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)�سوي�رضا(، تعمل يف العامل من اأجل الوقاية من التعذيب وغريه من �رضوب 
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تــقــديــم

تقدمي
ت�سكل ال�ساعات الأوىل التالية للتوقيف اإحدى املراحل ذات احل�سا�سية 

حريتهم  من  املحرومني  الأ�سخا�ص  تعر�ص  خماطر  حيث  من  الكبرية 

للتعذيب وغريه من �رضوب املعامالت والعقوبات القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو 

املهينة. لذلك حظي مو�سوع ال�سمانات الأ�سا�سية باهتمام متنام يف الآونة 

الدولية والوطنية  الهيئات الأممية والإقليمية واملنظمات  الأخرية من قبل 

املعنية. ففي اأكتوبر/ ت�رضين الأول 2016، قدم خوان منديز تقريره املوا�سيعي 

العامة لالأمم املتحدة،  اإىل اجلمعية  الأخري كمقرر خا�ص معني بالتعذيب 

دعا فيه اإىل و�سع بروتوكول عاملي يحدد جمموعة من املعايري لأ�ساليب 

الإجرائية وي�سمن، على م�ستوى  الق�رضية وال�سمانات  املقابالت غري  اإجراء 

اأو  اأي �سخ�ص - �سواء كان م�ستبهًا به  األ يتعر�ص  القانون وال�سيا�سات، 

�سحية اأو �ساهدا - للتعذيب اأو �سوء املعاملة اأو الإكراه اأثناء ا�ستجوابه من 

جانب املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون اأو موظفي ال�ستخبارات اأو غريهم 

تقريبا،  الوقت  نف�ص  ويف  التحقيق.  �سالحيات  لديها  التي  ال�سلطات  من 

اعتمد جمل�ص حقوق الإن�سان القرار 31/31، داعيًا اإىل تطبيق �سمانات 

للوقاية من التعذيب اأثناء الحتجاز لدى ال�رضطة واحلب�ص الحتياطي.

بالإ�سافة اإىل ذلك، كلفت جمعية الوقاية من التعذيب، يف عام 2016، 

باإجراء درا�سة م�ستقلة، �سملت 16 دولة على مدار 30 عامًا، جلمع الأدلة 

الدرا�سة  هذه  اأثبتت  وقد  جمدية.  التعذيب  من  الوقاية  كانت  اإذا  حول 

ال�سمانات  واأن  جمدية  التعذيب  من  الوقاية  جهود  اأن  العلمية  بالأدلة 

القانونية والإجرائية خالل ال�ساعات الأوىل من الحتجاز واتخاذ اإجراءات 

للحد من العتماد على العرتافات هي الأعلى تاأثرياً يف احلد من خطر 

التعذيب و�سوء املعاملة. 
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ولذلك، فاإن جمعية الوقاية من التعذيب ت�سع هذا املو�سوع يف مقدمة 

اأولويات عملها يف خمتلف دول العامل وبطبيعة احلال يف منطقة ال�رضق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

الهام املخول لالآليات  الدور  النا�سئة، مت طرح  الدينامية  اإطار تلك  ويف 

الوطنية للوقاية من التعذيب يف مراقبة تطبيق تلك ال�سمانات الأ�سا�سية 

اأماكن الحتجاز، ومنها خمافر ال�رضطة، وفقًا للربوتوكول الختياري  يف 

لتفاقية مناه�سة التعذيب.

لتفاقية  ان�سمامه  خالل  من  الدينامية  هذه  يف  املغرب  انخرط  وقد 

مناه�سة التعذيب والربوتوكول الختياري لها، وهو ما ي�ستدعي اإحداث اآلية 

وطنية للوقاية من التعذيب ومتكني اللجنة الفرعية من زيارة اأماكن احلرمان 

من احلرية؛ بل اإن املغرب قد فتح الباب اأمام اآليات اأممية غري تعاقدية لزيارة 

العمل  بالتعذيب وجمموعة  اخلا�ص  املقرر  بينها  من  نذكر  الأماكن  هذه 

املعنية بالعتقال التع�سفي.

ومرافقة من مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية وجمعية الوقاية 

من التعذيب كمنظمة دولية خمت�سة لهذه التطورات يف املغرب، مت اإجناز 

هذه الدرا�سة التي تتوخى الوقوف على ما حتقق يف هذا املجال بال�سبط. 

لقد ارتاأت املنظمتان اخلو�ص يف املو�سوع اأول من خالل الوقوف على ما 

حول   – ملزمة  وغري  ملزمة   - معايري  من  والإقليمي  الدويل  الإطار  يوفره 

ال�سمانات القانونية والإجرائية وكيفية تطبيقها، ذلك بالإ�سافة اإىل عر�ص 

�سامل حول ما يحدده الت�رضيع املغربي من �سمانات خالل فرتة احلرا�سة 

الآلية  ودور  للمغرب،  املقدمة  املعنية  الأممية  الهيئات  وتو�سيات  النظرية، 

الوطنية للوقاية من التعذيب يف مراقبة التطبيق العملي لتلك ال�سمانات، اإىل 

جانب تقدمي تو�سيات ختامية كم�ساهمة يف الرتقاء باملمار�سة والت�رضيع.
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يف الواقع، فاإن التحدي الرئي�سي فيما يتعلق بال�سمانات ل يتمثل فقط 

يف اإطارها القانوين بقدر ما يتمثل يف تفعيلها يف الواقع العملي. وتلعب 

ل�سالحياتها  ال�سدد نظراً  الوطنية دوًرا حموريًا يف هذا  الوقائية  الآليات 

الهامة واملتفردة يف الو�سول اإىل جميع اأماكن احلرمان من احلرية، مبا يف 

اإىل  النظرية  ذلك متابعة الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم )من احلرا�سة 

احلب�ص الحتياطي ال�سابق للمحاكمة ثم خالل تنفيذ الأحكام(، والو�سول 

اإىل جميع ال�سجالت واملعلومات يف هذه الأماكن املختلفة، بالإ�سافة اإىل 

اإمكانية التحدث على انفراد مع الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم لفهم 

الطريقة التي عوملوا بها، وما اإذا كانوا قد ا�ستفادوا بالفعل من ال�سمانات 

املن�سو�ص عليها يف القانون، وحتت اأي ظروف.

�سوف تبداأ الآلية الوقائية الوطنية املغربية قريبًا بتفعيل مهامها وعملها 

امليداين يف اأماكن احلرمان من احلرية وناأمل اأن تكون هذه الدرا�سة مبثابة 

اأ�سا�ص لبدء ولية جديدة واأ�سا�سية يف مراقبة اأماكن احتجاز ال�رضطة.

الوقاية من التعذيب عملية طويلة الأمد تتطلب مقاربة �سمولية. وبذلك، 

الواقع  القانوين �رضوري ولكنه غري كاٍف، فمن خالل درا�سة  الإطار  فاإن 

خالل زياراتها الوقائية، تقدم الآلية الوقائية الوطنية تو�سيات بناءة وجتري 

حواًرا مع ال�سلطات لتح�سني الإطار العملي لتلك ال�سمانات.

تعديل  دينامية  مرافقة  هو  العمل  هذا  من  الهدف  ال�سياق،  هذا  ويف 

القانون اجلنائي وقانون امل�سطرة اجلنائية من جهة، واإحداث الآلية الوطنية 

الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�ص  يحت�سنها  التي  التعذيب  من  للوقاية 

مبوجب القانون املتعلق باإعادة تنظيم املجل�ص )القانون رقم 76.15، ال�سادر 

باجلريدة الر�سمية عدد 6652 بتاريخ فاحت مار�ص 2018(، اإىل جانب تتبع 

احلكومة  طرف  من  التعاقدية  وغري  التعاقدية  الهيئات  تو�سيات  اإعمال 

املغربية.
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لقد حاول املنظمون جتميع اأكرب ما يتوفر من معطيات ومعلومات يف 

درا�سة  توفري  بغر�ص  والخت�سا�ص  اخلربة  ذوي  اإىل  والتوجه  املو�سوع، 

واأع�ساء  واأمن  ق�سائية  و�رضطة  عامة  نيابة  من  للممار�سني  مفيدة  تكون 

الآلية الوطنية وبرملانيني وغريهم.

وي�سكل هذا العمل حمطة جديدة يف التعاون النوعي بني جمعية الوقاية 

من التعذيب ومركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية، الذي �سبق واأن 

اأجنزت يف اإطاره درا�سة حول الجتهاد الق�سائي يف ق�سايا التعذيب ومت 

العامة وحمامني  النيابة  الق�ساة وممثلي  ثلة من  تقدميها ومناق�ستها مع 

وجامعيني ون�سطاء.

حقوق  درا�سات  ومركز  التعذيب  من  الوقاية  جمعية  من  كل  ويتوخى 

الإن�سان والدميقراطية اأن ي�سكل هذا العمل مدخاًل لربامج عمل جديدة 

مع الفئات املعنية، وي�سكل دعما خلطط الإ�سالح التي ت�سهدها خمتلف 

القطاعات املعنية باملو�سوع.

معًا ميكننا الوقاية من التعذيب وحماية كرامة كل �سخ�ص حمروم من 

حريته.

عن جمعية الوقاية
من التعذيب

عن مركز درا�سات حقوق 
الإن�سان �الدميقراطية

بربارا برنات
الأمني العام

احلبيب بلكو�ش
الرئي�ص�
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�شـكــر وتــقـديـر

�سكر �تقدير
نيابة عن جمعية الوقاية من التعذيب، اأود اأن اأعرب عن �سكري وتقديري 

للخرباء واملوظفني الذين �ساهموا يف هذا املن�سور اجلديد.

مل يكن من املمكن تطوير هذه الدرا�سة دون التن�سيق مع مركز درا�سات 

املغرب  من  وال�سياغة خرباء  بالبحث  قام  لقد  والدميقراطية.  الإن�سان  حقوق 

وهم: عبد ال�سالم العيماين، وكيل امللك باملحكمة البتدائية بالرباط، واحلبيب 

بلكو�ص خبري يف جمال حقوق الإن�سان ورئي�ص املركز، وكذلك خرباء جمعية 

الوقاية من التعذيب )( وهم األك�سي�ص كومنينو�ص، امل�ست�سار القانوين، ويا�سمني 

�سم�ص، مديرة الربنامج الإقليمي ملنطقة ال�رضق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

ومتت مراجعة م�رضوع الدرا�سة من قبل باربرا بريناث، الأمني العام، وجان 

�سيبا�ستيان بالن، مدير الربامج املو�سوعاتية بجمعية الوقاية من التعذيب، 

وادري�ص بلماحي، ا�ستاذ القانون وع�سو الهيئة املديرة ملركز درا�سات حقوق 

الن�سان والدميقراطية. وحممد بلوط، م�ست�سار لدى مركز درا�سات حقوق 

الإن�سان والدميقراطية.

اأود اأن اأ�سكر مرة اأخرى التعاون املتميز مع ال�سيد احلبيب بلكو�ص، رئي�ص 

الدرا�سة  هذه  جعل  الذي  والدميقراطية،  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز 

ممكنة. 

لوزارة  امتنانها  اأن تعرب عن  التعذيب  الوقاية من  واأخرياً، تود جمعية 

اخلارجية ال�سوي�رضية، القطاع ال�سيا�سي -ق�سم الأمن الإن�ساين- على الدعم 

املقدم لتنفيذ هذه الدرا�سة.

جمعية الوقاية من التعذيب
بربارا برنات - الأمني العام
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اجلزء الأ�ل :

الإطار القانوين �املعايري املتعلقة
بال�سمانات الأ�سا�سية خالل 
ال�ساعات الأ�ىل لالحتجاز
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الإطار الد�يل

بحماية  املتعلقة  املتحدة  الأمم  معاهدات  معظم  على  املغرب  �سادق 

 ،
1
حقوق الإن�سان. ويعترب العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 

 ذات �سلة خا�سة بهذه الدرا�سة. كما جتدر الإ�سارة، 
2
الالاإن�سانية اأو املهينة

، والتفاقية 
3
ا، اإىل اأن الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب اأي�سً

، واتفاقية حقوق 
4
الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص من الختفاء الق�رضي

واتفاقية   ،
6
املراأة التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  واتفاقية   ،

5
الطفل

، تعزز الرت�سانة القانونية املغربية.
7
حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

كما توجد، على اخل�سو�ص، عالقة وا�سحة بني التنفيذ الفعال لل�سمانات 

القانونية والإجرائية خالل اللحظات الأوىل من العتقال، واللتزام الدويل 

للدول بخ�سو�ص منع التعذيب و�سوء املعاملة، الوارد يف املادة 2 )و 16( 

من اتفاقية مناه�سة التعذيب. حيث تن�ص هذه املادة على اأن » تتخذ كل 

 ،A / RES / 2200A (XXI) ،)ICCPR) 1. العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

1966، مت الت�سديق عليه يف 1979.

اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  اأو العقوبة  2. اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة 

املهينة )A/ RES / 39/46 ،)UUNCAT، 1984، مت الت�سديق عليها يف 1993.

العقوبة  اأو  املعاملة  من �رضوب  وغريه  التعذيب  مناه�سة  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول   .3

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، A / RES / 57/199، 2006¡ مت الت�سديق عليه يف 2014 

 A / RES / ¡(UNCED) 4. التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص من الختفاء الق�رضي

2007 ،61/177، مت الت�سديق عليها يف 2013.
5. اتفاقية حقوق الطفل )A / RES / 44 ،(UNCRC/25، 1989، �سودق عليها �سنة 1993

 ،A / RES / 34/180، 1979 ،)6. اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )�سيداو

مت الت�سديق عليها �سنة 1993

7. اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، A / RES / 61/106، 2006، مت الت�سديق عليها 

يف عام 2009
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دولة طرف اإجراءات ت�رضيعية اأو اإدارية اأو ق�سائية فعالة اأو اأية اإجراءات اأخرى 

8
ملنع اأعمال التعذيب يف اأي اإقليم يخ�سع لخت�سا�سها الق�سائي«.

ا العديد من الوثائق الدولية، على الرغم من اأنها غري ملزمة،  وتوجد اأي�سً

ت�سمح بتدقيق حمتوى بع�ص هذه ال�سمانات الأ�سا�سية، حيث توفر تفا�سيل 

قيمة ت�سمح بالتنفيذ الفعال لهذه ال�سمانات. من بني هذه الوثائق، �سنعتمد 

الذين  الأ�سخا�ص  جميع  حلماية  املبادئ  »جمموعة  على  خا�ص  ب�سكل 

، اأو على »قواعد 
9
اأو ال�سجن« اأ�سكال الحتجاز  يتعر�سون لأي �سكل من 

 .
10
الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء »)قواعد نيل�سون مانديال(

كما اأن جمل�ص حقوق الإن�سان اأ�سدر، يف مار�ص 2016، القرار 31/31 ب�ساأن 

.
11
»ال�سمانات ملنع التعذيب اأثناء احلرا�سة النظرية واحلب�ص الحتياطي«

الإطار الإقليمي
ا التزامات ومبادئ توجيهية  اإ�سافة اإىل التزامات املغرب الدولية، هناك اأي�سً

اإقليمية. فعلى الرغم من اأن املغرب لي�ص دولة طرًفا يف امليثاق العربي حلقوق 

، فاإن عودته، 
12
الإن�سان، اأو يف امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب

موؤخراً، اإىل الحتاد الأفريقي متهد الطريق للم�سادقة، م�ستقبال، على امليثاق 

الأفريقي وبالتايل العرتاف باللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب.

املغرب مل يعرتف قانونيا، حتى تاريخ اإجناز هذه الدرا�سة، بهذه اللجنة. 

8. اتفاقية مناه�سة التعذيب، املادة 2

9. جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال 

الحتجاز اأو ال�سجن )جمموعة املبادئ(، A/RES/43/173, 9، دجنرب 1988

  A/RES/70/175,(10. قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديال

17 دجنرب 2015
11.  http:/ /daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC 
RES/31/31&Lang=F
12 .  Union Africaine,  Etats membres,  accessible à :  https:/ /au.int/
fr/etats_membres/profiles.
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ومع ذلك، �سنقوم، دعما لهذا التحليل، با�ستعرا�ص املعايري التي و�سعتها 

هذه  وت�سكل  ال�سلة.  ذات  الن�سو�ص  �سل�سلة  �سمن  الأفريقية  اللجنة 

الن�سو�ص، ومن �سمنها »مبادئ لواندا التوجيهية املتعلقة باأو�ساع التوقيف 

موارد   ،
13
اأفريقيا« يف  للمحاكمة  ال�سابق  والحتجاز  الحتياطي  واحلب�ص 

قيمة لتنفيذ هذه ال�سمانات الق�سائية والإجرائية على اأر�ص الواقع.

ا، اإىل اأن املغرب �سادق على جمموعة من اتفاقيات  ميكن الإ�سارة، اأي�سً

2018. لذلك ميكننا اأن 
14
جمل�ص اأوروبا، كما وقع معه �رضاكة جوار �سنة 

معايري  لعتماد  املغربية  اململكة  اإرادة  عن  وا�سحا  تعبريا  ذلك  يف  نرى 

اأوروبية معينة يف ال�سنوات القادمة. ويف �سياق هذه الدرا�سة، �سن�سري-على 

�سبيل املثال- اإىل بع�ص الوثائق املتعلقة بال�سياق الأوروبي.

ال�سمانات الأ�سا�سية
ال�سمانات  تناول  على  الف�سل،  هذا  يف  �سنعمل،  الأ�سا�ص،  هذا  على 

الأ�سا�سية الأربع املرتبطة ب�سلب هذه الدرا�سة، كما هي واردة يف القانون 

واملمار�سات  التوجيهية  واملبادئ  التوجيهات  بع�ص  وا�ستعرا�ص  الدويل، 

اجليدة ذات العالقة بالتطبيق الفعال لهذه ال�سمانات.

الإبالغ باحلقوق
التعريف

اإبالغ كل �سخ�ص، منذ حلظة حرمانه من احلرية وقبل  اأن يتم  يجب 

اأي مقابلة مع رجال الأمن، بحقوقه بطريقة فعالة، وباللغة التي يفهمها. 

التعذيب  ومنع  بحظر  املتعلقة  والتدابري  التوجيهية  املبادئ  ب�ساأن  قرار  اخل�سو�ص:  على   .13

واملعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة يف اأفريقيا )مبادئ روبن اإ�سالند(، الطبعة 

وامل�ساعدة  العادلة  املحاكمة  يف  باحلق  املتعلقة  واملبادئ  التوجيهية  املبادئ  ؛   2008 الثانية، 

الق�سائية يف اأفريقيا، اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب، 2003.

14. Partenariat  de voisinage avec le Maroc 2018-2021, Conseil  de 
l’Europe, GR-EXT(2018)4, 16 février 2018.
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كما ينبغي اأن يتلقى جميع املعلومات وال�رضوحات الالزمة للتمتع الكامل 

اإىل  الإ�سارة  . وجتدر 
15
بحقوقه، حتى يتمكن من ممار�ستها ب�سكل فعال

على  احل�سول  احلق يف  ال�سمانة،  وباملوازاة مع هذه  ال�سخ�ص،  لهذا  اأن 

.
16
املعلومات الكافية حول اأ�سباب اعتقاله والتهم املحتمل توجيهها له

الأهمية./ال�صلة.
مبجموع  التمتع  ي�سبح  وجيدة،  وفعالة  �ساملة  معلومات  توفر  بدون 

اأمرا  الأوىل  العتقال  ب�ساعات  املتعلقة  الأ�سا�سية  وال�سمانات  احلقوق 

م�ستحيال. ويلعب الإبالغ بهذه احلقوق دوًرا حا�سًما، وبالتايل فاإنه ي�سكل 

�سمانة اأ�سا�سية، حيث ي�سبح التمتع باأي حق اآخر مقيداً ب�سكل كبري يف 

حالة انعدام هذه ال�سمانة.

املطلوب، يف  الوجه  على  تطبيقها  يتم  عندما  ال�سمانة،  وت�ساهم هذه 

التخفيف من اختالل توازن القوة بني ال�سخ�ص املحروم من احلرية و�سلطات 

اإنفاذ القانون. وهكذا، ويف �سياق منح الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم 

الأدوات ال�رضورية ملمار�سة حقوقهم، والتخفيف من هذا الختالل، ي�سكل 

الإبالغ باحلقوق �سمانة اأ�سا�سية للوقاية من التعذيب وغريه من �رضوب 

�سوء املعاملة خالل �ساعات الأوىل لالحتجاز. 

املحتوى./.العنا�صر
يعد تقدمي املعلومات حول احلقوق �رضورًيا يف خمتلف املراحل والإجراءات 

الق�سائية وخالل عملية الحتجاز. واإذا كان ل بد من الإبالغ بعدد من 

العنا�رض مبجرد احلرمان من احلرية، فاإن معلومات اأخرى ت�سبح �رضورية 

حلماية  املبادئ  ف»جمموعة  الإجراءات.  تطور  �رضورية(ح�سب  غري  )اأو 

HRC/RES/31/31, OP6OP6 ،1415. جمموعة املبادئ، املبداآن 13و

16. العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة 14)3( ز
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اأو  اأ�سكال الحتجاز  اجلميع الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون لأي �سكل من 

ال�سجن« تن�ص بالفعل على »تزويد ال�سخ�ص حلظة القب�ص عليه وعند بدء 

اأو بعدهما مبا�رضة، مبعلومات عن حقوقه وبتف�سري  اأو ال�سجن  الحتجاز 

.
17
لهذه احلقوق وكيفية ا�ستعمالها«

هكذا، تبداأ امل�سوؤولية الأوىل لل�سلطات منذ الوهلة الأوىل من احلرمان 

. فمن ال�رضوري، على �سبيل املثال، اإبالغ ال�سخ�ص املحروم من 
18
من احلرية

حريته فور اعتقاله بحقه يف »األ يكره على ال�سهادة �سد نف�سه اأو على 

اإخباره على  ال�سمت. كما يجب  التزام  اأي بحقه يف   ،
19
العرتاف بذنب«

اأو اإخبار اأ�رضته  الفور بحقه يف الت�سال مبحاميه يف اأقرب وقت ممكن، 

ميكنه  ل  حريته  من  املحروم  ال�سخ�ص  كان  اإذا  حتى  باعتقاله،  اأقاربه  اأو 

ممار�سة هذه احلقوق على الفور. فعلى �سبيل املثال، ميكن لرجال الأمن 

امل�سوؤولني عن عملية القب�ص اأن ي�رضحوا لل�سخ�ص املعتقل اأن له احلق يف 

التزام ال�سمت، واأن له احلق يف اإخبار اأقاربه بالقب�ص عليه، والتحدث اإىل 

حمام)ية( مبجرد و�سوله اإىل مركز ال�رضطة.

تبداأ املرحلة الرئي�سية الثانية منذ الو�سول اإىل مكان احلرمان من احلرية، 

. حيث ت�سبح �سلطات الحتجاز ملزمة 
20
كمركز ال�رضطة على �سبيل املثال

املتعلقة باحلرمان من احلرية  بتقدمي معلومات كاملة عن جميع احلقوق 

والإجراءات الق�سائية. وجتدر الإ�سارة، بهذا ال�سدد، اإىل اأن اأي تقييد قانوين 

حلق من هذه احلقوق يجب األ يوؤثر، باأي حال، على املعلومات التي يتم 

17. جمموعة املبادئ، املبداأ 13

18. لواندا، املادة 5،مرجع احلرمان من احلرية ح�سب الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة 

التعذيب

19. العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة 14 )3( ز

20. جمموعة املبادئ، املبداأ 13 ؛ املبادئ التوجيهية لروبن اإي�سالند، 20 )د(: »حق ال�سخ�ص 

املحروم من حريته يف الطالع على احلقوق املذكورة اأعاله بلغة يفهمها «.
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الإخبار بها ب�ساأن هذا احلق. على �سبيل املثال، اإذا كان القانون ين�ص على 

اإمكانية تاأخري )يف حدود معقولة وموؤطرة( الإ�سعار بالعتقال ل�سخ�ص 

ثالث لأ�سباب تهم عدم التاأثري على التحقيق اجلاري، فمن ال�رضوري اإبالغ 

من  كما  عليه.  املطبقة  والقيود  احلق  بهذا  حريته  من  املحروم  ال�سخ�ص 

ال�سلة  ذات  الإ�سافية  املعلومات  بكل  التدريجي  الإخبار  ا  اأي�سً ال�رضوري 

بتطورات الإجراءات كلما اأمكن ذلك.

املتعلق  الحتجاز  حالة  يف  الإدارية  )اأو  الق�سائية  امل�سطرة  �سياق  يف 

بالهجرة(، متثل املقابلة )املقابالت( التي يجريها اأعوان قوات حفظ النظام/ 

املحروم  ال�سخ�ص  لإخبار  حمورية  حلظة  ا،  القانون،اأي�سً باإنفاذ  املكلفون 

تفعيل  يجب  املقابلة،  حلظة  ففي  بها.  يتمتع  التي  باحلقوق  حريته  من 

احلقوق الأخرى، اأو على الأقل جوانب اأخرى من احلقوق، التي يجب اإبالغ 

ال�سخ�ص املحروم من حريته بها. على �سبيل املثال، من ال�رضوري اأن يتم 

اإخبار اأي �سخ�ص يخ�سع لال�ستجواب، منذ البداية، بحقه يف رف�ص الإجابة 

على اأ�سئلة معينة اأو حقه يف طلب اإيقاف املقابلة لفرتة ق�سرية من الزمن 

اأو حقه يف م�ساعدة حماميه -حماميته.

�سفهيًا حلظة  باحلقوق  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  ينبغي  العموم،  وعلى 

التوقيف، ثم �سفهيًا وكتابيا مبجرد الو�سول اإىل مكان احلرمان من احلرية. 

كما من امل�ستح�سن اأن تعر�ص �سلطات الحتجاز معلومات حول هذه احلقوق 

.
21
يف مكان احلرمان من احلرية، بطريقة بارزة وملخ�سة وميكن الطالع عليها

من املهم التاأكيد على اأن و�سع وهوية ال�سخ�ص املحروم من حريته ميكن 

اأن يوؤديا اإىل التزامات جديدة بالن�سبة للدولة. لذلك يجب تكييف املعلومات 

املقدمة وفًقا لذلك. على �سبيل املثال، يجب اإ�سعار املواطن )ة( الأجنبي)ة( 

21. قواعد نيل�سون مانديال، 55 )3(
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الالجئ)ة( بحقه)ا( يف  واإ�سعار  القن�سلية،  �سلطاته)ا(  اإخطار  بحقه)ا( يف 

.
22
الت�سال بالوكالت الدولية ذات ال�سلة

الإخبار.الفعال.باحلقوق
تقع على عاتق ال�سلطات م�سوؤولية بذل كل اجلهود املمكنة ل�سمان فهم 

وا�ستيعاب املعلومات املتعلقة باحلقوق وممار�ستها من قبل ال�سخ�ص املحروم 

باحلقوق  املتعلقة  باملعلومات  »الإبالغ«  بالفعل  يجب  وحيث  حريته،  من 

. ويتعلق الأمر بالن�سبة لل�سلطات امل�سوؤولة باإتاحة فر�سة الولوج 
23
و«�رضحها«

و�سعية  الأ�سخا�ص يف  حالة  اأكرب يف  اأهمية  الأمر  ولهذا  املعلومات،  اإىل 

ه�سا�سة ب�سبب ال�سن اأو الإعاقة العقلية اأو النف�سية على �سبيل املثال.

باحلقوق عدة  املتعلقة  املعلومات  اإىل  الو�سول  اإمكانية  معيار  يت�سمن 

عنا�رض. يتعلق اأولها ب�سمانة مرتبطة بها، تكمن يف ال�ستفادة من الرتجمة 

. حيث يجب اأن يتمكن كل �سخ�ص حمروم من 
24
و / اأو الرتجمة الفورية

ل  اأو  امل�سوؤولة  ال�سلطات  ت�ستخدمها  التي  اللغة  يفهم  ل  الذي  حريته، 

املتعلقة  املعلومات  تلقي  من  الكفاية،  فيه  مبا  جيد  ب�سكل  بها  يتحدث 

بحقوقه، دون تاأخري، بلغة يفهمها ؛ كما يجب اأن يتلقى امل�ساعدة، جماًنا 

بطريقة  بالطبع،الرتجمات  هذا،  وي�سمل   .
25
)ة( مرتجم  من  الأمر،  لزم  اإذا 

.
26
برايل، ولغة الإ�سارات، على �سبيل املثال

22. Directives et  Principes sur le Droit  à un Procès Equitable et  à 
L’assistance Judiciaire en Afrique, M(2)(d) .
23. A/HRC/31/31, 2016, OP 6 :« […] obtienne des informations et 
des explications sur ses droits » 
24. العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 14 )3( )و( )مق�سور على الأ�سخا�ص 

املتهمني بارتكاب جرمية جنائية( ؛ جمموعة املبادئ، املبداأ 14 )ي�سمل كل �سخ�ص يخ�سع لأي 

�سكل من اأ�سكال ال�سجن( ؛ املبادئ التوجيهية، لواندا، 5.

25. جمموعة املبادئ، املبداأ 14.

م املعلومات اإىل ال�سجناء ذوي  26. القواعد نيل�سون مانديال، القاعدة 55 )2( » ينبغي اأن ُتقدَّ

الإعاقات احل�سيَّة بطريقة مالئمة تلبِّي احتياجاتهم «.
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املتعلقة  املعلومات  اإىل  الو�سول  اإمكانية  من  الثاين  العن�رض  يتعلق 

حريته  من  املحروم  فال�سخ�ص  الكلمات.  وتعقيد  اللغة  ب�سجل  باحلقوق 

قد يكون فهمه للم�سطلحات القانونية �سعيفا، ب�سبب ال�سن اأو م�ستوى 

التعليم ببلد املن�ساأ اأو الإعاقة النف�سية-الجتماعية اأو العقلية، ويف بع�ص 

الأحيان ب�سبب امل�ستوى العايل الذي ت�ستخدمه ال�سلطات امل�سوؤولة. لذلك 

يتعني على هذه ال�سلطات اأن تنقل املعلومات عن احلقوق »بلغة وطريقة 

، ب�سكل يتالءم مع حالة الإعاقة والعمر 
27
مفهومتني ي�سهل الو�سول اإليهما«

. كما يجب على امل�سوؤولني التاأكد ب�سكل تفاعلي 
28
وم�ستوى التعليم الر�سمي

من اأن ال�سخ�ص املحروم من حريته قد فهم بالفعل املعلومات التي قدموها 

له، والإجابة على اأي اأ�سئلة قد تكون لديه، وتقدمي الإي�ساحات الالزمة.

اإخبار الأ�سرة )� / اأ� الأقارب(
تعريف

ا  يحق لكل �سخ�ص حمروم من حريته اأن يخرب فرًدا من عائلته اأو �سخ�سً

ا  ثالًثا من اختياره بحقيقة ومكان احتجازه واأ�سبابه. ينطبق هذا احلق اأي�سً

 لل�سخ�ص املحروم من حريته من مكان احتجاز اإىل 
29
على اأي نقل لحق

ال�سلطات  اإخبار  لي�سمل  ا  اأي�سً الأجانب، ميتد هذا احلق  اآخر. ويف حالة 

املوافقة  بعد   ،
30
حمايتهم مهمتها  دولية  اأو  وطنية  �سلطة  واأي  القن�سلية 

ال�رضيحة لل�سخ�ص املحروم من احلرية.

27. لواندا، املبادئ التوجيهية، 5.

ن �سبل احل�سول على امل�ساعدة القانونية يف نظم  مم املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأ 28. مبادئ الأ

العدالة اجلنائية، مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، 2013، 42 )د(.

املادة  )د(،   )2( املادة17  الق�رضي،  الختفاء  من  الأ�سخا�ص  الدولية حلماية جميع  التفاقية   .29

ن �سبل احل�سول على  مم املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأ 18 ؛ جمموعة املبادئ، املبداأ 16 ؛ مبادئ الأ

امل�ساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، 43 )هـ( ؛ قواعد نيل�سون مانديال، القاعدة 68، املبادئ 

التوجيهية واملبادئ املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة وامل�ساعدة الق�سائية يف اأفريقيا، M2 )هـ(.

30. التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص من الختفاء الق�رضي، املادة 17 )2( )د(، املادة 

18 ؛ جمموعة املبادئ، املبداأ 16 )2( ؛ قواعد نيل�سون مانديال، القاعدة 62.
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احلق  بالحتجاز،  الأقارب  اإخبار  يف  احلق  هذا  ي�ساحب  ما  وغالًبا 

اأثناء  اخلارجي  بالعامل  ات�سال  على  والبقاء  الأقارب  من  زيارات  تلقي  يف 

. على الرغم من اأهمية هذه احلقوق ذات ال�سلة، اإل اأنها اأقل 
31
الحتجاز

اأهمية يف اللحظات الأوىل من احلرمان من احلرية، لذا لن تتم مناق�ستها 

بالتف�سيل هنا.

الأهمية./.ال�صلة
ي�سكل اإخبار الأ�رضة اأو الأقارب منذ اللحظة الأوىل للحرمان من احلرية 

�سمانة اأ�سا�سية �سد �سوء املعاملة والتعذيب، وكذلك �سد العتقال ال�رضي 

اأقارب �سخ�ص حمروم من حريته على  الق�رضي. فعندما يطلع  والختفاء 

املعلومات الالزمة، ميكنهم )ن( امل�ساركة يف الإعمال الفعال لهذه احلقوق، 

�سعور  وتخفيف  احرتامها،  عدم  حالة  يف  ال�رضورية  الإجراءات  واتخاذ 

ال�سخ�ص املحروم من حريته بالعزلة وبالتايل باله�سا�سة.

العنا�صر./.املحتوى
يبداأ احلق يف اإ�سعار الأقارب مبجرد احلرمان من احلرية، اأي منذ حلظة 

التوقيف اأو ال�ستجواب اأو النقل اإىل مكان احتجاز اآخر. وعلى الرغم من اأن 

الإ�سعار يرتبط غالًبا باأفراد الأ�رضة فقط، اإل اأن ال�سخ�ص املحروم من حريته 

.
32
ميكن اأن يقرر اإخبار »اأي �سخ�ص اآخر من اختياره«

وتت�سمن املادة 18 من التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص من 

الختفاء الق�رضي املعلومات التي يجب اأن يح�سل عليها اأقارب اأي �سخ�ص 

حمروم من حريته، كحد اأدنى. ويتعلق الأمر بال�سلطة التي قررت حرمانه 

)د(؛   )2(  17 املادة  الق�رضي،  الختفاء  من  الأ�سخا�ص  جميع  حلماية  الدولية  التفاقية   .31

لإي�سالند  روبن  مبادئ  ؛   28-26 القواعد  بانكوك،  قواعد  ؛   19 املبداأ  املبادئ،  جمموعة 

التوجيهية، 20، 31 ؛ قواعد نيل�سون مانديال، القواعد 43 )3(، 58، 106، 107.

32. التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص من الختفاء الق�رضي، املادة 17 )2( )د(.
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التي  وال�سلطة  احلرية؛  من  احلرمان  ومكان  و�ساعة  وتاريخ  احلرية؛  من 

تراقب احلرمان من احلرية؛ والعنا�رض ذات ال�سلة باحلالة ال�سحية لل�سخ�ص 

ا اأن يعرف الأقارب ما اإذا كان  ؛ ومن امل�ستح�سن اأي�سً
33
املحروم من حريته

ال�سخ�ص املحروم من حريته قد متكن من الت�سال مبحام )ية( واخل�سوع 

لفح�ص طبي، واإخبارهم )ن( باأ�سباب احلرمان من احلرية. وغني عن القول 

اإن املعلومات املقدمة اإىل الأقارب يجب اأن تكون متطابقة مع املعلومات 

املقدمة اإىل ال�سخ�ص املحروم من حريته.

رف�سه.  ميكن  ل  كما  ا�ستثناء  لأي  احلق  هذا  يخ�سع  اأن  ميكن  ل 

ومع ذلك، قد يجوز تاأجيل تطبيقه يف ظروف ا�ستثنائية، اإذا كان القانون 

قد  التحقيق.  ل�سالمة  جدا  �رضوريا  كان  واإذا  التاأجيل،  هذا  على  ين�ص 

يتعلق الأمر، على �سبيل املثال، باحليلولة دون تدمري الأدلة املحتملة، اأو 

. غري اأنه يجب اأن 
34
هروب للمتواطئني )املتواطئات( املحتملني )املحتمالت(

، كما يجب اأن تكون 
35
يكون زمن هذه ال�ستثناءات حمدودا ب�سكل �سارم

م�سحوبة بال�سمانات الإجرائية الالزمة، مثل املراقبة الق�سائية اأو الحتفاظ 

بال�سجالت كاملة.

وينبغي اأن يتم الإ�سعار اإما مبا�رضة من قبل ال�سخ�ص املحروم من حريته 

الهاتف،  ال�سلطات عرب  بوا�سطة  يتم ذلك  ال�سلطات. وعندما  قبل  اأو من 

من امل�ستح�سن اأن يكون ال�سخ�ص املحروم من حريته حا�رضاً. ويف جميع 

اأن تبلغ ال�سلطات ال�سخ�ص املحروم من حريته عندما  الأحوال، من املهم 

تقوم بهذا الإ�سعار.

33. التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص من الختفاء الق�رضي، املادة 18

؛  )د(   )2(  17 املادة  الق�رضي،  الختفاء  الأ�سخا�ص من  الدولية حلماية جميع  التفاقية   .34

احل�سول على  ن �سبل  املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأ مم  الأ مبادئ  ؛   16.4 املبداأ  املبادئ،  جمموعة 

امل�ساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، 43 )هـ(.

35. املرجع نف�سه
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واإذا ما تعلق الأمر باأطفال حمرومني من حريتهم، من ال�رضوري اإ�سعار 

الوالدين اأو الأو�سياء )الو�سيات(القانونيني )ات( اأو غريهم من الأ�سخا�ص 

الذين يختارهم الطفل وذلك ب�سكل فوري. وينطبق ال�سيء نف�سه عندما 

يكون ال�سخ�ص املحروم من حريته يف و�سعية اإعاقة ويكون لديه �سخ�ص 

.
36
م�ساند و / اأو و�سي )ة(

الت�سال باملحامي )ة(
تعريف

لكل �سخ�ص حمروم من حريته احلق يف احل�سول على م�ساعدة قانونية. 

واإذا كان غري قادر على من دفع واجبات حمام )حمامية(، يجب اأن يح�سل 

.
37
على واحد )ة( ب�سكل جماين

حماكمة  يف  باحلق  تقليدًيا،  باملحامي)ة(،  الت�سال  يف  احلق  يرتبط 

الأوىل  اللحظة  منذ  اأو حمامية  حمام  ح�سور  فاإن  ذلك،  ومع   .
38
عادلة

املعاملة  �سوء  منع  يف  رئي�سًيا  دوًرا  ا  اأي�سً يلعب  احلرية  من  للحرمان 

والتعذيب. و�سرنكز هنا على هذا الدور الوقائي للمحامي )ة(.

الأهمية./.ال�صلة
ت�ساعد القدرة على حتدث ال�سخ�ص املحروم من احلرية اإىل حمام )ية( 

خالل اللحظات الأوىل من الحتجاز، وخا�سة قبل اأي مقابلة مع ال�رضطة، 

على التخفيف جزئيا من الختالل ال�سارخ يف القوة الذي يكون قائما، يف 

مثل هذه الظروف، بني ال�سخ�ص املحروم من احلرية وال�رضطة. بالإ�سافة 

36 .جمموعة املبادئ، املبداأ 61 )3(

37. العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة 41 )3( )ب( و )د( )لأي �سخ�ص ي�ستبه 

يف ارتكابه جرمية جنائية( ؛ التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص من الختفاء الق�رضي، املادة. 

71 )2( ؛ جمموعة من املبادئ، املبادئ 71-81 ؛ لواندا، املبادئ التوجيهية، 4 )د(، 8.

38. العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة 14.
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اإىل دوره كرادع �سد �سوء املعاملة والإكراه، فاإن املحامي)ة( يجعل الو�سع 

اأكرث قابلية للفهم من قبل ال�سخ�ص املحروم من حريته، كما اأنه ي�ساهم يف 

الإخبار باحلقوق، والإعمال الفعال ملختلف ال�سمانات الأخرى. عالوة على 

ذلك، فاإن ح�سور املحامي)ة( ي�سهل ا�ستخدام التدابري الت�سحيحية يف حالة 

ا ال�سباط الذين قد يتعر�سون لدعاءات  �سوء املعاملة، كما قد يحمي اأي�سً

.
39
ب�سوء املعاملة ل اأ�سا�ص لها من ال�سحة

العنا�صر./.املحتوى
من؟

يجب اأن تطبق هذه ال�سمانة على كل �سخ�ص حمروم من حريته، ولي�ص 

اأن  اإطار حتقيق جنائي. لذلك ينبغي  املتهمني يف  اأو  املعتقلني  فقط على 

، على �سبيل املثال. فالت�سال 
40
ا على حالت الحتجاز الإداري تنطبق اأي�سً

باملحامي)ة( يجب األ يرتبط بو�سع »امل�ستبه فيه« ول بالطبيعة »الر�سمية« 

كان  اأيا  حريته،  من  حمروم  �سخ�ص  لكل  يتاح  اأن  يجب  بل  للمقابلة؛ 

.
41
و�سعه، ومن اللحظة التي ل ُي�سمح له فيها مبغادرة املكان الذي هو فيه

عندما يكون ال�سخ�ص املحروم من حريته غري قادر على احل�سول على 

حمام )ية( بو�سائله اخلا�سة، فيجب اأن توفر له ال�سلطات حمام)ية(، جمانا، 

»يف  املجانية  القانونية  امل�ساعدة  اإىل  الولوج  توفري  ويجب  الأمر.  لزم  اإذا 

. عادًة ما يتم تف�سري هذا 
42
جميع احلالت التي تتطلبها مقت�سيات العدالة«

التعبري على اأنه ي�سري اإىل طبيعة اجلرمية التي ُي�ستبه يف ارتكابها من طرف 

فاإن  ينالها. ومع ذلك،  الذي قد  العقوبة  اأو مدى خطورة  ال�سخ�ص، و / 

39. تقرير املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب، A / 71 ،2016/298¡ الفقرة 68.

املادة. 17 )2( )د( ؛  الق�رضي،  الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص من الختفاء  40. التفاقية 

جمموعة املبادئ، املبداأ 17-18 ؛ لواندا، املبادئ التوجيهية، 4 )د(.

41. املرجع نف�سه. 

42. جمموعة املبادئ، املبداأ 17 )2(
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اعتماد مقاربة وقائية، تتيح تف�سري »مقت�سيات العدالة« على نطاق اأو�سع، 

ا  اأي�سً ال�ساعات الأوىل من الحتجاز يهدف  لأن ح�سور حمام)ية( خالل 

التي تكون درجة حدوثها عالية خالل  اإىل مواجهة خماطر �سوء املعاملة 

.
43
اللحظات الأوىل من الحتجاز

متى؟
يجب اإبالغ كل �سخ�ص حمروم من حريته بحقه يف ال�ستعانة مبحاٍم 

اأجل  ومن  اأعاله.  املذكور  النحو  على  منذ حلظة حرمانه من حريته  )ية( 

املحامي)ة(  اإىل  الو�سول  حق  منح  يجب  ال�سمانة،  لهذه  الفعال  التنفيذ 

اأي  قبل  فيه  لب�ص  ل  وب�سكل  احلرية  من  احلرمان  بعد حلظة  »مبا�رضة 

هذا  بت�سهيل  ملزمة  ال�سلطات  اأن  كما   .
44
ال�سلطات« قبل  من  ا�ستجواب 

الت�سال دون تاأخري ل مربر له ؛ وذلك، من خالل توفري و�سائل الت�سال 

. ويتعلق الأمر بتوفري الهاتف، وال�سماح 
45
الالزمة واتخاذ التدابري املنا�سبة

م�سلحة  باإخبار  املبادرة  اأو  املحمول،  هاتفه  با�ستخدام  املعني  لل�سخ�ص 

خالل  وذلك  مماثلة،  خدمات  تقدم  اأخرى  منظمة  اأو  القانونية  امل�ساعدة 

اللحظات القليلة الأوىل من الحتجاز.

اجلغرافية،  امل�سافة  مثل  ا�ستثنائية،  ولأ�سباب  اأنه،  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

اأ�رضع وقت ممكن  بالتزاماتها يف  الوفاء  قادرة على  ال�سلطات غري  تكون 

ح�سب ال�رضورة، ويف هذه احلالة عليها بذل كل جهد ممكن للحد من 

.
46
هذا التاأخري اأو ت�سهيل الت�سال ببديل اإن كان ذلك منا�سبًا

43. جلنة مناه�سة التعذيب، التعليق العام CAT / C / GC / 2 ،2، 24 كانون الثاين / يناير 2008، 

اأو العقوبة  ا، على �سبيل املثال: اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة  اأي�سً الفقرة 13 ؛ انظر 

 )2011( CCPT / Inf »الو�سول اإىل حمام كو�سيلة ملنع �سوء املعاملة« ،)CPT( الالاإن�سانية اأو املهينة

.https://rm.coe.int/16806ccd26 :28-اجلزء الأول، 2011 ميكن الو�سول اإليها على

44. تقرير املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب، A / 71/298، الفقرة 69
45. انظر، على وجه اخل�سو�ص، املبادئ الأ�سا�سية حول دور املحامني، 1990، § 7.

46. انظر، على �سبيل املثال، التوجيه 201–48/3 / الحتاد الأوروبي للربملان الأوروبي واملجل�ص، 

22 اأكتوبر 2013، املادة. 3 )5(
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ا�ستماع مع  اأي جل�سة  اأثناء  ا  اأي�سً املحامي)ة( حا�رًضا  يكون  اأن  يجب 

»اإن  واملحامني:  الق�ساة  با�ستقالل  املعني  املقرر اخلا�ص  ويقول   .
47
ال�رضطة

فيه لأنه �سامن مهم  اأمر مرغوب  ال�رضطة  ا�ستجواب  اأثناء  ح�سور حمام 

حلماية حقوق املتهمني. وقد يوؤدي عدم ح�سور م�ست�سار قانوين اإىل اإ�ساءة 

املعاملة، خا�سة يف حالت الطوارئ التي تنطوي على اأفعال اإجرامية اأكرث 

. وعندما يكون املحامي )ة( حا�رًضا )ة( اأثناء املقابلة، يجب اأن 
48
خطورة«

اأن  املحامي)ة( متيقًظا)ة( لحرتام حقوق موكله -موكلته، ويجب  يكون 

والتدخل يف حالة  الإي�ساحات،  الأ�سئلة، وطلب  قادًرا على طرح  يكون 

.
49
�سلوك و / اأو ا�ستجواب غري منا�سب من قبل رجال الأمن

كيف.؟
ينبغي الإ�سارة، بخ�سو�ص الرتتيبات املتعلقة بالو�سول اإىل املحامي )ة(، 

اإىل اأن ذلك يت�سمن القدرة على الت�سال باملحامي ومقابلته والتوا�سل معه 

 .
50
للرقابة اخل�سوع  وعدم  ال�رضية،  مبداأ  احرتام  مع  بحرية،  معه  والت�ساور 

وقد تتم الت�سالت بني املحامي)ة( وموكله -موكلته على مراأى من رجال 

. لذلك يجب اأن 
51
الأمن، طاملا ل ميكن �سماع ما يدور بينهما من حديث

ي�ستفيد اأي �سخ�ص حمروم من حريته من الوقت واملرافق واملعدات ال�رضورية. 

كما يتعني اأن يكون با�ستطاعة املحامي)ة( الطالع على امللف، والعنا�رض 

التوقيف  �سجالت  مثل  )ته(،  موكله  وحماية  عن  بالدفاع  املتعلقة  الأخرى 

47. لواندا املبادئ التوجيهية، 8 )د( )ط(.

اململكة  بعثة  عن  تقرير  واملحامني،  الق�ساة  با�ستقالل  املعني  اخلا�ص  املقرر  تقرير   .48

ا تقرير اللجنة الفرعية ملنع  املتحدة، E / CN.4 / 1998/39 / Add.4، الفقرة 47؛ انظر اأي�سً

التعذيب (SPT)، زيارة اإىل جزر املالديف، CAT / OP / MDV / 1، 26 فرباير 2009، §62.

49. تقرير املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب، A / 71/298، الفقرة 74.

الفقرة 34 ؛   ،2007 ،CCPR / C / GC / 32 ،32 العام التعليق  50. جلنة حقوق الإن�سان، 

جمموعة املبادئ، املبداأ 18 )3( ؛ مبادئ لواندا التوجيهية، 8 )د( )2(.

51. جمموعة املبادئ، املبداأ 18 )4( ؛ مبادئ لواندا التوجيهية، 8 )د( )2(.
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اأن  . ومن اأجل �سمان الو�سول الفعال اإىل حمام )ية(، يجب 
52
والحتجاز

ي�ستفيد اأي �سخ�ص ل يتكلم اأو يفهم اللغة التي ت�ستخدمها ال�سلطات و/ اأو 

، مبا يف ذلك الرتجمة 
53
املحامي)ة( من خدمات الرتجمة على نفقة ال�سلطات

بلغة الإ�سارة، على �سبيل املثال، لأي �سخ�ص لديه اإعاقة ح�سية.

وينبغي اأن يح�سل كل طفل حمروم من حريته على م�ساعدة قانونية 

الذين يقدمون  اأن يكون الأ�سخا�ص  . ومن امل�ستح�سن 
54
جمانية ومنا�سبة

امل�ساعدة القانونية لالأطفال املحرومني من حريتهم مدربني تدريبًا خا�سًا، 

واأن يتلقى الأطفال دعما اإ�سافيا من قبل الأ�سخا�ص اأو املوؤ�س�سات ذات 

. و ينطبق الأمر ذاته على الأ�سخا�ص يف و�سعية اإعاقة ذهنية اأو 
55
ال�سلة

نف�سية.

ميكن يف بع�ص ال�سياقات، وعندما يكون من امل�ستحيل تقدمي امل�ساعدة 

القانونية من قبل متعهدين  من قبل حماٍم )ية(، اقرتاح تقدمي اخلدمات 

لال�ستبدال  قابلة  غري  )ة(  املحامي  خدمات  اأن  من  الرغم  وعلى   .
56
اآخرين

مثل  )ات(  املتدخلني  بع�ص  فهناك  الأحوال،  من  حال  باأي  بالكامل 

»امل�ساعدين القانونيني« ومكاتب امل�ساعدة القانونية الذين قد تتم دعوتهم 

اإذا كان الهدف هو التغلب على  للم�ساركة يف برامج امل�ساعدة القانونية، 

.
57
النق�ص يف املحامني )يات(

52. مبادئ لواندا التوجيهية، 8 )د( )4(.

ن �سبل احل�سول على  مم املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأ 53. جمموعة املبادئ، املبداأ 14 ؛ مبادئ الأ

امل�ساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، 43 )و(.

ن �سبل  املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأ مم  الأ مبادئ  )ز(؛   31 التوجيهية،  لواندا  مبادئ   .54

احل�سول على امل�ساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، 41 )ج(.

55. جلنة حقوق الطفل، التعليق العام CRC / C / GC / 10 ،10، 25 اأبريل 2007، الفقرة 49

56. انظر لواندا، املبادئ التوجيهية، 8.

ن �سبل  مم املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأ ا مبادئ الأ 57. املبادئ التوجيهية لواندا، 8 )ب( و )ج( ؛ انظر اأي�سً

احل�سول على امل�ساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية 41 )ج(.
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على الرغم من �رضورة ا�ستبعاد اأي تقييد اأو تقلي�ص لهذا احلق، فقد 

يخ�سع لال�ستثناء، ب�رضط اأن يكون لذلك ما يربره يف ظروف ا�ستثنائية، 

حمدودة يف الزمن، وخا�سعة ب�رضامة للقانون الوطني املعمول به، وحتت 

. وعلى �سبيل املثال، فاإن التوجيه الأوروبي ب�ساأن احلق 
58
املراقبة الق�سائية

وجود  يربران  قد  مقنعني«  »�سببني  يت�سمن  )ية(  اإىل حمام  الو�سول  يف 

قيود )حمدودة( على هذا احلق، وهما »احلاجة امللحة ملنع حدوث �رضر 

واحلاجة  لل�سخ�ص«،  اجل�سدية  ال�سالمة  اأو  احلرية  اأو  احلياة  على  ج�سيم 

امللحة ل�سلطات التحقيق للت�رضف على الفور »لتجنب تعري�ص الإجراءات 

.»
59
اجلنائية ل�رضر كبري

حقه يف  عن  التنازل  حريته  من  املحروم  ال�سخ�ص  يقرر  اأن  املمكن  من 

�سارما  تاأطريا  املمار�سة  هذه  تتطلب  ذلك،  ومع  )ية(.  مبحام  ال�ستعانة 

مع ما يرتبط به من �سمانات ملنع �سوء املعاملة من قبل ال�سلطات. فمن 

مت  قد  املعني  ال�سخ�ص  اأن  من  التاأكد  �سيء،  كل  وقبل  اأوًل  ال�رضوري، 

اإخباره بالفعل بحقه يف ال�ستعانة مبحام )ية(، واأنه يدرك عواقب التخلي 

عن هذا احلق. وذلك من اأجل معرفة اإن كان هذا التنازل مفهوما ب�سكل 

. ويجب اإيالء اهتمام خا�ص لالأ�سخا�ص يف 
60
جيد وطوعًيا ول لب�ص فيه

الإكراه  اأو  للرتهيب  يتعر�سون  و�سعية �سعف وه�سا�سة، لأنهم غالبًا ما 

لذلك  )ية(.  التخلي عن حقهم يف احل�سول على حمام  على  الإجبار  اأو 

ينبغي لل�سلطات األ ت�سجع، باأي حال من الأحوال، مثل هذا التنازل. كما 

يجب اأن يكون كل تنازل �رضيًحا، ول ميكن افرتا�سه حتت اأي ظرف من 

58. جمموعة املبادئ، املبداأ 18 )3(.

 ،2013 اأكتوبر   22 الأوروبي،  واملجل�ص  للربملان  الأوروبي  الحتاد   /  48/2013 التوجيه   .59

املادة. 3 )6(

نظم  القانونية يف  امل�ساعدة  احل�سول على  ن �سبل  املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأ مم  الأ مبادئ   .60

العدالة اجلنائية، 3، 43 )ب(.
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الظروف. وينبغي اأن يتم ت�سجيله كتابة ويوقع من قبل ال�سخ�ص املحروم من 

ا ت�سجيل التنازل على و�سيط �سمعي  حريته. ومن املمار�سات اجليدة اأي�سً

اإلغاء  وقت،  اأي  �سخ�ص، يف  يجوز لأي  اأنه  اإىل  الإ�سارة  ب�رضي. وجتدر 

تنازله، وبالتايل التمتع الكامل، مرة اأخرى، بحقه يف مقابلة حمام)ية(، دون 

تاأخري ل مربر له ؛ كما يجب اأن يكون بال�رضورة على علم بذلك.

الو�سول اإىل طبيب)ة(
تعريف

يجب اأن يتمكن اأي �سخ�ص حمروم من حريته من الو�سول اإىل طبيب 

)ة(، ويجب اأن يكون قادًرا على طلب اإجراء فح�ص طبي يف اأقرب وقت 

. ويجب اأن يكون هذا الفح�ص الطبي م�ستقاًل، 
61
ممكن بعد بدء توقيفه

ومتفقا عليه، من طرف ال�سخ�ص املحروم من حريته ويحرتم مبداأ ال�رضية 

الطبية، كما ينبغي اأن يتم يف احرتام تام لكرامة ال�سخ�ص املحروم من حريته، 

. كما ي�سمل الو�سول اإىل اخلدمات ال�سحية 
62
واحرتام لالأخالقيات الطبية

ح�سب  املنا�سبني  والعالج  الرعاية  من  ال�ستفادة  اأي�سًا،  الحتجاز،  اأثناء 

.
63
احلاجة اأثناء احلرمان من احلرية، ودون اأية تكلفة

وينبغي على ال�سلطات اأن ت�سهر على حماية و�سحة اأي �سخ�ص حمروم 

. ويندرج احل�سول على الفح�ص الطبي والرعاية 
64
من حريته حتت مراقبتها

والعالجات املنا�سبة �سمن تنفيذ هذه احلماية.

61. جمموعة املبادئ، املبداأ 24

62. تقرير املقرر اخلا�ص ملناه�سة التعذيب، A / 71/298، الفقرة 88

63. جمموعة املبادئ، املبداأ 24

64. قواعد �سلوك موظفي اإنفاذ القانون، املادة.6.
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الأهمية./.ال�صلة
متثل ال�ستفادة الفعالة من الفح�ص الطبي امل�ستقل وقت احلرمان من 

احلرية رادًعا �سد التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة. بالإ�سافة اإىل 

ذلك، تعد التقارير الطبية التي يتم اإجنازها خالل هذه الفحو�سات عنا�رض 

مهمة يف توثيق النتهاكات املحتملة و�سمان متابعة امل�سوؤولني )ات( عنها. 

ا اأن تربئ اأي �سخ�ص  وهكذا، ميكن لنتائج الفحو�ص الطبية امل�ستقلة اأي�سً

متهم زوراً باأنه ا�ستخدم �سوء املعاملة. ومع ذلك، يجب الإ�سارة اإىل اأن عدم 

وجود دليل مادي/اآثاراً ج�سدية للتعذيب ل ميكن باأي حال من الأحوال 

اأن يثبت عدم وجود التعذيب اأو غريه من �رضوب �سوء املعاملة.

العنا�صر./.املحتوى
الأخالقيات  ال�سحة  )ات(  مهنيي  ِقبل  من  تدخل  اأي  يحرتم  اأن  يجب 

الطبية. وي�سمل ذلك، بالطبع، حظر امل�ساركة، باأي �سكل من اأ�سكال، يف 

�سوء املعاملة، وكذلك حظر تقييم و / اأو الت�سديق على قدرة ال�سخ�ص على 

املعاناة وحتمل املعامالت ال�سيئة، اإ�سافة اإىل حظر توفري الرعاية ل�سحية �سوء 

.
65
املعاملة متهيدا ملمار�سة عنف اأكرث عليه

وتن�ص جمموعة املبادئ حلماية جميع الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون لأي 

كل  ي�ستفيد  اأن  يجب  اأنه  على  ال�سجن  اأو  الحتجاز  اأ�سكال  من  �سكل 

�سخ�ص حمتجز اأو م�سجون من هذا احلق » يف اأق�رض مدة ممكنة عقب 

اإدخاله مكان الحتجاز اأو ال�سجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج 

 .
66
كلما دعت احلاجة اإىل ذلك. وتوفر هذه الرعاية وهذا العالج باملجان «

ويحق لكل �سخ�ص حمروم من حريته اأن يطلب اإجراء فح�ص طبي ثاٍن 

65. مبادئ الأخالقيات الطبية املنطبقة على دور العاملني يف املجال ال�سحي، ل �سيما الأطباء، 

يف حماية ال�سجناء واملحتجزين من التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 

الالاإن�سانية اأو املهينة، القرار RES / A / 37/194، دي�سمرب عام 1982.

66. جمموعة املبادئ، املبداأ 24.
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بال�رضوط  »رهنا  اإل  ترف�سه  اأن  لل�سلطات  يجوز  و ل  ثاٍن،  راأي طبي  اأو 

املعقولة الالزمة ل�سمان الأمن واحلفاظ على النظام يف مكان الحتجاز اأو 

. كما اأن اأي فح�ص طبي يتم بر�سا املري�ص )ة(، وبالتايل ل ميكن 
67
ال�سجن«

.
68
اإجراوؤه حتت اأي �سكل من اأ�سكال الإكراه

واحرتاما لالأخالقيات الطبية، يجب ممار�سة اأي فح�ص طبي يف �رضية 

. وهذا يعني اأن الفح�ص الطبي يجب اأن يتم بطريقة حيث ل ميكن 
69
تامة

لل�سلطات �سماع ما يقال؛ كما ل ميكنها روؤية الخت�سا�سي )ة( الطبي اأو 

ما مل يعرب الخت�سا�سي)ة( يف الرعاية ال�سحية �رضاحة عن 
70
مري�سه )ته( 

احلاجة لذلك. كما يجب ت�سجيل اأي فح�ص طبي يف �سجل الحتجاز دون 

.
71
الإخالل مببادئ ال�رضية اأو حماية البيانات

ا�ستخدام  لتجنب  ممكن  جهد  كل  بذل  ا  اأي�سً ال�سلطات  واجب  ومن 

القيود اأثناء الفح�ص الطبي. حيث يجب اأن ت�ستخدم فقط اإذا عرب املهني)ة( 

ال�سحي بو�سوح عن احلاجة اإىل ذلك.

اخت�سا�سي)ة( �سحي)ة( م�ستقل)ة(.  بوا�سطة  اأي فح�ص  اإجراء  يجب 

ويتم تعريف هذه ال�ستقاللية ب�سكل خا�ص بعدم وجود عالقة هرمية اأو 

�سخ�سية مع �سلطات الحتجاز، وعدم وجود عالقة مميزة مع ال�سخ�ص 

املحروم من حريته. بالإ�سافة اإىل ذلك، فكون هذه الفحو�سات يف اأماكن 

احلرمان من احلرية متثل جزًءا مهًما من ن�ساط املهني )ة( )وبالتايل دخله( 

67. املرجع نف�سه، املبداأ 25.

التعذيب وغريه من �رضوب  الفعال يف  التحقيق  دليل  اإ�سطنبول،  بروتوكول  ا  اأي�سً انظر   .68

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، الأمم املتحدة، 2005، 64.

69. قواعد نيل�سون مانديال، القاعدة 31.

 ،)CPT ( 70. انظر، على �سبيل املثال، تقارير الزيارة ال�سادرة عن اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب

قرب�ص، 2004، ال�سفحة 32 ؛ مولدوفيا، زيارة 2007، الفقرة 9 ؛ جبل طارق، زيارة عام 2014، 

الفقرة 16.

71. جمموعة املبادئ، املبداأ 26 ؛ مبادئ لواندا التوجيهية، 9 )اأ( ›3‹؛ 16 )د(.
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.
72
ا على ا�ستقاللية مهني)ة( الطب ميكن اأن توؤثر اأي�سً

اإذا تعذر عر�ص ال�سخ�ص املحروم من حريته على الطبيب )ة( ب�سكل 

اآخر  قبل خمت�ص)ة(  من  اأول  طبي  فح�ص  تقدمي  الأف�سل  فمن  فوري، 

موؤهل)ة( يف جمال الرعاية ال�سحية )على �سبيل املثال ممر�ص )ة(( بدًل 

. على اأن يتم اإجراء الفح�ص الثاين من قبل طبيب)ة( 
73
من تاأجيل الفح�ص

يف اأقرب وقت ممكن.

اأن يتبع املهنيون )ات( الطبيون )يات( »دليل التحقيق والتوثيق  يجب 

الفعالني للتعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 

اأو املهينة« )بروتوكول اإ�سطنبول( اإذا كان ال�سخ�ص املحروم من حريته قد 

اأو  ا�ستبه)ت(  قد  الطبي)ة(  املهني)ة(  كان  اإذا  اأو  املعاملة،  ل�سوء  تعر�ص 

. ويف هذا ال�سدد جتدر 
74
لحظ)ت( عالمات قد ت�سري اإىل �سوء املعاملة

الإ�سارة اإىل �رضورة تدريب الأطباء والطبيبات وغريهم من املهنيني )يات( 

الطبيني )يات( على املمار�سات اجليدة يف هذا املجال.

كما ينبغي على ال�سلطات بذل كل جهد ممكن لال�ستجابة ملا يف�سله 

اأي �سخ�ص حمروم من حريته بخ�سو�ص جن�ص الطبيب )ة( اأو املهني )ة(

.
75
الطبي)ة( املكلف باإجراء الفح�ص الطبي

72. انظر ب�سكل خا�ص: »ن�ص التو�سيات )ن�سخة طويلة(، موؤمتر توافق الآراء: تدخل الطبيب 

 https:.16 .مع الأ�سخا�ص املحتجزين لدى ال�رضطة«، �سلطة ال�سحة العليا، دي�سمرب 2004، �ص

//www.has-sante.fr/jcms/c_272395/fr/intervention-du-medecin-aupres-des-
personnes-en-garde-a-vue

 CAT / ،73. انظر على �سبيل املثال: تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب اإىل املك�سيك

– / OP / MEX، 2010، الفقرة 132.
74. بروتوكول ا�سطنبول، الأمم املتحدة، 2005.

75. قواعد بانكوك، القاعدة 10.2.
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من  كمجال  النظرية  احلرا�سة  حتت  الو�سع  �سمانات  عن  احلديث  اإن 

املجالت املا�سة باحلق يف احلرية واجلوانب املتعلقة به، �ستدفعنا اإىل الوقوف 

عند الإجراءات الواردة يف قانون امل�سطرة اجلنائية وما اإذا كانت قد وفقت 

يف الو�سول اإىل اأف�سل �سيغة لتعزيز التمتع به يف و�سع ي�سمح بتقرير حق 

املجتمع يف اجلزاء مع احلفاظ على احلقوق واحلريات الأ�سا�سية.

الد�ستورية  ال�سمانات  اإبراز  خالل  من  عليه  الإجابة  �سنحاول  ما  ذلك 

امل�سطرة اجلنائية، ودوريات وزارة  قانون  النظرية وانعكا�سها يف  للحرا�سة 

العدل )اأول( قبل اأن نعرج على ر�سد الإ�سكاليات التي اأفرزتها الجتهادات 

اإىل  والتطرق  )ثانيا(،  املو�سوع  يف  العملي  والواقع  واحلقوقية  الق�سائية 

مالحظات وتو�سيات الهيئات الأممية بخ�سو�ص احلرا�سة النظرية يف املغرب 

بخ�سو�ص  الأممية  الهيئات  وتو�سيات  مالحظات  اإىل  والتطرق  )ثالثا(، 

مقرتحات  ا�ستخال�ص  اإىل  لننتهي  )رابعا(،  املغرب  يف  النظرية  احلرا�سة 

وتو�سيات يف املو�سوع.

اأ�ل: ال�سمانات الد�ستورية �القانونية للحرا�سة النظرية
1..ال�صمانات.الد�صتورية.للحرا�صة.النظرية

الإعالن  يف  الواردة  الإن�سان  حقوق  خمتلف  املغربي  الد�ستور  كر�ص 

العاملي حلقوق الإن�سان، ون�ص على �سمو التفاقيات الدولية التي �سادقت 

عليها املغرب على الت�رضيعات الوطنية موؤكداً على العمل على مالءمة هذه 

الت�رضيعات مع مقت�سياتها.

مبو�سوع  املرتبطة  ال�سمانات  من  جملة  على  الد�ستور  ي�ستمل  هكذا، 

و�سمانات  العادلة،  املحاكمة  قواعد  مع  تن�سجم  والتي  النظرية  احلرا�سة 

الوقاية من التعذيب، ندرجها على ال�سكل التايل:
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حقوق.الدفاع:.
التي  ال�سامية  املبادئ  الدفاع من بني  الد�ستورية حقوق  الوثيقة  كر�ست 

تعك�ص �سمانة حقيقة ل�سون احلقوق واحلريات، وذلك من خالل الف�سلني 

23 و 120 من الد�ستور. ويف هذا الإطار، ين�ص الف�سل 23 على انه »يجب 

اإخبار كل �سخ�ص مت اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها بداعي اعتقاله 

وبحقوقه، ومن بينها حقه يف التزام ال�سمت، ويحق له ال�ستفادة، يف اأقرب 

باأقاربه، طبقا  اإمكانية الت�سال  وقت ممكن، من م�ساعدة قانونية، ومن 

للقانون«؛ فيما ن�ص الف�سل 120 على اأن »لكل �سخ�ص احلق يف حماكمة 

عادلة، ويف حكم ي�سدر داخل اأجل معقول«.

ومن خالل القراءة املتاأنية مل�سمون هذين الف�سلني، يت�سح اأن الد�ستور 

اجلنائية  املادة  يف  عليها  املن�سو�ص  املبادئ  من  مبجموعة  ارتقى  املغربي 

 ... الرباءة  لقرينة  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما  والإجرائي،  املو�سوعي  ب�سقيها 

ومبداأ ال�رضعية الإجرائية... �سمانا لقواعد املحاكمة العادلة.

احلق.يف.الإخبار.بدواعي.العتقال.
ن�ست املادة 14 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية، كما اأ�رضنا 

»اأن يتم  اأن من حق كل متهم بجرمية  الأول، على  الف�سل  اإىل ذلك يف 

اإليه  املوجهة  التهمة  لغة يفهمها، بطبيعة  اإعالمه �رضيعا وبالتف�سيل، وفى 

واأ�سبابها«، وتطرق الد�ستور اإىل هذا احلق يف الفقرة 3 من الف�سل 23 التي 

تن�ص على اإلزامية اإخبار كل �سخ�ص مت اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها 

بدواعي اعتقاله، وهو ما واكبه قانون م.ج يف تعديله الأخري امل�سمن يف 

املادة 66، حيث اأوجب امل�رضع يف هذه املادة اإخبار املتهم على الفور بلغة 

اأو بلهجة اأو اإ�سارة )بالن�سبة للمعاق ح�سيا( يفهمها بالأفعال املن�سوبة اإليه 

عند اإيقافه، اأو و�سعه يف احلرا�سة النظرية.
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احلق.يف.التزام.ال�صمت
»يجب  اأنه  على  الإ�سارة،  �سبقت  كما  الد�ستور،  من   23 الف�سل  ن�ص 

اإخبار كل �سخ�ص مت اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله 

وبحقوقه، ومن بينها حقه يف التزام ال�سمت«. وهكذا تكون للمتهم احلرية 

الكاملة يف الكالم اأو المتناع عنه وعدم الإجابة على الأ�سئلة املوجهة اإليه 

من طرف اأي �سلطة ويف اأي مرحلة من مراحل الدعوى اجلنائية، دون اأن 

يوؤخذ �سكوته وامتناعه عن اإبداء اأقواله قرينة على ثبوت التهمة املوجهة اإليه، 

اعتبارا لقرينة الرباءة، وكل حمل للمتهم على الكالم اأو العرتاف ثبت انتزاعه 

بالعنف اأو الإكراه يعترب باطال.

واحلق املرتبط بال�سمت ل ميكن اعتباره باأي حال من الأحوال قرينة اأو 

دليال �سده، وفيه �سمانة للموقوف بعدم الت�رضع باأي ت�رضيح قد يوؤثر على 

مركزه القانوين يف الق�سية م�ستقبال ل �سيما حتت تاأثري ال�سغط النف�سي 

وعن�رض املفاجاأة. لكنه ملزم بتقدمي املعلومات التي تهم هويته.

الأبحاث  تعميق  ب�رضورة  معنيا  نف�سه  الق�سائي  ال�سابط  يجد  هكذا، 

والتحريات ب�ساأن الق�سايا املعرو�سة عليه م�ساعدة منه للق�ساء على الو�سول 

اإىل احلقيقة من جهة، كما اأنه ملزم، من جهة ثانية، ب�رضورة اللتزام ب�سيانة 

احلرا�سة  تدبري  رهن  املو�سوعني  اأو  عليهم  املقبو�ص  الأ�سخا�ص  حقوق 

النظرية وعدم امل�سا�ص بها ويف مقدمتها احلق يف التزام ال�سمت.

احلق.يف.امل�صاعدة.القانونية.
الذي  الإن�سان  حقوق  من  حق  تعريفها،  يتم  كما  القانونية،  امل�ساعدة 

يجب على الدول اأن تكفله. وتعترب ال�سمانة الأمثل حلق الو�سول لنظام 

العدالة وحق الدفاع وال�ستعانة مبحام، بناء على قاعدة امل�ساواة بني اجلميع 

ب�رضف النظر عن قدراتهم املالية ومكانتهم الجتماعية اأو اأي اأ�سا�ص اآخر. 
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وقد ن�ص الد�ستور املغربي يف الف�سل 23 على �رضورة متتع كل �سخ�ص 

وميكن  ممكن.  وقت  اأقرب  يف  القانونية  امل�ساعدة  يف  باحلق  اعتقاله  مت 

اأي�سا اعتباره من حقوق الدفاع املذكورة يف الف�سل 120 )»حقوق الدفاع 

اأمام جميع املحاكم«(، يف �سياق احلديث عن املحاكمة العادلة.  م�سمونة 

وقد حددت م�سطرة القانون اجلنائي، كما �سرنى �رضوط التمتع بهذا احلق.

احلق.يف.ظروف.اعتقال.اإن�صانية.
بغ�ص النظر عن نوع اجلرمية التي يتابع بها املعتقل تثار بع�ص احلقوق 

ذات ال�سلة بهذه الو�سعية والتي ل تنتهي عند �رضورة توفري �رضوط حماكمة 

عادلة وم�ستقلة، ولكن تتجاوز ذلك اإىل تاأمني ظروف اعتقال اإن�سانية حترتم 

كرامة املعتقل وتعيد تاأهيله واإدماجه ليكون مواطنا )جمتمعيا( �ساحلا.

وقد ن�ص الد�ستور على هذا احلق كذلك يف الف�سل 23 منه، والغاية منه 

القطع مع انتهاك حقوق الإن�سان )خا�سة داخل ال�سجون(، حيث »يتمتع 

كل �سخ�ص معتقل بحقوق اأ�سا�سية، وبظروف اعتقال اإن�سانية. وميكنه اأن 

ي�ستفيد من برامج للتكوين واإعادة الإدماج«.

احلق.يف.التعوي�ض.
الق�سائي لأول  الدولة يف حال اخلطاأ  تتحمله  تعوي�ص  ورد احلق يف 

مرة يف الد�ستور اجلديد يف الف�سل 122 منه، لكن �سياغته )يحق لكل 

من ت�رضر من خطاأ ق�سائي احل�سول على تعوي�ص تتحمله الدولة( جاءت 

عامة يلزمها التو�سيح والتدقيق لبيان ال�رضوط املنظمة لهذا احلق، خا�سة 

اأن الد�ستور مل يحل تنظيم هذا احلق على القانون. لذلك فمفهوم اخلطاأ 

الق�سائي يجب تدقيقه: هل يقت�رض اخلطاأ الق�سائي املتعلق مبقرر ق�سائي 

مكت�سب لقوة ال�سيء املق�سي به اأم هو كل خطاأ نتج عن �رضر �سواء يف 

الإجراءات اأو الأبحاث ولو مل ي�سدر بعد حكم فا�سل يف الدعوى؟ كما مل 
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حتدد طريقة التعوي�ص ومعياره وهل يرتبط التعوي�ص بال�رضر الناجت عن 

التعوي�ص، وهل يجب على املت�رضر رفع  الق�سائي؟ وكيف �سيقدر  اخلطاأ 

دعوى ق�سائية لتعوي�سه عن اخلطاأ الق�سائي اأم �ستخ�س�ص هيئة للنظر يف 

هذه الق�سايا، وهل �ستعر�ص هذه الق�سايا تلقائيا اأم يجب على املت�رضر 

التم�سك باحلق يف التعوي�ص، وهل �سكوت املت�رضر عن املطالبة بهذا احلق 

�سيعفي الدولة من حتمله وما هو اأمد تقادم هذا احلق؟؟؟.

2..ال�سمانات القانونية للحرا�سة النظرية
منها  تعلق  ما  �سواء  النظرية  للحرا�سة  الد�ستورية  ال�سمانات  تنعك�ص 

ب�رضوط املحاكمة العادلة اأو �سمانة ال�سالمة اجل�سدية ومنع التعذيب يف 

قانون امل�سطرة اجلناية. وهو ما �سنتطرق له يف هذا اجلزء من الدرا�سة.

مفهوم.احلرا�صة.النظرية:
ن�ست املادة 66 من قانون امل�سطرة اجلناية على اأنه: »اإذا تطلبت �رضورة 

اأ�سخا�ص  اأو عدة  ب�سخ�ص  الق�سائية  ال�رضطة  اأن يحتفظ �سابط  البحث 

ممن اأ�سري اإليهم يف املادة 65 اأعاله ليكونوا رهن اإ�سارته، فله اأن ي�سعهم 

حتت احلرا�سة النظرية ملدة ل تتجاوز 48 �ساعة حت�سب ابتداء من �ساعة 

توقيفهم، وت�سعر النيابة العامة بذلك.«

وهكذا، فاإن امل�رضع املغربي مل يعرف ب�سكل وا�سح مفهوم الو�سع حتت 

احلرا�سة، غري اأنه يق�سد به اإجراء يحق مبقت�ساه ل�سابط ال�رضطة الق�سائية 

اأن يحتفظ ب�سخ�ص اأو عدة اأ�سخا�ص، مكان معني ل�رضورة اإجراء البحث.

�صروط.الو�صع.حتت.احلرا�صة.النظرية:
نظرا خلطورة هذا الإجراء وعالقته باحلرية ال�سخ�سية لالأفراد، قام امل�رضع 

بتقييد ممار�سة �سابط ال�رضطة الق�سائية بتحديد حالت اللجوء اإىل هذا 
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الإجراء، حيث ل ميكن اللجوء اإليه اإل يف ق�سايا اجلنح واجلنايات املعاقب 

عليها باحلب�ص، ولي�ص يف املخالفات واجلنح املعاقب عليها بعقوبة الغرامة 

وحدها. وهكذا فاإن اللجوء اإىل احلرا�سة النظرية رهني ب�رضورة البحث يف 

اجلنايات واجلنح املعاقب عليها باحلب�ص.

مدد.الو�صع.حتت.احلرا�صة.النظرية.ومتديدها
قيد امل�رضع ال�سلطة التقديرية ل�سابط ال�رضطة الق�سائية باتخاذ تدابري 

الو�سع حتت احلرا�سة النظرية من حيث مددها، وهي مدد تختلف تبعا 

 66 املادة  اأنواع: وفق  ثالثة  يف  ت�سنيفها  وميكن  املرتكبة.  اجلرائم  لنوع 

امل�سار اإليها:

اإذا تعلق الأمر بجناية اأو جنحة يعاقب عليها باحلب�ص، وكانت �رضورة 

البحث تقت�سي من �سابط ال�رضطة الق�سائية اإبقاء �سخ�ص رهن اإ�سارته، 

فله اأن ي�سعه حتت احلرا�سة النظرية ملدة ل تتجاوز 48 �ساعة وت�سعر النيابة 

اإذنا مكتوبا  اأن مينح  للملك  العام  الوكيل  اأو  امللك  العامة. وميكن لوكيل 

بتمديد احلرا�سة النظرية مرة واحدة ملدة 24 �ساعة

اإذا كان الأمر يتعلق بامل�ص باأمن الدولة الداخلي اأو اخلارجي، فاإن مدة 

الو�سع حتت احلرا�سة النظرية حتدد يف 96 �ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة 

باإذن كتابي من النيابة العامة،

يف حالة اجلرائم الإرهابية تكون مدة احلرا�سة النظرية 96 �ساعة قابلة 

للتمديد مرتني ملدة 96 �ساعة يف كل مرة، بناء على اإذن كتابي من النيابة 

العامة املخت�سة.
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مدد.احلرا�صة.النظرية

نوعية اجلرمية

املدة الأ�سلية 

)بال�ساعة(

التمديد 

)بال�ساعة(

املجموع

72 �ساعة4824اجلرائم العادية

جرائم امل�ص باأمن الدولة 

الداخلي واخلارجي

192 �ساعة9696

288 �ساعة96+9696جرائم الإرهاب

ويالحظ يف هذا ال�ساأن اأن ال�سخ�ص املو�سوع رهن احلرا�سة النظرية ل 

يتوفر على اأي و�سيلة للتظلم من قرار النيابة العامة بتمديد مدة احلرا�سة 

النظرية يف حقه، كما ل ميلك �سابط ال�رضطة الق�سائية و�سيلة للتظلم من 

رف�ص النيابة العامة متديد احلرا�سة النظرية. 

احلق.يف.الت�صال.مبحام.)ية(
يعترب الت�سال باملحامي )ة( من ال�سمانات املهمة التي ن�ست عليها املادة 

66 من ق م ج، التي ت�سع على �سابط)ة( ال�رضطة الق�سائية واجب اإ�سعار 

املحامي)ة(. 

ويف حالة طلب ال�سخ�ص املوقوف توكيل حمام )ية( يف اإطار امل�ساعدة 

الق�سائية تكون ال�سابطة الق�سائية جمربة على اإخبار نقيب هيئة املحامني 

الذي يتوىل تعيني اأحد املحامني –املحاميات كما تن�ص على ذلك املادة امل�سار 

اإليها.

الت�سال  اأن  اجلنائية جند  امل�سطرة  قانون  املادة 66 من  اإىل  وبالرجوع 

باملحامي)ة( يتم قبل انتهاء ن�سف املدة الأ�سلية للحرا�سة النظرية وبرتخي�ص 

من النيابة العامة ملدة ل تتجاوز 30 دقيقة، حتت مراقبة �سابط ال�رضطة 
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الق�سائية يف ظروف تكفل �رضية املقابلة. وميكن ملمثل النيابة العامة، كلما 

تعلق الأمر بجناية، اأن يوؤخر ب�سفة ا�ستثنائية، ات�سال املحامي )ة( مبوكله 

بناء على طلب من �سابط ال�رضطة الق�سائية، على األ تتجاوز مدة التاأخري 

12 �ساعة ابتداء من انتهاء ن�سف املدة الأ�سلية للحرا�سة النظرية، غري اأنه 

اإذا تعلق الأمر بجرمية اإرهابية اأو باجلرائم امل�سار اإليها يف املادة 108 من 

قانون امل�سطرة اجلنائية، فاإن الت�سال باملحامي)ة( يتم قبل انق�ساء املدة 

الأ�سلية للحرا�سة النظرية. 

هذا وقد ا�سرتط امل�رضع اأن يتم الت�سال برتخي�ص من النيابة العامة، غري 

اأنه ميكن ل�سابط ال�رضطة الق�سائية اأن ياأذن، ب�سفة ا�ستثنائية للمحامي )ة( 

بال�سخ�ص املو�سوع رهن احلرا�سة النظرية، يف حالة اإذا ما تعذر احل�سول على 

ترخي�ص النيابة العامة ب�سبب بعد امل�سافة. على اأن يرفع، على الفور، تقريرا 

بهذا اخل�سو�ص اإىل النيابة العامة. ومينع على املحامي )ة( اإخبار اأي كان مبا 

راج بينه وبني موكله خالل الت�سال به قبل انق�ساء مدة احلرا�سة النظرية.

ويجوز للمحامي)ة( املرخ�ص له )ا( بالت�سال بال�سخ�ص املو�سوع حتت 

احلرا�سة النظرية، اأن يقدم اأثناء مدة متديد هذه احلرا�سة وثائق اأو مالحظات 

كتابية لل�رضطة الق�سائية اأو للنيابة العامة، ق�سد اإ�سافتها للمح�رض مقابل 

اإ�سهاد، و يعود الوكيل العام للملك مبحكمة ال�ستئناف بالرباط �سالحية 

الإرهاب،  الأمر بجرائم  تعلق  بالت�سال مبوكله، كلما  للمحامي)ة(  الإذن 

على اعتبار اأن حمكمة ال�ستئناف بالرباط هي املخت�سة باملتابعة والتحقيق 

واحلكم يف اجلرائم الإرهابية.

ظروف.الحتجاز
يت�سمن الف�سل 66 من ق.م.ج �رضوطا يجب الإ�سارة اإليها يف �سجل 

احلرا�سة النظرية ومنها احلالة البدنية وال�سحية والتغذية املقدمة للمو�سوع 
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حتت احلرا�سة النظرية، اإ�سافة اإىل تكليف وكيل امللك مبراقبة الأماكن املعدة 

للحرا�سة النظرية )مرة يف الأ�سبوع على الأقل( ح�سب املادة من 45 ق.م.ج. 

بينما ن�ست املادة 620 ق.م.ج على جعل هذه املهمة من اخت�سا�ص جلنة 

للمراقبة حتت اإ�رضاف العمالة اأو الإقليم فيما يخ�ص املعتقلني احتياطيا اأو 

من مي�سون فرتة عقوبتهم. 

وتكمن مهمة هذه اللجنة يف »ال�سهر على توفري و�سائل ال�سحة والأمن 

والوقاية من الأمرا�ص وعلى نظام تغذية املحتجزين وظروف حياتهم العادية 

وكذا امل�ساعدة على اإعادة تربيتهم الأخالقية واإدماجهم اجتماعيًا واإحاللهم 

».
76
حمال لئقا بعد الإفراج عنهم

ظروف  وكذا  العتقال  �رضعية  من  الق�سائية  املراقبة  تتاأكد  حني  يف 

الحتجاز، ويقوم بها ح�سب احلالت: 

ق�ساة النيابة العامة، ◀

ق�ساة التحقيق، ◀

ق�ساة الأحداث، ◀

ق�ساة تطبيق العقوبات، ◀

رئي�ص الغرفة اجلنحية لدى حمكمة ال�ستئناف. ◀

الإخبار.بدواعي.العتقال
ورد يف املادة 66 من ق.م.ج اأنه »يتعني على �سابط ال�رضطة الق�سائية 

اإخبار كل �سخ�ص مت القب�ص عليه اأو و�سع حتت احلرا�سة النظرية فورا وبكيفية 

يفهمها بدواعي العتقال وحقوقه، ومن بينها حقه يف التزام ال�سمت«.

76. املادة 620 ق.م.ج



ال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة النظرية باملغرب

50

واملق�سود من الإخبار لي�ص فقط الإعالم ولكنه يتجاوز ذلك اإىل �رضورة 

وحقيقتها  اإليه  املن�سوبة  والوقائع  الأفعال  حلجم  فيه  امل�ستبه  ا�ستيعاب 

والأ�سانيد القانونية التي اأ�س�ست عليها. 

وكذلك ما توفر لل�سابطة الق�سائية من اأدلة و�سهود وقرائن اأدت لال�ستباه 

فيه واإيقافه، حتى يت�سنى له تفنيدها ودح�سها بكافة و�سائل الإثبات.

�صجل.احلرا�صة.النظرية
كما األزم القانون ال�سابطة الق�سائية بان تدون يف �سجل احلرا�سة النظرية 

هذا ال�سبب تفاديا لتغيريه. علما اأن هذا ال�سجل يراقب ويوؤ�رض عليه من 

قبل النيابة العامة مرة يف ال�سهر على الأقل.

ومدة  النظرية،  احلرا�سة  متعلقة  معلومات  ال�سجل  هذا  يت�سمن 

ال�ستنطاق، و�ساعة بداية احلرا�سة النظرية، و�ساعة نهايتها، واأوقات الراحة 

هذا  يوقع يف  اأن  ويتعني  له،  املقدمة  والتغذية  وال�سحية  البدنية  واحلالة 

ال�سجل كل من ال�سخ�ص املو�سوع رهن احلرا�سة النظري، و�سابط ال�رضطة 

على  بالأمر  املعني  قدرة  عدم  حالة  ويف  مدتها.  انتهاء  مبجرد  الق�سائية 

التوقيع اأو رف�سه القيام بذلك، ي�سري �سابط ال�رضطة اإىل ذلك يف ال�سجل، 

الأ�سخا�ص  لئحة  العامة  النيابة  اإىل  يوميا،  ير�سل،  اأن  عليه  يتعني  كما 

الذين مت و�سعهم حتت احلرا�سة النظرية خالل الأربع وع�رضين )24( �ساعة 

املن�رضمة. وميكن الهدف من كل هذه الإجراءات يف تفعيل �سمانات احرتام 

هذه احلقوق ومتكني النيابة العامة واملحكمة من املراقبة.

امل�سطرة  قانون  املغربي يف  امل�رضع  اأقر  ال�سمانات،  هذه  اإىل  وبالإ�سافة 

اجلنائية �سمانات اأخرى مرتبطة بال�سالمة البدنية والنف�سية تتجلى يف:

منع.التعذيب.اجل�صدي.والنف�صي
يحظر على �سباط ال�رضطة الق�سائية، يف اإطار الأبحاث والتحريات التي 

ينجزونها، اللجوء اإىل تعذيب املتهم اأثناء ا�ستنطاقه متهيديا، وتفادي كل 
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ما من �ساأنه امل�ص بكرامته كاإن�سان، وذلك تطبيقا ملا ن�ص عليه الد�ستور 

واتفاقية مناه�سة التعذيب التي �سادق عليها املغرب ف�سال عن جمموعة 

القانون اجلنائي املغربي وخا�سة يف الفرع الثالث حول �سطط املوظفني يف 

ا�ستعمال �سلطتهم اإزاء الأفراد وممار�سة التعذيب )الف�سول 232-224(.

يف  فيه  امل�ستبه  حق  اأي�سا  اجل�سدية  ال�سالمة  حق  اإطار  يف  ويندرج 

التغذية املقدمة اإليه.فعلى اإثر التعديل الذي طال قانون امل�سطرة اجلنائية، 

حتت  لالأ�سخا�ص  املقدمة  التغذية  م�ساألة  اإدراج  مت   ،66 املادة  وخا�سة 

كان  اأن  بعد  لذلك،  املخ�س�ص  املايل  العتماد  ور�سد  النظرية،  احلرا�سة 

تزويدهم  يف  النظرية  احلرا�سة  يف  املو�سعني  عائالت  على  اأ�سا�سا  يعتمد 

اأوقات  تخ�سي�ص  والنف�سية  اجل�سدية  ال�سالمة  ي�سمل حق  كما  بالتغذية. 

ال�ستجواب واأوقات الراحة تفاديا لالإرهاق النف�سي الذي من �ساأنه اأن يوؤثر 

على مركز املعتقلني القانوين يف الق�سية.

اإ�صعار.العائلة
يجب على �سابط ال�رضطة الق�سائية اأن يقوم باإ�سعار عائلة املتهم فور 

اتخاذ قرار و�سعه حتت احلرا�سة النظرية باأية و�سيلة من الو�سائل لإخبارهم 

مبكان تواجده و�سبب الحتفاظ به لدى م�سالح ال�رضطة اأو الدرك امللكي، 

وينبغي عليه اأن ي�سري اإىل ذلك يف املح�رض.

التدخل.الطبي.لفائدة.الأ�صخا�ض.املو�صوعني.حتت.احلرا�صة.
النظرية

نظم قانون امل�سطرة اجلنائية التدخل الطبي لفائدة الأ�سخا�ص املو�سوعني 

حتت احلرا�سة النظرية من خالل عدد من املواد الهادفة اإىل تنزيل املبادئ 

الف�سلى الواردة يف املواثيق الدولية ذات ال�سلة.وهكذان�ست املادة 73 من 

قانون امل�سطرة اجلنائية يف فقرتها الثانية على اأنه »اإذا تعلق الأمر بالتلب�ص 
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بجناية، يحق للمحامي املختار او املعني اأن يح�رض ال�ستنطاق، كما يحق 

العام  الوكيل  ويتعني على  اإجراء فح�ص طبي على موكله.  يلتم�ص  اأن  له 

اأثارا تربر ذلك  اأو عاين بنف�سه  اإذا طلب منه اإجراء فح�ص طبي  للملك، 

اأن يخ�سع امل�ستبه فيه لذلك الفح�ص. اإذا تعلق الأمر بحدث يحمل اأثارا 

ظاهرة للعنف، اأو اإذا ا�ستكى من وقوع عنف عليه، يجب على ممثل النيابة 

العامة، وقبل بداية ال�ستنطاق، اإحالته على فح�ص طبي وميكن ملحامي 

احلدث اأن يطلب اإجراء الفح�ص امل�سار اإليه«.

واإذا كانت املادة 73 تتحدث عن ال�سمانات بالن�سبة حلالة التلب�ص بجناية، 

التي  بجنحة  التلب�ص  بخ�سو�ص  املقت�سيات  نف�ص  ت�سمنت   74 املادة  فاإن 

تدخل يف اخت�سا�ص وكيل امللك. 

الرقابة.الق�صائية
التمهيدية  الإجراءات  اأخطر  من  النظرية  احلرا�سة  حتت  الو�سع  ميثل 

باعتبارها مت�ص مبا�رضة احلرية  الق�سائية،  ال�رضطة  بها �سابط  يقوم  التي 

تفقدية  بزيارة  بالقيام  امللك  وكيل  امل�رضع  األزم  لذلك  للمتهم.  ال�سخ�سية 

لأماكن الحتجاز مرتني يف ال�سهر على الأقل، مع اإمكانية القيام بذلك متى 

�ساء كما تن�ص على ذلك املادة 45 من قانون امل�سطرة اجلنائية.

3..�سمانات احلرا�سة النظرية من خالل منا�سري �زارة العدل
)الباب  د�ستور 2011  م�ستجدات  اأبرز  من  اجلنائية  املادة  د�سرتة  تعترب 

الثاين من الوثيقة الد�ستورية(. ومعنى ذلك، بكل تاأكيد، هو عدم اإمكانية 

الت�رضيح  الد�ستورية حتت طائلة  املبادئ  لتلك  ت�رضيعات خمالفة  �سدور 

بال د�ستوريتها.

من  ر�سده  مت  ما  خالل  من  كبرية  اأ�سواطًا  املبادئ  هذه  قطعت  وقد 

اإ�سكاليات بخ�سو�ص الواقع العملي والتي ت�سدت لها الدولة من خالل وزارة 
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العدل -اعتبارا لإ�رضافها ال�سابق على النيابة العامة - من خالل جمموعة من 

الدوريات التي وجهتها وزارة العدل يف املو�سوع والتي عرفت تطورا من حيث 

الأهداف املتوخاة منها، ميكن ح�رضها يف جيلني من الدوريات واملنا�سري.

احلرا�صة. بخ�صو�ض. العدل. وزارة. دوريات. من. الأول. اجليل.
النظرية

�سبق لوزارة العدل اأن وجهت من�سورا اإىل كل النيابات العامة من اجل 

مراقبة مدد و�رضوط احلرا�سة النظرية عدد 535 مكرر م �ص ج ع وتاريخ 

18 مار�ص 1991 وحث النيابات العامة على اأن ينطلق ذلك من خالل مراقبة 

املحا�رض من قبل ع�سو النيابة العامة والإ�سارة اإىل مراقبة �سكليات املح�رض 

قبل ت�سطري املتابعة ومراقبة ال�سجالت املعدة لهذا الغر�ص من اجل التاأكد 

من �سالمتها واكتمال بياناتها والتاأ�سريات عليها، والتو�سل بالئحة فورية 

والتثبت من  النظرية  املو�سوعني يف احلرا�سة  لالأ�سخا�ص  �ساعة  خالل 24 

اإ�سعار العائلة، وم�سك �سجل نظري للتتبع واملراقبة، وزيارة تلك الأماكن مع 

احلر�ص على تقدمي امل�ستبه فيهم عند طلب التمديد واإجراء الفحو�سات 

الطبية متى تطلب الأمر ذلك وفر�ص دميومة خا�سة بالنيابة العامة.

كما حاول هذا املن�سور فر�ص �سمانات املراقبة والتتبع من خالل دعوته 

الق�سائية يف  ال�رضطة  �سباط  مع  عمل  جل�سات  عقد  اإىل  العامة  النيابة 

التاأديبية  امل�سطرة  حتريك  يف  التواين  وعدم  عملهم  وتقييم  املو�سوع، 

والق�سائية �سد كل اإخالل مهني يف هذا املجال.

جاء بعد ذلك من�سور عدد 526 �ص/1 وتاريخ 1996/03/12 الذي دعا 

ومراقبة  الأقل،  على  الأ�سبوع  يف  مرة  النظرية  احلرا�سة  اأماكن  زيارة  اإىل 

�رضوط و�سكليات �سجل احلرا�سة النظرية، واحلر�ص على �سالمتها واإعداد 

تقارير �سهرية يف املو�سوع.
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ونظرا ملا كانت تثريه م�سالة اإحالة املحا�رض اخلا�سة بالأ�سخا�ص املو�سوعني 

فقد  الأ�سبوع  نهاية  العامة خالل عطلة  النيابة  على  النظرية  احلرا�سة  يف 

نبهت الدورية عدد 20 وتاريخ 14 نونرب 1996 اإىل هذه امل�سالة. ودعت اإىل 

تفادي ذلك من خالل الإ�رضاف على عمل ال�سابطة الق�سائية مع احرتام 

مدد احلرا�سة النظرية. 

وقد ا�ستطردت وزارة العدل على ذلك من خالل الدورية عدد 527/�ص/1 

ا�ستقبال  عدم  على  العامة  النيابات  حثت  التي   1996 دجنرب   03 وتاريخ 

املحا�رض اخلا�سة بالأ�سخا�ص املقدمني يف حالة �رضاح خالل عطلة نهاية 

الأ�سبوع، جتنبا لتخاذ قرارات قد مت�ص بحرياتهم يف غياب الإملام باملعطيات 

الكاملة اخلا�سة بامللف، والقت�سار على البث يف املحا�رض اخلا�سة بحالة 

التلب�ص واخلا�سع اأطرافها للحرا�سة النظرية يف حالة ت�سادف انتهاء مدتها 

القانونية مع عطلة نهاية الأ�سبوع.

اجليل.الثاين.من.الدوريات.
ت�ساعدت وثرية الدوريات املرتبطة باحلرا�سة النظرية مع نهاية ت�سعينيات 

القرن املا�سي يف اجتاه التقليل من احلرا�سة النظرية اإل يف حالت ا�ستثنائية. 

بخ�سو�ص  املالءمة  �سلطة  واإعمال  اخلطرية،  اجلرائم  يف  فقط  وح�رضها 

عدد  الدورية  مبوجب  وذلك  باخلطورة  تت�سم  ل  التي  ال�سبطية  اجلرائم 

العتقال  مع�سلة  ت�سكله  ملا  ونظرا   .1997 غ�ست   27 وتاريخ  896�ص/3 

وعدم  باحلكامة،  مرتبطة  اإ�سكاليات  من  النظرية  واحلرا�سة  الحتياطي 

ان�سجام املعايري بني خمتلف اأع�ساء النيابة العامة، بادرت وزارة العدل اإىل 

الجتهاد يف اإيجاد اآليات عملية للحد منها م�ستنبطة من الواقع العملي.

يف هذا الإطار تاأتي دورية وزير العدل عدد 6 �ص/3 وتاريخ 09 فرباير 

2005 املوجهة اإىل كافة اأع�ساء النيابة العامة من اجل الإفادة باآرائهم حول 

جتربة اإحدى النيابات العامة التي انتهجت من خاللها اآلية عملية م�ستحدثة 
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الق�سائية، والطالع  ال�سابطة  اإىل مراكز  اأع�سائها  احد  انتقال  تتمثل يف 

على املحا�رض اخلا�سة بالأ�سخا�ص املو�سوعني يف احلرا�سة النظرية، واتخاذ 

القرار يف حينه بخ�سو�ص املحا�رض التي ل يرى فيها �رضورة التقدمي اأمام 

املحكمة باإخالء �سبيلهم يف احلني.

ويف اإطار مكافحة التعذيب ومع موجة احلقوق واحلريات التي �سعت 

الدولة اإىل فر�ص حمايتها خالل نهاية الت�سعينات من القرن املا�سي رفعت 

العدل  وزير  دورية  ما عك�سته  املراقبة من خالل  وثرية  العامة من  النيابة 

عدد 835/�ص/3 وتاريخ 27 غ�ست 1997 التي تطرقت اإىل مو�سوع �سبهة 

التعذيب املرتكبة يف خمافر ال�رضطة التي اأدت اإىل ح�سول وفيات.

يف هذا الإطار دعت الدورية اإىل �رضورة التقيد مبجموعة من الإجراءات 

يف حالة ح�سول وفيات مبخافر ال�رضطة الق�سائية من خالل:

للجثة وو�سف  ◀ املخت�سة  العامة  النيابة  اأع�ساء  الفورية لأحد  املعاينة 

الآثار البادية عليها وارت�ساماته ب�ساأنها مع و�سف حالة املكان وحالة 

الهالك واإ�سعار عائلته واإعداد تقرير بذلك؛

الأمر باإجناز اأبحاث متهيدية عن الوفاة للك�سف عن اأ�سبابها والظروف  ◀

املحيطة بها

الأمر باإجناز ت�رضيح طبي من طرف طبيب �رضعي اأو جلنة طبية يف  ◀

حالة عدم وجوده من اجل الك�سف عن اأ�سباب الوفاة ويف حالة عدم 

ظهور اآثار التعذيب؛

الالزمة من  ◀ التحاليل  ال�سحية واإجراء  اأح�ساء  الأمر باأخذ عينات من 

اجل الك�سف عن اأ�سباب الوفاة؛

فتح ملفات اأمام ق�ساء التحقيق متى كانت �سبهة التعذيب قائمة اأو  ◀

عندما يظل الفاعل جمهول. وحتريك املتابعات يف حق اأي �سخ�ص 

م�ستبه يف تورطه يف التعذيب اأو العنف املوؤدي اإىل املوت.
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التي  الأ�سا�سية  ال�سمانات  العائلة من  اإ�سعار  اأ�سحت م�ساألة  هذا، وقد 

ظهر من خالل الواقع العملي مدى اأهميتها يف تكري�ص م�سامني احلماية 

الأخرى.  احلقوق  لباقي  ا�ستتباع  من  احلق  هذا  يكفله  ملا  نظرا  الأخرى، 

فاإ�سعار العائلة يوؤدي اإىل �سمان حق الدفاع، وحق ال�سالمة البدنية، وباقي 

احلقوق الأخرى. ونظرا ملا للمو�سوع من اأهمية، فقد مت احلر�ص على تثبيت 

احرتام هذا احلق يف �سجالت خا�سة اإن على م�ستوى ال�رضطة الق�سائية اأو 

الدرك امللكي الذي ا�ستحدث �سجال خا�سا باإ�سعار العائلة دعت من خالله 

وزارة العدل عرب دورية عدد 20�ص/3 وتاريخ 10 ابريل 2009 كافة النيابات 

العامة اإىل التاأ�سري عليه.

وان�سجاما مع الد�ستور املغربي اجلديد وما عرفه من د�سرتة قوية للمادة 

اجلنائية ل�سيما منها املبادئ املرتبطة باحلقوق واحلريات، �ستتحول وثرية 

احلرا�سة  تكري�ص �رضوط و�سكليات  العدل من احلث على  وزارة  دوريات 

النظرية اإىل �سمان احرتام املعايري املرتبطة بالكرامة الإن�سانية واحلرية.

 04 وتاريخ  32�ص/3  عدد  العدل  وزير  دورية  تناولت  الإطار  هذا  يف 

اأكتوبر 2011 مو�سوع تكري�ص ال�سمانات الد�ستورية والقانونية املقررة لفائدة 

الأ�سخا�ص املو�سوعني يف احلرا�سة النظرية اأو امل�ستمع اإليهم وجعلها �سلوكا 

وممار�سة فعلية عن طريق جتنب كل الت�رضفات املا�سة بالكرامة والإن�سانية 

وبلورة ممار�سة حقوقية تقوم على احرتامهم، وحث �سباط ال�رضطة الق�سائية 

على احرتامهم عند ال�ستماع اإليهم، وجتنب كل �سلوك اأو ممار�سة مت�ص 

بالكرامة والإن�سانية مع اللتزام بزيارات دورية اإىل مراكز احلرا�سة النظرية 

طبقا للقانون دون اأن تقل هذه الزيارة عن مرتني يف ال�سهر الواحد، وذلك 

حر�سا على مراقبة ال�رضوط وال�سكليات القانونية والعمل على اأن�سنة ظروف 

الو�سع يف احلرا�سة النظرية واحرتام احلقوق واحلريات من خالل الدورية 

عدد25�ص/3 وتاريخ 30 يونيو 2016.
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وحر�سا على تفعيل املقت�سيات القانونية اخلا�سة مبذكرات البحث املتعلقة 

بالإكراه البدين يف حق الأ�سخا�ص البالغ �سنهم 60 �سنة فما فوق وحتديدا 

املادتني 636 من ق م ج و املادة 77 من مدونة حت�سيل الديون العمومية 

اإلغاء  اإىل  دعت دورية وزير العدل عدد 30�ص/3 وتاريخ 25 يونيو 2012 

لالأ�سخا�ص  البدين  الإكراه  مو�سوع  ال�سادرة يف  البحث  مذكرات  جميع 

الذين بلغ �سنهم 60 �سنة.

وارتباطا مبو�سوع مذكرات البحث وعلى اثر التعديل الذي عرفته املادة 

5 من ق م ج ب�ساأن التقادم دعت دورية وزير العدل عدد 36 �ص/3 وتاريخ 

اأع�ساء   2012 دجنرب   14 وتاريخ  99�ص/3  عدد  ودورية   2012 13غ�ست 

النيابة العامة اإىل اإلغاء مذكرات البحث املتخذة يف حق الأ�سخا�ص الذين 

�سقطت جرائمهم بالتقادم بعد الوقوف على ا�ستجماع �رضوط ذلك والإفادة 

باإح�سائيات تخ�ص ن�ساط النيابات العامة قي هذا الإطار.

وحر�سا على تفعيل اجليل اجلديد من ال�سمانات الد�ستورية والقانونية 

لالأ�سخا�ص املقبو�ص عليهم اأو اخلا�سعني للحرا�سة النظرية ومنها الإخبار 

القانونية  وامل�ساعدة  الرباءة  وقرينة  ال�سمت  التزام  وحق  الإيقاف  بدواعي 

واإ�سعار العائلة.... وغريها حر�ست دورية وزير العدل عدد 41 �ص/3 وتاريخ 

فاحت اأكتوبر 2012 على اإر�ساد النيابات العامة اإىل �رضورة مراقبة ت�سمني 

اجلزاءات  وترتيب  الواقع  حيث  من  وتفعيلها  املحا�رض،  يف  احلقوق  تلك 

القانونية عن كل اإهمال يف القيام بهذه الإجراءات.

و�سمانا للحق يف الت�سال باملحامي )ة( دعت دورية وزير العدل عدد 

تكري�ص  اإىل احلر�ص على  العامة  النيابات  وتاريخ 2 ماي 2003  17�ص/3 

ويف  الأ�سلية،  املدة  ن�سف  انتهاء  قبل  باملحامي)ة(  الت�سال  يف  احلق 

ال�ساعات الأوىل للحرا�سة النظرية. اإل اإذا تعلق الأمر با�ستثناء طبقا للقانون 

وبعد التعليل.
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وعلى �سعيد اآخر فقد بلغ عدد الزيارات لأماكن الو�سع رهن احلرا�سة 

النظرية، اإىل حدود �سهر ماي من �سنة 2017، ح�سب تقرير النيابة العامة 

يف املو�سوع، اإىل 7154 زيارة، اأي بن�سبة تفوق 96 يف املائة من الزيارات 

.2016
77
املفرت�ص القيام بها، مقابل ما يناهز 42 يف املائة �سنة 

ثانيا: الإ�سكاليات ذات ال�سلة باحلرا�سة النظرية
�سنعر�ص من خالل هذا املحور خمتلف الإ�سكاليات العملية التي تعرتي 

وما  واحلقوقية  القانونية  الجتهادات  بع�ص  من  انطالقا  النظرية  احلرا�سة 

افرزه حتليل الواقع العملي على �سوء دوريات وزارة العدل املو�سوع امل�سار 

اإليها اأعاله.

الرقابة.الق�صائية.واإ�صكالية.حالة.التلب�ض
اأوكل امل�رضع املغربي مهام الو�سع رهن احلرا�سة النظرية ل�سباط ال�رضطة 

الق�سائية وفق ما حمدد يف املادة 66 من قانون امل�سطرة اجلنائية، وظل 

بعد اإ�سعار النيابة العامة بالن�سبة حلالت التلب�ص، اأو اإذنها بالن�سبة لغري 

اأهم ما يلفت النتباه بهذا اخل�سو�ص هي اجلهة  التلب�ص. ولعل  حالت 

املنوط بها الو�سع حتت احلرا�سة النظرية ويف هذا ال�سدد توؤكد املواثيق 

الدولية اأن تقييد احلرية يلزم اأن يتم بوا�سطة ال�سلطة الق�سائية. 

واإذا كان املغرب قد عمل على تفادي هذه الإ�سكالية من خالل ف�سل 

النيابة عن ال�سلطة التنفيذية وعن وزير العدل، فيمكن اأن ن�سجل، باملقابل 

التو�سع الكبري املالحظ بخ�سو�ص حالت التلب�ص والتي تخرج التلب�ص عن 

مفهومه احلقيقي �سواء لدى امل�رضع املغربي اأو الفرن�سي. 

77. انظر تقرير النيابة العامة حول زيارة اأماكن احلرا�سة النظرية ل�سنة 2017، املوقع الإكرتوين 

لرئا�سة النيابة العامة
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اإن امل�سا�ص املبا�رض باحلق يف احلرية، واإن كان من اليجابي جدا اأن يتم 

تنظيمه قانونا، اإل اأن اأهميته جتعل من احلاجة مبكان تو�سيح الن�سو�ص 

القانونية التي تتطرق له مع احرتام كل املواثيق الدولية املرتبطة باملو�سوع.

مدة.الو�صع.حتت.احلرا�صة.النظرية
حددها  التي  النظرية  احلرا�سة  حتت  الو�سع  مدة  بخ�سو�ص  يالحظ 

�ساعة   24 ملدة  واحدة  مرة  للتمديد  قابلة  �ساعة   48 يف  املغربي  امل�رضع 

بالن�سبة للجرائم العادية و96 �ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنف�ص املدة 

بالن�سبة للجرائم املا�سة باأمن الدولة الداخلي واخلارجي، ومرتني لنف�ص املدة 

بخ�سو�ص اجلرائم الإرهابية، طول املدة مقارنة بالت�رضيعات املماثلة مثل 

واحدة  مرة  للتمديد  قابلة  �ساعة   24 الذي حددها يف  الفرن�سي  الت�رضيع 

لنف�ص املدة بالن�سبة للجرائم العادية، وملرتني بالن�سبة للجرائم املحددة يف 

الف�سل 706 و 73 بعد التعديل.

من  العديد  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�ص  يثري  ال�سياق  هذا  ويف 

املالحظات املرتبطة باحلرا�سة النظرية ليخل�ص اإىل تو�سية ب�رضورة مراجعة 

اإطار  يف  النظرية  احلرا�سة  اآجال  تقلي�ص  اأجل  من  ق.م.ج  من   66 املادة 

. ويف هذا ال�سدد ذكر املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان 
78
اجلرائم الإرهابية

باأن جلنة مناه�سة التعذيب قد دعت املغرب اإىل مراجعة قانون مكافحة 

الإرهاب من اأجل حتديد اأدق لالإرهاب، وتقلي�ص املدة الق�سوى للحرا�سة 

النظرية اإىل احلد الأدنى ال�رضوري. 

حق.الدفاع
تنبه امل�رضع الدويل اإىل الأهمية التي يكت�سيها احلق يف الدفاع �سمن 

افرد له ن�سو�سا متعددة.  منظومة �سون كرامة وحقوق الإن�سان، لذلك 

78. قانون امل�سطرة اجلنائية، مقرتحات املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان حول م�سودة م�رضوع 

القانون، �سل�سلة امل�ساهمة يف النقا�ص العمومي – رقم 7، اأكتوبر 2014 مكن الطالع عليه مبوقع 

املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان 
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وميكن الإ�سارة يف هذا ال�سدد على �سبيل املثال ل احل�رض اإىل املادة 11 

من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، واملادة 14 من العهد الدويل للحقوق 

املدنية وال�سيا�سية، واملادة 7 من امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان. 

ي�سكل الو�سول اإىل املحامي)ة( �سمانة اأ�سا�سية ل�سالمة التدابري املتخذة 

العتقال،كما  من  الأوىل  اللحظات  ومنذ  النظرية  احلرا�سة  فرتة  خالل 

القانون،  له  يكفلها  التي  باحلقوق  املوكل  اإخبار  الأ�سا�سية  ال�سمانات  من 

وذلك ما ل ميكن حتققه على الوجه الكامل اإذا مل مينح القانون حل�سور 

املحامي)ة( الفعالية الكافية حتى ل يظل جمردا من اأية قيمة. وقد طور 

امل�رضع املغربي الن�سو�ص املتعلقة بالت�سال باملحامي )ة( خالل فرتة احلرا�سة 

النظرية حيث كان قانون امل�سطرة اجلنائية قبل تعديله ل ي�سمح باإمكانية 

ان�رضام  بعد  اأي  النظرية،  اأثناء متديد احلرا�سة  اإل  )ة(  باملحامي  الت�سال 

مدة 48 �ساعة، فاأ�سبح بالإمكان الت�سال باملحامي )ة( مبوجب التعديالت 

اجلديدة قبل ان�رضام ن�سف املدة الأ�سلية اأي قبل مرور 24 �ساعة وهو تقدم 

اإيجابي يحت�سب للم�رضع املغربي.

غري اأن هذا ل ينفي ا�ستمرار عدد من الإ�سكالت التي يطرحها العديد 

من الدار�سني للمو�سوع نذكر منها:

عدم تنظيم احل�سور من الوهلة الأوىل. ◀

عدم تنظيم كيفية الت�سال باملحامي. ◀

ح�رض التوقيت امل�سموح به لإجراء املخابرة مع املحامي يف 30 دقيقة. ◀

◀ .
79
عدم تنظيم اإمكانية الطالع على الوثائق الكاملة بامللف

79. انظر على �سبيل املثال : املعلومة القانونية يونيو 2017،مرجع مذكور
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ويف �سياق اإجابته عن هذه الإ�سكاليات ي�سار اإىل اأن امل�رضع الفرن�سي 

وبعد التعديالت التي اأجراها على قانون امل�سطرة اجلنائية �سنتي 2010و 201 

�سمح بح�سور املحامي منذ الوهلة الأوىل، وعلى الأق�سى خالل الثالثني 

دقيقة الأوىل للو�سع حتت احلرا�سة النظرية، اإ�سافة اإىل اإمكانية الطالع 

على بع�ص الوثائق من امللف اخلا�ص مبوكله. 

ويف نف�ص ال�سياق يالحظ املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان يف مداخلته 

، ومبنا�سبة مناق�سة التقرير 
80
ال�سفوية املوجهة اإىل جلنة مناه�سة التعذيب

التي  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  من   66 املادة  مقت�سيات  اأن  الرابع  الدوري 

تتيح الت�سال باملحامي قبل انتهاء ن�سف املدة الأ�سلية للحرا�سة النظرية، 

متثل اإعمال تقييديا ملقت�سيات الفقرة الثالثة من الف�سل 23 من الد�ستور، 

حتت  و�سع  �سخ�ص  كل  متكني  اأجل  من  املادة  هذه  مبراجعة  ويو�سي 

احلرا�سة النظرية من ال�ستفادة فورا من م�ساعدة حمام)ية( مبجرد و�سعه 

يف احلرا�سة النظرية.

واأ�سار املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان اإىل اأن جلنة مناه�سة التعذيب 

اأو�ست املغرب باتخاذ التدابري التي متكن ال�سخ�ص من الت�سال مبحام )ية( 

فور و�سعه يف احلرا�سة النظرية دون اإذن م�سبق.

و�سمن نف�ص املنطق الهادف اإىل تقوية ح�سور الدفاع خالل اللحظات 

الأ�سا�سية من امل�سطرة، يقرتح املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان اأن تت�سمن 

مقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية ال�سمانات التالية:

حق املحامي يف تدوين نقط ويف طرح اأ�سئلة يف ختام ال�ستماع اأو ••

املواجهة التي يح�رضها.

80. قانون امل�سطرة اجلنائية، مقرتحات املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان حول م�سودة م�رضوع 

القانون، مرجع مذكور �ص7
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ل يحق ل�سابط ال�رضطة الق�سائية اأن يعرت�ص على اأ�سئلة املحامي)ة( ••

اإل اإذا كان من �ساأنها الإ�رضار ب�سري البحث. غري اأنه وبهدف احلد من 

اأي تو�سع حمتمل يف هذا ال�ستثناء، يو�سي املجل�ص باإدراج مقت�سى 

يلزم بت�سمني اعرتا�ص �سابط ال�رضطة الق�سائية يف املح�رض.

التي •• املواجهة  اأو  ال�ستماع  ختام  يف  يقدم  اأن  يف  املحامي)ة(  حق 

ح�رض فيها، ولي�ص فقط اأثناء مدة متديد احلرا�سة النظرية، مالحظات 

كتابية ميكن اأن ي�سمنها الأ�سئلة التي اعرت�ص عليها �سابط ال�رضطة 

مقت�سى  القانون  يت�سمن  باأن  اأي�سا  املجل�ص  يو�سي  كما  الق�سائية. 

مدة  خالل  امللك  وكيل  اإىل  مالحظاته  توجيه  من  املحامي  ميكن 

.
81
احلرا�سة النظرية

كما جتدر الإ�سارة اإىل اأنه ل يوجد باملغرب تنظيم على امل�ستوى املهني ••

مبوجب القانون املنظم للمحاماة ينظم م�ساألة املداومة بني املحامني، 

اأي �سخ�ص مو�سوع حتت احلرا�سة  اإ�سارة  وذلك حتى يكونوا رهن 

م�ستوى  على  املا�سة  احلاجة  اأ�سبحت  كما  وقت.  اأي  ويف  النظرية 

املعاجلة   « بلجنة  ي�سمى  ما  اإحداث  العامة  للنيابة  الداخلي  التنظيم 

للمحا�رض« كما هو ال�ساأن بالن�سبة للت�رضيع الفرن�سي، حيث توجد على 

م�ستوى بنايات النيابة العامة ويو�سع رهن اإ�سارة ق�ساتها جمموعة 

بها  يقوم  التي  الإجراءات  كل  مراقبة  من  التي متكنهم  الو�سائل  من 

�سباط ال�رضطة الق�سائية وير�سدونهم يف عملهم.

الرقابة.على.اأماكن.الو�صع.حتت.احلرا�صة.النظرية
لوكيل امللك اإمكانية زيارة اأماكن الو�سع حتت احلرا�سة النظرية كلما ارتاأى 

الق�سائية  ال�رضطة  اأعمال  متابعة  امللك  لوكيل  ذلك �رضوريا. حيث ميكن 

81. نف�سه، �ص8
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وت�رضفات �سباطها، عن طريق ما يقف عليه �سخ�سيا اأو ي�سل اإىل علمه 

اأو يرفع اإليه من اإخالل اأو تقاع�ص ين�سب اإىل �سابط ال�رضطة اأثناء قيامه 

مبهامه. وتن�ص املادة 45 من قانون امل�سطرة اجلنائية على اأن وكيل امللك 

مبا�رضتها يف  وعلى  واآجالها  النظرية  احلرا�سة  اإجراءات  احرتام  على  ي�سهر 

الأماكن املعدة لهذه الغاية املوجودة يف دائرة نفوذه. كما ي�سهر على احرتام 

التدابري الكفيلة باحرتام اأن�سنة ظروف العتقال.

هذا  اإعمال  قانونية  على  احلر�ص  لإجراءات  ودعما  ال�سياق  هذا  ويف 

اجلهاز �سمانا لل�رضعية وجتنبا لكل �سطط، يتعني عليه اأن يقوم بزيارة هذه 

الأماكن يف اأي وقت �ساء ومتى دعت ال�رضورة لذلك، دون اأن تقل هذه 

الزيارة عن مرتني يف ال�سهر، وعليه اأي�سا مراقبة �سجالت احلرا�سة النظرية. 

الوكيل  كما يتعني عليه حترير تقرير مبنا�سبة كل زيارة يقوم بها، وي�سعر 

العام للملك مبالحظاته ومبا يعاينه من اإخاللت. كما يتخذ الوكيل العام 

للملك التدابري والإجراءات الكفيلة بو�سع حد لالإخاللت ويرفع تقريرا بذلك 

لوزير العدل.

للربوتوكول  وفقًا  للتزاماته  املغرب  تنفيذ  اإطار  يف  اأخرى،  جهة  ومن 

الختياري لتفاقية الأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب، ن�ص القانون 76.15 

 على عدة �سمانات 
82
املتعلق باإعادة تنظيم املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان

:
83
متكن الآلية الوطنية للوقاية التعذيب من اأداء مهامها بفعالية، نذكر منها

متكني الآلية من القيام بزيارات منتظمة ملختلف اأماكن احلرمان من ••

احلرية، وكذا بزيارات دون �سابق اإ�سعار، اأي كلما طلب املجل�ص ذلك 

)املادة 13(؛ 

تنظيم  باإعادة  املتعلق   76.15 القانون  بتنفيذ  املتعلق   1.18.17 رقم  ال�رضيف  الظهري  اأنظر   .82

املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان، اجلريدة الر�سمية عدد 6652، بتاريخ فاحت مار�ص 2018

83. اأنظر اجلزء التايل من الدرا�سة ملزيد من املعلومات حول دور الآليات الوطنية للوقاية من 

التعذيب يف مراقبة التطبيق الفعال لل�سمانات القانونية والإجرائية يف فرتة احلرا�سة النظرية.
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احلرية •• من  احلرمان  اأماكن  باإدارة  املكلفة  العمومية  ال�سلطات  اإلزام 

بتمكني اأع�ساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، متى طلب منها 

ذلك، من جميع املعلومات ومن الولوج اإىل جميع اأماكن احلرمان من 

احلرية واإجراء مقابالت خا�سة على انفراد مع الأ�سخا�ص املحرومني 

من احلرية، دون وجود �سهود )املادة 15(؛ 

حماية العاملني باأماكن احلرمان من احلرية من الدعاءات الكاذبة يف ••

حالة اإقدام اأ�سحابها على ن�رضها باأي و�سيلة كانت )املادة 16 الفقرة 2(.

حتت. املو�صوعني. الأ�صخا�ض. لفائدة. الطبي. التدخل. حق.
احلرا�صة.النظرية

قنن قانون امل�سطرة اجلنائية، كما ا�رضنا اإىل ذلك �سابقا التدخل الطبي 

لفائدة الأ�سخا�ص املو�سوعني رهن احلرا�سة النظرية كلما طلب من النيابة 

تنزيال  وذلك  تلقائية،  ب�سفة  ج�سدية  اآثار  معاينة  اأو مبجرد  ذلك،  العامة 

للمبادئ الواردة يف املواثيق الدولية ذات العالقة. 

غري اأن تلك املواد ورغم ما حملته من اآثار ايجابية على م�ستوى املمار�سة 

العملية للحد من �سبهة التعذيب، فاإنها جاءت قا�رضة على احتواء جميع 

ال�سمانات التي من �ساأنها اأن تعزز احلماية الف�سلى لالأ�سخا�ص املو�سوعني 

يف احلرا�سة النظرية.

وتتجلى حمدودية املواد املذكورة يف عدم توفري �سمانات كافية ل�سحايا 

:
84
التعذيب يف جمموعة من اجلوانب ميكن اإجمالها يف ما يلي

ا�ستعماله لعبارة طبيب دون حتديد دقيق لهذا الطبيب املوؤهل لأجراء ••

هذا النوع من الفحو�ص، الأمر الذي ينعك�ص بدون �سك على م�سداقية 

84. اأنظر بهذا اخل�سو�ص مقال لالأ�ستاذ م�سطفى يرتاوي، وكيل امللك لدى املحكمة البتدائية 

بالرماين، ن�رض بجريدة ال�سباح بتاريخ 23 - 07 - 2014
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و�سفافية التقرير املنجز من طرفه الأمر وهو ما يجعل م�سلحة ال�سحية 

والو�سول للحقيقة اأمرا غاية يف التعقيد يف كثريا من الأحيان. 

اإن التدابري ذات ال�سبغة الطبية املقررة لفائدة الأ�سخا�ص الذين �سبق ••

و�سعهم حتت احلرا�سة النظرية مت التن�سي�ص عليها فقط لالأ�سخا�ص 

الن�ص عن تقرير  الذين مت �سبطهم يف حالة تلب�ص يف حني �سكت 

ال�سمانات نف�سها لفائدة الأ�سخا�ص الذين يتم و�سعهم حتت احلرا�سة 

النظرية يف الأبحاث التمهيدية العادية.

اأح�سن فعال حني ا�ستعمل عبارات ي�ست�سف •• اأن امل�رضع واإن  املالحظ 

منها الطابع الإلزامي لأجراء الفح�ص الطبي، اإل اأن �سفة الإلزام قد 

تتجرد من كل قيمة قانونية ما دامت غري مقرتنة باأي جزاء يف حالة 

المتناع عن تطبيقها.

عدم حتديد لأي عنا�رض يتعني احرتامها على م�ستوى ال�سكل وكذا ••

املو�سوع يف التقرير املنجز من طرف الطبيب حتى يت�سنى له تقدمي 

اأعمال  ارتكاب  مدى  على  اجلنائية  العدالة  لأجهزة  وا�سحة  روؤية 

التعذيب من عدمه.

عدم اإحاطة عملية ت�سليم التقرير الطبي اإىل اجلهات املخت�سة ب�سمانات ••

ال�رضية التامة حفاظا على الفعالية املطلوبة، مما قد ينعك�ص �سلبا على 

جمرى البحث.

اإن و�سع هذه املالحظات، ذات الأهمية يف اإبراز بع�ص النواق�ص، �سمن 

الروؤية  �سيزيد  ا�سطنبول  بروتوكول  وخا�سة  املجال  لهذا  الناظمة  القواعد 

ال�رضورية حلماية  ال�سمانات  الطبيب يف تفعيل  و�سوحا بخ�سو�ص دور 

.
85
املو�سوعني رهم احلرا�سة النظرية

85. انظر بهذا اخل�سو�ص »دليل عملي لفائدة اأطباء ال�سجون يف جمال الوقاية من التعذيب، 

من�سورات مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية، 2018، �ص 35 وما فوق.
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ومن جهته يقرتح املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان تكري�ص حق ال�سخ�ص 

املو�سوع حتت احلرا�سة النظرية يف الفح�ص الطبي يف حلظتني على الأقل، 

يف بداية و�سعه حتت احلرا�سة النظرية وقبل انق�ساء مدتها الأ�سلية. كما 

يو�سي املجل�ص اإدراج املقت�سيات التالية على م�ستوى املادة 66 من قانون 

امل�سطرة اجلنائية:

احلرا�سة •• املو�سوع حتت  ال�سخ�ص  من  بطلب  الطبي  الفح�ص  اإجراء 

النظرية اأو بطلب من اأحد اأفراد عائلته؛

ال�رضطة •• �سابط  طرف  من  اأو  امللك  وكيل  طرف  من  الطبيب  يعني 

النظرية يف  احلرا�سة  املو�سوع حتت  لل�سخ�ص  يحق  كما  الق�سائية، 

طلب فح�ص طبي م�ساد من طرف طبيب من اختياره، ويتعني على 

�سابط ال�رضطة الق�سائية اأن يخرب ال�سخ�ص املو�سوع حتت احلرا�سة 

النظرية بحقه يف ذلك؛

يجرى الفح�ص الطبي مبعزل عن كل اإمكانية لال�ستماع اخلارجي يف ••

ظروف ت�سمن احرتام كرامة ال�سخ�ص واحرتام ال�رض املهني؛

ي�سلم الطبيب �سهادة طبية ينبغي ت�سمينها يف امللف؛••

اإلزامية الراأي الطبي حول مدى قدرة ال�سخ�ص على اأن يتم الحتفاظ ••

86
به حتت احلرا�سة النظرية وقبل كل قرار بتمديدها.

بطالن.املحا�صر
وبخ�سو�ص حما�رض ال�رضطة الق�سائية، ن�ص امل�رضع املغربي على العديد من 

الإجراءات يف اإطار ال�سمانات التي متع بها ال�سخ�ص املو�سوع رهن احلرا�سة 

النظرية، غري اأنه مل ين�ص على بطالن املحا�رض التي ل حترتم اإجراءات الو�سع 

حتت احلرا�سة النظرية،على غرار ما فعله بخ�سو�ص تفتي�ص املنازل. وقد اأدى 

86. نف�سه، �ص9 
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ذلك اإىل الختالف يف التقدير. وهذا ما جعل املجل�ص الأعلى )حمكمة النق�ص 

حاليا ( ياأخذ بهذا اجلانب من اجل عدم ترتيب البطالن على املحا�رض التي 

ل حترتم هذه الإجراء، يف حني يرى عدد من الفقهاء بان هذا الأمر ل ميكن 

قبوله خا�سة يف ظل �رضاحة املادة 751 من ق م ج التي تن�ص على بطالن اأي 

اإجراء مت ب�سورة خمالفة ملا هو من�سو�ص عليه يف ق م ج.

وميكن اأن ن�سري يف هذا ال�سدد اإىل بع�ص قرارات املحاكم بخ�سو�ص 

قرار  املثال،  �سبيل  على  بينها،  من  الق�سائي،  ال�سابطة  حما�رض  بطالن 

املحكمة باإبطال حم�رض ال�سابطة الق�سائية عدد 380 �ص ق بتاريخ 6/6/ 

87
2014 املنجز من طرف ال�رضطة الق�سائية بكلميم املتعلق باملتهم ح.ب

ثالثا: احلرا�سة النظرية باملغرب من خالل مالحظات �تو�سيات 
الهيئات الأممية

من املعروف اأن فرتة احلرا�سة النظرية هي املوؤهلة اأكرث اأن يتعر�ص فيها 

امل�سابهة ملخاطر خمتلف  واملراكز  ال�رضطة  مراكز  املوقوفون يف  الأ�سخا�ص 

اأ�سناف التعذيب واملمار�سات املهينة واحلاطة بالكرامة الإن�سانية واملمار�سات 

املخلة حتى بال�سمانات الذي ي�سمنها القانون لهوؤلء الأ�سخا�ص. ويف هذا 

 ،
88
ال�سياق ورد يف بيان نداء موجه من املقررين اخلا�سني املعنيني بالتعذيب

�سوء  �رضوب  من  وغريه  للتعذيب  الأ�سخا�ص  تعر�ص  خطر  باأنه:»يكون 

ال�رضطة.  توقيفهم يف مراكز  الأوىل من  ال�ساعات  املعاملة م�ساعفا خالل 

ولكي يت�سنى منع التعذيب خالل هذه الفرتة التي ي�ستد فيها خطر وقوعه، 

لذا  العملي...  الواقع  يف  تنفيذها  و�سمان  حمائية  اإجراءات  اتخاذ  يجب 

87. انظر يف هذا ال�سدد: »الجتهاد الق�سائي يف جمال التعذيب، من�سورات مركز درا�سات 

حقوق الإن�سان والدميقراطية، 2015، �ص 136 وما فوق

88. بيان م�سرتك يف عام 2017 من قبل املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني بالتعذيب، ال�سيد 

نيلز ميلزر وثالثة مقررين خا�سني �سابقني معنيني بالتعذيب، وال�سيد خوان مينديز، وال�سيد 

مانفريد نواك، وال�سيد ثيو فان بوفن



ال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة النظرية باملغرب

68

ننا�سد كل دولة اإىل ال�ستثمار يف هذه ال�سمانات من اأجل منع التعذيب 

وغريه من �رضوب �سوء املعاملة.«

وتقت�سي الوقاية من التعذيب و�سوء املعاملة من الدول اتخاذ اإجراءات 

كو�سيلة  اإجرائية  �سمانات  توفري  خالل  من  وذلك  حدوثه،  ملنع  ا�ستباقية 

تعد  فئات،  ثالث  اإجمالها يف  والتي ميكن  الوقاية،  تلك  لتحقيق  اأ�سا�سية 

اأماكن العتقال/ اأ�سا�سيات �رضعية العتقال. ويتعلق الأمر مبقومات  من 

التوقيف، ومتكني املعتقل من و�سائل الدفاع، ف�سال عن البحث عن الأدلة 

بطرق بعيدة عن الإكراه.

حلالة  بالن�سبة  ال�سمانات،  هذه  الدرا�سة  من  اجلزء  هذا  يف  �سنتناول 

ال�سلة  ذات  الأممية  الهيئات  وتو�سيات  مالحظات  من  انطالقا  املغرب، 

مبجال حقوق الإن�سان، �سواء منها الهيئات التعاهدية اأو جمموعات العمل 

اأو املقررين اخلا�سني، وذلك بهدف امل�ساهمة يف التفكري يف م�سالك لبناء 

ثقافة موؤ�س�ساتية حتظر جميع اأ�سناف التعذيب و�سوء املعاملة.

النظرية  احلرا�سة  مبرحلة  ال�سلة  ذات  املالحظات  على  هنا،  و�سنقت�رض، 

مو�سوع هذه الدرا�سة وال�سادرة عن:

1. الهيئات التعاهدية، من خالل مناق�ستها للتقارير الدورية التي تقدمها 
اململكة املغربية، ويتعلق الأمر ب :

؛ ◀
89
التقرير الدوري ال�ساد�ص املرتبط بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية

من  ◀ وغريه  التعذيب  مناه�سة  باتفاقية  املرتبط  الرابع  الدوري  التقرير 

؛
90
�رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الإن�سانية اأو املهينة

89. Comité des droits de l’homme(CDH): CCPR/C/MAR/CO/6.Observations 
finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc.1er décembre 2016
90. Comité contre la torture: CAT/C/MAR/4.Observations finales concernant le 
quatrième rapport périodique du Maroc.21décembre 2011.
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◀ .
91
التقريران الثالث والرابع املرتبطان باتفاقية حقوق الطفل

2. تقارير الإجراءات اخلا�سة، ويتعلق الأمر ب 

بتاريخ  ◀ التع�سفي  العتقال  بق�سايا  املعني  العمل  فريق  تقرير 

2013؛
92
دجنرب

تقرير املقرر اخلا�ص املعني بق�سايا التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة  ◀

.2013
93
اأو العقوبة القا�سية اأو الال اإن�سانية اأو املهينة بتاريخ ابريل

تالحظ خمتلف هذه الهيئات اأن امل�سطرة اجلنائية املغربية احلالية تن�ص 

احلرا�سة  تدابري  حتت  للمو�سوعني  بالن�سبة  مهمة  �سمانات  على  بالفعل 

النظرية. وتتعلق هذه ال�سمانات باإخبار كل �سخ�ص مت القب�ص عليه اأو و�سع 

النظرية فورا و بكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه،  حتت احلرا�سة 

ومن بينها حقه يف التزام ال�سمت؛ وال�ستفادة من م�ساعدة قانونية، ومن 

اإمكانية الت�سال باأحد اأقربائه احلق يف تعيني حمام وكذا احلق يف طلب 

تعيينه يف اإطار امل�ساعدة الق�سائية. كما من هذه ال�سمانات م�سك �سجل 

اأن  التي ميكن  امللك يف كل املحالت  ترقم �سفحاته وتذيل بتوقيع وكيل 

قيام  اإىل �رضورة  اإ�سافة  النظرية،  احلرا�سة  الأ�سخا�ص حتت  فيها  يو�سع 

النيابة العامة مبراقبة الو�سع حتت احلرا�سة النظرية، كما ميكن لها اأن تاأمر 

.
94
يف اأي وقت بو�سع حد لها اأو مبثول ال�سخ�ص املحتجز اأمامها

91. Comité des droits de l’enfant : CRC/C/MAR/CO/C/3-4.Observations 
finales concernant le troisième et le quatrième rapports soumis en un seul 
document.14octobre 2014.
92. Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission au 
Maroc (9-18 décembre 2013).A/HRC/27/48/Add.5.
93. Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants (Juan E.Méndez), du 30 avril 2013. Mission au 
Maroc. A/HCR/22/53/Add.2.

94. انظر بالأ�سا�ص املادة 66 من قانون امل�سطرة اجلنائية املغربي
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وعلى الرغم من ت�سجيلها اأن القانون املغربي يكر�ص العديد من ال�سمانات 

وتوفري  التعذيب  اأعمال  حدوث  منع  اأجل  من  املحتجزين  ل�سالح  الأ�سا�سية 

�رضوط الإن�ساف واملحاكمة العادلة فاإنها مل تنفك تعرب عن قلقها وان�سغالها 

اإزاء القيود املفرو�سة على ممار�سة بع�ص هذه ال�سمانات الأ�سا�سية، �سواء يف 

القانون اأو يف املمار�سة، وخا�سة ما يتعلق بالت�سال باملحامي)ة( وال�ستفادة 

التلقائية من خدمات امل�ساعدة القانونية منذ الفرتة الأوىل من العتقال والتنفيذ 

واإخطار  م�ستقل  طبيب)ة(  زيارة  مثل  الأخرى  الأ�سا�سية  لل�سمانات  العملي 

الأ�رضة والعرتاف حتت الإكراه، واإمكانية اللجوء اإىل التعذيب وعدم م�ساءلة 

مرتكبيه...الخ. وهو ما �سنتطرق اإليه ببع�ص التف�سيل يف ما يلي من فقرات: 

الت�صال.مبحام)ية(
يف  التعذيب  مناه�سة  جلنة  عربت  باملحامي  الت�سال  بخ�سو�ص 

و�سوء  التعذيب  ادعاءات  العديد من  اإزاء  قلقها  اخلتامية عن  مالحظاتها 

من  الأ�سخا�ص  يحرم  حينما  الق�سائية  ال�رضطة  �سباط  قبل  من  املعاملة 

ول�سيما  اإىل حمام  الو�سول  مثل  الأ�سا�سية  القانونية  بال�سمانات  التمتع 

بالن�سبة لالأ�سخا�ص الذين ي�ستبه يف انتمائهم اإىل �سبكات اإرهابية.

ويف ال�سياق نف�سه، اأعرب املقرر اخلا�ص املعني مب�ساألة التعذيب وغريه 

من �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، ال�سيد خوان 

اإ. مندي�ص عن قلقه بهذا اخل�سو�ص، لأنه رغم املقت�سى القانوين القا�سي 

بتوفري خدمات املحامي)ة( يف ال�ساعات الأربع والع�رضين الأوىل من التوقيف 

الناحية  من  الفرتة  بهذه  ُيلتزم  اأنه ل  يبدو  العادية،  اجلنائية  الدعاوى  يف 

العملية. وقد اأعرب باخل�سو�ص عن قلقه اإزاء قانون مكافحة الإرهاب الذي 

ين�ص على احلب�ص الحتياطي لثالث فرتات متالحقة مكونة من 96 �ساعة 

على اأق�سى تقدير ول ُي�سمح يف اإّبانها بتوكيل حمام )ية(، اإل ملدة ن�سف 

�ساعة، وزيارة حتت احلرا�سة يف منت�سف تلك الفرتة. ويالحظ املقرر اخلا�ص 
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اأن هذه املقت�سيات التي تقيد تفعيل �سمانات اأ�سا�سية، من قبيل الت�سال 

املبكر مبحام)ية(، تزيد من احتمالت ممار�سة التعذيب زيادة كبرية.

كما وردت نف�ص املالحظة يف تقرير املجموعة العاملة املعنية بالعتقال 

التع�سفي الذي اأ�سارت اإىل اأن حق الت�سال باملحامي)ة( الذي ين�ص عليه 

العامل  الفريق  اأن  التقرير  واأ�ساف نف�ص  يتم احرتامه.  القانون غالبا ما ل 

لحظ، يف اجتماعاته مع رجال ال�رضطة، اأن بع�سهم متحفظ بخ�سو�ص 

اإبالغ املحتجزين بحقهم يف ال�ستعانة مبحام يف الق�سايا اجلنائية. ف�سال 

عن اأن احلق يف الو�سول اإىل حمام يف غ�سون املهلة القانونية ميكن انتهاكه 

�سهادات  تفيد  كما  العتقال،  ت�سجيل  تاريخ  تاأجيل  بب�ساطة عن طريق 

عدد من املحامني اأنه يف املمار�سة العملية، غالبًا ما يتم رف�ص الو�سول اإىل 

موكليهم خالل املواعيد املحددة يف القانون. وبذلك ل يرى املحامون، يف 

غالب احلالت، موكليهم اإل يف اجلل�سة الأوىل اأمام القا�سي.

من  بالقلق  �سعورها  عن  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  اأعربت  كما 

كون فرتات الحتجاز لدى ال�رضطة طويلة على نحو مفرط، ولأن توكيل 

املحامني ل يجوز اإل عند متديد ذلك الحتجاز وملدة اأق�ساها 30 دقيقة. 

اإىل  الو�سول  �سمان  على  تعمل  اأن  املغربية  احلكومة  دعوة  وقد متت 

اإىل احل�سول على  اأو الحتجاز، دون احلاجة  حمام منذ بداية العتقال 

اإذن من الوكيل العام كما هو من�سو�ص عليه حاليًا يف القانون كما ورد يف 

تقرير الفريق العامل املعني بالعتقال التع�سفي لعام 2014.

مدة.احلرا�صة.النظرية
ورد يف املالحظات اخلتامية للجنة مناه�سة التعذيب عند نظرها يف 

التقرير الدوري الرابع للمغرب اأن القانون 03-03 لعام 2003 املت�سل مبكافحة 

ق�سايا  يف  النظرية  للحرا�سة  القانونية  الفرتة  متديد  على  ين�ص  الإرهاب 
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الإرهاب اإىل 12 يومًا، ول يجيز الو�سول اإىل حمام اإل بعد �ستة اأيام، وذلك 

ما يزيد من خطر تعر�ص امل�ستبه فيهم املحتجزين للتعذيب. واحلقيقة اأن 

امل�ستبه فيهم اأكرث عر�سًة لأن ُيعّذبوا بالفعل خالل الفرتات التي ل ميكنهم 

فيها الت�سال بعائالتهم وحماميهم. 

بالعتقال  املعني  العامل  الفريق  تقرير  يف  املالحظة  نف�ص  وردت  وقد 

اخلا�ص  املقرر  تقرير  الأمر يف  وكذاك  الذكر،  �سابق   2014 لعام  التع�سفي 

املعني مب�ساألة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الال 

اإن�سانية اأو املهينة، التي اعتربت اأن هذه املدة نف�سها ل يتم احرتامها عندما 

يتعلق الأمر بق�سايا تهم الإرهاب اأو امل�ص بالأمن الوطني.

ممار�صة.التعذيب
بخ�سو�ص ممار�سة التعذيب، وعلى الرغم من اأن اللجنة املعنية بحقوق 

الإن�سان رحبت يف مالحظاتها اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري ال�ساد�ص 

 باجلهود التي تبذلها ال�سلطات املغربية ملكافحة التعذيب و�سوء 
95
للمغرب

املعاملة بالرتاجع الكبري لهذه املمار�سات فاإنها عربت عن اأنها ل تزال ت�سعر 

بالقلق من ا�ستمرار الدعاءات التي تتحدث عن التعذيب واملعاملة القا�سية اأو 

الالاإن�سانية اأو املهينة التي يقرتفها اأعوان الدولة، ل�سيما يف حق امل�ستبه يف 

�سلوعهم يف الأعمال الإرهابية اأو تهديد اأمن الدولة اأو ال�سالمة الإقليمية. 

وبهذا اخل�سو�ص، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي: 

اأ- اأن العرتافات املنتزعة بالقوة قد ت�ستخدم اأحيانًا، من الناحية العملية، 

اأدلًة اأمام املحاكم مع اأن القانون يحظر ذلك؛

ب- عدم طلب الق�ساة واملدعني العامني دائمًا اإجراء فحو�ص طبية اأو 

حتقيقات يف ادعاءات التعذيب والعرتافات الق�رضية؛

95. مرجع مذكور
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ج- َتعرُّ�ص الأ�سخا�ص الذين يبّلغون عن التعذيب للتخويف والتهديد 

واملالحقة الق�سائية؛ )د( قلة املالحقات والإدانات فيما يبدو بالنظر اإىل 

عدد ال�سكاوى املرفوعة بخ�سو�ص ممار�سة التعذيب و�سوء املعاملة يف 

.
96
املا�سي «

املغرب  حول  التع�سفي  بالعتقال  املعني  العامل  الفريق  تقرير  وجاء يف 

با�ستخدام  تتعلق  �سهادات  »عدة  اإىل  ا�ستمع  قد  الأخري  اأن هذا   )2014(

التعذيب و�سوء املعاملة يف حالت الإرهاب امل�ستبه فيها اأو تهديدات الأمن 

القومي. ويف هذه احلالت، يتفق الفريق العامل مع املقرر اخلا�ص املعني 

اأثناء  املعاملة  و�سوء  للتعذيب  ممار�سة  مالحظة  ميكن  حيث  بالتعذيب، 

97
العتقال والحتجاز.

العرتاف.حتت.الإكراه
العرتاف حتت الإكراه عادة ما يتم يف اللحظات الأوىل من العتقال، 

يف  التعذيب  مناه�سة  جلنة  عربت  وقد  النظرية  احلرا�سة  فرتة  اأثناء  اأي 

مالحظاتها اآنفة الذكر عن اأنها ت�سعر بالقلق لأن من ال�سائع جداً، يف نظام 

اأن العرتاف ي�سكل دلياًل ي�سمح  التحقيق املعمول به يف املغرب يالحظ 

العديد  ا�ستناد  اللجنة عن قلقها من  مبالحقة �سخ�ص ومبعاقبته. وتعرب 

الإرهاب،  بق�سايا  ما يتعلق  وخا�سة  اعرتافات  اإىل  اجلنائية  الإدانات  من 

مما يهيئ ظروفًا من �ساأنها اأن ت�سجع اللجوء اإىل التعذيب واإ�ساءة معاملة 

ال�سخ�ص امل�ستبه فيه.

ويالحظ املقرر اخلا�ص املعني مب�ساألة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو 

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة يف تقريره ل�سنة 2014 اأن« نظام الق�ساء 

96. مرجع مذكور

97. مرجع مذكور
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املغربي يعتمد كثريا على العرتافات بو�سفها اأهم دليل لدعم الإدانة، علما 

باأن املادة 293 من قانون الإجراءات اجلنائية يحظر قبول اأي اعرتاف اأو ت�رضيح 

ا�ستخدام  اإىل  ت�سري  ال�سكاوى  لكن  الدويل.  بالقانون  بالإكراه، عمال  ُينتزع 

موظفي الدولة التعذيب للح�سول على اأدلة اأو اعرتافات اأثناء املرحلة الأولية 

من ال�ستجواب، خا�سة يف ق�سايا مكافحة الإرهاب اأو الأمن الداخلي«.

ال�صجل.ومراقبة.اأماكن.الحتجاز
احلرا�سة  تدابري  املو�سوعني حتت  لالأ�سخا�ص  الأ�سا�سية  ال�سمانات  من 

النظرية، وكما ورد يف املادة 66 من قانون امل�سطرة اجلنائية، م�سك �سجل 

التي ميكن  املحالت  امللك يف جميع  وكيل  بتوقيع  وتذيل  ترقم �سفحاته 

الفريق العامل  اأن  اأن يو�سع فيها الأ�سخا�ص حتت احلرا�سة النظرية، غري 

»وجود  ال�رضطة  ملراكز  زيارته  اأثناء  لحظ  التع�سفي  بالعتقال  املعني 

للحرا�سة  الإداري  ال�سجل  يف  ل�سيما  ال�سجالت،  يف  خطرية  خمالفات 

النظرية الإدارية«. كما لحظ فريق العمل وجود جمموعة من الت�سحيحات 

الت�سحيح  و�سائل  با�ستخدام  اأو  باليد  اإما  ال�سجالت  هذه  يف  الوا�سحة 

.
98
ال�سائلة، ف�سال عن مغالطات اأخرى

العنف.جتاه.الأطفال
بالتقريرين  املتعلقة  النهائية  مالحظاتها  يف  الطفل  حقوق  جلنة  عربت 

رقم  القانون  جتاه  بارتياح  �سعورها  عن  للمغرب  والرابع  الثالث  الدوريني 

اأنها  التعذيب و�سوء املعاملة، غري  04-43 لعام 2006، الذي يعّرف ويجّرم 

عربت عن �سعورها بقلق عميق لكون العديد من الأطفال، وخا�سة اأطفال 

ال�سوارع، ما زالوا عر�سة ل�سوء املعاملة يف مراكز ال�رضطة. 

98. مذكور
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رابعا : خال�سات �تو�سيات
هكذا ميكن اأن نالحظ اأن خمتلف تقارير الهيئات التعاهدية والإجراءات 

اخلا�سة تبدي مالحظات تتعلق مبمار�سات خملة بال�سمانات التي يكر�سها 

القانون املغربي لفائدة املو�سوعني رهن العتقال الحتياطي كما ت�سري اإىل 

املجال  للمغرب يف هذا  الدولية  اللتزامات  هناك ممار�سات ل حترتم  اأن 

منها:

الد�لية  �اللتزامات  الوطنية  للقوانني  مناق�سة  ممار�سات   .1
للمملكة 

والحتجاز •• لالعتقال  املنظمة  القانونية  الإجراءات  احرتام  عدم 

ومدة  العتقال  وبيانات  بتواريخ  يتعلق  ما  ل�سيما  وال�ستنطاق، 

؛
99
احلرا�سة النظرية املفرطة

انتزاع اعرتافات عن طريق الإكراه خ�سو�سا يف الق�سايا اأمن الدولة ••

؛
100

اأو الإرهاب

معاناة الأطفال، ل�سيما اأطفال ال�سوارع، من �سوء املعاملة يف مراكز ••

 .
101

ال�رضطة

2. عوامل م�ساعدة على ارتكاب اأفعال التعذيب ��سوء املعاملة 
التعذيب •• لدعاءات  العامة  والنيابة  للق�ساة  التلقائية  الإحالة  عدم 

؛
102

على اخلربة الطبية

99. CAT, par.14/ GTDA, par.25 et Rapport Méndez, par.15.

100. CAT, par.10 et 17 /GTDA, par.25 et Rapport Méndez, par.13 et 14.
101. CRC, par.34
102. CDH, par.23 / GTDA, par.32et Rap. Méndez, par.27.
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التعذيب يف مرحلة عر�ص •• التظلم من  املمار�سة،  زاوية  ح�رض، من 

؛
103

امل�ستبه فيه على النيابة العامة اأو ق�ساء التحقيق

عدم القيام بتحقيقات فعلية يف ادعاءات التعذيب، مما ينتج عنه ••

.
104

�سعف املتابعات واإدانة مرتكبي اأفعال التعذيب اأو �سوء املعاملة

طريق •• عن  منتزعة  اعرتافات  على  املبنية  املحا�رض  ا�ستبعاد  عدم 

.
105

الإكراه، علما باأن القانون ين�ص على اإلغائها

الأوىل •• ال�ساعات  يف  حمام  موؤازرة  على  املوقوفني  ح�سول  عدم 

.
106

لالعتقال

وقد ت�سمنت خمتلف التقارير تو�سيات للمغرب تهم ا�ستفادة املو�سوعني 

حتت احلرا�سة النظرية من خمتلف ال�سمانات الأ�سا�سية من و�سول للمحامي 

اإىل  الو�سول  القانونية، واحلق يف  للم�ساعدة  وال�ستفادة من نظام فعلي 

اإ�سافة  اأ�رضة املحروم من حريته باعتقاله ومكان احتجازه،  طبيب واإخبار 

اتخاذ الإجراءات ال�رضورية الفورية للتحقيق يف ادعاءات التعذيب وم�ساءلة 

تدابري  اتخاذ  التو�سيات  هذه  من  كما  ح�سوله.  تاأكد  اإذا  فيه  املتورطني 

ل�سمان م�سك ال�سجالت واملحا�رض وجميع الوثائق الر�سمية املتعلقة باعتقال 

واحتجاز الأ�سخا�ص باأكرب قدر من ال�رضامة، ف�سال عن تو�سيات اأخرى تهم 

قدرة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على �سمان مراقبة جميع اأماكن 

الحتجاز بفعالية، ومتابعة نتائج هذه الرقابة، اإىل غري ذلك من التو�سيات

واحلرا�سة  بالتوقيف  ال�سلة  ذات  الأ�سا�سية  ال�سمانات  اأن  يبدو  هكذا، 

توازن  اإىل حتقيق  الرامية  الإجراءات  من  الكثري  تتطلب  زالت  ما  النظرية 

103. Rapport Méndez, par, 28
104. CDH, par.23 et Rapport Méndez, par.28.
105. CDH, par.23 / CAT, par, 17 et GTDA, par.30, 31 et34
106. CDH,par.25 ,CAT,par.10,GTDA,par.22 et Rapport Méndez, par.26 et 32.
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فعال بني �سون احلقوق واحلريات، وم�ستلزمات البحث ومكافحة اجلرمية، 

وخا�سة على امل�ستويات التالية:

تقييد •• اإىل  يهدف  اإجراء  اأي  �رضورة اإ�رضاف �سلطة ق�سائية على 

احلرية.

لالعتقال •• املنظمة  القانونية  الإجراءات  احرتام  على  احلر�ص  �رضورة 

وبيانات  بتواريخ  يتعلق  ما  ل�سيما  وال�ستنطاق،  والحتجاز 

العتقال ومدة احلرا�سة النظرية؛

الإكراه، •• املبنية على اعرتافات منتزعة عن طريق  املحا�رض  ا�ستبعاد 

خ�سو�سا يف الق�سايا اأمن الدولة اأو الإرهاب؛

لدعاءات •• العامة  والنيابة  للق�ساة  التلقائية  الإحالة  على  التاأكيد 

التعذيب على اخلربة الطبية؛

ومالحقة •• التعذيب  اأعمال  يف  للتحقيق  ملمو�سة  خطوات  اتخاذ 

مرتكبيه ومعاقبتهم، وكذا يف حالت العتقال والحتجاز التع�سفية؛

َهبة ونزيهة وفعالة على وجه ال�رضعة •• التاأكيد على اإجراء حتقيقات ُم�سْ

يف جميع مزاعم التعذيب و�سوء املعاملة التي يتعر�ص لها �سجناء 

وحمتجزون، وكذلك يف جميع احلالت الأخرى.

اأدلة •• اإىل  اجلنائية  الإدانات  ا�ستناد  ل�سمان  الالزمة  التدابري  اتخاذ 

اأخرى غري اعرتافات املتهم، خا�سة حينما يرتاجع املتهم عن اعرتافاته 

اأثناء املحاكمة، واأل يعتد بالت�رضيحات املنتزعة حتت التعذيب كدليل 

ميكن ا�ستخدامه اأثناء الإجراءات؛

اإتاحة ح�سول املوقوفني على موؤازرة حمام)ية( يف ال�ساعات الأوىل ••

لالعتقال، دون اإذن م�سبق، وال�سماح له بالطالع على كافة الوثائق 
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التي تخ�ص موكله. اأو موكلته؛

اإن�ساء نظام فعلي للم�ساعدة القانونية املجانية، ي�ستفيد منه ب�سفة ••

خا�سة الأ�سخا�ص املعر�سون للخطر اأو املنتمون اإىل فئات �سعيفة، 

)ة( •• طبيب  اإىل  النظرية  احلرا�سة  رهن  املوقوفني  و�سول  احرتام 

لطلبات  وال�ستجابة  التمديد،  للتوقيف وحلظ  الأوىل  الوهلة  منذ 

اخل�سوع خلربة طبية؛ 

احرتام احلق يف اإ�سعار اأ�رضة ال�سخ�ص املحروم من حريته باعتقاله ••

ومبكان احتجازه ومثوله اأمام قا�ص. 

ال�رضامة يف تدابري �سمان م�سك ال�سجالت واملحا�رض وجميع الوثائق ••

اأن تدون فيها  الأ�سخا�ص على  باعتقال واحتجاز  املتعلقة  الر�سمية 

جميع العنا�رض املت�سلة بالعتقال والحتجاز واأن ي�سهد عليها كل 

من �سباط ال�رضطة الق�سائية وال�سخ�ص املعني.

التحديد الدقيق لبع�ص ن�سو�ص امل�سطرة اجلنائية على غرار الف�سل ••

اخلا�ص بحالت  التلب�ص.

تعرف •• التي  للجرائم  تقلي�ص مدد احلرا�سة النظرية خا�سة بالن�سبة 

مددا ت�سل اإىل 96 �ساعة قابلة للتمديد.

اأماكن •• لر�سد  الوطنية  الآلية  متكن  التي  ال�رضورية  ال�رضوط  توفري 

وتفتي�سها  الحتجاز  اأماكن  جميع  مراقبة  �سمان  على  الحتجاز 

بفعالية، ومتابعة نتائج التفتي�ص هذه. كما ينبغي اأن تت�سمن الآلية 

 
107

املذكورة زيارات دورية ومفاجئة يقوم بها مراقبون وطنيون ودوليون

ملنع حدوث التعذيب وغريه من �رضوب العقوبة اأو املعاملة القا�سية 

107. اأع�ساء اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب اخلا�سة بالأمم املتحدة.
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اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛

�رضورة عمل الدولة على ح�سور هذه الزيارات من قبل اأطباء �رضعيني ••

مدربني على ك�سف عالمات التعذيب؛

احلرا�سة •• حتت  ال�سماح لهيئات املجتمع املدين بزيارة اأماكن الو�سع 

النظرية.





81

اجلزء الثاين: 

د�ر الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب
يف مراقبة تنفيذ ال�سمانات الأ�سا�سية 

خالل ال�ساعات الأ�ىل من الحتجاز
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يكون خطر التعر�ص ل�سوء املعاملة مرتفعا ب�سكل خا�ص خالل ال�ساعات 

الأوىل من الحتجاز لدى ال�رضطة. ففي هذه املرحلة يكون املعتقلون اأكرث 

ه�سا�سة و�سعفا، كما يكون رجال الأمن حتت اأقوى ال�سغوط للح�سول 

.
108

على معلومات من الأ�سخا�ص املعتقلني

تلعب بع�ص ال�سمانات دوراً حا�سمًا يف الوقاية من �سوء املعاملة، خا�سة 

خالل ال�ساعات الأوىل من الحتجاز، كما تقل�ص من اإمكانيات الدعاءات 

الكاذبة �سد ال�رضطة. وت�سمل هذه ال�سمانات الأ�سا�سية:

اإخبار املحتجزين )ات( بحقوقهم )ن(؛ ◀

�سمان الت�سال ال�رضيع مبحام )ية(؛ ◀

اإخطار اأفراد الأ�رضة و / اأو طرف ثالث باعتقال ال�سخ�ص املعني؛ ◀

ال�سماح بفح�ص املحتجز من قبل طبيب لتاأكيد اأو ا�ستبعاد املزاعم  ◀

املحتملة ب�سوء املعاملة وتقدمي امل�ساعدة الطبية، عند القت�ساء.

من  الوقاية  جمعية  من  بتكليف  اأجنزت  م�ستقلة،  درا�سة  اأثبتت  وقد 

الوقاية  هل   « بعنوان  التعذيب،  من  الوقاية  تدابري  تاأثري  لتقييم  التعذيب، 

؟« اأن الوقاية من التعذيب جمدية، مع الت�سديد على اأن 
109

التعذيب جمدية

بع�ص التدابري اأكرث فعالية من غريها. واأظهرت الدرا�سة، يف هذا ال�سدد، اأن 

الذين  الأ�سخا�ص  يكون  مركزية،  مكانة  العرتافات  تعطي  التي  القانونية  النظم  يف   « .108

اعتقلتهم ال�رضطة معر�سني ب�سكل اأكرب للتعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة. متثل تقنيات 

ال�رضطة القائمة على العرتاف خطًرا متزايًدا بالن�سبة للمحتجزين )ات(، مقارنة بالتقنيات التي 

ت�ستند اإىل اأدلة مت جمعها من خالل عملية دقيقة جلمع املعلومات املدعمة. يف الواقع، غالبًا 

ما ت�سجع املقاربات القائمة على العرتاف املمار�سات غري القانونية وت�ساهم يف ثقافة ال�سطط 

ال�رضطة - دليل عملي  لدى  التعذيب: الحتجاز  الوقاية من  «، جلنة  ال�رضطة.  داخل جهاز 

للمراقبة، �ص 9،

https://apt.ch/fr/W/monitoring-police-custody-a-practical-guide/?cat=17 
109. https://www.apt.ch/fr/la-prevention-de-la-torture-ca-marche/
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التعذيب  خطر  من  باحلد  الأقوى  الرتباط  له  الأ�سا�سية  ال�سمانات  تنفيذ 

ا التاأكيد على اأن الوقاية من  وغريه من �رضوب �سوء املعاملة. ومن املهم اأي�سً

التعذيب ل ميكن ح�رضها يف جمموعة من التدابري، بل يجب اأن ت�ستند اإىل 

مقاربة �سمولية تاأخذ يف العتبار الطبيعة الرتابطية بني هذه التدابري املختلفة.

ميثل الحتجاز ال�رضي الو�سع الذي ينم ب�سكل اأكرب عن اإمكانية حدوث 

باملحامي  الت�سال  ال�سمانات مثل  تعترب  لذلك،  املعاملة.  و�سوء  التعذيب 

واإخطار الأقارب )�سمن �سمانات اأخرى( من بني اأكرث التدابري فعالية حلماية 

الأ�سا�سية،  ال�سمانات  ت�سكل  ولذلك،  املحرومني من حريتهم.  الأ�سخا�ص 

منذ بداية العتقال واأثناء الحتجاز لدى ال�رضطة، تدابري رئي�سية حلماية 

الأ�سخا�ص املحتجزين من خطر التعذيب و�سوء املعاملة.

ا اإىل اأن اخلطر يزداد خالل هذه الفرتة يف �سياقات  وجتدر الإ�سارة اأي�سً

امل�سدر  باعتبارها  العرتافات  على  تعتمد  التي  اجلنائية  العدالة  اأنظمة 

الرئي�سي لتجرمي امل�ستبه فيه.

بالإ�سافة اإىل ذلك، ك�سفت الدرا�سة عن وجود فجوة كبرية بني ال�سمانات 

املن�سو�ص عليها يف القانون وتطبيقها يف املمار�سة العملية. ومتثل الآليات 

الختياري  الربوتوكول  مبوجب  املن�ساأة  التعذيب،  من  الوقائية  الوطنية 

العقوبة  اأو  املعاملة  �سوء  �رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  لتفاقية 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة )»الربوتوكول الختياري«( الأكرث قدرة على 

حتليل الأ�سباب العميقة لهذا الق�سور، اإن كانت ناجتة عن ثغرات يف الن�ص 

الت�رضيعي لل�سمانات اأو عن عيوب يف تطبيقها من قبل ال�رضطة، اإن كان 

الإطار القانوين يكفلها. وعلى هذا الأ�سا�ص، ميكن لالآليات الوطنية الوقائية 

لالأ�سخا�ص  اأف�سل  توفري حماية  �ساأنها  التي من  املالئمة  التو�سيات  تقدمي 

املحرومني من حريتهم.
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وقد �سادق املغرب علي ال«الربوتوكول الختياري« يف نونرب 2014، 

تقوم  التعذيب  من  للوقاية  وطنية  اآلية  ان�ساء  عاتقه  على  اأخذ  وبالتايل 

اأماكن احلرمان من احلرية ملراقبة ظروف  بزيارات دورية وفجئية جلميع 

الحتجاز واملعاملة التي يتالقاها الأ�سخا�ص املحرومون من حريتهم بهدف 

حماية حقوقهم وكرامتهم الإن�سانية. وبذلك، يف الفاحت من مار�ص 2018، 

مت اعتماد ون�رض القانون رقم 76.15 املتعلق باإعادة تنظيم املجل�ص الوطني 

حلقوق الإن�سان، والذي �سم اإىل �سالحياته ولية الوقاية من التعذيب.

يهدف هذا الف�سل اإىل درا�سة دور وم�ساهمة الآلية الوطنية للوقاية من 

ال�ساعات  املعاملة يف  التعذيب و�سوء  الوقاية من  املغرب يف  التعذيب يف 

الأوىل من الحتجاز. وين�سب الرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على مهمتها املتمثلة 

يف زيارة اأماكن احلرمان من احلرية. ولن يتطرق هذا الف�سل اإىل منهجية 

الزيارات الوقائية التي تقوم بها تلك الآليات، بل �سريكز على التنفيذ الفعال 

لل�سمانات القانونية والإجرائية خالل فرتة احلرا�سة النظرية.

يف هذا ال�سياق، �ستتم معاجلة ثالثة اأ�سئلة اأ�سا�سية ومتكاملة:

خمافر  ◀ يف  الوقائية  الوطنية  لالآليات  الوقائية  الرقابة  مهمة  هي  ما 

ال�رضطة؟

كيف ميكن لالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مراقبة التنفيذ الفعال  ◀

لل�سمانات عند الحتجاز، وخا�سة من خالل الزيارات؟

ما نوع التو�سيات التي ميكن اأن ت�سدرها الآلية الوطنية للوقاية من  ◀

واجلهات  ال�سلطات  مع  تقيمها  اأن  التي ميكن  والتفاعالت  التعذيب 

الفاعلة الأخرى ذات ال�سلة لتح�سني تنفيذ ال�سمانات الأ�سا�سية؟ 
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اأ�ل. املهمة الوقائية لالآليات الوطنية للوقاية من التعذيب عند 
الحتجاز لدى ال�سرطة

ين�ص الربوتوكول الختياري لتفاقية الأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب يف 

املادة 19 على اأن الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب تتمتع بال�سالحيات 

التالية: »متنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد اأدنـى، ال�سلطات التالية:اأ( 

القيام، على نحو منتظم، بدرا�سة معاملة الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم 

لزم  اإذا  القيام،  بغية   4 املادة  املحدد يف  النحو  على  الحتجاز  اأماكن  يف 

الأمر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛ ب( تقدمي تو�سيات اإىل ال�سلطات املعنية بغر�ص 

حت�سني معاملة واأو�ساع الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم ومنع التعذيب 

وغريه من �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، مع 

مراعاة املعايري ذات ال�سلة التي و�سعتها الأمم املتحدة؛ج( تقدمي اقرتاحات 

ومالحظات تتعلق بالت�رضيعات القائمة اأو مب�ساريع القوانني.«

لذلك، تتمتع الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب ب�سالحيات فريدة للقيام 

بزيارات منتظمة وغري معلنة اإىل جميع اأماكن احلرمان من احلرية يف تراب 

البلد املعني. ومتكنها هذه النظرة العامة من فهم اأف�سل لو�سع الأ�سخا�ص 

املحرومني من حريتهم، والتعرف على الو�سعيات ال�سعبة املحتملة واقرتاح 

التو�سيات الهيكلية الالزمة. وخالل هذه الزيارات، تتمتع الآليات الوقائية 

الوطنية بولوج غري مقيد اإىل اأماكن احلرمان من احلرية. وميكنها الرجوع 

اإىل ال�سجالت واحلديث، على انفراد، مع املحتجزين )ات( وموظفي الأمن، 

عالوة على تقدمي تو�سيات اإىل ال�سلطات بهدف تغيري النظام لتوفري حماية 

اأف�سل حلقوق الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم وكرامتهم الإن�سانية.

اأو�سح ذلك الربوتوكول الختياري، فاإن مهمة  عالوة على ذلك، وكما 

الآليات الوقائية الوطنية اأو�سع من هذه الوظائف الأ�سا�سية الثالث. وهذا 

يعني اأنه ينبغي على الآليات الوقائية الوطنية اعتماد مقاربة �سمولية ت�ستند 
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اإىل حتليل الأ�سباب العميقة لالإ�سكاليات املطروحة اأثناء الحتجاز كما تهدف 

اإىل اإجراء تغيريات قانونية وعملية ممنهجة تعزز حماية كرامة الإن�سان.

اأن  املنا�سب  من  ال�رضطة،  لدى  الحتجاز  حالة  يف  اأهدافها،  لتحقيق 

امللزم  امللزم وغري  الت�رضيعي  الوطنية مبراجعة الإطار  الوقائية  الآليات  تقوم 

بها وم�ساريع  العمل  بالقوانني اجلاري  بدءاً  باحلرمان من احلرية،  املتعلق 

اإىل  و�سول  الأمن  قوات  اأخالقيات  ومدونات  الداخلية  واللوائح  القوانني، 

العمومية ذات  وال�سيا�سات  ال�رضطة  املتعلقة مبمار�سات  والدوريات  الأوامر 

ال�سلة، وغريها.

من جهة اأخرى، واإ�سافة اإىل املعلومات التي مت تلقيها خالل الزيارات اإىل 

اأماكن احلرمان من احلرية، ميكن لالآليات الوقائية الوطنية التحدث والتبادل 

املدين  املجتمع  ومنظمات  )ات( وحماميهم  املحتجزين  اأقارب  اأو  اأ�رض  مع 

العاملة يف هذا املجال، والفئات املهنية املعنية مثل نقابة املحامني والهيئة 

.
110

الوطنية لالأطباء والق�ساة والوكالء العامني وغريهم

كما مت حتديد جانب اأ�سا�سي من الربوتوكول الختياري يف املادة 4 )1(: 

» ت�سمح كل دولة طرف، وفقًا لهذا الربوتوكول، بقيام الآليات امل�سار اإليها يف 

املادتني 2 و 3 بزيارات لأي مكان يخ�سع لوليتها ول�سيطرتها ويوجد فيه 

اأ�سخا�ص حمرومون اأو ميكن اأن يكونوا حمرومني من حريتهم اإما مبوجب اأمر 

�سادر عن �سلطة عامة اأو بناء على اإيعاز منها اأو مبوافقتها اأو �سكوتها )ي�سار 

الزيارات  بهذه  ال�سطالع  ويجري  الحتجاز(.  اأماكن  با�سم  يلي  فيما  اإليها 

بهدف القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هوؤلء الأ�سخا�ص من التعذيب وغريه 

.»
111

من �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

110. هذه القوائم لي�ست �ساملة

111. للح�سول على �رضح مف�سل ملواد الربوتوكول الختياري، جمعية الوقاية من التعذيب : 

الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب - دليل التنفيذ، الف�سل الثاين. 

https://apt.ch/fr/resources/the-optional-protocol-implementation-manual/?cat=17
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بزيارات  بال�سماح  الختياري  الربوتوكول  مبوجب  ال�سلطات  وتتعهد 

الآلية الوقائية الوطنية جلميع اأنواع الأماكن اخلا�سعة لوليتها ومراقبتها 

 اإىل املعلومات )ب�ساأن املحتجزين ومعاملتهم ومكان 
112

ومتكينها من الولوج

الحتجاز،  مكان  عليها  يتوفر  التي  واملعدات  املرافق  وكل  احتجازهم(، 

والت�سال باملحتجزين الذين تختارهم. وُيلزم الربوتوكول الختياري الدول 

الوطنية،  الوقائية  الآلية  عن  ال�سادرة  التو�سيات  ببحث  اأي�سا،  الأطراف، 

 معها حول تدابري التنفيذ املمكنة.
113

والدخول يف حوار

وهكذا، تكون الآليات الوقائية الوطنية، بف�سل هذه ال�سالحيات وهذه 

ال�سلط ال�ستثنائية، اأكرث قدرة على تكوين نظرة عامة حول م�ستوى تطبيق 

ال�سمانات الأ�سا�سية يف البلد واقرتاح مقاربة �ساملة، تت�سمن تغيريات حمتملة 

يف الإطار القانوين، ويف املمار�سات، اأو اعتماد تدابري وقائية حمددة، بهدف 

احلد من خطر التعذيب و�سوء املعاملة �سد اأي �سخ�ص حمتجز.

خا�صيات.الزيارات.الوقائية.لالآلية.الوقائية.الوطنية
اإن زيارات الآليات الوقائية الوطنية وقائية بطبيعتها. وبالتايل، فاإن لها 

اآليات احلماية  اأنواع الزيارات الأخرى التي تقوم بها  خ�سائ�ص متيزها عن 

الداخلية اأو اخلارجية.

وتكمن هذه اخل�سائ�ص يف:

ال�ستباقية )لتحليل نظام الحتجاز ولي�ص فح�ص مزاعم التعذيب اأو  ◀

�سوء املعاملة(؛

النهج التعاوين )الغر�ص من الزيارة هو التوا�سل مع ال�سلطات لتغيري  ◀

املنظومة ولي�ص التنديد بامل�ساكل القائمة(؛

112. املادة 20 من الربوتوكول الختياري

113. املادة 22 من الربوتوكول الختياري



ال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة النظرية باملغرب

89

اختيار القيام بزيارات مفاجئة )من اأجل روؤية واقع املن�ساأة وجتنب اأي  ◀

حتريف اأو تغيري للظروف(؛

التقدم  ◀ تقييم  خالل  من  الوقائي  النظام  فعالية  )ل�سمان  النتظام 

واحلفاظ على احلوار، مع حماية اأي حمتجز)ة( و / اأو موظف )ة( 

من النتقام املحتمل(.

الفعال  للتنفيذ  الوطنية  الوقائية  الآليات  مراقبة  ثانيا. 
لل�سمانات الأ�سا�سية اأثناء الحتجاز 

»اإن اأكرث اآليات الوقاية فعالية هي تلك التي ت�سمن: احتجاز الأ�سخا�ص 

يف اأماكن الحتجاز القانونية والر�سمية فقط؛ واإخبار اأقربائهم اأو اأ�سدقائهم 

الفوري  )ات(  املحتجزين  ات�سال  عليهم؛  بالقب�ص  فورا  )�سديقاتهم( 

مبحام)ية( وفح�ص طبي من قبل طبيب)ة( م�ستقل)ة(؛ اإ�سافة اإىل عر�ص 

.
114

هوؤلء الأ�سخا�ص على الفور على قا�ص )ية(

يف ال�سياق املغربي، مت اإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب �سمن 

الآليات التي يحت�سنها املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان، والتي منحت لها 

�سالحية زيارة جميع اأماكن احلرمان من احلرية، مبا يف ذلك مراكز ال�رضطة.

ال�رضطة  مراكز  اإىل  الزيارات  فعالية  و�سمان  املهمة  هذه  تنفيذ  اأجل  من 

األ  املهم  من  الحتجاز،  الأ�سا�سية خالل  ال�سمانات  تنفيذ  مراقبة  وخا�سة 

تنظر الآلية الوقائية الوطنية اإىل الزيارات باعتبارها غاية يف حد ذاتها. اإنها 

و�سيلة ت�سمح بتحليل عوامل اخلطر وحتديد حلول للتغيري امل�ستدام. وحتى 

تكون هذه الزيارات فعالة، من املهم اأن يتم منذ مرحلة الإعداد التفكري يف 

اأ�ساليب املتابعة املمكنة لكل زيارة. لذلك من املفيد تق�سيم ا�سرتاتيجية املراقبة 

اإىل ثالث »مراحل«، وهي الإعداد والتحليل، والر�سد امليداين، ثم املتابعة.

 Titre original en anglais “Does) 114. هل الوقاية من التعذيب جمدية؟ العنوان الأ�سلي

 .(Torture Prevention Work?”) (Carver et Handl 2016
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1..قبل.الزيارات.-.مرحلة.الإعداد.والتحليل
قبل ال�رضوع يف زيارة اأماكن الحتجاز، من ال�رضوري اأن تكون الآلية 

فيه  تندرج  الذي  والعملي  القانوين  بال�سياق  علم  على  الوطنية  الوقائية 

هذه الزيارات. فمن �ساأن ذلك اأن ي�سمح بتحديد املخاطر املحتملة م�سبقا، 

والأ�سخا�ص الذين قد يكونوا يف حالة ه�سا�سة كبرية. ي�سمح هذا التحليل 

التي حتكم  القوانني واللوائح  بالتعرف على  الوطنية  الوقائية  لالآلية  الأويل 

ا، اأن يكون لدى الآلية  عمليات ال�رضطة وحتديد الثغرات. كما من املهم، اأي�سً

الوقائية الوطنية معرفة جيدة باملعايري الوطنية والإقليمية والدولية املتعلقة 

بحقوق الأ�سخا�ص املحتجزين من قبل ال�رضطة وظروف احتجازهم.

بخ�سو�ص ال�سمانات الأ�سا�سية، اإذا كان القانون اجلنائي ل ين�ص، على 

�سبيل املثال، على حق املو�سوعني واملو�سوعات حتث احلرا�سة النظرية يف 

الوطنية على علم، قبل  الوقائية  الطبيب، �ستكون الآلية  فح�ص من قبل 

احلالة، ميكن  هذه  ويف  اإ�سكال.  يطرح  طبيب  اإىل  الو�سول  اأن  الزيارة، 

لالآلية الوقائية الوطنية اأن تنظر، منذ تلك املرحلة، يف اقرتاح تعديل للقانون 

النظرية من طرف  املو�سوعني واملو�سوعات حتت احلرا�سة  ل�سمان فح�ص 

طبيب م�ستقل منذ حلظة العتقال.

بالإ�سافة اإىل ذلك، اإذا كان القانون يحد من متتع جمموعة معينة من بع�ص 

ال�سمانات الأ�سا�سية، مثل تاأخري حق الت�سال مبحامي يف الق�سايا املتعلقة 

، �ستكون الآلية الوقائية الوطنية على علم باأن هوؤلء الأ�سخا�ص 
115

بالإرهاب

اأكرث عر�سه ل�سوء املعاملة من قبل ال�رضطة للح�سول على اعرتافات.

املفرط ب�سبب اجلرائم ذات  النظرية  اإزاء طول فرتة احلرا�سة  اأي�سًا  بالقلق  اللجنة  ت�سعر   .115

ال�سلة بالإرهاب، اأي 12 يوًما مع اإمكانية الت�سال مبحام بعد �ستة اأيام. جلنة حقوق الإن�سان، 

املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري ال�ساد�ص للمغرب 2016، �ص 4

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?sym
الت�سال  تاأخري  يتم  املغرب  يف   bolno=CCPR%2fC%2fMAR%2fCO%2f6&Lang=en.

باملحامي اإىل اليوم ال�ساد�ص من احلرا�سة النظرية يف احلالت املرتبطة بالإرهاب 
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خالل  من  وخا�سة  طرق،  بعدة  ال�سلة  ذات  املعلومات  جمع  وميكن 

البيانات احلكومية الر�سمية، وتقارير املجتمع املدين، واحلديث مع املجموعات 

ت�سكل  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  الإعالم.  و�سائل  على  عالوة  املعنية،  املهنية 

زيارات الآلية الوقائية الوطنية لل�سجون م�سدًرا مهًما للمعلومات عن حالة 

تنفيذ ال�سمانات الأ�سا�سية، حيث ميكن لأع�سائها التحدث اإىل ال�سجناء 

وال�سجينات اجلدد حول جتاربهم خالل احتجازهم لدى ال�رضطة. وميكن 

ا، من اإمكانية القيام باأعمال اإنتقامية �سد  اأن تخفف هذه املقابالت ،اأي�سً

املحتجزين )ات( الذين قدموا معلومات اإىل فريق الآلية.

املرتبطة  املهم درا�سة املخاطر  العام، من  ال�سياق  حتى يتم فهم وحتليل 

والأ�سخا�ص  والو�سعيات  املمار�سات  ومنها  ال�رضطة،  لدى  بالحتجاز 

املعر�سني للخطر.

اأماكن.الحتجاز.لدى. التي.تزيد.من.املخاطر.يف. املمار�صات. ..1.1

ال�صرطة:
مثل  املمار�سات،  بع�ص  متثل  ال�رضطة،  قبل  من  الحتجاز  حالة  يف 

اأثناء  الإكراه  حتت  والعرتافات  العتقال،  حلظة  املفرطة  القوة  ا�ستخدام 

متزايًدا  خطًرا  متثل  ال�رضي،  والعتقال  خارجها،  اأو  ال�ستماع  جل�سات 

الأ�سخا�ص  املعاملة. وحلماية  �سوء  للتعذيب وغريه من �رضوب  للتعر�ص 

املحتجزين لدى ال�رضطة من هذه املخاطر، تقوم الآليات الوقائية الوطنية، 

قبل الزيارة، بفح�ص الإطار القانوين املتعلق باجلوانب التالية:

ا�ستخدام القوة: خالل ممار�سة مهمتها الرامية اإىل احلفاظ على الأمن،  ◀
يحق لقوات حفظ النظام ا�ستخدام القوة يف بع�ص احلالت املحددة 

بو�سوح. لذلك يجب اأن ينظم القانون هذه املمار�سات وفًقا ملبادئ 

للقوة  ا�ستخدام  اأي  ويعترب  واحليطة.  والتنا�سب  وال�رضورة  ال�رضعية 

خارج هذه احلدود مبثابة �سوء معاملة بل وقد ي�سل اإىل التعذيب.
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اأن  ◀ ال�رضطة، يجب  زيارة خمافر  قبل  د�ر الآلية الوقائية الوطنية: 
تكون الآليات الوقائية الوطنية على اطالع على القوانني التي تنظم 

 يف هذا 
116

الدولية للمعايري  احرتامها  والتحقق من  القوة  ا�ستخدام 

للح�سول  ا،  ال�سعي،اأي�سً الوطنية  الوقائية  لالآلية  كما ميكن  املجال. 

على معلومات حول تنظيم املظاهرات من قبل قوات حفظ النظام 

مثاًل لتقييم هذه املمار�سة.

العرتاف  ◀ متنح  التي  القانونية  النظم  يف  الإكراه:  حتت  العرتافات 
خلطر  عر�سة  اأكرث  ال�رضطة  لدى  املحتجزين  يكون  مركزًيا،  مكاًنا 

التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة. وت�ستخدم ال�رضطة يف هذه 

احلالة القوة املفرطة ل�ستخراج املعلومات من الأ�سخا�ص املوقوفني.

الوطنية حتليل  ◀ الوقائية  لالآلية  ينبغي  د�ر الآلية الوقائية الوطنية: 
ت�ستخدم  العرتافات  كانت  اإذا  ما  ومعرفة  اجلنائية  العدالة  نظام 

كعن�رض اتهام رئي�سي. لأن ذلك قد ي�سجع ا�ستخدام اأفراد ال�رضطة 

اأ�ساليب تع�سفية لنتزاع العرتافات واإيجاد حلول للجرائم.

ف�ساد ال�سرطة �ال�سطط يف ا�ستخدام ال�سلطة: ُيظهر »مقيا�ص الف�ساد  ◀
اأنها  ال�رضطة على  قد �سّنفوا  املواطنني  اأن   

117
العاملي 2011-2010«

املوؤ�س�سة الوطنية الأكرث ف�ساًدا. ويوؤدي الف�ساد اإىل �سعف تطبيق 

ال�رضعية  فقدان  اإىل  بالإ�سافة  املحتجزين،  حقوق  واحرتام  القانون 

. كما ي�سجع على ال�سطط يف ا�ستخدام ال�سلطة. 
118

لدى املواطنني

واخلارجية  الداخلية  واملراقبة  للم�ساءلة  اأنظمة  الدول  تقيم  لذلك، 

ملكافحة الف�ساد وال�سطط يف ا�ستخدام ال�سلطة من قبل ال�رضطة.

116. املبادئ الأ�سا�سية ل�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من قبل املكلفني باإنفاذ القانون. 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.––––
117. Transparency International 2011/2010 : https://www.transparency.org/
gcb201011/infographic
118 .https://www.u4.no/publications/best-practices-in-addressing-police-related-corruption
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من  ◀ الوطنية  الوقائية  الآلية  تتحقق  الوطنية:  الوقائية  الآلية  د�ر 
التدابري التي ت�سمن م�ساءلة اأعوان ال�رضطة من خالل اآليات داخلية 

اأن  كما  املزعومة.  الف�ساد  ق�سايا  يف  التحقيق  ونظام  خارجية،  اأو 

ا اأن يقي من ال�سطط  معرفة وتطبيق مدونة الأخالقيات ميكن اأي�سً

يف ا�ستخدام ال�سلطة.

1.2. حالت.اخلطر.يف.اأماكن.الحتجاز.من.قبل.ال�صرطة:

الحتجاز ال�سري119: وي�سمل احلالت التي »ل ي�ستطيع فيها املحتجز)ة( 
ورمبا  يحتجزونه)ا(  الذين  الأ�سخا�ص  غري  اآخر  �سخ�ص  اأي  مع  التوا�سل 

اأ�سكال  من  �سكل  اأي  اإىل  ي�سري  كما  معه)ا(«.  الآخرين  )ات(  املحتجزين 

اأماكن  تعترب  ل  اأماكن  يف  كان  واإن  به،  املعرتف  وغري  ال�رضي  الحتجاز 

ب�سكل �رضي  املعتقلون  الأ�سخا�ص  ر�سمية. ويكون  اأو غري  احتجاز �رضية 

يف و�سعية ه�سا�سة اأكرب، كما اأنهم معر�سون اأكرث لعدم التمتع بحقوقهم 

لنتزاع  اأو  ملعاقبتهم  املثال،  �سبيل  على  املعاملة،  و�سوء  التعذيب  وخلطر 

العرتافات خارج نظام العدالة اجلنائية.

اأن  من  الوطنية  الوقائية  الآلية  تتحقق  الوطنية:  الوقائية  الآلية  د�ر 
كل  واأن  القانون  يقت�سيها  التي  الر�سمية  الإجراءات  احرتم  قد  الحتجاز 

توقيف، على �سبيل املثال، قد مت وفًقا لقرار من ال�سلطة الق�سائية املخت�سة، 

واأن اأي �سخ�ص مو�سوع حتت احلرا�سة النظرية م�سّجل ومتتع بحقوقه يف 

الت�سال باأ�رضته وحماميه.

A/HRC/13/42 .119 يناير 2010 »ُيف�رّض اأن ال�سخ�ص يكون قد تعر�ص لالحتجاز ال�رضي اإذا قامت 
�سلطات الدولة ب�سفتها الر�سمية، اأو اأ�سخا�ص يت�رضفون مبوجب اأوامرها، اأو باإذن منها اأو مبوافقتها اأو 

دعمها اأو علمها، بحرمان اأ�سخا�ص من حريتهم، اأو يف اأي حالة اأخرى ُين�سب فيها اإىل الدولة عمل اأو 

تق�سري ال�سخ�ص الذي ّنفذ الحتجاز؛ وعندما ل ُي�سمح لالأ�سخا�ص املحتجزين باإجراء اأي ات�سال مع 

العامل اخلارجي »احلب�ص النفرادي«؛ وعندما تنفي ال�سلطات التي تّنفذ الحتجاز اأو املخت�سة، اأو ترف�ص 

تاأكيد اأو نفي حقيقة اأن ال�سخ�ص املحروم من حريته قد ُمنع من الت�سال بالعامل اخلارجي اأو تعمل 

ب�سورة فعلية على اإخفاء هذه احلقيقة عن ذويه اأو املحامني امل�ستقلني اأو املنظمات غري احلكومية مثال، 

اأو ترف�ص تقدمي معلومات عن م�سري اأو مكان ال�سخ�ص املحتجز اأو تعمل على اإخفاء هذه املعلومات«.
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يف  املادية  الظروف  تتنا�سب  ل  الأحوال،  معظم  يف  املادية:  الظر�ف 
خمافر ال�رضطة، مع الختجاز لفرتات طويلة. وذلك حيث اأنه من املفرت�ص 

األ تتجاوز فرتة احلرا�سة النظرية 48 �ساعة، وقد جتدد مرة واحدة ملدة 24 

�ساعة. وبالتايل، فاإن هذه الأماكن غري جمهزة بالبنية التحتية واخلدمات 

الالزمة ل�سمان ظروف احتجاز لئقة ملدة طويلة؛ بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 

اأفراد ال�رضطة غري مدربني للقيام بوظيفة حرا�ص ال�سجن.

الوطنية  الوقائية  الآلية  ت�سمن  اأن  يجب  الوطنية:  الوقائية  الآلية  د�ر 
كرامة  على  تاأثري  ال�رضطة  ملراكز  التحتية  والبنية  املادية  للظروف  يكون  األ 

املحتجزين ول ت�سكل يف حد ذاتها �سوء معاملة، وذلك من خالل مراقبة 

احرتام فرتات احلرا�سة النظرية من جهة، وتوُفر العنا�رض املادية ال�رضورية مثل 

الطعام والإ�ساءة ومكان الراحة، والتهوية وال�سعة اإ�سافة اإىل معدل ال�سكن 

يف زنازين الحتجاز، الخ. للقيام بذلك، يجب اأن تكون الآلية الوقائية الوطنية 

على علم باملعايري الوطنية والدولية ذات ال�سلة )مثل قواعد مانديال(.

لدى. الحتجاز. اأماكن. يف. ه�صا�صة. و�صعية. يف. املجموعات. .1.3

ال�صرطة:
يتعر�ص الأ�سخا�ص يف و�سعية ه�سا�سة- مبن فيهم الن�ساء والأحداث والأجانب 

والأ�سخا�ص ذوو الإعاقات النف�سية اأو اجل�سدية، اإ�سافة اإىل الأ�سخا�ص املثليني 

جن�سيًا - ب�سكل خا�ص خلطر �سوء املعاملة اأثناء و�سعهم حتت احلرا�سة النظرية، 

ا بالظروف املادية والهيكلية لالحتجاز. وقد يتاأثر و�سعهم اأي�سً

اأ�سا�ص لفهم وتن�سيق  التحليل مبثابة  املرحلة من  اأن تكون هذه  يجب 

معارف اأع�ساء الآلية الوقائية الوطنية وموظفيها ب�ساأن ق�سايا الحتجاز، 

والقوانني التي تخ�سع لها ممار�سات ال�رضطة، والتوقعات املرتبطة بحقوق 

املعتقلني وظروف معي�ستهم، وامل�ساطر مثل حفظ ال�سجالت. وهي مرحلة 

حا�سمة للقيام بزيارات وقائية ملخافر ال�رضطة وفهم اإطار تنفيذ ال�سمانات 

الأ�سا�سية خالل الحتجاز.
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2..خالل.الزيارات.120-.مرحلة.الر�صد.والتحقق
ميثل تثليث / التحقق من املعلومات �سمة اأ�سا�سية يف منهجية مراقبة 

من  املحرومني  الأ�سخا�ص  لو�سعية  اأف�سل  لفهم  الوطنية  الوقائية  الآلية 

الوطنية على  الوقائية  الآليات  اإذا ما حر�ست  احتجازهم.  حريتهم ونظام 

دقة املعلومات التي يتم جمعها خالل الزيارات، تكون قادرة، بعد ذلك، على 

�سياغة التو�سيات املنا�سبة وامل�ساهمة، يف اإطار حوارها مع ال�سلطات، يف 

حت�سني معاملة وظروف الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم.

تعترب مراقبة التنفيذ الفعال لل�سمانات القانونية والإجرائية جزًءا ل يتجزاأ من 

 وكذلك ال�سجون ب�سكل غري مبا�رض.
121

زيارات الآلية الوقائية الوطنية ملخافر ال�رضطة

فما الذي ينبغي اأن تركز عليه الآلية الوقائية الوطنية من خالل مراقبة 

تنفيذ ال�سمانات خالل الحتجاز؟:

◀ 122
قانونية الحتجاز

الإبالغ باحلقوق ◀

اإخطار الأ�رضة، ◀

الت�سال باملحامي،  ◀

الفح�ص الطبي ، ◀

اآليات ال�سكاوى امل�ستقلة، ◀

حمامي،  ◀ وجود  املقر،  )املدة،  ال�رضطة  قبل  من  ال�ستماع  عمليات 

الإخبار باحلقوق،...(.

I 120. امللحق

121. ملزيد من املعلومات حول منهجية زيارات مراكز الحتجاز التابعة لل�رضطة، انظر »الحتجاز 

https://apt.ch/fr/resources/monitoring- police- من قبل ال�رضطة، دليل عملي للمراقبة

custody-a-practical-guide/?cat=17
122. الإحالة على الف�سل الأول
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مقت�سيات  وجود  من  ا  اأي�سً الوطنية  الوقائية  الآلية  تتاأكد  اأن  يجب 

حمددة للتعرف على حالت اله�سا�سة و�سمان ا�ستفادة هوؤلء الأ�سخا�ص 

من ال�سمانات الأ�سا�سية على قدم امل�ساواة مع غريهم ودون متييز. ويجب 

اتخاذ تدابري معينة لفائدة فئات حمددة. فبالن�سبة لالأطفال، على �سبيل 

املثال، »يجب على الدولة اأن ت�سمن ات�سال الأطفال ب�سكل معقول باآبائهم، 

.»
123

واأولياء اأمورهم اأو ال�سلطات امل�سوؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم

هذه  تنفيذ  من  التحقق   / التاأكد  الوطنية  الوقائية  لالآلية  ميكن  كيف 

ال�سمانات اأثناء زيارتها ملخفر لل�رضطة:

اأ..اإجراء.مقابالت.مع.العاملني.باملخفر.واملعتقلني
يجب األ تقت�رض فرق الزيارة على زياراتها للف�ساءات املادية، بل عليها 

اأن تاأخذ يف احل�سبان املمار�سات والإجراءات التي تتبعها ال�رضطة. يجمع 

الزائرون معلومات حول اأن�سطة ال�رضطة التي تت�سمن بع�ص خماطر �سوء 

املعاملة مثل: عمليات العتقال، وعمليات التفتي�ص وال�ستنطاقات وغريها. 

ال�رضطة  املحتجزين )ات( يف خمافر  ويتم ذلك خالل مقابالت فردية مع 

املعلومات  الأحيان، جمع  كثري من  الأ�سهل، يف  اأنه من  من  الرغم  )على 

حول �سلوك ال�رضطة خالل املقابالت مع الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم 

املعتقلني بال�سجون(، اأو مع اأفراد الأمن.

يجري الفريق الزائر مقابالت مع املحتجزين )ات( املوجودين)ات( يف مركز ال�رضطة. 

كقاعدة عامة، اإما اأن يتحدث اأع�ساء الآلية الوقائية الوطنية مع جميع املحتجزين 

اأو ل اأحد، وذلك ملنع احتمال وقوع اأعمال انتقامية. ويف جميع احلالت، يجب 

اإجراء املقابالت مع املحتجزين )ات( يف �رضية وبعيدا عن موظفي الأمن ومبوافقة 

ا على املقابالت مع موظفي الأمن. املحتجز)ة(. ينطبق مبداأ املوافقة اأي�سً

123. املرجع نف�سه، اجلزء 7، النقطة 31 
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ميكن  الحتجاز،  مرحلة  يف  لل�سمانات  الفعال  التنفيذ  من  وللتحقق 

للفريق الزائر طرح الأ�سئلة التالية خالل املقابالت:

التهام  ◀ توجيه  عدم  )يف  بحقوقه)ا(  )ة(  املحتجز  اإخبار  مت  هل 

لنف�سه)ا( - يف التزام ال�سمت - يف الت�سال باأحد الأقارب والقريبات 

وحمامي)ة( اإخباره �سبب القب�ص عليه والتهم التي قد توجه اإليه( 

عند و�سوله اإىل مركز ال�رضطة؟ هل مت ذلك بلغة يفهمها؟

هل ات�سل املحتجز)ة( بعائلته اأو اأحد اأقربائه)ا( بعد احتجازه )ا(؟  ◀

متى متكن من ممار�سة هذا احلق؟ يف اأي ظروف؟ كيف مت الت�سال؟ 

هل كان الت�سال مبا�رضا اأم من خالل و�سيط؟

 كيف متت ممار�سة هذا احلق؟  ◀
124

هل ات�سل املحتجز)ة( مبحاميه؟

اإذا مل يكن لدى ال�سخ�ص الإمكانيات، فهل كان على علم بحقه 

يف احل�سول على م�ساعدة قانونية؟ هل كان قادرا على ال�ستفادة 

من هذا احلق؟

ال�سخ�ص املحتجز من قبل طبيب)ة( لدى و�سوله  ◀ هل مت فح�ص 

اإىل خمفر ال�رضطة؟ اإذا مل يكن الأمر كذلك، فهل طلب اأن يخ�سع 

ال�سخ�ص  اختار  هل  الطبيب؟  هذا  انتماء  هو  ما  طبي؟  لفح�ص 

املحتجز طبيبه، وهل اأتيحت له الفر�سة للقيام بذلك؟

قام  ◀ من  ال�رضطة؟  مركز  يف  املحتجز  ال�سخ�ص  تفتي�ص  مت  كيف 

بالتفتي�ص؟ اأين مت التفتي�ص ؟

هل مت اإخبار ال�سخ�ص املعتقل بو�سائل تقدمي �سكوى، يف حالة �سوء  ◀

املعاملة؟ من كان امل�سوؤول عن تلقي هذه ال�سكوى؟ ما هي الطريقة 

بظروف  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  انظر  الق�سائية،  اخلدمات  اإىل  الو�سول  يف  احلق   .124

لواندا  »مبادئ   - اأفريقيا  يف  املوؤقت  العتقال  خالل  والحتجاز  ال�رضطة  واحتجاز  العتقال 

التوجيهية« - اجلزء 2، النقطة 8 ج.



ال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة النظرية باملغرب

98

التي تقدم بها بال�سكوى؟ هل يخ�سى املحتجز )ة( النتقام يف حالة 

رفعه ل�سكوى؟

التي  ◀ الأ�سئلة  نوع  ال�رضطة؟ ما  قبل  املعتقل من  ا�ستجواب  هل مت 

هل  حا�رضا؟  املحامي  كان  هل  ال�ستجواب؟  هذا  خالل  ُطرحت 

اأخربت ال�سلطة املكلفة بال�ستجواب للمعتقل)ة( من جديد بحقوقه 

و�سبب اعتقاله؟

الزائر مقابالت  الفريق  )ات(، يجري  املحتجزين  املقابالت مع  اإىل  اإ�سافة 

ا مع اأفراد الأمن. الأمر الذي ميكنه من تقييم �رضوط عملهم، وتكوينهم  اأي�سً

ومعارفهم املتعلقة بتنفيذ الإجراءات )ا�ستخدام القوة، التفتي�ص، وت�سجيل 

يكون  اأن  ميكن  الأ�سا�سية.  وبال�سمانات  الخ(  ال�سجالت،  يف  املعلومات 

لالأ�سخا�ص  معاملتهم  اأ�سلوب  على  هامًا  تاأثرياً  الأمن  اأفراد  لظروف عمل 

املحتجزين.

ب..فح�ض.ال�صجالت
يجب اأن يكون فريق الزيارة على دراية باأنواع ال�سجالت التي يتعني على 

.
125

ال�رضطة الحتفاظ بها مبوجب القانون و / اأو النظام الداخلي

توفر ال�سجالت قاعدة بيانات اأ�سا�سية للتحقق من تنفيذ ال�سمانات خالل 

رغم  ال�سجالت،  حفظ  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  ذلك،  ومع  الحتجاز.  فرتة 

اأهميته، ل يكفي يف حد ذاته ل�ستنتاج احرتام اأو انتهاك حقوق الأ�سخا�ص 

املحتجزين. لذلك يجب على فريق الزيارة فح�ص ال�سجالت املتوفرة وحتليل 

املعلومات الواردة فيها يف �سوء املعايري ذات ال�سلة. حيث متثل هذه الوثائق 

موؤ�رضات مهمة �سيتم دجمها يف عملية التحقق )تثليث( من املعلومات.

125. الحتجاز من قبل ال�رضطة، دليل عملي للمراقبة، جمعية الوقاية من التعذيب، الف�سل 

الثاين، ال�سفحة 55
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يجب اأن يتمتع كل معتقل )ة( بال�سمانات التالية:

اإخباره بحقوقه )احلق يف معرفة اأ�سباب اعتقاله اأو احتجازه وال�سلطة  ◀

اأو عند  التي قررت ذلك، واحلق يف الت�سال مبحام من اختياره، 

اإطار امل�ساعدة الق�سائية، احلق يف الت�سال  القت�ساء، مبحام يف 

بقريب )ة(، واحلق يف التزام ال�سمت(؛

اإمكانية اإخطار اأحد اأقربائه اأو طرف ثالث باحتجازه؛ ◀

الت�سال مبحام )ية(؛ ◀

عر�سه على طبيب)ة(. ◀

الوطنية فح�ص  الوقائية  لالآليات  البيانات والتحقق منه، ميكن  لتحليل 

:
126

املعلومات التالية

تاريخ و�ساعة ومكان اعتقال ال�سخ�ص وهوية ال�سلطة التي اتخذت  ◀

القرار واأ�سباب العتقال؛

من  ◀ املحرومني  الأ�سخا�ص  امليالد(  وتاريخ  والعنوان  )ال�سم  هوية 

حريتهم؛

الإخبار باحلقوق يف حم�رض موّقع ح�سب الأ�سول من قبل ال�سلطة  ◀

امل�سوؤولة ومن قبل ال�سخ�ص املحروم من حريته.

عنهم،  ◀ واملفرج  الوافدون  ذلك  يف  مبا  التنقالت،  عن  معلومات 

والتنقيالت وهوية الأعوان امل�سوؤولني عنهم.

مالحظات على احلالة ال�سحية لل�سخ�ص املحروم من حريته وما اإذا  ◀

 قد فح�سه اأم ل؛
127

كان الطبيب

126. قائمة غري �ساملة ونوع ال�سجل الذي يحتوي على هذه املعلومات قد يختلف من مركز 

�رضطة اإىل اآخر وفًقا للت�رضيعات واملمار�سات املعمول بها.

127. »مبادئ لواندا التوجيهية« - اجلزء 4 ، النقطة 16 د.
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الزيارات  ◀ وخا�سة  اخلارجي،  بالعامل  بالت�سال  املتعلقة  البيانات 

)التاريخ، ال�ساعة، املدة وهوية الزائر(. باملحامي و / اأو قريب )ة( من 

ال�سخ�ص املو�سوع رهن احلرا�سة النظرية، ف�سال عن املكاملات الهاتفية.

�سجل الأ�سلحة والأنظمة التي حتكم ا�ستخدام القوة من قبل اأعوان  ◀

قوات حفظ النظام 

املعلومات املتعلقة باحلوادث يف خمفر ال�رضطة. ◀

التفتي�ص  ◀ عمليات  وخا�سة  ال�رضطة،  باإجراءات  املتعلقة  امل�ستندات 

وال�سكاوى  ال�سخ�سية  املمتلكات  وت�سجيل  املمتلكات،  وحجز 

والحتياجات اخلا�سة للمحتجزين )ات(.

غالًبا ما يكون املعتقلون )ات( الذين مل يتم ت�سجيل وجودهم)ن( اأكرث 

عر�سة خلطر التعذيب اأو غريه من �رضوب �سوء املعاملة اأو الختفاء الق�رضي. 

اإىل  الت�سجيل غري الدقيق لفرتة الحتجاز  اإىل ذلك، قد يوؤدي  بالإ�سافة 

احتجاز ال�سخ�ص لفرتة اأطول من الوقت الذي ي�سمح به القانون.

يف املمار�سة العملية، قد يكون لدى خمافر ال�رضطة �سجالت تهم الإدارة 

اليومية ملخفر ال�رضطة، مبا يف ذلك وجبات الطعام واجلولت يف الزنازين 

الخ. كما يتم التحقق من ترتيبات الرتجمة لفائدة املحتجزين)ات( الأجانب.

باإجراءات  املتعلقة  املعلومات  توثيق  اجليدة  املمار�سات  �سمن  ويندرج 

املحتجزين  يحمي  اأن  ذلك  �ساأن  اأن من  باعتبار  بطريقة مف�سلة.  ال�رضطة 

)ات( من �سوء املعاملة، وكذلك ال�رضطة من مزاعم التعذيب و / اأو �سوء 

املعاملة.

ج..املالحظات
اأثناء زيارات اأماكن الحتجاز من قبل ال�رضطة، يقوم الفريق الزائر مبقارنة 

املعلومات التي مت احل�سول عليها خالل املقابالت مع املحتجزين )ات( واأفراد 
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الأمن والطالع على ال�سجالت مع مالحظاتهم اخلا�سة عن الظروف املادية 

يف املكان الذي متت زيارته. 

احرتام  مدى  على  موؤ�رضا  ال�رضطة  مركز  املادية يف  الظروف  تكون  قد 

خا�سة،  غرفة  وجود  يتيح  املثال،  �سبيل  على  الحتجاز.  اأثناء  ال�سمانات 

بعيداً عن ال�ستماع اإىل حرا�ص الأمن، لزيارات املحامني، للمعتقلني )ات( 

اإمكانية ال�ستفادة من حقهم يف الت�ساور مع حماميهم يف �رضية. 

الأ�سخا�ص  اأن  اإىل  ي�سري  الطبي  ال�سجل  كان  اإذا  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

املو�سوعني رهن احلرا�سة النظرية يتم فح�سهم بانتظام من قبل الطبيب فور 

و�سولهم و/اأو قبل نقلهم اإىل اأماكن احتجاز اأخرى، ميكن لالآلية الوطنية 

للوقاية فح�ص املعدات الطبية والغرفة املخ�س�سة لهذه الفحو�سات.

3..بعد.الزيارات.-.مرحلة.املتابعة.والتفاعالت
ل متثل زيارة الرقابة غاية يف حد ذاتها، ولكنها خطوة اأوىل يف عملية 

طويلة الأمد ت�سعى اإىل حماية كرامة الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم من 

خالل احلوار البناء مع ال�سلطات.

يف هذا ال�سياق، ينبغي على الفريق الزائر حتليل ومناق�سة كل املعلومات 

اأو  املقابالت  طريق  )عن  الزيارة  خالل  الوطنية  الوقائية  الآلية  تلقتها  التي 

الطالع على ال�سجل اأو املالحظة املبا�رضة( من اأجل �سياغة تقرير عن الزيارة 

اإر�سال  يتم  ذلك  بعد  لل�سلطات.  ومنهجية  منا�سبة  تو�سيات  يحتوي على 

تقرير الزيارة اإىل املكان الذي متت زيارته وكل �سلطة اأخرى معنية بالتو�سيات.

تقدمي  الزيارة  مكان  اإدارة  من  الوطنية  الوقائية  الآليات  بع�ص  تطلب 

تعليقات على التقرير والتي يتم ن�رضها لحًقا مع التقرير.

العميقة  الأ�سباب  الوطنية  الوقائية  الآلية  تو�سيات  تتناول  اأن  ينبغي 

لالإ�سكاليات التي يطرحها الحتجاز. على �سبيل املثال، يف احلالت التي ل 
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مينح فيها القانون احلق يف الت�سال مبحام منذ حلظة احلرمان من احلرية، 

يجب على الآلية الوقائية الوطنية اأن تو�سي بتغيري الإطار القانوين قبل 

تقييم ممار�سات موظفي اإنفاذ القانون بهذا ال�ساأن.

اإن املحاورين الرئي�سيني لالآلية الوقائية الوطنية هي ال�سلطات التي تتحمل 

م�سوؤولية احلوار مع الآلية يف اإطار تنفيذ تو�سياتها. ومع ذلك، فاإن الآلية 

الوقائية الوطنية تتعاون مع الفاعلني يف جمال ال�سمانات الأ�سا�سية اأثناء 

والوكالء  والق�ساة  املحامني  مثل  املهنية  املجموعات  تعترب  اإذ  الحتجاز. 

العامني �رضكاء لالآلية الوقائية الوطنية يف حتديد العيوب القانونية اأو العملية 

يف جمال ال�سمانات. كما اأن لها اأي�سا دورا حيويا ك�سامن لهذه احلقوق. 

ما  اجلل�سات  بانتظام خالل  ي�ساألوا  اأن  للق�ساة  املثال، ميكن  �سبيل  على 

اإذا كان ال�سخ�ص املحتجز قد ا�ستفاد من هذه ال�سمانات الأ�سا�سية خالل 

مرحلة الحتجاز.

واإىل جانب املجموعات املهنية واملوؤ�س�سات الأخرى مثل الربملان ومنظمات 

املجتمع املدين، ميكن اأن تتعاون و�سائل الإعالم مع الآلية الوقائية الوطنية.

وميكن لالآلية الوقائية الوطنية التفاعل مع �رضكائها من خالل اأ�ساليب 

تفكري  وجل�سات  تكوينية  دورات  تنظيم  ذلك  يف  مبا  للتعاون،  خمتلفة 

لفائدة اأفراد ال�رضطة واملحامني والق�ساة، وور�سات عمل لتبادل الأفكار مع 

املنظمات غري احلكومية واملجموعات املهنية، والتفاعالت مع و�سائل الإعالم 

ال�سمانات  العام بق�سايا  الوعي  الوطنية وزيادة  الوقائية  لتعزيز روؤية الآلية 

اأثناء الحتجاز.

ثالثًا: خال�سات �تو�سيات:
بزيارات  القيام  ت�سمل  تنفيذية  بولية  الوطنية  الوقائية  الآليات  تتمتع 

املنهجية  والتو�سيات  الزيارات  لهذه  الرادع  الأثر  اإن  الحتجاز.  اأماكن  اإىل 
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ال�سادرة عن الالآليات الوقائية نتيجة لهذه الزيارات جتعل من املمكن، على 

املدى الطويل، اإن�ساء جمتمعات يكون فيها خطر التعذيب و�سوء املعاملة 

حمدوًدا.

الأع�ساء  تعيني  ، مع  املغرب عملها  الوطنية يف  الوقائية  الآلية  �ستبداأ 

موؤخًرا يف 21 �سبتمرب 2019. وناأمل اأن ي�ساهم هذا الف�سل، بالإ�سافة اإىل 

الأدلة ال�سرت�سادية للAPT، يف التنفيذ الفعال لولية الوقاية من التعذيب 

يف املغرب.





105

ملحق:

موجز مراحل الزيارات الوقائية
ملخافر ال�سرطة





ال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة النظرية باملغرب

107

I..التح�صري.للزيارة
البحث.وجمع.املعلومات.حول.اأماكن.الزيارة

القوانني واللوائح املعمول بها••

)مدونة ال�سلوك، الت�سل�سل الهرمي، امل�ساطر، احلد الأق�سى ملدة الحتجاز 

من قبل ال�رضطة، وال�سمانات(.

ال�سجالت امل�ستعملة••

)اأنواع ال�سجالت الإجبارية وفًقا للقانون والأنظمة الداخلية(.

معلومات من م�سادر اأخرى••

ال�سجون،  زيارات  اأثناء  املحتجزين  من  عليها  احل�سول  مت  )معلومات 

واملجتمع املدين وو�سائل الإعالم: �سيتم بعد ذلك مقارنة هذه املعلومات 

والتحقق منها من ِقبل فريق الآلية الوقائية الوطنية اأثناء الزيارة اإىل مركز 

ال�رضطة املعني(.

التح�سري الإجرائي

الأهداف العامة واخلا�سة للزيارة••

)يف زيارة اأوىل معمقة لالآلية الوطنية الوقائية، �سيكون الهدف هو جمع 

معلومات عامة عن خمفر ال�رضطة(

تكوين الفريق الزائر••

مهنية  تكوينات  لهم  مركز �رضطة،  لكل  اأع�ساء  ثالثة  يكون  اأن  )ُيف�سل 

متنوعة، »على �سبيل املثال حمام وطبيب وع�سو من املجتمع املدين.« 

�سيتم ا�ستخدام هذه الرتكيبة املتنوعة لتغطية جميع جوانب الحتجاز. 

و�سيتم تعيني واحد من الثالثة رئي�ًسا للبعثة(.
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امل�سائل اللوج�ستية••

النقل  مثل  لفريقه،  اللوج�ستية  امل�سائل  بتن�سيق  البعثة  رئي�ص  )يقوم 

والطعام،..(

املدة املتوقعة••

ا يف ن�سفي  )على الأقل يوم كامل لكل زيارة، وميكن اإجراء الزيارة اأي�سً

مركز  اإخبار  ينبغي  ل  اخلالة،  هذه  ليلية. يف  زيارة  اإىل  بالإ�سافة  يوم 

ال�رضطة بعودة الفريق يف امل�ساء(.

وثائق الهوية، وخطابات التعيني للمهمة، وامل�ستندات الأخرى ذات ••

ال�سلة

املعُدات الالزمة••

II. اأثناء.الزيارة.
الو�صول.اإىل.مركز.ال�صرطة

الو�سول معا••

جتنب التاأخري ••

مقابلة اأولية مع ال�سخ�ص امل�سوؤول عن املخفر••

)رئي�ص بعثة الآلية الوقائية الوطنية: �رضح املهمة، ومراحل الزيارة »املرافق/

املن�ساآت واملقابالت وال�سجالت« والغر�ص من الزيارة(.

)الأ�سئلة التي يجب طرحها: ال�سعة واملوارد، عدد املوظفني وال�سباط، 

م�ساكل  وفئاتهم،  املعتقلني  عدد  العمل،  �ساعات  الهرمي،  الت�سل�سل 

الحتجاز، عدد الزنازين، غرف التحقيق، الإجراءات وال�سمانات »خا�سة 

بالن�سبة لالأطباء واملحامني«، م�ساطر ال�سكايات »اإن وجدت«، ال�سجالت 

الرئي�سية، احلوادث، �سعوبات الإدارة(.
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مراقبة.عامة.لالأماكن
ال�ستقبال، املكاتب، الزنزانات، غرف التحقيق، املراحي�ص، التجهيزات ••

ال�سحية، الخ.

فح�ض.�صجالت.الحتجاز.وغريها.من.الوثائق
حفظ ال�سجالت••

اأنواع ال�سجالت••

مع •• املقابلة  خالل  عليها  احل�سول  مت  التي  املعلومات  مع  املقارنة 

امل�سوؤول.

)غري. املحتجزين. الأ�صخا�ض. مع. الفردية. املقابالت.
م�صحوبني.باأفراد.بال�صرطة.اأو.املوظفني(

�رضية املقابالت، »ل �رضر ول �رضار«، الحرتام، وعدم التمييز.••

العدد  اإىل  )بالنظر  املحتجزين  الأ�سخا�ص  جميع  مع  املقابالت  )اإجراء 

املحدود للمحتجزين يف مراكز ال�رضطة(

اأخذ الوقت الالزم••

اإىل حمام،  »الو�سول  وال�سمانات  العتقال،  عملية  حول  اأ�سئلة  )طرح 

اإخبار الأ�رضة، املثول اأمام القا�سي، الفح�ص الطبي، الخ«(

مقابالت.مع.اأفراد.ال�صرطة.واملهنيني.الآخرين
ظروف العمل )اأوقات العمل، التناوب، املرتبات، الإبعاد، العالقات مع ••

املحتجزين ومع الروؤ�ساء، الخ.(

املثال، يطلب من •• نظام الإدارة، احلوادث، الإجراءات )على �سبيل 

ال�رضطي و�سف يوم عمل منوذجي(.



ال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة النظرية باملغرب

110

املقابلة.النهائية.مع.امل�صوؤول.عن.املركز
» ل �رضر ول �رضار «••

اإنهاء الزيارة ر�سميا.••

مع •• تقرير  اإر�سال  �سيتم  اأنه  و�رضح  اإحلاًحا  الأكرث  الق�سايا  اإثارة 

التو�سيات والأ�سئلة ذات ال�سلة.

)جتنب ال�ستنتاجات النهائية قبل اأخذ الوقت الكايف للمناق�سة والتفكري 

مع الزمالء الآخرين(

III. بعد.الزيارة
تقرير.داخلي••

)يت�سمن معلومات عامة عن مركز ال�رضطة، ونوع الزيارة، وامل�سكالت التي 

مت الوقوف عليها، ونقاط املتابعة والإجراءات ال�رضورية واملعلومات ال�رضية 

»لزيارات املتابعة والتي ل يجب الإعالن عنها«.

تقرير.الزيارة••
اأن ي�سمل: ت�سكيلة فريق الزيارة، تاريخ و�ساعة الزيارة، اأهداف  )يجب 

والتحقق  املعلومات  ا�ستعمالها يف جمع  التي مت  الطريقة  تقييم  الزيارة، 

منها، و�سف مو�سوعي للعنا�رض التي متت مالحظتها اأثناء الزيارة »م�سار 

(.« SMART » اإليها اأدناه «، حتليل املخاطر، وتو�سيات وفقًا لنموذج

متابعة التو�سيات )على ال�سلطات اأن جتيب على التو�سيات يف ••

اأجل حمدد(

)من خالل زيارات املتابعة، واجتماعات مع ال�سلطات ال�سجنية، وح�سب 

م�ستديرة،  موائد  تنظيم  الوطنية  الوقائية  لالآلية  ميكن  املتابعة،  نوعية 

وحوارات عمومية، وحوار مع املجتمع املدين( 
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IV. ما.الذي.يجب.الرتكيز.عليه.خالل.الزيارة

املعاملة
التعذيب وغريه من �رضوب �سوء املعاملة

الحتجاز ال�رضي

ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية )مبا يف ذلك خالل عملية العتقال(

و�سائل الإكراه

التفتي�ص

جل�سات ال�ستماع / ال�ستنطاق

و�سائل النقل

ال�صمانات.الأ�صا�صية
احلق يف اإخبار ال�سخ�ص املحروم من حريته بحقوقه

اإ�سعار طرف ثالث بحرمانه من احلرية 

الت�سال مبحام

الو�سول اإىل الطبيب

ال�صمانات.الإجرائية
�سجالت الحتجاز

اآليات ال�سكاوى

عمليات التفتي�ص

الإجراءات.القانونية
مدة الحتجاز لدى ال�رضطة

املثول اأمام قا�ص

اإجراءات مراقبة طرق اإطالق ال�رضاح
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الظروف.املادية
عدد الزنازين وامل�ساحة املتاحة لكل �سخ�ص

النظافة

التهوية والإ�ساءة

احل�سول على املاء والغذاء

املراحي�ص

الف�سل بني الفئات: ذكر / اأنثى، بالغون / اأحداث

اأفراد.ال�صرطة
مدونة ال�سلوك

التوظيف

التكوين

الزي الر�سمي وحتديد الهوية

الو�صعية.اخلا�صة.لالأ�صخا�ض.يف.و�صعية.ه�صا�صة
الن�ساء

الأطفال

الأ�سخا�ص ذوو الإعاقة )اجل�سدية اأو العقلية(

املر�سى وكبار ال�سن

الأجانب

املتهمون بارتكاب جرائم �سد اأمن الدولة

اآخرون
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املراجع

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.••

اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية ••

اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رضوب ••

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص من الختفاء الق�رضي.••

اتفاقية حقوق الطفل.••

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )�سيداو( .••

اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.••

يتعر�سون •• الذين  الأ�سخا�ص  بحماية جميع  املتعلقة  املبادئ  جمموعة 

لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن.

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون ••

مانديال( 

قواعد بانكوك.••

واملعاملة •• التعذيب  ومنع  بحظر  املتعلقة  والتدابري  التوجيهية  املبادئ 

اأفريقيا )مبادئ روبن  املهينة يف  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو 

اإ�سالند( .
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مبادئ لواندا التوجيهية.••

ن �سبل احل�سول على امل�ساعدة •• مم املتحدة وتوجيهاتها ب�ساأ مبادئ الأ

املعني  املتحدة  الأمم  )مكتب  اجلنائية،  نظم العدالة  القانونية يف 

باملخدرات واجلرمية(

••.A / 71/298 ،2016 ،تقرير املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب

املبادئ الأ�سا�سية حول دور املحامني.••

تقرير املقرر اخلا�ص املعني با�ستقالل الق�ساة واملحامني، تقرير عن بعثة ••

.E / CN.4 / 1998/39 / Add.4 ،اململكة املتحدة

•• CAT ،زيارة اإىل جزر املالديف ،(SPT) تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

OP / MDV / 1 /، 26 فرباير 2009.

••CCPR / C / GC / 32، 2007 ،32 جلنة حقوق الإن�سان، التعليق العام

جلنة حقوق الطفل، التعليق العام CRC / C / GC / 10 ،10، 25 اأبريل 2007••

التوجيه 48/2013 / الحتاد الأوروبي للربملان واملجل�ص الأوروبي، 22 ••

اأكتوبر 2013

قواعد �سلوك موظفي اإنفاذ القانون••

املجال •• يف  العاملني  دور  على  املنطبقة  الطبية  الأخالقيات  مبادئ 

ال�سحي، ل �سيما الأطباء، يف حماية ال�سجناء واملحتجزين من التعذيب 

وغريه من �رضوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، 

القرار RES / A / 194/37، دي�سمرب عام 1982.

بروتوكول اإ�سطنبول، دليل التحقيق الفعال يف التعذيب وغريه من �رضوب ••

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، الأمم املتحدة، 2005
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تو�سيامتوؤمتر توافق الآراء: تدخل الطبيب مع الأ�سخا�ص املحتجزين ••

لدى ال�رضطة«، �سلطة ال�سحة العليا، دي�سمرب 2004،

تقارير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب اإىل عدد من البلدان••

قانون امل�سطرة اجلنائية املغربي••

الد�ستور املغربي••

املادة اجلنائية )من •• العدل واحلريات يف  اأهم منا�سري ودوريات وزارة 

1958 اإىل �ستنرب2016(، 2016

الإن�سان •• الوطني حلقوق  املجل�ص  اجلنائية، مقرتحات  امل�سطرة  قانون 

حول م�سودة م�رضوع القانون

املتعلق ••  76.15 القانون  بتنفيذ  املتعلق   1.18.17 رقم  ال�رضيف  الظهري 

باإعادة تنظيم املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان، اجلريدة الر�سمية عدد 

6652، بتاريخ فاحت مار�ص 2018

•• Comité des droits de l’homme(CDH): CCPR/C/MAR/CO/6.
Observations finales concernant le sixième rapport périodique du 
Maroc.1er décembre 2016

•• Comité contre la torture: CAT/C/MAR/4.Observations finales 
concernant le quatrième rapport périodique du Maroc.21décembre 
2011.

•• Comité des droits de l’enfant : CRC/C/MAR/CO/C/3-4.
Observations finales concernant le troisième et le quatrième 
rapports soumis en un seul document.14octobre 2014.

•• Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa 
mission au Maroc (9-18 décembre 2013).A/HRC/27/48/Add.5.

•• Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Juan E.Méndez), du 
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30 avril 2013. Mission au Maroc. A/HCR/22/53/Add.2.

•• Partenariat de voisinage avec le Maroc 2018-2021, Conseil de 

l’Europe, GR-EXT(2018)4, 16 février 2018.

•• Manuel OPCAT sur la prévention de la torture, APT et IIDH , 

édition 2010 ;

•• Détention par la police, guide pratique de monitoring, APT – 2013.



117

ال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة النظرية 

تقـرير تركيبي لأ�سغال املائدة امل�ستديرة
اخلا�سة بتقدمي الدرا�سة



118



ال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة النظرية باملغرب

119

اخلمي�ش 24 اأكتوبر 2019 بالرباط
من  الوقاية  وجمعية  والدميقراطية  الإن�سان  درا�سات حقوق  مركز  نظم 

التعذيب، �سوي�رضا مائدة م�ستديرة يوم اخلمي�ص 24 اأكتوبر 2019 بالرباط، 

النظرية  احلرا�سة  اأثناء  الأ�سا�سية  »ال�سمانات  حول  اأجنزاها  درا�سة  حول 

امللك وحمامون  امل�ستديرة ق�ساة ووكالء  املائدة  باملغرب«. �ساهم يف هذه 

وحقوقيون للتداول يف حمتويات هذه الدرا�سة ق�سد اإثرائها.

العالقة  الدولية ذات  باملقت�سيات  تتعلق  التي  الق�سايا  الدرا�سة  وتناولت 

حقوق  هيئات  وتو�سيات  املغربي،  القانوين  والإطار  النظرية،  باحلرا�سة 

الآلية  دور  اإىل  اإ�سافة  املغرب،  تقارير  مناق�سة  اأثناء  ال�سلة  ذات  الإن�سان 

الوطنية للوقاية من التعذيب يف هذا املجال.

اجلامعي  الرحيم  عبد  النقيب  الأ�ستاذ  اللقاء  هذا  اأ�سغال  بتي�سري  قام 

الأ�سا�سية  بال�سمانات  املتعلق  املو�سوع  اأهمية  على  البداية  اأكد يف  الذي 

اأي�سا، باعتباره �سغل املمار�سني  خالل احلرا�سة النظرية وراهنيته وتاريخه 

القانونيني وفقهاء اجلامعة وخمتلف ال�سلطات التنفيذية والت�رضيعية، منذ 

عدة عقود. واأو�سح اأن هذا امل�سار اأنتج مكا�سب خالل عدة حمطات، منها 

القوي الذي عرفه املغرب مواكبة لعمل هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة  النقا�ص 

وخمرجات اأ�سغالها، والذي عك�ص مكانة احلرية يف املجتمع ولدى النخب 

املغربية. واأ�ساف اأننا ما زلنا اليوم ن�سهد الحتكاك بني احلرية والعتقال، 

بني القيود التي تو�سع على ممار�سة احلرية وتلك التي تهم العتقال �سواء 

خالل فرتة احلرا�سة النظرية اأو العتقال الحتياطي.

واأ�سار النقيب عبد الرحيم اجلامعي اإىل النقا�ص الذي عرفه املغرب مبنا�سبة 

طرح م�رضوعي اإ�سالح القانون اجلنائي وامل�سطرة اجلنائية يف املدة الأخرية 

اأ�سئلة  نفق  من  اخلروج  تتيح  التي  الو�سيلة  عن  جار  البحث  مازال  حيث 

متعددة منها ما يتعلق مبفهوم احلرية وكيفية وطرق تدبري احلرا�سة النظرية 
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اإ�سافة اإىل �سوؤال �سامل يتعلق بال�سيا�سة اجلنائية ب�سفة عامة وخا�سة يف 

الأ�سا�سية خالل فرتة  ال�سمانات  اأن  واأو�سح  العامة.  النيابة  ا�ستقالل  عهد 

احلرا�سة النظرية مو�سوع الدرا�سة واللقاء تعترب من اأدق الق�سايا املطروحة 

الد�ستورية  واأ�س�سها  ال�سيا�سية  مظاهرها  حيث  من  �سواء  العميق  للتفكري 

وتنزيلها ق�سائيا وحمايتها، والدور الذي يجب اأن ي�سطلع به الق�ساء والنيابة 

العامة والطب والطب ال�رضعي واملحامون واخلرباء، من اأجل حرا�سة نظرية 

عادلة يف مدتها، نظيفة ودالة على ن�سجنا جميعا جتاه حماية احلرية.

ال�سياق �الأهداف
ا�ستهل هذا اللقاء الأ�ستاذ احلبيب بلكو�ص رئي�ص مركز درا�سات حقوق 

الإن�سان والدميقراطية مبداخلة اأو�سح فيها ال�سياق الذي اأجنزت فيه هذه 

الدرا�سة حول ال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة النظرية واأهدافها، مربزا 

اأن ذلك يندرج �سمن مواكبة املركز مل�رضوع اإ�سالح القانون اجلنائي وقانون 

امل�سطرة اجلنائية الذي من املاأمول اأن ياأخذ بعني النظر خمتلف الن�سغالت 

ذات ال�سلة، وخا�سة منها ما يتعلق بال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة 

النظرية وفرتة العتقال الحتياطي.

على  املغرب  مب�سادقة  يتميز  �سياق  يف  الدرا�سة  هذه  تندرج  كما 

الربوتوكول الختياري املتعلق مبناه�سة التعذيب وخمتلف �رضوب �سوء 

املعاملة واملعامالت املهينة، وكذا باإحداث الآلية الوطنية ملناه�سة التعذيب 

باملغرب يف اإطار املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان وتعيني اأع�سائها. كما 

يتميز �سياق اإجناز هذه لدرا�سة وتنظيم الور�سة حولها مبا �سهده املغرب من 

اإ�سالحات ت�رضيعية تعك�ص مدى انفتاح املوؤ�س�سات على حقوق الإن�سان، 

ومن ثمة �رضورة تعزيز هذه الدينامية ومرافقتها وخا�سة من طرف الآليات 

وعلى راأ�سها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
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امل�ساهمة يف  يبتغي  العمل  هذا  اأن  بلكو�ص  احلبيب  الأ�ستاذ  واأ�ساف 

حت�سني املكت�سبات على طريق التقدم يف جمال حقوق الإن�سان ببالدنا، 

مع ما يتطلبه ذلك من تر�سيخ للثقافة احلقوقية، خا�سة و�سط املكلفني 

التي  العملية  املمار�سة  الثقافة يف  ترجمة هذه  والعمل على  القانون  باإنفاذ 

اأن هذه  اأو�سح  التقدم على هذا امل�ستوى. كما  الرئي�سي يف  تعترب املعيار 

�رضكاء  مع  خلت  �سنوات  منذ  ابتداأ  برنامج  من  جزءا  ت�سكل  الدرا�سة 

متنوعني من بينهم جمعية الوقاية من التعذيب. كما ت�سكل هذه الدرا�سة 

حمطة �سمن حمطات متعددة مت ال�رضوع فيها منذ �سنتني ب�رضاكة مع 

املديرية العامة لل�سجون واإعادة الإدماج، والتي عملت، من خالل ور�سات 

باملغرب  ال�سجنية  املوؤ�س�سات  اأطر  تعزيز متلك  اإىل  ترمي  متعددة  تكوينية 

واأطبائها للمعايري واملمار�سات الف�سلى للتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية 

من التعذيب والآليات الأخرى ذات ال�سلة.

ويف الأخري اأو�سح رئي�ص مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية اأن 

الإرادة ال�سيا�سية يف اإجناز الإ�سالحات املن�سودة يف جمال حقوق الإن�سان 

اإ�سافة اإىل توفري الإمكانات  اأن ترجمتها تتطلب،  ذات اأهمية كربى، غري 

ذلك  باعتبار  املالئم،  التكوين  وتكوينه  الب�رضي  بالعن�رض  العناية  املادية، 

�رضوريا وحا�سما على طريق التقدم.

ال�سمانات يف القانون الد�يل �د�ر جمعية الوقاية من التعذيب
ال�سمانات يف القانون الدويل ودور جمعية الوقاية من التعذيب كان عنوان 

وال�رضق  اأفريقيا  �سمال  ق�سم  م�سوؤولة  �سم�ص،  يا�سمني  الأ�ستاذة  مداخلة 

الأو�سط جلمعية الوقاية من التعذيب التي يوجد مقرها يف �سوي�رضا.

التعذيب كمنظمة غري  الوقاية من  اأعطت نبذة عن جمعية  البداية  يف 

حكومية تاأ�س�ست �سنة 1977 من طرف امل�رضيف واملحامي ال�سوي�رضي جان 

�سوء  من �رضوب  وغريه  التعذيب  من  الوقاية  جهود  لدعم  غوتييه  جاك 
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املعاملة يف العامل، فكان لها كبري التاأثري يف هذا املجال حيث اأ�سبحت تقدم 

واملوؤ�س�سات  واحلكومات  الدولية  املنظمات  ملختلف  وخرباتها  ا�ست�ساراتها 

والآليات  املعايري  اعتماد  يف  قوي  ب�سكل  ت�ساهم  كما  وغريها.  الوطنية 

الدولية والإقليمية يف هذا املجال، علما اأنها كانت وراء اعتماد والربوتوكول 

الختياري املتعلق بالوقاية من التعذيب.

يف  �ساهمت  متثلها  التي  اجلمعية  اأن  اإىل  �سم�ص  الأ�ستاذة  واأ�سارت 

الختياري  الربوتوكول  هذا  على  امل�سادقة  اإىل  ال�ساعية  املغربية  الدينامية 

الدويل على  امل�ستوى  �ساعدت على  واأنها  الوقائية،  الوطنية  الآلية  واإن�ساء 

القيام بخطوات مهمة على درب منع التعذيب يف اأماكن الحتجاز الذي ل 

توجد اأي دولة يف العامل يف مناأى عنه. 

كما اأ�سارت يا�سمني �سم�ص اإىل الدرا�سة التي اأ�رضفت عليها جمعية الوقاية 

من التعذيب حول جدوى الوقاية من التعذيب، وهي درا�سة جمعت الأدلة 

لتخل�ص  و2014   1984 عامي  بني  ت�سل  مرحلة  بخ�سو�ص  دولة   16 من 

الحتجاز  مرحلة  الأ�سا�سية خالل  ال�سمانات  واأن  الوقاية جمدية،  اأن  اإىل 

ذات اأهمية كربى وخا�سة منها ما يتعلق باإخبار املحتجز بحقوقه، واإ�سعار 

اأقاربه باعتقاله وحق ات�ساله مبحام وعر�سه على طبيب،  اأحد  اأو  عائلته 

وكل ذلك منذ ال�ساعات الأوىل من الحتجاز.

ومن جهة اأخرى اأبرزت الأ�ستاذة �سم�ص اأن الدرا�سة مو�سوع هذا اللقاء 

تندرج �سمن مواكبة الدينامية التي يعرفها املغرب يف هذا ال�سدد، من اأجل 

امل�ساهمة يف تفعيل ال�سمانات امل�سار اإليها منذ ال�ساعة الأوىل من احلرمان 

من احلرية �سواء ما تعلق منها باإبالغ املو�سوع حتت احلرا�سة النظرية بحقوقه 

)�سفويا حلظة العتقال، وكتابيا و�سفهيا يف املخفر( مبا فيها احلق يف التزام 

ل  لغوي  �سجل  ا�ستعمال  وعدم  باملجان  مرتجم  من  وال�ستفادة  ال�سمت 

يفهمه املعني بالأمر اإ�سافة اإىل ال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة النظرية. 
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واعتربت م�سوؤولة ق�سم �سمال اإفريقيا وال�رضق الأو�سط جلمعية الوقاية 

من التعذيب اأن الآليات الوقائية من التعذيب هي الأكرث قدرة على حتليل 

نقط الق�سور يف تنفيذ ال�سمانات الأ�سا�سية امل�سار اإليها وبلورة التو�سيات 

بخ�سو�سها، لكونها قادرة على زيارة كل اأماكن الحتجاز والطالع اأكرث 

من غريها على الأو�ساع وامللفات ذات ال�سلة.

اإىل ثالث نقط رئي�سية، ت�سيف  الدرا�سة، فيتطرق  الثاين من  اأما اجلز 

املتدخلة، وتتعلق مبهمة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكيف ميكنها 

ممار�سة مراقبة الأجهزة ل�سمان احرتام ال�سمانات الأ�سا�سية خالل مرحلة 

اأن ت�سدرها هذه الآلية يف  احلرا�سة النظرية ونوع التو�سيات التي ميكن 

هذا املجال والعالقات التي ميكن اأن تقيمها مع ال�سلطات واجلهات الفاعلة 

الأخرى لتفعيل هذه التو�سيات على اأر�ص الواقع.

�تو�سيات  مالحظات  خالل  من  املغرب  يف  النظرية  احلرا�سة 
الهيئات الأممية

وع�سو  جامعي  اأ�ستاذ  بلماحي،  اإدري�ص  الأ�ستاذ  اأو�سح  جهته،  ومن 

الوقاية من  اأن  والدميقراطية  الإن�سان  ملركز درا�سات حقوق  املديرية  الهيئة 

ا�ستباقية ملنع  اإجراءات  اتخاذ  الدول  املعاملة، تقت�سي من  التعذيب و�سوء 

حدوثه، وذلك من خالل توفري �سمانات اإجرائية كو�سيلة اأ�سا�سية لتحقيق 

تلك الوقاية، والتي ميكن اإجمالها يف ثالث فئات، تعد من اأ�سا�سيات �رضعية 

؛  جهة  من  العتقال/التوقيف  اأماكن  مبقومات  الأمر  ويتعلق  العتقال. 

اإىل  اإ�سافة  ثانية؛  والبحث عن الأدلة بطرق بعيدة عن الإكراه من جهة 

متكني املعتقل من و�سائل الدفاع.

وتو�سيات  مالحظات  من  انطالقا  ال�سمانات  تلك  املتدخل  تناول  وقد 

الهيئات  الإن�سان، �سواء منها  ال�سلة مبجال حقوق  الهيئات الأممية ذات 
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التعاهدية اأو جمموعات العمل اأو املقررين اخلا�سني، وذلك بهدف امل�ساهمة 

يف التفكري يف امل�سالك املنا�سبة لبناء ثقافة موؤ�س�ساتية حتظر جميع اأ�سناف 

التعذيب و�سوء املعاملة. 

الهيئات  وتو�سيات  مالحظات  بخ�سو�ص  بلماحي  الأ�ستاذ  اقت�رض 

وال�سادرة  النظرية  احلرا�سة  مبرحلة  ال�سلة  ذات  املالحظات  على  الأممية، 

عن الهيئات التعاهدية، من خالل مناق�ستها لعدد من التقارير الدورية التي 

قدمتها اململكة املغربية، وتقارير الإجراءات اخلا�سة والبالغات املوجهة �سد 

املغرب يف اإطار املادة 22 من اتفاقية مناه�سة التعذيب، م�سريا اإىل اأن جلنة 

مناه�سة التعذيب اأ�سدرت 12 قرارا، منها اثنان فقط يف �سالح املغرب.

ولعل من اأهم هذه املالحظات يو�سح الأ�ستاذ اإدري�ص بلماحي تتعلق 

مبمار�سات مناق�سة للقوانني الوطنية واللتزامات الدولية للمملكة، من قبيل 

عدم احرتام الإجراءات القانونية املنظمة لالعتقال والحتجاز وال�ستنطاق، 

ل�سيما ما يتعلق بتواريخ وبيانات العتقال ومدة احلرا�سة النظرية املفرطة، 

اأو  الأمنية  الق�سايا  يف  خ�سو�سا  الإكراه  طريق  عن  اعرتافات  وانتزاع 

الإرهاب، اإ�سافة اإىل معاناة الأطفال، وخا�سة اأطفال ال�سوارع، من �سوء 

املعاملة يف مراكز ال�رضطة.

ومن �سمن هذه املالحظات، اأي�سا، عوامل م�ساعدة على ارتكاب اأفعال 

التعذيب و�سوء املعاملة، من قبيل عدم الإحالة التلقائية للق�ساة والنيابة العامة 

لدعاءات التعذيب على اخلربة الطبية وفق ما تقت�سيه توجيهات بروتوكول 

عر�ص  مرحلة  يف  التعذيب  من  التظلم  املمار�سة،  يف  وح�رض،  اإ�سطنبول، 

بتحقيقات  القيام  التحقيق، وعدم  اأو ق�ساء  العامة  النيابة  فيه على  امل�ستبه 

فعلية يف ادعاءات التعذيب، وعدم ا�ستبعاد املحا�رض املبنية على اعرتافات 

منتزعة عن طريق الإكراه، �سدا على ما ين�ص عليه القانون يف هذا ال�ساأن، 

وعدم ح�سول املوقوفني على موؤازرة حمام يف ال�ساعات الأوىل لالعتقال.
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املقومات  اإىل  بلماحي  الأ�ستاذ  تطرق  مداخلته  من  الثاين  اجلزء  ويف 

منه.  والوقاية  التعذيب  ملناه�سة  �ساملة  موؤ�س�ساتية  ثقافة  لبناء  املعيارية 

واأكد يف هذا ال�سدد على اأن ثقافة حقوقية/قانونية ت�ستلزم القيام مبجموعة 

الوطنية  القوانني  مقت�سيات  من  وم�ستمدة  بينها  فيما  مرتابطة  اإجراءات 

بالأ�سا�ص  مركزا  ال�سلة،  ذات  الدولية  البالد  والتزامات  املفعول،  ال�سارية 

على متطلبات اتفاقية مناه�سة التعذيب، وما يرتبط بها �سواء يف املجال 

التعاهدي اأو تقارير الإجراءات اخلا�سة. 

املعيارية  املنظومة  اأن  اإىل  املداخلة،  �ساحب  يوؤكد  الإ�سارة،  جتدر 

واملوؤ�س�ساتية الوطنية ذات ال�سلة باحلرا�سة النظرية، وان كانت بحاجة اإىل 

عدة مالءمات ويف مقدمتها مع الباب الثاين من الد�ستور املتعلق بتاأطري 

»احلريات واحلقوق الأ�سا�سية«، فاإنها تبقى �ساحلة ملمار�سة جيدة، انطالقا 

مبوازاة  النظرية،  احلرا�سة  جمال  عرفه  الذي  امل�سطرد  التطور  روح  من 

قبل هيئة  النظري، من  التاأ�سيل  قبيل  موؤ�س�ساتية عملية، من  اإ�سالحات 

النظامية  العتقال  واأماكن  التع�سفي  العتقال  لدللة  امل�ستقلة،  التحكيم 

اأعلى  من  �سيا�سي  كقرار  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  اأو  النظامية...  وغري 

�سلطة يف البالد، وكذا اإحداث املكتب املركزي لالأبحاث الق�سائية لإ�سفاء 

مزيد من ال�رضعية على عمل مديرية مراقبة الرتاب الوطني.

واعترب املتدخل اأن بناء ا�سرتاتيجية �ساملة للوقاية من التعذيب يتطلب 

يعني  مبا  للتعذيب،  ال�سامل  احلظر  منها  عدة حماور  حول  تتمحور  اأن 

ا�ستبعاد  و�رضورة  املعاملة،  و�سوء  التعذيب  اأفعال  جلميع  عام  حظر  من 

الإكراه،  طريق  عن  العرتافات  وانتزاع  ال�ستجواب  طرق  من  التعذيب 

اإ�سافة اإىل ترتيب الآثار القانونية على العرتافات املنزوعة بوا�سطة الإكراه، 

اأي با�ستبعادها من الأدلة املقدمة اأمام املحكمة.
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تعترب  التي  الحتجاز.  لأماكن  امل�ستمرة  باملراقبة  الثاين  املحور  ويتعلق 

حجر الزاوية للوقاية من التعذيب و�سوء املعاملة. وتتنوع هذه املراقبة، بني 

رقابة داخلية )اأو ذاتية( تقوم بها الأجهزة ال�ساهرة على اإدارة تلك الأماكن، 

اأو رقابة ق�سائية لتلك الأماكن �سواء للتاأكد من �رضعية اإجراءات احلرا�سة 

بها  تقوم  رقابة خارجية  واأخريا  املعتقلني،  اأو حقوق  اأو العتقال  النظرية، 

هيئة م�ستقلة عن الأجهزة اأو ال�سلطات املدبرة لأماكن الحتجاز.

واأ�سار يف هذا ال�سدد اإىل اللتزامات املتاأتية من اتفاقية مناه�سة التعذيب 

ومتطلبات  جهة،  من  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  وكذا 

الربوتوكول الختياري امللحق باتفاقية مناه�سة التعذيب، من جهة اأخرى.

واعترب الأ�ستاذ بلماحي اأن من حماور بناء هذه ال�سرتاتيجية ال�ستثمار 

�رضورة  على  الإن�سان  حقوق  اتفاقيات  حيث جتمع  العقليات،  تغيري  يف 

اإدماج مبادئها يف املقررات التعليمية ب�سفة عامة، ويف برامج موؤ�س�سات 

التكوين والتكوين امل�ستمر للمكلفني باإنفاذ القانون ب�سفة خا�سة.

احلرية،  من  احلرمان  اأماكن  اإدارة  على  بال�ساهرين  يتعلق  ما  فيما  اأما 

التعذيب �رضورة  مناه�سة  اتفاقية  العا�رضة من  املادة  فتتطلب مقت�سيات 

ا�ستيعاب  املوظفني من  اإىل متكني هوؤلء  يهدفان  الدولة لإجراءين،  اتخاذ 

ال�سمانات الإجرائية التي متع بها القانون جميع املحرومني من احلرية، وتتبع 

مدى احرتامهم لها، والتدخل يف الوقت املنا�سب لإ�سالح اأو تقومي اأي خلل 

قد يبدو لها خالل املمار�سة. ويتعلق الأمر باإدماج مناه�سة التعذيب يف 

برامج تكوين املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون، واإ�سدار دلئل عملية ذات 

ال�سلة باملو�سوع، عالوة على ت�سمني حظر التعذيب بالقوانني. كما تطرقت 

املداخلة اإىل �رضورة البحث عن الأدلة بعيدا عن الإكراه كعن�رض هام �سمن 

ت�ستلزمه من  الإجراءات وما  اأن كل  الأخري  ال�سرتاتيجية م�سريا يف  هذه 

اإ�سالحات ل تتطلب اتخاذ قرار �سيا�سي بهذا اخل�سو�ص فقط، بل تتطلب، 

اأي�سا، توفري الو�سائل املادية والب�رضية لتنزيل هذا القرار يف اأر�ص الواقع.
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ال�سمانات الأ�سا�سية اأثناء احلرا�سة النظرية باملغرب
الأ�ستاذ عبد ال�سالم العيماين وكيل امللك باملحكمة البتدائية بالرباط 

كان اآخر متدخل يف هذه الور�سة حول مو�سوع ال�سمانات الأ�سا�سية اأثناء 

احلرا�سة النظرية باملغرب. حيث اأ�سار يف البداية اإىل اأهمية وحيوية مو�سوع 

جانب  اإىل  باملغرب  عوي�سا  م�سكال  ت�سكل  باعتبارها  النظرية،  احلرا�سة 

العتقال الحتياطي، دليله يف ذلك اأن كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة 

العدل ملدة تناهز ثالثة عقود مل ي�ستطيعوا حتقيق الإ�سالحات التي وعدوا 

بها يف هذا الباب رغم ح�سن نيتهم؛ ودليله يكمن،اأي�سا، يف عدد املعتقلني 

الحتياطيني باملغرب الذي ي�سل اإىل اأكرث من 60 األف �ساأنه يف ذلك �ساأن 

فرن�سا التي يبلغ عدد �ساكنتها 60 مليون ن�سمة، علما اأن الثلثني منهم يف 

فرن�سا من اأ�سول مغاربية.

الأ�سا�سية  ال�سمانات  ح�سور  اإىل  امللك  وكيل  ال�سيد  اأ�سار  ذلك  وبعد 

ال�سمانات  هذه  اأن  مربزا  املغربية،  الت�رضيعات  النظرية يف  احلرا�سة  خالل 

الف�سلني 23 و28 و122. ويتعلق الأمر  الد�ستور وخا�سة يف  حا�رضة يف 

وال�ستفادة  ال�سمت  والتزام  العائلة  اإ�سعار  يف  واحلق  الدفاع،  يف  باحلق 

احلق  على  ف�سال  اإن�سانية  اعتقال  ظروف  وتوفري  القانونية،  امل�ساعدة  من 

يف التعوي�ص. كما اأن قانون امل�سطرة اجلنائية ين�ص على هذه ال�سمانات 

تكري�سا لقواعد املحاكمة العادلة، وذلك من خالل منع التعذيب اجل�سدي 

والنف�سي، و�رضورة اإ�سعار العائلة، وحق التدخل الطبي لفائدة املو�سوعني 

رهن احلرا�سة النظرية ف�سال عن الرقابة الق�سائية لأماكن الحتجاز ) زيارة 

وكيل امللك لهذه الأماكن مرتني يف ال�سهر على الأقل(.

وعلى �سعيد اآخر تطرق الأ�ستاذ العيماين اإىل حماية ال�سمانات الأ�سا�سية 

اأثناء احلرا�سة النظرية من خالل دوريات وزارة العدل، م�سريا اإىل اأن هناك 

جيلني من هذه الدوريات.
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امل�سرتك  اإىل 1996 وقا�سمه  الأول يهم مرحلة زمنية من 1990  اجليل 

العامة  النيابة  ق�ساة  لدى  النظرية  احلرا�سة  �سمانات  �سكليات  تثبيت 

وحت�سي�سهم ب�رضورة ب�سط املراقبة على ال�سكليات املرتبطة بالو�سع حتت 

احلرا�سة النظرية من حيث انتظامية م�سك ال�سجالت وموافقة كل الإجراءات 

الدوريات  من  اجليل  هذا  حاول  وبذلك  قانونا،  عليه  من�سو�ص  هو  مبا 

واملنا�سري تثبيت الأ�س�ص القانونية والإجرائية للو�سع رهن احلرا�سة النظرية. 

النظرية باملغرب يف  وارتباطا بذلك ذكر املتدخل مبا كانت عليه احلرا�سة 

ثمانينيات القرن املا�سي حيث كان الو�سع رهيبا للغاية اإذ ميكن اأن ت�سل 

فرتة العتقال رهن هذه احلرا�سة اإىل �سنوات عدة قد ت�سل اإىل 5 �سنوات 

لأ�سباب تافهة. 

اأما اجليل الثاين فيتعلق بالدوريات ال�سادرة ما بني �سنة 1997 و2012. ومن 

املالحظات امل�سجلة على هذا اجليل من دوريات ومنا�سري وزارة العدل اأنها 

مرتبطة مبا عا�سه املغرب من توجه نحو النفراج ال�سيا�سي والبناء الدميقراطي 

وتكوين حكومة التناوب وتطلع املغرب لالنخراط يف العهود الدولية للحقوق 

واحلريات. كما من املالحظ اأي�سا انتقال م�سمون الدوريات من احلر�ص على 

اجلانب ال�سكلي الإجرائي اإىل اجلانب املو�سوعي احلقوقي  باجتاه التقلي�ص 

من مدة احلرا�سة النظرية اإل يف حالت ا�ستثنائية، واإعمال �سلطة املالءمة. كما 

اهتمت هذه الدوريات باحلر�ص على الهتمام باجلانب املتعلق بالنتهاكات 

اجل�سيمة للحقوق ول�سيما التعذيب، والرفع من وثرية مراقبة النيابة العامة 

ملراكز احلرا�سة النظرية. ومن جهة اأخرى ي�سيف ال�سيد وكيل امللك، انتقلت 

هذه الدوريات يف عهد الد�ستور اجلديد اإىل �سمان املعايري املرتبطة بالكرامة 

الإن�سانية واحلرية واأن�سنة ظروف احلرا�سة النظرية واحرتام احلقوق واحلرية، 

كما عملت على تفعيل اجليل اجلديد من ال�سمانات الد�ستورية والقانونية 

الإخبار  النظرية ومنها  للحرا�سة  اأو اخلا�سعني  املقبو�ص عليهم  لالأ�سخا�ص 
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بدواعي الإيقاف وحق التزام ال�سمت وقرينة الرباءة وامل�ساعدة القانونية واإ�سعار 

العائلة، وتكري�ص احلق يف الت�سال باملحامي)ة(... 

وبعد ذلك تطرقت املداخلة اإىل الإ�سكاليات املرتبطة باحلرا�سة النظرية، 

ويف مقدمتها اإ�سكالية حالة التلب�ص، حيث �سجلت باملقابل التو�سع الكبري 

مفهومه  عن  التلب�ص  تخرج  والتي  التلب�ص  حالت  بخ�سو�ص  املالحظ 

احلقيقي �سواء لدى امل�رضع املغربي اأو الفرن�سي، وما ميكن اأن ي�سجل فيه 

املمنوحة  الكبرية  ال�سالحيات  ظل  خا�سة يف  احلريات  على  ت�سييق  من 

ل�سباط ال�رضطة الق�سائية خال�سا اإىل القول »اإن امل�سا�ص املبا�رض باحلق يف 

احلرية، واإن كان من اليجابي جدا اأن يتم تنظيمه قانونا، اإل اأن اأهميته 

جتعل من امللح تو�سيح الن�سو�ص القانونية التي تتطرق له مع احرتام كل 

املواثيق الدولية املرتبطة باملو�سوع«.

ببع�ص  باملغرب مقارنة  النظرية  احلرا�سة  اإ�سكالية مدة  اإىل  تتطرق  كما 

الدول )فرن�سا، هولندا...(، وحق الدفاع حيث اأكد اأن امل�رضع الدويل تنبه 

اإىل الأهمية التي يكت�سيها احلق يف الدفاع �سمن منظومة �سون كرامة 

ال�سدد  بهذا  م�سريا  متعددة،  ن�سو�سا  له  افرد  لذلك  الإن�سان،  وحقوق 

العهد  واملادة 14 من  الإن�سان،  العاملي حلقوق  الإعالن  املادة 11 من  اإىل 

الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية، واملادة 7 من امليثاق الإفريقي حلقوق 

املطروحة  الإ�سكاليات  من  اأن  املتدخل  اأكد  بذلك  ارتباط  ويف  الإن�سان. 

ببلدنا بخ�سو�ص و�سول املو�سوع حتت احلرا�سة النظرية اإىل املحامي عدم 

تنظيم احل�سور من الوهلة الأوىل وعدم تنظيم كيفية الت�سال باملحامي 

دقيقة،   30 املحامي يف  مع  املخابرة  لإجراء  به  امل�سموح  التوقيت  وح�رض 

ف�سال عن عدم تنظيم اإمكانية الطالع على الوثائق الكاملة بامللف.

ولحظ الأ�ستاذ العيماين اإىل اأنه ل يوجد باملغرب تنظيم على امل�ستوى 

املهني مبوجب القانون املنظم للمحاماة ينظم م�ساألة املداومة بني املحامني، 
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وذلك حتى يكونوا رهن اإ�سارة اأي �سخ�ص مو�سوع حتت احلرا�سة النظرية 

ويف اأي وقت. كما اأ�سبحت احلاجة املا�سة على م�ستوى التنظيم الداخلي 

للنيابة العامة اإحداث ما ي�سمى بلجنة » املعاجلة الفورية للمحا�رض« كما هو 

ال�ساأن بالن�سبة للت�رضيع الفرن�سي.

يتعلق مبحدودية  ال�سدد ما  اإثارتها بهذا  التي متت  الإ�سكاليات  ومن 

التدخل الطبي اأثناء احلرا�سة النظرية. كما لحظ املتدخل عدم ان�سجام روؤية 

النيابات العامة باملغرب ملعاجلة الوقائع. ليخل�ص يف الأخري اإىل تقدمي العديد 

من املقرتحات الرامية اإىل حتقيق توازن فعال بني �سون احلقوق واحلريات، 

وم�ستلزمات البحث ومكافحة اجلرمية، على العديد من امل�ستويات.

نقا�ش �مقرتحات
اإىل عدة ق�سايا وانبثقت عنه  الور�سة نقا�سا متميزا تطرق  عرفت هذه 

اقرتاحات وتو�سيات بغية تفعيل ال�سمانات الأ�سا�سية خالل مرحلة احلرا�سة 

النظرية. وكانت النيابة العامة من املوا�سيع التي ا�ستاأثرت بالهتمام حيث 

او  العامة،  النيابة  �سلطات  تقلي�ص  التفكري يف  �رضورة  اإىل  الدعوة  متت 

اإحداث �سلطة ملراقبة النيابة العامة واحلد من �سالحياتها و�سلطاتها، كما 

متت الإ�سارة اإىل اأن تطوير عملها يتطلب التكوين والتكوين امل�ستمر على 

حقوق الإن�سان لفائدة ق�ساة هذه املوؤ�س�سة.

ندوة  تنظيم  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  من  الور�سة  التم�ست  وقد 

حول النيابة العامة وا�ستقالليتها وجمالت تدخلها.

اأنها  رغم  ال�سمانات،  بع�ص  اأن  اإىل  الإ�سارة  متت  اآخر،  �سعيد  وعلى 

الد�ستور والقانون اجلنائي، ي�سعب تفعيلها ب�سبب  من�سو�ص عليها يف 

لتفعيل  الالزمة  والب�رضية  املادية  الإمكانيات  توفر  عدم  منها  عوامل  عدة 

اأو  احلرية،  من  احلرمان  اأماكن  بزيارة  الأمر  تعلق  �سواء  ال�سمانات  هذه 
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زيارة املحامي وال�ستفادة من امل�ساعدة القانونية منذ اللحظات الأوىل من 

العتقال، وال�ستفادة من الفح�ص الطبي. وهكذا، ونظرا للخ�سا�ص يف 

ال�رضورية  ال�رضوط  فيها  تتوفر  التي  الأماكن  ويف  والب�رضية  املادية  املوارد 

للحرمان من احلرية يف ظروف توفر احرتام كرامة املحتجزين رهن احلرا�سة 

الن�سو�ص  يف  الأ�سا�سية  ال�سمانات  بني  ملمو�سة  فجوة  توجد  النظرية، 

الت�رضيعية من جهة ويف التطبيق العملي من جهة ثانية.

ويف هذا ال�سياق مت تقدمي مقرتحات خمتلفة تهم توفري هذه الإمكانيات 

الب�رضية واملادية الالزمة ف�سال عن �رضوط الحتجاز والعمل الالئقة.

وعلى �سعيد اآخر مت التاأكيد على اأهمية ن�رض ثقافة مدنية م�سبعة بحقوق 

للم�سوؤولني  امل�ستمر  والتكوين  الأ�سا�ص  التكوين  �سواء من خالل  الإن�سان، 

عن اإنفاذ القانون وخا�سة املعنيني باحلرا�سة النظرية باعتبار اأن هذه املرحلة 

متهد للمحاكمة العادلة التي ل ميكن قيامها اإذا ما مت ت�سليل العدالة وامل�ص 

بقرينة الرباءة وجعل الق�ساء حمطة �سك. ومن هنا، اأهمية ن�رض وتر�سيخ 

القانون،  اإنفاذ  على  امل�سوؤولني  لدى  الإن�سان  حلقوق  املوؤ�س�ساتية  الثقافة 

حتى يت�سنى تفعيل ال�سمانات الأ�سا�سية يف فرتة احلرا�سة النظرية وحماية 

هذا  ويف  ال�سواء.  على  املجال  هذا  والعاملني يف  حريتهم  من  املحرومني 

الإطار ت�سمنت املقرتحات املنبثقة عن هذا النقا�ص تو�سيع دلئل امل�ساطر 

لت�سمل كل املجالت التي تهم احلرمان من احلرية. 

ويف ارتباط مبا يتعلق بالدلئل العملية لتنفيذ ال�سمانات مت الإحلاح 

على اأهمية التفكري يف توحيد منهجية مراقبة تنفيذ ال�سمانات الأ�سا�سية 

خالل احلرا�سة النظرية يف خمتلف املخافر التي يتم يف الو�سع حتت احلرا�سة 

اجلهات  وخمتلف  العامة  النيابة  لق�ساة  بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك  النظرية، 

امل�سوؤولة عن اإنفاذ القانون. 
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وقد مت ت�سليط ال�سوء خالل هذا النقا�ص على ما تقوم به املديرية العامة 

ال�سمانات  لتفعيل  ال�رضورية  ال�رضوط  توفري  بخ�سو�ص  الوطني  لالأمن 

احلرا�سة  بخ�سو�ص  اجلنائي  القانون  ويف  الد�ستور  يف  عليها  املن�سو�ص 

ويف  التعذيب،  ادعاءات  من  القانون  منفذي  حماية  عن  ف�سال  النظرية، 

ذلك اإ�سارة اإىل ما ت�سدره املديرية العامة لالأمن الوطني من مذكرات عامة 

ومذكرات داخلية. 

وعلى �سعيد اآخر، ويف عالقة باإ�سالح القانون اجلنائي وامل�سطرة اجلنائية 

املطروح منذ 16 �سنة، مت التنبيه اإىل اأن البطء الت�رضيعي باملغرب اأ�سحى 

غري مقبول باعتباره هدرا للزمن الت�رضيعي وخا�سة يف جمالت حيوية كما 

هو ال�ساأن بالن�سبة حلقوق الإن�سان.

واإجمال فقد بدا من خالل العرو�ص والنقا�ص الذي دار يف هذه الور�سة، 

كما من خالل ف�سول الدرا�سة اأن ال�سمانات الأ�سا�سية ذات ال�سلة بالتوقيف 

واحلرا�سة النظرية ما زالت تتطلب الكثري من الإجراءات الرامية اإىل حتقيق 

البحث ومكافحة  توازن فعال بني �سون احلقوق واحلريات، وم�ستلزمات 

اجلرمية، وخا�سة على امل�ستويات التالية:

تقييد  ◀ اإىل  يهدف  اإجراء  اأي  �رضورة اإ�رضاف �سلطة ق�سائية على 

احلرية؛ 

لدعاءات  ◀ العامة  والنيابة  للق�ساة  التلقائية  الإحالة  على  التاأكيد 

التعذيب على اخلربة الطبية؛

التحديد الدقيق لبع�ص ن�سو�ص امل�سطرة اجلنائية على غرار الف�سل  ◀

اخلا�ص بحالت التلب�ص؛

تعرف  ◀ التي  للجرائم  تقلي�ص مدد احلرا�سة النظرية خا�سة بالن�سبة 

مددا ت�سل اإىل 96 �ساعة قابلة للتمديد؛
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�رضورة ح�سور حمام من الوهلة الأوىل للحرا�سة النظرية وال�سماح  ◀

له بالطالع على كافة الوثائق التي تخ�ص موكله؛

�رضورة ح�سور الطبيب منذ الوهلة الأوىل للحرا�سة النظرية؛  ◀

�رضورة النتباه اإىل ال�سحية ومتتيعها باحلقوق التي ي�سمنها لها  ◀

القانون؛ 

احلرا�سة  ◀ حتت  ال�سماح لهيئات املجتمع املدين بزيارة اأماكن الو�سع 

النظرية.

كما من املقرتحات يف هذا ال�سدد:

اإعادة النظر يف منهجية مراقبة اأماكن الحتجاز مبا ي�سمن مالءمتها  ◀

مع الربوتوكول الختياري ملناه�سة التعذيب وتعزيز الآلية الق�سائية؛

ال�ستثمار يف العقليات من خالل اإعادة النظر يف منهجية وم�سامني  ◀

التكوين واإعادة التكوين والتكوين امل�ستمر، ف�سال عن اإ�سدار الدلئل.
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