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تقدمي.

الن�شغال  �ملثرية  �ملحطات  �أهم  �لتوقيف  من  �الأوىل  �ملر�حل  ت�شكل 

�لتعر�ض  و�ملنظمات �حلقوقية وطنيا ودوليا من حيث خماطر  �الآليات 

للتعذيب وغريه من �رضوب �ملعامالت و�لعقوبات �لقا�شية �أو �لال�إن�شانية 

�أو �ملهنية. وهذ� ما جعل �الآليات �الأممية �ملعنية توليها �هتماما خا�شا 

�آليات خا�شة  و�إحد�ث  �عتماد �شمانات وتو�شيات  �أو  �لتتبع  من حيث 

للوقاية يف هذ� �لباب.

و�إذ� كانت بالدنا قد �نخرطت منذ �شنو�ت يف هذه �لدينامية، وترجمت 

باخل�شو�ض  منها  نذكر  �تفاقيات  عدة  على  �مل�شادقة  خالل  من  ذلك 

�تفاقية مناه�شة �لتعذيب و�لربوتوكول �الختياري لهذه �التفاقية �لذي 

�آلية  مبوجبه  و�أحدثت  �الأممية،  �لفرعية  �للجنة  �أمام  �ملر�قبة  باب  يفتح 

وطنية ت�شطلع بهذ� �لدور، فاإن �مل�رضع �ملغربي قد ن�ض قبل ذلك على 

�حلرية  من  �حلرمان  الأماكن  بزيارة  �لعامة  �لنيابة  ق�شاة  قيام  �رضورة 

ل�شمان  �تخاذها  �لالزم  �الإجر�ء�ت  بخ�شو�ض  وتو�شيات  تقارير  وتقدمي 

�حلماية �لقانونية للموقوفني ومعاينة �رضوط و�أو�شاع �أماكن �الحتجاز.

وتعزيز� لهذ� �لتوجه، �أ�شدرت رئا�شة �لنيابة �لعامة عدة دوريات تدعو 

�إىل �الإعمال �لكامل لهذ� �لدور وجتويد �لتقارير �ل�شادرة عنه، �شو�ء فيما 

يتعلق مبخافر �ل�رضطة �أو �ل�شجون �أو م�شت�شفيات �الأمر��ض �لعقلية.

وال �شك �أن هذ� �لدور �ملوكول لق�شاة �لنيابة �لعامة �شريتقي بالعمل 

�لذي تقوم به حلماية �حلقوق و�حلريات و�لوفاء باملقت�شيات �لد�شتورية 
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�شيجعل  كما  �ملجال،  هذ�  لبالدنا يف  �لدولية  و�اللتز�مات  �ل�شلة  ذ�ت 

مر�قبة �لنيابة �لعامة الأماكن �حلرمان من �حلرية �آلية �أ�شا�شية لها نف�ض 

�الأهمية �ملوكولة لالآلية �لوطنية و�لدولية.

ومر�فقة منه لهذ� �لعمل �لذي تقوم به رئا�شة �لنيابة �لعامة يف هذ� 

هذ�  ببلورة  و�لدميقر�طية  �الإن�شان  حقوق  در��شات  مركز  قام  �لباب، 

�مل�رضوع بدعم من موؤ�ش�شة فريدريت�ض �إيربت �الأملانية، و�لقا�شي باإعد�د 

دليل ��شرت�شادي حول دور ق�شاة �لنيابة �لعامة يف مر�قبة �أماكن �حلرمان 

و�آليات وعنا�رض ت�شاعد  �أ�شا�شية من مقت�شيات  من �حلرية يقدم مادة 

على تعزيز هذ� �لدور وتطوير خمرجاته، وخا�شة �ال�شتمار�ت �مللحقة �لتي 

هي مبثابة دليل عملي لهذه �لزيار�ت.

لقد كنا ناأمل �أن ننظم جمموعة من �للقاء�ت على �أر�شية هذ� �لدليل 

فر�شتها  �لتي  �ل�شعبة  �لظروف  �أن  �إال  جهات،  عدة  يف  �ال�شرت�شادي 

خالل  من  لقاء  بتنظيم  �ملرحلة  هذه  يف  نكتفي  جعلتنا  كرونا  جائحة 

و�شائل �لتو��شل �اللكرتوين وتقدمي خال�شاته على �أمل �أن نعود الحقا 

�إىل مر�فقة هذ� �لور�ض �لهام. 

وناأمل �أن نكون قد وفقنا يف تقدمي م�شاهمة تدعم �ملجهود�ت �ملتو��شلة 

�لتي ت�شطلع بها رئا�شة �لنيابة �لعامة يف �لنهو�ض بالر�شالة �ملوكولة �إليها 

ل�شمان �شيادة �لقانون وحماية �حلقوق و�حلريات �لتي هي من �ملقومات 

�الأ�شا�شية الختيار�ت �لدولة وفق ما ين�ض عليه د�شتور �ململكة.

وال يفوتنا هنا �أن ن�شكر �ل�شيد رئي�ض �لنيابة �لعامة على ترحيبه بهذه 

�ملبادرة �لتي ميكن �عتبارها جزء� من �أ�شكال �لتعاون و�النفتاح �لتي بلورها 

يف ظل �لو�شع �جلديد للنيابة �لعامة �شمن �ملنظومة �لق�شائية. كما ن�شكره 

على �ملالحظات �لقيمة للفريق �لذي �أوكل �إليه مهمة قر�ءة م�رضوع �لدليل.
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كما نعرب عن �شكرنا وتقديرنا لالأ�شاتذة �إدري�ض بلماحي )�أ�شتاذ �لقانون 

�لنيابة  برئا�شة  ملحق  )قا�ض  لفر�خي  وم�شطفى  �لرباط(  بهيئة  وحمام 

�لعامة( وعمر بطا�ض )�أ�شتاذ بكلية �لطب بالد�ر �لبي�شاء ومدير خمترب 

علوم �الأع�شاب و�ل�شحة �لعقلية( على ما بذلوه من جمهود كبري ويف 

�لذي  �لدليل  �إجناز هذ�  و�مل�شاهمة يف  للتعاون  و��شتثنائي  ظرف وجيز 

�الإن�شان  حقوق  در��شات  مركز  م�شاهمات  يف  جديدة  حمطة  نتمناه 

�لرتبة  �الإن�شان وتاأ�شيلها يف  بثقافة حقوق  �لنهو�ض  و�لدميقر�طية يف 

�ملحلية لتجربة بلدنا وم�شار بنائها.

ويف �الأخري ال بد �أن ننوه بالتعاون �ملثمر ملوؤ�ش�شة فريديري�ض �يربت �لذي 

�شاعد على �إجناز هذ� �مل�رضوع، و�لذي يعك�ض عمق تعاون �متد لقر�بة 

15 �شنة عرب حمطات ر�فقت �الإ�شالحات و�لق�شايا �لتي عرفتها م�شرية 

�ملغرب من �أجل تعزيز �لبناء �لدميقر�طي و�لنهو�ض بحقوق �الإن�شان.

احلبيب.بلك��س
رئي�س.مركز.درا�سات.حق�ق.االإن�سان.والدميقراطية





اأوال:.
زيارة.اأماكن.احلرمان.من.احلرية.
خالل.فرتة.احلرا�سة.النظرية
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بها  تقوم  د�خلية  مر�قبة  بني  �حلرية  من  �حلرمان  �أماكن  مر�قبة  تتعدد 

�الأماكن،ومر�قبة  تلك  على  ت�رضف  �لتي  لالإد�ر�ت  �لتابعة  �لتفتي�ض  �أجهزة 

خارجية ت�شهر عليها موؤ�ش�شات وطنية كاملجل�ض �لوطني حلقوق �الإن�شان �أو 

هيئات دولية كاللجنة �لفرعية للوقاية من �لتعذيب �أو �أحد �الآليات �خلا�شة 

�ملعني  بالتعذيب،�أو  �خلا�ض  )كاملقرر  �الإن�شان  �ملنبثقة عن جمل�ض حقوق 

�ملعنية  �لعمل  �أو جمموعة  �الإرهاب  �شياق حماربة  يف  �الإن�شان  بحقوق 

باالعتقال �لتع�شفي �أو �الختفاء �لق�رضي و�لال�إر�دي....(، �أو رقابة ق�شائية 

لتلك �الأماكن، وهي مو�شوع دليلنا �لذي �شنعاجله من خالل خم�ض نقاط:

مرجعيات �أ�شا�شية للتنفيذ �أو لال�شرت�شاد؛. 1

داللة �لوقاية من �لتعذيب؛. 2

�شورة �ملغرب، ذ�ت �ل�شلة مبو�شوع �لتعذيب، يف �ملوؤ�ش�شات �لدولية؛. 3

دور �ل�شلطة �لق�شائية يف �لوقاية من �لتعذيب؛. 4

للحر��شة . 5 �ملخ�ش�شة  باملخافر  لالعتقال  �ل�شليم  �لتدبري  مقت�شيات 

�لنظرية.

1..مرجعيات.اأ�سا�سية.للتنفيذ.اأو.لال�سرت�ساد
يتعلق �الأمر باأدو�ت متوفرة �أنتجتها موؤ�ش�شات وطنية ر�شمية �أو مهتمة 

بالبحث و�لتكوين يف جمال حقوق �الإن�شان ولها �شلة وثيقة مبناه�شة 

�لتعذيب و�شوء �ملعاملة و�لوقاية منهما، وخ�شو�شا:

اأ. منا�سري ودوريات �سادرة عن رئا�سة النيابة العامة

من�شور رئي�ض �لنيابة �لعامة رقم 1 بتاريخ 07 �أكتوبر 2017 ال�شيما  •

ما يتعلق ب »بع�ض �أولويات �ل�شيا�شة �جلنائية« وخ�شو�شا »حماية 

�حلقوق و�حلريات«؛
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دورية عدد 40 �ض/ر ن ع بتاريخ 01 �أكتوبر 2019 حول �إحد�ث �الآلية  •

�لوطنية للوقاية من �لتعذيب؛

�الآليات  • �أكتوبر 2019 حول  بتاريخ 16  دورية عدد 44 �ض/ر ن ع 

�لوطنية �ملحدثة لدى �ملجل�ض �لوطني حلقوق �الإن�شان لتعزيز حماية 

حقوق �الإن�شان؛

دورية عدد 5 �ض/ر ن ع بتاريخ 02 نونرب 2017 و�ملتعلقة بالطعن  •

يف قر�ر�ت �إخر�ج �ملعتقلني �ملحكوم عليهم بانعد�م �مل�شوؤولية �جلنائية 

و�ملودعني مب�شت�شفى لالأمر��ض �لعقلية؛

دورية عدد 21 �ض/ر ن ع بتاريخ 14 ماي 2018 بخ�شو�ض زيارة  •

موؤ�ش�شات زيارة �الأمر��ض �لعقلية؛

دورية عدد 31 �ض/ر ن ع بتاريخ 13 �شتنرب 2019 �ملتعلقة مبعهد  •

�لعلوم و�الأدلة �جلنائية لالأمن �لوطني؛

�الحتياطي  • �العتقال  تدبري  حول  �لعامة  �لنيابة  رئا�شة  دوريات 

؛
1
و�مل�شاطر �ملرجعية

�لعامة حول  • �لنيابة  لق�شاة  ��شرت�شادي  �لعامة: دليل  �لنيابة  رئا�شة 

مناه�شة �لتعذيب وغريه من �رضوب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�شية �أو 

�لال�إن�شانية �أو �ملهينة.

ب. من�سورات مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

�ل�شوي�رضية  • �لتعذيب  من  �لوقاية  جمعية  مع  باال�شرت�ك  من�شور�ت 

:APT

e  موؤلف: ''�الجتهاد �لق�شائي يف جمال �لتعذيب'' �شل�شلة �لدر��شات

�ل�شادر يف �أبريل 2015؛

http://www.pmp.ma :1. جميع هذه الوثائق متوفرة باملوقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة



15

دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول زيارة أماكن الحرمان من الحرية

e  يف �ل�شادر  باملغرب  �لنظرية  �حلر��شة  خالل  �الأ�شا�شية  �ل�شمانات 

يونيو 2020.

الإد�رة  • �لعامة  �ملندوبية  مع  �لتعاون  برنامج  �إطار  يف  من�شور�ت 

�ل�شجون و�إعادة �الإدماج وب�رض�كة مع مركز جنيف حلوكمة قطاع 

قدر�ت  تعزيز  �إىل  هدف  و�لذي  باملغرب،  هوالند�  �أو�شفارة  �الأمن 

�الأطباء و�الأخ�شاء �لنف�شانيني وم�شوؤويل و�أطر �ملندوبية �لعامة يف 

�لعقوبة  �أو  �ملعاملة  من �رضوب  وغريه  �لتعذيب  من  �لوقاية  جمال 

�لقا�شية �أو �لال�إن�شانية �أو �ملهينة:

e  دليل عملي لفائدة �أطباء �ل�شجون يف جمال �لوقاية من �لتعذيب

و�لرعاية �ل�شحية لل�شجناء �ل�شادر يف �شنة 2018؛

e  لرعاية �ل�شحية لل�شجناء و�لوقاية من �لتعذيب. �لت�رضيعات �لوطنية�

�شنة  يف  ن�شو�ض.�ل�شادر  �لدولية. جمموعة  و�ملعايري  و�ل�شكوك 

2018؛

e  اللتز�مات� �لتعذيب:  من  و�لوقاية  �ل�شجناء  معاملة  حول  دليل 

و�أطر  م�شوؤويل  لفائدة  �لوطنية  و�الآليات  و�لت�رضيعات  �لدولية 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شجنية.�ل�شادر يف �شنة 2018؛

e  لت�رضيعات� �لتعذيب:  من  و�لوقاية  لل�شجناء  �ل�شحية  �لرعاية 

�ل�شادر  ن�شو�ض.  �لدولية. جمموعة  و�ملعايري  و�ل�شكوك  �لوطنية 

يف �شنة 2018؛

e  يونيو يف  �شادر  باملغرب،  �ل�شجنية  �ملوؤ�ش�شات  زيارة  حول  دليل 

.2019
2

2. يمكن االطالع على جميع املنشورات املذكورة بموقع مركز دراسات حقوق االنسان والديمقراطية
http://cedhd.org 
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�لدليل  • يف  �ملغربية  �لق�شائية  �ملمار�شة  خالل  من  �لتعذيب  ق�شايا 

و�الإعالم  �لتوثيق  مركز  من�شور�ت  �لتعذيب �شمن  ملناه�شة  �لعملي 

و�لتكوين يف جمال حقوق �الإن�شان.طبعة �أوىل فرب�ير 2005.

2..داللة.ال�قاية.من.التعذيب
ن�شتعر�ض يف هذه �لفقرة باخت�شار �شديد �أهم خ�شو�شيات �لربوتوكول 

�أو  �ملعاملة  �رضوب  من  وغريه  �لتعذيب  مناه�شة  التفاقية  �الختياري 

�لعقوبة �لقا�شية �أو �لال�إن�شانية �أو �ملهينة، و�لتي جنملها فيما يلي:

مل يحدث �لربوتكول �الختياري �أية حقوق و�إمنا �أن�شاأ �آليتني )�للجنة  •

�لفرعية للوقاية من �لتعذيب و�الآلية �لوطنية للوقاية من �لتعذيب( 

�أي  �أينما كانت ويف  �أماكن �الحتجاز  للقيام بزيارة منتظمة جلميع 

وقت تريد وح�شولهما على جميع �لوثائق �لتي تطلبانها خالل �جناز 

مهامهما مبر�كز �الحتجاز؛

َد �لربوتكول �الختياري مفهوم �حلرمان من �حلرية يف »�أي �شكل  • حدَّ

�إيد�عه يف مكان عام �أو  �أو  �أو �شجنه  �أ�شكال �حتجاز �شخ�ض  من 

خا�ض للتوقيف، باأمر من �أي �شلطة ق�شائية �أو �إد�رية �أو غريها من 

؛
3
�ل�شلطات �الأخرى، وال ي�شمح لهذ� �ل�شخ�ض مبغادرته كما ي�شاء«

�الختياري  • �لربوتكول  �أحدث  �لدولية،  �التفاقيات  خمتلف  عك�ض 

و�الآلية  �لتعذيب  من  للوقاية  �لفرعية  و�للجنة  �لدولة  ثالثية:  عالقة 

�لوطنية للوقاية من �لتعذيب؛

�للجنة  • لذ� تعطي  للوقاية،  تعريف  �أي  يوجد  ال  �لتعذيب  عك�ض 

�إىل  فباالإ�شافة  �لتعذيب،  من  �لوقاية  ملفهوم  و��شعة  داللة  �لفرعية 

3. الفقرة الثانية من املادة الرابعة من البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
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�المتثال لاللتز�مات �لقانونية، ت�شجع على �تخاذ جميع �لتد�بري �لتي 

خطر  �أو  �حتمال  من  �حلد  ت�شهم يف  �أن  معينة،  حالة  ميكن، يف 

�لتعر�ض للتعذيب �أو �شوء �ملعاملة؛

�لفرعية للوقاية من �لتعذيب عالقاتها مع �لدول على  • �للجنة  تبني 

�أ�شا�ض �لتعاون و�حلو�ر مع خمتلف �الأجهزة ذ�ت �ل�شلة باالحتجاز 

بهدف م�شاعدتها على تدليل �ل�شعوبات �لتي قد تعرت�شها يف تدبري 

ف�شاء�ت �الحتجاز،

�ملتحدة  • �الأمم  قو�عد  من  عملها  مرجعية  �لفرعية  �للجنة  ت�شتلهم 

�لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�شجناء )قو�عد نيل�شون مانديال(.

يف. التعذيب،. مب��س�ع. ال�سلة. ذات. املغرب،. �س�رة. ..3
امل�ؤ�س�سات.الدولية

�شنعتمد على �أحكام �شادرة عن �ملحكمة �الأوروبية حلقوق �الإن�شان 

ومالحظات هيئات �ملعاهد�ت و�الآليات �خلا�شة ملجل�ض حقوق �الإن�شان 

ذ�ت �ل�شلة بالوقاية من �لتعذيب، وكذ� قر�ر�ت جلنة مناه�شة �لتعذيب 

بخ�شو�ض �لبالغات �ملرفوعة �إليها من طرف �أفر�د يف مو�جهة �ملغرب يف 

مو�شوع �لتعذيب. �إال �أنه ال بد من �لتذكري بكون �لعديد من �الآليات 

ْنَهجًا يف بالدنا، �لتي قطعت  �الأممية توؤكد على �أن �لتعذيب مل يعد مُمَ

�أ�شو�طا مهمة يف مناه�شة هذه �ملمار�شة وجترميها د�شتوريا وت�رضيعيا 

�مل�شار  بالتعذيب  �خلا�ض  �ملقرر  تقرير  �ملثال  �شبيل  على  )�نظر  وعمليا 

�إليه(؛ ولكن هذ� ال ينفي كون �لق�شايا �لتي نوردها هنا متثل حاالت 

لديها  �شورة  ُل  وُت�شكِّ �آليات  عدة  لدى  و�ن�شغال  قلق  بو�عث  تعك�ض 

توؤثر �شلبا على �ملجهود�ت �ملتو��شلة �لتي بدلتها بالدنا يف �لعديد من 

تطوير  �أو  �الإرهاب  مكافحة  �أو  �الإن�شان  حقوق  منها  �شو�ء  �ملجاالت 

�لت�رضيع �أو �الإ�شالح �ملوؤ�ش�شاتي.
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اأ. قرارات املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان

�أفعال  يف  بتورطهما  متهمني  مغربيني  يهمان  بقر�رين  �الأمر  يتعلق 

�أن  غري  ملحاكمتهما،  بت�شليمهما  �ملغربية  �ل�شلطات  وطالبت  �إرهابية 

و�شوء  للتعذيب  تعر�شهما  �إمكانية  بحجة  ذلك  خالف  قررت  �ملحكمة 

�ملعاملة يف حالة ترحيلهما �إىل �ملغرب.

I. ق�سية ح�سن بوتانيي �سد فرن�سا

املرحلة.الق�سائية:.•
عرفت �لق�شية م�شار� زجريا و�آخر �إد�ريا:

�ملعني . 1 �ل�شخ�ض  بباري�ض  �لزجرية  �ملحكمة  �أد�نت  يوليوز2007:   11

ب 5 �شنو�ت �شجنا و�ملنع من �القامة من �أجل �مل�شاركة يف جمعية 

�إجر�مية ق�شد �لتح�شري لعمل �إرهابي؛

�نتهاء . 2 بباري�ض  �ال�شتئناف  رئي�ض حمكمة  يوؤكد  �شتنرب2007:   26

م�شطرة �ال�شتئناف من خالل تر�جع �ملعني باالأمر عن طلبه بتاريخ 

20 يوليوز2007؛

05�شتنرب2008: تقدم �ملعني بطلب ��شتعجايل بغر�ض وقف تنفيذ . 3

�ملغرب،  �إىل  ترحيله  د  حدَّ �لذي   2008 �شتنرب  لثاين  �لوالئي  �لقر�ر 

بحياته  و�مل�ضِّ  للتعذيب  تعر�شه  �لقر�ر بحجة  الإلغاء هذ�  وعري�شة 

�خلا�شة )وقت �شدور قر�ر �ملحكمة �الأوروبية كانت �لق�شية ماز�لت 

معرو�شة على �ملحكمة �الإد�رية(؛

17�شتنرب2008: قرر قا�شي �مل�شتعجالت باملحكمة �الإد�رية بفري�شاي . 4

باأنه ال حاجة للبت يف �لطلب �ال�شتعجايل ما د�م �الأمر معرو�ض 

على ق�شاء �ملو�شوع؛
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13يناير2009: ق�شت �ملحكمة �البتد�ئية �لعليا لباري�ض برف�ض عري�شة . 5

طلب رفع �ملنع من �لتو�جد فوق �لرت�ب �لفرن�شي؛

�ملحكمة . 6 بباري�ض حكم  �ال�شتئناف  �أقرت حمكمة  26�أكتوبر 2009: 

�البتد�ئية �لعليا لباري�ض.

املرحلة.االإدارية:.•
05 فرب�ير2010: رف�شت �لوكالة �لفرن�شية حلماية �لالجئني وعدميي . 1

�جلن�شية طلب حق �للجوء �لذي تقدم به �ملعني، لكون �الأفعال �لتي 

وخُمالفٌة  �ملتحدة،  �الأمم  ومبادئ  �أهد�ف  ُتناِق�ُض  �أجلها  من  توبع 

ملقت�شيات �تفاقية حماية �لالجئني ل�شنة 1951؛

الحظت �لوكالة �لفرن�شية �أنه بالنظر:. 2

e للمعني باالأمر؛ Profil للتوجه �ل�شخ�شي

e إد�نته من طرف �ملحاكم �لفرن�شية؛�

e  ملخاطر �لتي يتعر�ض لها �الأ�شخا�ض �ملعتقلون يف �شياق مكافحة�

�الإرهاب باملغرب.

يجوز �عتبار خماوف تعر�شه ل�شوء �ملعاملة يف حالة ترحيله �إىل �ملغرب، 

باملخاوف �حلقيقية، و�لتي ميكن تو�شيفها باال�شطهاد.

�أخربت �حلكومة �لفرن�شية �ملحكمة �الأوروبية باأن تنفيذ قر�ر ترحيل . 3

�ل�شخ�ض �ملعني �إىل بلده، ُيعدُّ خمالفا للقانون �لفرن�شي �نطالقا مما 

�أقرته �لوكالة �لفرن�شية حلماية �لالجئني وعدميي �جلن�شية من �إمكانية 

تعر�شه ل�شوء �ملعاملة يف حالة ترحيله �إىل �ملغرب، وبالتايل توؤكد عدم 

تنفيذ قر�ر �لرتحيل. 



20

دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول زيارة أماكن الحرمان من الحرية

حجج.املحكمة.االأوروبية.على.ممار�سة.التعذيب.باملغرب.:.•
e  الإرهاب� »حماربة  حول   2011 ل�شنة  �لدولية  �لعفو  ملنظمة  تقرير 

و�للجوء �إىل �لتعذيب: منوذج مركز �العتقال بتمارة«؛

e  بعثة دولية للتق�شي قادتها �لفيدر�لية �لدولية حلقوق �الإن�شان �شنة

2007، حول »عقوبة �الإعد�م: �شاعة �مل�شوؤولية«؛

e  ماي �ل�شامل يف  �لدوري  باال�شتعر��ض  �ملعني  �لعمل  فريق  تقرير 

2008؛

e  تقرير فريق �لعمل �ملكلف باالختفاء �لق�رضي و�لال�إر�دي يف فرب�ير

2010؛

e .2010 لتقرير �ل�شنوي لهيومان ر�يت ووت�ض ل�شنة�

�أن  �إىل  �إليها،  �مل�شار  �لتقارير  �نطالقا من  �الأوروبية  �ملحكمة  تو�شلت 

خماطر �نتهاك �ملادة 3 )�لتعذيب و�شوء �ملعاملة( من �التفاقية �الأوروبية 

.
4
حلقوق �الإن�شان �شتكون حقيقية يف حالة ترحيل �ملعني �إىل �ملغرب

II. ق�سية ر�سيد رافع Rafaa يف مواجهة فرن�سا
تت�شابه هذه �لق�شية مع �شابقتها مع تاأكيد �الأجهزة �الأمنية �لفرن�شية 

عالقة �ل�شخ�ض �ملعني باجلماعات �الإرهابية.

املرحلة.الق�سائية.:.•
قر�ر� . 1 ميتز  با�شتئنافية  �لتحقيق  غرفة  �أ�شدرت   :2010 مار�ض   25

ُموؤيِّد�ً لرتحيل �ل�شخ�ض �ملعني كما طالبت بذلك �ل�شلطات �لق�شائية 

ها من حجية �لوثائق �لتي تو�شلت بها من  �ملغربية، وذلك بعد تاأُكدِّ

4. CEDH: Affaire Boutagni c. France (Requête n°42360/08).Arrêt définitif du 18/02/2011.
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نظريتها �ملغربية، و�لتي عززت �الأجهزة �الأمنية �لفرن�شية �ملخت�شة يف 

عالقات  للمعني  باأن  تاأكيدها  خالل  من  جديتها  �الإرهاب  حماربة 

باأية حجة  �ملعني  �إتيان  وعدم  دولية،  �إرهابية  وطيدة مع جماعات 

توؤكد �دعاء�ته باأنه متابع الأ�شباب �شيا�شية تتعلق بق�شية �ل�شحر�ء؛

08 يونيو 2010: رف�شت حمكمة �لنق�ض طلب نق�ض قر�ر حمكمة �ال�شتئناف.. 2

املرحلة.االإدارية.:.•
11 يوليوز 2011: بعد �لتاأكد من عدم وجود �أية دو�فع �شيا�شية ور�ء . 1

طلب �لت�شليم، وقع وزير �لعدل و�حلريات مر�شوما يق�شي بت�شليم 

�ملعني �إىل �ملغرب؛

�لوز�ري . 2 �ملر�شوم  �إلغاء  �لدولة طلب  22 ماي 2012: رف�ض جمل�ض 

�لقا�شي بت�شليمه لل�شلطات �ملغربية، بعلة �أنه مل ي�شجل من خالل 

�ل�شلطات  �رتكبته  خطاأ  �أي  عليه،  �ملعرو�ض  �مللف  وثائق  فح�ض 

�ملطلوب،  �ل�شخ�ض  بها  �ملتهم  بالوقائع  يتعلق  فيما  �شو�ء  �لفرن�شية 

و�لتي ت�شكل �أ�شا�ض طلب ت�شليمه، �أو فيما يخ�ض �أن �لطلب حتركه 

دو�فع �شيا�شية؛

رف�شت �لوكالة �لفرن�شية حلماية �لالجئني وعدميي �جلن�شية بتاريخ . 3

09 يونيو 2010 منحه حق �للجوء، وهو ما �أكدته �ملحكمة �لوطنية 

 21 بتاريخ  �لوكالة(  لقر�ر�ت  تظلم  مرحلة  )متثل  �للجوء  يف  للحق 

�أبريل 2011، الأن �الأ�شباب �ل�شيا�شية �لتي تذرع بها �ملعني مل ي�شتطع 

�إرهابية مما ال  ِد �لهيئتني من عالقته بجماعات  تاأكُّ �إثباتها، مقابل 

ي�شمح له �ال�شتفادة من مقت�شيات �تفاقية 1951.

غري �أنَّ كاّل من �لوكالة �لفرن�شية و�ملحكمة �لوطنية للحق يف �للجوء 

�إىل  �ملعاملة يف حالة ترحيله  �إمكانية تعر�ض �ملعني ل�شوء  مل ي�شتبعد� 
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�ملغرب. وبنت �ملحكمة �لوطنية ر�أيها �عتماد� على �ملعلومات �لو�ردة يف 

تقارير �لد�خلية �لربيطانية �ل�شادر يف نونرب 2010، وفريق �لعمل �ملعني 

�لعفو  منظمة  تقارير  وكذ�   ،2010 ل�شنة  و�لال�إر�دي  �لق�رضي  باالختفاء 

�لدولية وهيومان ر�يت ووت�ض و�لفيدر�لية �لدولية حلقوق �الإن�شان.

حجج.املحكمة.االأوروبية.على.ممار�سة.التعذيب.باملغرب.:.•
e  لتقرير� بخ�شو�ض  �لتعذيب  مناه�شة  وتو�شيات جلنة  مالحظات 

�لدوري �لر�بع للمملكة �ملغربية بتاريخ 21 دجنرب 2011؛

e  24 تقرير �خلارجية �الأمريكية حول حقوق �الإن�شان �ل�شادر بتاريخ

ماي 2012؛

e ق�شا�شة خربية مل�شالح �الأمم �ملتحدة بتاريخ 24 �شتنرب 2012؛

e .)...تقارير عدة منظمات غري حكومية )�لعفو �لدولية، هيومان ر�يت ووت�ض

ِلَتْخُل�َض من �أنَّ تنفيذ قر�ر ترحيل �ملعني �شيكون خمالفا الأحكام �ملادة 

.
5
3 من �التفاقية �الأوروبية حلقوق �الإن�شان و�حلريات �الأ�شا�شية

اخلا�سة ملجل�س  والآليات  املعاهدات  تو�سيات هيئات  ب. 

حقوق الإن�سان ذات ال�سلة بالوقاية من التعذيب 

�شنقت�رض على مالحظات �لهيئات �لتعاهدية بخ�شو�ض:

�ملدنية  • للحقوق  �لدويل  بالعهد  �ملرتبط  �ل�شاد�ض  �لدوري  �لتقرير 

؛
6
) CDH ( و�ل�شيا�شية

�لتقرير �لدوري �لر�بع �ملرتبط باتفاقية مناه�شة �لتعذيب وغريه من  •

5. CEDH: Affaire Rafaa c. France (Requête n° 25393/10). Arrêt définitif du 04/11/2013.

6. Comité des droits de l’homme(CDH): CCPR/C/MAR/CO/6.Les observations finales 
concernant le sixième rapport périodique du Maroc.1er décembre 2016.
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�رضوب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�شية �أو �الإن�شانية �أو �ملهينة7 (CAT)؛

؛ •
8(CDE) لتقرير�ن �لثالث و�لر�بع �ملرتبطان باتفاقية حقوق �لطفل�

• .
9(CRPD) لتقرير �الأويل �ملرتبط بحقوق �الأ�شخا�ض ذوي �الإعاقة�

وتقارير �الإجر�ء�ت �خلا�شة:

تقرير فريق �لعمل �ملعني بق�شايا �العتقال �لتع�شفي ) GTDA ( بتاريخ  •

2013؛
10
دجنرب

تقرير �ملقرر �خلا�ض �ملعني بق�شايا �لتعذيب وغريه من �رضوب �ملعاملة  •

 2013
11

�بريل  بتاريخ  �ملهينة  �أو  �لال�إن�شانية  �أو  �لقا�شية  �لعقوبة  �أو 

وت�شجل هذه �الآليات �ملالحظات �لتالية:

ال يجيز قانون مكافحة �الإرهاب �لو�شول �إىل حمام �إال بعد �شتة �أيام، . 1

وذلك ما يزيد من خطر تعر�ض �مل�شتبه فيهم �ملحتجزين للتعذيب، 

مما يزيد من �حتمال كون �مل�شتبه فيهم �أكرث عر�شًة الأن ُيعّذبو� خالل 

12
�لفرت�ت �لتي ال ميكنهم فيها �الت�شال بعائالتهم وحماميهم؛

�دعاء�ت �لتعذيب و�شوء �ملعاملة �ملن�شوبة �شباط �ل�رضطة وال �شيما . 2

�شباط مديرية مر�قبة �لرت�ب �لوطني �لذين �أ�شبحو� �الآن يف عد�د 

7. Comité contre la torture: CAT/C/MAR/4.Les observations finales concernant le quatrième 
rapport périodique du Maroc.21décembre 2011.

8. Comité des droits de l’enfant: CRC/C/MAR/CO/C/34. Les observations finales concernant le 
troisième et les quatrièmes rapports soumis en un seul document.14octobre 2014.

9. Comité des droits des personnes handicapées: CRPD/C/MAR/CO/1.Les Observations 
finales concernant le rapport initial du Maroc. 25 septembre 2017.

10. Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire (GTDA)sur sa mission au Maroc 
(918 décembre 2013).A/HRC/27/48/Add.5.

11. 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

12. CDH,par.25 ,CAT,par.10,GTDA,par.22 et Rapport Méndez, par.26 et 32.
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من  �الأ�شخا�ض  �الإدعاء�ت حرمان  وكذ�  �لق�شائية  �ل�رضطة  �شباط 

�لتمتع بال�شمانات �لقانونية �الأ�شا�شية، خ�شو�شا عندما يتعلق �الأمر 

13
ب�شبكات �إرهابية �أو �أن�شار ��شتقالل �ل�شحر�ء.

�لتي تنظم �العتقال و�ال�شتجو�ب . 3 �لق�شائية  �الإجر�ء�ت  عدم �حرت�م 

ومدة  �العتقال  وبيانات  بتو�ريخ  يتعلق  ما  ال�شيما  و�الحتجاز 

14
�حلر��شة �لنظرية �ملفرط.

عدم �الإحالة �لتلقائية للق�شاة و�لنيابة �لعامة الدعاء�ت �لتعذيب على . 4

15
�خلربة �لطبية.

عر�ض . 5 مرحلة  �لتعذيب يف  من  �لتظلم  �ملمار�شة،  ز�وية  من  ح�رض، 

16
�مل�شتبه فيه على �لنيابة �لعامة �أو ق�شاء �لتحقيق.

عدم �لقيام بتحقيقات فعلية يف �دعاء�ت �لتعذيب، مما ينتج عنه . 6

17
�شعف �ملتابعات و�إد�نة مرتكبي �أفعال �لتعذيب �أو �شوء �ملعاملة.

طريق . 7 عن  منتزعة  �عرت�فات  على  �ملبنية  �ملحا�رض  ��شتبعاد  عدم 

18
�الإكر�ه، علما باأن �لقانون ين�ض على �إلغائها.

�لوطني، . 8 �لرت�ب  مر�قبة  مديرية  �أفر�د  �إىل  �ملوجه  �لتدريب  �نعد�م 

و�لع�شكريني، و�الأطباء �ل�رضعيني، وموظفي �لقطاع �لطبي �ملتعاملني 

�أو مع �الأ�شخا�ض �ملودعني يف موؤ�ش�شات �الأمر��ض  مع �ملحتجزين 

�لنف�شانية، ال �شيما �لتدريب على �لطرق �خلا�شة للك�شف عن �الآثار 

13. CAT par.10,12 et CDH par.23.

14. CAT, par.14/ GTDA, par.25 et Rapport Méndez, par.15.

15. CDH, par.23 / GTDA, par.32et Rap. Méndez, par.27.

16. Rapport Méndez, par, 28.

17. CDH, par.23 et Rapport Méndez, par.28.

18. CDH, par.23 / CAT, par, 17 et GTDA, par.30, 31 et34.
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19
�جل�شدية و�لنف�شية للتعذيب )�ملادة 10(.

معاناة �الأطفال، ال�شيما �أطفال �ل�شو�رع، من �شوء �ملعاملة يف مر�كز . 9

20
�ل�رضطة.

عدم وجود تد�بري متنع، يف �ملمار�شة �لعملية، تعر�ض �الأ�شخا�ض ذوي . 10

�الإعاقة لالعتد�ء و�لعنف و�ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�شية �أو �لال�إن�شانية 

دون  طبية  وجتارب  الإجر�ء�ت  �إخ�شاعهم  ذلك  يف  مبا  �ملهينة،  �أو 

�حل�شول على مو�فقتهم �حلرة و�مل�شتنرية، وممار�شة �لعقوبة �لبدنية 

21
يف �ملنزل ويف موؤ�ش�شات �لرعاية �لبديلة و�لرعاية �لنهارية.

ج. البالغات الفردية يف اإطار املادة 22 من اتفاقية مناه�سة 

التعذيب

�التفاقية  من   22 �ملادة  �إطار  يف  �لتعذيب  مناه�شة  جلنة  �أ�شدرت 

خم�شة ع�رض )15( قر�ر تتعلق ببالغات فردية يدعي �أ�شحابها �أنهم �شحايا 

النتهاك �ملغرب ملقت�شيات �تفاقية مناه�شة �لتعذيب، وكانت ح�شيلتها: 

قر�ر�ن ل�شاحله مقابل 13 قر�ر �شده. وذلك على �ل�شكل �لتايل:

�أقرت �للجنة باأن قر�ري ت�شليم مو�طنني �إىل تون�ض و�جلز�ئر مل ينتهكا  •

22
مقت�شيات �التفاقية؛

19. CAT, par2.

20. CRC, par.34.

21. CRPD par.32.

22. يتعلق األمر ب:

- قرار اتخذته اللجنة في دورتها الثانية والخمسين املعقودة في الفترة من 28 أبريل إلى 23 مايو 2014 بشأن 
البالغ رقم 525 /2012 املقدم من طرف السيد ر. أ. ي. CAT/C/52/D/525/2012 /17 يونيو 2014.

- قرار اعتمدته اللجنة بتاريخ 3 غشت 2018 بشأن البالغ رقم 810/ 2017 املقدم من طرف السيدة نوال 
غرس هللا نيابة عن زوجها، سامي غرس هللا. CAT/C/64/D/810/201714 شتنبر 2018.
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09 قر�ر�ت ت�شليم مطلوبني من طرف تركيا )04 قر�ر�ت( و05 قر�ر�ت همت  •

23
كل من رو�شيا وم�رض و�ململكة �لعربية �ل�شعودية وموريتانيا و�جلز�ئر؛

03 قر�ر�ت �أقرت بانتهاك �ملغرب ملقت�شيات �ملادة �الأوىل )�لتعذيب(  •

24
و�ملادة 16 )�شوء �ملعاملة يف عالقة مبو�د �أخرى من �التفاقية؛

23. بخصوص القرارات التي همت التسليم إلى تركيا:

- قرار اعتمدته اللجنة بتاريخ 10 ماي 2019، بشأن البالغ رقم 827/2017 مقدم من طرف السيدفرحات 
أردوغان. CAT/C/66/D/827/2017 19 يونيو 2019.

- قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 10 ماي 2019، بشأن البالغ رقم 845/2017 مقدم من 
طرف السيد مصطفى أوندر. CAT/C/66/D/845/2017 25 يونيو 2019.

- قرار اعتمدته اللجنة بتاريخ 10 ماي 2019، بشأن البالغ رقم 846/2017 مقدم من طرف أملاس أيدن.
CAT/C/66/D/846/2017 26 يونيو2019.

- قرار اتخذته اللجنة بتاريخ 4 دجنبر 2019، بشأن البالغ رقم 826/2017 مقدم من طرف السيد عصمت 
باكاي. CAT/C/68/D/826/2017 20 دجنبر 2019.

بخصوص الخمسة قرارات األخرى:

CAT/ املقدم من طرف السيد يسري كتيتي.  بشأن البالغ رقم 419/2010  ماي 2011  قرار بتاريخ 26   -
C/46/D/419/2010/05 يوليوز 2011.(الجزائر).

25 نوفمبر 2011 بشأن  أكتوبر إلى   31 - قرار اللجنة في دورتها السابعة واألربعين املعقودة في الفترة من 
يناير   CAT/C/47/D/428/2010/12 كالينيتشنكو.  أليك�سي  املقدم من طرف   428/2010 البالغ رقم 

2012.(روسيا).

بشأن البالغ رقم  مايو 2014)   23 أبريل   28) القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثانية والخمسين   -
372/2011 املقدم من طرف السيد ديوري باري. CAT/C/52/D/372/2009/08 يوليوز 2014(موريتانيا).

- قرار اعتمدته اللجنة بتاريخ 05 غشت 2016، بشأن البالغ رقم 682/2015 املقدم من السيدة ُربى الحاج 
2016.(اململكة  شتنبر   CAT/C/58/D/682/2015. 18 علي نيابة عن زوجها عبد الرحمن الحاج علي 

العربية السعودية).

- قرار اعتمدته اللجنة بتاريخ 22 نونبر 2019 بشأن البالغ 2016/782 املقدم من طرف السيد هاني خاطر. 
CAT/C/68/D/782/2016 26 دجنبر 2019.(مصر).

24. يتعلق األمر ب:

بشأن البالغ رقم  مايو 2014)   23 أبريل   28) القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثانية والخمسين   -
477/2011 املقدم من طرف السيد علي عراس. CAT/C/52/D/477/201124 يونيو 2014.

CAT/ املقدم من طرف السيدالنعمة أسفاري.   606/2014 البالغ رقم  اللجنة بشأن  قرار اعتمدته   -
C/59/D/606/2014 / 18 أبريل 2017.

- قرار اعتمدته اللجنة بتاريخ 25 نونبر 2019، بشأن البالغ رقم 817/2017 املقدم من طرف السيد علي 
عراس. CAT/C/68/D/817/2017/02 يناير 2020.
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قر�ر و�حد �أقر بانتهاك �ملغرب للفقرة �الأوىل من �ملادة �لثالثة التفاقية  •

، لطرده 34 مهاجر� مقيمني بطريقة غري �رضعية 
25
مناه�شة �لتعذيب

.
26
نحو �جلز�ئر

4..دور.ال�سلطة.الق�سائية.يف.ال�قاية.من.التعذيب
ت�شدير  من  �نطالقا  �أْعَلَن  حيث  قويا  �لد�شتوري  �مل�رضع  خيار  كان 

د�شتور يوليوز 2011، و�لذي ي�شكل جزء� ال يتجز�أ منه، عن �لتز�م �ململكة 

�ملغربية ب »حماية منظومتي حقوق �الإن�شان و�لقانون �لدويل �الإن�شاين 

و�لنهو�ض بهما، و�الإ�شهام يف تطويرهما، مع مر�عاة �لطابع �لكوين لتلك 

�حلقوق، وعدم قابليتها للتجزيء«.

�نعك�ض هذ� �خليار بالو��شح يف �شياغة �لف�شلني 22 و23 من �لد�شتور، 

مما �أف�شى �إىل تو�شيع جمال �حلريات و�حلقوق �الأ�شا�شية وعززها مبفاهيم 

قانونية غري معهود بها يف منظومتنا �لقانونية و�ملوؤ�ش�شاتية، مما يتطلب 

�ملالءمة بني هذ� �لو�شع وخيارنا �لد�شتوري كما يقت�شيه ت�شدير د�شتور.

اأ. من الزاوية الد�ستورية

خيار.ت��سيع.جمال.احلريات.واحلق�ق.االأ�سا�سية.•
عليها يف  �ملن�شو�ض  �الأ�شا�شية  و�حلقوق  �حلريات  على  هنا  نقت�رض 

�لباب �لثاين من �لد�شتور ذ�ت �ل�شلة باحلرمان من �حلرية و�مل�ض بال�شالمة 

�جل�شدية �أو �لعقلية للفرد.

25. املادة3فق1 »ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى، متى توافرت 
لديها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب«.

26. قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين (328 نوفمبر 2014) بشأن البالغ رقم 321/2007 
املقدم من طرف السيد كواميموبونغو وآخرون. CAT/C/53/D/321/2007/13 يناير 2015.
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هكذ�، جند �أن �لف�شل 23 من �لد�شتور ن�ضَّ على معاقبة �لقانون ل:

جرمية �الإبادة؛ •

�جلر�ئم �شد �الإن�شانية؛ •

جر�ئم �حلرب؛ •

�العتقال �لتع�شفي �أو �ل�رضي و�الختفاء �لق�رضي؛ •

�النتهاكات �ملمنهجة حلقوق �الإن�شان. •

جر�ئم غري مقننة يف ت�رضيعاتنا �لوطنية بالرغم من �أن بالدنا �ن�شمت 

�إىل عدة �تفاقيات يف جمال �لقانون �لدويل �الإن�شاين منذ حيازتها على 

�ال�شتقالل وهو �ملجال �لذي كان ناظما لتلك �جلر�ئم �ملد�شرتة يف د�شتور 

.2011
 27

يوليوز 

ومن ز�وية �لت�رضفات، حرََّم �لف�شل 22 من �لد�شتور:

�لتعذيب؛ •

�مل�ض بال�شالمة �جل�شدية �أو �ملعنوية؛ •

�ملعاملة �لقا�شية �أو �لال�إن�شانية �أو �ملهينة؛ •

�ملعاملة �حلاطة بالكر�مة �الإن�شانية. •

تظهر ب�شمات �لقانون �لدويل �الإن�شاين و��شحة، حيث ما متَّ �لتن�شي�ض 

عليه يف �لف�شل 22 يتجاوز �إطار �لقاعدة �لعرفية لتعريف �لتعذيب كما 

من  وغريه  �لتعذيب  مناه�شة  �تفاقية  من  �الأوىل  �ملادة  و�ردة يف  هي 

�ملهينة. وذلك من  �أو  �لال�إن�شانية  �أو  �لقا�شية  �لعقوبة  �أو  �ملعاملة  �رضوب 

على  وصادق   ،1956 يوليوز   26 بتاريخ   1949 لسنة  األربعة  جنيف  اتفاقيات  إلى  املغرب  انضم   .27
البروتوكولين االضافيين لسنة 1977 بتاريخ 03 يونيو 2011، وتم نشرهما في الجريدة الرسمية عدد 6001 

بتاريخ 5 دجنبر2011.
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 وظرفية 
28
خالل تو�شيع د�ئرة جترمي �الأ�شخا�ض مرتكبي �الأفعال �ملحرمة

، عالوة على متديد �لت�رضفات �ملحرمة �إىل »�ملعاملة 
29
�رتكاب هذه �الأفعال

.
30
�حلاطة بالكر�مة �الإن�شانية« وكذ� حماية �لقانون للحق يف �حلياة

لنكون يف و�شع يتطلب منا مالءمة منظومتنا �جلنائية مع متطلبات 

31
د�شتور �ململكة �ملغربية.

ت��سيع.ال�سمانات.امل�سطرية.•
يف �شياق تعزيز �شمانات ممار�شة �حلريات و�حلقوق �الأ�شا�شية، َعِمَل 

د�شتور 2011 على د�شرتة �ملبادئ و�الإجر�ء�ت �جلنائية ذ�ت �ل�شلة بهذه 

�ملمار�شة:

e :فمن ز�وية �ملبادئ �لعامة، �أقرَّ �لد�شتور ب

�أو  • �شخ�ض  على  �لقب�ض  جو�ز  عدم  خالل  من  �العتقال،  �رضعية 

�عتقاله �أو متابعته �أو �إد�نته �إال يف �حلاالت وطبقا لالإجر�ء�ت �لتي 

32
ين�ض عليها �لقانون؛

متهم  • �أو  فيه  م�شتبه  كل  »يعترب  حيث   ،
33
م�شمونة �لرب�ءة  قرينة 

�إد�نته مبقرر ق�شائي مكت�شب  �أن تثبت  �إىل  بارتكاب جرمية بريئا، 

28. نصت الفقرتان األولى والثانية من الفصل 22 على:
»ال يجوز املس... في أي ظرف، ومن قبل أية جهة كانت، خاصة أو عامة«؛

»ممارسة التعذيب...، ومن قبل أي أحد،...«.

29. نصت الفقرة الثانية من الفصل 22 على »ال يجوز ألحد أن يعامل الغير، تحت أية ذريعة... «

30. الفصل 20 من الدستور.

املتطلبات القانونية  31. لالطالع على العالقة مع القانون الدولي اإلنساني، يرجى االطالع، إدريس بلماحي: 
واإلجرائية ملناهضة التعذيب والوقاية منه. ضمن مؤلف: ›‹االجتهاد القضائي في مجال التعذيب‹‹ سلسلة 
الصادر عن مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية والجمعية السويسرية للوقاية من  الدراسات. 

التعذيب (APT). أبريل 2015.

32. الفصل 23 من الدستور.

33. الفصل 23 من الدستور.
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34
لقوة �ل�شيء �ملق�شي به«؛

�أجل  • د�خل  �الأحكام  و�شدور  �لعادلة  �ملحاكمة  يف  �حلق  �شمان 

35
معقول.

e :أكد �لد�شتور على� ،
36
ويف جانب تعزيز �إجر�ء�ت حقوق �لدفاع

وجوب �إخبار كل �شخ�ض مت �عتقاله فور� وباللغة �لتي يفهمها بدو�عي  •

�عتقاله وبحقوقه؛

حقه يف �لتز�م �ل�شمت؛ •

حقه يف �ال�شتفادة من �مل�شاعدة �لقانونية؛ •

• 
37
حقه يف �الت�شال باأقربائه طبقا للقانون.

ت�شاءل �ملقت�شيات �لد�شتورية �أعاله منظومتنا �جلنائية �الإجر�ئية على 

�ملحا�رض  و�رضعية  �لق�شائية،  �ل�شابطة  ��شتغال  طرق  ز�وية  من  �الأقل 

�لقائمة فقط على �عرت�ف �مل�شتبه فيه.

�سمان.حماية.ال�سلطة.الق�سائية.للحريات.واحلق�ق.االأ�سا�سية.•
عالوة على تعزيز ��شتقاللية �ل�شلطة �لق�شائية، و�لتي ُتعدُّ �شمانة �أ�شا�شية 

: لتحقيق �لعدل بني �ملتقا�شني، �أكدت �ملقت�شيات �لد�شتورية على �أنَّ

وحرياتهم  • و�جلماعات  �الأ�شخا�ض  حقوق  وحماية  �لقانون  تطبيق 

38
و�أمنهم �لق�شائي موكول للق�شاء؛

34. الفصل 119 من الدستور.

35. الفصالن 23 و120 من الدستور.

36. ينص الفصل 120 في فقرته الثانية على أنَّ »حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع املحاكم«

37. الفصل 23 من الدستور.

38. الفصل 117 من الدستور.
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وق�شاة  • �لعامة  �لنيابة  ل�شلطة  �لق�شائية  �ل�رضطة  �أعمال  خ�شوع 

39
�لتحقيق.

�أعمال  �رضعية  مدى  على  �لرقابة  بتعزيز  �ملذكورة  �ملقت�شيات  ت�شمح 

وت�رضفات �ل�رضطة �لق�شائية جتاه �الأ�شخا�ض �ملحرومني من �حلرية، وهي 

�للحظة �ملحتمل فيها وقوع �أفعال تعذيب �أو �شوء معاملة. وهي حماية 

ُمرور�  �لعامة،  �لنيابة  ق�شاة  تنطلق من  مر�حل،  على  متعددة ومتار�ض 

بق�شاة �لتحقيق، عند �القت�شاء، وو�شوال �إىل ق�شاة �حلكم.

ب. من خالل الأحكام الق�سائية

حماكم  خمتلف  عن  �شادرة  �أحكام  ثالثة  تقدمي  �إىل  �شنعمد 

�أو �شوء �ملعاملة، لن�شتخل�ض  �لتعذيب  بادعاء�ت  �شلة  ذ�ت  �ململكة 

منها ممار�شات خمتلف �جلهات �مل�شاهمة يف �الإنتاج �لق�شائي، جهاز 

ق�شائي )ق�شاة حكم وق�شاة نيابة عامة( و�شابطة ق�شائية وحمامون 

و�أطباء، وذلك على �شوء �ملقت�شيات �ملعيارية و�شو�بط �لتحقيق يف 

40
�أفعال �لتعذيب �أو �شوء �ملعاملة.

اأوال..حكم.ا�ستئنافية.طنجة.عدد.82/2000
ُيعدُّ هذ� �حلكم منوذجيا يف جمال مناه�شة �لتعذيب، �أوال ل�شدوره 

 ،2006
41
�شنة  �جلنائي  �لقانون  �لتعذيب يف  الأفعال  بالدنا  قبل جترمي 

39. الفصل 128 من الدستور.

40. Protocole d’Istanbul، Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, Nations Unies, 2005.

 موظف عمومي 
ً
 يرتكبه عمدا

ً
 أو نفسيا

ً
 أو عناء جسديا

ً
41. الفصل 1231: »يقصد بالتعذيب كل إيذاء يسبب أملا

في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على  أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، 
اإلدالء بمعلومات أو بيانات أو اعترافات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو 
 كان نوعه.

ً
أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العناء ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أّيـا

 األلم أو العناء الناتج أو املترتب أو املالزم لعقوبات قانونية«.
ً
وال يعتبر تعذيبا
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لنا منوذجا  وقدم  �ملجال،  هذ�  �لدولية يف  للمتطلبات  م�شتجيبا  وجاء 

يف  لنا  وحدد  خربة،  كمجال  و�لطبية  �لق�شائية  �ملمار�شة  يف  متقدما 

جانب �آخر ممار�شات يجب تقوميها.

وقائع.الق�سية:.•
ي�شتفاد من وقائع �لق�شية عدد 379/99/13 بني �ل�شيد �لوكيل �لعام 

�رضطة...مبفو�شية  ورئي�ض  �رضطة...،  �شابطي  وبني  جهة،  من  للملك 

�الأمن مبيناء طنجة، من جهة �أخرى، �أنه مت توقيف �مل�شمى قيد حياته...، 

وتفتي�ض �شيارته بدقة، �أكرث من مرة، وبرجال �أمن خمتلفني مع ��شتعمال 

�لكالب �ملدربة على �كت�شاف �ملخدر�ت. ومل تف�ض �لعمليات �ملذكورة �إىل 

وجود �أي �شيء ب�شيارة �ل�شحية، فتم تعنيفه وتعذيبه �إىل �أن �أغمي عليه، 

فنقل �إىل �مل�شت�شفى حيث فارق �حلياة.

�دعى رجال �ل�رضطة �أن حالته تدهورت نتيجة ��شتعماله الأقر��ض مهلو�شة.

ممار�سات.ال�سابطة.القان�نية.•
ممار�شة �لعنف و�لتعذيب؛ •

�دعاء تناول �ملخدر�ت؛ •

عدم ت�شجيل �ل�شحية ب�شجل �حلر��شة �لنظرية؛ •

�إتالف بطاقات ت�شجيل �لهالك بالباخرة ومبفو�شية �ل�رضطة؛ •

�إدخال �ل�شحية �مل�شت�شفى با�شم مغاير؛ •

�شهادة رجال �ل�رضطة )ك�شهود( باأن �ل�شحية كانت عادية ومل يكن  •

م�شطربا.
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ممار�سة.االأطباء.•
تنق�شم ممار�شة �الأطباء يف هذه �لق�شية �إىل جز�أين:

�أولهما، يفتقد لبع�ض مقومات �الأخالقيات �لطبية ومنها:

تذ�كر �لطبيب بق�شم �مل�شتعجالت مع رجال �ل�رضطة حول �ملعطيات  •

�ملدونة بامللف �لطبي لل�شحية؛

�لوفاة طبيعية،  • �أطباء و�عتبار  �ل�شحية من قبل ثالثة  ت�رضيح جثة 

�الأمر �لذي يطرح ق�شية �الخت�شا�ض يف �لطب �ل�رضعي.

ثانيهما، ممار�شات مهنية جيدة، ومنها:

ت�رضيح �لطبيب �لرئي�شي، بعدم حتديد �شبب �لوفاة؛ •

�ملمر�شون و�الإد�ريون، �أثناء �ال�شتماع �إليهم ك�شهود، �أكدو� على �أن  •

�لوفاة غري طبيعية؛

موقف �مل�شوؤول عن �ملكتب �ل�شحي بامليناء، رغم �لتهديد�ت �لتي خ�شع  •

لها من طرف �شباط �ل�رضطة �لق�شائية، لي�شايرهم يف طرحهم، و�إ�رض�ره 

على �أن �لهالك عندما عر�ض عليه، كان يف و�شعية �شحية غري �شليمة. 

�لربوتوكوالت  • وفق  �رضعي،  من طرف طبيب  �جلثة  ت�رضيح  �إعادة 

�لطبية �ملتعارف عليها يف �لت�رضيح، �أقرت باأن �لهالك تعر�ض لعنف 

�لذي مور�ض عليه  �لعنف  قبل وفاته، و�أن هناك عالقة �شببية بني 

و�لوفاة. �إ�شافة �إىل �أن �لت�رضيح �لطبي لق�شم �ل�شموم، �أكد على عدم 

تناول �لهالك الأي مادة خمدرة �أو �شامة، �الأمر �لذي يفند �دعاء�ت 

�شباط �ل�رضطة �لق�شائية.
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دور.الق�ساء.•
لعب �لق�شاء دور� حا�شما يف �إظهار �حلق، يف هاته �لق�شية، و�لذي 

ميكننا تبيانه من خالل �مل�شار �الآتي:

مبجرد و�شول خرب �لوفاة �إىل علم �ل�شيد �لوكيل �لعام، �نتقل �أحد  •

نو�به فور� ملعاينة جثة �لهالك، وحرر حم�رض� ب�شاأن ذلك، �أثبت فيه 

عدم وجود �أية �آثار للعنف عليها. وهو �ملح�رض �لذي بقي �ملتهمون 

ودفاعهم متم�شكني به �إىل حدود �لطعن �أمام �ملجل�ض �الأعلى؛

�الأمر بت�رضيح �جلثة )قام به ثالثة �أطباء(؛ •

�إعالميا،  • تد�وله  وعمم  �مللف،  لهذ�  �حلقوقية  �جلمعيات  تبني  بعد 

وبالرغم من �أن �ل�شيد وزير �لعدل �رضح �أمام �لربملان باأن وفاة �لهالك 

�مللف  فتح  باإعادة  للملك  �لعام  �لوكيل  �ل�شيد  �أمر  طبيعية،  كانت 

بعدما تاأكد من وجود قر�ئن جديدة؛

�الأمر با�شتخر�ج �جلثة، و�إجر�ء ت�رضيح م�شاد؛ •

ومن جانبها عملت �ملحكمة على:

�ال�شتماع �إىل 40 �شاهد� منهم 20 رجل �رضطة؛ •

�ل�شماح جلمعيات �ملجتمع �ملدين بالرت�فع، يف وقت مل يكن �لقانون  •

يجيز ذلك.

وبعد جتميعهما لكل �لدالئل �لقاطعة، �آخذت غرفة �جلنايات �شابطي 

و�ملوؤدي  بالعمل  �لقيام  �أثناء  �لعنف �شد �شخ�ض  »��شتعمال  بـ  �ل�رضطة 

�إىل �لوفاة دون نية �إحد�ثه...و�حلكم على كل و�حد منهما بع�رض �شنو�ت 

�شجنا نافذ�«.

�أجل  من  �لغرفة  �آخذته  فقد  �ل�رضطة،  م�شلحة  رئي�ض  وبخ�شو�ض، 

�العتقال �لتحكمي، و�حلكم عليه بثمان �شنو�ت �شجنا نافذ�.
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وهي �الأحكام �لتي �أكدت �شالمتها قر�ر�ت �ملجل�ض �الأعلى بتاريخ 5 

.2004
42
مايو 

اال�ستئناف. مبحكمة. التلب�سية. اجلنحية. الغرفة. قرار. ثانيا..

باأكادير.عدد.6955 /.امللف.اجلنحي.رقم.1969/2601/14.
بتاريخ.25/07/2014

وقائع.الق�سية.•
عرثت  تفتي�شه  وبعد  �ملخدر�ت.  ترويج  �أجل  من  )ب.ح(  �إيقاف  مت 

�ل�شابطة بحوزته على مبلغ 75 درهم وهاتف حممول. وخالل �لبحث 

�أفر�د  �أحد  فاأجاب  هاتفه،  عرب  هاتفيا  �ت�شاال  تلقى  �ملذكور  �ملتهم  مع 

�ل�شابطة على �ملكاملة ليخربه �ملت�شل برغبته يف �قتناء 10 غر�مات من 

خمدر �ل�شري�، ليتم حتديد مكان �للقاء، �نتقلت �ل�شابطة لتتمكن من 

�إيقاف �ملتهم �لثاين و�لذي عرث بحوزته على غر�م و�حد من خمدر �ل�شري� 

وهاتف نقال و�أثناء �ال�شتماع �إىل �ملتهم )ب.ح(، �أكد �ل�شابط �أنه فوجئ 

بحالة ه�شتريية تنتابه، حيث �رتطم ر�أ�شه باالأر�ض. وبعد �إحكام �لقب�شة 

من  �أنحاء خمتلفة  و�لكدمات يف  �خلدو�ض  بع�ض  معاينة  عليه، متت 

ج�شمه، و�أثناء نقله �إىل �مل�شت�شفى �الإقليمي مبدينة كلميم، �أكد �لطبيب 

�ملد�وم �أن حالته �ل�شحية عادية و�شلمه و�شفة طبية.

42.قرارات الغرفتين االجتماعية والجنائية باملجلس األعلى:

- عدد 847/1 بتاريخ 5/5/2004 في امللف الجنائي عدد 6092/2000.

- عدد 848/1 بتاريخ 5/5/2004 في امللف الجنائي عدد 6094/2000.

- عدد 849/1 بتاريخ 5/5/2004 في امللف الجنائي عدد 6096/2000.
ملزيد من التفاصيل انظر:

إدريس بلماحي: قضايا التعذيب من خالل املمارسة القضائية املغربية. الصفحات 83 إلى 118 من الدليل 
العملي ملناهضة التعذيب. إصدارات مركز التوثيق واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان سنة 2005.
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طلب.اإجراء.خربة.طبية:.•
بعد معاينة �ل�شيد وكيل �مللك، �خلدو�ض بج�شمه و�آثار �إطفاء �أعقاب 

�ل�شجائر على �شدره ورقبته، ومطالبة موؤ�زره باإجر�ء خربة طبية للتاأكد 

�مل�شت�شفى  �ملتهم على  �إحالة  من طبيعة وم�شدر تلك �الإ�شابات، متت 

�لع�شكري باملدينة.

�جلروح  كل  �أن  �إىل  تقريره  �مل�شت�شفى، يف  رئي�ض  �لطبيب،  وخل�ض 

و�لكدمات )على م�شتوى �لوجه و�شائر ج�شده، �آثار �حلذ�ء على م�شتوى 

�لتي  �الأذن(  ب�شبكة  ثقب  �شدره،  على  كي  نقاط  �شت  �الأي�رض،  كتفه 

عاينها ناجتة يف غالب �الأمر عن �عتد�ء ج�شدي وقع خالل �لثالثة �أيام 

�الأخرية من تاريخ عر�شه عليه وفح�شه )�أي �لفرتة �لتي كان فيها رهن 

43
�حلر��شة �لنظرية(.

قر�ر �ملحكمة �البتد�ئية:

�أبطلت حم�رض �ال�شتماع للمتهم )ح.ب( و�شحبه من وثائق �مللف  •

وحفظه يف كتابة �ل�شبط.

�إليه و�حلكم عليه ب�شنة و�حدة  • �أجل ما ن�شب  �ملتهم من  موؤ�خذة 

حب�شا نافذ� وغر�مة قدرها 500 درهم.

قرار.حمكمة.اال�ستئناف.•
يف قر�رها رقم 6955 بتاريخ 25 يوليوز 2014، �أقرت �ملحكمة باأن: 

بطالن �ملح�رض ب�شبب بالتعذيب، يبطل �العرت�ف �مل�شمن به و�شائر  •

43. ملزيد من التفاصيل انظر: ذ الحبيب بيهي: التطور التشريعي والقضائي في مواجهة التعذيب باملغرب – 
ص 144 إلى 155.

االنسان  حقوق  دراسات  مركز  منشورات   – التعذيب  مجال  في  القضائي  االجتهاد  مؤلف:  ضمن 
والديمقراطيةأبريل 2015.
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�الأدلة و�لقر�ئن �مل�شمنة به؛

�العرت�ف �ملنتزع بالتعذيب باطل ومبطل لكل �لتد�بري �ملتخذة وفقا  •

للمادة 293 و751 من قانون �مل�شطرة �جلنائية؛

ال يعتد باملحا�رض �ملنجزة حتت �لتعذيب ملخالفتها ملقت�شيات �ملادة  •

289 من ق.م.ج، و�لتي ت�شرتط ل�شحة �ملح�رض �لتقيد بال�شمانات 

�ملقررة لفائدة �مل�شتبه فيه، و�لتعذيب ي�شكل �إخالال بتلك �ل�شمانات.

فاألغت �حلكم �البتد�ئي وحكمت برب�ءة �ملتهم )ح.ب(.

االبتدائية. املحكمة. عن. ال�سادر. .8267 عدد. احلكم. ثالثا..
بالقنيطرة

بالقنيطرة،  �البتد�ئية  �ملحكمة  �ل�شادر عن  ميثل �حلكم عدد 8267 

بتاريخ 24 دجنرب 2014، منوذجا خمالفا ملا قمنا بدر��شته �شلفا من حيث 

�أنَّ �دعاء�ت تعذيب بقيت بدون جو�ب.

وقائع.الق�سية.•
e  لعمومية� �مل�شلح بالطريق  �أحد ع�رض طالبا بالتجمهر غري  متابعة 

و�لع�شيان و�إهانة رجال �لقوة �لعمومية عن طريق �لعنف و�ل�رضب 

و�جلرح؛

e دعاء �ملتهمني �الإحدى ع�رض تعر�شهم للعنف و�لتعذيب؛�

e  معاينة �ل�شيد وكيل �مللك �آثار كدمات، �رضب، �حمر�ر، وجروح على

خم�شة من �ملتهمني؛

e  إجر�ء خربة� �إدالء �ل�شيد وكيل �مللك مبلتم�ض كتابي، يطلب فيه 

على �ملتهمني �لذين �دعو� �أنهم تعر�شو� للتعذيب و�لعنف؛
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e  موكليهم مع  للمخابرة  دقائق   10 مهلة  �ملتهمني  دفاع  �لتما�ض 

بخ�شو�ض طلب �خلربة؛

e إرجاء �ملحكمة �لبت يف ملتم�ض �إجر�ء �خلربة؛�

e :خالل �جلل�شات

�أثار �لدفاع تعر�ض �أربع )04( حاالت للتعذيب؛ •

�أرجاأت �ملحكمة �لبت يف هذه �مللتم�شات؛ •

�أثار ت�شعة )09( من �ملتهمني تعر�شهم للتعذيب. •

قرار.املحكمـة.•
جاء يف قر�ر �ملحكمة باأنـه:

�مللك كدمات و�حمر�ر�ً  • �ملحكمة و�ل�شيد وكيل  و�إن عاينت  »وحيث 

ور�شو�شًا على بع�ض �ملتهمني، فاإنه بالنظر �إىل طبيعة �لو�قعة، كما 

�أنف�شهم  �ملتهمون  و�أكدها  �لق�شائية  �ل�شابطة  مبح�رض  و�شفها  مت 

يف مرحلة �ملحاكمة، �أن �لو�قعة عرفت مو�جهات وتر��شق باحلجارة 

وتد�فع بني �لطلبة... مما ينه�ض قرينة قوية على �أن تلك �الإ�شابات 

طرف  من  �إليهم  �ال�شتماع  مبنا�شبة  ولي�ض  �ملو�جهات  خالل  كانت 

�ل�شابطة �لق�شائية.«

»ف�شاًل على �أن ملف �لنازلة خاٍل من �أية حجة معتربة قانونًا تفيد  •

باأن �لت�رضيحات �لتي �أدىل بها �ملتهمون متهيديًا قد �نتزعت منهم 

بطرق غري قانونية.«
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م�شاألتان مثريتان يف هذه �لق�شية:

ق�شية طلب �لدفاع مهلة للتخابر مع موكليهم عندما قدم �ل�شيد . 1

تعر�شهم  �دعو�  �لذي  �ملتهمني  لعر�ض  كتابيًا  ملتم�شًا  �مللك  وكيل 

دفاع،  فاحلقوقيون  �ال�شتغر�ب،  تثري  طبية،  خربة  على  للتعذيب، 

�لعر�ض  لطلب  �ال�شتجابة  دومًا  قانونيوناعتربو�  حقوقية،  جمعيات 

�لعادلة.  �ملحاكمة  �أ�شا�شيات  و�أحد  ن�رض،  مبثابة  طبية،  خربة  على 

�مللك مب�شمن  �ل�شيد وكيل  �أثر مل�شري طلب  �أنه مل يظهر  و�لغريب 

خالل  ��شتمرت  للتعذيب  بالتعر�ض  �الدعاء�ت  كانت  و�إن  �حلكم، 

�أطو�ر �ملحاكمة �شو�ء من قبل بع�ض �ملتهمني �أو حماميهم.

جو�ب �ملحكمة على �الدعاء�ت بالتعر�ض للتعذيب، عاد بنا لالأجوبة . 2

منذ  �لق�شاء  على  عر�شت  ق�شايا  خالل  عر�شناها  �لتي  �لتقليدية 

لل�شيد  �لكتابي  �مللتم�ض  على  جتب  ومل  �ملا�شي.  �لقرن  ت�شعينات 

�لطبية؟  للخربة  �خل�شوع  �ملتهمون  رف�ض  هل  لتبيان  �مللك،  وكيل 

فاإن كان ذلك، وجب على �ملحكمة �إثباته يف �شلب حكمها، حتى 

يربئ �شاحة �ل�شابطة �لق�شائية من تهمة ممار�شة �لعنف و�لتعذيب، 

و�أن �ملحا�رض �ملنجزة، تقيد منجزوها بال�شو�بط �ل�شكلية و�ل�شمانات 

�ملقررة لفائدة �مل�شتبه فيهم.

با�شتمر�ر  ي�شمح  �ملو�شوع،  هذ�  يف  �ملحكمة  �شاقته  �لذي  فاجلو�ب 

ت�شويق �أن �ملتهمني كانو� عر�شة للتعذيب، وحماكمة غري عادلة، وتفتح 

لهم باب مطالبة �الإن�شاف من موؤ�ش�شات دولية.
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5..مقت�سيات.التدبري.ال�سليم.لالعتقال.باملخافر.املخ�س�سة.
للحرا�سة.النظرية44

45
اأ. ارتكاب اأفعال �سوء املعاملة

مبدئيا، يجب �لتمييز بني �أفعال �شوء �ملعاملة �لتي تتم خالل مرحلة 

�أو  �لق�شائية  �ل�رضطة  عنا�رض  طرف  من  �شو�ء  �ملعني  �ل�شخ�ض  توقيف 

فرتة  خالل  تقع  �لتي  وتلك   ،opérationnels مليد�نيني� رجال �ل�رضطة 

�أفعال  بني  �لتمييز  على  ي�شاعد  �لت�شنيف  هذ�  الأن  �لنظرية.  �حلر��شة 

�لتعذيب و�أفعال �شوء �ملعاملة، خا�شة و�أن ترتيب �لنتائج على �لفعلني 

تختلف جذريا ما بني �لتو�شيفني.

�أطر�ف  �لدول  حُتثُّ  �لتعذيب  مناه�شة  �أنَّ جلنة  �إىل  �الإ�شارة  جتدر 

زَّ يف ت�رضيعاتها بني �لفعلني حتى تتمكن من معرفة  يِّ �ملعاهدة على �أن مُتَ

�لكيفيات و�حلاالت �لتي يتم تطبيق �التفاقية فيه )�لعالقة بني �ملادتني 

 مع �الأخذ بعني �العتبار �لتطور�ت �لتي حلقت مفهوم �للجنة 
46
1 و16(،

للِفْعلنْي، و�عتبارها �أنَّ �شوء �ملعاملة ي�شاِعُد على �لتعذيب يف كثري من 

44. مركز دراسات حقوق االنسان والديمقراطية وجمعية الوقاية من التعذيب السويسرية: »الضمانات 
األساسية خالل الحراسة النظرية باملغرب« سلسلة منشورات املركز.طبعة أولى يونيو 2020.

45. من الوثائق االسترشادية ذات الصلة بالموضوع:

- Conseil des droits de l’homme:Décision 31/31: Torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants: garanties pour prévenir la torture pendant la garde à vue et 
la détention provisoire. A/HRC/31/L.26/Rev.1 du 23 mars 2016.

- Les Lignes directrices de Robben Island pour la Prohibition et laPrévention de la torture en 
Afrique ont été formellement adoptées par une résolution de la Commission africaine lors de 
sa 32ème session ordinaire en octobre 2002 et approuvées par la Conférence des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de l’Union africaine, tenue à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.

46. CAT: Les observations finales relatives au cinquième rapport périodique de l’Allemagne, 
du 12 décembre 2011.CAT/C/DEU/CO/5. § 9.
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47
�الأحيان لذ� فال يجوز �أْن يخ�شع الأي تقييد �أو ��شتثناء.

ا�ستعمال.ال�سرطة.للق�ة.خالل.مرحلة.الت�قيف.•
ن�شوُق ثالثة مناذج م�شتمدة من �جتهاد�ت �ملحكمة �الأوروبية حلقوق 

�الإن�شان:

بعد فح�ض �ملحكمة الدعاء �شخ�ض تعر�ض ل�شوء �ملعاملة من خالل . 1

�لدولة  قدمته  �لذي  و�لتقرير  توقيفه،  خالل  �ملفرطة  �لقوة  ��شتعمال 

�ملعنية و�ملَُعدِّ من ِقَبل جلنة حققت يف و�قعة �الدعاء، َخُل�شت �إىل 

�أنَّ �لقوة �مل�شتعملة كانت مفرطة وغري مربرة يف مثل هذه �حلالة، 

ونتج عنها �إ�شابات بليغة )ك�رض مزدوج على م�شتوى �لفك وكدمات 

يف �لوجه( ت�شببت يف معاناة كبرية للمعني، مما ي�شمح بتو�شيفها 

48
باملعاملة �ملهينة.

ه ل�شوء �ملعاملة عن طريق �شحله من �شيارته . 2 �دعى �شخ�ض تعرُّ�شِ

و�رضبه �أثناء توقيفه وخالل تو�جده مبخفر �ل�رضطة، وغياب حتقيق 

�إىل  ِت �ملحكمة  �ملعنية يف �دعاء�ته. فخُل�شَ �لدولة  فعلي من طرف 

�أنَّه بالرغم من �أن �الإ�شابة �لتي تعر�ض لها �ملعني مل تتطلب تدخال 

طبيا، �إالَّ �أنها ت�شببت له يف �آالم ج�شدية ونف�شية �شديدة عالوة على 

�حلط من كر�مته، مما يجعلها تندرج يف خانة �ملعاملة �لال�إن�شانية 

49
و�ملهينة.

تعر�َض �شخ�شان لل�شفع يف خمفر لل�رضطة، فتو�شلت �ملحكمة �إىل . 3

لدرجة ميكن  ت�شل حدته  ب�شيط مل  ل�رضر ج�شدي  تعر�شا  �أنهما 

47. التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب بخصوص تنفيذ الدول األطراف للمادة 2 من املعاهدة.
CAT/C/GC/2 du 24 janvier 2008.

48. CEDH: affaire Rehbock c. Slovénie.Arrêt du 28 novembre 2000. §§ 7178.

49. CEDH: Affaire Layijov c. Azerbaijan.Arrêt définitif 10/07/2014. §§ 3956.
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50
معها �عتباره معاملة ال �إن�شانية، ويبقى يف حدود �ملعاملة �ملهينة.

رجال.ال�سرطة.امل�س�ؤول�ن.عن.اال�ستج�ابات.•
هناك �إجماع يف �لقو�نني �لوطنية و�التفاقيات �لدولية على �أن تكون 

�الإجر�ء�ت �ملقدمة �أمام �لق�شاء �شليمة وال ت�شوبها عيوب، ويف مو�شوعنا 

تعني �شيئا وحيد�، �أاَل هو ��شتبعاد جميع �حلجج و�الأدلة �لتي �نتزعت 

بو��شطة �لتعذيب، وذلك ما توؤكد عليه:

e  لقر�ءة �ملندجمة ملقت�شيات �لعهد �لدويل �خلا�ض باحلقوق �ملدنية�

و�ملادة  �لتعذيب(  )مناه�شة   7 �ملادة  يف  ال�شيما  و�ل�شيا�شية، 

10)�أن�شنة ف�شاء�ت �حلرمان من �حلرية( و�ملادة 14)�ملحاكمة �لعادلة(، 

و�لتعليقني �لعامني رقم 20 و32 للجنة �ملعنية بحقوق �الإن�شان؛

e  ملادة 15 من �تفاقية مناه�شة �لتعذيب �لتي تن�ض على �أن »ت�شمن�

كل دولة عدم �ال�شت�شهاد باأية �أقو�ل يثبت �أنه مت �الإدالء بها نتيجة 

�إذ� كان ذلك �شد �شخ�ض  �أية �إجر�ء�ت، �إال  للتعذيب كدليل يف 

متهم بارتكاب �لتعذيب كدليل على �الإدالء بهذه �الأقو�ل«؛

e :مقت�شيات قانون �مل�شطرة �جلنائية، ال�شيما يف مو�ده

�ملادة 289، عدم �العتد�د باملحا�رض �إال �إذ� كانت �شحيحة يف �ل�شكل  •

َن فيها حمررها ما عاينه �أو تلقاه يف جمال �خت�شا�شه، مما  و�شمَّ

يفر�ض �رضورة �لتقيد بال�شمانات �ملقررة لفائدة �مل�شتبه فيه، وي�شكل 

�لتعذيب �إخالال بتلك �ل�شمانات؛

�ملادة 293، عدم �العتد�د باالعرت�فات �ملنتزعة بالعنف �أو �الإكر�ه، مع  •

ترتيب �لعقوبات �ملن�شو�ض عليها يف �لقانون �جلنائي يف حق مرتكبها؛

50. CEDH: Affaire Bouyid c. Belgique. Arrêt de la Grande Chambre du 28 septembre 2015. §§ 
100113.
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• 
51
�ملادة 751، �إلغاء �الإجر�ء�ت �لتي مل تنجز كما يحددها �لقانون.

ت�شتلزم �ملتطلبات �مل�شار �إليها �أعاله، �رضورة �أْن تتوفر لدى �مل�شوؤولني 

عن �ال�شتجو�بات خربة وكفاءة عالية الإد�رة هذه �ال�شتجو�بات و�إعد�د 

بدوره  رهني  �لو�شع  وهذ�  �لق�شاء،  على  �ملعرو�شة  و�ملحا�رض  �لتقارير 

تاأهيلهم  بهدف  �مل�شوؤولني  لهوؤالء  وم�شتمر  �أ�شا�شي  تكوين  بتوفري 

جهة،  من  للبلد  و�ملوؤ�ش�شاتية  و�الجتماعية  �ل�شيا�شية  �لتطور�ت  ملجار�ة 

و�مل�شتجد�ت �لقانونية، مبا فيها �اللتز�مات ذ�ت �ل�شلة بحقوق �الإن�شان، 

و�ملمار�شات �لف�شلى يف جمال �لبحث �جلنائي.

وللنيابة �لعامة من خالل مهام �لرقابة �ملوكولة لها قانونا الأماكن �حلرمان 

من �حلرية، �أْن تلعب دور� �أ�شا�شيا يف جمال �لتكوين �مل�شتمر ل�شباط 

مهام  ببع�ض  �ملكلفني  و�الأعو�ن  و�ملوظفني  �لق�شائية  �ل�رضطة  و�أعو�ن 

�ملن�شو�ض  �لزجرية  باملقت�شيات  �لتذكري  مع  باملو�ز�ة  �لق�شائية،  �ل�رضطة 

مر�قبة  عن  ف�شال  بالتعذيب،  �ل�شلة  ذ�ت  �جلنائي  �لقانون  يف  عليها 

52
ومتابعة طرق �ال�شتجو�ب.

ب. ال�سمانات امل�سطرية لتفادي التعذيب و�سوء املعاملة

قبل ��شتعر��ض مكونات هذه �ل�شمانات، جتدر �الإ�شارة �إىل مالحظتني 

�أ�شا�شيتني:

e  إىل �أنَّ �إمكانية �لتعر�ض للتعذيب و�شوء �ملعاملة خالل فرتة �حلر��شة�

�لنظرية مرتفعة، لذ� يتموقع �لتدخل خالل هذه �ملرحلة بني �لبحث 

التطور التشريعي  ذ الحبيب بيهي:  في:   6955 انظر التعليق على قرار محكمة االستئناف بأكادير رقم   .51
االجتهاد القضائي في مجال  155.ضمن مؤلف:  إلى   144 ص   – والقضائي في مواجهة التعذيب باملغرب 

التعذيب – منشورات مركز دراسات حقوق االنسان والديمقراطيةأبريل 2015.

لتفادي  املسطرية  »الضمانات  ب  الخاصة  بالنقطة  االستجواب  طرق  ومتابعة  مراقبة  سنناقش   .52
التعذيب«.
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�لق�شائية  لل�رضطة  ي�شمح  وما  �ملخاطر،  هذه  تقليل  و�شائل  عن 

بالقيام بو�جبها على �أح�شن وجه؛

e  رتقاء �مل�رضع �لد�شتوري �ملغربي مبجموعة من �ملقت�شيات �جلنائية�

يف �شقيها �الجر�ئي و�ملو�شوعي �إىل م�شاف �ملقت�شيات �لد�شتورية، 

�لقانونية  �لن�شو�ض  يف  �لنظر  �إعادة  �رضورة  يفر�ض  �لذي  �الأمر 

و�ملمار�شات ذ�ت �ل�شلة حتى تكون م�شتجيبة ملتطلبات �لد�شتور.

�إىل �ملقت�شيات �لد�شتورية، جندها تت�شمن جميع �ل�رضوط  وبالعودة 

�ملعيارية ل�شمان �شالمة �ل�شخ�ض �ملعتقل وحقه يف حماكمة عادلة، و�لتي 

من  �ملحروم  �ل�شخ�ض  �إخبار  يف  �حلق  حول  منهجيا  جتميعها  ميكن 

�حلرية و�أ�شا�شياتتحقيق قرينة �لرب�ءة و�ملحاكمة �لعادلة.

احلق.يف.اإخبار.ال�سخ�س.املحروم.من.احلرية.•
ُل �إخبار �ل�شخ�ض بحقوقه �شمانة �أ�شا�شية للوقاية من �لتعذيب خالل  مُيثِّ

�ل�شاعات �الأوىل لالحتجاز، فقبل �ل�رضوع يف ��شتجو�ب هذ� �ل�شخ�ض، 

يجب �إخباره بطريقة ولغة مفهومتني، ومتكينه بجميع �ملعلومات �ملرتبطة 

بو�شعه يف خمفر �ل�رضطة حتى ي�شتطيع ممار�شة حقوقه ب�شكل فعال.

مُن �لفقرة �لثالثة من �لف�شل 23  بالن�شبة للو�شعية �ملعيارية ببالدنا، َت�شْ

من �لد�شتور لكل �شخ�ض موقوف:

e  يفهمها �لتي  وباللغة  فور�  �عتقاله  مت  �شخ�ض  كل  �إخبار  وجوب 

بدو�عي �عتقاله وبحقوقه؛

e حقه يف �لتز�م �ل�شمت؛

e 53
حقه يف �ال�شتفادة من �مل�شاعدة �لقانونية.

53. سنعالج هذه النقطة مع موضوع الحق في الوصول إلى محامي.
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وهي �حلقوق )�حلق يف �الخبار و�لتز�م �ل�شمت( �لتي ترجمتها �ملادة 

66 من قانون �مل�شطرة �جلنائية، وذلك ما تن�ض عليه �ملادة 14 من �لعهد 

�لدويل �خلا�ض باحلقوق �ملدنية و�ل�شيا�شية. 

ومن �حلقوق �جلديدة �لتي �أ�شافها �لد�شتور »�حلق يف �لتز�م �ل�شمت«، 

يرتتب على �إعمال هذ� �حلق ثالثة نتائج �أ�شا�شية:

ال ميكن �إجبار �ل�شخ�ض �ملوقوف على �لكالم �أو �جلو�ب على �الأ�شئلة  •

�ملوجهة �إليه،

ال ميكن �عتبار �متناعه عن �لكالم كقرينة على ثبوت �لتهمة/�لتهم  •

�ملوجهة �إليه؛

ُيْعترُب �إرغام هذ� �ل�شخ�ض على �لكالم مبثابة �عرت�ف منتزع باالإكر�ه،  •

وهو ما ُيعدُّ يف نف�ض �لوقت �نتهاكا للمادة 14 من �لعهد �لدويل 

54
�خلا�ض باحلقوق �ملدنية و�ل�شيا�شية.

�الأ�شخا�ض  على  �الخبارينطبق  يف  �حلق  �أنَّ  �إىل  �الإ�شارة  جتدر 

�شيما �شمان  �ل�رضعيني، ال  �ملهاجرين غري  �حتجاز  �أماكن  �ملوقوفني يف 

�إخبار �ل�شلطات �لقن�شلية �أو �لوكاالت �لدولية �ملخت�شة يف حالة �لالجئني.

ثال�ث.حتقيق.قرينة.الرباءة.واملحاكمة.العادلة.•
e حق �لو�شول �إىل حمامي

�أقرت �لفقرة �لثالثة من �لف�شل 23 من �لد�شتور حق �ل�شخ�ض �ملعتقل 

يف �ال�شتفادة من �مل�شاعدة �لقانونية يف �أقرب وقت ممكن، ومتثل هذه 

 و�لتي تفرت�ض قو�عد �ملحاكمة �لعادلة 
55
�ال�شتفادة جزء من حقوق �لدفاع

َرهعلى الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف 
ْ
 ُيك

َّ
ال

َ
54. تنص املادة 14 في املقطع زاي من فقرتها الثالثة على »أ

بذنب«.

55. ينص الفصل 120 من الدستور على ضمان املحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
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توفريها الأي �شخ�ض معرو�ض �أو �شُيْعَر�ض على �لعد�لة بغ�ض �لنظر عن 

و�شعه �القت�شادي �أو �الجتماعي �أو �أي �أ�شا�ض �آخر.

يتطلب هذ� �لو�شع موؤ�زرة �ل�شخ�ض �ملعتقل منذ �أول وهلة لتوقيفه، 

َتْبتِدئ فيه هذه  �أن  �لوقت �لذي يجب  و�أثارتوما ز�لت ُتثريجدال حول 

من  �أم  �ملعني؟  �ل�شخ�ض  توقيف  فيها  يتم  وهلة  �أول  من  هل  �ملوؤ�زرة، 

من  �شو�ء  عوي�شة  �إ�شكالية  �لتهمة/�لتهم؟،  فيها  له  توجه  �لتي  �للحظة 

�لز�وية �لفقهية �أو �لعملية، الأنها مت�ض ق�شيتني �أ�شا�شيتني، �شمان حقوق 

�لبحث عن �حلقيقة من جهة،  �شوء خالل  باأن ال مي�شه  �ملوقوف  �لفرد 

للمجتمع  من حماية  تت�شمنه  ملا  �لق�شائية  �الأبحاث  على  �لتاأثري  وعدم 

وحتقيق للعد�لة من جهة �أخرى.

�إىل  �لو�شول  حق  كون  �إىل  �لقانون  دولة  �لر�هنة يف  �ملمار�شة  تتجه 

حمامي منذ �لوهلة �الأوىل للتوقيف، الأن ح�شوره يف هذه �لفرتة ُيْعترُب 

كو�شيلة وقائية من �لتعذيب ولي�ض لتحقيق �لعد�لة و�لتي تاأتي يف وقت 

الحق.ذلك ما تو�شلت �إليه ممار�شة �للجنة �الأوروبية للوقاية من �لتعذيب 

 حيث 
56
بعد عقدين من �لزمن )بد�ية ت�شعينات �لقرن �ملا�شي �إىل 2011(،

56. لالطالع على التطور التاريخي ملسألة حضور املحامي خالل فترة الحراسة النظرية ما بين 1992 و2015 
في فضاء مجلس أوروبا،يرجى مراجعة:

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants(CPT):

- Détention par la police.2e rapport général publié en 1992.CPT/Inf(92)3part1, §§ 36 à 43.

- Développements dans les normes du CPT en matière de la détention par la police.12ème 
rapport général publié en 2002.CPT / Inf(2002)15part, §§ 32 à 50.

- Accès à un avocat comme moyen de prévention des mauvais traitements. 21ème rapport 
général publié en 2011.CPT/CPT/Inf (2011) 28, §§ 18 à 25.

- Les mineurs privés de liberté en vertu de la législation pénale. 24e rapport général publié en 
2015. CPT/Inf(2015)1part rev1. §§ 97 à 100.

Tous ses rapports peuvent être consultés à partir du site web: http://www.cpt.coe.int/.
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تعترب ح�شور �ملحامي يف هذه �لفرتة بالذ�ت مبثابة ر�دع الأَْن ال يتعر�ض 

�ملوقوف للتعذيب �أو �شوء �ملعاملة.

�شاهم يف �لو�شول �إىل هذ� �لو�شع، �لتطور �لدميقر�طي �لذي ي�شهده 

ف�شاء جمل�ض �أوروبا، وتطور �لعلوم �جلنائية وطرق �لبحث عن �حلقيقة 

يف �جلر�ئم وعدم �القت�شار على »�العرت�ف« كدليل وحيد على �حلقيقة، 

عالوة على �إ�شناده بقر�ر�ت �أ�شا�شها �شيا�شي من قبيل توجيهات �ملفو�شية 

57
�الأوروبية و�لربملان �الأوروبي.

�أن تتم مقابلة �ملحامي باملعتقل و�لتو��شل  �إعمال هذ� �حلق،  يتطلب 

معه بكل حرية بعيد� عن رقابة �أجهزة �الأمن، �أ�شا�شا ال ميكن �شماع ما 

يدور بينهما، باملقابل غري م�شتبعد �أْن يخ�شع ال�شتثناء�ت موؤطرة، حيث:

تكون �لقيود ُمربَّرة بظروف ��شتثنائية وحمدودة يف �لزمن وحمددة  •

بو�شوح يف �لقانون وخا�شعة ملر�قبة �لقانون،

ُتقيََّم �لقيود �لتي ميكن �أْن َتِرَد على حق �لو�شول �إىل حمامي، ح�شب  •

58
كل حالة على حدى، ولي�ض على خطورة �لفعل �ملرتكب.

بخ�شو�ض �ملغرب، �أقرَّ �لتعديل �لذي حِلق �ملادة 66 من قانون �مل�شطرة 

�جلنائية )ق.م.ج( 

57. DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL: relative au droit d’accès 
à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit decommuniquer après 
l’arrestation.2011/0154 (COD).

- Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au 
droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.

- Directive 2013/48/UE du Parlementeuropéen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au 
droit d’accès à un avocat dans le cadre desprocédures pénales et des procédures relatives au 
mandat d’arrêt européen، au droit d’informerun tiers dès la privation de liberté et au droit des 
personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

58. التقرير 21 للجنة األوروبية للوقاية من التعذيب لسنة 2011، مرجع سبق ذكره،الفقرات 2023.
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e :
59
�حلق يف �الت�شال باملحامي

هذ�  • تاأخري  ميكن  و��شتثناء  �لتوقيف،  على  �شاعة   24 �نق�شاء  قبل 

تتجاوز مدة  �أال  تكون جنايةعلى  بوقائع  �الأمر  تعلق  �إذ�  �الت�شال 

�الأ�شلية  �ملدة  ن�شف  �نتهاء  من  �بتد�ء  �شاعة  ع�رضة  �ثنتي  �لتاأخري 

للحر��شة �لنظرية؛

قبل �ن�رض�م �ملدة �الأ�شلية للحر��شة �لنظرية، �أي 96 �شاعة، بخ�شو�ض  •

، وميكن تاأخري 
60
�جلر�ئم �ملن�شو�ض عليها يف �ملادة 108 من ق.م.ج

هذ� �الت�شال ملدة ال تتجاوز 48 �شاعة؛

يخ�شع �الت�شال مبحام لرتخي�ض من �لنيابة �لعامة، ملدة ال تتجاوز  •

ثالثني دقيقة حتت مر�قبة �شابط �ل�رضطة �لق�شائية يف ظروف تكفل 

�رضية �ملقابلة؛

�إذ� تعذر �حل�شول على ترخي�ض �لنيابة �لعامة خا�شة لبعد �مل�شافة،  •

للمحامي  ��شتثنائية  ب�شفة  ياأذن  �لق�شائية  �ل�رضطة  �شابط  فاإن 

باالت�شال بال�شخ�ض �ملو�شوع حتت �حلر��شة �لنظرية، على �أن يرفع 

فور�ً تقرير�ً يف هذ� �ل�شاأن �إىل �لنيابة �لعامة؛

�إخبار  • �لق�شائية مع  �ل�رضطة  �ملعني على  �ملحامي  �إ�شعار  يقع عبء 

�إطار  يف  حمام  تعيني  باالأمر  �ملعني  طلب  و�إذ�  بذلك.  �لنقيب 

�مل�شاعدة �لق�شائية تقوم �ل�رضطة �لق�شائية فور� باإ�شعار �لنقيب �لذي 

يتوىل تعيني هذ� �ملحامي؛

59. تم تغيير وتتميم املادة 66 بمقت�سى القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 
4 رجب 1440 (11 مارس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 18 رجب 1440 (25 مارس  بتاريخ 

.(2019

60. يتعلق األمر بالجرائم التي تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات اإلجرامية، أو بالقتل 
أو التسميم، أو باالختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو باملخدرات 

واملؤثرات العقلية، أو باألسلحة والذخيرة واملتفجرات، أو بحماية الصحة.
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حتت  • �ملو�شوع  بال�شخ�ض  باالت�شال  له  �ملرخ�ض  للمحامي  ميكن 

�أو  �أثناء مدة متديد هذه �حلر��شة وثائق  �أن يقدم  �لنظرية  �حلر��شة 

مالحظات كتابية لل�رضطة �لق�شائية �أو للنيابة �لعامة ق�شد �إ�شافتها 

للمح�رض مقابل �إ�شهاد.

يكن  مل  حيث  قبلها  ملا  قيا�شا  �إيجابيا  تقدما  �أعاله  �لتعديالت  ُتعدُّ 

�ل�شماح باالت�شال باملحامي �إال بعد متديد فرتة �حلر��شة �لنظرية، غري 

�أن هذ� �الإ�شالح ما ز�ل يعرف جدال قويا من ز�وية �أجر�أته عمليا، عالوة 

على  �الأممية  �خلا�شة  �الإجر�ء�ت  وتقارير  �ملعاهد�ت  جِلان  �إجماع  على 

»عدم ح�شول �ملوقوفني على موؤ�زرة حمام يف �ل�شاعات �الأوىل لالعتقال« 

وبالتايل تو�شي �لدولة �ملغربية »ب�رضورة موؤ�زرة �ملحامني للموقوفني منذ 

�ل�شاعات �الأوىل لالعتقال، دون �إذن م�شبق، و�ل�شماح لهم باالطالع على 

61
كافة �لوثائق �لتي تخ�ض موكليهم«.

e حق �لو�شول �إىل طبيب

تعالج هذه �لنقطة بتف�شيل يف فقرة خا�شة بهذ� �ملو�شوع.

e حق �إخبار طرف ثالث

�تخاذ  فور  �ملحتجز،  عائلة  باإ�شعار  �لق�شائية  �ل�رضطة  �شابط  يقوم 

قر�ر و�شعه حتت �حلر��شة �لنظرية باأية و�شيلة من �لو�شائل وي�شري �إىل 

ذلك باملح�رض، وبذلك ت�شتجيب �ملادة 67 من ق.م.ج الأحد متطلبات 

61. يتعلق األمر ب:

- اللجنة املعنية بحقوق االنسان، مالحظاتها وتوصياتها بخصوص التقرير الدوري السادس املتعلق بالعهد 
الدولي للحقوق املدنية والسياسية سنة 2016، الفقرة 25.

- لجنة مناهضة التعذيب، مالحظاتها وتوصياتها بخصوص التقرير الدوري الرابع سنة 2011، الفقرة 10.

- تقرير فريق العمل املعني بقضايا االعتقال التعسفي بتاريخ دجنبر 2013، الفقرة 22.

- تقرير املقرر الخاص املعني بقضايا التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة بتاريخ أبريل 2013، الفقرتان 26 و32.
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�اللتز�مات �لدولية ذ�ت �ل�شلة ب�شالمة �إجر�ء�ت �العتقال.

و�أ�شباب  �أْنُيخرِبمبكان  �ملحروم من حريته  لل�شخ�ض  �حلق  ُيجيُز هذ� 

�حتجازه:

�أحد �أفر�د عائلته �أو�شخ�شا ثالثا من �ختياره؛ •

�ل�شلطات �لقن�شلية �أو�شلطة وطنية �أو دولية خمولة بحماية �الأجانب. •

ل هذ� �الإخبار داللة على �شفافية �إجر�ء�ت �حلرمان من �حلرية  ُي�شكِّ

ويقلل من �إمكانية تعر�ض �ملوقوف للتعذيب و�شوء �ملعاملة، وقد ي�شاعده 

يف �حل�شول على �مل�شاعدة �لقانونية و�لتمتع باحلقوق �الأخرى �ملكفولة 

�لتع�شفي  �العتقال  ظاهرة  من  �حلد  وخ�شو�شا  �ملرحلة،  هذه  خالل 

جميع  حلماية  �لدولية  �التفاقية  عليه  ن�شت  كما  �لق�رضي  و�الختفاء 

62
�الأ�شخا�ض من �الختفاء �لق�رضي.

يجوز ب�شفة ��شتثنائية تاأخري هذ� �الإخبار �إذ� ما كان �رضوريا ل�شالمة 

�لتحقيقات �جلارية، �رضيطة �أن يكون حمدود� وموثقا بدقة وحتت رقابة 

�لق�شاء.

مراقبة.ومتابعة.طرق.اال�ستج�اب.•
�لق�شائية  �ل�رضطة  �أعمال  �لد�شتور تخ�شع  �لف�شل 128 من  مبوجب 

ل�شلطة �لنيابة �لعامة يف كل ما يتعلق باالأبحاث و�لتحريات �ل�رضورية 

فرتة  خالل  و�لت�رضفات  �الأعمال  كل  �أنَّ  يعني  مما   ،
63
�جلر�ئم �شاأن  يف 

للحر�ض  لبنة  فاأول  �لعامة،  �لنيابة  مر�قبة  حتت  تقع  �لنظرية  �حلر��شة 

على �ل�رضعية و�شون �ل�شالمة �جل�شدية و�لنف�شية لالأ�شخا�ض �ملوقوفني 

62. املادتان 17 و 18 االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري.

63. الفصل 128 من الدستور »تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في 
كل ما يتعلق باألبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها وإلثبات الحقيقة«.
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وكر�متهم مرتبطة يف �ملقام �الأول بهذه �ملر�قبة.

رِة  قد يرتكز �لبحث عن �حلقيقة على �ال�شتجو�ب، وتكون للطرق �ملُ�شخَّ

لهذه �الأ�شباب 
64
لتحقيقه �آثار� �شلبية على �ملحا�رض �لتي �أجنزت مبنا�شبته. 

�لدولية على �رضورة مر�قبة ومتابعة طرق �ال�شتجو�ب،  �ملعايري  ت�شدد 

و�لبحث عن طرق بديلة الإد�رة �ال�شتجو�بات وتدعيمها بالطرق �لعلمية 

الإثبات �مل�شوؤولية �جلنائية. ويف هذ� �ل�شدد:

e  تبقي« �أن  على  �لتعذيب،  مناه�شة  معاهدة  من   11 �ملادة  تن�ض 

وتعليماته  �ال�شتجو�ب،  قو�عد  �ملنظم  �ال�شتعر��ض  قيد  دولة  كل 

ومعاملة  بحجز  �ملتعلقة  �لرتتيبات  وكذلك  وممار�شاته،  و�أ�شاليبه 

�لتوقيف  �أ�شكال  من  �شكل  الأي  يتعر�شون  �لذين  �الأ�شخا�ض 

�لق�شائية،  لواليتها  يخ�شع  �إقليم  �أي  يف  �ل�شجن  �أو  و�العتقال 

وذلك بق�شد منع حدوث �أي حاالت تعذيب«؛

e  بيناالإجر�ء�ت من  �أنه  على  �الإن�شان  بحقوق  �ملعنية  �للجنة  توؤكد 

�ملنتظمة  �ملتابعة  لالأذى،  �ملُعرَّ�شني  �الأ�شخا�ض  بحماية  �لكفيلة 

لقو�عد �ال�شتجو�ب و�لرتتيبات �ملتعلقة بقو�عد معاملة �الأ�شخا�ض 

65
�ملحرومني من �حلرية؛

e  نطالقا من تو�شل �ملقرر �خلا�ض �ملعني بالتعذيب، �إىل �أن �الأ�شاليب�

�لق�رضية يف �ال�شتجو�ب، ُتْنِتُج �عرت�فات ز�ئفة حتى عندما ال ت�شل 

في  ْستعمل، 
ُ
رق ما تزال ت

ُ
ِلط 64. رصدت اللجنة األوروبية للوقاية من التعذيبفي تقريرها 28 لسنة 2019 

عدة دول أعضاء في مجلس أوروبا، خالل إدارة االستجوابات واملصنفة كأفعال تعذيب: الصعق بالصدمات 
الكهربائية، والضرب على باطن القدمين، والتعليق أو الشد املفرط باألصفاد، والحروق في أجزاء مختلفة 
من الجسم، الخنق باستخدام كيس بالستيكي أو قناع الغازات، وضع األصفاد في أوضاع مؤملة لعدة ساعات 

.simulacres d’exécution متتالية، أو الضرب العنيف أو التخويف باإلعدام

(حظر التعذيب وغيره من ضروب   7 املادة   :20 التعليق العام رقم  اللجنة املعنية بحقوق االنسان،   .65
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة)،الفقرة 11.
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�إىل حد �لتعذيب... دعا �إىل �رضورة �لتو�شل �إىل بروتوكول عاملي 

وقائمة  �الإكر�ه،  �أ�شاليب  عن  بعيد�  �ال�شتجو�ب،  عمليات  ي�شبط 

على �أ�ش�ض �أخالقية وم�شتندة على معرفة حقيقية للوقائع و�الأدلة، 

ومرتكزة على �ملبادئ �الأ�شا�شية حلقوق �الإن�شان و�ملعايري و�ملبادئ 

66
�لتوجيهية ذ�ت �ل�شلة؛

e  مناه�شة �لعاملة يف جمال  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات  �إجماع يف  هناك 

�لتي  �لعد�لة �جلنائية  �أنظمة  �أنه يف   على 
67
�لتعذيب و�لوقاية منه

�إىل  �للجوء  ُتعدُّ خماطر  �العرت�فات،  �نتز�ع  على  باالأ�شا�ض  تركز 

�لتعذيب �أو �شوء �ملعاملة �أو ت�رضفات غري قانونية مرتفعة يف �شياق 

جل�شات �ال�شتماع و�لبحث يف خمافر �ل�رضطة، مما �أفرز توجهات 

نحو تغيري مفاهيم �ال�شتجو�بات خالل مرحلة �لبحث عن �الأدلة 

نحو �ملقابالت �ال�شتق�شائية Entretiens d’enquête، وبدل �النطالق 

»مفهوم  �إىل  �الد�نة«  �أدلة  عن  فلنبحث  متهم  لدينا  من»مفهوم 

68
لنبحث عن �الأدلة بد�ية ولنحدد �ملتهم يف مقام الحق«؛

e  يعود �لبحث عن طرق بديلة عن »�ملقاربة�التهامية«، �إىل �لتجربة

�إ�شالحات  �إطار  �ملا�شي يف  �لقرن  ت�شعينات  بد�ية  �لربيطانية يف 

للمحكمة  �ملتكررة  لالإد�نات  نتيجة  �جلنائية،  ملنظومتها  جذرية 

66. Doc. ONU: A/71/298.Rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur la torture et autres 
peines ou traitements cruels، inhumains ou dégradants، du 05 août 2016. § 9 à 11.

يتعلق األمر باللجنة املعنية بحقوق االنسان ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة األوروبية للوقاية من   .67
الدولية  الجنائية  واملحاكم  الدولية  الجنائية  واملحكمة  االنسان  لحقوق  األوروبية  واملحكمة  التعذيب 

الخاصة...

68. Le CPT asouligné l’importance du principe fondé sur le »passage de la preuve au suspect« 
plutôt que du »suspect à la preuve«. Une telle approche doit l’emporter dans lapratique 
quotidienne de toutes les personnes impliquées, qu’il s’agisse des policierschargés des 
interpellations, des enquêteurs de police, ainsi que d’autres acteurs dusystème de justice 
pénale tels que les procureurs et les juges.28ème rapport de 2019.



53

دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول زيارة أماكن الحرمان من الحرية

�لربيطاين  �لعام  �لر�أي  و��شتهجان  �الإن�شان  حلقوق  �الأوروبية 

للعنف �ملمار�ض يف خمافر �ل�رضطة ملو�جهة �حلركات �الحتجاجية 

تغيري  �لعمل على  �ل�شمالية. وكان يف مقدمتها  باإيرالند�  �لعنيفة 

و�شائل عمل �ل�رضطة، من خالل �للجوء �إىل �ملقابالت �ال�شتق�شائية 

كمنهجية تعامل مع �مل�شتبه فيهم وكذ� �ل�شهود و�ل�شحايا.

حقق �لنهج �ملذكور، تغيري� جذريا يف تعامل رجال �ل�رضطة، و�لذي 

ق�شايا  يف  فيهم  �مل�شتبه  على  �ملطبقة  �الإجر�ء�ت  على  �إيجابا  �نعك�ض 

69
جنائية.

ج. دور التوثيق الفعال يف اإجالء احلقيقة

�حلجة  �حلرية  من  �حلرمان  ف�شاء�ت  يف  يدور  ما  كل  توثيق  ُيعدُّ 

�إ�شاءة �ملعاملة، لذ�  �أو  �إثبات �دعاء�ت �لتعذيب  �أو  �لد�مغة على دح�ض 

والتخطيط اإلعداد  مراحل:  خمسة  على  ويرتكز   »PEACE »السلم/  إسم  البرنامج  هذا  على  ِلق 
ْ
ط

ُ
أ  .69

 ،Acountالحكي/السرد ،Engage and explainالتواصل/االنخراط والشرح ،Preparation and planning
.Evaluationالتقييم ،Closureاإلغالق

تمَّ تطوير هذا البرنامج من قبل أكاديمية الشرطة النرويجية ابتداء من سنة 2004 تحت مسمى »إبداع/ 
 Ethics and األخالق والتعاطف ،Rule of Law القاعدة القانونية ،Communication التواصل :» KREATIV
 ،Trust throughopenness الثقة من خالل االنفتاح ،Active consciousness الوعي اإليجابي ،empathy

.Verifiedtrough scienceالتحقق بواسطة اللجوء إلى األساليب العلمية

لمزيد من االطالع على هذه البرامج،يرجي مراجعة:
- “A brief introduction to investigative interviewing – A practitioner’s guide”, Conseil de

l’Europe, octobre 2018.

- Rachlew, A. (2017). From interrogating to interviewing suspects of terror: Towards a new 
mindset. Expert blog, Penal Reform International. https://www.penalreform.org/blog/
interrogatinginterviewingsuspectsterrortowardsnewmindset/.

- Convention Against Torture Initiative(CTI):

- Mener des entretiens d’enquêtes dans les affaires pénales. Outils de formation 1/2017 ;

- Garanties contre la torture durant les premières heures de détention par la police. CTI/
UNCAT, outils de mise en œuvre n°2.
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يقع على عاتق �ملوؤ�ش�شات �لر�شمية بالدرجة �الأوىل �ل�شهر على توثيق كل 

ما يدور يف تلك �لف�شاء�ت ل�شببني �أ�شا�شني، �أولهما، دفاعا عن �شمعة 

�لدولة ودرء�ً للمتاعب �لتي قد تتعر�ض لها من جر�ء �دعاء�ت �لتعذيب، 

وثانيهما زجر تلك �ملمار�شات �ملحرمة و�ملجرمة د�شتوريا وقانونيا.وي�شبط 

�لتوثيق �ملذكور �نطالقا من:

زيارة.اأماكن.ال��سع.حتت.احلرا�سة.النظرية..•
َعِمل تعديل �مل�شطرة �جلنائية ل�شنة 2011 على تقوية مر�قبة �لق�شاء 

الأعمال �ل�رضطة �لق�شائية، من خالل:

e :إلز�م وكيل �مللك ب�

�أماكن �لو�شع حتت �حلر��شة �لنظرية مرتني يف �ل�شهر على  • معاينة 

�الأقل، للتحقق من �رضعية �العتقال وظروفه؛

�لقيام بزيارة هذه �الأماكن يف �أي وقت �شاء ومتى دعت �ل�رضورة لذلك؛ •

�ل�شهر على �حرت�م �إجر�ء�ت �حلر��شة �لنظرية و�آجالها وعلى مبا�رضتها  •

يف �الأماكن �ملعدة لهذه �لغاية �ملوجودة يف د�ئرة نفوذه؛

�ل�شهر على �حرت�م �لتد�بري �لكفيلة باحرت�م �أن�شنة ظروف �العتقال؛ •

مر�قبة �شجالت �حلر��شة �لنظرية. •

e  تخاذ �لوكيل �لعام للملك �لتد�بري و�الإجر�ء�ت �لكفيلة بو�شع حد�

لالإخالالت �لو�ردة يف تقارير �لزيار�ت �ملرفوعة �إليه من قبل وكالء 

�مللك؛

e  لق�شائية� �ل�رضطة  �شباط  الأد�ء  �لعامة  �لنيابة  تقييم  �إلز�مية 

وتنقيطهم. وهو ما �شيمكن روؤ�شاءهم �الإد�ريني من �لتعرف بكيفية 
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منظمة على موؤهالتهم وقدر�تهم وجمهود�تهم يف جمال �ل�رضطة 

�لق�شائية؛

e  ملحافظة على �شالحيات �لغرفة �جلنحية لدى حمكمة �ال�شتئناف�

ك�شلطة تاأديبية بالن�شبة ل�شباط �ل�رضطة �لق�شائية.

با�شتح�شار �ملقت�شيات �أعاله، ال �شيما زيارة �أماكن �العتقال يف �أي 

وقت ور�شد �الختالالت �لتي ميكن �أن تعرتي �رضعية و�رضوط �العتقال �أو 

، يف عالقة بعدد زيار�ت �أماكن �لو�شع حتت �حلر��شة 
70
�شجالت �العتقال

�لنظرية �لتي تقوم بها �لنيابات �لعامة و�لتي و�شلت �شنة 2018 �إىل ما 

للحر��شة �لنظرية عرب جمموع  يعادل 19249 زيارة ل772 خمفر� معد�ً 

�لرت�ب �لوطني،�أي �أنَّ جمموع �لزيار�ت جتاوز �حلد �الأدنى �لذي تن�ض 

عليه �مل�شطرة �جلنائية )�أي 18528 زيارة(، من بينها21 زيارة للمكتب 

�ملركزي لالأبحاث �لق�شائية �لتابع الإد�رة مر�قبة �لرت�ب �لوطني. و20 زيارة 

تتوفر  �لعامة  �لنيابة  �أنَّ  جِنُد 
71
�لق�شائية.  لل�رضطة  �لوطنية  �لفرقة  ملخفر 

من �لناحية �ملعيارية على جميع �ملقومات �لتي تتطلبها �ملعاير �لدولية يف 

مر�قبة �أماكن �حلرمان من �حلرية، �شو�ء فيما يتعلق باالإجر�ء�ت �لقانونية 

�أو �ل�شمانات �الأ�شا�شية �ملكفولة لل�شخ�ض �ملوقوف �أو و�شعية �الأ�شخا�ض 

يف و�شعية ه�شا�شة �أو �ل�شمانات �مل�شطرية �لظروف �ملاديةلالعتقال.

جتدر �الإ�شارة �إىل �أنَّ مفهوم �لوقاية من �لتعذيب و��شع جد� وي�شمل 

�أي �إجر�ء �أو ت�رضف من �شاأنه �أْن يجعل �ل�شخ�ض �ملحروم ي�شعر باالأمان 

�أو �الطمئنان، ولي�ض بال�رضورة �أْن يكون من�شو�شا عليه يف ن�ض قانونياأ 

70. بمزاوجة مقتضيات املواد 45 و66 إلى 68 من قانون املسطرة الجنائية.

71. لالطالع على تفاصيل مختلف الزيارات التي قامت بها النيابات العامة ألماكن الوضع تحت الحراسة 
النظرية،يرجى االطالع على:

- تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018، الصفحتان 
176 و 177.
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وتنظيمي كزيارة �لنيابات �لعامة ملر�كز �إيد�ع �الأحد�ث، لذ� ال يجب �أن 

تبقى هذه �لق�شايا �الإيجابية خارج توثيق تقارير �لنيابة �لعامة.

الت�سجيل.ال�سمعي.الب�سري.لال�ستج�ابات.•
منهبا�شتعمال  و�لوقاية  �لتعذيب  �ملخت�شة مبناه�شة  �لهيئات  تو�شي 

�لت�شجيل �ل�شمعي �لب�رضي خالل فرتة ��شتجو�ب �مل�شتبه فيه كاآلية وقائية 

من �لتعذيب، من �أجل حتقيق ثالثة �أهد�ف:

�لوقاية من �لتعذيب و�شوء �ملعاملة؛ •

حماية رجال �ل�رضطة من �دعاء�ت �لتعر�ض للتعذيب؛ •

�لتو�شل بطريقة قانونية �إىل �الأدلة لغر�ض �الإجر�ء�ت �لق�شائية. •

وتعرف �ملطالبة باللجوء �إىل هذه �لو�شيلة تطور� مع �لزمن كما يت�شح 

من تو�شيات �لهيئات �الأممية:

�أو�شت �للجنة �ملعنية بحقوق �الإن�شان �شنة 1992 بت�شجيل وقت ومكان  •

جميع �ال�شتجو�بات و�أ�شماء �حلا�رضين وقتها، و�أن تكون هذه �ملعطيات 

72
متاحة الأغر��ض �الإجر�ء�ت �لق�شائية �أو �الإد�رية؛

�ال�شتجو�بات،  • »ت�شجيل  ب�رضورة  بالتعذيب  �خلا�ض  �ملقرر  نا�شد 

من  كل  هوية  �ملحا�رض  تت�شمن  و�أَْن  مرئية،  تكون  �أَْن  �ملحبذ  ومن 

ح�رض �ال�شتجو�ب، ويجب ��شتبعاد كل �الأدلة �لتي مل تكن مو�شوع 

73
ت�شجيل«؛

(حظر التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو   7 املادة   :20 التعليق العام رقم   .72
الالإنسانية أو املهينة)، الفقرة 11.

73. Doc. ONU: Rapports annuels présentés devant l’Assemblée générale des Nations Unies en 
2001 et 2003, par le Rapporteur spécial sur la torture:
- A/56/156, 3 juillet 2001, §34 ;
- E/CN.4/2003/68, §26(g).
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�أو�شت جلنة مناه�شة �لتعذيب •

e  ال�شتجو�ب �لب�رضية  �ل�شمعية  �لت�شجيالت  على  باالعتماد 

74
�ملوقوفني؛

e  حماية جمال  لتو�شيع  �ل�رضطة  مبخافر  مر�قبة  كامري�ت  بو�شع 

75
�الأ�شخا�ض �ملو�شوعني رهن �حلر��شة �لنظرية.

74. CAT/C/CR /33/2.Les observations finales relatives au 4ème rapport périodique de la 
Grèce (10décembre 2004). §6, d, e.

75. CAT/C/FRA /CO/46.Les observations finales relatives aux 46 ème rapports périodiques de 
la France (20 mai 2010). §23.





ثانيا:
دور.الطبيب.خالل.فرتة
احلرا�سة.النظرية
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يرتتب عن حرمان �ل�شخ�ض من حريته �لتز�م باحلماية من قبل �ل�شلطة 

�لق�شائية. لذلك، يجب �أن حترتم �ل�رضوط �الإن�شانية و�ملادية للو�شع رهن 

�حلر��شة �لنظرية كر�مة �الأ�شخا�ض و�شالمتهم �جل�شدية و�لعقلية و�شحتهم.

1..املبادئ.االأ�سا�سية:
يجب �أن يتمكن كل �شخ�ض حمروم من حريته من مقابلة طبيب، 

كما يجب �أن يكون قادًر� على طلب فح�ض طبي يف �أقرب وقت ممكن 

بعد بدء و�شعه رهن �حلر��شة �لنظرية.

�حلر��شة  رهن  �لو�شع  �أثناء  �ل�شحية  �خلدمات  �إىل  �لولوج  ي�شمل 

ا، �لولوج �إىل �لرعاية و�لعالج �ملنا�شبني، باملجان، طاملا يبدو  �لنظرية، �أي�شً

.
76
�أن ذلك �رضوريا �أثناء فرتة �حلرمان من �حلرية

�أي �شخ�ض حمروم من  ت�شهر على حماية  �أن  �ل�شلطات  يجب على 

�حلرية لديها حماية �شحته. ولذلك يندرج �إجر�ء �لفح�ض �لطبي و�لرعاية 

�ل�شحية و�لعالج �ملنا�شب �شمن �حرت�م هذه �حلماية وتنفيذها.

كما يجب �أن يحرتم �أي تدخل من قبل �ملهنيني �ل�شحيني �أخالقيات 

�شكل  باأي  �مل�شاركة،  ي�شمل حظر  هذ�  �أن  �لو��شح  ومن  �لطب.  مهنة 

من �الأ�شكال، يف �شوء �ملعاملة، وكذلك حظر تقييم و / �أو �إثبات قدرة 

�ل�شخ�ض على �ملعاناة وحتمل �شوء �ملعاملة، �أو �المتناع عن تقدمي �لرعاية 

�ل�شحية ل�شحية �شوء �ملعاملة �الأمر �لذي قد يوؤدي �إىل ممار�شة عنف 

77
�إ�شايف.

76. Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme 
quelconque de détention ou d’emprisonnement (Ensemble de principes), A/RES/43/173, 9 
décembre 1988.

77. Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des 
médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants, RES/A/37/194, décembre 1982.
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تن�ض جمموعة �ملبادئ �ملتعلقة بحماية جميع �الأ�شخا�ض �خلا�شعني 

الأي �شكل من �أ�شكال �الحتجاز �أو �ل�شجن على �أن كل �شخ�ض حمتجز 

�أو م�شجون »يجب �أن ُيعر�ض عليه فح�ض طبي منا�شب يف �أقرب وقت 

78
ممكن بعد دخوله مكان �العتقال �أو �ل�شجن«.

ا طبًيا ثانًيا �أو  يحق الأي �شخ�ض حمروم من حريته �أن يطلب فح�شً

ر�أًيا طبًيا ثانًيا، وال يجوز لل�شلطات رف�شه �إال »وفًقا لل�رضوط �ملعقولة 

�أو  �الحتجاز  مكان  يف  �لنظام  على  و�حلفاظ  �الأمن  ل�شمان  �لالزمة 

�ل�شجن«. كما يجب �أن يو�فق �ملري�ض )ة( على �أي فح�ض طبي وبالتايل 

ال ميكن �إجر�وؤه حتت �أي �شكل من �أ�شكال �الإكر�ه.

يف  �لطبي  �لفح�ض  �إجر�ء  يجب  �لطب،  مهنة  الأخالقيات  و�حرت�ما 

�رضية تامة. وهذ� يعني وجوب �إجر�ء �لفح�ض �لطبي بطريقة ال ت�شتطيع 

�ل�شلطات �شماع ما يقال، كما ال ميكن لها �أن ترى �لطبيب ومري�شه ما 

.
79
مل يكن �لطبيب �ملخت�ض قد �أعرب بو�شوح عن �حلاجة �إىل ذلك

يجب ت�شجيل �أي فح�ض طبي يف �شجل �العتقال دون �أن مي�ض ذلك 

80
مببادئ �ل�رضية �ملهنية �أو حماية �ملعطيات.

��شتخد�م  لتجنب  جهدها  ق�شارى  تبذل  �أن  لل�شلطات  ينبغي  كما 

�لقيود �أثناء �لفح�ض �لطبي، �إذ ال يجب ��شتخد�مها �إال �إذ� عرّب �لطبيب 

بو�شوح عن �حلاجة �إىل ذلك.

78. Les rapports de visite du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), Chypre, 
visite de 2004, §32 ; Moldavie, visite de 2007, §9 ; Gibraltar, visite de 2014, §16. 71.

79. Ensemble de Principes, Principe 26 ; Lignes directrices de Luanda, 9(a) (iii) ; 16(d). 72.

80. Texte des recommandations (version longue), Conférence de consensus: Intervention du 
médecin auprès des personnes en garde à vue «, Haute autorité de santé, décembre 2004, p.16.https://
www.hassante.fr/jcms/c_272395/fr interventiondumedecinaupresdespersonnesengardeavue
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يجب �إجر�ء �أي فح�ض من قبل مهني �شحي م�شتقل. ويتم تعريف 

هرمية  عالقة  وجود  عدم  خالل  من  خا�ض  ب�شكل  �ال�شتقاللية  هذه 

�ل�شخ�ض  �العتقال، وغياب عالقة مميزة مع  �شلطات  �شخ�شية مع  �أو 

�ملحروم من �حلرية. باالإ�شافة �إىل ذلك، �إذ� كانت هذه �لفحو�شات يف 

�أماكن �حلرمان من �حلرية متثل جزًء� مهًما من ن�شاطه �ملهني )وبالتايل 

81
ا على ��شتقاللية �لطبيب �ملخت�ض. من دخله( فقد توؤثر �أي�شً

�الأف�شل  فمن  ممكن،  غري  �لطبيب  �إىل  �لفوري  �لو�شول  كان  و�إذ� 

�إجر�ء فح�ض طبي �أول من قبل مهني رعاية �شحية موؤهل �آخر )مثل 

ممر�ض)ة( بداًل من تاأجيل �لفح�ض. �شيتم بعد ذلك �إجر�ء فح�ض ثاٍن 

من قبل طبيب يف �أقرب وقت ممكن.

�لفعالني  و�لتوثيق  �لتق�شي  �تباع »دليل  �لطبيني  �ملهنيني  يجب على 

للتعذيب وغريه من �رضوب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�شية �أو �لال�إن�شانية �أو 

�ملهينة« )�أو بروتوكول ��شطنبول( �إذ� �دعى �ل�شخ�ض �ملحروم من �حلرية 

�أو  ��شتبه  �ملخت�ض  �لطبيب  كان  �إذ�  �أو  �ملعاملة،  ل�شوء  �أنه كان �شحية 

82
الحظ عالمات قد ت�شري �إىل �شوء �ملعاملة.

81. Protocole d’Istanbul, Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, Nations Unies, 2005.

82. Voir Patrick Chariot, Hugo Briffa, Aude Lepresle. INTERVENTION DU MÉDECIN EN GARDE 
À VUE: CONTENU DU CERTIFICAT MÉDICAL ET DE SES ÀCÔTÉS. ajpenal1005_dossier_
AJPénal 12/10/2012 17:57 Page 521 et “Guide de bonnes pratiques relatif à l’intervention du 
médecin en garde à vue”. Direction des affaires criminelles et des grâces. Juillet 2009.
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2..املهام.واأن�اع.التدخالت:83
فرتة  خالل  املتدخل  للطبيب  الق�سائية  الطبية  املهمة  اأ. 

احلرا�سة النظرية:

قابلية.احلالة.ال�سحية.لل�سخ�س.لالإبقاء.عليه.رهن.احلرا�سة.النظرية..•
باالأماكن.التي.تتم.بها.هذه.احلرا�سة:

ميكن تعريف �لقابلية على �أنها قيام �لطبيب بالتحقق من عدم وجود 

خطر على �ل�شخ�ض مو�شوع رهن �حلر��شة لنظرية �أو �لتحكم يف �ملخاطر 

�لتي قد تلحق ب�شحته �أثناء فرتة �حلرمان �حلرية يف ظل �ل�رضوط �لتي 

يتم فيها هذ� �حلرمان.

على �لطبيب �ملمار�ض �أن يحدد مدى قابلية �حلالة �ل�شحية لل�شخ�ض 

�ملو�شوع رهن �حلر��شة �لنظرية يف جمملها، �أي �جل�شدية و�لعقلية. يف 

حالة وجود عالمات �رضيرية و��شحة ال�شطر�بات نف�شية توحي للطبيب 

باحتمال عدم مالءمة تد�بري �حلر��شة �لنظرية مع حالة �ل�شحة �لنف�شية 

منه  يطلب  للممار�ض،  منف�شل  طلب  ت�شليم  يجب  �ملعني،  لل�شخ�ض 

�لتعليق على �إمكانية�ال�شت�شفاء.

مالحظة.ر�س��س.وا�سحة.حديثة:.•
لدى  حديثة  مرئية  ر�شو�ض  �أي  مالحظة  �ملمار�ض  �لطبيب  على  يجب 

�ل�شخ�ض �ملو�شوع رهن �حلر��شة لنظرية. وتكت�شي هذه �ملهمة، �لتي جتعل 

�أهمية  �لفح�ض،  وقت  يف  لل�شخ�ض  �ل�شحية  �حلالة  حتديد  �ملمكن  من 

طبيةقانونية كبرية، خا�شة يف حالة �شكاوى الحقة من قبل �ل�شخ�ض �ملعني.

83. Guide de bonnes pratiques relatif à l’intervention du médecin en garde à vue. Direction des 
affaires criminelles et des grâces. Juillet 2009.
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�سياغة.ال�سهادة.الطبية:
يف نهاية �لفح�ض �لطبي، يجب على �لطبيب �ملمار�ض ت�شليم �شابط 

�ل�شحية  �حلالة  قابلية  عدم  �أو  قابلية  �شهادة حتدد  �لق�شائية  �ل�رضطة 

لل�شخ�ض �ملو�شوع حتت �حلر��شة �لنظرية للحفاظ على تدبري �حلر��شة 

�لطبية  �أن �ملالحظة  �إىل  �الإ�شارة  �الأماكن تتم فيها. وجتدر  �لنظرية يف 

�أن تكون مو�شوع �شهادة منف�شلة،  لالإ�شابات �لظاهرة �حلديثة يجب 

و�لتي يجب �أن تكون و�شفية.

حالة  بامل�شطرة،  �إرفاقها  �شيتم  �لتي  �ل�شهادة،  هذه  �أن حتدد  يجب 

�لذي  �ل�شخ�ض  وهوية  �لطلب،  ووقت  �لطلب،  �شاحب  �لفح�ض: 

يجب  �لفح�ض.  ووقت  ومكان  �لفاح�ض،  �لطبيب  وهوية  فح�شه،  مت 

ت�شمينها حمتوى �الأمر �لق�شائي وكذلك �الإجابة على �الأ�شئلة �ملطروحة. 

مت  �لذي  �ل�شخ�ض  حالة  تتطلبه  ما  �إىل  بو�شوح  �الإ�شارة  يجب  كما 

�لزمني  �جلدول  مثل  �حلر��ض،  جانب  من  خا�ض  �هتمام  من  فح�شه، 

لتقدمي �لعالج. من ناحية �أخرى، ال حتدد طبيعة �لعالجات �لتي يحتمل 

تقدميها، و�لتي تظل �رضية.

يجب �أن تكون هذه �ل�شهادة مفهومة من قبل غري �الأطباء، وقادرة 

خالل  لوحظت  حديثة  ر�شو�ض  وجود  �إىل  �لقا�شي  �نتباه  لفت  على 

�أي طلب خا�ض. وهكذ�، يتم  �لنظرية، بغ�ض �لنظر عن  فرتة �حلر��شة 

�ملقدمة  �ل�شهادة  �لكدمات �حلديثة يف  �أو  �لر�شو�ض  حتديد موقع كل 

�إىل �ل�شلطة، باالإ�شافة �إىل �الإ�شارة �إىل �شياغة �شهادة و�شفية لالإ�شابات 

يف حالة وجودها.

وعلى �لرغم من �أن قر�ر �ال�شت�شفاء يقع على عاتق طبيب �مل�شت�شفى، 

فمن �ملفيد �إبالغ �شابط �ل�رضطة �لق�شائية بوجود �أو عدم وجود �إ�شارة 

�إىل �ال�شت�شفاء.
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احلرا�سة  فرتة  خالل  املتدخل  للطبيب  الطبية  املهمة  ب. 

النظرية:

معل�مات.م�سبقة.للطبيب.عن.ال�سخ�س.امل��س�ع.رهن.اإجراءات..•
احلرا�سة.النظرية:

تت�شم ممار�شة �لفحو�شات �لطبية خالل �حلر��شة �لنظرية بخ�شائ�ض 

قوية، بالنظر �إىل �ل�شياق �لذي جتري فيه. هكذ�، يجب �أن يكون �لطبيب 

على در�ية باأن �ل�شخ�ض رهن �حلر��شة �لنظرية قد ي�شعى �إىل �لتقليل من 

��شطر�باته �أو ت�شخيمها. باالإ�شافة �إىل ذلك، ميكن �أن تكون �حلر��شة 

�لنظرية م�شدر قلق وقد توؤدي �إىل تفاقم بع�ض �الأمر��ض.

ونتيجة لذلك، من �ل�رضوري �أن يقوم �لطبيب باإبالغ �ل�شخ�ض �ملحتجز، 

�أن يحدد، على وجه  �لطبي وعو�قبه. كما يجب  �لتدخل  باإطار  بدقة، 

�خل�شو�ض، �ملعلومات �لتي يتم �إر�شالها بال�رضورة �إىل �ل�شلطة وتلك �لتي 

تظل م�شمولة بال�رضية �لطبية.

وتتمثل مبادئ �إخبار �ل�شخ�ض �ملو�شوع رهن �حلر��شة �لنظرية يف:

e  على طلب بناًء  �حلاالت  يت�رضف يف جميع  �لطبيب  �أن  �إخباره 

ق�شائي، ويجب عليه يف كل مرة �أن يبث يف مدى قابلية �حلالة 

�حلر��شة  تد�بري  رهن  به  لالحتفاظ  �ملحتجز  لل�شخ�ض  �ل�شحية 

�لنظرية يف �ملبنى �لذي يتم فيه ذلك، مبا يف ذلك �إن كان �ل�شخ�ض 

�ملعني هو �لذي طلب ذلك؛

e  هذه �شهادة حتدد  �إعد�د  �شيتم  �لفح�ض،  نهاية  يف  �أنه  �إخباره 

حديثة،  ظاهرة  ر�شو�ض  �أي  ت�شف  �أخرى  و�شهادة  �لقابلية 

وت�شليمهما ل�شابط �ل�رضطة �لق�شائية؛
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e إخباره باملهام �لتي تكون قد مت ذكرها يف �الأمر �لق�شائي؛�

e  ،إخباره باأن �لطبيب يت�رضف، ويف حدود �الإطار �مل�شطري لتدخله�

با�شتقاللية تامة ويظل خا�شًعا لل�رضية �ملهنية.

على �شوء هذه �ملعلومات �لتي يتم تبليغها له، يكون �ل�شخ�ض �ملو�شوع 

رهن �حلر��شة �لنظرية قادًر� على �إعطاء مو�فقته �مل�شتنرية �أو عدم مو�فقته 

على مبد�أ �لفح�ض �لطبي، من جهة، وعلى معاينات �لطبيب من جهة 

رف�ض  �إىل  ي�شري  �أن  �لطبيب  على  يجب  �حلال،  �قت�شى  و�إن  �أخرى. 

�ل�شخ�ض للخ�شوع للفح�ض �لطبي يف �ل�شهادة �لطبية �لتي يعدها.

مب�ا�سلة..• املتعلقة. اأو. اال�ستعجالية. الطبية. ال��سفات. اأو. العالجات.
الرعاية.ال�سحية.اجلارية:

يعود للطبيب �ملمار�ض �لذي يفح�ض �ل�شخ�ض �إما توجيهه نحو رعاية 

تد�بري  مع  �ل�شحية  حالته  مالءمة  تاأكيد  �أو  منا�شبة،  م�شتعجلة  طبية 

�حلر��شة �لنظرية. كما يجب �إجر�ء �لفح�ض، �أي�شا، بهدف حتديد �ملخاطر 

�مل�رضوعة،  و�ملو�د غري  )�لكحول،  �الإدماين  و�ل�شلوك  �النتحار،  �لتالية: 

و�ملوؤثر�ت �لعقلية( و�الأمر��ض �لعقلية.

هكذ�، يجب �أن ت�شمح �ملقاربة �لطبية مبا يلي:

e .شتقبال �شكاوى �ملري�ض��

e  لبحث عن �الأمر��ض �خلا�شة �ملمكنة: لذلك، فاإن �لتكفل يت�شمن�

�ل�رضيري،  �لفح�ض  �إىل  باالإ�شافة  ت�شمل،  قد  ت�شخي�شية  مرحلة 

�إجر�ء فحو�شات �إ�شافية، قد تتطلب �إجر�وؤها يف �مل�شت�شفى؛ كما 

ا يف هذ� �ل�شياق طلب ر�أي متخ�ش�ض مثل  ميكن للطبيب �أي�شً

متخ�ش�ض يف �الأمر��ض �لعقلية؛
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e  لطبيب� على  يجب  �ل�شحية:  �لرعاية  ��شتمر�رية  على  �ل�شهر 

�الت�شال  يتطلب  قد  �لذي  �الأمر  �جلارية،  �لعالجات  يو��شل  �أن 

بالطبيب �ملعالج �أو �الأ�رضة؛ كما يجب �أن يهتم با�شتمر�رية �لرعاية 

�ل�شحية �لالحقة، وال�شيما نقل �ملعلومات �إىل �إد�رة �ل�شجن �أو �إىل 

�لطبيب �ملعالج �أو �مل�شت�شفى؛ وعلى �لعك�ض من ذلك، فاإن فرتة 

�حلر��شة �لنظرية لي�شت هي �لوقت �ملنا�شب، �إال يف حاالت خا�شة، 

لبدء عالجات جديدة غري م�شتعجلة؛ غري �أن �لطبيب يظل حر� يف 

و�شفاته �لطبية، �لتي تقع م�شوؤوليتها على عاتقه وحده؛ �أو �قرت�ح 

�لتكفل �لطبي �ملالئم، عند �القت�شاء.

��شتباه يف مثل هذ�  و�أي  �لعنف �جل�شدي  �أن كل �شكوى عن  غري 

�لعنف، حتى يف حالة عدم وجود �شكوى من جانب �ل�شخ�ض �لذي يتم 

فح�شه، يجب �أن توؤدي �إىل �إجر�ء فح�ض كامل، �الأمر �لذي يتطلب خلع 

باإعادة تقييم �حلالة  ياأمر  �أن  للطبيب  �ملعني. ويجوز  �ل�شخ�ض  مالب�ض 

�ل�شحية للمو�شوع رهن �حلر��شة �لنظرية بالوترية �لتي ير�ها منا�شبة.

حرا�سة.ال�سخ�س.امل��س�ع.رهن.احلرا�سة.النظرية:.•
�لنظرية  �ملو�شوع رهن �حلر��شة  لل�شخ�ض  �لطبية  �لرعاية  قد تتطلب 

)�ملر�قبة، ومنح  ا من قبل حر��شه  �هتماًما خا�شً �لطبيب  �لتي يحددها 

�الأدوية(، وهو �هتمام يندرج �شمن �لتز�مهم باحلماية.

ومع ذلك، ال ميكن لهذه �الهتمامات �أن تتجاوز ما قد تقدمه �أ�رضة 

�ل�شخ�ض له �إن كان طليقا.

ا �أن يحدد كتابًيا، يف �ل�شهادة �لطبية �مل�شلمة  يجب على �لطبيب �أي�شً

لل�شلطة، �أي ترتيبات تتعلق مبر�قبة خا�شة و�رضورية ملو��شلة �لو�شع رهن 

�حلر��شة لنظرية يف �ملبنى �لذي يتم فيه ذلك. يف حالة �الإ�شابة مبر�ض 
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�ل�رضطة  �شابط  بتنبيه  �لطبيب  يقوم  �أن  �ملهم  من  �جلرب،  مثل  معد، 

�تخاذها  �لو�جب  باالإجر�ء�ت  �لنظرية  �حلر��شة  عن  �مل�شوؤول  �لق�شائية 

لتاليف �لعدوى دون �إبالغه بطبيعة �ملر�ض، وذلك �حرت�ما لل�رض �لطبي.

ذ� كان هناك خطر حدوث تدهور مفاجئ يف �حلالة �ل�شحية لل�شخ�ض 

عندما تكون هذه حالته، يف وقت �لفح�ض، توؤهله للبقاء رهن �حلر��شة 

�إخطار طاقم �الإ�رض�ف، ودعوته لالت�شال  �لطبيب  �لنظرية، يجب على 

بالطبيب للتكفل بال�شخ�ض �ملعني ونقله �ملحتمل �إىل �مل�شتعجالت، يف 

�أو  �ملعني  لل�شخ�ض  �ل�شحية  حالته  تدهور  يف  �ال�شتباه  مت  ما  حالة 

�شدرت عنه �شكوى بخ�شو�ض حالته �ل�شحية.

حترير.امللف.الطبي.ال�سري:.•
يكمن �لغر�ض من �مللف �لطبي �ل�رضي، �لذي ال يحال على �ل�شلطة 

�لطالبة ويحتفظ به �لطبيب، يف جمع وتتبع �ملعلومات �لطبية �لتي ال 

تتعلق مبا�رضة باملهمة �ملحددة يف �الأمر �لق�شائي.

وتهم �لبيانات �لتي يتم جمعها:

e  ل�شو�بق �لطبية و�جلر�حية، مبا يف ذلك �ل�شلوك �الإدماين، �ملتكررة�

وذ�ت �الأهمية �لكبرية بالن�شبة للت�شخي�ض و�لتنبوؤ و�لعالج خالل 

فرتة �حلر��شة �لنظرية؛

e لعالجات �جلارية، وتاريخ وتوقيت �أخذ �آخر جرعة من �لدو�ء؛�

e  لو�شع� قر�ر  �لنف�شية جتاه  �لفعل  ردود  �لنظرية:  �حلر��شة  ظروف 

قد  �لتي  بالتجربة  خا�ض  ب�شكل  �ملرتبطة  �لنظرية  �حلر��شة  حتت 

تكون لدى �ل�شخ�ض مع هذ� �الإجر�ء، حيث يجب �إيالء عناية طبية 

خا�شة لالأ�شخا�ض �لذين يو�شعون رهن �حلر��شة �لنظرية الأول مرة؛
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e  ل�رضيري� �لفح�ض  حمتوى  يخ�شع  �ل�رضيري:  �لفح�ض  بيانات 

لو�شف  كما ميكن  �ل�شخ�ض؛  �أقو�ل  مر�عاة  مع  �لطبيب،  لتقدير 

حلالة �لعقلية لل�شخ�ض �ملعني، مهما كان موجًز�، من حتديد �شياق 

�لفح�ض �لطبي �لعام؛

e .كل �لفحو�شات �الإ�شافية �لتي يتم �إجر�وؤها �أو طلبها

e  :طبيعة �لعالجات �لتي يحتمل تقدميها �أو و�شفها لل�شخ�ض �ملعني

طبيعة �لعالجات �ملقدمة �أو �ملن�شو�ض عليها م�شمولة بال�رضية �ملهنية، 

�إذ� كان يف ذلك م�شلحة  �إال  �ل�شلطة،  �إىل  �إبالغها  ويجب عدم 

مبا�رضة لل�شخ�ض �ملو�شوع رهن �حلر��شة �لنظرية ومبو�فقته؛ على 

�أن يتم �إدر�جها، رغم ذلك، يف �مللف �لطبي �ل�رضي.

ج. تقدمي الأدوية:

�إذ� كان من �ملمكن للطبيب �لذي يتدخل خالل فرتة �حلر��شة �لنظرية 

�أن يعرف باأن �ل�شخ�ض �ملعني يتبع عالجا طبيا خالل تلك �لفرتة، فاإنه 

لي�ض من م�شوؤوليته �أن يحل حمل �لطبيب �ملعالج. لذلك، ال ينبغي �أن 

تكون  �أن  يجب  حقيقية.  طبية  ��شت�شارة  �لطبي  �لفح�ض  هذ�  ي�شكل 

��شتعجالية مو��شلة �لرعاية �ل�شحية هي �ملوجه �لرئي�شي لعمل �لطبيب 

�ملمار�ض.

و�إذ� كان �ل�شخ�ض �ملو�شوع حتت �حلر��شة �لنظرية يتبع و�شفة طبية 

و�شفة  �ملمار�ض  �لطبيب  يكتب  �أن  د�ئًما  �ل�رضوري  من  فلي�ض  جارية، 

طبية جديدة من �أجل �شمان ��شتمر�رية �لعالج.

فرتة  خالل  �ملتدخل  �لطبيب  يكن  مل  و�إذ�  �ال�شتعجال،  حاالت  يف 

طبية،  و�شفة  يحرر  فاإنه  �ملنا�شب،  �لدو�ء  على  يتوفر  �لنظرية  �حلر��شة 

�لعالج.  من  �ملعني  �ل�شخ�ض  لتمكني  لالأ�رضة  �أو  للمحققني  يعطيها 
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وتت�شمن فقط:

e لدو�ء�

e جلرعة�

e مدة �لعالج

e شم �ملري�ض��

e تاريخ �لو�شفة

e .توقيع �لطبيب �ملمار�ض

�لتاأكد  �إال بعد  �أو لالأ�رضة  �لطبيب و�شفة طبية للمحققني  ال ي�شلم 

�أنه من غري  �لنظرية، مع  �ملو�شوع حتت �حلر��شة  �ل�شخ�ض  من مو�فقة 

�ل�رضوري �إ�شفاء �لطابع �لر�شمي على هذه �ملو�فقة كتابة.

�لو�شفة  ت�شليم  �لنظرية  �حلر��شة  رهن  �ملو�شوع  �ل�شخ�ض  رف�ض  �إذ� 

للمحققني �أو الأ�رضته، قد تن�شاأ عن ذلك عدة مو�قف:

�إذ� كان عدم �أخذ �لعالج قد ال يوؤدي �إىل �لت�شكيك يف مدى قابلية  •

لالإبقاء عليه  �لنظرية  �ملو�شوع رهن �حلر��شة  لل�شخ�ض  �ل�شحية  �حلالة 

رهن حلر��شة �لنظرية يف مباين �ل�رضطة �لق�شائية، يقوم �لطبيب باإعد�د 

�شهادة طبية بهذ� �ملعنى، مع �إمكانية مر�جعتها �إذ� �قت�شى �الأمر؛

�إذ� كان �المتثال للعالج ي�شكل �رضورة حيوية لل�شخ�ض �ملو�شوع  •

�ل�شحية  �حلالة  �أن  �لطبيب  يعلن  �أن  �لنظرية، يجب  �حلر��شة  رهن 

لهذ� �الأخري غري مالئمة، ويحرر �شهادة طبية بهذ� �ملعنى،

من جهة �أخرى، يجب على م�شلحة �لتحقيق �أو �الأ�رضة �لتي ي�شلمها 

�لطبيب �لو�شفة �إبالغ �لطبيب �ملمار�ض �إن كانو� غري قادرين على �حل�شول 
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على و�شفته �لطبية، حتى يتمكن �الأخري من ��شتخال�ض �لنتائج �لالزمة 

بخ�شو�ض قابلية، �أو عدم قابلية �حلالة �ل�شحية لل�شخ�ض �ملو�شوع رهن 

�حلر��شة �لنظرية ملو��شلة �الحتجاز يف مباين �ل�رضطة �لق�شائية.

اإىل  النظرية  احلرا�سة  رهن  املو�سوع  ال�سخ�س  نقل  د. 

امل�ست�سفى:

�إذ� كان من �ل�رضوري نقل �ل�شخ�ض �ملو�شوع رهن �حلر��شة �لنظرية 

�أو  �لطبية  �لو�شفة  على  له  �ملر�فقون  يطلع  �أال  فيجب  �مل�شت�شفى،  �إىل 

�ل�شهادة �لطبية. ومع ذلك، وكما هو مبني �أعاله، يف حالة وجود مر�ض 

و�ملحققني  �ملر�فقني  تنبيه  �لطبيب  على  �ل�شل،  �أو  �جلرب  مثل  معدي، 

�مل�شوؤولني عن �إجر�ء �حلر��شة �لنظرية، باملخاطر �لتي ينطوي عليه �لو�شع، 

و�الحتياطات �لتي يجب �تخاذها لتجنب �لعدوى، دون �إبالغهم بطبيعة 

�ملر�ض �ملعني، حتى ال يخرق �حرت�م �ل�رضية �لطبية.

وهذ� �الحتياط �رضوري للمحافظة على كل من قو�ت �الأمن نف�شها، 

وجميع من هم حتت م�شوؤوليتها، وخا�شة �الأ�شخا�ض �الآخرين �ملو�شوعني 

رهن �حلر��شة �لنظرية.



ثالثا:.
تفقد.امل�ؤ�س�سات.ال�سجنية
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مبادئ.عامة:
�إذ� كانت �رضعية �الإيد�ع يف �ملوؤ�ش�شة �ل�شجنية �شو�ء يف �إطار �العتقال 

�الحتياطي، �و يف �طار تنفيذ عقوبة �شالبة للحرية تكت�شب عرب ��شد�ره 

مبوجب �أمر �أو مقرر ق�شائي، ويف �إطار �أحكام �لقانون، فاإن ذلك ال يعفي 

من �رضورة �لو�شع يف �العتبار �أن هذه �ل�رضعية قد تفقد م�شد�قيتها 

به،  للمعني  �الأ�شا�شية  باحلقوق  �مل�ض  بال�شجن  �الإيد�ع  عن  ترتب  �إن 

وبكر�مته و�أدميته �ملتاأ�شلة فيه كاإن�شان.

و�إذ� كانت قرينة �لرب�ءة تقت�شي عدم �للجوء �إىل �العتقال �الحتياطي 

�إال على وجه �ال�شتثناء ولل�رضورة �لق�شوى، فاإن تنفيذه يقت�شي بدوره 

�إحاطته بال�شمانات �لكفيلة بتكري�ض قرينة �لرب�ءة من خالل متكني �ملعني 

به من �حلقوق �الأ�شا�شية �لتي تعزز ،باخل�شو�ض، من تو��شله مع �الأ�رضة 

و�ت�شاله مبحاميه، ومن خدمات �شحية وظروف �عتقال تر�عي و�شعيته 

�لقانونية وتكر�ض حمايته من �أي خطر حمتمل.

و�إذ� كانت �لعقوبة �ل�شالبة للحرية تقت�شي حتقيق �مل لدى �جلاين جر�ء 

�رتكابه لفعل جرمي من خالل �شلب حريته د�خل موؤ�ش�شة مغلقة، دون �أن 

يرتتب عنها �مل�ض بحقوقه �الأ�شا�شية وبكر�مته، فاإن ذلك يقت�شي �إحاطة 

تنفيذ هذه �لعقوبة بكافة �ل�شمانات و�ل�رضوط �ملنهجية و�لت�رضيعية �لتي 

تكفل �إعمال حكامة جيدة على م�شتوى �إد�رة �ملوؤ�ش�شات �ل�شجنية وتدبري 

ب�شكل  �ملوؤ�ش�شات  هاته  �نفتاح  �أ�شا�شًا  ومنها  �ل�شجناء.  �عتقال  ظروف 

تلقائي وكخيار ��شرت�تيجي على خمتلف �ملوؤ�ش�شات �ملهتمة و�ملعنية، مبا 

يكر�ض �ل�شفافية يف �مل�شاطر و�لرب�مج، وتكافل �جلهود لتحقيق �الأهد�ف 

�ملوؤ�ش�شات  للحرية. و�إخ�شاع هاته  �ل�شالبة  للعقوبة  �لرتبوية و�الإ�شالحية 

�ل�شجنية للمر�قبة و�لتفتي�ض �إحدى �أهم �أوجه �لتقاطع بني جهود موؤ�ش�شات 
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�لدولة لتحقيق هذ� �مل�شعى، ويندرج يف هذ� �الطار دور �ملر�قبة �ملكفول 

لل�شلطة �لق�شائية ومنها على وجه �خل�شو�ض �لنيابة �لعامة �لتي خول 

لها �مل�رضع، بحكم دورها �ملركزي يف حماية �حلقوق و�حلريات �الأ�شا�شية 

لالأفر�د، تفقد ظروف �عتقال �ل�شجناء بهدف �لتاأكد من قانونية �العتقال 

و�لتثبت من �شحته و من ��شتفادتهم من �حلقوق �الأ�شا�شية �ملخولة لهم 

قانونًا. باالإ�شافة �ىل ��شتغالل هذ� �لتفقد للتعرف على بع�ض �الكر�هات 

�لتي تعيق �شري ق�شايا �ملعتقلني �الحتياطيني على م�شتوى �ملحاكم.

بالدقة  بتفعيله  �لكفيلة  �ملنهجية  بال�رضوط  �لتفقد  هذ�  والإحاطة 

و�لنجاعة �ملطلوبتني الباأ�ض من �عماله وفق �ملبادئ �الأ�شا�شية �لتالية:

من . 1 لذلك  ملا  �ل�شجناء،  بتفقد  �ملتعلقة  �لزيار�ت  تنفيذ  �النتظام يف 

فعالية على م�شتوى تتبع �لتو�شيات �ملقررة يف زيارة �شابقة، وتعزيز 

�حلماية �لو�جبة لل�شجناء، مع �اللتز�م باحلد �الأدنى لعدد �لزيار�ت 

�ملقررة قانونًا )مرة و�حدة يف �ل�شهر(.

ظروف . 2 وتوثيق  ر�شد  يف  و�لكفاءة  و�حلياد  باملو�شوعية  �لتحلي 

�عتقال �ل�شجناء.

تقييم وحتليل ما يتم ر�شده حول ظروف �عتقال �ل�شجناء يف �إطار . 3

تو�فقه مع �ملعايري �لوطنية و�لدولية.

تقييم وحتليل �ملعطيات �مل�شتخل�شة حول ظروف �عتقال �ل�شجناء . 4

يف �إطار �شمويل يو�زي بني �الإمكانيات �ملتاحة و�ملتطلبات �ملحددة 

قانونًا، ويف نطاق �لتالزم بني حقوق �ل�شجناء وو�جباتهم.

�لتن�شيق مع �الأجهزة �لق�شائية �الأخرى د�خل �ملحكمة �ملعنية بزيارة . 5

�الحد�ث  وق�شاة  �لعقوبة  تطبيق  ق�شاة  من  �ل�شجنية  �ملوؤ�ش�شات 

وق�شاة �لتحقيق ورئي�ض �لغرفة �جلنحية.
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ت�شمينه  . 6 على  �حلر�ض  يتم  تقرير  ب�شياغة  تفقدية  زيارة  كل  تثمني 

باالأ�شا�ض تو�شيات وحلول مبتكرة لالإ�شكاليات، و�لتحلي يف ذلك 

و�ل�رضوط  �ملعايري  تكر�ر  عن  بعيد�ً  و�لو�شوح  �لدقة  من  قدر  باأكرب 

�لقانونية وما يفرت�ض �ن يكون عليه �لو�شع.

�ر�ض . 7 على  و�جنازه  حتقيقه  مت  ما  ور�شد  �لتو�شيات  تنفيذ  تتبع 

�لو�قع.

االإطار.املرجعي:.
د�شتور �ململكة �ملغربية، •

�لقانون �ملنظم لل�شجون رقم 23/98 �ل�شادر مبوجب �لظهري �ل�رضيف  •

غ�شت   23(  1420 �الأوىل  جمادى  من   13 بتاريخ   1.99.200 رقم 

.)1999

�ملر�شوم رقم 2.00.485 �ل�شادر يف 26 �شعبان 1421 )3 نونرب2000(  •

�ملحدد مبوجبه كيفية تطبيق �لقانون 23/98 �ملتعلق بتنظيم وت�شري 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شجنية.

قانون �مل�شطرة �جلنائية  •

قو�عد مانديال )قو�عد �الأمم �ملتحدة �لنموذجية ملعاملة �ل�شجناء( •

�ملبادئ �الأ�شا�شية ملعاملة �ل�شجناء •

قو�عد �الأمم �ملتحدة حلماية �الحد�ث �ملجردين من حريتهم، •

من�شور رئي�ض �لنيابة �لعامة رقم 1 وتاريخ 7 �أكتوبر 2017 ، •

دورية رئي�ض �لنيابة �لعامة رقم 6�ض/رن ع وتاريخ 15 نونرب 2017  •

حول �لزيار�ت �لتفقدية للموؤ�ش�شات �ل�شجنية،
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دورية رئي�ض �لنيابة �لعامة رقم 28 �ض/رن ع وتاريخ 7 يونيو 2018  •

حول تدبري ق�شايا �ملعتقلني �الحتياطيني،

دورية عدد 40 �ض/ رن ع وتاريخ 1 �أكتوبر 2019 حول �حد�ث �اللية  •

�لوطنية للوقاية من �لتعذيب.

مراحل.الزيارة.التفقدية:
1..املقابلة.مع.مدير.امل�ؤ�س�سة.او.نائبه

يف م�شتهل تنفيذ �لزيارة �لتفقدية الباأ�ض من �إجر�ء مقابلة مع مدير 

حول  عامًا  عر�شًا  تلقي  خاللها  من  يتم  نائبه  �أو  �ل�شجنية  �ملوؤ�ش�شة 

�مل�شتجد�ت �ملت�شلة ببنية �ملوؤ�ش�شة �ل�شجنية وجتهيز�تها وكذ� حول �أهم 

تدبري  يف  �ل�شجنية  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  تعرت�ض  �لتي  �لرئي�شية  �لتحديات 

ظروف �عتقال �ل�شجناء، وميكن لقا�شي �لنيابة �لعامة �إبالغ �ملدير حول 

�أ�شماء معتقلني يود �ال�شتماع �إليهم �أو مر�فق بعينها يود �لرتكيز عليها 

�الإح�شائية  �ملعطيات  �ملقابلة حت�شيل  كما ميكنه خالل  زيارته،  خالل 

�لتالية:

عدد �ل�شجناء )�أحد�ث، كبار، ذكور، �إناث، �حتياطيون، حمكومون،  •

مكرهون بدنيًا(، 

ن�شبة �الكتظاظ، )�لطاقة �ال�شتيعابية وعدد �ملعتقلني ( ، •

معدل م�شاحة �الإيو�ء لكل �شجني،  •

عدد �الجنحة وعدد �الأحياء، عدد �لزنازن، وعدد �لغرف،  •

معدل �لتاأطري �لعام للموظفني،  •

معدل �لتاأطري �لرتبوي،  •

معدل �لتاأطري �الأمني،  •
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معدل �لتاأطري �لطبي و�شبه �لطبي...،  •

عدد �مل�رضبني عن �لطعام. •

2. اال�ستماع.اإىل.املعتقلني.:
�و  ظروفهم  ت�شتدعي  �لذين  �ملعتقلني  بع�ض  �إىل  �ال�شتماع  ميكن 

و�شعيتهم ذلك. ويف هذ� �ل�شدد، ميكن �لقيام مبا يلي:

تدبري �حليز �لزمني �ملخ�ش�ض لهذه �لعملية بح�شب عدد �ملعتقلني  •

وبح�شب حجم �ل�شاكنة �ل�شجنية على �أ�شا�ض �إعطاء �الأولوية يف كل 

�الأحو�ل للم�رضبني عن �لطعام ب�شبب �العتقال �الحتياطي، و للذين 

تدهورت حالتهم �ل�شحية جر�ء هذ� �الإ�رض�ب.

�ال�شغاء �إىل �شكايتهم على نحو ميكنهم من �لتعبري عنها بطماأنينة  •

وعلى �أمل �إقناع �مل�رضبني عن �لطعام بالعدول عنه،

�لتحلي بح�شن �لتقدير يف �ملكان �لذي �شيتم �ال�شتماع فيه �إىل �ملعتقل. •

3. االطالع.على.ال�سجالت:
يجب �أن تتوفر على موؤ�ش�شة �شجنية على �شجل ي�شمى �شجل �العتقال 

 وتعترب �ل�شجالت م�شدر�ً �أ�شا�شيًا 
84
وعلى �شجالت �أخرى حتدد مبر�شوم

للمعلومات �ملت�شلة بو�شعية �ملعتقلني، وينبغي مر�قبة م�شك �ل�شجالت 

�ملطبق  و�ملر�شوم  لل�شجون  �ملنظم  بالقانون  �ملحددة  �ل�شو�بط  �شوء  يف 

�ملتخذة  و�لقر�ر�ت  �الإجر�ء�ت  و�رضعية  توثيق م�شد�قية  تكفل  له، وهي 

، و�شجل 
85
يف حق �ملعتقل ومنها على وجه �خل�شو�ض �شجل �العتقال

، �لذي يتم ت�شمينه �لتد�بري �لتاأديبية �ملتخذة يف حق �ل�شجناء، 
86
�لتاأديب

84. املادة 13 من القانون املنظم للسجون

85. انظر املواد من 3 إلى 21 من القانون املنظم للسجون

86. تمت اإلشارة إليه باملادة 60 من القانون املنظم للسجون
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ت�رضيحات  به  تدون  �لذي   ،
87
�لطعون و�شجل  �ل�شحية  �لرعاية  و�شجل 

�ملعتقلني بالتعر�ض و�ال�شتئناف و�لنق�ض، باالإ�شافة �إىل �شجالت �أخرى 

.
88
مثل �شجل �ملكرهني بدنيًا، و�شجل �ملعتقلني �ملفرج عنهم

مر�قبة  يجب  �رضوط  متة  �العتقال،  �شجالت  م�شك  م�شتوى  فعلى 

مدى �اللتز�م بها ومنها �أ�شا�شا ما يلي:

وتوقيع  • مت�شابها  ترقيما  �العتقال  �شجل  ل�شفحات  م�شبق  ترقيم 

رئي�ض �ملحكمة �البتد�ئية �و �لقا�شي �ملنتدب من طرفه لهذه �لغاية 

على �ل�شفحة �الأوىل و�الأخرية منه، كما يوؤ�رض على باقي �ل�شفحات،

ت�شمني �ل�شجل تو�ريخ دخول �ملعتقلني وخروجهم باليوم و�ل�شاعة، •

ت�شمني �ل�شجل �شند �العتقال ورقم �العتقال وتاريخ دخول �ملعتقل  •

للموؤ�ش�شة و�لتاريخ �ملقرر لالإفر�ج، مع �لتاأكد من �شدورها عن جهة 

ق�شائية خمت�شة ومن عدم �نتهاء مدة �شالحيتها،

ال يجب �ن يحتوي �ل�شجل على بيا�ض �و حمو �و ت�شطيب، •

م�شادقة كل من �مل�شوؤول عن �ل�شبط �لق�شائي ومدير �ملوؤ�ش�شة �ل�شجنية  •

على �أي ت�شحيح للحالة �جلنائية من �شانه تغيري �لتاريخ �ملقرر لالإفر�ج،

ت�شمني �شجل �العتقال �ملعلومات �ملتعلقة باحلالة �ملدنية للمعتقل، •

يو�شع خط �حمر رقيق على كل خطا يف �لت�شجيل وي�شادق عليه  •

كل من �مل�شوؤول عن �ل�شبط �لق�شائي ومدير �ملوؤ�ش�شة �ل�شجنية،

ي�شمن �شجل �العتقال طبيعة �المر باالعتقال وتاريخيه و�ل�شلطة  •

�لتي �أ�شدرته.

87. املادة 16 من املرسوم املطابق للقانون املنظم للسجون

88. املادة 13 من املرسوم املطابق للقانون املنظم للسجون
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4. زيارة.اأماكن.االعتقال:
من �ل�رضوري تفقد �أماكن �عتقال �ل�شجناء مبختلف �أ�شنافهم، )�أحد�ث، 

و�شاحات  �أحياء  و  �جنحة  و  وغرف  زنازن  (من  ذكور،  �ناث،  ر�شد�ء، 

�لف�شحة ومر�فق �ال�شتحمام، ويجب �لتاأكد من �أنها تتوفر فيها �رضوط 

مالئمة لل�شحة و�ل�شالمة، �شو�ء فيما يتعلق بتهيئة �لبنايات و�شيانتها �أو 

، وبكل ما يتعلق باحليز �لهو�ئي و�مل�شاحة �لدنيا 
89
بتطبيق قو�عد �لنظافة

.
90
�ملخ�ش�شة لكل معتقل و�لتدفئة و�الإنارة و�لتهوية

كما يتعني ر�شد حجم �الكتظاظ بالغرف و�لزنازن ومدى تاأثريه على 

ظروف �عتقال �ل�شجناء وعلى خمتلف �خلدمات �ملقدمة لهم، و�لبحث 

يف �أ�شبابه ومدى �رتباطها بق�شايا �ملعتقلني �الحتياطيني.

�لتي يتعني مر�قبتها ور�شد مدى تطابقها مع  �ملوؤ�رض�ت  ومن جملة 

�ل�رضوط �ملن�شو�ض عليها قانونًا ما يلي:

1.4.ت�سنيف.املعتقلني.:
ويقت�شي :

تخ�شي�ض حمالت للن�شاء منف�شلة عن �ملحالت �ملخ�ش�شة للرجال،  •

ويجب خالل تفقدها مر�قبة �أماكن �إيو�ء �الأمهات �ملرفقات باأطفالهن 

ومر�قبة مدى توفرهن على مو�فقة كتابية لل�شلطة �لق�شائية �ملخت�شة 

لالحتفاظ باأطفالهن.

تخ�شي�ض حمل  • �الأقل  على  �أو  م�شتقل  لالأحد�ث  حي  تخ�شي�ض 

؛
91
منف�شل كليًا عن �ل�شجناء �لكبار

89. املادة 113 من القانون املنظم للسجون

90. املادة 114 من القانون املنظم للسجون 

91. املواد من 4 إلى 7 من القانون املنظم للسجون. واملادة 31 من ذات القانون
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ف�شل �ملعتقلني �الحتياطني عن �ملد�نني؛ •

ف�شل �ملكرهني بدنيًا الأ�شباب مدنية عن �ملعتقلني �الحتياطني وعن  •

�ملد�نني؛ 

تخ�شي�ض �أماكن �العتقال �النفر�دي للمعتقلني �الحتياطني بال�شجون  •

�ملحلية، غري �أنه يف حالة �الكتظاظ تعطى �أ�شبقية �لو�شع يف زنز�نة 

�نفر�دية للذين �أمرت �ل�شلطة �لق�شائية مبنعهم من �الت�شال بغريهم 

�أو بعزلهم؛ 

عدم و�شع �ملد�نني يف �لعزلة �إال ل�شبب �أمني �أو �شحي. •

مر�عاة عن�رضي �لتعاي�ض و�النتماء �ن �مكن لنف�ض �ل�شنف �جلنائي  •

يف تخ�شي�ض حمالت �العتقال �جلماعية بالن�شبة للمد�نني.

تخ�شي�ض حي للمحكوم عليهم باالعد�م. ويجب �ن تر�عى فيه قدر  •

�الإمكان �ل�رضوط �الأ�شا�شية �لتالية :

e خ�شاعهم لنظام �عتقال �نفر�دي�

e  وتو�زن �لنف�شية  حالتهم  تتبع  حيث  من  خا�شة  عناية  �يالوؤهم 

�شخ�شيتهم

e جر�ء �لف�شح باأفنية خا�شة باحلي�

2.4.الته�ية.واالإنارة.الطبيعية:.
ويجب يف هذ� �الإطار تفقد ما يلي :

e  حجم �لنو�فذ ومدى �ت�شاعها ال�شتخد�م �ل�شوء �لطبيعي من طرف

�ل�شجناء ولدخول �لهو�ء �إىل �لغرف و�لزنازن ومن عدم ��شتغاللها 

من طرفهم لتكدي�ض �الأمتعة و�ملالب�ض، 
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e  ر�شد مدى توفر �لزنازن و�لغرف على �إ�شاءة �شناعية كافية وب�شكل

يتالءم وحجم �لغرف و�لزنازن، ويتيح للمعتقلني �لقر�ءة و�لعمل.

3.4.النظافة:
و�شون  �ملعتقلني  �شحة  على  للحفاظ  �الأ�شا�شية  �ل�رضوط  من  وهي 

كر�متهم، ويجب يف هذ� �ل�شدد،

e  لتاأكد من تو�شل �ملعتقلني باأدو�ت �لنظافة ومن توفرهم على �ملاء�

بالكمية �لكافية،

e  لزنازن و�لغرف على مر�فق �شحية نظيفة وقابلة� �لتاأكد من توفر 

لال�شتغالل وموزعة ب�شكل يتالءم عددها وعدد �ملعتقلني.

e  من ��شتفادته  ومدى  للمعتقل  �ل�شخ�شية  �لنظافة  من  �لتاأكد 

�ال�شتحمام مرة يف �الأ�شبوع على �الأقل ومن مالءمة درجة حر�رة 

ماء �ال�شتحمام الأحو�ل �لطق�ض و�ملتطلبات �ل�شحية للمعتقل.

e .
92
�لتاأكد من نظافة ثياب �ل�شجناء ومن كونها �شاحلة لالرتد�ء

e  ،اليو�ء� مر�فق  خا�شة  �ملوؤ�ش�شة،  مر�فق  جميع  �شيانة  من  �لتاأكد 

93
ومن �ملحافظة على نظافتها يف كل حني.

4.4.الف�سحة:
يخ�ش�ض لكل معتقل جولة يومية يف �لهو�ء �لطلق ملدة ال تقل عن 

ويف هذ� �ل�شدد، وخالل تفقد �لزنازن و�لغرف، 
94
�شاعة و�حدة يف �ليوم 

92. القاعدة رقم 20 من قواعد مانديال 

93. القاعدة رقم 17 من قواعد مانديال

94. املادة 116 من القانون املنظم للسجون
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البد من �لتاأكد من توفر �الجنحة و�الحياء �لتي تتو�جد بها على �شاحات 

للف�شحة تتوفر فيها �رضوط �ل�شالمة وتت�شع لعدد �ل�شجناء.

5. العناية.باملعتقلني:
تكفل  �لتي  �خلدمات  من  �لعديد  للمعتقلني  �ل�شجنية  �ملوؤ�ش�شة  توفر 

يت�شل  ما  منها  �الأ�شا�شية،  �حلقوق  من  من جمموعة  �ال�شتفادة  لهم 

بالتو��شل، كالزيارة �لعائلية و�الت�شال باملحامي، وتقدمي �ل�شكايات ومنها 

�الأمية  وحمو  �ملهني  و�لتكوين  كالتعليم  �لرتبوي  بالتاأهيل  يتعلق  ما 

و�لعمل، و�ال�شتفادة من بر�مج ثقافية وريا�شية، و�أخرى تتعلق بالرعاية 

�ل�شحية و�لتغذية.

1.5.التغذية:
ويتعني تفقد مطبخ �ملوؤ�ش�شة، ور�شد ما يلي :

e  ،م�شتوى نظافته ونظافة �لتجهيز�ت �ملتوفرة به

e  لغذ�ئية ومدى مطابقتها ل�رضوط� �لوجبات  طرق وتوقيت توزيع 

�ل�شالمة �ل�شحية �ملطلوبة 

e .م�شتوى نظافة �لعاملني به

e  لربنامج �مل�شطر يف �شاأنها من� �لتغذية مع  مدى تطابق وجبات 

طرف �إد�رة �ل�شجون، و�لذي يكفل متكني �ل�شجناء من نظام غذ�ئي 

متو�زن ومن �ملاء �ل�شالح لل�رضب ومن مدى كفايتها نوعًا وكمًا. 

e  باملعتقلني خا�شة  تغذية  الأنظمة  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  تخ�شي�ض  مدى 

.
95
�ملر�شى و�لن�شاء �حلو�مل، و�ملر�شعات و�الأطفال و�شغار �ل�شن

95. املادة 76 من املرسوم املطبق للقانون املنظم للسجون
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e  مدى تنا�شب �لفرت�ت �لتي يتم فيها توزيع �لوجبات �لغذ�ئية مع ما

يكفل ت�شليمها للمعتقلني باجلودة �ملطلوبة.

2.5 الرعاية.الطبية:.
تتوىل �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �ل�شجنية توفري �لرعاية �ل�شحية �ملنا�شبة لل�شجناء. 

ل�شمان خدمة طبية  و�لب�رضية  �للوجي�شتكية  �إمكانياتها  لذلك  وت�شخر 

مماثلة ملا يتم �إعماله خارج �ملوؤ�ش�شة �ل�شجنية. غري �أنه يجب نقل �ل�شجناء 

�لذين تتطلب حالتهم �ل�شحية تلقي �لعالج �إىل �مل�شت�شفيات �لعمومية.

وللتاأكد من م�شتوى �لرعاية �لطبية �ملقدمة لل�شجناء فاإنه ينبغي �لقيام 

مبا يلي:

e  تقل عما هو �أن  �لتي ال يجب  �لطبية  �مل�شحة وجتهيز�تها  تفقد 

موجود مب�شتو�شفات �لقطاع �لعام.

e  لتاأكد من عزل �مل�شابني باأمر��ض معدية�

e  مر�قبة تخزين �الدوية و�ملدد �ملتعلقة ب�شالحيتها

e  الطالع على �شجل �مل�شحة ومر�قبة مدى �لتاأ�شري عليه من طرف�

�الأطباء �ملفت�شني �أثناء تفقدهم للموؤ�ش�شة.

e  حول و��شتف�شاره  �ل�شجنية  �ملوؤ�ش�شة  طبيب  مع  مقابلة  �جر�ء 

�لو�شع �ل�شحي �لعام للمعتقلني و�جلهود �ملبذولة لتقدمي �لعالجات 

�ل�رضورية لل�شجناء و�الكر�هات �ملعيقة لذلك. وكذ� حول ما يلي: 

معدل �لتاأطري �لطبي و�شبه �لطبي باملوؤ�ش�شة؛ •

م�شتوى �لدعم �لطبي للم�شت�شفيات يف حالة �الأمر��ض �مل�شتع�شي  •

عالجها باملوؤ�ش�شة �ل�شجنية؛
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�رضوط �لنقل �لطبي لل�شجناء �ملر�شى خا�شة يف حالة �ال�شتعجال؛ •

مدى كفاية �ملعد�ت و�للو�زم �لطبية؛  •

معدل �لفحو�شات �لطبية لكل �شجني باملوؤ�ش�شة خالل �ل�شنة؛ •

طريقة تنظيم �لفحو�شات �لطبية و��شتقبال �ل�شجناء؛ •

كيفية تدبري �خلدمات �لطبية خارج �أوقات �لعمل؛ •

�الطالع على �لتخ�ش�شات �لطبية �ملتوفرة باملوؤ�ش�شة �ل�شجنية؛ •

�الطالع على �الأمر��ض �لرئي�شية بني �شفوف �ل�شجناء. •

تفقد.وحدات.عالج.االإدمان.ور�سد.االإمكانيات.املتاحة.لها.
وحجم.اخلدمات.الطبية.املقدمة

e  و�إجر�ء بها  �ملتوفرة  و�لتجهيز�ت  �الأ�شنان  تفقد عيادة عالج طب 

�خلدمات  م�شتوى  �الأ�شنان ال�شتف�شاره حول  مع طبيب  مقابلة 

�ملقدمة يف هذ� �ل�شاأن ومنها:

معدل �لفحو�شات �لطبية لكل �شجني باملوؤ�ش�شة خالل �ل�شنة؛  •

تنا�شب �لتجهيز�ت و�ملو�د �الأولية مع �الحتياجات �لو�ردة •

e : تفقد م�شلحة �ل�شحة �لعقلية و�لتاكد من

توفر طبيب خمت�ض يف �الأمر��ض �لعقلية �أو متخ�ش�ض يف �لعالجات  •

�لنف�شية؛ 

ر�شد و�شعية �ملودعني بامل�شحة ب�شبب معاناتهم من �أمر��ض عقلية  •

و�لتتبع �لطبي �ملقدم لهم.

تفقد �ل�شجناء �ملحكوم عليهم بايد�عهم مبوؤ�ش�شات �لعالج ب�شبب  •
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�شان  يف  �لتن�شيق  مدى  ومر�قبة  �جلنائية  م�شوؤوليتهم  �نعد�م 

و�شعيتهم مع �مل�شالح �لطبية �لعمومية �ملخت�شة.

3.5 الزيارة.العائلية:
�إمكانية زيارته من  �أ�رضته مع  �أفر�د  يزوره  �أن  لكل �شجني �حلق يف 

طرف �أي �شخ�ض تكون زيارته مفيدة الإ�شالحه وذلك يف ظل �لرقابة 

�لالزمة ل�شمان �المن و�ل�شالمة. ويف هذ� �ل�شدد، يتم تفقد ف�شاء �لزيارة 

من خالل �لقيام مبر�قبة ما يلي:

�الأمن  • �رضوط  على  توفره  ومدى  وجتهيز�ته  �لزيارة  ف�شاء  مر�قبة 

و�ل�شالمة.

مر�قبة �لظروف �لتي جترى فيها �لزيار�ت من حيث تفتي�ض �ملعتقلني  •

قبل �لزيارة وبعدها و�لتد�بري �ملتخذة ال�شتقبال ومر�قبة �لزو�ر.

4.5 االت�سال.باملحامي:
ترخي�ض  على  بناء  مبحاميه  �الت�شال  �حتياطي  معتقل  لكل  يحق 

�ملخت�شة. �لعامة  �لنيابة  �أو  بالتحقيق  �ملكلفة  �لق�شائية  �ل�شلطة  ت�شلمه 

كما ي�شمح للمد�نني �الت�شال مبحاميهم بناء على ترخي�ض ي�شلمه لهم 

 وبهذ� 
96
وكيل �مللك �لذي تقع �ملوؤ�ش�شة �ل�شجنية �شمن د�ئرة �خت�شا�شه.

�خل�شو�ض يتعني مر�قبة ما يلي:

تفقد قائمة �لزيارة �ملخ�ش�شة للمحامني ومدى توفرها على �ل�رضوط  •

�الأمنية و�لتجهيز�ت �ملالئمة.

96. املادة 80 من القانون املنظم للسجون
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5.5 االأن�سطة.الرتب�ية:
�إعد�د بكل موؤ�ش�شة �شجنية بر�مج تربوية تروم تاأهيل �ملعتقلني  يتم 

�ملجتمع  �إدماجهم يف  و�إبر�ز وتنمية مد�ركهم وكفاء�تهم ق�شد ت�شهيل 

�لثقايف  و�لن�شاط  �ملهني  و�لتكوين  �لتعليم  بر�مج  ومنها  �الإفر�ج،  بعد 

خا�شة  للمعتقلني،  .ومتنح  �لروحية  و�مل�شاعدة  و�لتاأهيل  و�لريا�شي 

�الحد�ث منهم كامل �لت�شهيالت �لتي ال تتنافى ومتطلبات �الن�شباط 

.
97
و�الأمن ق�شد �ال�شتفادة من هذه �لرب�مج

�إد�رة  طرف  من  �ملبذولة  �جلهود  على  وللوقوف  �ل�شدد،  هذ�  ويف 

�ملوؤ�ش�شة الإعد�د وتنفيذ هذه �لرب�مج مبا يكفل ��شتفادة �أكرب عدد من 

�لرتبوية  �ملر�فق  �ل�شجناء، وفق ما حدده �مل�رضع قانونًا، البد من زيارة 

�ملخ�ش�شة لهذه �لرب�مج ومنها على وجه �خل�شو�ض:

اأ. برامج التكوين املهني:

مبدئيا  �لتابعة  �ملهني  للتكوين  �لبيد�غوجية  باملر�كز  تفعيلها  ويتم 

للقطاع �لو�شي. وميكن خالل تفقد هذه �ملر�كز �لتاأكد من :

�ل�رضوط و�ملعاير �ملحددة لال�شتفادة من �لرب�مج. •

مدى تكافئ فر�ض �ال�شتفادة من �لتكوين �ملهني بني �ل�شجينات و�ل�شجناء. •

مدى �إعطاء �الأولوية لال�شتفادة من بر�مج �لتكوين �ملهني لالأحد�ث. •

�أ�شباب  • من  و�لتحقق  �ملهني  �لتكوين  �شعب  جميع  تفعيل  مدى 

�لتعطيل �ملحتمل للبع�ض منها �و كلها

�لتاأكد من توفري �لتاطري �ملالئم جلميع �شعب �لتكوين من طرف �طر  •

متخ�ش�شة وموؤهلة

97. املادة 105 من املرسوم املطبق للقانون املنظم للسجون
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وتفعيله  • �ملهني  �لتكوين  برنامج  على  �لو�شي  �لقطاع  ��رض�ف  مدى 

للمر�قبة �لبيد�غوجية �لالزمة

مدى توفر �ملو�د �الأولية و�ملعد�ت �ل�رضورية للتكوين �ملهني •

ب. برامج التعليم: 

�لرب�مج مبختلف م�شتوياتها مبا  �ملوؤ�ش�شة هاته  �إد�رة  توفر  �أن  يجب 

�أن تكون بر�مج  �لو�شي، ويجب  �لقطاع  فيها حمو �الأمية بتعاون مع 

�لتعليم وطرقه مطابقة ملا هو معمول به يف �لتعليم �لر�شمي، ويف هذ� 

�ل�شدد وعند تفقد �الأق�شام �لدر��شية ميكن ر�شد ما يلي:

و�شعية �الأق�شام و�لتجهيز�ت ذ�ت �ل�شلة. •

مدى توفر �ملو�د و�الأدو�ت و�لكتب �لدر��شية �لالزمة. •

�ملعاير و�ل�رضوط �ملحددة ال�شتفادة �ملعتقلني. •

مدى �إعطاء �الأولوية لالحد�ث لال�شتفادة من هاته �لرب�مج •

�ل�شجناء  • بني  �لرب�مج  هاته  من  لال�شتفادة  �لفر�ض  تكافئ  مدى 

و�ل�شجينات

تاأطري �لرب�مج من طرف �طر تعليمية موؤهلة •

��رض�ف �لقطاع �لو�شي على هاته �لرب�مج وتفعيله للمر�قبة �لبيد�غوجية �لو�جبة •

ج. الأن�سطة الرتفيهية والثقافية:

تنظم د�خل �ملوؤ�ش�شات �ل�شجنية �أن�شطة ترفيهية وثقافية، ويحق لكل معتقل 

�ال�شتفادة منها مع مر�عاة �ل�رضوط �ملتعلقة بكفالة �الأمن وح�شن �لنظام.

و يف هذ� �ل�شدد ميكن تفقد �ملكتبة وجتهيز�تها من �لكتب على وجه 

�خل�شو�ض و�لتي تو�شع جمانًا رهن �إ�شارة �ملعتقلني لتمكينهم من تنمية 
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ولوجها  �رضوط  على  �الطالع  �أي�شًا  ويجب  �لفكرية.  وقدر�تهم  معرفتهم 

ومدى ��شتجابة �لكتب �ملتوفرة بها حلاجيات �ل�شجناء من �لتاأهيل و�لتثقيف.

كما ميكن تفقد �ملر�فق �ملخ�ش�شة لتفعيل هاته �الأن�شطة ومدى توفرها 

على �لتجهيز�ت وعلى �رضوط �ل�شالمة و�المن.

د. الأن�سطة الريا�سية:

�لزمن  ��شتعمال  من  جزء  ��شتغالل  لل�شجون  �ملنظم  �لقانون  �أوجب 

تخ�شي�ض  �إىل  باالإ�شافة  �لريا�شية،  �لتمارين  ملمار�شة  باملعتقلني  �ملتعلق 

ح�ش�ض للرتبية �لبدنية د�خل جميع �ملوؤ�ش�شات �ل�شجينة �لتي ميكن �أن 

. بالنظر ملا لها من �ثر �إيجابي على �شحتهم 
98
تنظم فيها هذه �الأن�شطة

و�شالمتهم �لبدنية و�لنف�شية.

غري �أن �مل�رضع �ملغربي �قر باإمكانية منع �ملعتقلني �ملو�شوعني يف زنز�نة 

�لتاأديب من �ال�شتفادة من هاته �الأن�شطة، وباإمكانية منع �أي معتقل 

�الأن�شطة  �أن متار�ض  بالنظام و�الأمن، وي�شتح�شن  تتعلق  منها الأ�شباب 

.
99
�لريا�شية من طرف �ملعتقلني بالهو�ء �لطلق �إذ� �شمح �لطق�ض بذلك

ويف هذ� �ل�شدد جتدر �الإ�شارة �ىل �أن �للجنة �الأوروبية ملنع �لتعذيب 

�لطلق  �لهو�ء  �لريا�شية يف  �الأن�شطة  �إتاحة ممار�شة  توؤكد على �رضورة 

يوميًا جلميع �ل�شجناء دون ��شتثناء مبا يف ذلك �ل�شجناء �ملوقع عليهم 

.
100

عقوبة �حلب�ض �النفر�دي

ق�شوى  �أهمية  �إيالء  �لو�جب  من  �أنه  �إىل  �أي�شًا  �الإ�شارة  جتدر  كما 

بالن�شبة لالأحد�ث �لذين يحق لهم ممار�شة �لتمارين �لريا�شية يوميًا يف 

98. مادتان 115 و117 من القانون املنظم للسجون.

99. املادة 117 من القانون املنظم للسجون

100. التقرير العام الثاني بشأن أنشطة اللجنة األوروبية ملنع التعذيب.
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.
101

�لهو�ء �لطلق وي�شتفيدون خاللها من تدريب بدين منا�شب

لالأن�شطة  �ملخ�ش�شة  و�ملن�شاآت  �ل�شاحات  تفقد  �لزيارة  خالل  ويجب 

�لريا�شية ور�شد مدى ��شتجابتها على وجه �خل�شو�ض لل�رضوط �الآتية:

�أن تكون ف�شاء�ت ف�شيحة بدرجة معقولة وغري مغلقة قدر �الإمكان؛ •

�أن تتوفر على �لتجهيز�ت و�ملعد�ت �لريا�شية �لكفيلة؛ •

�أن تتوفر فيها �رضوط �ل�شالمة �ل�رضورية؛ •

قدر  • �ملجال  متخ�ش�شني يف  بتاأطري  �لريا�شية  �الأن�شطة  �أن حتظى 

�الإمكان؛ 

�أو  • ��شتفادة غالبية  للتاأكد من  �ل�شجناء و�الأطر  �إىل  �لتحدث  ميكن 

جل �ملعتقلني من �الأن�شطة �لريا�شية وب�شكل منتظم وبوقت كاف.

هـ. العناية الروحية:

يكفل �لقانون �ملنظم لل�شجون ممار�شة �ل�شعائر �لدينية لكل معتقل، 

�لتاأهيلية و�الإطار  �أن توفر �الإمكانيات  �ل�شجنية  �ملوؤ�ش�شة  و�أوجب على 

�ملوؤهل لذلك  �أن ت�شمح له باالت�شال باملمثل  �أوجب عليها  �ملالئم، كما 

.
102

دينيًا

ومبوجب ذلك يتعني على �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �ل�شجنية �إعد�د حمل الأد�ء 

�ل�شعائر �لدينية مع مر�عاة و�شعية �ملوؤ�ش�شة �ل�رضور�ت �الأمنية.

ويجب �أن تعطى كافة �لت�شهيالت �ملمكنة للمعتقلني للقيام بو�جباتهم 

�لدينية و�ال�شتفادة من �لتعليم �لديني وفق برنامج يتم �إعد�ده بالتن�شيق 

مع �جلهة �حلكومية �ملكلفة بال�شوؤون �الإ�شالمية.

101. القاعدة رقم 47 من قواعد األمم املتحدة لحماية االحداث املجرمين من حريتهم.  

102. املادة 120 من القانون املنظم للسجون
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ويف هذ� �ل�شدد، ميكن خالل �لزيارة:

تفقد �لف�شاء �ملخ�ش�ض ملمار�شة �ل�شعائر �لدينية ومر�قبة مدى تنا�شبه  •

مع حجم �ل�شاكنة �ل�شجنية؛

للجهة  • ينتمي  �ل�شجنية على موؤطر ديني  �ملوؤ�ش�شة  توفر  �لتاأكد من 

�حلكومية �ملكلفة بال�شوؤون �الإ�شالمية؛

�لتاأكد من �أعمال ترتيبات خا�شة لل�شماح ملن يرغب من �ل�شجناء يف  •

�أد�ء �شعائره �لدينية وكيفية تنظيم ذلك؛

�الإ�شالمية  • �لرتبية  يف  وموؤلفات  قر�آنية  م�شاحف  توفري  من  �لتاأكد 

بخز�نات �ملوؤ�ش�شات �ل�شجنية؛

�لتاأكد من مدى ��شتفادة معتقلني منتمني لديانات �أخرى غري �لديانة  •

طرف  من  لهم  مرخ�ض  دياناتهم  عن  ممثلني  زيارة  من  �الإ�شالمية 

�لهيئة  من  ،بطلب  �الدماج  و�إعادة  �ل�شجون  الإد�رة  �لعامة  �ملندوبية 

�لدينية �ملخت�شة ،وكذ� من مدى تو�شلهم بالكتب �لدينية و�إمكانية 

�حتفاظهم بها حتت �شمانات �أمنية �شاأنهم يف ذلك �شاأن باقي �ملعتقلني.

و.ت�سغيل ال�سجناء: 

يعترب متكني �ل�شجناء من عمل مفيد ماأجور د�خل وحد�ت �إنتاجية 

يف  �نخر�طهم  �إعادة  تي�شري  يف  �أ�شا�شيا  عامال  �ل�شجنية  باملوؤ�ش�شات 

�شوق �ل�شغل ،كما يتيح لهم �مل�شاهمة يف �لتكفل ماليًا باأنف�شهم و�أي�شًا 

.
103

باأ�رضهم

غري �أن هذ� �لعمل وطرق تنظيمه يجب �أن تقرتب بقدر �الإمكان من 

طبيعة وطرق �الأعمال �ملماثلة خارج �ل�شجن تهيئًا الإدماج �ل�شجناء بعد 

103. املبدأ رقم 3 من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء
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�الإفر�ج يف �إطار طرق �حلياة �لعملية �لطبيعية. كما ال يجب �أن يخ�شع 

 ،
104

مايل ربح  حتقيق  لق�شد  �لعمل  من  ��شتفادتهم  مبوجب  �ملعتقلون 

بل ينبغي توخي متكينهم من �كت�شاب مهار�ت تزيد من قدر�تهم على 

�الإنتاج بعد �الإفر�ج يف �شوق �ل�شغل.

وال  موؤملة  ذو طبيعة غري  للمد�نني  عمل  بتوفري  �أقر  �ملغربي  و�مل�رضع 

يعفون منه �إال �عتبار�ً ل�شنهم �أو بعد ��شت�شارة طبية توؤكد عجزهم عن 

. غري �أنه �أقر �أي�شًا بحرمان �ملعتقلني من �لعمل �ملتخذ يف حقهم 
105

�لعمل

.
106

تد�بري تاأديبية �أو تد�بري �لو�شع يف �لعزلة

ويجب �أن يكون تنظيم �لعمل ومناهجه م�شايرين ما �أمكن للمناهج 

�ملطبقة �عد�د� للمعتقلني �مل�شتفيدين للتكيف مع �لظروف �لعادية للعمل 

يف �لو�شط �حلر.

كما يجب �أن ير�عى يف ��شناد �لعمل للمعتقل قدر�ته �لبدنية و�لفكرية 

وموؤهالته �ملهنية و�لتز�ماته �لعائلية وكذ� �إمكانية �إعادة �إدماجه.

�لت�رضيعية  �ملقت�شيات  �ل�شجون  د�خل  �لعمل  على  عمومًا  وتطبق 

 .
107

و�لتنظيمية لقانون �ل�شغل �ملتعلقة بحماية �أمن و�شحة �ل�شجناء �لعاملني

وخالفًا ملا توؤكده قو�عد �الأمم �ملتحدة حلماية �الحد�ث �ملجردين من 

�إقر�رها باإتاحة �إمكانية �ختيار �الحد�ث لنوع �لعمل  حريتهم من خالل 

�لذي يرغبون يف �أد�ئه مع �يالء �العتبار �لو�جب لالختيار �ملهني �ملالئم 

وملتطلبات �إد�رة �ملوؤ�ش�شة، فاإن �مل�رضع �ملغربي �أكد على �أولوية �ل�شهر يف 

ال  �لذين  و�الأ�شخا�ض  �الحد�ث  مو��شلة  تاأمني  على  �الإمكان  حدود 

104. القاعدة رقم 99 من قواعد مانديال

105. املادة 35 من القانون املنظم للسجون 

106. املادة 39 من القانون املنظم للسجون

107. املادة 38 من القانون املنظم للسجون
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تتعدى �أعمارهم 20 �شنة در��شتهم �أو تكوينهم �ملهني �أكرث منه �ال�شتفادة 

.
108

من عمل ماأجور

�ل�شجناء ميكن  لت�شغيل  �ملعيارية  �ل�رضوط  هاته  �حرت�م  من  وللتاكد 

تفقد ما يلي :

�لوحد�ت �الإنتاجية �ملخ�ش�شة لت�شغيل �ل�شجناء، �إن وجدت، ومر�قبة  •

مدى توفرها على �رضوط �الأمن و�ل�شالمة �ل�رضوريني وعلى جتهيز�ت 

ومعد�ت ت�شتجيب لربنامج �لت�شغيل.

�ملعايري �ملعتمدة الختيار �ل�شجناء �مل�شتفيدين من �ل�شغل؛ •

ر�شد ظروف �لعمل بالوحد�ت �الإنتاجية ومدى �إخ�شاعها للمقت�شيات  •

و�شحة  �أمن  بحماية  �ملتعلقة  �ل�شغل  لقانون  و�لتنظيمية  �لت�رضيعية 

�لعاملني؛

مدى توفري تدريب مهني لل�شجناء قبل �رضوعهم يف �لعمل بالوحد�ت  •

�الإنتاجية؛

تقع  • موؤملة  يكت�شي طبيعة  لل�شجناء ال  �ملوفر  �لعمل  �أن  من  �لتاأكد 

�شمن �ال�شتغالل و�شوء �ملعاملة؛

؛ •
109

مكافئة �ل�شجناء على عملهم وفقًا لنظام �أجور من�شف

�لعامة(  • )�ال�شغال  �الحتياطيني  �ملعتقلني  ت�شغيل  عدم  من  �لتاأكد 

خارج �ملوؤ�ش�شة �ل�شجنية؛

108. املادة 38 من القانون املنظم للسجون

151131 الصادر في 30 من رجب  109. أنظر القرار املشترك لرئيس الحكومة ووزير االقتصاد واملالية رقم 
 باملؤسسات 

ً
 منتجا

ً
طا

ً
1436 (19 ماي2015) بتحديد مبلغ املقابل الذي يمنح للمعتقلين الذين يزاولون نشا

السجنية – عشرون درهما في اليوم بالنسبة لألنشطة التي تمارس داخل وحدات اإلنتاج التابعة للمندوبية 
العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج 15 درهما في اليوم بالنسبة لباقي األنشطة – يمنح للمعتقلين الذين 

 عن كل عمل.
ً
يزاولون نشاطا أدبيا أو فنيا باملؤسسات السجنية مقابال ماليا ال يتجاوز 2000 درهما
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�إذ� كان �لعمل يتم تنظيمه لفائدة �خلو��ض �أو حل�شاب هيئة خا�شة،  •

يجب �لتاأكد من �إعمال ذلك يف �إطار �متياز مبوجب �تفاقية �إد�رية 

حتدد على �خل�شو�ض �رضوط �لت�شغيل و�الجر �مل�شتحق.

ب�شاعات  • �ملتعلقة  �لقانونية  لل�رضوط  �لعمل  نظام  �حرت�م  �لتاأكد من 

و�أمن  �شحة  وب�رضوط  �لعطل،  و�أيام  �الأ�شبوعية  و�لر�حة  �لعمل 

�ل�شجناء �لعاملني.

6..االإجراءات.احلمائية.للمعتقلني:
�ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  طرف  من  �ملتخذة  �لتد�بري  جمموع  بها  ويق�شد 

�إحكام  ظل  �الأ�شا�شية يف  حقوقهم  و�شون  �ملعتقلني  حلماية  �ل�شجنية 

جميع �الأن�شطة وجميع حتركات �ملعتقلني ل�شو�بط �أمنية، بغية تر�شيخ 

�الن�شباط و�حلفاظ على �أمن و�شالمة �ملباين و�الأ�شخا�ض.

�إىل و�شعية  �ل�شدد، �الإ�شارة على وجه �خل�شو�ض  وميكن يف هذ� 

�إىل  باالإ�شافة  �لعزلة،  لنظام  �أو  تاأديبية  لتد�بري  �خلا�شعني  �ملعتقلني 

�الإجر�ء�ت �ملتخذة ل�شمان حق �لت�شكي للمعتقلني و�إعالمهم بحقوقهم 

�الأ�شا�شية.

1.6 اإ�سعار.املعتقلني.بحق�قهم.االأ�سا�سية:.
�إيد�عهم  فور  وبو�جباتهم  �الأ�شا�شية  بحقوقهم  �ملعتقلني  �إ�شعار  يعد 

تدبري  يف  �ل�شفافية  مبد�أ  الإعمال  �أ�شا�شيا  مدخال  �ل�شجنية  باملوؤ�ش�شة 

ظروف �عتقال �ل�شجناء. ف�شال عن كونه ي�شكل حماية �أ�شا�شية لهوؤالء 

�ل�شجناء بفعل ما يرتتب عن ذلك من �إدر�كهم لعو�قب خمالفة �ل�شو�بط 

عليهم  يتوجب  �لتي  وحلقوقهم  �ملوؤ�ش�شة  د�خل  بها  �ملعمول  �لقانونية 

�ملطالبة بها متى مت حرمانهم منها.
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e  ويتعني يف هذ� �الإطار تزويد كل �شجني لدى دخوله �ل�شجن مبعلومات

�ل�شجن،  يف  �الن�شباط  قو�عد  و  �العتقال  نظام  حول  مكتوبة 

و�الليات �ملتاحة له لتقدمي �ل�شكايات، وحول �أية م�شائل �أخرى تكون 

 مبعنى 
110

�ل�شو�ء �رضورية لتمكينه من معرفة حقوقه وو�جباته على 

دليل  طريق  عن  كاملة  وبو�جباته  بحقوقه  �إ�شعاره  �لو�جب  من  �أنه 

ي�شلم �إليه بطلب منه وعن طريق مل�شقات د�خل �ملوؤ�ش�شة. و�إذ� كان 

�ملعتقل �أميًا، وجب �إخباره �شفويًا من طرف �ملوظف �ملكلف بالعمل 

.
111

�الجتماعي. ويف هذه �حلالة ي�شار �إىل ذلك �الخبار مبلفه

ويتعني خالل زيارة �ملوؤ�ش�شة �ل�شجنية �لتحقق مما يلي :

e  تنفيذ طريقة  مالءمة  ومن  وبو�جباتهم  بحقوقهم  �ملعتقلني  �إبالغ 

ذلك ملوؤهالتهم �لتعليمية.

وو�جباتهم  • �ل�شجناء  حقوق  حول  دليال  �ل�شجنية  �ملوؤ�ش�شة  �عد�د 

ي�شلم لهم فور �يد�عهم باملوؤ�ش�شة؛

مالءمة طريقة ��شعار �ملعتقلني بحقوقهم وو�جباتهم لو�شعية �ل�شجناء  •

�الأميني؛

�لعمل مبر�فق �ملوؤ�ش�شة مبل�شقات تت�شمن �حلقوق �الأ�شا�شية وو�جبات  •

�ملعتقلني.

2.6 اإجراءات.احلماية.يف.العق�بات.التاأديبية:.
ت�شكل �لعقوبات �لتاأديبية �حدى �الإجر�ء�ت �لتي تكفل �حلفاظ على 

�الن�شباط و�الأمن باملوؤ�ش�شة �ل�شجنية. وينبغي �أن تكون هذه �لعقوبات 

 .110

111. املادة 26 من القانون املنظم للسجون
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م�شمولة ب�شمانات تكفل تنا�شب �لعقوبة مع �ملخالفة وحماية �ل�شجناء 

من �لتعذيب و�شوء �ملعاملة و�حلفاظ على حقوقهم �الأ�شا�شية وعدم �مل�ض 

بكر�متهم. و�عمال ذلك لن يكون من م�شلحة �ملعتقلني فح�شب و�إمنا 

من م�شلحة �ملوظفني �أي�شًا �إذ �أنه يحول دون �إيجاد نظم غري ر�شمية 

.
112

للتاأديب ال تخ�شع لل�شيطرة من طرف �إد�رة �ملوؤ�ش�شة

و�حلال �أن �حلفاظ على �الن�شباط و�الأمن باملوؤ�ش�شة يقت�شي متكني 

�ملخالفني  للمر�قبة تكفل عقاب  قابلة  قانونية  �إجر�ء�ت  بها من  �لعاملني 

لل�شو�بط �ملعمول بها يف �إطار �لقانون.

و�مل�رضع �ملغربي يف هذ� �ل�شدد، �شن جمموعة من �ل�شو�بط لتاأديب 

�لتاأديبية  �الأخطاء  �ملوؤ�ش�شة من خالل حتديد  لنظام  �ملخالفني  �ل�شجناء 

�لتد�بري عن هيئة  ب�شدور هاته  و�الإقر�ر  لها،  �ملقررة  �لتاأديبية  و�لتد�بري 

موؤ�زرته من طرف من يختاره، ومن  �ملعتقل  ،و�إمكانية طلب  جماعية 

�إمكانية منازعته يف �لقر�ر �لتاأديبي �ل�شادر يف حقه، ومن خالل منع 

 .
113

��شتعمال و�شائل �ل�شغط للمعاقبة كاالأ�شفاد و�لقيود

�ل�شمانات  على  �لتوفر  من  �لتحقق  �ملوؤ�ش�شة  زيارة  خالل  ويتعني 

�لتي تكفل حماية �ملعتقلني مو�شوع عقوبات تاأديبية ومنها على وجه 

�خل�شو�ض ما يلي: 

مر�قبة �شجل �لتاأديب و �لتاأكد من م�شكه حتت �شلطة مدير �ملوؤ�ش�شة •

مر�قبة مدى تنا�شب �لعقوبات مع �الأفعال �ملخالفة لل�شو�بط �ملعمول  •

بها حتى ال ت�شكل �إ�شاءة للمعاملة �أو تع�شفا يف حق �ملعتقل.

عدم �إ�شد�ر تد�بري تاأديبية جماعية •

112. انظر املواد من 3 إلى 62 من القانون املنظم للسجون

113. انظر املواد من 3 إلى 62 من القانون املنظم للسجون
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تدبري�  • ت�شتوجب  �لتي  �ملخالفات  ب�شاأن  حترير حما�رض  من  �لتاأكد 

تاأديبيًا 

عدم تطبيق تدبري �لو�شع يف زنز�نة �لتاأديب على �الأحد�ث  •

يف  • حقهم  تاديبية  بعقوبات  �ملعنيني  �ملعتقلني  ممار�شة  من  �لتاأكد 

�ملنازعة يف قر�ر �لتاأديب

ف�شحة  • من  �لتاأديب  بزنز�نة  �ملودعني  �ملعتقلني  ��شتفادة  من  �لتاأكد 

�نفر�دية ال تقل مدتها عن �شاعة و�حدة يف �ليوم

�لتاأكد من عدم تقلي�ض �لنظام �لغذ�ئي للمعتقلني �لذين تقرر و�شعهم  •

بزنز�نة �لتاأديب.

�لتاأكد من فح�ض �ملعتقلني �ملودعني بزنز�نة �لتاأديب من طرف �لطبيب •

3.6 ال��سع.يف.العزلة:
ال ميكن و�شع �ملعتقل يف �لعزلة �ال مبوجب تدبري �حتياطي �و �مني، 

�و �ذ� طلب ذلك وقدم الإد�رة �ملوؤ�ش�شة ما يربره من �أ�شباب. و�لو�شع يف 

�لعزلة ال ميكن باي حال من �الحول �عتباره �جر�ء تاأديبيا. ومتة �رضوطا 

�لكفيلة  �لقانونية  بال�شمانات  �لعزلة  يف  �لو�شع  الإحاطة  �مل�رضع  �قرها 

بحماية �ملعتقل من �شوء �ملعاملة و من �مل�ض بحقوقه �الأ�شا�شية، ميكن 

�لتاأكد من �حرت�مها على م�شتوى:

معاينة زنازن �لعزلة ومر�قبة مدى تو�فقها مع �رضوط �ل�شالمة و�ل�شحة . 1

فح�ض �ملعتقلني �ملو�شوعني يف �لعزلة ثالث مر�ت يف �الأ�شبوع على . 2

�الأقل من طرف طبيب �ملوؤ�ش�شة �لذي ميكنه �ن يقرر و�شع حد لها 

متى تبني له عدم مالءمتها ل�شحة �ملعتقل

عدم جتاوز مدة �لعزلة �شهر� و�حد� �ال مبقت�شى قر�ر يتخذه �ملندوب �لعام . 3
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الد�رة �ل�شجون و�إعادة �الدماج بناء على ر�ي مدير وطبيب �ملوؤ�ش�شة

��شتفادة �ملعتقلني �ملو�شوعني يف �لعزلة من �لنظام �لعادي لالعتقال  . 4

)�لزيارة، �لف�شحة ، ممار�شة �لريا�شة ...( 

4.6 الت�سكي.او.التظلم
حماية  تكفل  �لتي  �الأ�شا�شية  �الآليات  من  �لت�شكي  �أو  �لتظلم  يعد 

و�ملا�شة  بكر�متهم  �حلاطة  �ملعاملة  ومن  بحقوقهم  �مل�ض  من  �ملعتقلني 

�ملعاملة  �رضوب  من  غريه  �أو  �لتعذيب  حالة  �شيما يف  وال  ب�شالمتهم 

�لقا�شية �أو �لال�إن�شانية �أو �ملهنية.

وتبعًا لذلك فاإنه من �لو�جب �أن تتاح لكل �شجني �إمكانية �لتقدم  يف 

�أي وقت بطلبات �أو �شكاوى �إىل مدير �ل�شجن �و من ينوب عنه �أو �إىل 

مفت�ض �ل�شجون �أو �إىل �الإد�رة �ملركزية لل�شجون �أو �ىل �ل�شلطة �لق�شائية 

.
114

�أو �إىل غريهما من �ل�شلطات

تقدمي  �إمكانية  للمعتقلني  �ملغربي  �مل�رضع  خول  �ل�شدد،  هذ�  ويف 

�ملر�قبة  وجلنة  �لق�شائية  �ل�شلطات  و�إىل  �ل�شجون  �إد�رة  �إىل  تظلماتهم 

خولهم  كما  �جلنائية،  �مل�شطرة  قانون  يف  عليها  �ملن�شو�ض  �الإقليمية 

�إمكانية طلب �ال�شتماع �إليهم من طرف �ل�شلطات �الإد�رية �أو �لق�شائية 

.
115

مبنا�شبة زيار�تهم لل�شجون

وبهذ� �خل�شو�ض ميكن خالل �لزيارة �لتاأكد مما يلي:

�تخاذ �الإجر�ء�ت �لكفيلة بتمكني �ملعتقلني من تقدمي �شكاياتهم �إىل  •

�جلهات �ملختارة ب�شهولة؛

114. القاعدة رقم 56 من قواعد مانديال 

115. املادة 98 من القانون املنظم للسجون
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تعاطي �مل�شوؤولون باملوؤ�ش�شة �ل�شجنية مبو�شوعية مع �ل�شكايات؛ •

تلقي �ملعتقلني �أجوبة عن �شكايتهم ومبا يفيد �حالتها على �لوجهة  •

�ملق�شودة؛

ن�شبة �ل�شكايات �لتي مت �لبت فيها ل�شالح �مل�شتكني. •



مالحق:
اخلط�ط.اال�سرت�سادية.

لزيارة.اأماكن.احلرمان.من.احلرية





امللحق.االأول:
دليل.عملي.لزيارة.اأماكن.احلرا�سة.النظرية

مقدمة: و�شف موجز للمن�شاأة مو�شوع �لزيارة وتاريخ و�شاعة �لقيام بها

1..�سرعية.االعتقال.من.خالل.احرتام.اإجراءات.احلرا�سة.النظرية.واآجالها
1.1..اإخبار.النيابة.العامة.

1.1.1..�لتاأكد من �شند �لو�شع حتت �حلر��شة �لنظرية 

2.1.1. �لتاأكد من �شند متديد �حلر��شة �لنظرية

2.1..التاأكد.من.�سمان.حق�ق.ال�سخ�س.اخلا�سع.للحرا�سة.النظرية

1.2.1. �إخبار �ملوقوف بو�شعه

2.2.1. �حلق يف �لتز�م �ل�شمت

3.2.1. �حلق يف �حل�شول على ترجمة

4.2.1. �إخبار �لعائلة �أوطرف ثالث

5.2.1. �إخبار �ل�شلطات �لقن�شلية

6.2.1. �حلق يف �ال�شتفادة من �مل�شاعدة �لقانونية

7.2.1. �ملخابرة مع حمامي

8.2.1. �حل�شول على خدمات طبية
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3.1..مراقبة.فئات.ذات.و�سعيات.خا�سة

1.3.1. و�شعية �لن�شاء

2.3.1. و�شعية �الأحد�ث 

3.3.1. فئات ه�شة: الأ�شباب �شحية، مهاجرون غري �رضعيون، �لالجئون

2..مراقبة.طرق.اال�ستج�اب
1.2. مر�قبة �لطرق و�الأ�شاليب و�ملمار�شات �مل�شتعملة يف �ال�شتجو�ب

2.2. توثيق كل �لت�رضفات �أو �الدعاء�ت �لتي يتم �لوقوف عليها �أو �لتبليغ بها 
)�العتماد على �ملبادئ �ملتعلقة بالتق�شي و�لتوثيق �لفعالني ب�شاأن �لتعذيب 

وغريه من �رضوب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�شية �أو �لال�إن�شانية �أو �ملهينة(

3.2. �لتاأكد من �ملدة �لتي ��شتغرقها �ال�شتجو�ب/�ال�شتجو�بات

3..ال�سهر.على.اأن�سنة.ظروف.االعتقال.من.خالل.مراقبة.�سروطه
1.3..اأماكن.الت�قيف.واأماكن.اإجراء.اال�ستج�ابات

1.1.3. زنازن �لتوقيف

2.1.3. مكاتب �إجر�ء �ال�شتجو�بات

2.3..و�سائل.وطرق.نقل.امل�ق�فني

1.2.3. نقل وو�شول �ملوقوف

2.2.3. و�شائل �الأمن و�الأمان �مل�شتعملة

3.2.3. �ملر�قبة �ملبا�رضة �أو بو��شطة �لكامري�ت
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4.2.3. تدبري �الأ�شياء �مل�شحوبة/ �ملحتفظ بها

3.3..مراقبة.�سروط.الكرامة.االإن�سانية

1.3.3. توفر �رضوط �لنظافة و�ل�شحة

2.3.3. توفر �لتغذية

3.3.3. توفري مدة كافية من �لر�حة خالل فرتة �ال�شتجو�ب

4..مراقبة.ال�سجالت.ذات.ال�سلة.باحلرا�سة.النظرية
1.4. �ل�شجالت �لق�شائية

2.4. �ل�شجالت/�جلذ�ذ�ت �الإد�رية

5. االطالع.على.الرقابة.التي.خ�سع.لها.مكان.الزيارة
1.5. �الفتحا�شات �لد�خلية �لتي خ�شع لها �ملكان

2.5. �لرقابة �خلارجية: جلان وطنية �أو دولية موؤهلة لذلك، جلان برملانية

6..خمرجات.مراقبة.اأماكن.احلرا�سة.النظرية
1.6. ر�شد �ملمار�شات �جليدة

2.6. ر�شد �الختالالت �مل�شجلة خالل �لزيارة





امللحق.الثاين:
دليل.عملي.لزيارة.تفقدية.لل�سج�ن

دليل.عملي.لزيارة.تفقدية.لل�سجن.
.............................................

بيـــــانــات.عـــــــــامة

تاريخ �لزيارة 

ممثل �لنيابة �لعامة �لقائم بالزيارة �لتفقدية 

�لطاقة �ال�شتيعابية للموؤ�ش�شة �ل�شجنية  

تاريخ ت�شييد �ملوؤ�ش�شة �ل�شجنية 

تاريخ �آخر زيارة 

مر�جع تقرير �آخر زيارة 

�لرقم ...........

و�لتاريخ ...........
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عدد.ال�سجناء.
جمموع عدد �ل�شجناء 

...................

�إناثعدد �ل�شجناء �أحد�ث
.........

ذكور
.........

�إناثعدد �ل�شجناء ر�شد�ء 
.........

ذكور
.........

�إناثعدد �ل�شجناء �الحتياطيني �حد�ث 
.........

Vذكور
.........

�إناثعدد �ل�شجناء �الحتياطيني ر�شد�ء 
.........

ذكور
.........

�إناثعدد �ل�شجناء �ملد�نني �أحد�ث 
.........

ذكور
.........

�إناثعدد �ل�شجناء �ملد�نني ر�شد�ء 
.........

ذكور
.........

�إناثعدد �ل�شجناء �ملكرهني بدنيًا
.........

ذكور
.........

عدد �الأطفال �ملر�فقني الأمهاتهم 
.........

بانعد�م  �ملحكومني  �ل�شجناء  عدد 

�الإيد�ع  مع  �جلنائية  �مل�شوؤولية 

مبوؤ�ش�شة �لعالج 

.........

عدد �ل�شجناء �الأجانب 
.........

بناية.امل�ؤ�س�سة.ال�سجنية.
ن�شبة �الكتظاظ

.........

معدل م�شاحة �الإيو�ء لكل �شجني 
.........

�شجني  لكل  �اليو�ء  م�شاحة  معدل 

حدث 

.........

�شجينة  لكل  �اليو�ء  م�شاحة  معدل 

حدث 

.........
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معدل �الإيو�ء لكل �شجني )ر�شد�ء(
.........

معدل �الإيو�ء لكل �شجينة )ر�شد�ء(
.........

عدد �الأجنحة 
.........

عدد �الأحياء 
.........

عدد �لزنازن 
.........

عدد �لغرف 
.........

امل�ارد.الب�سرية.
معدل �لتاأطري �لعام للموظفني 

.........

معدل �لتاأطري �لرتبوي و�لتاأهيلي 
.........

V

معدل �لتاأطري �الأمني 
.........

معدل �لتاأطري �لطبي و�شبه �لطبي 
.........

احلاالت.اخلا�سة116
�إناثعدد �ل�شجناء �ملودعني بزنازن �لتاأديب 

.........
ذكور

.........

�إناثعدد �ل�شجناء �مل�رضبني عن �لطعام 
.........

ذكور
.........

�إناثعدد �ل�شجناء �ملودعني بالعزلة  
.........

ذكور
.........

االستماع  محور  الدليل:  من  (انظر ص77  املعتقلين  بعض  إلى  االستماع  التفقدية  الزيارة  يمكن خالل   .116
للمعتقلين) 
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ال�سجالت
مطابق  �الإعتقال  �شجل  م�شك 

 
117

للقانون
 نعمV  ال

ال V نعم م�شك �شجل �لطعون مطابق للقانون 

مالحظات.عامة:.
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

زيارة.اأماكن.االإعتقال
1..ت�سنيف.املعتقلني

ال نعم ف�شل �الإناث عن �لذكور

�أو  م�شتقل  لالأحد�ث  حي  تخ�شي�ض 

منف�شل كليًا عن �لكبار
 نعم ال

�النفر�دي  �العتقال  �أماكن  تخ�شي�ض 

لالحتياطيني
 نعم ال

عدم و�شع �ملد�نني يف �لعزلة �إال لو�شع 

�أمني �أو �شحي
 نعم ال

مالحظات.عامة:.
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

117. راجع الدليل – محوراالطالع على السجالت ص .....
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2. الته�ية.واالإنارة.الطبيعية
�ل�شوء  ال�شتخد�م  �لنو�فذ  �ت�شاع 

�لطبيعي و�لتهوية
 نعم ال

باالأمتعة  �لنو�فذ  تكدي�ض  عدم 

و�ملالب�ض
 نعم ال

�إ�شاءة  على  و�لزنازن  �لغرف  توفر 

�شناعية كافية 
 نعم ال

ال نعم توفر �لزنازن و�لغرف على �أ�رضة 

ال نعم تنا�شب عدد �الأ�رضة مع عدد �ملعتقلني 

مالحظات.عامة:.
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

3. النظافة
ال نعم تو�شل �ملعتقلني باأدو�ت �لنظافة 

ال نعم توفر �ملاء بالزنازن و�لغرف 

توفر �لزنازن و�لغرف على مر�فق �شحية 

جميع  طرف  من  لال�شتغالل  قابلة 

�ملعتقلني 

 نعم ال

��شتفادة �ملعتقلني من �الإ�شتحمام مرة 

يف �الأ�شبوع على �الأقل 
 نعم ال
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مالءمة درجة حر�رة ماء �ال�شتحمام 

الأحو�ل �لطق�ض 
 نعم ال

حالة �أماكن �ال�شتحمام 

جيدة



الباأ�ض بها



Vشيئة�V



مالحظات.عامة:.
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4. الف�سحة
�شاحات  على  و�الأحياء  �الأجنحة  توفر 

�لف�شحة بالعدد �لكايف
 نعم ال

ملدة  �لف�شحة  من  �ملعتقلني  ��شتفادة 

�شاعة على �الأقل يوميًا
 نعم ال

مالحظات.عامة:.
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

العناية.باملعتقلني
1. التغذية

ال نعم مطبخ �ملوؤ�ش�شة نظيف 

�لوجبات  توزيع  تطابق طرق وتوقيت 

�لغذ�ئية مع �رضوط �ل�شالمة �ل�شحية 
 نعم ال
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ال نعم نظافة �لعاملني باملطبخ 

�لربنامج  مع  �لتغذية  وجبات  تطابق 

�مل�شطر من طرف �الإد�رة �ملركزية
 نعم ال

خا�شة  تغذية  �أنظمة  تخ�شي�ض 

باملر�شى 
 نعم ال

خا�شة  تغذية  �أنظمة  تخ�شي�ض 

باحلو�مل و�شغار �ل�شن
 نعم ال

مالحظات.عامة:.
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2. الرعاية.ال�سحية
ال نعم توفر �ملوؤ�ش�شة على م�شحة 

عدد �ال�رضة بامل�شحة 
.......................

تو�فق جتهيز�ت �مل�شحة مع م�شتلزمات 

�لفحو�ض �لطبية �ملقدمة باملوؤ�ش�شة
 نعم ال

معدل �لفحو�شات �لطبية لكل �شجني 

خالل �ل�شنة 

.......................

معدل �لتاأطري �لطبي
.......................

معدل �لتاأطري �ل�شبه طبي 
.......................
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فور  طبي  لفح�ض  �ملعتقلني  �إخ�شاع 

�إيد�عهم باملوؤ�ش�شة
 نعم ال

تو�فق جتهيز�ت �مل�شحة مع م�شتلزمات 

�لفحو�ض �لطبية �ملقدمة باملوؤ�ش�شة 
 نعم ال

ال نعم عزل �مل�شابني باأمر��ض معدية 

ال نعم تخزين �الدوية �آمن وحمكم

�لتاأ�شري على �شجل �ل�شحة من طرف 

�الأطباء �ملفت�شني 
 نعم ال

لعالج  وحدة  على  �ملوؤ�ش�شة  توفر 

�الإدمان على �ملخدر�ت 
 نعم ال

على  �الإدمان  عالج  وحدة  توفر 

�لطبية  �لتجهيز�ت  على  �ملخدر�ت 

�ل�رضورية 

 نعم ال

ال نعم توفر �ملوؤ�ش�شة عل عيادة لطب �الأ�شنان 

�الأ�شنان  عيادة طب  تو�فق جتهيز�ت 

�لطبية  �لفحو�شات  م�شتلزمات  مع 

�ملقدمة 

 نعم ال

�الأ�شنان لكل  معدل فحو�شات طب 

�شجني خالل �ل�شنة 

.......................

خمت�ض  طبيب  على  �ملوؤ�ش�شة  توفر 

يف �الأمر��ض �لعقلية �أو متخ�ش�ض يف 

�الأمر��ض �لنف�شية

 نعم ال
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يف  �ملوؤ�ش�شاتي  و�لتن�شيق  باملوؤ�ش�شة  �ل�شحي  �لو�شع  )حول  عامة:. مالحظات.
�شاأنه مع �مل�شالح �لطبية �خلارجية(

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

مبوؤ�ش�شات  بايد�عهم  عليهم  �ملحكوم  �إيو�ء  ظروف  )حول  عامة:. مالحظات.
�لعالج ب�شبب �نعد�م م�شوؤوليتهم �جلنائية(

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

3. الزيارة.العائلية
ال نعم توفر �ملوؤ�ش�شة على ف�شاء للزيارة 

�حرت�م معايري �ل�شالمة و�الأمن بف�شاء 

�لزيارة 
 نعم ال

توفر ف�شاء �لزيارة على �لتجهيز�ت 

�لالزمة للزيارة 
 نعم ال

مالح�سات.عامة:.)خا�شة حول �لظروف �لتي جتري يف �لزيار�ت من حيث تفتي�ض 
�ملعتقلني قبل �لزيارة وبعدها و�لتد�بري �ملتخذة ال�شتقبال �لزو�ر ومر�قبتهم(.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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4..االت�سال.باملحامي
توفر �ملوؤ�ش�شة على قاعة خا�شة بزيار�ت 

�ملحامني 
 نعم ال

مالح�سات.عامة:
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5. برامج.التك�ين.املهني

ال نعم توفر �ملوؤ�ش�شة على مركز للتكوين �ملهني 

عدد �شعب �لتكوين �ملهني 
.......................

عدد �أطر �لتكوين �ملهني 
.......................

مبر�كز  �مل�شجلني  �ل�شجناء  عدد 

�لتكوين �ملهني 
�إناث

.........
ذكور

.........

�إناثعدد �ل�شجناء �الأحد�ث �مل�شتفدين
.........

ذكور
.........

فر�ض  تكافئ  ملبد�أ  �ملوؤ�ش�شة  �حرت�م 

بني  �ملهني  �لتكوين  من  �ال�شتفادة 

�ل�شجينات و�ل�شجناء 

 نعم ال

�إعطاء �الأولوية لالحد�ث لال�شتفادة من 

بر�مج �لتكوين �ملمهني 
 نعم ال
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بر�مج  على  �لو�شي  �لقطاع  �إ�رض�ف 

�لتكوين �ملهني 
 نعم ال

�عمال �ملر�قبة �لبيد�غوجية ملر�كز �لتكوين 

�ملهني من طرف �لقطاع �لو�شي
 نعم ال

مالحظات.عامة:.
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

V .6برامج.التعليم.
ال نعم توفر �ملوؤ�ش�شة على �أق�شام در��شية 

عدد �الأق�شام �لتعليمية 
.......................

برب�مج  �مل�شجلني  �ل�شجناء  عدد 

�لتعليم مبختلف م�شتوياته
�إناث

.........
ذكور

.........

عدد �الأطر �لتعليمية 
.......................

توفر �ملمدر�شني على �الأدو�ت و�لكتب 

�لدر��شية
 نعم ال

ال نعم توفر �ملوؤ�ش�شة على مكتبة

�ال�شتفادة  فر�ض  تكافئ  مبد�أ  �إحرت�م 

من �لرب�مج بني �ل�شجناء و�ل�شجينات 
 نعم ال

�إعطاء �الأولوية لالحد�ث لال�شتفادة من 

�لرب�مج 
 نعم ال
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بر�مج  على  �لو�شي  �لقطاع  �إ�رض�ف 

�لتعليم 
 نعم ال

�إعمال �ملر�قبة �لبيد�غوجية للرب�مج من 

طرف �لقطاع �لو�شي
 نعم ال

مالحظات.عامة:
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

7. االأن�سطة.الريا�سية.
توفر �ملوؤ�ش�شة على مالعب �أو ف�شاء�ت 

ريا�شية 
 نعم ال

عدد �ملوؤطرين �لريا�شني �ملوؤهلني 
.......................

توفر �ملالعب �لريا�شية على �لتجهيز�ت 

و�ملعد�ت �لريا�شية 
 نعم ال

غري كاف كاف م�شتوى �لتجهيز�ت �لريا�شية 

مالحظات.عامة:
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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8. العناية.الروحية
خم�ش�ض  ف�شاء  على  �ملوؤ�ش�شة  توفر 

ملمار�شة �ل�شعائر �لدينية 
 نعم ال

�لدينني �ملنتمني للجهة  �ملوؤطرين  عدد 

�حلكومية �ملكلفة بال�شوؤون �الإ�شالمية 

.......................

بف�شاء  �لدينية  لل�شعائر  �ملعتقلني  �أد�ء 

�لعبادة 
 نعم ال

قر�آنية  م�شاحف  على  �ملوؤ�ش�شة  توفر 

وموؤلفات يف �لرتبية �الإ�شالمية باخلز�نة
 نعم ال

لديانات  �ملنتمني  �ملعتقلني  ��شتفادة 

�أخرى غري �لديانة �الإ�شالمية من زيارة 

ممثلني عن دياناتهم مرخ�ض لهم من 

طرف �إد�رة �ل�شجون 

 نعم ال

تو�شل �ملعتقلني �ملنتمني لديانات �أخرى 

غري �لديانة �الإ�شالمية بالكتب �لدينية 
 نعم ال

مالحظات.عامة:
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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9. ت�سغيل.ال�سجناء
�إنتاجية  وحد�ت  على  �ملوؤ�ش�شة  توفر 

لت�شغيل �ل�شجناء وعددها

.......................

ت�شغيل  على  �مل�رضفة  �الأطر  عدد 

�ل�شجناء 

.......................

�إناثعدد �ل�شجناء �مل�شغلني 
.........

ذكور
.........

�رضوط  على  �الإنتاجية  �لوحد�ت  توفر 

�ل�شالمة و�الأمن 
 نعم ال

على  �الإنتاجية  �لوحد�ت  توفر 

�لتجهيز�ت �ل�رضورية لت�شغيل �ل�شجناء 

يف �ملهن �ملربجمة 

 نعم ال

�حرت�م �لوحد�ت �الإنتاجية للمقت�شيات 

�ل�شغل  لقانون  و�لتنظيمية  �لت�رضيعية 

�ملتعلقة بحماية �أمن و�شحة �لعاملني 

 نعم ال

قبل  لل�شجناء  مهني  تدريب  توفري 

�ل�رضوع يف ت�شغيلهم 
 نعم ال

وفقا  عملهم  على  �ل�شجناء  مكافحة 

لنظام �الأجور �ملعمول به
 نعم ال

يف  �الحتياطني  �ملعتقلني  ت�شغيل 

�الأ�شغال �لعامة خارج �ملوؤ�ش�شة 
 نعم ال
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مالحظات.عامة:
�ملعتقلني يف مهن تكت�شي طبيعية موؤملة تقع �شمن  ت�شغيل  )�لرتكيز على عدم 

�ال�شتغالل و�شوء �ملعاملة وعلى مدى �حرت�م �ل�رضوط �لقانونية �ملتعلقة ب�شاعات 

�لعمل و�لر�حة �الأ�شبوعية و�أيام �لعطل( 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

االإجراءات.احلمائية.للمعتقلني 
1. اإ�سعار.املعتقلني.بحق�قهم.االأ�سا�سية

حول  دليل  من  �ملعتقلني  متكني 

حقوقهم وو�جباتهم 
 نعم ال

و�لو�جبات  باحلقوق  �الإ�شعار  عملية 

مالئمة لو�شعية �ل�شجناء �الأميني 
 نعم ال

مبل�شقات  �ملوؤ�ش�شة  مبر�فق  �لعمل 

وو�جبات  �الأ�شا�شية  �حلقوق  تت�شمن 

�ملعتقلني 

 نعم ال

مالحظات.عامة:
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2. العق�بات.التاأديبية.
عدد زنازن �لتاأديب

.......................

عدد �ل�شجناء �ملودعني بزنازن �لتاأديب
.......................
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�شلطة  حتت  �لتاأديب  �شجل  م�شك 

مدير �ملوؤ�ش�شة
 نعم ال

تنا�شب �لعقوبات �لتاأديبية مع �الأفعال 

�ملخالفة لل�شو�بط �لقانونية 
 نعم ال

ال نعم �إ�شد�ر تد�بري تاأديبية جماعية 

�لتي  �ملخالفات  ب�شاأن  حما�رض  حترير 

ت�شتوجب تد�بري تاأديبية 
 نعم ال

تطبيق تدبري �لو�شع يف زنز�نة �لتاأديب 

على �الأحد�ث 
 نعم ال

بعقوبات  �ملعنيني  �ملعتقلني  ممار�شة 

قر�ر  يف  �ملنازعة  يف  حقهم  �لتاأديب 

�لتاأديب 

 نعم ال

�لتهوية  على  �لتاأديب  زنز�نة  توفر 

و�الإنارة �لطبيعية 
 نعم ال

�لتاأديب من  ��شتفادة �ملودعني بزنز�نة 

ف�شحة �نفر�دية التقل مدتها عن �شاعة 

و�حدة يف �ليوم 

 نعم ال

للمعتقلني  �لغذ�ئي  �لنظام  تقلي�ض 

�ملو�شوعني بزنازن �لتاأديب 
 نعم ال

بزنز�نة  �ملودعني  �ملعتقلني  فح�ض 

�لتاأديب من طرف �لطبيب 
 نعم ال

مالحظات.عامة:
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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3. ال��سع.يف.العزلة
عدد زنازن �لعزلة 

.......................

عدد �ل�شجناء �ملودعني بزنازن �لعزلة 
.......................

توفر زنازن �لعزلة على �لتهوية و�الإنارة 

�لطبيعية 
 نعم ال

فح�ض �ملعتقلني �ملودعني بالعزلة ثالث 

مر�ت يف �الأ�شبوع من طرف �لطبيب 
 نعم ال

ر�شد حاالت ملودعني بالعزلة جتاوزت مدة 

�ملندوب  من  قر�ر  دون  و�حد�ًً  �شهر�ً  عزلهم 

�لعام الإد�رة �ل�شجون و�إعادة �الإدماج 

 نعم ال

ال نعم ��شتفادة �ملودعني بالعزلة من �لف�شحة 

ال نعم ��شتفادة �ملودعني بالعزلة من �لزيارة 

بالعزلة من ممار�شة  �ملودعني  ��شتفادة 

�لريا�شة 
 نعم ال

مالحظات.عامة:
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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4. الت�سكي.اأو.التظلم
عدد �ل�شكايات �ملوجهة �إىل �لنيابة �لعامة 

.......................

عدد �ل�شكايات �ل�شادرة عن �ملعتقلني 

�ملتعلقة باالعتقال �الإحتياطي 

.......................

عدد �ل�شكايات �ل�شادرة عن �ملعتقلني 

�ملتعلقة باالحكام �ل�شادرة يف حقهم 

.......................

بالتعذيب  �ملتعلقة  �ل�شكايات  عدد 

و�شوء �ملعاملة

.......................

ال نعم تلقي �ملعتقلني الجوبة عن �شكاياتهم 

فيها  �لبت  مت  �لتي  �ل�شكايات  ن�شبة 

ل�شالح �مل�شتكني 

.......................

مالحظات.عامة:
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................



امللحق.الثالث:
دليل.عملي.ح�ل.الزيارة.التفقدية.مل�سلحة.الطب.النف�سي.

بيانات.عامة
تاريخ �لزيارة

ممثل �لنيابة �لقائم بالزيارة �لتفقدية

�لطاقة �ال�شتيعابية للم�شلحة

تاريخ �خر زيارة

�لرقم و�لتاريخ مر�جع تقرير �خر زيارة

عدد �الق�شام �لطبية

عدد �لغرف �ملخ�ش�شة للعزل �لطبي

عدد �الطباء �لعاملني بامل�شلحة

عدد �ملمر�شني �لعاملني بامل�شلحة

زيارة.اق�سام.اال�ست�سفاء
ت�سنيف.املر�سى

ذكور: 

�ناث:

عدد �ملر�شى �لذين هم يف حالة ��شت�شفاء

ذكور: 

�ناث:

عدد �ملر�شى �ملودعني بغرف �لعزل �لطبي
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الته�ية.واالنارة.الطبيعية
نعم

 ال

�ت�شاع �لنو�فذ ال�شتخد�م �ل�شوء�لطبيعي

نعم

 ال

توفر �لغرف على ��شاءة �شناعية كافية

نعم

 ال

توفر �لغرف على ��رضة كافية

النظافة
نعم

ال 

وجود مر�فق �شحية قابلة لال�شتعمال

نعم

ال 

يف  مرة  �ال�شتحمام  من  �ملر�شى  ��شتفادة 

�ال�شبوع �إذ� �أمكن ذلك

جيدة

ال باأ�ض بها 

�شيئة 

حالة �ماكن �ال�شتحمام

مالحظات.عامة
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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العناية.باملر�سى
التغذية

نعم

ال 

مطبخ نظيف

نعم

 ال

�لغذ�ئية  �لوجبات  وتوقيت  طرق  تطابق 

مع �رضوط �ل�شالمة �ل�شحية

نعم

 ال

تخ�شي�ض �نظمة تغذية خا�شة باالأمر��ض 

�ملزمنة كال�شكري

الرعاية.ال�سحية
نعم

 ال

توفر م�شتلزمات �لفحو�ض �لطبية

نعم

 ال

تخزين �الدوية �من وحمكم

نعم

ال

خا�ض  �شجل  على  �مل�شلحة  توفر 

باال�شت�شفاء

نعم

ال 

توفر �مل�شلحة على ملفات طبية خم�ش�شة 

للمر�شى �لذين يتم ��شت�شفائهم

 نعم

ال

عزل �ملر�شى �مل�شابني باأمر��ض معدية

نعم

 ال

خا�شة  مر�فق  على  �مل�شلحة  توفر 

باالأن�شطة �لتكميلية )�لر�شم �لريا�شة(
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مالحظات.عامة
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

الزيارة.العائلية
 نعم

ال

توفر �مل�شلحة على ف�شاء للزيارة

نعم

ال 

�حرت�م معايري �ل�شالمة و�المن بف�شاء �لزيارة

نعم

 ال

توفر ف�شاء �لزيارة على �لتجهيز�ت �لالزمة 

للزيارة

مالحظات.عامة
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ال��سع.يف.حالة.العزلة
 نعم

ال

�لتهوية  على  �لطبي  �لعزل  غرف  توفر 

و�النارة �لكافيتني

نعم

 ال

�لعزل  بغرف  �ملودعني  �ملر�شى  فح�ض 

ب�شكل يومي

نعم

 ال

��شتفادة �ملر�شى من �لف�شحة و�لزيارة �إذ� 

�شمحت حالتهم �ل�شحية بذلك

مالحظات.عامة
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................



تقرير.تركيبي.للمائدة.امل�ستديرة
عن.بعد.ح�ل:

دور.ق�ساة.النيابة.العامة.يف.مراقبة.
اأماكن.احلرمان.من.احلرية..





131

دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول زيارة أماكن الحرمان من الحرية

نظم مركز در��شات حقوق �الإن�شان و�لدميقر�طية وموؤ�ش�شة فريدريت�ض 

�إيربت �الأملانية، يوم �الأربعاء 16 دجنرب 2020، مائدة م�شتديرة عن بعد 

حول »دور ق�شاة �لنيابة �لعامة يف مر�قبة �أماكن �حلرمان من �حلرية«، 

موؤ�ش�شة  بدعم من  �ملركز  و�أجنزه  �أعده  �إطار م�رضوع  تندرج يف  و�لتي 

فريدريت�ض �إيربت �الأملانية، ي�شمل �إعد�د دليل ��شرت�شادي حول دور ق�شاة 

�لنيابة �لعامة يف مر�قبة �أماكن �حلرمان من �حلرية �إ�شافة �إىل تنظيم هذه 

�ملائدة �مل�شتديرة �لتي �شيتمخ�ض عنها تقرير تركيبي ين�رض كملحق لهذ� 

�لدليل �لذي �شيو�شع رهن �إ�شارة خمتلف �ملعنيني و�ملهتمني.

�شارك يف هذه �ملائدة �مل�شتديرة، �لتي ي�رضت �أ�شغالها �الأ�شتاذة جميلة 

�ل�شيوري رئي�شة جمعية عد�لة من �أجل حماكمة عادلة، كل من �الأ�شتاذ 

�جلامعي �إدري�ض بلماحي، و�لدكتور عمر بطا�ض �أ�شتاذ بكلية �لطب بالد�ر 

�لبي�شاء، و�الأ�شتاذ م�شطفى لفر�خي �لقا�شي برئا�شة �لنيابة �لعامة، �إىل 

جانب �الأ�شتاذ �حلبيب بلكو�ض رئي�ض مركز در��شات حقوق �الإن�شان 

و�لدميقر�طية.

يف م�شتهل هذ� �للقاء، �أبرزت �الأ�شتاذة جميلة �ل�شيوري �أهمية مو�شوع 

�للقاء خا�شة و�أنه مرتبط باإجناز تقرير تركيبي مر�فق لدليل ��شرت�شادي 

لفائدة ق�شاة �لنيابة �لعامة ي�شاعدهم على �إجناز عملهم �ملرتبط بزيارة 

�أماكن �حلرمان، مو�شحة �أن �الأمر يتعلق بزيارة �أماكن �حلر��شة �لنظرية 

من جهة و�العتقال �الحتياطي من جهة ثانية، بغر�ض تقوية �أدو�ر ق�شاة 

�لنيابة �لعامة حلماية حقوق �ل�شجينات و�ل�شجناء �الأ�شا�شية و�حلد مما 

قد يتعر�شون له من جتاوز�ت وخروقات من قبل �شلطة �العتقال، وتقوية 

�آلية �لتظلم يف �أماكن �حلرمان من �حلرية.

ويف كلمتها �الفتتاحية ذكرت �ل�شيدة �ملمثلة �ملقيمة ملوؤ�ش�شة فريدريك 

�إيربت، �شيا �شتوري�ض، بعد �لرتحيب و�شكر �مل�شاركني يف هذ� �للقاء، باأن 
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باملغرب،  �لق�شائي  �لنظام  �إ�شالح  �إىل  و�مل�شاحلة دعت  �الإن�شاف  هيئة 

وماأ�ش�شة �حلكامة �الأمنية بالبالد، مبا ي�شتلزمه ذلك من حماربة للجرمية 

حقوق  �حرت�م  ي�شمن  مبا  �ل�شجني،  �لنظام  وتطوير  �أنو�عها  مبختلف 

�مل�شالح  تكوين  ي�شتلزم  كما  �لعادلة،  �ملحاكمة  �رضوط  ويوفر  �الإن�شان 

�الأمنية و�لق�شائية على ذلك.

كما �أ�شارت �ل�شيدة �شيا �شتوري�ض �إىل �أن موؤ�ش�شة فريدريك �إيربت قد 

و�كبت، من خالل �لعديد من �الأن�شطة، تنزيل تو�شيات هيئة �الإن�شاف 

و�مل�شاحلة، و�الإ�شالح �لد�شتوري و�إ�شالح �لعد�لة باملغرب. و�أو�شحت �أن 

�ملغرب حقق تقدما ملحوظا يف هذ� �لور�ض �ال�شرت�تيجي، م�شرية �إىل 

ف�شول يف �لد�شتور �ملغربي �لتي ت�شمن عدد� من �حلقوق وحترم �لتعذيب 

وت�شمن  �حلرية،  من  للمحرومني  و�لعقلية  �جل�شدية  بال�شالمة  و�مل�ض 

��شتقاللية �لق�شاء. هو ما مت تكري�شه من خالل �إ�شالح �لعد�لة باملغرب 

�لذي متخ�ض عن ميثاق الإ�شالح �لنظام �لق�شائي، ف�شال عن �إخ�شاع 

�ل�رضطة �لق�شائية لرئا�شة �لنيابة �لعامة �لتي �أ�شبحت لها �شالحيات يف 

مر�قبة مدى �حرت�م �حلقوق و�حلريات يف �أماكن �حلرمان من �حلرية. كما 

�لرب�ءة و�حلق يف  قرينة  �أي�شا يف �شمان  �لد�شتورية  �ل�شمانات  تتجلى 

�ملحكمة �لعادلة.

ويف �الأخري �أ�شارت ممثلة موؤ�ش�شة فريدريك �إيربت �إىل �أن تنظيم هذ� 

�للقاء ي�شعى �إىل �مل�شاهمة يف دعم �لتفكري و�لنقا�ض حول تقوية مر�قبة 

�أماكن �حلرمان من �حلرية، جمددة �ل�شكر لكل �ملتدخلني و�مل�شاهمني، 

ف�شال عن مركز در��شات حقوق �الإن�شان و�لدميقر�طية ك�رضيك يف �إجناز 

هذ� �مل�رضوع. 

�الأ�شتاذ �حلبيب بلكو�ض رئي�ض مركز  �أبرز  �لتقدميية،  ويف مد�خلته 

در��شات حقوق �الإن�شان و�لدميقر�طية، �أهمية دور ق�شاة �لنيابة �لعامة 
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كبرية  بان�شغاالت  يحظى  �لذي  �حلرية  من  �حلرمان  �أماكن  مر�قبة  يف 

�شو�ء على م�شتوى �ملنتظم �لدويل �أو على �مل�شتوى �لوطني، خا�شة و�أن 

�ملر�حل �الأوىل من �لتوقيف ت�شكل �أهم �ملحطات حيث خماطر �لتعر�ض 

للتعذيب وغريه من �رضوب �ملعامالت و�لعقوبات �لقا�شية �أو �لال�إن�شانية �أو 

�ملهينة و�حلاطة بالكر�مة �الإن�شانية. وهو ما جعل �الآليات �الأممية �ملعنية 

و�ملنظمات �لدولية و�لوطنية حلقوق �الإن�شان توليها �هتماما خا�شا من 

حيث �لتتبع �أو �عتماد �شمانات وتو�شيات و�إحد�ث �آليات خا�شة للوقاية 

يف هذ� �لباب.

كما �أبرز �أن �ملغرب �نخرط منذ �شنو�ت يف هذه �لدينامية من خالل 

و�لربوتوكول  �لتعذيب  مناه�شة  كاتفاقية  �تفاقيات  عدة  على  �مل�شادقة 

�لفرعية  �للجنة  �أمام  �ملر�قبة  باب  يفتح  �لذي  �التفاقية  لهذه  �الختياري 

�الأممية، و�أحدثت مبوجبه �آلية وطنية ت�شطلع بهذ� �لدور. كما ن�ض �مل�رضع 

�لعامة بزيارة الأماكن  �لنيابة  �ملغربي قبل ذلك على �رضورة قيام ق�شاة 

�حلرمان من �حلرية وتقدمي تقارير وتو�شيات بخ�شو�ض �الإجر�ء�ت �لالزم 

و�أو�شاع  للموقوفني ومعاينة �رضوط  �لقانونية  ل�شمان �حلماية  �تخاذها 

�أماكن �الحتجاز.

و�أبرز رئي�ض مركز در��شة حقوق �الإن�شان و�لدميقر�طية �أن هذ� �الأخري 

�الجتهاد�ت  من  �لعديد  خالل  من  كبري�  �هتماما  �لدينامية  هذه  �أوىل 

�ملتمثلة يف در��شات �أجنزها حول �لتعذيب و�الجتهاد �لق�شائي �ملغربي، �أو 

�ل�شمانات �الأ�شا�شية للحماية من �لتعذيب و�شوء �ملعاملة خالل �حلر��شة 

ويف  �الإن�شان.  حقوق  جمال  يف  و�ملحامني  �لق�شاة  وتكوين  �لنظرية، 

هذ� �ل�شياق يندرج �إجناز هذ� �لدليل حول دور ق�شاة �لنيابة �لعامة يف 

مر�قبة �أماكن �حلرمان من �حلرية، و�لتي ت�شمل خمافر �ل�رضكة و�لدرك 

�مللكي و�ل�شجون وم�شت�شفيات �الأمر��ض �لعقلية كما ي�شمل �أماكن �إيو�ء 
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�الأحد�ث، كما �أو�شحت �لعديد من دوريات رئا�شة �لنيابة �لعامة. و�أو�شح 

�الأ�شتاذ بلكو�ض �أن �إجناز هذ� �لدليل �ال�شرت�شادي وو�شعه رهن �إ�شارة 

ق�شاة �لنيابة يتما�شى و�ملجهود�ت �لتي تقوم بها رئا�شة �لنيابة �لعامة �لتي 

�أ�شدرت عدة دوريات تدعو �إىل �الإعمال �لكامل لهذ� �لدور يف خمتلف 

�أماكن �حلرمان من �حلرية وجتويد �لتقارير �ل�شادرة عنه، ليربز يف �الأخري 

�ملنهجية �لتي مت �عتمادها يف �إجناز هذ� �لدليل.

�أول متدخل يف هذ� �للقاء عن بعد كان �الأ�شتاذ بلماحي يف مو�شوع 

دور ق�شاة �لنيابة يف مر�قبة �أماكن �حلر��شة �لنظرية/ مربز� يف �لبد�ية �أن مل 

�لنيابة يف هذ� �ملجل يطرح عليم تديني �أ�شا�شيني، �الأول يتمثل يف �حلد 

�أو �ملمار�شة �حلاطة  �أو �شوء �ملاعملة  من كل ممار�شة لها عالقة بالتعذيب 

بالكر�مة، من جهة وعدم �إعاقة عمل �ل�رضطة �لق�شائية من جهة ثانية.

وقد تناول �ملتدخل �ملو�شوع من ز�ويتني، �الأوىل عامة تتعلق باأهمية 

�لوقاية من �لتعذيب يف حماية موؤ�ش�شات وم�شالح �لبلد، يف حني تتعلق 

�لز�وية �لثانية مبتطلبات �لتدبري �ل�شليم الأماكن �حلر��شة �لنظرية. موؤكد� 

للم�شتغلني يف جمال مناه�شة  �الأ�شا�شية  �ملرجعيات  �أهمية توفري  على 

�لتعذيب و�لوقاية منه، ولذلك �هتم �لدليل �ال�شرت�شادي بهذه �ملرجعيات 

�ل�شادرة  �لكتابية  �لتعليمات  كل  يت�شمن  تنظيمي  م�شق  تتكون  �لتي 

�الإن�شان  حقوق  در��شات  مركز  ومن�شور�ت  �لعامة،  �لنيابة  رئا�شة  عن 

و�لدميقر�طية.

على  ي�شتمل  �لدليل  �أن  بلماحي  �الأ�شتاذ  �أبرز  �ل�شياق  نف�ض  ويف 

دالالت �لوقاية من �لتعذيب، من خالل تقدمي �أهد�ف بروتوكول مناه�شة 

�لتعذيب، �لذي مل يحدث �أية حقوق و�إمنا �أن�شاأ �آليتني )�للجنة �لفرعية 

للوقاية من �لتعذيب و�الآلية �لوطنية للوقاية من �لتعذيب( للقيام بزيارة 

منتظمة جلميع �أماكن �الحتجاز، كما ت�شمن هذ� �جلزء من �لدليل �شورة 
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�عتماد�  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لتعذيب  مبو�شوع  �ل�شلة  ذ�ت  �ملغرب 

على �أحكام �شادرة عن �ملحكمة �الأوروبية حلقوق �الإن�شان ومالحظات 

هيئات �ملعاهد�ت و�الآليات �خلا�شة ملجل�ض حقوق �الإن�شان ذ�ت �ل�شلة 

بالوقاية من �لتعذيب وكذ� قر�ر�ت جلنة مناه�شة �لتعذيب بخ�شو�ض 

�لبالغات �ملرفوعة �إليها من طرف �أفر�د يف مو�جهة �ملغرب يف مو�شوع 

�لتعذيب، رغبة يف �إبر�ز �أن م�شاألة �لتعذيب مت�ض �مل�شالح �لعليا للبلد.

من  �لوقاية  يف  �لق�شائية  �ل�شلطة  دور  �أي�شا  �جلزء  هذ�  ويت�شمن 

�لتعذيب، باعتبار �أن �مل�رضع �لد�شتوري �أْعَلَن �نطالقا من ت�شدير د�شتور 

يوليوز 2011، عن �لتز�م �ململكة �ملغربية بحماية منظومتي حقوق �الإن�شان 

تطويرهما،  يف  و�الإ�شهام  بهما،  و�لنهو�ض  �الإن�شاين  �لدويل  و�لقانون 

مع مر�عاة �لطابع �لكوين لتلك �حلقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. وقد 

�نعك�ض هذ� �خليار بالو��شح يف �شياغة �لف�شلني 22 و23 من �لد�شتور، 

وعززها  �الأ�شا�شية  و�حلقوق  �حلريات  جمال  تو�شيع  �إىل  �أف�شى  مما 

و�ملوؤ�ش�شاتية،  �لقانونية  بها يف منظومتنا  قانونية غري معهود  مبفاهيم 

يقت�شيه  كما  �لد�شتوري  �لو�شع وخيارنا  �ملالءمة بني هذ�  يتطلب  مما 

ت�شدير د�شتور.

كما متت �الإ�شارة يف نف�ض �ل�شياق �إىل �أحكام �شادرة عن خمتلف 

حماكم �ململكة ذ�ت �شلة بادعاء�ت �لتعذيب �أو �شوء �ملعاملة، لت�شتخل�ض 

منها ممار�شات، منها �جليدة ومنها �لتي تتطلب تقوميا، خمتلف �جلهات 

�مل�شاهمة يف �الإنتاج �لق�شائي، جهاز ق�شائي )ق�شاة حكم وق�شاة نيابة 

عامة( و�شابطة ق�شائية وحمامني و�أطباء، وذلك على �شوء �ملقت�شيات 

�ملعاملة. ومن  �شوء  �أو  �لتعذيب  �أفعال  �لتحقيق يف  �ملعيارية و�شو�بط 

�إىل  بلماحي  �الأ�شتاذ  �أ�شار  �جلزء  هذ�  �لدليل يف  تناولها  �لتي  �لق�شايا 

مقت�شيات �لتدبري �ل�شليم لالعتقال باملخافر �ملخ�ش�شة للحر��شة �لنظرية، 
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�شو�ء ما تعلق منه بارتكاب �أفعال �شوء �ملعاملة، و��شتعمال �ل�رضطة للقوة 

خالل مرحلة �لتوقيف، ورجال �ل�رضطة �مل�شوؤولون عن �ال�شتجو�بات �إىل 

غري ذلك من �لق�شايا �لتي تهم تدبري زيار�ت ق�شاة �لنيابة �لعامة الأماكن 

�حلر��شة �لنظرية.

تفقد �ملوؤ�ش�شات �ل�شجنية كان �جلانب �لذي تناوله �الأ�شتاذ م�شطفى 

�أبرز يف م�شتهل مد�خلته  �لعام، و�لذي  �لنيابة  برئا�شة  �لقا�شي  لفر�خي 

�أن حت�شني ظروف �ل�شجناء ب�شكل عام �شكال مطلبا ملحا يف خمتلف 

�لبلد�ن ومنها �ملغرب، مربز� �أن �ملغرب عرف على م�شتوى هذ� �لتح�شني 

طفرة نوعية خالل �لعقدين �الأخريين على �لرغم من حمدودية �الإمكانيات 

�ملادية و�للوجي�شتية، حيث كان �إر�دة �إجناز هذ� �مل�رضوع ت�شكل قاطرة 

ذ�  �لقانون  �أن  لذلك.و�عترب  �ل�رضورية  و�الإمكانات  �العتماد�ت  جللب 

�لعديد من مقت�شياته قد مت  �أن  باعتبار  مر�جعة  �أ�شبح حمط  �ل�شلة 

جتاوزها.

كما �أبرز �الأ�شتاذ لفر�خي �أن هذه �لدينامية �نخرطت فيها �ملوؤ�ش�شات 

�لر�شمية ومنظمات �ملجتمع �ملدين، م�شري� �إىل �أن �ملوؤ�ش�شات �ملعنية هي 

�ل�شلطات �الإد�رية و�لق�شائية و�ملجل�ض �لوطني حلقوق �الإن�شان وجلن 

�ال�شتق�شاء بالربملان. كما للنيابة �لعامة، ي�شيف �ملتدخل، دور هام يف 

هذ� �ملر�قبة باعتبار �أن مر�قبة �لنيابة �لعامة لل�شجون حتقق م�شلحتني. 

م�شلحة مبا�رضة لل�شجني يف حت�شني ظروف �عتقاله، وفائدة للقائمني 

�لتنفيذ  م�شار  ت�شحيح  حيث  من  للحرية  �ل�شالبة  �لعقوبة  �إنفاذ  على 

وحائال دون �لوقوع يف خرق �لقانون.

ويف �رتباط بذلك �أ�شار �ملتدخل �إىل �أن تنفيذ �العتقال �الحتياطي 

من  �لرب�ءة  قرينة  بتكري�ض  �لكفيلة  بال�شمانات  �إحاطته  بدوره  يقت�شي 

�لتي تعزز، باخل�شو�ض،  خالل متكني �ملعني به من �حلقوق �الأ�شا�شية 
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من تو��شله مع �الأ�رضة و�ت�شاله مبحاميه، ومن خدمات �شحية وظروف 

�عتقال تر�عي و�شعيته �لقانونية وتكر�ض حمايته من �أي خطر حمتمل.

تنفيذ  �إحاطة  مل�شاألة  �مل�رضع  �أعطاها  �لتي  �الأهمية  وبعد حديثه عن 

�لعقوبة �ل�شالبة للحرية بكافة �ل�شمانات و�ل�رضوط �ملنهجية و�لت�رضيعية 

�لتي تكفل �إعمال حكامة جيدة على م�شتوى �إد�رة �ملوؤ�ش�شات �ل�شجنية 

وتدبري ظروف �عتقال �ل�شجناء، ودور �ملر�قبة �ملكفول لل�شلطة �لق�شائية 

ومنها على وجه �خل�شو�ض �لنيابة �لعامة �لتي خول لها �مل�رضع، بحكم 

تفقد  لالأفر�د،  �الأ�شا�شية  و�حلريات  �حلقوق  حماية  يف  �ملركزي  دورها 

ظروف �عتقال �ل�شجناء بهدف �لتاأكد من قانونية �العتقال و�لتثبت من 

�شحته ومن ��شتفادتهم من �حلقوق �الأ�شا�شية �ملخولة لهم قانونًا، �أكد 

�أن �ل�شبل �لكفيلة بالقيام بذلك تتمثل يف �النتظام يف تنفيذ �لزيار�ت 

�ملتعلقة بتفقد �ل�شجناء، و�لتحلي باملو�شوعية و�حلياد، و�لكفاءة يف ر�شد 

يتم ر�شده حول  ما  وتقييم وحتليل  �ل�شجناء،  �عتقال  وتوثيق ظروف 

�لوطنية و�لدولية،  �ملعايري  �إطار تو�فقه مع  �ل�شجناء يف  �عتقال  ظروف 

وتقييم وحتليل �ملعطيات �مل�شتخل�شة حول ظروف �عتقال �ل�شجناء يف 

�إطار �شمويل يو�زي بني �الإمكانيات �ملتاحة و�ملتطلبات �ملحددة قانونًا، 

ويف نطاق �لتالزم بني حقوق �ل�شجناء وو�جباتهم، و�لتن�شيق مع �الأجهزة 

�لق�شائية ؛ كما �أكد على �أهمية تثمني كل زيارة تفقدية ب�شياغة تقرير يتم 

�حلر�ض على ت�شمينه باالأ�شا�ض تو�شيات وحلول مبتكرة لالإ�شكاليات، 

و�لتحلي يف ذلك باأكرب قدر من �لدقة و�لو�شوح بعيد�ً عن تكر�ر �ملعايري 

و�ل�رضوط �لقانونية وما يفرت�ض �ن يكون عليه �لو�شع، ف�شال عن تتبع 

تنفيذ �لتو�شيات ور�شد ما مت حتقيقه و�جنازه على �ر�ض �لو�قع.

دور �لطبيب خالل فرتة �حلر��شة �لنظرية كان هو �ملحور �لذي تطرق 

له �لدكتور عمر بطا�ض، حيث �نطلق من �أن جتويد �أماكن �حلرمان من 
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�أماكن �حلر��شة �لنظرية �أو يف  �حلرية يتطلب تدخل �لطبيب �شو�ء يف 

�ل�شجون، م�شري� �إىل �أن هذه �الأماكن ت�شاعد على تدهور �حلالة �ل�شحية 

لنزالئها. و�عترب �أن قيام �لطبيب مبهامه يف �أماكن �حلر��شة �لنظرية ذو 

خ�شو�شية باعتباره يجب �أن يتم يف �رضية ودون عرقلة قيام �ل�رضطة �أو 

�لدرك بالتحقيق، ف�شال عن �أن �مل�شتبه فيهم قد يكونون يف حالة مر�شية 

تتطلب من جهة يقظة �ل�شابطة �لق�شائية و�لتدخل �لطبي �ل�رضيع. 

�لف�شاء�ت  هذه  يف  ميار�ض  �لذي  �لطبيب  �أن  �إىل  �أ�شار  ذلك  وبعد 

و�الأخالقية،  �لقانونية  مهنته  ملبادئ  �الأطباء،  باقي  مثل  مثله  يخ�شع، 

�لطريقة و�ملنهجية  �ملحروم من �حلرية بنف�ض  حيث يفرت�ض فيه فح�ض 

�لعلمية �لطبية �لتي يفح�ض بها �أي �إن�شان �آخر، �شو�ء من حيث �حرت�م 

�لطبيب مطالب،  �أن  ذ�ته. كما  و�لعالج يف حد  �لطبي  و�ل�رض  �لتكافوؤ 

يف حالة �حلر��شة �لنظرية، باإجناز تقرير حول �إن كانت �لو�شعية �ل�شحية 

للم�شتبه فيه قابلة لتحمل حلر��شة �لنظرية �أو تتطلب �ال�شت�شفاء �أو �أخذ 

�لدو�ء بدون �أن يوؤدي عمل �لطبيب �إىل عرقة عمل �ل�رضطة �أو �لدرك.

�هتماما كبري� خالل  نال  �ملرفق ل�شحي  �أن  �لبطا�ض  لدكتور  و�أو�شح 

ي�شمح  الأنه  �حلرية  من  �حلرمان  �أماكن  بخ�شو�ض  �الأخرية  �ل�شنو�ت 

با�شتخر�ج عدة معلومات وموؤ�رض�ت �شو�ء ما تعلق بالتغذية �أو �لتهوية 

و�لنظافة و�الأمر��ض �ملعدية، وبذلك ت�شاعد قا�شي �لنيابة على �لقيام بدوره 

�لرقابي، من خالل حو�ره مع �لطبيب و�ملمر�شني و�طالعه على ل�شجالت، 

ونوعية �الأمر��ض مبا فيها �الأمر��ض �لعقلية و�لتعاطي للمخدر�ت.

�أن  �ل�شجون،  يف  �حلرية  من  للمحرومني  بالن�شبة  �ملتدخل،  و�عترب 

�لفح�ض �لطبي �الأويل �لذي يجب �أن يجري يف ظرف 24 �أو 48 �شاعة 

�الأوىل من �العتقال بال�شجن له �أهمية كربى الأنه يحدد �مل�شار �لطبي 

�ملقبل لل�شخ�ض �ملعني. 
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كما تناول عدة ق�شايا �أخرى تتعلق باأهمية كتمان �ل�رض �لطبي �لذي 

يجب �أن يكون �ملعتقل على علم به، وكيفية تدبري �حلاالت �ال�شتعجالية 

�لتي تتطلب م�شطرة معينة، م�شري� �إىل �أن قا�شي �لنيابة �لعامة ف�شال 

عن �إمكانية ��شتفادته من و�شعية �ملرفق �ل�شحي، قد ي�شتفيد �أي�شا من 

و�شعية �إيذ�ء �لذ�ت يف �أماكن �حلرمان من �حلرية �أي حاالت حماوالت 

�لتاأديبي،  �لعزل  �ملمر�ض خالل  �أو  �لطبيب  �النتحار، ودور  �أو  �النتحار 

و�لتعامل مع �لتوثيق و�دعاء�ت �لتعذيب �أو �شوء �ملعاملة �إىل غري ذلك 

من �لق�شايا �لتي �هتم بها �لدليل �ال�شرت�شادي، و�لتي ت�شكل من جهة 

�لنيابة  �أ�شا�شية للمحرومني من �حلرية وموؤ�رض�ت ت�شاعد قا�شي  حقوقا 

�لعامة يف �لقيام بدوره �لرقابي �شيانه لهذه �حلقوق من جهة ثانية.

كانت خمتلف هذه �لتدخالت مو�شع نقا�ض بني �حل�شور عن بعد، 

�إذ مت �لتطرق �إىل ق�شايا عدة من قبيل نوعية هذه �لزيار�ت وخمرجاتها 

وقدرتها على حت�شني و�شعية �ملحرومني من �حلرية، و�أهمية تقوية �ملو�رد 

�لقيام بهذ� �لدور على �لوجه �ملطلوب.  �لب�رضية و�ملادية �لتي متكن من 

كما مت �لتطرق �إىل ما قد يعرت�ض �لطبيب خالل �حلر��شة �لنظرية نظر� 

لق�رض هذه �مدتها. 

و�إذ� كان قد مت �لتنويه بزيار�ت ق�شاة �لنيابة �لعامة من حيث �لعدد 

�لتقارير  �الإحلاح على �رضورة جتويد هذه  فقد مت  و�نتظامها  وتطوره 

يلعب  وقد  �أ�شا�شها،  على  �حلرية  من  �حلرمان  �أماكن  و�شعية  وجتويد 

هذ�  هاما يف  دور�  �لتقارير  مناذج  توحيد  وبالتايل  �ال�شتمارة  توحيد 

�ل�شاأن ح�شب بع�ض �الآر�ء. و�إىل جانب ذلك مت لتاأكيد على دور زيار�ت 

ق�شاة �لنيابة �لعامة باعتباره و�شيلة حلماية حقوق الأ�شخا�ض ملو�شوعني 

�رضوط  بع�ض  وتوفري  �الحتياطي،  �العتقال  �أو  �لنظرية  �حلر��شة  رهن 

�ملحاكمة �لعادلة، خا�شة و�أن هذه �الأماكن موؤهلة �أكرث من غريها لبع�ض 
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�لدليل  �أن  على  �لتاأكيد  مت  �ل�شدد  هذ�  ويف  �لقانونية.  غري  �ملمار�شات 

يحتوي على موؤ�رض�ت ت�شاعد على معاجلة كل هذه �ملظاهر مبا ي�شون 

�لتكوين  �أهمية  �لتاأكيد على  كما مت  بها.  و�لنهو�ض  و�حلريات  �حلقوق 

�لقيام بهذه �الأدو�ر وفقا للمو�ثيق  تاأهيلية متكن من  من خالل بر�مج 

و�لت�رضيعات �لدولية و�لوطنية.

لالأ�شتاذ �حلبيب بلكو�ض رئي�ض مركز  �للقاء بكلمة  وقد �ختتم هذ� 

در��شات حقوق �الإن�شان، نوه فيها بال�رض�كة مع موؤ�ش�شة فريدريك �إيربت، 

�شاكر� من خاللها كل من �شاهم يف �إجناح هذ� �للقاء، وم�شري� �إىل �أن 

�لعديد من �لق�شايا �ملثارة يف �لنقا�ض حا�رضة يف �لدليل �لذي �أتى لتعزيز 

ما تقوم به رئا�شة �لنيابة يف هذ� �ل�شدد، و�لتي ينم عن �أن هناك �إر�دة 

فعلية للتقدم على هذ� �مل�شتوى مما دفع �ملركز �إىل �النخر�ط يف هذه 

�لدينامية من خالل �إجناز هذ� �لدليل �ال�شرت�شادي �لذي رحبت به رئا�شة 

وت�شليط  �ملر�فقة  �ملدين يف  �ملجتمع  دور  على  �أكد  كما  �لعامة.  �لنيابة 

�ل�شوء و�إثارة �النتباه باعتبارها من �أدو�ره، يف حني �ن �جلهات �مل�شوؤولة 

عن كل �لقطاع هي �ملعنية باالأ�شا�ض ببلورة �خلطط �لالزمة للنهو�ض به 

يف جميع �ملجاالت. 
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