 53، 61، 119 و120.

- العالقة مع التمثيليات الدبل�ما�سية: القاعدة 62.

• املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�س يف و�سعية احتجاز اأو �سجن، املبادئ: 19، 	

20 و28.

• املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء: املبادئ: 3، 5 و6.	

• حماية الأحداث املحرومني من احلرية )مبادئ هافانا(: 22 و59 اإىل 62.	

• حماية ال�سجينات واجلانحات )ق�اعد بانك�ك(: 26 اإىل 28.	

64 - نق�سد بالفرتة الق�سرية، كل فرتة اعتقال تتجاوز �سنتان
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.
65
عامل اجلرمية، يحتمل اأن يخرجه من دوامة الإجرام املتحكمة يف �سل�كه

القاعدة 4 من ق�اعد نيل�س�ن مانديال

ترمي عق�بة احلب�س وغريها من تدابري حرمان الأ�سخا�س من حرِّيتهم . 1

ب�سفة اأ�سا�سية اإىل حماية املجتمع من اجلرمية واحلدِّ من حالت معاودة 

الإجرام. ول �سبيل اإىل حتقيق هذين الغر�سني اإلَّ اإذا ا�ستحُخدمت فرتة 

احلب�س لل��س�ل، حتى اأق�سى مدى م�ستطاع، اإىل �سمان اإعادة اإدماج 

ن�ن  اإطالق �رشاحهم، بحيث يتمكَّ اأولئك الأ�سخا�س يف املجتمع بعد 

ن�ن من  من العي�س معتمدين علىبعد اإطالق �رشاحهم، بحيث يتمكَّ

�سمان  اإىل  القان�ن.  احرتام  ظلِّ  اأنف�سهم يف  على  معتمدين  العي�س 

اإعادة اإدماج اأولئك الأ�سخا�س يف املجتمع بعد اإطالق �رشاحهم، بحيث 

ن�ن من العي�س معتمدين على اأنف�سهم يف ظلِّ احرتام القان�ن.  يتمكَّ

ة . 2 �سعيًا اإىل حتقيق ذلك الغر�س، ينبغي لإدارات ال�سج�ن وال�سلطات املخت�سَّ

ر التعليم والتدريب املهني والعمل، ف�ساًل عن الأ�سكال الأخرى من  اأن ت�فِّ

الطابع  ذات  امل�ساعدة  اأ�سكال  ذلك  يف  مبا  واملتاحة،  املنا�سبة  امل�ساعدة 

والريا�سي. وينبغي  وال�سحي  والروحي والجتماعي  الإ�سالحي والأخالقي 

تقدمي جميع هذه الربامج والأن�سطة واخلدمات مبا يتما�سى مع مقت�سيات 

املعاملة الفردية لل�سجناء.

65 - الق�اعد ذات ال�سلة بالتاأهيل والإدماج الجتماعي.

• ق�اعد مانديال:	

- الأن�سطة الهادفة: الق�اعد: 4، 23، 64 اإىل 66 و105.

86 اإىل 108. - برامج التاأهيل والإدماج: الق�اعد: 4، 88، 89، 91 اإىل 94 – 

- التعليم: القاعدة 104.

- الت�سغيل: الق�اعد 40، 96 اإىل 103.

- املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�س يف و�سعية احتجاز اأو �سجن، املبداأ 28.

- املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء، املبادئ: 6، 8 و10.

- حماية الأحداث املحرومني من احلرية، املبادئ: 38 اإىل 48.

- حماية ال�سجينات واجلانحات، الق�اعد: 43 اإىل 47.
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واإدماجهم  ال�سجناء  تاأهيل  ال�سج�ن يف م�سل�سل  اإدارة  يت�قف جناح 

اجتماعيا، على ت�فري اأمرين:

اأولهما، ت�فر �سيا�سة عم�مية عر�سانية، ت�ساهم فيها جميع امل�سالح ذات 

ال�سلة بالتاأهيل والإدماج، كل من م�قعه، وح�سب تخ�س�سه؛

ال�سخ�س  ملرافقة  الإفراج،  بعد  ما  ملرحلة  وا�سحة  روؤية  ت�فري  ثانيهما، 

املحُْفرج عنه جمتمعيا، مب�ساعدته يف البحث عن بدائل الندماج، وجَتاوز 

النظرة الدونية جمتمعيا، والتي عادة ما ت�اجه قدامى املعتقلني، وت�سكل 

عائقا لندماجهم فيه وكذا ول�ج �س�ق العمل، وهي مهمة يجب اأن تتظافر 

فيها جه�د ال�سيا�سات العم�مية وباقي م�ؤ�س�سات املجتمع.

.10.عمليات تفتي�ص املوؤ�س�سات ال�سجنية

بداية يجب الت�سديد على اأن عمليات التفتي�س اأو لنقل الزيارات،�س�اء 

كانت داخلية اأو خارجية، ل يحبذ التعامل معها  وكاأنها عبء هدفه حتديد 

ن�اق�س التدبري،بل على العك�س هي فر�سة للح�ار وتبادل الروؤى مع هيئات 

التفتي�س،بهدف الت��سل اإىل تدبري �سليم ي�سمح بتحقيق الهدف الأ�سمى 

من العتقال،حماية املجتمع وتاأهيل ال�سجني لإعادة اإدماجه جمتمعيا.

اأ. اأهداف التفتي�ش

حتث ماأم�ريات التفتي�س،على امل�ساهمة يف خلق بيئة اآمنة واإن�سانية يف 

ال��سط ال�سجني، وذلك من خالل:

ال��سط ×× يف  يدور  ملا  �سحيحني  و�سبط  معرفة  اإىل  الت��سل 

ال�سجني،خ�س��سا الأ�سباب الهيكلية الكامنة وراء ال�سع�بات وامل�ساكل 

التي تتم م�اجهتها ي�ميا؛

مقارنة التطابق بني ظروف العتقال والتدبري ال�سجني مع مقت�سيات القان�ن ××

ال�طني، واللتزامات الدولية للبلد فيما يتعلق بق�اعد معاملة ال�سجناء؛
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ْثلى،يف جمال ×× ت�جيه تقارير وت��سيات، تت�سمن ت�جيهات ملمار�سات محُ

حت�سني منظ�مة ال�سج�ن ومعاملة املعتقلني.

على  امل�س�ؤولة  الإدارية  الأجهزة  بني  للح�ار  فر�سة  التفتي�س  يعترب 

الإدارة ال�سجنية،ومع ال�سلطات العم�مية ال�طنية، بهدف تغيري املمار�سات 

والقيام بالإ�سالحات التي باإمكانها م�ساعدة الإدارة ال�سجنية على ال�فاء 

باللتزامات ذات ال�سلة مبعاملة ال�سجناء.

ب. اأنواع التفتي�ش

تت�زع اأن�اع التفتي�س بني �سنفني:

لل�سج�ن، ×× املركزية  اإدارية تق�م بها الإدارة  اأو  عمليات تفتي�س داخلية 

66
والتي لها م�ساطره اأو الدلئل الإجرائية اخلا�سة بها.

عمليات تفتي�س خارجية تق�م بها هيئات م�ستقلة، قد تك�ن وطنية ××

اأو دولية.

يتم تفتي�س الهيئات الدولية لل�سج�ن من خالل اللجنة الفرعية لل�قاية من 

التعذيب املحدثة مب�جب الربوت�ك�ل الختياري امللحق باتفاقية مناه�سة 

اخلا�سة  العمل  فرق  و  اخلا�سني  املقررين  خالل  من  وكذلك  التعذيب، 

املتحدثني من قبل جمل�س حق�ق الإن�سان، كفريق العمل اخلا�سبالعتقال 

اأو املقرر اخلا�س ح�ل التعذيب. اأما هياآت املراقبة و التفتي�س  التع�سفي، 

الثاين  اأكرث يف اجلزئني  بتف�سيل  اليها  ف�سنتطرق  ال�طني  امل�ست�ى  على 

والرابع من هذا الدليل.

66- هناك مرجعان اأ�سا�سيان �سادران عن مكتب الأمم املتحدة ملحاربة املخدرات واجلرمية.

	• UNODC : évaluer le respect des règles Nelson Mandela. 
Liste de contrôle à l’intention d’inspection interne 2017.

	• UNOCD : règles de Bangkok. Règles des Nations Unis 
mesures non privatives de liberté aux délinquantes et 
commentaires.



اجلزء الثاين

الإطار القانوين الوطني 

للوقاية من التعذيب ومعاملة ال�سجناء 

وخطط العمل الإجرائية





الف�سل االأول: 

االإطار القانوين ملعاملة ال�سجناء والوقاية 

من التعذيب

اأوال: القواعد الوطنية ملناه�سة التعذيب والوقاية منه

بعد جترمي التعذيب يف القان�ن اجلنائي �سنة 2005 تعززت الإجراءات 

على  بامل�سادقة  منه،  وال�قاية  التعذيب  ملناه�سة  وامل�ؤ�س�ساتية  القان�نية 

ال�طني  املجل�س  تنظيم  باإعادة  املتعلق  والقان�ن   ،2011 ي�لي�ز  د�ست�ر 

.
67
حلق�ق الإن�سان ون�رشه باجلريد الر�سمية

يطال جرمية التعذيب.

.1.امل�ستجدات الد�ستورية ذات ال�سلة بالتعذيب و�سوء املعاملة

على  الدولية  التفاقيات  ب�سم�  ال�رشيح  بالإقرار  د�ست�ر2011،  متيز 

الك�ين  والطابع  ن�رشها،  وف�ر  عليها،  امل�سادقة  بعد  ال�طنية  الت�رشيعات 

للقان�ن الدويل الإن�ساين وحلق�ق الإن�سان وعدم قابليتها للتجزئة.

كما اأنه اأفرد بابا خا�سا للحريات واحلق�ق الأ�سا�سية، ن�س من خالله 

على �رشورة:

• حق الفرد يف �سالمة �سخ�سه واأقربائه؛	

• اأو احلاطة 	 املهنية  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  واملعاملة  التعذيب  جترمي 

بالكرامة؛

67 - اجلريدة الر�سمية عدد 6652 بتاريخ فاحت مار�س 2018.
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• اأو 	 الق�رشي  والختفاء  ال�رشي  اأو  التع�سفي  العتقال  معاقبة 

النتهاكات اجل�سيمة؛

• معقبة جرمية الإبادة واجلرائم �سد الإن�سانية وجرائم احلرب؛	

• اإقرار احلق�ق الأ�سا�سية للمحرومني من احلرية.	

اأ . حترمي التعذيب و�سوء املعاملة يف الد�ستور

ين�س الف�سل 22 من الد�ست�ر على اأنه:

»ل يج�ز امل�س بال�سالمة اجل�سدية اأو املعن�ية لأي �سخ�س، يف اأي 

ظرف ومن قبل اأية جهة كانت، خا�سة اأو عامة.

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

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

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

القان�ن«.

يت�سح مما �سبق، اأنه من الناحية املعيارية، ذهب امل�رشع املغربي بعيدا يف 

جترمي التعذيب وكافة اأ�سكال �س�ء املعاملة اأو احلاطة بالكرامة الإن�سانية، 

متجاوزا بذلك التعريف العريف للتعذيب، كما ه� من�س��س عليه يف املادة 

الأوىل من اتفاقية مناه�سة التعذيب.

وميكن اإجمال التجديد الذي ادخله الف�سل 22 من الد�ست�ر يف املنظ�مة 

القان�نية املغربية يف اأربع نقاط:

اأ.1. من حيث املرجعية: اعتمد امل�رشع على املفاهيم املن�س��س عليها يف 

معاهدات القان�ن الدويل الإن�سان ي والتي تت��سع يف تعريفها للتعذيب 

واأفعال �س�ء املعاملة واحلاطة بالكرامة الإن�سانية من تلك املقررة يف القان�ن 

الدويل حلق�ق الإن�سان:
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اأ.2.من حيث الت�رشفات املحرمة: حرم الد�ست�ر اأربعة ت�رشفات: التعذيب 

اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  واملعاملة  املعن�ية  اأو  اجل�سدية  بال�سالمة  وامل�س 

املهينة واملعاملة احلاطة بالكرامة الإن�سانية؛

اأ.3.من زاوية مرتكب الفعل، مل ياأخذ بال�سفة العم�مية ملرتكب الفعل، وبالتايل 

اخل�ا�س.  يرتكبها  التي  الأفعال  اإىل  املحرمة  الت�رشفات  تطبيق  و�سع جمال 

عبارات  على  بت�سديدها  اآمرة  جاءت   ،22 للف�سل  الثالث  الفقرات  ف�سياغة 

»كيفما كانت اجلهة، خا�سة اأو عامة« و»ليج�ز لأحد« اأو »من قبل اأي اأحد«.

بهذه ال�سياغة لن يفلت اأحد، مهما كان و�سعه، من امل�ساءلة عن اأفعال 

التعذيب وكافة �رشوب �س�ء املعاملة.

اأ.4.من زاوية ارتكاب الأفعال املحرمة: و�سع الد�ست�ر، حال للتذرع بالظروف 

ال�ستثنائية اأو تنفيذ الأوامر، وذلك من خالل ت�سديد �سياغته على »يف 

اأي ظرف« اأو »حتت اأي ذريعة«، مما يعني اأن الكرامة الإن�سانية ل تقبل 

الت�رشف فيها ول ال�ستثناء.

اأن  ين�س على  الذي  الد�ست�ر  الف�سل 59 من  يعززه  الذي  النهج  وه� 

احلريات واحلق�ق الأ�سا�سية املن�س��س عليها يف الد�ست�ر تبقى م�سم�نة 

حتى يف حالة ال�ستثناء. 

ب.احلقوق الأ�سا�سية للمحرومني يف احلرية

اأكد الف�سل 23 من الد�ست�ر على �رشعية العتقال، وحق�ق املعتقلني 

وق�اعد معاملتهم، اإذ ن�س على:

منع وجترمي:•×

• العتقال التع�سفي اأو ال�رشي والختفاء الق�رشي؛	

• اإلقاء القب�س على اأي �سخ�س اأو اعتقاله اأو متابعته اأو اإدانته اإل وفق 	

ما ين�س عليه القان�ن.
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�سمان حقوق املعتقلني:•×

• التاأكيد على قرينة الرباءة واملحاكمة العادلة؛	

• الإخبار الف�ري للمعتقل وباللغة التي يفهمها ب:	

• دواعي اعتقاله وحق�قه؛	

• حقه يف التزام ال�سمت؛	

• احلق يف ال�ستفادة من امل�ساعدة القان�نية؛	

• احلق يف الت�سال باأقربائه.	

قواعد معاملة املعتقلني:•×

• متتع كل �سخ�س معتقل بحق�ق اأ�سا�سية؛	

• متتع بظروف اعتقال اإن�سانية؛	

• 	ال�ستفادة من برامج للتك�ين واإعادة الإدماج.	

.2.جترمي التعذيب يف القانون اجلنائي

اأدمج امل�رشع املغربي �سنة 2005، جترمي التعذيب كجرمية م�ستقلة يف 

اأنه “يق�سد بالتعذيب  اأقر يف ف�سله 1-231 على  القان�ن اجلنائي، حيث 

كل اإيذاء ي�سبب اأملا اأو عناء ج�سديا اأو نف�سيا يرتكبه عمدا م�ظف عم�مي 

اأو ي�افق عليه اأو ي�سكت عنه يف حق �سخ�س لتخ�يفه اأو اإرغامه اأو اإرغام 

�سخ�س اآخر على الإدلء مبعل�مات اأو بيانات اأو العرتاف بهدف معاقبته 

على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه ه� اأو �سخ�س ثالث، اأو عندما 

يلحق مثل هذا الأمل اأو العناء لأي �سبب من الأ�سباب يق�م على التمييز 

اأيا كان ن�عه.ول يعترب تعذيبا اأو العناء الناجت اأو املرتتب اأو املالزم لعق�بات 

قان�نية”.
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ترتاوح  حيث  املرتكب،  الفعل  خط�رة  مع  تتنا�سب  عق�بات  وحدد 

واحلرمان من ممار�سة  امل�ؤبد،  وال�سجن  �سن�ات   5 بني  ال�سجنية  العق�بات 

.
68
حق اأو عدة حق�ق من احلق�ق ال�طنية اأو املدنية اأو العائلية

املك�نة  للعنا�رش  مطابقا  جنده  اجلنائي،  القان�ن  تعريف  اإىل  بالع�دة 

جلرمية التعذيب، كما حددته املادة الأوىل من اتفاقية مناه�سة التعذيب، 

وذلك بت�فر الأركان التالية:

كل اأمل ج�سدي اأو نف�سي ب�سبب الإيذاء اأو نتيجة متييز اأيا كان ن�عه؛•×

يق�م به م�ظف عم�مي �س�اء باإتيان الفعل، اأو التحري�س اأو امل�افقة اأو •×

ال�سك�ت عنه؛

ق�سد التخ�يف اأو الإرغام على العرتاف ب�سيء اأو الإدلء مبعل�مات •×

اأو بيانات.

القان�ن اجلنائي املغربي، بعدم  التعذيب ت�ؤاخذ  اأن جلنة مناه�سة  غري 

اإدماجه جلميع مقت�سيات التفاقية التي يجب جترميها ل�سيما:

م�ؤاخذة من يت�اطاأ اأو يحاول اأو ي�سارك يف ارتكاب جرمية التعذيب؛•×

عدم جترمي املعامالت والعق�بات القا�سية والالاإن�سانية اأو املهينة؛•×

×•.
69
عدم خ�س�ع جرمية التعذيب للتقادم

تعديل  خالل  من  جتاوزها  مت  التقادم  ق�سية  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

املادتان 5 و1-653 على  اأكت�بر 2011، حيث ن�ست  امل�سطرة اجلنائية يف 

عدم تقادم الدع�ى العم�مية، ول العق�بات النا�سئة عن اجلرائم التي ين�س 

على عدم تقادمها القان�ن اأو اتفاقية دولية �سادقت عليها اململكة املغربية 

ون�رشت باجلريدة الر�سمية.

68 - الف�س�ل 2-231 اإىل 7-231 من القان�ن اجلنائي.

69 - CAT /MAR/CO/4 : observations finales du comité contre la torture 
sur le quatrième rapport périodique du Maroc 21 décembre 2011.
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ومبا اأن اتفاقية مناه�سة التعذيب م�سادق عليها ومن�س�رة باجلريدة 

 فاإن التقادم ل يطال جرمية التعذيب.
70
الر�سمية

اأو  ج�سديا  عناء  اأو  اأملا  ي�سبب  اإيذاء  كل  بالتعذيب  يق�سد 

نف�سيا يرتكبه عمدا م�ظف عم�مي اأو ي�افق عليه اأو ي�سكت 

عنه يف حق �سخ�س لتخ�يفه اأو اإرغامه اأو اإرغام �سخ�س اآخر 

اأو العرتاف بهدف معاقبته  اأو بيانات  على الإدلء مبعل�مات 

على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه ه� اأو �سخ�س ثالث، 

اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو العناء لأي �سبب من الأ�سباب 

يق�م على التمييز اأيا كان ن�عه.ول يعترب تعذيبا اأو العناء الناجت 

اأو املرتتب اأو املالزم لعق�بات قان�نية«.

ثانيا: القوانني الوطنية املوؤطرة للعمل بال�سجون 

.1.القانون املنظم لل�سجون  

 يعد املغرب من الدول التي بادرت اإىل مالءمة الإطار القان�ين للم�ؤ�س�سات 

ومع  للحرية،  ال�سالبة  العق�بة  تنفيذ  الإ�سالحي يف  املفه�م  مع  ال�سجنية 

متطلبات �س�ن كرامة الأ�سخا�س املدانني بهاته العق�بة والرتقاء مب�ست�ى 

التعامل معهم واحلق�ق املخ�لة لهم اإىل ما يكر�س دور امل�ؤ�س�سة ال�سجنية، 

وتهييئهم  ال�سجناء  تاأهيل  م�ست�ى  على  املذك�رة،  العق�بة  بتنفيذ  املعنية 

لالإدماج، وبالتايل امل�ساهمة يف حتقيق الأمن   العام وال�قاية من الع�د.

وتتج�سد هاته املالئمة يف اإ�سدار القان�ن 23/98 املنظم لل�سج�ن والذي 

�سكل اإبان �سدوره طفرة ن�عية يف جمال املعاملة العقابية، ومن منطلق 

وظروف  الكرامة  �سمان  اأ�سا�س  على  العقاب،  يف  ال�رشعية  مبداأ  يكر�س 

اعتقال اإن�سانية.

70 - اجلريدة الر�سمية عدد 5990 بتاريخ 27 اأكت�بر 2011.
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كما اأن هذا القان�ن �سكل نتاج ن�سج التقت فيه كل الفعاليات اجلمع�ية 

وال�سيا�سية واحلق�قية واعتمد كمرجعية يف اإ�سداره د�ست�ر اململكة املغربية 

الإن�سان   حلق�ق  العاملي  كالإعالن  الدولية  وامل�اثيق  والتفاقيات  حينها 

التعديل  بعد  اأ�سحت  والتي  ال�سجناء،  ملعاملة  الدنيا  النم�ذجية  والق�اعد 

املدنية  باحلق�ق  اخلا�س  الدويل  العهد  وكذا  مانديال،  ق�اعد  ت�سمى 

وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، واملبادئ الأ�سا�سية ملعاملة 

ال�سجناء، وق�اعد الأمم املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث املجرمني من حريتهم، 

بالإ�سافة اىل ان القان�ن ا�ستمد مرجعيته مما تزخر به �رشيعتنا الإ�سالمية 

ال�سمحة والثقافة املغربية ال�سيلة من مبادئ ح�ل حق�ق الفرد واجلماعة. 

و�سكل هذا القان�ن قطيعة مع املمار�سات التقليدية يف معاملة ال�سجناء 

ترقى  قان�نية  مقت�سيات  ت�سمينه  خالل  من  ال�سجنية  امل�ؤ�س�سات  وتدبري 

مب�ست�ى الت�سنيف وحتديد اأدوار ال�سج�ن، وتعزيز �سبل ت�ا�سل ال�سجناء، 

وانفتاح ال�سج�ن، وتفعيل برامج تاأهيلية و�سحية وترب�ية، بالإ�سافة اإىل 

مقت�سيات تف�سل يف �ساأن اليداع وال�سبط والتاأديب، كما ت�ؤطر معاملة 

املعتقلني مبا يحفظ �سالمتهم البدنية والعقلية.

.2.املر�سوم املطبق للقانون املنظم لل�سجون

بتنظيم وت�سيري  املتعلق  القان�ن 23/98  وحتدد مب�جبه كيفية تطبيق 

املقت�سيات  من  على جمم�عة  التن�سي�س  خالل  من  ال�سجنية  امل�ؤ�س�سات 

القان�نية املتعلقة مبهام وواجبات امل�ظفني والعناية بال�سجناء و�رشوط ول�ج 

ال�سج�ن والت�سال بال�سجناء بالإ�سافة اإىل مقت�سيات تتعلق بالت�سنيف 

والت�زيع والرتحيل والنظام الداخلي بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية، وكذا بال�رشوط 

التاأهيل  برامج  وتفعيل  لل�سجناء  الجتماعية  بامل�ساعدة  املت�سلة  املنهجية 

خا�سة  اأنظمة  تنفيذ  ح�ل  تفا�سيل  يت�سمن  انه  عن  ف�سال  والتك�ين، 

الأحداث  وال�سجناء  الإعدام  بعق�بة  املدانني  لل�سجناء  بالن�سبة  بالعتقال 
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اأن  كما  ال�سجينات.  لأمهاتهم  املرافقني  الأطفال  ت�اجد  تدبري  و�رشوط 

املر�س�م يت�سمن مقت�سيات ح�ل ال�رشوط وامل�ساطر املتعلقة بتهيئة ملفات 

القرتاحات لالإفراج املقيد ب�رشوط.

هذا  اإحاطة  من  بالرغم  انه  اإىل  الإ�سارة  من  لبد  ال�سدد،  هذا  ويف 

املنظم  القان�ن  مبقت�سيات  املتعلقة  التطبيقية  ال�رشوط  مبختلف  املر�س�م 

الكامل  بالت��سيح  امل�رشع  يحطها  مل  مقت�سيات  هناك  فاإن  لل�سج�ن 

و�سيغت يف �سكل يتطلب الت��سيح وال�رشح، وه� ما داأبت اإدارة ال�سج�ن 

على فعله عرب دوريات ومذكرات يتاح من خاللها ت��سيح امل�ساطر ب�ساأن 

بع�س الإ�سكاليات التي ل ي�ستنبط حل لها ب�سكل مبا�رش وحا�سم �سمن 

املقت�سيات امل�سمنة بالقان�ن 23/98 بالإ�سافة اإىل تنظيمها دورات تك�ينية 

ح�ل اإ�سكاليات وم�ا�سيع من ذات ال�سنف.

ال�سجنية  املوؤ�س�سات  لدور  املنظمة  القانونية  املقت�سيات  ثالثا: 

ودورها يف الوقاية من التعذيب

.1.االإيداع واال�ستقبال 

اأحاط امل�رشع اإيداع وا�ستقبال ال�سجناء مبجم�عة من ال�سمانات املعززة 

واملر�س�م  لل�سج�ن  املنظم  القان�ن  مبقت�سيات  اأوردها  العتقال  ل�رشعية 

املطبق له ميكن ذكر منها على وجه اخل�س��س ما يلي:

• حتديد تعريف للمعتقل وه� كل �سخ�س اتخذ يف حقه تدبري �سالب 	

للحرية ومت ايداعه داخل م�ؤ�س�سة �سجنية، وكذا حتديد ت�سنيف وادوار 

للم�ؤ�س�سات ال�سجنية على اأ�سا�س مطابقتها لل��سعية اجلنائية للمعتقل. 

وهكذا جند �سج�نا حملية ومركزية وفالحية ومراكز اإ�سالح وتهذيب 

متخ�س�سة يف التكفل بالأحداث.

• �س�ابط 	 حتديد  خالل  من  بال�سج�ن  املعتقلني  اإيداع  عملية  �سبط 

امل�سطرة ذات ال�سلة على م�ست�ى �سندات العتقال وم�سك ال�سجالت 
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واإعمال املراقبة ال�اجبة والتن�سيق يف ذلك مع ال�سلطة الق�سائية املخت�سة 

مع الأخذ بعني العتبار املقت�سيات القان�نية ال�اردة يف قان�ن امل�سطرة 

اجلنائية ح�ل امل��س�ع.

• اإحاطة املعل�مات املتعلقة بال�سجناء مبجم�عة من ال�رشوط على م�ست�ى 	

اإ�سعار الغري حيث انه اقر بت�سليمها لل�سلطات الق�سائية والإدارية امل�ؤهلة 

لالطالع عليها مع اإمكانية الإذن اأي�سا باإعطائها لبع�س الأ�سخا�س اأو 

امل�ؤ�س�سات التي تت�فر على �سمانات كافية ولأ�سباب م�رشوعة.

• التن�سي�س على حق املعتقل يف الطالع على حق�قه وواجباته داخل 	

اإ�سعار  وال�اجب  له  املفيدة  املعل�مات  كافة  وعلى  ال�سجنية  امل�ؤ�س�سة 

عائلته اأو اأقربائه بها.

• اإعمال ت�سنيف يكفل التعاي�س بني ال�سجناء على اأ�سا�س النتماء لنف�س 	

ال�سنف اجلنائي ومراعاة جانب اجلن�س وال�سن وكذا الدواعي الأمنية 

اأو ال�سحية اأو بناء على طلب للمعتقل اإذا كان يرغب يف العزلة، يربر 

من خالله دواعي طلبه.

• اجل�انب 	 يراعي  ال�سجنية  امل�ؤ�س�سات  على  لل�سجناء  ت�زيع  اإعمال 

ومدى  ال�سل�ك  وطبيعة  والأمنية  وال�سحية،  والتاأهيلية  الأ�رشية، 

القابلية لالإدماج. 

.2.تخليق معاملة ال�سجناء

اأ. اآليات ال�سبط واملراقبة الداخلية

اأ.1.الن�سباط والأمن 

اأحاط امل�رشع اأمن ال�سج�ن و�سالمة الأ�سخا�س مبجم�عة من ال�س�ابط 

الكفيلة بحماية الفرد من امل�س ب�سالمته اجل�سدية من خالل اإقراره ملجم�عة 

من املقت�سيات القان�نية، يذكر منها على وجه اخل�س��س ما يلي: 
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عدم التمييز يف املعاملة بني املعتقلني ب�سبب العرق اأو الل�ن اأو اجلن�س 

اأ�سا�س  على  الجتماعي  املركز  اأو  الراأي  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  اجلن�سية  اأو 

امل�ساواة اأمام القان�ن يف اإعمال تدابري �سبطية لأحكام الأمن وال�سالمة.

• اإخ�ساع كل معتقل عند دخ�له اإىل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية داخل اجل ل 	

بادية  اأعرا�س  اأو  اإ�سابات  اأي  لر�سد  لفح�س طبي  اأيام  ثالثة  يتعدى 

حمتملة.

• منع ا�ستعمال الق�ة من طرف امل�ظفني جتاه املعتقلني اإل يف حالت 	

عند حماولة  اأو  امل�رشوع،  الدفاع  وتتمثل يف  امل�رشع ح�رشا  حددها 

العنف،  با�ستعمال  مقاومة  عند  اأو  الهاربني  على  القب�س  اأو  الهروب 

اأو بعدم المتثال لالأوامر، وعند ا�ستعمال هاته الق�ة فاإنها يجب اأن 

تنح�رش فيما ه� �رشوري للتحكم يف املعتقل املتمرد.

• املعتقلني 	 اجتاه  امل�ظفني  من طرف  ال�سالح  ا�ستعمال  حتديد حالت 

وعدم تركها مفت�حة. وتت�سم خمتلف هاته احلالت باخلط�رة والتهديد 

وهي  ال�سالح.  ا�ستعمال  دون  من  ال��سع  �سبط  وبا�ستحالة  ال�سامل 

بذلك تكر�س مبداأ ال�ستثناء وحمدودية جمال ا�ستعمال ال�سالح.

• منع خماطبة املعتقلني باألفاظ مهينة اأو بذيئة.	

• منع تكليف املعتقلني مبهام خارج الأ�سغال العامة.	

• اإخ�ساع املعتقلني للتفتي�س عند دخ�لهم اإىل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية او عند 	

اإخراجهم منها واإرجاعهم اإليها لأي �سبب من الأ�سباب، وعند وقبل 

وبعد اأي ن�ساط ي�مي، لكن مع �رشورة مراعاة متطلبات اإجرائية تكفل 

اإعمال هذا التفتي�س ب�سكل �سليم ول مي�س كرامة املعتقل حيث األزم 

امل�رشع تنفيذه ب�ا�سطة اأ�سخا�س من جن�س املعتقل م��س�ع التفتي�س 

ويف ظروف ت�سان فيها كرامتهم مع �سمان فعالية املراقبة.
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• ا�سعار ال�سلطة الق�سائية املخت�سة باأي حادث خطري يهدد اأمن امل�ؤ�س�سة 	

القان�نية  وامل�سطرة  الرقابة  اعمال  �سمان  بهدف  الأ�سخا�س  و�سالمة 

ال�اجبة حتث ا�رشاف هاته ال�سلطة.

• وج�ب احلفاظ بحزم على النظام والن�سباط داخل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية 	

الذي  التنظيم  وح�سن  الأمن  على  املحافظة  ما تتطلبه  جتاوز  دون 

يفر�سه عي�س املعتقلني داخل اجلماعة. 

• من 	 مبجم�عة  القان�نية  لل�س�ابط  املخالفني  ال�سجناء  تاأديب  اإحاطة 

التي تكفل امل�سداقية واملالءمة و�سمان احلق�ق  ال�رشوط وال�سمانات 

الأ�سا�سية لل�سجني ومن بينها ما يلي :

تعريف اخلطاأ التاأديبي وعدم الت��سع يف ذلك.•×

حتديد التدابري التاأديبية املمكن اإ�سدارها يف حق ال�سجناء املخالفني •×

لل�س�ابط القان�نية ويف ذلك �سمانة لعدم معاقبة املخالفني بعق�بات 

مت�س �سالمتهم وكرامتهم.

متكني •× مع  جماعية  تاأديب  جلنة  اإطار  يف  التاأديبية  التدابري  اإ�سدار 

اإمكانية  ومن  اللجنة  اأمام  مث�له  اأثناء  ي�ؤازره  من  اختيار  من  املعتقل 

يف  حقه  �سمان  مع  كتابة  اأو  �سف�يا  �سخ�سيا  لت��سيحاته  تقدميه 

الت�ا�سل باللغة التي يفهمها.

متكني املعتقل من حقه يف املنازعة ح�ل قرار التاأديب.•×

م�سك �سجل ح�ل التدابري التاأديبية حتث �سلطة مدير امل�ؤ�س�سة ومراقبة •×

ال�سلطات الق�سائية والإدارية عند زيارتها لل�سجن.

اإحاطة ال��سع بزنزانة التاأديب ب�سمانات تكفل احلماية النف�سية واجل�سدية •×

اإمكانية وقف هذا  للمعتقل من خالل متكينه من الفح�س الطبي مع 

ال��سع اإذا لحظ الطبيب اأن ا�ستمراره �سيعر�س �سحته للخطر.
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وكذا من خالل متكينه من الت�سال بحرية مبحاميه ومن كافة احلق�ق 

الأ�سا�سية الأخرى.

ملعاقبة  الق�ة  وقمي�س  والقي�د  كالأ�سفاد  ال�سغط  و�سائل  ا�ستعمال  منع 

املعتقل. وحدد ا�ستعمالها على وجه احل�رش وب�سفة ا�ستثنائية وباأمر من 

اإذا مل  الطبيب  اأو بناء على تعليمات  اإما تلقائيا  ال�سجنية  امل�ؤ�س�سة  مدير 

تكن هناك و�سيلة اأخرى، متكن من التحكم يف املعتقل اأو منعه من اإحداث 

خ�سائر اأو من اإحلاق اأ�رشار بنف�سه اأو بالغري، ول يجب اأن تتعدى مدة 

ا�ستعمال هذه ال��سائل املدة ال�رشورية كما يجب ا�ست�سارة الطبيب يف �ساأن 

ا�ستعمالها اأو ب��سع حد ل�ستعمالها.

امل�ؤ�س�سة  اإىل  دخ�لهم  عند  للتفتي�س  املعتقلني  اإخ�ساع 

�سبب  لأي  اإليها  واإرجاعهم  منها  اإخراجهم  عند  او  ال�سجنية 

مع  لكن  ي�مي،  ن�ساط  اأي  وبعد  وقبل  وعند  الأ�سباب،  من 

التفتي�س  هذا  اإعمال  تكفل  اإجرائية  متطلبات  مراعاة  �رشورة 

ب�سكل �سليم ول مي�س كرامة املعتقل حيث األزم امل�رشع تنفيذه 

ويف  التفتي�س  م��س�ع  املعتقل  جن�س  من  اأ�سخا�س  ب�ا�سطة 

ظروف ت�سان فيها كرامتهم مع �سمان فعالية املراقبة.

اأ.2. الت�ســكــي

ال�سجنية  امل�ؤ�س�سة  مدير  اإىل  تظلماتهم  تقدمي  للمعتقلني  امل�رشع  اأتاح 

اأو اإىل املندوب العام لإدارة ال�سج�ن واإعادة الإدماج وال�سلطة الق�سائية 

وجلنة املراقبة الإقليمية املن�س��س عليها يف قان�ن امل�سطرة اجلنائية وكذا 

اإىل املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�سان اإما �سف�يا اأو كتابة.

كما اأتاح لهم تقدمي طلب ال�ستماع اإليهم من طرف ال�سلطات الإدارية 

اأو الق�سائية مبنا�سبة الزيارات اأو التفتي�س، واأوجب امل�رشع بهذا اخل�س��س 

وطبقا للقان�ن درا�سة ال�سكايات واتخاذ الإجراءات الالزمة.
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ب. اآليات ال�سبط واملراقبة اخلارجية

اإن �سمان تطبيق القان�ن يف تدبري ظروف اعتقال ال�سجناء ل ميكن 

اأن يختزل يف مراقبة و�سبط ب�ا�سطة اآليات واإجراءات داخلية فح�سب، بل 

الأمر يتطلب اإعمال مراقبة خارجية من لدن هيئات و�سلطات م�ؤهلة قان�نا 

املخ�لة لكل جهة مراقبة، ومبا  اإىل الخت�سا�سات  ووفق مرجعية ت�ستند 

يكفل �سمان ال�سالمة البدنية والنف�سية للمعتقلني وتخليق الف�ساء ال�سجني 

واإ�سفاء ال�سفافية واملرونة يف الآن ذاته ح�ل تطبيق القان�ن.

ب.1.ال�سلطات الق�سائية

بزيارات  القيام  درجاتها  مبختلف  الق�سائية  لل�سلطات  امل�رشع  اأوكل 

لل�سج�ن بهدف مراقبة ظروف اعتقال ال�سجناء وحتديد الإجراءات ال�اجبة 

يف �ساأنها، ويف هذا ال�سدد يق�م الق�ساة املكلف�ن بالتحقيق بتفقد املعتقلني 

 .
71
الحتياطيني مرة كل �سهر على الأقل

امل�ؤ�س�سات  بزيارة  عنه  ين�ب  من  اأو  اجلنحية  الغرفة  رئي�س  يق�م  كما 

ال�سجنية التابعة لنف�ذ حمكمة ال�ستئناف مرة كل ثالثة اأ�سهر على الأقل. 

ويتحقق من حالة املتهمني امل�ج�دين يف حالة اعتقال احتياطي. وميكنه 

اأن يطلب يف �سياق ذلك من قا�سي التحقيق جميع البيانات الالزمة. واإذا 

.
72
ظهر له اأن العتقال ل مربر له ي�جه لقا�سي التحقيق الت��سيات الالزمة 

ويف اإطار الق�اعد اخلا�سة بالأحداث األزم امل�رشع قا�سي الأحداث بتفقد 

.
73
الأحداث املعتقلني مرة كل �سهر

ملزمان  ن�ابه  اأحد  اأو  امللك  ووكيل  العق�بات  تطبيق  قا�سي  اأن  كما 

بتفقد ال�سجناء على الأقل مرة كل �سهر، وذلك من اأجل التاأكد من �سحة 

.
74
العتقال ومن ح�سن م�سك �سجالت العتقال

71- املادة 54 من قان�ن رقم 22.01 املتعلق بامل�سطرة اجلنائية

72- املادة 249 من قان�ن رقم 22.01 املتعلق بامل�سطرة اجلنائية

73- املادة 473 من قان�ن رقم 22.01 املتعلق بامل�سطرة اجلنائية

74- املادة 616  من قان�ن رقم 22.01 املتعلق بامل�سطرة اجلنائية
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على  اأ�سا�سية  مهام  له  حددت  العق�بات حتديدا  تطبيق  قا�سي  اأن  غري 

م�ست�ى زيارة امل�ؤ�س�سات ال�سجنية التابعة لدائرة املحكمة البتدائية التي ينتمي 

اإليها حيث اأنه يتتبع مدى تطبيق القان�ن املتعلق بتنظيم امل�ؤ�س�سات ال�سجنية 

يف �ساأن قان�نية العتقال وحق�ق ال�سجناء ومراقبة �سالمة اإجراءات التاأديب.

ي�سمنه  زيارة  تقريرا عن كل  ويعد  العتقال  �سجالت  على  يطلع  كما 

مالحظاته ي�جهه اإىل وزير العدل، ويحيل ن�سخة منه اإىل النيابة العامة.

املقيد  والإفراج  العف�  ح�ل  مقرتحات  تقدمي  ميكنه  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

ب�رشوط. وقد بلغ عدد الزيارات التي قامت بها ال�سلطات الق�سائية لل�سج�ن 

بر�سم �سنة 2016 ما جمم�عه 1796 زيارة مما ي�سكل ن�سبة 51% فقط من 

.
75
العدد الأدنى من الزيارات ال�اجبة طبقا للقان�ن

واملالحظ يف هذا ال�ساأن اأن امل�رشع مل يخ�ل لقا�سي تطبيق العق�بات 

تط�ر  لديه  تاأكد  متى  العق�بة  تنفيذ  م�سار  تغيري  من  متكنه  �سالحيات 

تفريد  ملبداأ  تكري�سا  تاأهيلية  برامج  وانخراطه يف  اإيجابا  ال�سجني  �سل�ك 

العق�بة على م�ست�ى التنفيذ.

ب.2. جلن املراقبة 76 

تكلف يف كل ولية اأو عمالة اأو اإقليم، يناط بها على وجه اخل�س��س 

ال�سهر على ت�فري و�سائل ال�سحة والأمن   وال�قاية من الأمرا�س وعلى نظام 

تغذية املعتقلني وظروف حياتهم العادية وكذا امل�ساعدة على اإعادة تربيتهم 

الأخالقية واإدماجهم اجتماعيا واإحاللهم حمال لئقا بعد الإفراج عنهم.

وي�ساعده  قبله  من  مف��س  اأو  العامل  اأو  ال�ايل  اللجن  هاته  ويرتاأ�س 

رئي�س املحكمة البتدائية ووكيل امللك بها وقا�سي تطبيق العق�بات وممثل 

ال�سلطة العم�مية املكلفة بال�سحة ورئي�س جمل�س اجلهة ورئي�س اجلماعة 

75- التقرير ال�سن�ي للمندوبية العامة لإدارة ال�سج�ن واإعادة الدماج بر�سم �سنة 2016

76- املادتان 620 و621 من القان�ن رقم 22.01 املتعلق بامل�سطرة اجلنائية   
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وال�س�ؤون  ال�طنية  الرتبية  قطاعات  وممثل�  امل�ؤ�س�سة  بهما  ت�جد  اللتني 

الجتماعية وال�سبيبة والريا�سة والتك�ين املهني. وت�سم اللجنة زيادة على 

ذلك اأع�ساء متط�عني يعينهم وزير العدل من بني اجلمعيات اأو من بني 

ال�سخ�سيات املعروفة باهتمامها مب�سري املحك�م عليهم.

وترفع اللجنة اإثر زياراتها لل�سج�ن مالحظاتها وانتقاداتها اإىل وزير العدل 

واإىل املندوب العام لإدارة ال�سج�ن واإعادة الإدماج مع الإ�سارة يف ذلك 

اإىل ما يجب اتخاذه لإنهاء اأن�اع ال�سطط اإن وجدت واإىل التح�سينات التي 

ينبغي حتقيقها، ويالحظ من خالل متثيلية اللجنة وال�سالحيات املخ�لة لها 

اأن امل�رشع كان حري�سا على �سمان مراقبة لل�سج�ن من مرجعيات خمتلفة 

اعتقال  وظروف  ال�سج�ن  بتدبري  ال�سلة  ذات  الخت�سا�سات  وبح�سب 

اأنه منعها من القيام باأي عمل من اأعمال ال�سلطة احرتاما  ال�سجناء، كما 

ملبداأ التخ�س�س وامل�س�ؤولية القطاعية.

وقد بلغ عدد الزيارات التي قامت بها هاته اللجن لل�سج�ن بر�سم �سنة 

العدد  2016 ما جمم�عه 66 زيارة وه� ما ي�سكل ن�سبة 20% فقط من 

الأدنى للزيارات املفرت�س اإجراوؤها طبقا لل�ترية املن�س��س عليها يف دورية 

.2015
77
وزير الداخلية عدد 3011 وتاريخ 04/20/

ب.3. املجل�ش الوطني حلقوق الإن�سان 78

عالوة على احت�سانه لالآلية ال�طنية لل�قاية من التعذيب، و�سع امل�رشع 

الإن�سان  حق�ق  حماية  م�ست�ى  على  للمجل�س  املخ�لة  الخت�سا�سات 

باملغرب الفردية واجلماعية منها من خالل منحه �سالحيات على م�ست�يات 

اأربعة تتمثل يف:

77- التقرير ال�سن�ي للمندوبية العامة لإدارة ال�سج�ن واإعادة الدماج بر�سم �سنة 2016

78- �سادر مب�جب الظهري ال�رشيف رقم 17-18-1 )22 فرباير 2018(
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ب.1.3 الر�سد 

من خالل قيامه على وجه اخل�س��س بزيارة اأماكن العتقال وامل�ؤ�س�سات 

كامل  ت�فري  مع  ومعاملتهم  ال�سجناء  اعتقال  ظروف  ومراقبة  ال�سجنية 

الت�سهيالت ال�اجبة لتنفيذ هاته الزيارات. ويق�م املجل�س تبعا لذلك باإعداد 

تقارير ح�ل مالحظاته وت��سياته ي�جهها اىل ال�سلطات املعنية واملخت�سة.   

ب.3.2.تدبري ال�سكايات 

من خالل تلقي املجل�س ل�سكايات امل�اطنني، مبن فيهم ال�سجناء، ح�ل 

انتهاك حمتمل حلق�قهم ومتابعة ماآلها واتخاذ كافة التدابري الالزمة يف 

�سانها مع ما يت�سل بذلك على م�ست�ى تدبري هاته ال�سكايات من حيث 

املعاجلة وال�رشوط ال�اجب ت�فرها فيها.   

ب.3.3.  الو�ساطة والتدخل ال�ستباقي

اإليه وبتن�سيق مع  امل�سندة  املهام  اإطار  للمجل�س مب�جبها ويف  ويج�ز 

يتدخل  اإن  الإن�سان  حق�ق  مبجال  املهتمة  واجلهات  العم�مية  ال�سلطات 

بكيفية ا�ستباقية وعاجلة للحيل�لة دون ال�ق�ع يف انتهاك حق من حق�ق 

الإن�سان.

ب.3.4.  التحقيقات والتحريات 

ح�ل  م�ث�قة  معل�مات  لديه  ت�فرت  كلما  اجراوؤها  للمجل�س  وميكن 

انتهاكات تتعلق بحق�ق الإن�سان وميكنه يف �سياق ذلك، وكلما اقت�سى 

املعل�مات  وا�ستكمال  با�ستجماع  الكفيلة  الإجراءات  يتخذ  اأن  الأمر، 

واملعطيات ذات ال�سلة بانتهاك حمتمل حلق من حق�ق الإن�سان.

وقد بلغت زيارات املجل�س ال�طني حلق�ق الن�سان للم�ؤ�س�سات ال�سجنية 

خالل �سنة 2016 ما جمم�عه 165 زيارة. ي�ساف اإىل ذلك معاجلته ل�سكايات 

ال�سجناء يف اإطار الخت�سا�سات املخ�لة له قان�نا.



الف�سل الثاين:

ا�سرتاتيجية املندوبية العامة حول الوقاية من 

التعذيب وتطوير معاملة ال�سجناء

م�ستوى  على  العامة  للمندوبية  اال�سرتاتيجي  املخطط  اأوال: 

الوقاية من التعذيب

.1.تعزيز حق ال�سجناء يف الت�سكي

قامت املندوبية العامة باإحداث مكتب مركزي لتلقي ومعاجلة ال�سكايات 

تابع مبا�رشة اإىل املندوب العام. وتتحدد مهامه يف تلقي �سكايات وتظلمات 

املعنية  امل�سالح  على  واإحالتها  وت�سنيفها  وت�سجيلها  وذويهم  ال�سجناء 

بالإدارة املركزية للقيام بالأبحاث والإجراءات الالزمة وحترير اأج�بة ب�ساأنها، 

اإىل املعتقلني املعنيني بالأمر.
ّ
تر�سل لحقا 

وتقدم ال�سكايات والتظلمات اإما من طرف املعتقلني عرب ت�جيه �سكاياتهم 

يف ظرف مغلف ي��سع يف �سناديق مغلقة معدة لهذا الغر�س يف جميع 

الأحياء داخل املعقل وقاعة الزيارة و�ساحة الف�سحة، واإما عرب ر�سائل من 

طرف ذويهم ت�جه عن طريق الربيد العادي اأو امل�سم�ن اإىل املكتب املركزي 

باملقر املركزي للمندوبية العامة.

ويعني م�ظف بكل م�ؤ�س�سة �سجنية ت�سند له مهمة الإ�رشاف على اإدارة 

.
79
هاته ال�سناديق

العام لإدارة ال�سج�ن واإعادة الدماج رقم 13 �سادرة بتاريخ 13 فرباير  79- دورية املندوب 

2014
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وا�ستكمال  العامة  املندوبية  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  ال�سدد  هذا  ويف 

 4 اأحدثت  الت�سكي  املعتقلني يف  حق  ب�سمان  املتعلقة  املنهجية  لل�رشوط 

�سناديق بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية تخ�س�س ل��سع تظلمات و�سكايات املعتقلني 

�سخ�سيا اأو عن طريق ذويهم، ح�سب م�ا�سيعها الرئي�سية واجلهات املعنية 

:
80
ملعاجلتها، وذلك وفق ت�سميم م�حد وباأل�ان خمتلفة على النح� التايل

• اأ�سفر ويخ�س�س ل��سع �سكايات م�جهة اإىل اجلهات 	 �سندوق ل�نه 

الق�سائية والإدارية وهيئات اأخرى.

• طرف 	 من  م�جهة  �سكايات  ل��سع  ويخ�س�س  اأزرق  ل�نه  �سندوق 

لذلك  تبعا  عليه  يجب  الذي  ال�سجنية  امل�ؤ�س�سة  مدير  اإىل  املعتقلني 

ا�ستدعاء امل�ستكي وال�ستماع اإليه ودرا�سة �سكايته ومعاجلتها بالفعالية 

وال�رشعة املطل�بتني.

• املدير 	 اإىل  امل�جهة  ال�سكايات  ل��سع  اأخ�رش ويخ�س�س  ل�نه  �سندوق 

اجله�ي للمندوبية العامة الذي يجب عليه بدوره اتخاذ ما يجب يف 

�سانها ملعاجلتها يف اإطار ال�سالحيات املخ�لة له قان�نا.

• �سندوق ل�نه اأبي�س ويخ�س�س ل��سع ال�سكايات امل�جهة مبا�رشة اإىل 	

املكتب املركزي لتلقي معاجلة ال�سكايات ا�ستنادا اإىل الدورية عدد 13 

وتاريخ 13 فرباير 2014.

بب�ابتها  ال�سكايات  نافذة  العامة  املديرية  اأحدثت  اآخر  م�ست�ى  وعلى 

تلقي  اآليات  تن�يع  بهدف  وذلك   2016 �سنة  خالل  اجلديدة  اللكرتونية 

ال�سكايات وكذا �سمان حكامة جيدة للمكتب املركزي املعني على م�ست�ى 

املعاجلة والأمد الزمني لذلك، و�سمان ت�ا�سل �رشيع مع العائالت.  

80- مذكرة �سادرة عن املندوب العام لإدارة ال�سج�ن واإعادة الدماج رقم 100  وتاريخ 30 

�ستنرب 2017
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.2.التفتي�ص 

تق�م م�سالح التفتي�س املركزية بزيارات لل�سج�ن يف اإطار املهام املن�طة 

بها، وت�سكل هاته الزيارات طابعا منتظما يف اإطار تكري�س البعد ال�قائي 

ح�ل مهام املفت�سية العامة، كما تكت�سي طابعا فجائيا بغية حتقيق الردع 

زيارات  تنظيم  يتم  ذلك  اإىل  اإ�سافة  القان�ن،  عن خمالفة  امل�ظفني  وثني 

للتفتي�س تبعا للمخالفات املرتكبة وتتميز هاته الزيارات بالتدخل لت�سحيح 

ال��سع والبحث الإداري والتحري بغية ا�ستجالء احلقيقة وت�فري معطيات 

ميكن يف �س�ءها اتخاذ الإجراءات والقرارات ال�اجبة.

وت�سيري  بتنظيم  املتعلق   23.98 رقم  القانون  .3.تعديل 

املوؤ�س�سات ال�سجنية

بادرت املندوبية العامة اإىل اإعداد م�رشوع ح�ل تعديل القان�ن 23.98 

ا�ستنادا اإىل تراكمات على م�ست�ى املمار�سة الي�مية يف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية 

ويف �س�ء م�ستجدات ج�هرية تتعلق اأ�سا�سا بالعمل بد�ست�ر جديد للمملكة 

ال�طني حلق�ق الإن�سان  التقرير الأخري للمجل�س  د�ست�ر 2011 وباإ�سدار 

الذي ت�سمن ت��سيات لتط�ير قطاع ال�سج�ن واإعمال مقاربة تدبريية تكفل 

جمعيات  بت��سيات  وكذا  للمعتقلني،  الأ�سا�سية  احلق�ق  على  احلفاظ 

املجتمع املدين وامليثاق ال�طني ح�ل اإ�سالح منظ�مة العدالة.

ولبد من الإ�سارة يف هذا ال�سدد، اإىل اأنه مت خالل �سنة 2016 اإعداد 

اإطار  يف  ن�ق�ست  لل�سج�ن  املنظم  للقان�ن  �سامل  تعديل  ح�ل  م�س�دة 

احلك�مية  القطاعات  لفائدة خمتلف  تنظيمه  مت  الأول  درا�سيني،  ي�مني 

املعنية التي ت��سلت بن�سخة منها لإبداء مالحظاتها ومقرتحاتها ب�ساأنها، 

والثاين مت تنظيمه لفائدة جمعيات املجتمع املدين وفق نف�س املنهجية. وقد 

قامت املندوبية العامة بتجميع املالحظات واملقرتحات واأخذها بعني العتبار 

يف بل�رة م�رشوع تعديل القان�ن املنظم لل�سج�ن.
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وت�سمل التعديالت ج�انب مهمة يف القان�ن اإن على م�ست�ى هيكلته اأو 

على م�ست�ى بع�س املقت�سيات ذات ال�سلة باحلق�ق الأ�سا�سية للمعتقلني 

كاحلق يف املعل�مة والتاأهيل والت�ا�سل وال�سكاية، بالإ�سافة اإىل تعديالت 

طالت م�سطرة التاأديب من خالل اإعمال رقابة لل�سلطة الق�سائية ب�ساأنها، 

كما �سملت التعديالت مقت�سيات ح�ل انفتاح ال�سج�ن على اجلمعيات من 

املراقبة وفق م�سطرة حمددة  بتمكينها من  ت��سيع جمال تدخلها  خالل 

اعتقال  ظروف  ح�ل  ال�سحيحة  املعل�مات  تلقي  يف  املتلقي  حق  تكفل 

ال�سجناء.

.4.دعم تدابري ال�سالمة واالإجراءات الوقائية

تعزيز  اإىل  ال�سرتاتيجي  خمططها  اإطار  يف  العامة  املندوبية  عمدت 

خمزون امل�ؤ�س�سات ال�سجنية من املعدات والتجهيزات الأمنية خا�سة كامريات 

املراقبة، يتم ربطها بقاعة املراقبة �سيتم اإحداثها مبقر الإدارة املركزية، وذلك 

يف اإطار املتابعة الي�مية والف�رية ملجريات الأم�ر بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية مبا 

فيها اأ�سا�سا ما يتعلق مبعاملة ال�سجناء وتفتي�سهم وتدبري احلق�ق املخ�لة 

لهم قان�نا، وذلك لل�قاية واحليل�لة دون وق�ع امل�ظفني يف انتهاكات تطال 

بالأ�سا�س ال�سالمة البدنية لالأ�سخا�س واحلق�ق الأ�سا�سية ذات ال�سلة.

متط�رة  مراقبة  مبعدات  ال�سج�ن  بتجهيز  العامة  املندوبية  قامت  كما 

الكا�سفة عن املعادن واأجهزة الك�سف املحم�لة  ال�سكانر والب�ابات  كاأجهزة 

وتتيح هاته املعدات مراقبة املعتقلني وحتركاتهم يف اإطار تقلي�س هام�س 

الحتكاك بينهم وبني امل�ظفني وما يحتمل حدوثه جراء ذلك من �سدامات 

اأو تعامل قد ي�ؤدي اإىل ممار�سة العنف والإهانة اأو امل�س بكرامة الأ�سخا�س.
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م�ستوى  على  العامة  للمندوبية  اال�سرتاتيجي  املخطط  ثانيا: 

تطوير معاملة ال�سجناء

.1.بناء �سجون جديدة 

يعد الكتظاظ من امل�ساكل املزمنة واملح�رية التي تعيق اجله�د املبذولة 

لإ�سالح قطاع ال�سج�ن وتط�ير معاملة ال�سجناء مبا يكفل �سمان حق�قهم 

اىل  الكتظاظ  ي�ؤدي  كما  واآدميتهم.  بكرامتهم  امل�س  وعدم  الأ�سا�سية 

�سغ�طات نف�سية يعاين منها امل�ظف�ن واملعتقل�ن على حد �س�اء مما قد 

يرتتب عنه انحرافات و�سدامات مت�س بال�سالمة والأمن داخل امل�ؤ�س�سات 

ال�سجنية. واإذا كان ال�سبب املبا�رش يف الكتظاظ يكمن يف عدم تنا�سب 

حله  اأن  ال�ا�سح  من  فاإنه  املعتقلني  عدد  مع  لل�سج�ن  الإي�ائية  الطاقة 

وتر�سيد  العقابية  ال�سيا�سة  تط�ير  من خالل  املعادلة  هاته  حل  يكمن يف 

العتقال الحتياطي وتفعيل بدائل العق�بة ال�سالبة للحرية بالإ�سافة اإىل 

تفريد العق�بة على م�ست�ى التنفيذ من خالل تفعيل اأمثل لالآليات امل�جبة 

لالإفراج قبل م�عده كالإفراج املقيد ب�رشوط واإعمال تخفي�س العق�بة.

كما اأن الأمر ي�ست�جب بامل�ازاة مع ذلك بناء �سج�ن جديدة للرفع من 

الطاقة ال�ستيعابية وت�فري ظروف اعتقال حتفظ كرامة املعتقلني وت�سمن 

ظروف عمل جيدة للم�ظفني.

اعتمدت  العامة  املندوبية  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  ال�سدد، لبد  ويف هذا 

برناجما يروم بناء �سج�ن جديدة حيث مت افتتاح 11 �سجنا جديدا بر�سم 

�سنتي 2015 و2016 اإ�سافة اإىل برجمتها بناء 9 �سج�ن جديدة خالل الفرتة 

الأمن    ت�اكب متطلبات  املمتدة ما بني 2017 و2021 مب�ا�سفات ع�رشية 

وال�قاية وال�سحة والتاأهيل لالإدماج. وذلك بهدف تعزيز الطاقة ال�ستيعابية 

لل�سج�ن وتغطية بع�س الأقاليم التي ل تت�فر على �سج�ن يف اإطار التالوؤم 

مع التق�سيم الرتابي اجلديد والتنظيم الق�سائي للمملكة.
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غري اأن بناء �سج�ن جديدة ي�ازيه اإغالق �سج�ن قدمية ومتهالكة متتهن 

كرامة ال�سجناء وتهدد �سالمتهم.

.2.الرعاية ال�سحية لل�سجناء 

تق�م املندوبية العامة لإدارة ال�سج�ن واإعادة الإدماج، وفقا للمقت�سيات 

والعالج  ال�قاية  تهم  برامج �سحية  ب��سع  القطاع  لهذا  املنظمة  القان�نية 

وت�فري الأطر الطبية و�سبه الطبية ال�رشورية والعمل على تط�ير كفاءاتها 

وال�سيدليات  امل�سحات  ت�فري  على  العمل  عن  ناهيك  مت�ا�سل،  ب�سكل 

وخمتلف الأجهزة واملعدات الطبية يف خمتلف ال�سج�ن بالبالد. ويف هذا 

اخلا�سة  ال�طنية  ال�سرتاتيجيات  تفعيل  على  املندوبية  حتر�س  ال�سياق 

بالرعاية ال�سحية التي متت بل�رتها مع عدة جهات ك�زارة ال�سحة وم�ؤ�س�سة 

حممد ال�ساد�س لإدماج ال�سجناء. وقد تطرق هذا الدليل اإىل هذه الرعاية 

ال�سحية ومتطلباتها بتف�سيل يف جزئه الثالث.

.3.تكوين املوظفني

العامة  املندوبية  ال�سجناء تعمل  امل�ظفني مع  لالرتقاء مب�ست�ى تعامل 

على ت�فري تك�ين اأ�سا�سي وم�ستمر لفائدة امل�ظفني بالإ�سافة اإىل متكينهم 

من دورات تدريبية متخ�س�سة �س�اء باملعهد ال�طني لتك�ين الأطر بتيفلت 

اأو باجلامعة اأو من خالل بعثات اإىل خارج اأر�س ال�طن.

ويف هذا ال�سدد جتدر الإ�سارة اإىل اأن املندوبية العامة وقعت اتفاقية 

املندوبية  اأطر  ا�ستفادة  مب�جبها  يتم  بالرباط  الدولية  اجلامعة  مع  �رشاكة 

العامة من تك�ين عال امل�ست�ى يف اإطار ما�سرت متخ�س�س بالإ�سافة اإىل 

مب�جبها  �سي�ستفيد  بالرباط  اخلام�س  جامعة حممد  مع  �رشاكة  ت�قيعها 

امل�ظف�ن من متابعة الدرا�سة العليا ب�سلك ما�سرت متخ�س�س ح�ل ال�سج�ن. 

كما وقعت املندوبية العامة يف ذات ال�سياق اتفاقيات �رشاكة مع جامعة 

�سيدي حممد بن عبد اهلل، وجامعة القا�سي عيا�س مبراك�س متكن م�ظفي 
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ال�سج�ن من دورات تك�ينية ودرا�سية ترفع من م�ست�اهم املعريف واملهني 

ومبا ين�سجم ومتطلبات املعاملة الإن�سانية جتاه ال�ساكنة ال�سجنية.

.4.تو�سيع نطاق ال�رشاكة

ال�سجناء  حق�ق  تعزيز  ح�ل  �رشاكة  اتفاقيات  العامة  املندوبية  وقعت 

ومعاملتهم وفق ال�رشوط القان�نية ال�اجبة. ويف هذا ال�سدد وقعت اتفاقية 

�رشاكة مع املر�سد املغربي لل�سج�ن ح�ل تقدمي امل�ساعدة القان�نية لل�سجناء، 

بالإ�سافة اإىل ت�قيعها اتفاقية �رشاكة مع جمعية عدالة ح�ل اإحداث عيادات 

وال�سيدلة  الطب  كلية  مع  �رشاكة  اتفاقية  وقعت  كما  بال�سج�ن،  قان�نية 

بالدار البي�ساء تروم اإعداد درا�سة ح�ل ت�سخي�س اأهم ال�سطرابات النف�سية 

املتدخلني  لفائدة  منهجي  دليل  اإعداد  ب�ساأن  وكذا  لل�سجناء  وال�سل�كية 

النف�سانيني العاملني بال�سج�ن.

.5.تطوير برامج االإدماج 

ال�سجنية  ال�ساكنة  لفائدة  تاأهيلية  برامج  بتنفيذ  العامة  املندوبية  تق�م 

بتن�سيق و�رشاكة مع عدد من امل�ؤ�س�سات والقطاعات احلك�مية املعنية وعلى 

راأ�سها م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة اإدماج ال�سجناء. وتاأتى بفعل ذلك 

ت��سيع دائرة ال�سجناء امل�ستفيدين من هاته الربامج ب�سكل ملح�ظ بفعل 

اجله�د املتالحقة املبذولة يف هذا الإطار.

فهناك برامج التعليم مبختلف م�ست�ياته وحم� الأمية والتك�ين املهني، 

والتي تعرف تزايدا لعدد امل�ستفيدين منها بفعل بناء مراكز بيداغ�جية بعدد 

هام من ال�سج�ن وحتفيز ال�سجناء على النخراط يف هاته املراكز التك�ينية 

ويف برامج التعليم. ف�سال عن ذلك اأعطت املندوبية العامة انطالقة برنامج 

�سج�ن بدون اأمية ا�ستفاد منه ما يقارب 11000 �سجني حمك�م. وقد ارتفع 

الدرا�سي  امل��سم  اإجمال منذ  الربامج  امل�ستفيدين من هاته  ال�سجناء  عدد 

2015/2014 بن�سبة تقدر باأكرث من %60.
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ي�ساف اإىل ذلك ا�ستفادة ال�سجناء من برنامج فر�سة واإبداع وه� برنامج 

يعنى بتاأهيل ال�سجناء حرفيا �س�اء على م�ست�ى تك�ين �سجناء مك�نني 

اأو على م�ست�ى ت�سغيلهم يف ور�سات حرفية اأومن خالل التك�ين احلريف 

امل�ؤهالت  تثمني  اإىل  الربنامج  هدا  وي�ستند  نظرائهم.  من طرف  لل�سجناء 

احلرفية لل�سجناء يف اجتاه التك�ين بالنظري واإنتاج منتجات حرفية اإبداعية.

اأ�سمته  الربامج  من  جديد  جيل  باإطالق  العامة  املندوبية  قامت  كما 

برنامج كفايات ويروم تثمني املهارات واملدارك املعرفية لل�سجناء بالإ�سافة 

يت�سمن  و�سل�كا كما  فكرا  ال�سجناء  تاأهيل  اأهدافه  وتتمثل  تط�يرها.  اإىل 

جمم�عة من الربامج التاأهيلية منها على وجه اخل�س��س برنامج اجلامعة 

يف ال�سج�ن ي�ستفيد منه �ساكنة ال�سج�ن احلا�سل�ن على �س�اهد جامعية، 

وامللتقى ال�طني لالإبداع والتاأهيل ي�ستفيد منه ال�سجناء الأحداث وبرنامج 

بالإ�سافة  والدينية.  والثقافية  الريا�سية  املجالت  يف  ال�طنية  امل�سابقات 

والتطرف  الإرهاب  اإطار ق�سايا  املعتقلني يف  لفائدة  برنامج م�ساحلة  اإىل 

وهناك برامج اأخرى يف ط�ر التنفيذ والتن�سيق مع ال�رشكاء، ويتعلق الأمر 

بربنامج »م�رشوعي اإدماجي« لفائدة ال�سجناء احلا�سلني على �س�اهد داخل 

ال�سج�ن وبرنامج الكرا�سي العلمية للرابطة املحمدية للعلماء وكر�سي اإدري�س 

يروم  برنامج  ذلك  اإىل  ي�ساف  الإن�سان،  وحق�ق  الثقايف  للتن�ع  بنزكري 

اإحداث ن�ادي �سينمائية بال�سج�ن يف اإطار م�رشوع اتفاقية �رشاكة مع املركز 

ال�سينمائي املغربي.

وعلى م�ست�ى اآخر فاإن املندوبية العامة ب�سدد اإنهاء امل�ساورات املتعلقة 

بت�قيع اتفاقية اإطار مع عدد من القطاعات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات العم�مية 

املعنية ح�ل ت�سغيل ال�سجناء من طرف القطاع اخلا�س. وتروم هاته التفاقية 

و�سع الإطار الأن�سب لتمكني املقاولت من اإحداث وحدات اإنتاجية داخل 

اأ�سا�سي للت�سغيل  ال�سج�ن لت�سغيل ال�سجناء مع اإعمال التك�ين كمدخل 

واحرتام احلق�ق الأ�سا�سية لل�سجناء و�سمان املناف�سة ال�رشيفة بني املقاولت. 
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مقاربة  والتاأهيلي يف  الجتماعي  البعد  بتكري�سها  التفاقية  هاته  وتتميز 

ت�سغيل ال�سجناء من طرف القطاع اخلا�س.

ال�طني حلق�ق  املجل�س  اأي�سا  التفاقية  اقرتح ك�رشيك يف هاته  وقد 

الإن�سان لإعمال مراقبة على ت�سغيل ال�سجناء يف هذا الإطار مبا يتالءم 

وعدم امل�س بكرامة ال�سجناء اأو �سالمتهم البدنية.

.6.االنفتاح على جمعيات املجتمع املدين

للمندوبية  اأ�سا�سيا  مبداأ  املدين  املجتمع  جمعيات  على  النفتاح  يعد 

العامة يف تدبري وحت�سني الربامج املقدمة لل�سجناء ويف هذا ال�سدد تنظم 

تت��سل  كما  ال�سجنية  ال�ساكنة  لفائدة  الأن�سطة  من  اجلمعيات جمم�عة 

ي�ست�جبه  مبا  معها  تتفاعل  ال�سكايات  من  بعدد  منها  العامة  املندوبية 

الأمر من درا�سة ومعاجلة واتخاذ ما يجب عند ال�رشورة. وجتدر الإ�سارة 

بهذا اخل�س��س اأن املندوب العام اأوكل الرتخي�س للجمعيات بالدخ�ل اإىل 

امل�ؤ�س�سات ال�سجنية اإىل املدراء اجله�يني حر�سا منهم على اإ�سفاء املرونة 

واملتابعة لالأن�سطة املعنية بهذا الرتخي�س.





اجلزء الثالث

الرعاية ال�سحية باملوؤ�س�سات ال�سجنية





الف�سل االأول: 

خ�سو�سيات طب ال�سجون

تكت�سي ممار�سة الطب واحرتام ق�اعد اآداب املهنة يف ال�سجن ح�سا�سية 

خا�سة. فمبداأ الإن�ساف يفرت�س رعاية الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم 

مثل غريهم، مع اإيالئهم املزيد من الهتمام واحلماية، ومراعاة ال�سطرابات 

النف�سية اأو التعفنية اأو اجلن�سية الكرث �سي�عا.

كما يجب �سمان ج�دة هذه الرعاية، مع احرتام الأ�سخا�س، وخا�سة 

من خالل اإيالء اأهمية كبرية لل�رشية الطبية، لفائدتهم.

يف  الطب  خ�س��سيات  عن  عامة  ملحة  الدليل،  هذا  خالل  من  نقدم 

ال�سجن ودور الإدارة يف تعزيز ال�سحة داخل ال�سج�ن.

اأوال: تعاريف ومفاهيم اأ�سا�سية

.1.االأهداف العامة لل�سحة بال�سجون

تن�س ق�اعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجناء )ق�اعد نيل�س�ن مانديال( على 

اأنه: يجب اأن يك�ن يف كلِّ �سجن دائرة خلدمات الرعاية ال�سحية مكلَّفة 

بتقييم ال�سحة البدنية والعقلية لل�سجناء وتعزيزها وحمايتها وحت�سينها.

ح�سب الق�اعد الأوروبية لل�سج�ن )للمجل�س الأوروبي 2006(:

ال�سج�ن  �سلطات  على  يجب  يلي:  ما  على   39 املادة  تن�س 

حماية �سحة جميع الأ�سخا�س املعتقلني لديها.



دليل حول معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب86

.2.تعريف ال�سحة من قبل منظمة ال�سحة العاملية

»ال�سحة هي حالة من اكتمال ال�سالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا«.

اأوتاوا لعام 1986  ال�ارد يف ميثاق  الرفاه الجتماعي،  ويتمم مفه�م 

ال�سحة  جمال  يف  املقاربة  هذه  العاملية،  ال�سحة  منظمة  رعاية  حتت 

حيث مت حتديد ال�رشوط الالزمة »لل�سحة الجتماعية« يف: »احل�س�ل 

والأكل اجليد، واحل�س�ل على دخل  الرتبية،  اإىل  وال�ل�ج  �سكن،  على 

معني، وال�ستفادة من نظام اقت�سادي م�ستقر، والعتماد على م�ساهمة 

م�ستدامة من امل�ارد، واحلق يف العدالة الجتماعية واملعاملة العادلة«.

ثانيا: دور و�سالحيات اإدارة ال�سجون يف تعزيز ال�سحة بال�سجون

تنفيذ  يف  ي�سارك  مزدوج:  بدور  لل�سج�ن  العم�مي  املرفق  ي�سطلع 

على  يعمل  كما  العام،  الأمن  على  واحلفاظ  اجلنائية  والأحكام  القرارات 

ت�فري �رشوط اإعادة الإدماج الجتماعي لالأ�سخا�س الذين اأحالتهم ال�سلطة 

الق�سائية عليه.

وجتمع اإدارة ال�سج�ن بني عدد من املهن وال�سالحيات لأداء مهامها: 

م�ظف� احلرا�سة، وم�س�ؤول� الإدارة، وم�ظف� الإدماج واملراقبة، وامل�ظف�ن 

الإداري�ن، وامل�ظف�ن التقني�ن.

والتدريب  الجتماعي،  املجال  يف  متن�عة  مبهن  ت�ستعني  اأنها  كما 

الجتماعي�ن،  والعامل�ن  الريا�سي�ن،  واملدرب�ن  املدر�س�ن،  وال�سحة...: 

والأطباء، والأطباء النف�سي�ن واملمر�س�ن.

املحليني  والفاعلني  اجلمعيات  مع  بتعاون  اأي�سا،  الإدارة،  وت�ستغل 

الآخرين )الإدارات وال�رشكات ...(.

ال�سحة يف  لتعزيز  اأ�سا�سية تعترب �رشورية  اأن هناك عدة عنا�رش  كما 

ال�سجن، من �سمنها القيادة ال�سيا�سية، والقيادة الإدارية.
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اإدارة معقدة.  وتعترب ال�سج�ن يف املجتمعات احلديثة م�ؤ�س�سات ذات 

اخلطرية،  ال�بائية  والأمرا�س  ال�سج�ن،  اكتظاظ  ظاهرة  �ساهمت  وقد 

والأمرا�س العقلية، وارتفاع م�ست�يات تعاطي املخدرات يف كثري من البلدان 

يف زيادة ال�سغ�ط على تدبري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية على جميع امل�ست�يات.

لفائدة  ال�سحية  للرعاية  املحددة  ال�سيا�سة  ال�سج�ن  مديرو  وينفذ 

الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم.

وتتمثل مهمتهم يف ت�سيري وت�جيه وتن�سيق عمل جميع الفرق )مبا يف 

ذلك الفريق الطبي( العاملني يف قطاع ال�سج�ن.

يندرج عمل مديري ال�سج�ن، باعتبارهم م�س�ؤولني عن مهمة 

الأمن والنظام العام، يف اإطار مراقبة ال�سجناء واإعادة اإدماجهم 

اجتماعيا. حيث ي�سهرون على اإعطاء الدينامية ال�رشورية للعمل 

امل�سرتك بني خمتلف العاملني، كما يعمل�ن على اإيجاد احلل�ل 

ال�سحيحة حلالت الأزمات �س�اء كانت فردية اأو جماعية.

اأعمال  فرقهم مع  اأعمال  بتن�سيق  ال�سج�ن  يق�م مدراء  كما 

الب�رشية  امل�ارد  تدبري  على  وي�سهرون  اخلارجيني.  ال�رشكاء 

وي�رشف�ن على احل�ار الجتماعي.

وبالنظر  اإدارتها.  ال�سج�ن دون م�ساهمة  ال�سحة يف  تعزيز  ول ميكن 

اإىل امل�ساكل ال�سحية الراهنة يف ال�سج�ن، فاإن مدراء امل�ؤ�س�سات ال�سجنية 

وم�ظفيها يف حاجة اإىل معرفة ما يلي:

ما هي اأكرث امل�ساكل ال�سحية �سي�عا يف ال��سط ال�سجني؟ �

ال�سيطرة عليها ب�سكل  � العدوى، وكيف ميكن  اأن تنت�رش  كيف ميكن 

اأف�سل؟

كيفية تعزيز ال�سحة والرفاه؟ �
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وينبغي اأن تتاح لهم الفر�سة مل�ا�سلة تط�ير فهمهم الذي يت�سم باأهمية 

بالغة بالن�سبة للق�سايا ال�سحية، مبا يف ذلك امل�سائل ذات العالقة باأخالقيات 

املهنة.

التح�سي�سية  العمليات  ي�ساهم�ا يف  اأن  اأي�سا  ال�سج�ن  ملديري  وميكن 

الأن�سطة  اأهمية  بخ�س��س  ال�سج�ن  م�ظفي  جميع  لفائدة  والإعالمية 

على  وت�سجيعهم  لل�سجناء،  واملهنية  والتعليمية  الجتماعية  النف�سية 

النخراط وتط�ير مناذج التدخل يف ال�سجن.

ل ينح�رش تعزيز ال�سحة قي امل�ؤ�س�سات ال�سجنية مبجرد ت�فري الرعاية 

ال�سحية لل�سجناء فقط. اإذ اأن �سحة امل�ظفني ورفاههم يكت�سيان اأهمية 

خا�سة اأي�سا. فالعمل يف ال�سجن غالبا ما ينط�ي على التعامل مع الق�سايا 

ال�سحية ال�سعبة، وم�اجهة العنف، والتهديد، وال�سغط املعن�ي ف�سال عن 

م�ساكل ال�سحة العقلية.

ويالحظ اأن العديد من ال�سج�ن تعاين من ن�سبة الغياب املتنامية و�سط 

امل�ظفني ب�سبب املر�س. ويدل ذلك على مدى تاأثري ال�سج�ن على �سحة 

جميع العاملني فيها، ف�سال عن ظ�اهر اأخرى مثل الإرهاق املهني، واإدمان 

مع  التعامل  على  القدرة  وعدم  والنعزال،  املخدرات،  وتعاطي  الكح�ل 

التجارب ال�سادمة خالل العمل الي�مي. 

ينبغي  كما  بانتظام،  للم�ظفني  ال�سحية  احلالة  مراجعة  ينبغي  ولذلك 

على الإدارة اأن حتر�س على ت�سجيع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات فعالة يف هذا 

ال�سدد.
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القاعدة 35 من ق�اعد نل�س�ن مانديال

ة على . 1 اأو هيئة ال�سحة العم�مية املخت�سَّ ي�اظب الطبيب 

اإجراء

التفتي�س وتقدمي امل�س�رة اإىل مدير ال�سجن فيما يتعلق مبا يلي: 

اأ( كمُّ الغذاء ون�عيته واإعداده وتقدميه؛

ولدى  ال�سجن  والنظافة يف  ال�سحية  الق�اعد  اتِّباع  ب( مدى 

ال�سجناء؛

يف  والته�ية  والإ�ساءة  والتدفئة  ال�سحية  املرافق  حالة  ج( 

ال�سجن؛ 

د( مدى مالئمة ثياب ال�سجناء وفر�سهم ونظافتها؛ 

ه( مدى التقيُّد بالق�اعد املتعلقة بالرتبية البدنية والريا�سة اإذا 

�س�ن قائم�ن على هذه الأن�سطة.  ة متخ�سِّ مل يكن ثمَّ

قائمة  لل�سج�ن  ال�سحي  دليلها  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتقدم 

باملبادرات التي ميكن اأن ت�ساعد يف احلفاظ على �سحة امل�ظفني، والرفع 

من تك�ينهم وفهمهم، وم�ساعدتهم على تعزيز �سحتهم، ومنها:

اإن�ساء جمم�عات تعزيز ال�سحة.. 1

املخدرات . 2 تعاطي  ح�ل  تتمح�ر  و�سحية  اإخبارية  اأيام  تنظيم 

والكح�ل، والتغذية، والأمرا�س املعدية، والعنف والق�سايا اخلا�سة 

باجلن�س؛

حت�سني التغذية خالل �ساعات العمل؛. 3

م�ساكلهم . 4 ب�ساأن  بينهم  فيما  الزمالء  ا�ست�سارة  اإمكانية  �سمان 

واأزماتهم؛

اإن�ساء جمم�عات عمل لتبادل التجارب؛. 5
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اإن�ساء هيئات الدعم بعد بع�س الأحداث اخلا�سة والأمرا�س ذات . 6

ال�سلة بالإجهاد: الت�سال مع الزمالء وتبادل املعل�مات والتجارب.

ثالثا: خ�سائ�ص وخ�سو�سيات طب ال�سجون

تطبق الق�اعد الأخالقية والقان�نية الأ�سا�سية التي يخ�سع لها الن�ساط 

الطبي، وخ�س��سا ما يتعلق بامل�افقة وال�رشية الطبية، اأي�سا، عندما يك�ن 

ال�سخ�س حمروما من حريته. ويجب اأن يك�ن الطبيب قادرا على الت�رشف 

وفقا ل�سمريه وق�اعد اآداب مهنة الطب.

.1.�رشوط الفح�ص

على الطبيب اأن ي�سعى جاهدا للحفاظ على الإطار والكرامة املعتادين 

للعالقة بني الطبيب واملري�س. وعند فح�س ال�سجني، يجب اأن يك�ن لديه 

مكان مالئم لذلك. كما يجب اأن يتم الفح�س بعيدا عن نظر و�سمع طرف 

ثالث، ما مل يطلب الطبيب خالف ذلك اأو مب�افقته.

.2.العقوبات التاأديبية:

اإذا ما طلب من الطبيب اإبداء راأيه ح�ل قدرة ال�سخ�س على اخل�س�ع 

لعق�بة تاأديبية، فاإنه ل يعرب عن راأيه اإل بعد البت يف العق�بة. ولذلك فاإن 

راأيه ل ياأتي اإل يف حلظة ثانية، ويتخذ، عند القت�ساء، �سكل اعرتا�س 

ي�ستند اإىل تقييم طبي ل غري.
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القاعدة 34 من ق�اعد مانديال

اإذا تبنيَّ لخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية اأثناء فح�س �سجني 

له لحقًا  ية  الطبِّ الرعاية  تقدمي  اأثناء  اأو  ال�سجن  دخ�له  لدى 

اأو  املعاملة  �رشوب  من  وغريه  تعذيب  عالمات  اأيِّ  وج�د 

العق�بة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، وجب عليهم ت�ثيق 

اأو الق�سائية  اأو الإدارية  ية  هذه احلالت واإبالغ ال�سلطة الطبِّ

من  ال�سحيحة  الإجرائية  ال�سمانات  وتحُطبَّق  بها.  ة  املخت�سَّ

اأجل عدم تعري�س ال�سجني اأو الأ�سخا�س املرتبطني به ملخاطر 

منظ�رة ت�سبِّب الأذى.

القاعدة 46 من ق�اعد مانديال

يجب األَّ يك�ن مل�ظفي الرعاية ال�سحية اأيُّ دور يف فر�س 

التدابري التاأديبية اأو غريها من التدابري املقيِّدة. غري اأنه يجب 

ا ل�سحة ال�سجناء اخلا�سعني لأيِّ  عليهم اأن ي�ل�ا اهتمامًا خا�سًّ

ة  �سكل من اأ�سكال الف�سل غري الط�عي، وذلك من خالل عدَّ

ية  بل منها زيارة ه�ؤلء ال�سجناء ي�ميًّا وتقدمي امل�ساعدة الطبِّ �سحُ

اأو  ال�سجناء  ه�ؤلء  بناًء على طلب  ف�ري  نح�  على  والعالج 

طلب م�ظفي ال�سجن.

.3.مبداأ التكافوؤ

ويعني تكاف�ؤ الرعاية ال�سحية اأن ال�سجناء يجب اأن ي�ستفيدوا من نف�س 

امل�ست�ى من الرعاية الطبية كالأ�سخا�س الذين يعي�س�ن خارج ال�سجن.

وعلى م�ست�ى الطب العام، ت��سح اللجنة الأوروبية لل�قاية من التعذيب 

)2009(، اأن تكاف�ؤ العالج يعني قدرة املرافق ال�سحية بال�سج�ن على ت�فري 

والعالج  الغذائية،  ال�جبات  وكذلك  التمري�سية،  والرعاية  الطبية  العالجات 
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اأخرى مطل�بة، يف ظروف  اأي رعاية خا�سة  اأو  التاأهيل  الطبيعي، واإعادة 

مماثلة لتلك التي يتمتع بها النا�س خارج ال�سجن.

ويجب، وفقا لذلك، ت�فري العدد الكايف من العاملني يف جمال ال�سحة 

ومتكينهم من ال�ل�ج اإىل املباين واملرافق واملعدات. وبالإ�سافة اإىل الإ�رشاف 

ال�سليم على ال�سيدلية، وت�زيع الأدوية، ينبغي اأن ت�سند مهمة اإعداد الأدوية 

مل�ظفني م�ؤهلني، مثل �سيديل)ة( اأو ممر�س)ة(، اأو تقني)ة( يف ال�سيدلة.

.4.ق�سايا اأخالقيات واآداب املهنة: اال�ستقالل املهني 

• ينبغي اأن يك�ن الطبيب قادرا على التحلي بامل��س�عية واحلياد الالزمني 	

اأدواره  تنا�سب  التي  الكفاءة  على  ت�فره  مع  ال�سحية  الرعاية  جل�دة 

والأمرا�س  املخدرات،  تعاطي  التعفنات،  ال�سحية،  )النظافة  الرئي�سية 

النف�سية(، مع �رشورة ت�افر امل�ارد الالزمة.

• ول ميكن اإخ�ساعه لإدارة ال�سجن اأو لل�سلطة الق�سائية. ول ميكن اأن 	

يت�سامح مع اأي �سغط اأو تخ�يف من اأي ن�ع كان. كما عليه اأي�سا اأن 

يعرف با�ستقالليته وتاأكيدها جتاه ال�سجناء.

• كما اأن الف�سل بني خمتلف ال�ظائف التي ميكن للطبيب القيام بها اأمر 	

�رشوري، اإذ ل ميكن اأن يك�ن نف�س الطبيب معاجلا وخبريا بالن�سبة 

لنف�س املري�س.

.5.الكتمان وال�رش الطبي

احرتامه •× يتم  كما  ال�سجن متاما  الطبي يف  ال�رش  كتمان  احرتام  يجب 

خارج ال�سجن.

على •× احل�س�ل  طلب  على  قادرين  ال�سجناء  جميع  يك�ن  اأن  يجب 

ا�ست�سارة طبية واحل�س�ل عليها بطريقة �رشية، دون مراقبتها من قبل 

امل�ظفني غري الطبيني باأي �سكل من الأ�سكال.
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ويتعني اأن جترى جميع الفح��س الطبية لل�سجناء بعيدا عن م�سمع •×

ومراأى م�ظفي ال�سجن -ما مل يطلب خالف ذلك من قبل الطبيب. 

غري اأن نقل املعل�مات اإىل احلرا�س اأمر مرغ�ب فيه للغاية، خا�سة يف 

احلالت التالية:

ا�سطرابات نف�سية خطرية؛	•

بع�س الأمرا�س التي تتطلب مراقبة دقيقة اأو �سديدة العدوى )ح�سب 	•

ت��سيات املنظمة العاملية لل�سحة(.

.6.االأمرا�ص املتواجدة يف ال�سجون

ن�سادفها يف  التي  تلك  ال�سج�ن  ال�سائعة يف  البدنية  الأمرا�س  ت�سبه 

املراكز الطبية التي تعالج الأ�سخا�س املهم�سني اأو املحرومني اجتماعيا. 

�سي�عا  الأكرث  هي  املعدية  والأمرا�س  النف�سية  ال�سطرابات  اأن  ويبدو 

بني ال�سجناء مقارنة مع عامة ال�سكان. كما يالحظ اأن معدل النتحار يف 

ال�سج�ن اأعلى، واأن معدل ال�فيات يف تزايد.

رابعا: دور ومهام وم�سوؤوليات م�سلحة الطب بال�سجون

.1.العالقة مع االإدارة العامة امل�سوؤولة عن ال�سحة العمومية بالبلد

هناك عدة اأمناط لتنظيم الرعاية يف ال�سجن:

من ×× يتجزاأ  ل  جزءا  ال�سحي�ن  املهني�ن  ي�سكل  اأن  ه�  الأعم  الغالب 

م�ظفي ال�سجن، ويك�ن امل�رشف على الطبيب امل�س�ؤول وفريقه ه� مدير 

ال�سجن �سخ�سيا.

.2.العاملون يف الو�سط ال�سجني

م�ظف� الطب والتمري�س باأعداد كافية: ينبغي يف نظر جلنة جمل�س ××

اأوروبا ملنع التعذيب، اأن حترتم امل�ؤ�س�سة ال�سجنية الن�سبة التالية: طبيب 
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واحد )جميع التخ�س�سات جمتمعة( لكل 300 �سجني وممر�س واحد 

)جميع التخ�س�سات جمتمعة اأي�سا( لكل 50 �سجينا. 

ت�فري التك�ين املالئم؛  ××

ال�ستعانة باملتخ�س�سني اإذا لزم الأمر )وخا�سة الطبيب النف�سي(؛  ××

طبيب م�س�ؤول عن امل�سلحة؛   ××

يجب اأن يت�فر الطبيب دائما على قاعة ومعدات كافية للعمل.××

.3.العالجات التي يجب تقدميها لل�سجناء

اأ . الفح�ش الطبي عند الدخول لل�سجن

ب�سكل ممنهج يف غ�س�ن  لل�سجن  الدخ�ل  الطبي عند  الفح�س  يتم 

ال�سحية  ال�سجن، بغر�س تقييم احلالة  التي تلي ال�ستقبال يف  24 �ساعة 

لل�سجني على وجه اخل�س��س، وقدرته على التكيف نف�سيا مع ال�سجن، 

امل�اد،  بع�س  على  الإدمان  اأو  والنف�سية  املعدية،  الأمرا�س  عن  والك�سف 

ف�سال عن الأعرا�س املحتملة لالنقطاع عن تعاطي املخدرات والكح�ل اأو 

العالج بالأدوية.

ب. الرعاية الطبية اأثناء العتقال

تاح للطبيب، وعند القت�ساء لغريه  القاعدة 31 من ق�اعد مانديال: تحُ

اإىل  ي�ميًّا  ال��س�ل  اإمكانية  لني،  امل�ؤهَّ ال�سحية  الرعاية  اخت�سا�سيي  من 

جميع ال�سجناء املر�سى، وجميع ال�سجناء الذين ي�سك�ن من م�ساكل متعلقة 

بال�سحة البدنية اأو العقلية اأو الإ�سابة باأذى، واأيِّ �سجني يحُ�سرتعى انتباههم 

ية تامة. ية يف �رشِّ رى جميع الفح��س الطبِّ اإليه على وجه خا�س. وجتحُ

يجب ت�فري الأدوية باملجان.
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القاعدة 26 من ق�اعد مانديال

د ملفات . 1 تق�م دائرة خدمات الرعاية ال�سحية باإعداد وتعهُّ

ال�سجناء،  جلميع  ية  و�رشِّ ثة  وحمدَّ دقيقة  فردية  ية  طبِّ

بناًء  ملفاتهم  على  الع  بالطِّ ال�سجناء  جلميع  ويحُ�سمح 

الع  �س لطرف ثالث الطِّ على طلبهم. ولل�سجني اأن يف�ِّ

على ملفه الطبِّي. 

ية اإىل دائرة خدمات الرعاية ال�سحية يف . 2 حتال امللفات الطبِّ

ية.  ية الطبِّ امل�ؤ�س�سة امل�ستقِبلة لدى نقل ال�سجني وحتاط بال�رشِّ

ج. الأمرا�ش املعدية

v×املجل�ش الأوروبي

فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة / ال�سيدا

اعتماد برامج لل�قاية من اأجل احلد من انتقال الفريو�سات عن طريق •×

الإبر،  تبادل  املحاقن،  تعقيم  عن  معل�مات  جافيل،  ماء  )ت�زيع  الدم 

التمكن من احل�س�ل على ال�اقيات الذكرية(. 

عدم عزل الأ�سخا�س امل�سابني بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية، اإل اإذا •×

كان هذا الإجراء �رشوريا لأ�سباب طبية اأو لأ�سباب اأخرى.

و�سع برنامج �سامل للت�عية ب�ساأن الأمرا�س املعدية لفائدة ال�سجناء •×

وامل�ظفني.

فح�س فريو�س نق�س املناعة الب�رشية مب�افقة النزلء املعنيني.•×

داء ال�سل

فح�س مالئم لنزلء ال�سجن، تزويد منتظم بالأدوية امل�سادة لداء ال�سل •×

وبالأدوات ال�رشورية؛
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اإنارة طبيعية وته�ية جيدة؛ •×

جتنب الكتظاظ؛•×

احلفاظ على م�ست�ى جيد من النظافة ال�سحية ال�سخ�سية؛•×

حمية غذائية مالئمة.•×

د. احلالت ال�ستعجالية

َتكفل جميع ال�سج�ن اإمكانية احل�س�ل الف�ري على الرعاية الطبية يف 

�سة اأو  ا ال�سجناء الذين تتطلَّب حالتهم عنايًة متخ�سِّ احلالت العاجلة. اأمَّ

�سة اأو اإىل م�ست�سفيات مدنية. ومن  جراحة فينقل�ن اإىل م�ؤ�س�سات متخ�سِّ

ية خا�سة به ت�ستمل على  ال�اجب، حني تت�فَّر يف ال�سجن دائرة خدمات طبِّ

دًة مبا يكفي من امل�ظفني واملعدات لت�فري  مرافق م�ست�سفى، اأن تك�ن مزوَّ

خدمات العالج والرعاية املنا�سبة لل�سجناء املحُحالني اإليها.

.4.ال�سحة العقلية يف الو�سط ال�سجني

اأ.معدل الأمرا�ش وتف�سيها

تت�اجد ال�سطرابات العقلية ب�سكل مفرط بني ال�سجناء. واأق�ى دليل 

على ذلك ال�سطرابات العقلية احلادة، حيث تقدر البح�ث ال�ستق�سائية 

اأن ح�ايل واحد من كل �سبعة نزلء لديهم ذهان اأو اكتئاب: اأكرب ب 2 اإىل 

4 مرات مما ه� مالحظ لدى عم�م ال�ساكنة.  كما اأن تعاطي امل�اد املخدرة 

اأعلى بكثري بني ال�سجناء من عامة ال�سكان، حيث يدخل واحد من بني كل 

خم�سة مر�سى اإىل ال�سجن ب�سبب الإدمان على املخدرات.

ويتعر�س ال�سجناء الذين يعان�ن من م�ساكل تتعلق بال�سحة العقلية، 

ب�سكل حاد، خلطر النتحار، واإيذاء النف�س، والعنف وال�سع�ر باأنهم �سحايا.
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ب.التو�سيات

ت��سيات منظمة ال�سحة العاملية: �

يجب احرتام املبادئ الأ�سا�سية حلق�ق الإن�سان وال�سجن؛•×

يجب اأن تك�ن اخلدمات ال�سحية بال�سج�ن مماثلة لتلك •×

املت�فرة يف املجتمع؛

يجب اإدارة ال�سحة يف ال�سج�ن من قبل اأنظمة ال�سحة •×

العم�مية، وخا�سة فيما يتعلق بت�ظيف العاملني يف جمال 

الرعاية ال�سحية، حتى يعمل�ن لفائدة امل�سالح الف�سلى 

لل�سجناء، ويحافظ�ن على ا�ستقالليتهم جتاه نظام العدالة؛ 

ينبغي اأن تك�ن مل�سالح ال�سج�ن ال�طنية ا�سرتاتيجية خا�سة •×

لتدبري احلاجيات ال�سحية والجتماعية لل�سجناء امل�سنني؛

يجب اإن�ساء نظم وطنية جتمع معل�مات �سن�ية عن ال�فيات •×

ومعدلت  النتحار،  عن  الناجمة  وخا�سة  ال�سجن،  يف 

ت�فر  ومدى  النف�س،  اإيذاء  ومعدلت  ال�سجناء،  اعتداءات 

العالج بامليثادون، ف�سال عن اأن�سطة البحث يف هذا املجال.

الت��سيات العامة للجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة اأو  �

العق�بة الالاإن�سانية اأو املهينة )جلنة منع التعذيب(

اإدارة •× تلعبه  اأن  يجب  الذي  الهام  الدور  على  اللجنة  ت�رش 

يعان�ن من  الذين  ال�سجناء  املبكر عن  الك�سف  ال�سج�ن يف 

التعديالت  اإجراء  بهدف  الخ(  )الكتئاب،  نف�سي  ا�سطراب 

من  الن�ساط  هذا  ت�سجيع  وميكن  على حميطهم.  املنا�سبة 

خالل تك�ين �سحي مالئم لبع�س م�ظفي املراقبة.
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.5.تقييم املخاطر والوقاية من االنتحار يف ال�سجون

عمليات الإيذاء الذاتي اأمر �سائع يف ال�سج�ن. وت�ؤكد جميع الدرا�سات 

ارتفاع ن�سبة ال�فيات بال�سج�ن عن طريق النتحار.

v×تو�سيات منظمة ال�سحة العاملية

ت�ؤكد منظمة ال�سحة العاملية اأنه من املمكن حتقيق انخفا�س كبري يف 

عدد حالت النتحار وحماولت النتحار يف ال�سجن مبجرد و�سع برامج 

�ساملة ملنع النتحار.

وينبغي اأن ت�سمل برامج ال�قاية ال�ساملة هذه ما يلي:

برنامج تدريبي لفائدة م�ظفي ال�سج�ن للتعرف على ال�سجناء املهددين ××

اأزمة  بالنتحار وال�ستجابة ب�سكل منا�سب لفائدة الذين يعان�ن من 

انتحارية.

اإجراءات تقييم منتظم لل�سجناء لدى و�س�لهم اإىل ال�سجن، وط�ال فرتة ××

اعتقالهم لتحديد الأ�سخا�س املعر�سني خلطر النتحار ب�سكل مرتفع.

م�ساطر كتابية، ت�فري الدعم الجتماعي، مراقبة م�ستمرة ن�عا ما وفقا ××

لدرجة خطر النتحار.

م�ساركة اأخ�سائيي ال�سحة العقلية يف خمططات ال�قاية، خا�سة عند ××

احلاجة اإىل مزيد من التقييم والعالج.

ا�سرتاتيجية لتدقيق �سبل حتديد ه�ية الأ�سخا�س املهددين بالنتحار ××

والتكفل بهم، انطالقا من حتليل حالت النتحار يف ال�سج�ن.



الف�سل الثاين: 

و�سعية طب ال�سجون باملغرب

اأوال: االإطار القانوين

ين�س القان�ن رقم 98.23 املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية على 

حق ال�سجناء يف التمتع بالرعاية ال�سحية )الباب الثامن امل�اد 135-123(:

املادة 123

تت�فر كل م�ؤ�س�سة �سجنية، بالإ�سافة اإىل م�ساعدين طبيني، على طبيب 

واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها اإما ب�سفة دائمة اأو ب�سفة منتظمة.

تتم ال�ستعانة باأطباء متخ�س�سني اأو مب�ساعدين طبيني باقرتاح من طبيب 

امل�ؤ�س�سة، وذلك لتقدمي م�ساعدتهم لفح�س وعالج املعتقلني.

املادة 124

للعمالة  الرئي�سي  الطبيب  للمراقبة، من طرف  ال�سجنية  امل�ؤ�س�سات  تخ�سع 

اأو الإقليم، وللتفتي�س من طرف امل�سلحة ال�سحية التابعة لإدارة ال�سج�ن.

املادة 125

تت�فر كل م�ؤ�س�سة �سجنية على م�سحة. جتهز هذه امل�سحة تبعا لأهمية 

األ يقل ما بها من جتهيزات، عما  امل�ؤ�س�سة ال�سجنية واخت�سا�سها، على 

العالجـات  تقدمي  من  للتمكن  العام،  القطاع  مب�ست��سفات  م�ج�د  ه� 

حلاجيات  مالئم  نظام  تخ�سي�س  ومن  للمر�سى،  املنا�سبة  والإ�سعافات 
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املعاقني، وامل�سابني باأمرا�س مزمنة، ومن عزل امل�سابني باأمرا�س معدية.

تهياأ حمالت لإجراء الفح��س الطبية واأخرى لل�سيدليات.

املخ�س�سة  ال�سجنية  بامل�ؤ�س�سات  العاملة  ال�سحية  الأطر  تك�ن  اأن  يجب 

للن�ساء من الإناث.

اإذا تعذر ذلك، فال ميكن القيام بالفح��س والعالجات اإل بح�س�ر مراقبة.

املادة 126

ي�ستفيد املعتقل�ن املر�سى، بناء على التعليمات الطبية من ظروف اعتقال 

ومن نظام غذائي منا�سبني ملا ت�ستلزمه حالتهم ال�سحية.

املادة 127

يتخذ مدير امل�ؤ�س�سة بتن�سيق مع الطبيب، واإذ ا اقت�سى احلال مع ال�سلطات 

الأمرا�س  اأو  الأوبئة  من  لل�قاية  ال�رشورية  التدابري  كل  املحلية،  الإدارية 

املعدية اأو ملحاربتها وخ�س��سا ما يتعلق با�ست�سفاء املر�سى واحلجر ال�سحـي 

وتطهـري املحالت والأمتعة والأفر�سة.

تبعا  بها،  الت�رشيـح  يلزم  التي  املر�سية،  احلالت  بجميع  الإ�سعار  يجب 

للقان�ن املعم�ل به، وطبقا لل�رشوط التنظيمية.  

املادة 128

حتفظ نتائج الفح��س الطبية بامللف الطبي للمعتقل.

املادة 129

يجب اأن يق�م طبيب امل�ؤ�س�سة، املكلف بال�سهر على �سحة املعتقلني البدنية 

والعقلية بفح�س ي�سمل:
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املعتقلني اجلدد بامل�ؤ�س�سة؛ �

املعتقلني الذين اأ�سعروا مبر�سهم اأو الذين �رشح�ا بذلك؛ �

املعتقلني امل��س�عني بزنزانة التاأديب اأو امل��س�عني يف العزلة؛ �

املعتقلني الذين �سيتم ترحيلهم؛ �

املعتقلني امل�ج�دين بامل�سحة؛ �

املعتقلني الذين طالب�ا لأ�سباب �سحية، باإعفائهم من اأي ن�ساط مهني،  �

اأو ريا�سي اأو بتغيري امل�ؤ�س�سة

للخطر،  عر�سة  العقلية  اأو  البدنية  املعتقل  �سحة  اأن  للطبيب،  تبني  اإذا 

ب�سبب نظام العتقال، فاإنه ي�سعر كتابة بذلك مدير امل�ؤ�س�سة، الذي يجب 

عليه اتخاذ التدابري امل�ؤقتة الالزمة. ويخرب بدوره مدير اإدارة ال�سج�ن.

واإذا تعلق الأمر مبعتقل احتياطي، فعليه اأن يخرب اأي�سا ال�سلطة الق�سائية 

املخت�سة.

املادة 130

يتعني على الطبيب كذلك:

ال�سهر على مراقبة التغذية ونظافة امل�ؤ�س�سة؛ �

ال�سهر على تطبيق الق�اعد املتعلقة بعزل املر�سى طريحي الفرا�س، وذوي  �

باإيداعهم  الأمر  القت�ساء  العقلية، وعند  والأمرا�س  املعدية  الأمرا�س 

بامل�سحة، اأو نقلهم اإىل فرع �سحي متخ�س�س مب�ؤ�س�سة �سجنية اأخرى 

اأو الأمر با�ست�سفائهم؛

لأ�سباب  � عليهم  يتعذر  الذين  عنهم  املفرج  املر�سى  ا�ست�سفاء  اقرتاح 

�سحية اللتحاق ب�سكناهم؛

الأمر باإجراء الفح��س لدى اأطباء متخ�س�سني؛ �



دليل حول معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب102

حتديد املاآل املنا�سب بخ�س��س الأدوية امل�ج�دة بح�زة ال�سجناء اأو  �

امل�جهة اإليهم من خارج امل�ؤ�س�سة،

اإجناز �سهادة ال�فاة يف حالة حدوثها داخل امل�ؤ�س�سة؛ �

ت�سليم ال�س�اهد الطبية املن�س��س عليها يف الق�انني اجلاري بها العمل  �

عند وق�ع حادثة �سغل اأو مر�س مهني اأو حادث جرمي؛

لعائالتهم  � ال�رشيحة،  لل�سجناء، وعند م�افقتهم  �س�اهد طبية  ت�سليم 

اأو ملحاميهم؛

ت�سليم �س�اهد طبية تخ�س احلالة ال�سحية لل�سجناء، كلما طلب منهم ذلك  �

لإدارة ال�سج�ن اأو لل�سلطة الق�سائية املخت�سة، تت�سمن املعل�مات ال�رشورية 

لت�جيههم ومعاملتهم داخل امل�ؤ�س�سة ورعايتهم بعد الإفراج عنهم.

املادة 131

يف حالة اإ�رشاب معتقل عن الطعام، يخرب بذلك مدير اإدارة ال�سج�ن وعائلة 

املعتقل كما تخرب ال�سلطة الق�سائية، اإذا تعلق الأمر مبعتقل احتياطي.

ميكن اإجبار املعتقل على التغذية اإذا اأ�سبحت حياته معر�سة للخطر وذلك 

بناء على تعليمات الطبيب وحتت مراقبته.

املادة 134

يك�ن الطبيب امللف الطبي لل�سجناء ويديل براأيه التقني من اأجل ت�سنيفهم 

وت�زيعهم.

املادة 135

مي�سك �سجل خا�س بامل�سحـة ت�سجل به تعليمات الطبيب. �

اأثناء  � املفت�سني،  الأطباء  طرف  من  ال�سجل  هذا  على  التاأ�سري  يجب 

قيامهم بتفقد امل�ؤ�س�سة.
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العالجـات  � باإعطاء  الطبيب،  مراقبة  حتت  الطبي�ن،  امل�ساعدون  يق�م 

امل��س�فة من طرفه.

ثانيا: موؤ�رشات عن الو�سعية ال�سحية يف ال�سجون باملغرب

البنيات  حيث  من  مت�ا�سال  تط�را  للمعتقلني  ال�سحية  الرعاية  عرفت 

واخلدمات املت�فرة باعتبارها حق�قا ثابتة لالإن�سان. وقد �سمل ذلك ال�حدات 

امل�ج�دة داخل ال�سج�ن والأطر واحلمالت التح�سي�سية ال�سحية وال�رشاكات 

ال�سحية  الرعاية  تط�ير  من  مزيد  اإىل  الطم�ح  ويبقى  والفح��سات. 

والب�رشية  املادية  وامل�ارد  الإمكانيات  ت�فر  رهني مبدى  ذلك  وم�ستلزمات 

ومراجعة ال�سيا�سة اجلنائية من حيث انعكا�ساتها على عدد النزلء داخل 

ال�سج�ن.

.1.البنيات التحتية والتجهيزات الطبية

التمري�س  قاعات  جانب  اإىل  املغرب  �سج�ن  داخل  م�سحة   56 ت�جد 

ال�سجنية على  امل�ؤ�س�سات  تت�فر  قاعات. كما  اإىل 110  التي و�سل عددها 

املقدمة  الطبية  الفح��سات  بلغ جمم�ع  وقد  و 15 خمترب.  58 �سيدلية 

لل�سجناء �سنة 2016 434.637 فح�سا، مبعدل �ست )06( فح��سات طبية 

لكل �سجني يف ال�سنة.

األف  قرابة 60  لفائدة  ال�سنة تنظيم 489 حملة طبية  كما عرفت نف�س 

معتقل، اإ�سافة اإىل حمالت تلقيح والك�سف عن بعد الذين ا�ستفاد منهما 

اأزيد من 20 األف �سجني.
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.2.الطاقم الطبي

وي�سهر على هذا العمل طاقم طبي عامل يف ال�سج�ن يتك�ن من 683 

من الأطر الطبية وال�سبه الطبية.

147عدد الأطباء القارين

46عدد الأطباء املتعاقدين

490عدد املمر�سني

كل البيانات ال�اردة يف اجلزء م�سدرها املندوبية العامة لإدارة ال�سج�ن واإعادة الإدماج، 

وتتعلق ب�سنة 2017.

.3.بع�ص االإكراهات

وعلى الرغم من كل هذه املجه�دات، ل بد من التذكري ببع�س الإكراهات، 

وتتعلق مبحدودية العتمادات املالية املخ�س�سة، وقلة املنا�سب املالية واحلاجة 

ال�سجنية  امل�ؤ�س�سات  داخل  العاملة  الطبية  الأطر  حتفيزات  من  الرفع  اإىل 

وال�سع�بات املرتبطة بتدبري امل�اعيد واإمكانيات ال�ست�سفاء يف امل�ست�سفيات 

العم�مية، وتدبري و�سعية املعتقلني املر�سى عقليا ال�سادرة يف حقهم اأحكام 

اأحيانا ول�جها  التي ي�سعب  املتخ�س�سة  العقلية  امل�ست�سفيات  بالإيداع يف 

عند القت�ساء ال�ستعجايل، و�سع�بة التكفل ببع�س اخلدمات الطبية التي 

ل تتم تغطيتها من قبل نظام امل�ساعدة الطبية )راميد(.

اأطباء ال�سج�ن والطاقم  ويف ظل هذا التط�ر وتلك الإكراهات يك�ن 

العامل معهم مدع�ين لل�سهر على ت�فري العناية ال�سحية الالزمة واملمكنة 

للنزلء وفقا ملقت�سيات املمار�سة املهنية وتلك املن�س��س عليها يف الق�انني، 

مع ت�ثيق و�سبط كل اخلدمات املقدمة يف هذا املجال.

ول �سك اأن عددا من احلالت اخلا�سة حتظى بان�سغال الآليات ال�طنية 

اهتماما  وت�ست�جب  احلق�قية  الهياآت  من  وغريها  التعذيب  من  لل�قاية 



105 دليل حول معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

املقاربات ال�ستباقية والعالجية املطل�بة للتعامل معها،  خا�سا والنظر يف 

نذكر منها اأ�سا�سا حالت الإ�رشاب عن الطعام اأو ال�فيات داخل ال�سج�ن 

والأمرا�س العقلية والنف�سية.

وح�سب املعطيات الر�سمية املت�فرة فاإن عدد حالت الإ�رشاب عن الطعام 

داخل ال�سج�ن و�سلت خالل الثمانية اأ�سهر الأوىل من �سنة 2017 اإىل 1489 

حالة من بينها 684 حالة ملدة اأقل من اأ�سب�ع و 571 حالة من اأ�سب�ع اإىل 

�سهر.

اأما ال�فيات فاإن اجلدول الثاين يقدم �س�رة عددها واأ�سبابها.

عدد احلاالتاأ�سباب الوفاة

26اأمرا�س اجلهاز التنف�سي

26الأمرا�س ال�رشطانية

23اأمرا�س القلب

13الأمرا�س العقلية والنف�سية

9الأمرا�س التعفنية واملعدية

3النتحار

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن 77% من هذه ال�فيات تقع داخل امل�ست�سفيات ح�سب معطيات 

.
81
2016 املت�فرة لدينا

81 - تقرير الأن�سطة 2016، املندوبية العامة لإدارة ال�سج�ن واإعادة الإدماج





اجلزء الرابع

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب





اأوال: خا�سيات و�سالحيات االآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

تعترب الآلية ال�طنية، كهيئة تكاملية مع اللجنة الفرعية لتعزيز جناعة 

منظ�مة ال�قاية من التعذيب، من خالل �سمان ا�ستمرار رقابة اأماكن احلرمان 

من احلرية، لأنها مت�اجدة بالبلد مما ي�سمح لها بالقيام بزيارات متكررة 

تكت�سي طابعا متقطعا  التي  الفرعية  اللجنة  زيارة  وم�ستمرة على عك�س 

وخا�سع جلدولة زياراتها على امل�ست�ى الدويل.

.1.ا�ستقاللية االآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

جتد ال�ستقاللية مرجعتيها يف الفقرة الرابعة من املادة 18 من الربوت�ك�ل، 

التي حتيل الدول الأطراف على »مبادئ باري�س« املنظمة للم�ؤ�س�سات ال�طنية 

للنه��س وحمايته حق�ق الإن�سان، والتي تعترب ال�ستقالل ال�ظيفي واملايل، 

و�سفافية العمل، كاأركان اأ�سا�سية ل حميد عنه مل�ؤ�س�سات وطنية ناجعة.

.2.�سالحيات االآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

وارد يف  ال�طنية يف ثالث مهمات كما ه�  الآلية  تتحدد �سالحيات 

املادة 19 من الربوت�ك�ل الختياري:

من •× املحرومني  الأ�سخا�س  معاملة  بدرا�سة  منتظم،  نح�  على  القيام، 

حريتهم يف اأماكن الحتجاز على النح� املحدد يف املادة 4 بغية القيام، 

اأو  املعاملة  التعذيب ومن �رشوب  بتعزيز حمايتهم من  الأمر،  لزم  اإذا 

العق�بة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛

تقدمي ت��سيات اإىل ال�سلطات املعنية بغر�س حت�سني معاملة واأو�ساع •×

الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم ومنع التعذيب وغريه من �رشوب 

املعاملة اأو العق�بة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، مع مراعاة املعايري 

ذات ال�سلة التي و�سعتها الأمم املتحدة؛
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من •× متكنها  التي  القرتاحية  الق�ة  وظيفة  على  ال�طنية  الآلية  تت�فر 

اأو  املفع�ل  ال�سارية  الق�انني  املالحظات والقرتاحات بخ�س��س  تقدمي 

82
م�ساريع الق�انني.

.3.اإنفاذ تقارير االآلية الوطنية

تلتزم الدول بـ:

والتحاور معها ح�ل •× ال�طنية،  الآلية  ال�سادرة عن  الت��سيات  درا�سة 

اأف�سل ال�سبل لتنفيذها؛

ن�رش التقارير ال�سادرة عن الآلية ال�طنية؛•×

اأو •× ال�طنية  الآلية  مع  املتعاملة  واملنظمات  الأ�سخا�س  تعري�س  عدم 

من  كانتقام  معاملة  �س�ء  اأو  تهديد  اأو  �سغ�ط  لأية  الفرعية  اللجنة 

تعاملهم مع الآليات املذك�رة.

يف  التعذيب  من  لل�قاية  ال�طنية  الآلية  �سالحيات  تتمثل 

القيام، على نح� منتظم، بدرا�سة معاملة الأ�سخا�س املحرومني 

من حريتهم يف اأماكن الحتجاز وتعزيز حمايتهم من التعذيب 

ومن �رشوب املعاملة اأو العق�بة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛ 

بغر�س حت�سني معاملة  املعنية  ال�سلطات  اإىل  ت��سيات  وتقدمي 

واأو�ساع الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم ومنع التعذيب وغريه 

من �رشوب املعاملة اأو العق�بة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، 

بالت�رشيعات  تتعلق  ومالحظات  اقرتاحات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة 

القائمة اأو مب�ساريع الق�انني.

82 - امل�اد 21 فق 1، و22 و23 من الربوت�ك�ل.
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ثانيا: االآلية الوطنية للوقاية من التعذيب باملغرب

.1.اإحداث االآلية الوطنية والع�سوية بها

تعترب الآلية ال�طنية لل�قاية من التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو 

العق�بة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، جزءا من املجل�س ال�طني حلق�ق 

الإن�سان ويتم اختيار اع�سائها من بني اأع�ساء املجل�س ال�طني، باقرتاح من 

رئي�سه، وي�سادق على اختيارهم من قبل اجلمعية العامة للمجل�س.

مهامهم  وميار�س�ن  اأع�سائها،  بني  من  من�سقا  ال�طنية  الآلية  تنتخب 

طيلة مدة انتدابهم، وترك للنظام الداخلي للمجل�س، حتديد:

عدد اأع�ساء الآلية ال�طنية؛•×

كيفيات اختيارهم وامل�سادقة على ذلك؛•×

ق�اعد تنظيم وت�سيري الآلية ال�طنية؛•×

م�سطرة انتخاب من�سقها؛•×

م�سطرة تلقي ال�سكايات ودرا�ستها ومعاجلتها والبت فيها.•×

خم�س •× يف  واأع�سائها  ال�طنية  الآلية  من�سق  انتداب  مدة  وحددت 

83
�سن�ات قابلة للتجديد.

.2.املهام املوكولة لالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

اأ. حتديد دللة احلرمان من احلرية

يق�سد باحلرمان من احلرية كل �سكل من اأ�سكال احتجاز الأ�سخا�س 

اأو �سجنهم اأو اإيداعهم يف مكان عام اأو خا�س لالحتجاز حيث ل ي�سمح 

لهم مبغادرة متى �ساوؤوا، �س�اء كان ذلك باأمر من �سلطة ق�سائية اأو اإدارية 

اأو غريها من ال�سلطات.

83 - امل�اد 12و 21و 23و 37 من القان�ن رقم 76.15 املتعلق باإعادة تنظيم املجل�س ال�طني 

حلق�ق الإن�سان.
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ب. الو�سول اإىل اأماكن احلرمان من احلرية

تخت�س الآلية بدار�سة و�سعية وواقع معاملة الأ�سخا�س املحرومني من 

حريتهم من خالل:

القيام بزيارات منتظمة وكلما طلب املجل�س ذلك ملختلف الأماكن التي •×

من  يك�ن�ا حمرومني  اأن  اأو ميكن  اأ�سخا�س حمروم�ن،  فيها  ي�جد 

�س�ء  كل �رشوب  ومن  التعذيب،  من  تعزيز حمايتهم  بهدف  حريتهم 

املعاملة؛

واأو�ساع •× معاملة  حت�سني  بها  العمل  �ساأن  من  ت��سية  كل  اإعداد 

الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم وال�قاية من التعذيب؛ 

تقدمي كل مقرتح اأو مالحظة ب�ساأن الت�رشيعات اجلاري بها العمل اأو •×

.
84
ب�ساأن م�ساريع اأو مقرتحات الق�انني ذات ال�سلة بال�قاية من التعذيب

ج. الولوج اإىل املعلومات والو�سول الأ�سخا�ش املحرومني من احلرية

اأماكن احلرمان من  باإدارة  املكلفة  العم�مية  ال�سلطات  يقع على عاتق 

احلرية، متكني اأع�ساء الآلية ال�طنية من:

وم�اقعها •× احلرية  من  احلرمان  اأماكن  بعدد  املتعلقة  املعل�مات  جميع 

وبعدد الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم امل�ج�دين يف هذه الأماكن؛

جميع املعل�مات املتعلقة مبعاملة ه�ؤلء الأ�سخا�س وظروف احتجازهم؛•×

ال�ل�ج اإىل جميع اأماكن احلرمان من احلرية ومن�ساآتها ومرافقها؛•×

حرية اختيار اأماكن احلرمان من احلرية التي يريدون زيارتها والأ�سخا�س •×

الذين يريدون مقابلتهم؛

84 - املادة 42 من قان�ن رقم 76-15.
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دون •× حريتهم  من  املحرومني  الأ�سخا�س  مع  خا�سة  مقابالت  اإجراء 

وج�د �سه�د ومقابلتهم ب�س�رة منفردة مع اإمكانية، عند القت�ساء، 

.
85
ال�ستعانة مبرتجم اأو اأي �سخ�س اآخر ترى فائدة يف ح�س�ره

ثالثا: االأطباء واالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

عادة ما تك�ن فئة الأطباء والأطر ال�سحية بال�سج�ن مدع�ة اإىل التعاون 

مع فرق الآلية ال�طنية لل�قاية من التعذيب من حيث التمكن من زيارة 

امل�سحات و الطالع على �رشوط عمل الفريق الطبي وال��س�ل اإىل املعل�مة 

التي ي�سمح بها القان�ن بخ�س��س احلالت املثارة من قبلها. وهكذا تدخل 

�سمن  �سالحيات الآلية ال�طنية لل�قاية من التعذيب اإجراء مقابالت مع 

الطاقم ال�سحي بال�سجن واملتعاونني معه، ومع ال�سجناء املر�سى ف�سال عن 

الطالع على امللفات املنا�سبة مبا فيها امللفات الطبية عند القت�ساء.

ومن الف�ساءات واملعدات التي ميكن للجنة القيم بتفتي�سها:

امل�سحات؛×�

الغرف والأ�رشة؛×�

ت�زيع املر�سى؛×�

زيارة مقرات الطاقم ال�سحي، عدد الغرف، واأ�سنافها؛×�

مراقبة الأجهزة واملعدات؛×�

مراقبة امللفات الطبية لل�سجناء املر�سى؛×�

ال�سيدليات؛×�

كمية وتن�ع الأدوية وت�اريخ �سالحياتها.×�

85 - املادة 15 من قان�ن 76-15.
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رابعا: �سمانات حماية اأع�ساء االآلية الوطنية واملتعاملني معها

ن�س القان�ن على عدة اإجراءات حلماية اأع�ساء اللجنة ومن يتعاون معها 

وهي:

ب�سبب •× ال�طنية  الآلية  اأع�ساء  متابعة  ول  التحقيق  ول  اعتقال  عدم 

الآراء والت�رشفات ال�سادرة عنهم؛

ل ميكن اإنهاء مهام اأع�ساء الآلية ال�طنية اأثناء ممار�ستهم لها اإل وفق •×

احلالت املحددة ح�رش بالقان�ن؛

اأو معطيات من •× باأي معل�مات  ال�طنية  ا�ستفادة كل من يبلغ الآلية 

احلماية املقررة يف امل�سطرة اجلنائية؛

معل�مات •× باأي  ال�طنية  الآلية  بتبليغ  قام  �سخ�س  اأي  معاقبة  عدم 

�سحيحة كانت اأم غري �سحيحة؛

×•86
حفاظ الآلية ال�طنية على �رشية املعل�مات التي تتح�سل عليها.

خام�سا: ماآل اأعمال االآلية الوطنية وعالقتها باللجنة الفرعية

.1.ماآل تدخالت االآلية الوطنية

ف�را •× اأ�سغالها  وخال�سات  واقرتاحاتها  ت��سياتها  ال�طنية  الآلية  حتيل 

اإىل رئي�س املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�سان الذي يق�م باإحالتها اإىل 

املجل�س ق�سد التداول ب�ساأنها؛

يعد من�سق الآلية ال�طنية تقريرا �سن�يا عن ح�سيلة اأن�سطتها، يدرج •×

87
كامال �سمن التقرير ال�سن�ي للمجل�س ال�طني حلق�ق الإن�سان.

86 - املادتان 16 و17 من قان�ن 76-15.

87 - املادة 20 من قان�ن 76-15
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.2.عالقة االآلية الوطنية باللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب:

التعذيب  لل�قاية من  الفرعية  واللجنة  ال�طنية  الآلية  العالقة بني  تق�م 

على اأ�سا�س التعاون والت�ساور وامل�ساعدة املتبادلة عن طريق املجل�س متى 

.
88
طلب منها ذلك

88 - املادة 14 من قان�ن 76-15.
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