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انطالقا من تسجيهل لنوع من الغموض يف ردود أ فعال املالحظني احلكوميني 

وغري احلكوميني خبصوص خمتلف الادعاءات اخلاصة ابملعامالت السيئة، اليت 

مسأ ةل حرية ختللت الاحتجاجات، فا ن اجمللس اعمتد عىل نفس مهنجية التعامل مع 

التعبري، حيث معل عىل الرجوع ا ىل املعايري ال ساس ية للقانون ادلويل اليت حتمك هذا 

والرئييس حلقوق ال نسان. وبعد التطرق لهذا املوضوع يف جوانبه  املوضوع الهام

النظرية واملعيارية، اهمت اجمللس ابلظروف اخلاصة اليت ظهرت عىل هامش  

 .احتجاجات احلس مية

 نظريال طار ال  .1

 التكييف احلقوق  .1.1

اس تأ ثر نرش مقتطفات من تقرير لل طباء، اذلين انتدهبم اجمللس الوطين حلقوق 

ال نسان، ابهامتم عائالت املعتقلني والرأ ي العام، خبصوص ادعاءات التعذيب لعدد  

 من املعتقلني عىل خلفية احتجاجات احلس مية. 

وارتأ ينا قبل بسط حالت ادعاءات املعتقلني عىل خلفية احتجاجات احلس مية أ ن 

نذكر ابلسريورة ادلولية ذات الصةل ابلتعذيب، وكذكل ما يرتبط به من معامالت قاس ية  

نسانية وهمينة، وذكل   هذه املفاهمي يف تكييف ادعاءات التعذيب.  ابعامتدولا 

 جلنة حقوق ال نسانحبثنا يف تعليقات كام أ ننا مل نقف عند املبادئ فقط، بل 

والاجهتادات القضائية لعدد من احملامك مبا فهيا ال وروبية وادلولية، يف تعاطهيا مع 

بعض حالت التعذيب. خصوصا وأ هنا حددت بعض عنارص املعامالت القاس ية  



 

 

نسانية واملهينة، مما ساعدان عىل تكييف ادعاءات معتقيل احتجاجات احلس مية.   والالا 

وقد مت ذكل انطالقا من ترصحياهتم لوفد اخلربة الطبية املنتدب من طرف اجمللس 

 الوطين وخربات الطبيب اذلي انتدبه قايض التحقيق وطبيب السجن. 

واعتربان أ نه من الرضوري بسط هذه املفاهمي والاجهتادات محلاية حالت  

مالت القاس ية ادعاءات التعذيب وحتديد احلالت اليت ميكن أ ن تكون مضن املعا

نسانية واملهينة واحلاطة ابلكرامة. يدخل ذكل أ يضا، مضن معلية الهنوض   والالا 

حبقوق ال نسان، ل شاعة املفاهمي ادلقيقة ذات الصةل ابلتعذيب وغريه من رضوب 

نسانية أ و املهينة.  املعامةل القاس ية أ و الالا 

 التعذيب يف القانون ادلويل  .2.1

املتعلقة ابلتعذيب وغريه من رضوب املعامةل القاس ية   1املصادر ادلولية حتظى

نسانية أ و املهينة ابل جامع يف مجيع أ حناء العامل. وتشمل ال عالانت والصكوك  أ و الالا 

ادلولية، اليت جتسد حظر التعذيب وسوء املعامةل لك من: ال عالن العاملي حلقوق 

ملدنية والس ياس ية؛ واتفاقية  ال نسان؛ اتفاقية جنيف؛ العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق ا

نسانية أ و  مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالا 

 املهينة. 

تنص مجيع املعاهدات ادلولية حلقوق ال نسان وتكل املتعلقة ابلقانون ادلويل 

ال نساين، اليت صادق علهيا املغرب، عىل حظر التعذيب وغريه من رضوب املعامةل  

نسانية أ و املهينة.أ    و العقوبة القاس ية أ و الالا 

 

 : عنارص من القانون ادلويل يف جمال مناهضة التعذيب 1رمق  ال طار  

 
   من أ جل ملخص ال طار القانوين ادلويل للتعذيب، أ نظر 1

(2011)David Weissbrodt& Cheryl Heilman,Defining Torture and Cruel, Inhuman, and DegradingTreatment, 29Law & Ineq.343  



 

 

يعد املغرب طرفا يف مجيع الصكوك الرئيس ية حلقوق ال نسان؛ أ ي الصكوك التسع اليت  

 تشلك النواة الصلبة للمنظومة ادلولية حلقوق ال نسان. 

قلميية وادلولية املتعلقة ابلتعذيب وغريه من رضوب سوء املعامةل * الصكوك    ال 

نسان   أ . ال عالن العاملي حلقوق ال 

نسانية أ و  5املادة  : "ل جيوز ا خضاُع أ حد للتعذيب ول للمعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالا 

نصاف فعيل" من أ ي   ة أ عامل تَنهتك  احلاطة ابلكرامة." كام مينح ال عالن للكلِّ خشص احلق يف "ا 

 .2حقوقه 

 ب. اتفاقيات جنيف 

 . اتفاقية جنيف الثالثة بشأ ن معامةل أ رسى احلرب 1

كراه عىل أ رسى احلرب  17املادة  : "ل جيوز ممارسة أ ي تعذيب بدين أ و معنوي أ و أ ي ا 

لس تخالص معلومات مهنم من أ ي نوع. ول جيوز هتديد أ رسى احلرب اذلين يرفضون ال جابة  

زعاج أ و ا حجاف." أ و س هبم أ    و تعريضهم ل ي ا 

 . اتفاقية جنيف الرابعة بشأ ن حامية ال شخاص املدنيني يف وقت احلرب 2

: "حتظر ال طراف، السامية املتعاقدة رصاحة، مجيع التدابري اليت من شأ هنا أ ن  32املادة 

ابدة لل شخاص احملميني املوجودين حتت سلطهتا. ول يقترص هذ ا  تسبب معاانة بدنية أ و ا 

احلظر عىل القتل والتعذيب والعقوابت البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية اليت ل  

تقتضهيا املعاجلة الطبية للشخص احملمي وحسب، ولكنه يشمل أ يضاً أ ي أ عامل وحش ية  

 أ خرى، سواء قام هبا والكء مدنيون أ و والكء عسكريون." 

 . املواد املشرتكة بني اتفاقيات جنيف ال ربع 3

: )...( "ولهذا الغرض، حتظر ال فعال التالية فامي يتعلق ابل شخاص املذكورين 3املادة 

 أ عاله، وتبقى حمظورة يف مجيع ال وقات وال ماكن:

o   ،الاعتداء عىل احلياة والسالمة البدنية، وخباصة القتل جبميع أ شاكهل، والتشويه

 واملعامةل القاس ية، والتعذيب،  

o  ،أ خذ الرهائن 

 
2 https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 
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)ج( الاعتداء عىل الكرامة الشخصية، وعىل ال خص املعامةل املهينة واحلاطة   •

 ابلكرامة...

من ال طراف املتعاقدة؛ جيب  تقع مسؤولية تنفيذ ال حاكم املذكورة عىل عاتق لك دوةل 

مالحقة املهتمني ابقرتاف اخملالفات اجلس مية املنصوص علهيا يف التفاقيات )مبا يف ذكل منع  

التعذيب وتعمد ا حداث أ لم شديدة أ و ال رضار اخلطري ابلسالمة البدنية أ و ابلصحة( أ و ابل مر  

 .3ابقرتافها، وبتقدميهم ا ىل احملامكة 

ىل اتفاقيات جنيف . امللحق  4  )الربوتوكول( ال ول ال ضايف ا 

، امتد حظر التعذيب وسوء املعامةل ليشمل أ ي خشص "يف أ ي زمان وماكن" ،  1978يف 

 بغض النظر عن وضعهم يف الزناعات املسلحة ادلولية: 

: "حتظر ال فعال التالية حالً واس تقبالً يف أ ي زمان وماكن سواء ارتكهبا   75املــادة 

 ن مدنيون أ م عسكريون:معمتدو 

زاء حياة ال شخاص أ و حصهتم أ و سالمهتم البدنية أ و العقلية وبوجه   ▪ ممارسة العنف ا 

 :خاص

 القتل   :أولاً 

 : التعذيب بش ىت صوره بدنياً اكن أ م عقلياً  اثنياً  

 : العقوابت البدنية  اثلثاً  

 : التشويه  رابعاً  

نسان واحلاطة من قدره   ▪ انهتاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص املعامةل املهينة لال 

 وال كراه عىل ادلعارة وأ ية صورة من صور خدش احلياء.  

 أ خذ الرهائن،  ▪

 العقوابت امجلاعية،   ▪

 الهتديد ابرتاكب أ ي من ال فعال املذكورة أ نفاً."  ▪

 
 من اتفاقية جنيف الرابعة  146من اتفاقية جنيف الثالثة واملادة  129املادة  3



 

 

 4ج. العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية 

نسانية أ و  7املادة  : "ل جيوز ا خضاع أ حد للتعذيب ول للمعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالا 

جراء أ ية جتربة طبية أ و علمية عىل أ حد   احلاطة ابلكرامة. وعىل وجه اخلصوص، ل جيوز ا 

 دون رضاه احلر." 

ن اكن العهد جيزي، يف مادته الرابعة، لدلول ال طراف أ ن تتخذ تدابري ل تت قيد  وا 

ابللزتامات املرتتبة علهيا مبقتىض العهد، "يف حالت الطوارئ الاس تثنائية اليت تهتدد حياة  

ل أ ن هذا النص ل جيزي أ ي خمالفة ل حاكم املادة  املتعلقة مبنع   7ال مة واملعلن قياهما رمسيا"، ا 

نسانية أ و احلاطة ابلكرامة.   التعذيب واملعامةل القاس ية أ و الالا 

نسانية، حترتم الكرامة ال صيةل  : 10املادة  "يعامل مجيع احملرومني من حريهتم معامةل ا 

 يف الشخص ال نساين." 

توفري س بل فعاةل للتظمل ل ي خشص انهتكت حقوقه أ و حرايته  كام ينص العهد عىل 

املعرتف هبا يف العهد، عالوة عىل أ نه ل يقبل فرض أ ي قيد أ و أ ي تضييق عىل احلق يف عدم  

 ذيب أ و رضوب املعامةل القاس ية.اخلضوع للتع

د. اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و  

نسانية أ و املهينة   الالا 

 تضع املادة ال وىل من التفاقية تعريفا للتعذيب، كام ييل: 

  ل غراض هذه التفاقية، يقصد 'ابلتعذيب' أ ي معل ينتج عنه أ مل أ و عذاب شديد، جسداي 

اكن أ م عقليا، يلحق معدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أ و من خشص اثلث،  

عىل معلومات أ و عىل اعرتاف، أ و معاقبته عىل معل ارتكبه أ و يشتبه يف أ نه ارتكبه، هو أ و  

رغامه هو أ و أ ي خشص اثلث  أ و عندما يلحق مثل هذا ال مل أ و   -خشص اثلث، أ و ختويفه أ و ا 

قوم عىل المتيزي أ اي اكن نوعه، أ و حيرض عليه أ و يوافق عليه أ و يسكت عنه  العذاب ل ي سبب ي

موظف رمسي أ و أ ي خشص يترصف بصفته الرمسية ول يتضمن ذكل ال مل أ و العذاب الناشئ  

 فقط عن عقوابت قانونية أ و املالزم لهذه العقوابت أ و اذلي يكون نتيجة عرضية لها. 

مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و    ربوتوكول الاختياري لتفاقية الهـ.  

نسانية أ و املهينة:   العقوبة القاس ية أ و الالا 

 
4 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
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ودخل حزي النفاذ يف    2002أ ضيف لتفاقية مناهضة التعذيب بروتوكول اختياري اعمتد يف 

2006 . 

منا يعزز الالزتامات اخلاصة اليت   ل ينص الربوتوكول الاختياري عىل معايري جديدة، وا 

من التفاقية، يف حني ينص عىل ا حداث نظام   16ا ىل منع التعذيب يف املادتني الثانية وهتدف 

 .5للزايرات املنتظمة ا ىل أ ماكن الاحتجاز من قبل الهيئات الوطنية وادلولية 

   و. نظام روما ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية 

بعد، النظام اذلي ينص رصاحة  ، لكنه مل يصادق عليه  2000ش تنرب  8وقع عليه املغرب يف 

 عىل التعذيب ابعتباره جرمية ضد ال نسانية تندرج مضن اختصاص احملمكة. 

حلاق أ مل شديد أ و معاانة شديدة، سواء   7ويعين التعذيب حسب املادة  من النظام "تعمد ا 

  بدنياً أ و عقلياً، بشخص موجود حتت ا رشاف املهتم أ و س يطرته، ولكن ل يشمل التعذيب أ ي أ مل

 أ و معاانة ينجامن حفسب عن عقوابت قانونية أ و يكوانن جزءاً مهنا أ و نتيجة لها." 

يشمل هذا التعريف ال فعال املرتكبة من قبل موظفني اتبعني أ و غري اتبعني لدلوةل، ول  

 يتطلب أ ي "غاايت" بغرض التعذيب. 

 ز. اتفاقيات ومعاهدات أ خرى 

 اتفاقية حقوق الطفل  ▪
ساءة معاملهتم    6ل اتفاقية حقوق الطف تنص   عىل مقتىض رصحي يتعلق بتعذيب ال طفال وا 

 :تكفل ادلول ال طراف  :37حفسب )املادة 

نسانية أ و  أ .  أ ل يعرض أ ي طفل للتعذيب أ و لغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالا 

املهينة. ول تفرض عقوبة ال عدام أ و السجن مدي احلياة بسبب جرامئ يرتكهبا أ شخاص تقل  

 أ عامرمه عن مثاين عرشة س نة دون وجود ا ماكنية لال فراج عهنم، 

رة غري قانونية أ و تعسفية. وجيب أ ن جيرى اعتقال الطفل  أ ل حيرم أ ي طفل من حريته بصو ب. 

ل مكلجأ  أ خري ول قرص فرتة زمنية   أ و احتجازه أ و جسنه وفقا للقانون ول جيوز ممارس ته ا 

 مناس بة،

نسانية واحرتام للكرامة املتأ صةل يف ال نسان، وبطريقة  ج.  يعامل لك طفل حمروم من حريته اب 

بلغوا س نه. وبوجه خاص، يفصل لك طفل حمروم من حريته  تراعى احتياجات ال شخاص اذلين 

عن البالغني، ما مل يعترب أ ن مصلحة الطفل تقتيض خالف ذكل، ويكون هل احلق يف البقاء عىل  

 
5 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx 
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ل يف الظروف الاس تثنائية،  اتصال مع أ رسته عن طريق املراسالت والزايرات، ا 

عىل مساعدة قانونية وغريها  يكون للك طفل حمروم من حريته احلق يف احلصول برسعة د. 

من املساعدة املناس بة، فضال عن احلق يف الطعن يف رشعية حرمانه من احلرية أ مام حممكة  

جراء من هذا   أ و سلطة خمتصة مس تقةل وحمايدة أ خرى، وىف أ ن جيرى البت برسعة يف أ ي ا 

 .(القبيل

 

 

 

 رسمه التفاقية ادلولية محلاية حقوق مجيع العامل املهاجرين وأ فراد أ   ▪
ا ىل اتفاقية   تشري التفاقية ادلولية محلاية حقوق مجيع العامل املهاجرين وأ فراد أ رسمه 

نسانية أ و املهينة   مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالا 

وال عالن الصادر عن مؤمتر ال مم املتحدة الرابع ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني، ومدونة  

نفاذ القوانني، والتفاقيات املتعقةل ابلرق. قو   اعد سلوك املوظفني امللكفني اب 

: "ل يعِّرض العامل املهاجر أ و أ ي فرد من أ رسته للتعذيب أ و املعامةل أ و العقوبة  10املادة 

نسانية أ و املهينة."   القاس ية أ و الالا 

 اتفاقية القضاء عىل مجيع أ شاكل المتيزي ضد املرأ ة  ▪
اتفاقية القضاء عىل مجيع أ شاكل المتيزي ضد املرأ ة أ ي مقتىض بشأ ن التعذيب.  ل تتضمن 

بشأ ن   19توصية عامة رمق   1992ومع ذكل، اعمتدت جلنة القضاء عىل المتيزي ضد املرأ ة يف 

 العنف ضد املرأ ة. وتضمنت، يف تعليق عام، مقتىض بشأ ن التعذيب. 

 اتفاقية حقوق ال شخاص ذوي ال عاقة  ▪
التفاقية ا ىل العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والعهد  تشري 

ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية والتفاقية ادلولية للقضاء عىل مجيع أ شاكل المتيزي  

العنرصي واتفاقية القضاء عىل مجيع أ شاكل المتيزي ضد املرأ ة واتفاقية مناهضة التعذيب  

نسانية أ و املهينة. وغريه   من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالا 

من التفاقية عىل أ نه "ل يُع رض أ ي خشص للتعذيب أ و املعامةل أ و   15وتنص املادة 

نسانية أ و املهينة. وبشلك خاص ل يعرض أ ي خشص ل جراء التجارب   العقوبة القاس ية أ و الالا 

 باكمل حريته."  الطبية والعلمية عليه دون موافقته 

  يشلك القانون ادلويل لالجئني مصدًرا همًما أ يًضا للقانون ادلويل حلقوق ال نسان فامي 

يتعلق مبارشة ابلتعذيب، حيث ا ن احلق يف طلب اللجوء لبدل أ خر يعد حامية أ ساس ية ل ي خشص  



 

 

عادة خشص ا ىل بدل   يواجه خطر الاضطهاد. كام أ ن هناك حظر مطلق مينع أ ي حكومة من ا 

 خر يوجد فيه خطر حبدوث انهتأاكت جس مية حلقوق ال نسان، وبشلك خاص التعذيب.  أ  

 تنص اتفاقية مناهضة التعذيب رصاحة عىل مبدأ  عدم ال عادة. 

قلميية ح.    التعذيب وغريه من رضوب سوء املعامةل يف الصكوك ال 

 امليثاق ال فريقي حلقوق ال نسان والشعوب  ▪
احلق يف احرتام كرامته والاعرتاف بشخصيته للك فرد، وفقا ملقتضيات امليثاق، 

القانونية. كام حيظر امليثاق اكفة أ شاكل اس تغالهل وامهتانه واس تعباده خاصة الاسرتقاق  

نسانية أ و املذةل.  والتعذيب باكفة أ نواعه والعقوابت واملعامةل الوحش ية أ و الالا 

 التفاقية ال وروبية حلقوق ال نسان   ▪
نسان للتعذيب ول لعقوابت أ و  تنص املـادة  الثالثة من التفاقية عىل عدم "ا خضاع أ ي ا 

نسانية أ و همينة".   معامالت غري ا 

اعمتد جملس أ ورواب معاهدة خاصة ابلتعذيب )التفاقية ال وروبية ملنع التعذيب( ل  

 تتضمن أ ي معايري جديدة، لكهنا أ حدثت جلنة ملكفة ابلزايرات.

نسان التفاقية ال مريكية حلق ▪  وق ال 
نسان احلق يف أ ن تكون سالمته اجلسدية   تنص املادة اخلامسة من التفاقية عىل أ نه "للك ا 

والعقلية واملعنوية حمرتمة." كام ل جيوز "ا خضاع أ حد للتعذيب أ و لعقوبة أ و معامةل قاس ية أ و  

نسانية أ و مذةل، ويعامل لك اذلين قيدت حريهتم ابلحرتام الواجب للكرامة ا ملتأ صةل يف  غري ا 

 خشص ال نسان." 

 ( 1985التفاقية ال مريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه )  ▪

يفهم التعذيب عىل أ نه فعل يرتكب معداً ل نزال ال مل البدين أ و   – "ل غراض هذه التفاقية 

العقيل أ و املعاانة بأ ي خشص ل غراض التحقيق اجلنايئ كوس يةل للتخويف أ و كعقوبة خشصية  

اك جراء وقايئ أ و ل ي غرض أ خر. ويفهم التعذيب كذكل عىل أ نه اس تخدام الوسائل اليت يقصد  أ و 

ن مل تسبب ال مل البدين   هبا طمس خشصية الضحية، أ و ا ضعاف قدراته البدنية أ و العقلية حىت وا 

 أ و العقيل." 

 

 

 قواعد ال مم املتحدة  ط.  



 

 

يقصد بقواعد ال مم املتحدة املعايري العامة واملبادئ املهنية املتعلقة مبنع التعذيب، حيث  

رشادات مفصةل ومفيدة لتفسري مصطلحات مثل املعامةل أ و العقوبة القاس ية   توفر هذه املعايري ا 

نسانية أ و املهينة، وكذكل الامتثال لاللزتامات التعاهدية.   أ و الالا 

 دًدا كبرًيا من املعايري املتعلقة مبنع التعذيب، من بيهنا ما ييل: وضعت ال مم املتحدة ع 

 ؛  7القواعد المنوذجية ادلنيا ملعامةل السجناء -

 ؛8املبادئ ال ساس ية ملعامةل السجناء  -

مجموعة املبادئ محلاية مجيع ال شخاص اذلين يتعرضون ل ي شلك من أ شاكل   -

 ؛9الاحتجاز أ و السجن 

 ؛10ال حداث اجملردين من حريهتم قواعد حامية  -

 ؛11قواعد ال مم املتحدة المنوذجية ادلنيا ل دارة شؤون قضاء ال حداث )قواعد بكني(  -

مبادئ أ داب همنة الطب املتصةل بدور املوظفني الصحيني، ول س امي ال طباء، يف   -

القاس ية أ و   حامية املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة

نسانية أ و املهنية   ؛12الالا 

 الربوتوكول المنوذيج للترشحي؛  -

نفاذ القوانني  -  ؛13مدونة قواعد سلوك املوظفني امللكفني اب 

املبادئ ال ساس ية بشأ ن اس تخدام القوة وال سلحة النارية من جانب املوظفني امللكفني  -

نفاذ القوانني  ؛ 14اب 

ابلتقيص والتوثيق الفعالني بشأ ن التعذيب وغريه من رضوب املعامةل  املبادئ املتعلقة  -

نسانية أ و املهينة )بروتوكول ا سطنبول(.  15أ و العقوبة القاس ية أ و الالا 

 املبادرات: ك.  

 
7 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx 
8 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx 

9 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx 

10 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx 

11 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx 

12 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx 

13 https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/18.pdf 

14 https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx 

15 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx
https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/18.pdf
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf


 

 

من قبل حكومات ش ييل   2014: أ طلقت يف مارس (CTIمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب )  ▪

ندونيس يا  واملغرب. هتدف املبادرة ا ىل حتقيق تصديق عاملي عىل اتفاقية  وادلمنارك وغاان وا 

من خالل "املشاركة البناءة"   2024ال مم املتحدة ملناهضة التعذيب وحتسني تنفيذ أ حاكهما حبلول 

 وتبادل اخلربات بني ادلول. 

: يعد هذا املرشوع مثرة تعاون بني ش بكة املؤسسات  مرشوع قارة موحدة ضد التعذيب  ▪

 (. APTفريقية حلقوق ال نسان ومجعية منع التعذيب ) الوطنية ال  

سعى املرشوع ا ىل تعزيز دور وقدرات املؤسسات الوطنية ال فريقية يف منع التعذيب  

وتضمن تنظمي مؤمترين رفيعي املس توى، ال ول عند الافتتاح والثاين عند اختتام املرشوع، يف  

ات الوطنية حلقوق ال نسان املشاركة  الاكمريون. أ صدرت املؤسس-املغرب ويف ايوندي-الرابط

عالن الرابط  يف املؤمترين وثيقتني رئيس يتني يف هذا الباب هام   عالن ايوندي، والزتموا  ا  وا 

 بتنفيذ مضاميهنام.

 

ابل ضافة ا ىل ذكل، حتظر العديد من التفاقات ال قلميية، ولس امي ال مريكية 

وال وروبية وال فريقية، التعذيب وغريه من رضوب سوء املعامةل. كام يوفر نظام  

روما ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية واحملامك اجلنائية ادلولية عالوة عىل القانون  

 خرى. ادلويل العريف معايري ا ضافية أ  

ابل ضافة ا ىل ذكل، يعكس فرض حظر التعذيب يف القانون ادلويل ابعتباره قاعدة 

( احلظر املطلق للتعذيب واملعامةل أ و العقوبة  norme impérative ; jus cogens أ مرة )

نسانية أ و املهينة يف هذا القانون.    القاس ية أ و الالا 

ذن ا طاًرا قانونيًا يزداد توسع ا ورصامة لتعريف التعذيب توفر هذه املصادر ا 

 وغريه من أ شاكل سوء املعامةل احملظورة.

 القانون ادلويل العريف   .3.1



 

 

دمع وجود قاعدة  حيث ي ل يشلك القانون ادلويل العريف أ ي اس تثناء لهذا احلظر، 

يتأ لف القانون   .16للقانون ادلويل العريف هبذا الشأ ن الاجهتاد والتحليل العامل بشلك كبري 

("، opinio jurisالعريف من قواعد مس متدة من "ممارسة عامة مقبوةل كقانون )ادلويل 

 . ويه مس تقةل عن قانون املعاهدات 

ل أ ن حممكة العدل ادلولية تعترب غري مدونرمغ أ ن القانون ادلويل العريف  ، ا 

"العرف ادلويل اذلي ينبع عن ممارسة عامة مقبوةل كقانون" مصدرا اثنيا للقانون، يسد 

 . 17ثغرات قانون املعاهدات ويسامه يف تطويره أ يًضا

 حظر التعذيب: قاعدة أ مرة ومطلقة  •

يرتقي القانون ادلويل حبظر التعذيب ا ىل مس توى القاعدة املطلقة ال مرة، اليت ل  

جيوز تقييدها أ و اختاذ أ ي تدابري خمالفة ل حاكهما. ويأ يت هذا احلظر مدعوما برتسانة  

موسعة ومتشددة، مرتخسة يف القانون ادلويل. وبعبارة أ خرى، يطبق هذا جنائية دولية 

احلظر بلك قوته هذه القاعدة يف مجيع الظروف، مبا يف ذكل يف أ وقات السمل وأ وقات  

احلرب وأ ثناء حالت الطوارئ العامة، كيف ما اكنت طبيعهتا، مبا فهيا الهجامت 

 ال رهابية مثال.

 (Jus cogens)ة  : القاعدة ال مر 2رمق  ال طار  

 يوجد يف القانون ادلويل نوعان رئيس يان من القواعد أ و املصادر القانونية: 

 ؛  jus dispositivumأ ي القاعدة أ و القانون غري امللزم،  -

 
16 Exemples de jurisprudence confirmant la nature coutumière de la prohibition de la torture Tribunal Pénal International de l‘ex-Yougoslovaie )“TPIY”(, Procureur c. Furundzija 

)10 Décembre 1998), para. 137; TPIY, Procureur c. Delalić et autres )16 Novembre 1998(, paras. 454, 517; Cour Européenne des Droits de l’Homme )« CRDH »( , Affaire Al-

Adsani c. Royaume- Uni )requête no 35763/97(, para. 61; Cour interaméricaine des droits de l'homme, Affaire Caesar c. Trinidad et Tobago (11 Mars 2005), para 

  Article 38 du statut de la Cour internationale de justiceابلنس بة للقانون ادلويل العريف حلقوق ال نسان، أ نظر: 17

Meron, T. (1991). Human rights and humanitarian norms as customary law. Oxford: Clarendon Press. 

 .Cases &Dixon, M., MacCorquodale, R., & Williams, S. (2016).   , Oxford UniversityMaterials on International Law Pressابلنس بة لالجهتادات يف هذا اجملال، أ نظر:



 

 

 . jus cogensأ ي القاعدة ال مرة،  -

ادلول املتعاقدة لس تثناءات وتدابري ل تتقيد   ابختاذفا ذا اكنت القاعدة ال وىل تسمح 

ابللزتامات املرتتبة علهيا، فا ن الثانية ل تتيح أ ي اس تثناء ول جتزي أ ي خمالفة ل حاكهما عىل  

ال طالق. ذلكل يبدو أ ن هناك تراتبية يف القانون ادلويل، بني القواعد ال لزامية اليت جتزي الاس تثناء  

أ ي اس تثناء ول خمالفة ل حاكهما، سواء تعلق ال مر ابلقانون العريف أ و   وتكل ال مرة اليت ل جتزي 

 التعاهدي.

 ويف نفس الس ياق، تنص اتفاقية فيينا عىل أ ولوية القاعدة ال مرة، لس امي يف املواد التالية: 

ذا اكن وقت عقدها يتعارض مع قاعدة أ مرة من القواعد  53املادة  : "تكون املعاهدة ابطةل ا 

العامة للقانون ادلويل. ل غراض هذه التفاقية يقصد ابلقاعدة ال مرة، من القواعد العامة للقانون  

ادلويل، القاعدة املقبوةل واملعرتف هبا من قبل اجملمتع ادلويل كلك عىل أ هنا القاعـدة اليت ل  

ل بقاعدة لحقة من القواعد العامة  للقانون ادلويل لها  جيوز ال خالل هبا واليت ل ميكن تعديلها ا 

 نفس الطابع"

ذا ظهرت قاعدة أ مرة جديدة من القواعد العامة للقانون ادلويل فان أ ية معاهدة  64املادة  : "ا 

 انفذة تتعارض معها تصبح ابطةل وتنقيض." 

يكون عىل ال طراف: )أ (   53: "يف حاةل املعاهدة اليت تعترب ابطةل مبوجب املادة 71املادة 

اكن أ اثر أ ي ترصف مت الاستناد فيه ا ىل أ ي نص يتعارض مـع قاعدة أ مرة من  أ ن تزيل بقدر ال م

القواعد العامة للقانون ادلويل؛ )ب( أ ن جتعل عالقاهتا املتبادةل متفقة مع القاعدة ال مرة من  

 القواعد العامة للقانون ادلويل.

نقضاء املعاهدة:  يرتتب عىل ا 64يف حاةل املعاهدة اليت تصبح ابطةل ومنقضية وفقاً للامدة 

)أ ( حتلل ال طراف من أ ي الزتام ابس مترار تنفيذ املعاهدة؛ )ب( عدم التأ ثري يف أ ي حق أ و الزتام  

أ و مركز قانوين لل طراف نشأ  من تنفيذ املعاهدة قبل انقضاهئا، ويكون من املمكن الاس مترار 

تعارض مع قاعدة أ مرة أ و  يف صيانـة هـذه احلقوق والالزتامات واملراكـز وذكل ابلقدر اذلي ل ي 

 القواعد العامة للقانون ادلويل". 

 



 

 

هذا احلظر املطلق ل ميكن معه تربير أ ي تعذيب حتت أ ي ظرف اكن. وابلتايل  

 18فا ن احلق يف عدم التعرض للتعذيب مع احلقوق ال خرى، ل ميكن أ ن يكون "متوازان"

مبا يف ذكل احلقوق املتعلقة بسالمة وأ من ال خرين من ال عامل ال رهابية. هذا احلظر 

ن املعاهدات اليت تكرسه تستبعده رصاحة من بنود  غري قابل ل ي اس تثناء، حيث ا 

"التقييد" أ و الاس تثناءات العامة، اليت جتزي التقييد املؤقت حلق من احلقوق يف حالت  

بعبارة أ خرى، ل ميكن ل ي دوةل من ادلول الهترب من حظر . 19الطوارئ الاس تثنائية 

التعذيب، مثلام ل ميكن ل ي فرد أ ن ميس حبق الغري يف احلياة. وبناء عليه، يعد أ ي  

 حمك قانوين جيزي التعذيب أ و ينص عىل ذكل ابطال ولغٍ من أ صهل.

اثر أ خرى مبا أ ن التعذيب حمظور مبوجب قاعدة أ مرة يف القانون ادلويل، فا ن هل أ  

نزع الرشعية ادلولية عن أ ي معل   من جتليات ذكل عىل املس توى ادلويل والفردي.

ترشيعي أ و ا داري أ و قضايئ جيزي التعذيب. ا ذ ل معىن للقول من انحية، بأ نه عىل 

أ ساس أ مهية القواعد ال مرة بشأ ن حظر التعذيب، تكون القواعد التعاقدية أ و العرفية 

ةل منذ البداية، مث غض الطرف عن دوةل تتخذ تدابري وطنية اليت جتزي التعذيب، ابط

ذا  جتزي أ و تتغاىض عن التعذيب أ و تصفح عن جناية من خالل ا صدار قانون للعفو. وا 

نشأ  مثل هذا املوقف، فا ن التدابري الوطنية اليت تنهتك املبدأ  العام وأ ي حمك تعاقدي 

 اليت انقش ناها أ عاله.  أ خر ذي صةل من شأ هنا أ ن تسفر عن ال اثر القانونية

 

 

 
؛ جلنة ال مم املتحدة حلقوق ال نسان، املالحظات اخلتامية عىل التقرير ادلوري  80- 76ضد اململكة املتحدة، الفقرات  احملمكة ال وروبية حلقوق ال نسان، قضية حشال 18

ا عالن ال مم  ؛ 14.5، الفقرة 1997/ 63(، بالغ رمق 1997؛ جلنة ال مم املتحدة ملناهضة التعذيب، ابيز ضد. السويد )15، الفقرة CCPR/C/CAN/CO/5(، 2005نونرب  2اخلامس لكندا )

؛ ا عالن وبرانمج  62(، الفقرة 1996(؛ احملمكة ال وروبية حلقوق ال نسان، أ سكوي ضد تركيا )2)  2ملناهضة التعذيب، املادة  1984؛ اتفاقية 3املتحدة بشأ ن التعذيب، املادة 

 nternational Law, 2nd edn., Oxford University Press, OxfordN. Rodley, The Treatment of Prisoners Under I، 60، الفقرة  A/CONF.157/23، 1993معل فيينا 

84.-74, 78-65, 73-55, 64-1999, pp. 54  
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نسانية واملهينة  •  المتيزي بني التعذيب واملعامةل القاس ية والالا 

تراقب جلنة حقوق ال نسان التابعة لل مم املتحدة، ويه هيئة خرباء مس تقلني،  

وترصد ا عامل ادلول لاللزتامات الواردة يف العهد اخلاص ابحلقوق املدنية  

تقارير ادلول ودراس هتا. كام تضع اللجنة ما يعرف  يوالس ياس ية، من خالل تلق

 ". 20يف احلالت الفردية  7ابلتعليقات العامة لتفسري أ حاكم العهد، مبا يف ذكل املادة 

لطاملا اعتربت اللجنة، عند النظر يف حالت فردية فهيا انهتاك ل حاكم املادة 

لك تعذيبا والسلوك اذلي السابعة، أ نه من غري الرضوري المتيزي بني السلوك اذلي يش 

نسانية أ و همينة؛ ل هنام يشالكن معا انهتأاًك ل حاكم املادة  يشلك معامةل قاس ية أ و لا 

 .  21السابعة

نسانية أ و  ل أ ن الاجهتادات ادلولية متزي بني التعذيب واملعامةل القاس ية أ و الالا  ا 

اعتربت احملمكة ال وروبية حلقوق  ،  22املهينة. ففي قضية أ يرلندا ضد اململكة املتحدة

نسانية أ و  أ نه ال نسان " يبدو عىل العكس، بمتيزيها "التعذيب" عن "املعامةل الالا 

نسانية  املهينة"، أ رادت ابملصطلح ال ول نوعا معينا من الفعل املشني للمعامةل الالا 

   املفرطة واليت تسبب معاانة جد خطرية وقاس ية.

اذلي  (XXX) 3452ابلقرار أ يضا املادة ال وىل فامي يتعلق يبدو أ ن هذا املنطق حيمك 

، اذلي ينص عىل أ ن " التعذيب 1975ديسمرب  9اعمتدته امجلعية العامة لل مم املتحدة يف 

نسانية أ و  رضب جس مي ومتعمد من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالا 

 املهينة". 

 
 من العهد الويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية   42واملادة  40املادة  20

21 NIGEL RODLEY, THE TREATMENT OF PRISONERS UNDER INTERNATIONAL LAW 83 (3d ed. 2009) 

" من العهد ادلويل  7(، يرشح كيف متيل جلنة حقوق ال نسان معوًما ا ىل التطرق ل "انهتأاكت املادة 2009مؤلف حول معامةل السجناء يف القانون ادلويل )الطبعة الثالثة، 

 لمتيزي بني نوعي السلوك" اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية "دون ا
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نسانية واملهينة ليس ابل مر غري أ ن المتيزي بني التعذيب واملعامةل القا س ية والالا 

. فبالنس بة للجنة حقوق ال نسان "تتوقف أ وجه الفرق عىل طبيعة املعامةل 23اليسري

املطبقة وغرضها وشدهتا". ويمتثل ال جامع يف النظر يف هذه املفاهمي عىل مدى 

يتعلق احلسم يف المتيزي بيهنا بتحديد درجة اخلطورة والظروف احمليطة  متصل، و

؛ فالتعذيب، يف حد ذاته، هو رضب ابلغ اخلطورة من رضوب املعامةل 24ابلفعل 

نسانية، اليت تسبب معداً معاانة عقلية وجسدية  ولكهنا مع ذكل غري اكفية  خطرية، الالا 

 .لتربير توصيف التعذيب

تعمتد الهيئات ادلولية، ا ذن، شدة ال مل أ و املعاانة الناجتة عن الفعل معيارا أ و مسة 

ممزية لرضوب سوء املعامةل احملظورة من غريها. وقد اعمتدت لك من جلنة حقوق 

الانسان واحملمكة ال وروبية حلقوق ال نسان هذه املقاربة، اليت تقتيض وصول 

يا من الشدة ليكون الفعل تعذيبا أ و رضاب من رضوب  مس توى ال مل واملعاانة ا ىل عتبة دن 

نسانية أ و املهينة، قبل أ ن يتعمم اس تخدام هذه القاعدة.   املعامةل الالا 

يلخص هذا ال مر عىل النحو التايل: "خيتلف التعذيب عن غريه من رضوب سوء  

مل أ و املعاانة وشدهتام. مع العمل أ ن الاجهتادا  ت ادلوليةاملعامةل ابلطبيعة احلادة لل 

  يبدأ  معها اعتبار الفعل تعذيبا  ل حتدد درجة ال مل واملعاانة اليتلكك

ا ن توصيف التعذيب يعمتد عىل الظروف اخلاصة، عىل أ ساس لك قضية عىل 

حدة. وعندما يتعلق ال مر بتقيمي شدة هذه املعامةل السيئة أ و تكل، جيب عىل املرحةل 

خلطورة املوضوعية للمعاانة والرضر الناجت عن  الابتدائية للمحمكة، أ ن تقوم بتقيمي ا

املعامةل السيئة، لس امي طبيعهتا والغرض مهنا وطول الفرتة الزمنية اليت اس تغرقهتا، 

ابل ضافة ا ىل اعتبار املعايري اذلاتية، مثل الوضعية الصحية، العقلية والبدنية، 

 
 : 1986فرباير  Doc.E/CN.4/1986/15  ،16تقرير املقرر اخلاص )ب. كوواجامنس(،  23

"عقليا" أ كرث   رمادية" يف صدد درجة "ال مل أ و العذاب" اذلي ميزي "التعذيب" عن "غريه من رضوب املعامةل" لس امي عندما يكون "العذاب الشديد" املدعي  قد تطهر "منطقة

 منه"جسداي" 

اجلسدية والعقلية وكذكل اجلنس والعمر واحلاةل   : عىل وجه اخلصوص "العواقب 1989أ بريل  7، 1987/ 265فولن ضد فنلندا، اللجنة املعنية حبقوق ال نسان، بالغ رمق  24

 الصحية للضحية" 



 

 

مثل العمر أ و  للضحية وأ ثر املعامةل اليت يتعرض لها ويف بعض احلالت عوامل

 .اجلنس وكذكل الوضعية ادلونية للضحية 

 معايري حتديد فعل التعذيب  •

املعامةل "تعذيبًا"، جيب أ ن تفي بلك معيار من املعايري امخلسة  تكونليك 

 لتعريف التعذيب ]...[، ويه اكلتايل:  

 جيب أ ن ينتج عن الفعل أ مل أ و معاانة جسدية أ و عقلية حادين؛  .أ  

 لغرض حمظور؛جيب أ ن يكون الفعل  . ب

 جيب أ ن يكون الفعل متعمدا؛  . ت

جيب أ ن يرتكب الفعل موظف معويم أ و بتحريض منه أ و مبوافقته الرصحية  . ث

 أ و الضمنية من قبل خشص خيضع لسلطته أ و س يطرته؛ 

 . 25أ ن ل يكون الفعل انجتا عن عقوابت مرشوعة .ج

 طبيعة املعامةل  . أ  

اليت تنهتك قواعد القانون ادلويل.  واملامرسات  بذلت هجود عديدة لتحديد ال فعال

، بعد اعامتد ال مم املتحدة لتفاقية مناهضة التعذيب، عينت جلنة ال مم 1985ويف 

املتحدة حلقوق ال نسان مقرراً خاصًا دلراسة القضااي املتعلقة ابلتعذيب. وتضمن  

هنا ارتاكب أ فعال مثل ، من بي26تقريره لحئة ابل فعال أ و املعامالت اليت تشلك التعذيب 

رغام عىل تناول أ دوية...  ال  الرضب واجلرح واحلرق والتعليق واخلنق والاغتصاب و 

وكذكل احلرمان من النوم لفرتات طويةل أ و من الطعام أ و من الرعاية الطبية اليت تدخل 

 .27يه ال خرى يف خانة التعذيب عندما تكون متعمدة 

 
25 CAT/C/48/Add.3/Rev.1  ،13 2006يناير 

 من تقرير املقرر اخلاص   119و  118الفقراتن   26
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كام ميكن أ ن تدخل يف خانة التعذيب النفيس أ فعال مثل العزةل التامة واحلرمان 

من المتتع ابحلواس أ و الهتديد بقتل أ و تعذيب أ فراد من أ رسة املعتقل أ و ال هيام 

ابلتصفية اجلسدية، وابلنظر ا ىل املعاانة الشديدة وال مل احلاد اذلي ميكن أ ن ينتج عن 

ري حرصية، كام ل ميكن جتاهل أ ي معامةل تسبب املعاانة ذكل. أ كيد أ ن هذه القامئة غ

 .28وتتجاوز شدهتا وخطورهتا عتبة العنارص املكونة لفعل التعذيب 

 الهدف املمنوع واحملظور  . ب 

أ شار املقرر اخلاص للجنة حقوق ال نسان التابعة لل مم املتحدة ا ىل أ ن توفر 

ذيب عن املعامةل القاس ية أ و هدف حمدد يعد املعيار ال سايس احلامس اذلي ميزي التع 

نسانية. فليك تكون هذه املعامةل تعذيبا، جيب أ ن يكون ارتاكهبا متعمدا لغرض  الالا 

 حمظور.

يف هذا ال طار، تقدم اتفاقية مناهضة التعذيب أ مثةل عىل أ نواع أ هداف أ فعال 

 التعذيب، مبا يف ذكل: 

 عىل اعرتاف؛احلصول من الضحية، أ و من خشص اثلث، عىل معلومات أ و  ▪

 معاقبة الضحية عىل معل ارتكبه أ و يشتبه يف أ نه ارتكبه، هو أ و خشص اثلث؛ ▪

 ختويف الضحية أ و ا رغامه عىل فعل ما، هو أ و أ ي خشص اثلث؛ ▪

 وعندما يلحق مثل هذا ال مل أ و العذاب ل ي سبب يقوم عىل المتيزي أ اي اكن نوعه. ▪

كرونيالاك أ ن الهدف من الفعل رشط يف نفس الس ياق، اعترب املدعي العام ضد  

أ سايس اثين لتوصيف التعذيب، موحضا أ ن: التعذيب، ابعتباره جرمية، ليس فعل 

عنف جماين، وهيدف، ا حلاق معاانة حادة، جسدية أ و عقلية، ا ىل حتقيق نتيجة أ و 

غرض معني. ذلكل، ل ميكن اعتبار املعاانة شديدة احلدة تعذيبًا يف غياب مثل هذا 

 .أ و الهدفالغرض 

 
28AFFAIRE KUDŁA c. POLOGNE)Requête no 30210/96) : « Toutefois, pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation 

de ce minimum est relative par essence » 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2230210/96%22]}


 

 

 النية والعمد   ج. 

ل تعذيب من دون وجود نية أ و تعمد ا حداثه، فالتعذيب "متعمد" حبمك تعريفه. ذلكل  

تعد نية وتعمد مرتكبه رشطا أ ساس يا لتوصيف فعل التعذيب. جتدر ال شارة ا ىل أ نه 

ما عن طريق ارتاكب فعل ما أ و عن طريق احلرمان  ميكن أ ن ترتكب جرمية التعذيب ا 

ما، رشيطة أ ن يكون هذا احلرمان بدوره "بنية ا حداثه، أ ي أ ن يكون متعمدا، من يشء 

 عند تقيميه موضوعيًا، وليس غري مقصود".

يف هذا ال طار ترى احملمكة ال وروبية حلقوق ال نسان أ ن "السؤال اذلي يطرح 

هو ال يت: هل اكنت معاانة املش تيك وأ مله قاس ية وهل اكن دلى الرشطة نية حمددة  

(dolus specialisل يقاع المتيزي ضده أ و ،)  ذا اعتربان أ ن معاانة املش تيك معاقبته مثال ؟ " ا 

أ قل من" شديدة " فا ن ال مر يتعلق، وفقا لتفاقية ال مم املتحدة ملناهضة التعذيب  

نسانية واملهينة اب "  ". 29ملعامةل الالا 

التعذيب واملعامةل  من املهم يف هذه املرحةل التأ كيد مرة أ خرى عىل أ ن 

نسانية واملهينة يتطلبان تعمدا ونية مبارشة )  ( من قبل الرشطة. dolus directusالالا 

  ارتاكب الفعل من موظف معويم  .د

من بني رشوط ا دخال فعل أ و معامةل ما يف خانة التعذيب أ و غريه من رضوب 

نسانية أ و املهينة، حسب اتفاقية  مناهضة التعذيب، أ ن يرتكبه املعامةل القاس ية أ و الالا 

موظف معويم أ و أ ي خشص أ خر يترصف بصفته الرمسية أ و حتت ا رشافه أ و 

مبوافقته الرصحية أ و الضمنية. وابلتايل فادلول ليست مسؤوةل عن ال فعال املرتكبة 

خارج س يطرهتا. ومع ذكل، جيب فهم الصفة الرمسية ملرتكب هذا الفعل أ و املعامةل 

 .30رونةبشلك أ وسع وأ كرث م

 
 يف ظروف اس تثنائية فقط. عىل سبيل املثال، عندما يمت التخيل عن املش تيك يف السجن، وهذا ال هامل وحده يكفي. : 29462/95ملف ريبوك ضد سلوفينيا، رمق  29
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( أ ن 1992) 20يف هذا ال طار، أ كدت جلنة حقوق ال نسان يف تعليقها العام رمق 

من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية هو   7"الهدف من أ حاكم املادة 

صون كرامة الفرد وسالمته البدنية والعقلية معًا. ومن واجب ادلوةل الطرف أ ن توفر 

يلزم من التدابري الترشيعية والتدابري ال خرى، امحلاية للك خشص، عن طريق ما قد 

، سواء أ حلقها به أ شخاص يترصفون يف ا طار 7من ال فعال اليت حتظرها املادة 

 هماهمم الرمسية أ و بصفهتم الشخصية". 

وابلتايل، فا ن من واجب ادلول الامتناع عن ارتاكب التعذيب أ و املعامةل القاس ية 

نسانية أ و امله  ينة، وأ يًضا حبامية ال شخاص املوجدين حتت حاميهتا القضائية  أ و الالا 

سواء ارتكبت هذه الانهتأاكت من قبل هجات رمسية اتبعة لها أ م ل. ابل ضافة ا ىل ذكل، 

نسانية  تلزتم ادلوةل ابلتحقيق يف أ ي معل من أ عامل التعذيب أ و املعامةل القاس ية أ و الالا 

 .31أ و الاجرامية

 مقابل العقوابت املرشوعة التعذيب يف  هـ.  

تنص اتفاقية مناهضة التعذيب عىل أ نه ل يتضمن "ال مل أ و العذاب الناشئ فقط  

عن عقوابت مرشوعة أ و املصاحبة لهذه العقوابت أ و اذلي يكون نتيجة عرضية لها."  

وقد أ قر لك من مقرر ال مم املتحدة اخلاص والهيئات ادلولية برضورة تأ ويل مصطلح 

 لقانونية" يف س ياق القانون ادلويل حلقوق ال نسان. "العقوابت ا

بأ ن "أ ي شلك من أ شاكل العقوبة البدنية  وأ وحض املقرر اخلاص املعين ابلتعذيب

يتعارض مع حظر التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و 

نسانية أ و املهينة. وتنهتك بذكل هذه العقوابت غري قانونية حسب القانون ادلويل  الالا 

 . 32"]…[ال ليات ادلولية حلقوق ال نسان 

 
 100/1997/884/1096ضد اململكة املتحدة رمق   Aوملف  29392/95وأ خرون ضد اململكة املتحدة رمق   Zملف  31

32 A/HRC/7/3/Add.4 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2229392/95%22]}


 

 

ل يقترص  7بدورها اعتربت اللجنة حبقوق ال نسان أ ن احلظر الوارد يف املادة 

نه يشمل أ يضًا ال فعال اليت تسبب  "عىل ال فعال اليت تسبب أ ملا بدنيا حفسب، بل ا 

جيب أ ن ميتد ليشمل للضحية معاانة عقلية. وترى اللجنة، فضاًل عن هذا، أ ن احلظر 

العقوبة البدنية، مبا يف ذكل العقوابت املفرطة ابعتبارها عقااب جنائيا أ و تدبريا تربواي  

 )عىل النحو املنصوص عليه يف ال طار الثاين(. 33أ و تأ ديبيا."

ل ميكن اعتبار أ ية عقوبة جنائية، رمغ كوهنا ذات قمية يف القانون الوطين،  

ذا اكنت جتزي أ فعال مكونة للتعذيب أ و معامةل قاس ية   .متوافقة مع أ حاكم القانون ادلويل ا 

نسانية أ و همينة. وذكل للطبيعة ال مرة واملطلقة حلظر التعذيب.    أ و لا 

 شهادات املعتقلني وخربة ال طباء   .2

ــر  ــاريـ ــقـ ــف تـ ــلـ ــتـ ــص خملـ ــحـ ــفـ ــس بـ ــلـ ــام اجملـ ــاله، قـ ــددة أ عـ ــوط احملـ ــادئ والرشـــ ــبـ ــمـ ــلـ ا لـ ــً ــقـ ــيـ ــبـ ــطـ تـ

ــد الـــطـــ  لـــلـــمـــجـــلـــس والـــطـــبـــيـــب  ــجـــن والـــوفـ ــب الســـــ ــا يف ذكل طـــبـــيـ وأ راء اخلـــرباء الـــطـــبـــيـــني، مبـ

ــات الـــواردة يف  ــه واملـــعـــلـــومـ ــا فـــرقـ ــادات الـــيت أ جـــرهتـ ــذا الشــــــــهـ ــاض الـــتـــحـــقـــيـــق، وكـ ــه قـ اذلي عـــيـــنـ

 املقدمة. ملفات لك معتقل من أ جل تكييف الادعاءات

ــه  ــت ترصــــــفـ ــودة حتـ ــوجـ ــة املـ ــفـ ــلـ ــتـ ــادر اخملـ ــن املصــــــ ــق مـ ــقـ ــحـ ــتـ ــس أ ولً يف الـ ــلـ ورشع اجملـ

ــني ) ــعـ ــالت ال ربـ ــه احلـ ــايل أ نـ ــتـ ــ  ابلـ ــدة. ولحـ ــىل حـ ــاء عـ ــاةل ادعـ ــمي لك حـ ــيـ ــقـ ــل تـ ــبـ ــيت 40قـ ( الـ

ــث  ــات. حـــيـ ــت ا ىل  ـــس مجمـــوعـ ــا الـــفـــحـــص، والـــيت قســـــــمـ ــت خبصـــــــوصـــــــهـ وصـــــــف اجملـــلـــس متـ

ــد تــتــوفــر  ــاءات الــيت قـ ــارص مــكــوـنــ الادعـ ــا عــنـ ــاءات الــيت ميــكــن فــهيـ ــب أ و الادعـ ــذيـ ــل الــتــعـ ة لــفــعـ

ــاـيري  عـ ــذه امـل ــاء هـ فـ ـي مت اســـــــت ــا ـي ــدمـ نـ ــة ـع نـ ـي ـه ــة أ و امـل يـ نســــــــاـن ــة أ و اـلالا  يـ ـــ  ــاســـ قـ ــاـمةل اـل عـ ــا مضـن امـل هـ ـف ـي ـي ـك ـت

 جزئيًا فقط. 

ــه. ــفـ ــي ــن ــا يف تصـــــ ــارهـ ــتـ ــيت اخ ــدة ال ــة الشــــــــديـ ــامـ ــس الرصـــ ــل ــدرك اجمل ــامتد  يـ ــد اع ــنـ ــت ــذا ويســـــ هـ

ــامن احلــق يف ا ــة لضـــــ ــه املــعــلــنـ رادتـ ــار الصــــــــارم عــىل ا  ــل أ ي يشء املــعــيـ ــة قــبـ ــة اجلســــــــديـ ــالمـ لســـــ

 
نسانية أ و املهينة(  7: املادة 20اللجنة املعنية حبقوق ال نسان، التعليق العام رمق  33  )حظر التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالا 



 

 

ــال.  ــذا اجملـ ــرب يف هـ ــغـ ــات املـ ــزتامـ ــة والـ ــوريـ ــتـ ــل الضــــــــامانت ادلســـــ ـ ــيـ ــعـ ــفـ ــة ا ىل تـ ــافـ ــر، ابل ضــــــ أ خـ

 ولكن أ يًضا بسبب الرغبة يف التوسع يف اعتبار البعد النفيس لسوء املعامةل.

ــاءات  ــدة، وذكل حســــــــب الادعـ ــاةل عــىل حـ ــات املــتــعــلــق بــلك حـ ــاجـ ــتــنــتـ ــ  ــا يــيل الاســـ يــلــخــص مـ

ــد  ــيت قـ ــوة ال ــق ــامل ال ــع ــت ــ  ــة ابســـ ــقـ ــل ــع ــت ــاءات امل ــب والادعـ ــذيـ ــعـ ــت ــل ــة ل ــونـ ــك ــارص امل ــنـ ــع ــا ال ــهيـ ــر ف ــوف ــت ت

ــرن  ــقـ ــيت مل تـ ــالت الـ ــة واحلـ ــنـ ــيـ ــهـ ــة واملـ ــيـ نســــــــانـ ــالا  ــة والـ ــيـ ــ ـ ــاســـ ــقـ ــةل الـ ــامـ ــعـ ــاءات املـ ــة وادعـ ــرطـ ــفـ املـ

 بأ ي س ند يؤكدها.

ــل  ــائـ ــا وســــــ ــيت أ وردهتـ ــةل الـ ــامـ ــعـ ــوء املـ ــب وســــــ ــذيـ ــعـ ــتـ ــاءات الـ ــس ادعـ ــلـ ــرض اجملـ ــعـ ــتـ ويســـــ ـ

 .مالحظة احملاكامت، مبا فهيا اليت اتبعها أ ثناء احلكوميةال عالم واملنظامت غري 

 :واعامتدا عىل هذه العنارص صنفنا احلالت حسب اجملموعات التالية

 ذيباجملموعة ال وىل: ادعاءات قد تتوفر فهيا عنارص فعل التع ❖

ــرث(   ــب )أ و أ كـ ــذيـ ــعـ ــتـ ــل الـ ــعـ ــارص فـ ــنـ ــد عـ ــا أ حـ ــهيـ ــر فـ ــوفـ ــتـ ــد يـ ــيت قـ ــاءات الـ ــع الادعـ ــيـ ــمـ مت جتـ

ــاانة  ــعـ ــج ال مل واملـ ــتـ ــنـ ــيت تـ ــة أ ي: الـ ــيـ ــادات ادلولـ ــهتـ ــق والاجـ ــيـ ــواثـ ــا املـ ــددهـ ــام حتـ ــرة، وكـ ــدة أ مـ ــاعـ ــقـ كـ

ــا ودون أ ن   ــيـ ــومـ ــا معـ ــفـ ــوظـ ــل مـ ــاعـ ــفـ ــون الـ ــكـ ــوع وأ ن يـ ــنـ ــدف ممـ ــهـ ــد ولـ ــة وقصــــــ ــيـ ــن نـ ــة عـ وانجتـ

 .يدخل يف ا طار العقوابت املرشوعة

 محمود بوهنوش  •

يقافه أ دى ا ىل ا صابته  رصح الس يد محمود بوهنوش بأ نه تعرض للرضب أ ثناء ا 

جبروح، كام رصح بأ نه تعرض للسب والش مت، ونتف شعر حليته أ ثناء وجوده قيد 

 احلراسة النظرية.

واس تنتج لك من طبيب اجمللس أ و طبيب السجن يف تقريرهيام، وجود أ لم عىل 

 مس توى العنق مع غياب أ اثر العنف عىل اجلسم.

 

 



 

 

 يس: احلسني ال دري  •

 رصح الس يد احلسني ال درييس بتلقيه لرضابت عىل اليد بواسطة دابسة

(agrafeuse) ،  طبيب اجمللس وجود أ اثر تبدو متوافقة وترصحيات املعين  وعاين

 ابل مر.

واس تنتج الفحص الط ، اذلي أ مر به قاض التحقيق، عدم ثبوت أ ي عالمات أ و أ اثر 

 . ألكينيكية عىل مس توى اجلدل تربر ادعاءاته

 زكراي أ ضهشور:  •

بأ نه اكن حضية ادلوس عىل اكحهل ال يرس أ ثناء  رصح الس يد زكراي أ ضهشور

نقهل ا ىل مفوضية الرشطة ابحلس مية. كام تلقى الصفعات بنفس املفوضية. ومت نتف 

حراقها وقد جسل طبيب اجمللس يف تقريره توافق  .شعر حليته مع هتديده اب 

ومل يسجل الفحص الط  اذلي أ مر به قايض  .الترصحيات مع الااثر اليت حيملها 

 تحقيق أ ي أ اثر متوافقة مع ترصحيات املعين ابل مر.ال 

 اجملموعة الثانية: ادعاءات ابلس تعامل املفرط للقوة ❖

ــددة(  ــعـ ــتـ ــة )املـ ــيـ ــبـ ــطـ ــات الـ ــوصــــــ ــحـ ــفـ ــت الـ ــنـ ــيـ ــيت بـ ــالت الـ ــت احلـ ــة أ دجمـ ــوعـ ــمـ ــذه اجملـ يف هـ

ــاســــــــب  ــدام غـري املـتـنـ ــ ـتـخـ ــت قـرائـن لـالســـ ــدوب مـثـلـ ــات أ و الـنـ ــدمـ ــأ ن اجلـروح أ و الـكـ ــة هبـم بـ املـتـعـلـقـ

 ويه احلالت اليت قاومت خالل ال يقاف.للقوة، 

 وظيف المكوين:  •

رصح الس يد وظيف المكوين بأ نه رضب ابلعيص عىل صدره ووهجه. وأ ثناء  

حماولته أ ن حيمتي من الرضب تلقى رضابت عىل يده الميىن، أ خذ ا ىل املستشفى، 

 .حيث خضع للتقيمي الاشعاعي



 

 

الاس تعامل املفرط   جسل طبيب السجن وطبيب اجمللس أ ن ال اثر انجتة عن

 للقوة، ملقاومته ال يقاف. 

 انرص الزفزايف:  •

رصح الس يد انرص الزفزايف بأ نه تعرض للرضب بعصا أ ثناء مدامهة الرشطة  

مما أ دى ا ىل ا صابة فروة رأ سه اليت ستمت خياطهتا يف وقت لحق. وأ ضاف بأ نه بعد  

البطن يف حني  تقييده ويداه خلف ظهره، تلقى لمكة عىل عينه اليرسى وأ خرى عىل 

أ دخل خشص أ خر عصا بني خفذيه )فوق مالبسه(. وأ ضاف أ نه تلقى اللكامت والرلك 

رصح للطبيب الرشعي أ نه اكن «يفضل أ ن يعذب بدل أ ن هيان  .عىل طول جسمه

 . »الفظي

وأ كد الطبيبان أ ن ما تعرض هل ميكن أ ن يرجع لالس تخدام غري املتناسب للقوة 

 جراء تقيمي وتتبع نفيس مجليع السجناء.أ ثناء ال يقاف. وأ وصيا بقوة اب  

الس يد انرص الزفزايف أ نه مل يتعرض ل ي تعنيف أ و تعذيب حيامن  34رصح حمامو 

 . 35أ حيل عىل الفرقة الوطنية

 

 :  مراد الزفزايف  •

يقافه.    رصح الس يد مراد الزفزايف بتلقيه للكامت عىل وهجه ملقاومة ا 

وكيل املكل ومن الوفد الط  للمجلس ومت حفصه من طرف الطبيب املعني من 

معا، واذلي اس تنتج أ ن ترصحياته متوافقة مع ادعاءات الاس تعامل املفرط للقوة  

 .ملقاومته ال يقاف

 عبد الكرمي بوكري:  •

 
 https://ar.lesinfos.com/politique/1616.htmlانظر عدد من ترصحيات حمامو الس يد الزفزايف  34

 انظر بالغ املديرية العامة لالمن الوطين خبصوص ظروف ايقافه  35



 

 

رصح الس يد عبد الكرمي بوكري بتلقيه لرضابت ابلهراوات أ ثناء اعتقاهل. وخلص 

 .وطبيب اجمللس ما يتوافق مع اس تعامل القوةالطبيب املعني من طرف قايض التحقيق 

 حيىي فقيه:  •

 (talkie walkie) رصح الس يد حيىي فقيه بتلقيه الرضب بواسطة الراديو املتنقل

يقافه. كام تلقى العديد من اللكامت أ ثناء نقهل ملفوضية الرشطة. واس تنتج ال طباء   أ ثناء ا 

 اس تعامل القوة بعالقهتا ابل اثر املوجودة

لياس تو   انيوش: ا 

هاانت وش تامئ من   لياس توانيوش بأ نه تلقى رضابت يف جسمه وا  رصح الس يد ا 

 طرف القوات العمومية اليت أ وقفته.

وجسل طبيب اجمللس وطبيب السجن أ ن ال اثر املوجودة ذات الصةل ابس تعامل  

 القوة.

 بالل أ حباطي:  •

وجه رصح الس يد بالل أ حباطي )قارص( بأ نه تلقى العديد من الرضابت عىل ال

هانته   يقافه. كام تلقى اللكامت عىل لك أ جزاء جسمه ومت ش مته وا  والكتف ال يرس أ ثناء ا 

  .من طرف رجال الرشطة املتواجدين يف س يارهتم 

جسل طبيب السجن وطبيب اجمللس والطبيب املعني من طرف قايض التحقيق، 

 .تتوافق ترصحياته، مع الاس تخدام غري املتناسب للقوة ملقاومته ال يقاف

نسانية  وتردد اجمللس يف وصف حاةل بالل أ حباطي ابملعامةل القاس ية والالا 

 ابلنظر ا ىل س نه. 

 طارق العنييس:  •



 

 

رصح الس يد طارق العنييس بأ نه أ وقف وهو حيمل احلجر بني يديه. وأ نه اكن 

يقافه ونقهل ا ىل مفوضية الرشطة. وعاين الفحص الط   حضية لس تعامل القوة أ ثناء ا 

يقافه توافق ترصحيات   .ه مع ادعاء اس تعامل القوة أ ثناء ا 

 عبد احلق الصديق:  •

رصح الس يد عبد احلق الصديق أ نه حاول الفرار، قبل أ ن يرتاجع ويقدم نفسه، 

مؤكدا أ نه تعرض دلفع قوي مع ابب املزنل، مما أ دى ا ىل جرح عىل مس توى حاجبه  

يقافه وخالل  نقهل ا ىل مفوضية ال يرس، ورصح بأ نه اكن حضية ش مت وسب أ ثناء ا 

الرشطة املركزية ابحلس مية. وخلص الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق 

وطبيب اجمللس، ا ىل توافق ترصحياته مع الاس تخدام غري املتناسب للقوة خالل  

 .ال يقاف

 

نسانية  ❖  اجملموعة الثالثة: ادعاءات املعامةل القاس ية أ و الالا 

ــنـــيـــف هـــذه احلـــالت عـــىل اجـــهتـــادات احملـــمكـــة ال وربـــيـــة حلـــقـــوق  مت الاعـــامتد، يف تصــــــ

ــة  ــونــ ــكــ ــنــــارص املــ ــعــ ــارج الــ ــو خــ ــا هــ ــتــــربت أ ن لك مــ ــة، الــــيت اعــ ــيــ ــامك ادلولــ ال نســـــــــان واحملــ

نسانية واملهينة.   للتعذيب تدخل مضن حالت املعامةل القاس ية والالا 

 عادل هامشي:  •

لرضابت ابلهراوات عىل مس توى رصح الس يد عادل هامشي بتلقيه العديد من ا

الرجلني والرأ س. كام رصح أ نه اكن يتعرض للرضابت لكام مر رجل رشطة من  

أ مامه. وملا حفصه الطبيب يف املستشفى بناء عىل تعلاميت الوكيل العام للمكل، اس تنتج 

نسانية أ ثناء الاعتقال.   ال طباء توافق ترصحياته مع ادعاء التعرض ملعامةل قاس ية ولا 

 الكرمي السعدي:   عبد  •



 

 

رصح الس يد عبد الكرمي السعدي بأ نه تعرض للرضب عىل أ جزاء جبسمه أ ثناء 

جراء الفحص الط . وحفصه كذكل طبيب   نقهل ا ىل مقر املفوضية. وأ مر وكيل املكل اب 

نسانية أ ثناء الايقاف  .اجمللس، حيث توافق ادعاءاته مع التعرض ملعامةل قاس ية ولا 

 سلامين الفحيل:  •

رصح الس يد سلامين الفحيل بأ نه حاول الفرار. وأ نه اكن حضية انتقام من طرف 

معيد الرشطة اذلي يعمل مبفوضية الرشطة املركزية ابحلس مية. وقد س بق هل أ ن قدم 

الس يد الفحيل شكوى بسبب اخليانة الزوجية ضد زوجته ونرش ملصقا وفيديو هيدد  

نقض عليه مبجرد ما وصل ا ىل مفوضية فهيام بتصفية العميد. ورصح بأ ن العميد قد ا

 .الرشطة من خالل ا مساكه من شعره وصفعه عدة مرات

وجسل طبيب اجمللس الوطين والطبيب املعني من طرف قايض التحقيق توافق 

  الترصحيات مع ادعاء املعامةل ال نسانية.

 اجملموعة الرابعة: ادعاءات املعامةل املهينة واحلاطة ابلكرامة ❖

ــب امـلـ  ــلـ ــمت رصح أ غ ــ  ــن الســــــــب والشـــ ــة م ــفـ ــل ــت ــم ل شـــــــاكل خم ــرضـــــــه ــع ــت ــني ب ــل ــق ــت ــع ــني وامل ــوف وق

ــاء  ــنـ ــة أ و أ ثـ ــطـ ــارات الرشـــ ــيـ ــ ـ ــاف أ و يف ســـ ــقـ يـ ــاء ال  ــنـ ــة، ســــــــواء أ ثـ ــيـ ــظـ ــفـ ــلـ ــاانت الـ ــذف وال هـ ــقـ والـ

ــذه  ــة هـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــارا لـ ــبـ ــتـ ــا. واعـ ــهـ ــعـ ــيـ ــوقـ ــارض أ و تـ ــاز احملـ عـ ــالل ا  ــي أ و خـ ــاطـ ــيـ ــتـ ــال الاحـ ــقـ ــتـ الاعـ

 الادعاءات مل يمتكن اجمللس من تأ كيدها أ و تفنيدها.

 موعة اخلامسة: حالت مل يمت ثبوت تعرضها لعنفاجمل  ❖

ــة  ــيـ ــ  ــاســـ ــقـ ــامــةل ال ــعـ ــب وامل ــذيـ ــعـ ــت ــاءات ال ــطــ  يف ادعـ ــحــص ال ــف ــات ال ــاجـ ــتـ ــن ــت ــ  ــدان عــىل اســـ اعــمتـ

نسانية لتوصيف احلالت بعدم ثبوت تعرضها ل ي عنف.   والالا 

 

 

 



 

 

 عبد الكرمي التاعراييت: 

بأ نه تلقى الرضب عىل خفذه ال مين ووضع  رصح الس يد عبد الكرمي التاعراييت

أ حد رجال الرشطة منشفة ذات راحئة كرهية عىل مفه قبل أ ن يضع هل ال صفاد 

جسل طبيب اجمللس ان  .ويسقطه عىل ال رض ا ىل جانب خشصني موقوفني أ خرين

 الفحص مل يبني شيئا يذكر. 

 فؤاد السعدي:  •

معامةل سيئة خالل التوقيع عىل رصح الس يد فؤاد السعدي بأ نه متت معاملته 

احملرض. مت حفصه من طرف الطبيب بأ مر من قايض التحقيق، ومل يبني الفحص 

 .الط  شيئا يذكر

 مسري تيغدوين:   •

رصح الس يد مسري تيغدوين بتلقيه للعديد من اللكامت عىل مس توى الكتف أ ثناء 

 (Sans particularité) .اعتقاهل. وقد حفصه طبيب السجن دون تسجيل يشء يذكر

 عبد الواحد الاكموين:  •

رصح الس يد عبد الواحد الاكموين بتلقيه للعديد من اللكامت عىل مس توى احلوض 

والرجل الميىن أ ثناء نقهل ا ىل مقر ادلرك وأ ن رجليه اكنتا مقيدتني وأ نه وضع يف 

طبيب السجن والطبيب املعني  الفحص اذلي أ جراها  .املرحاض ورضب عىل رجليه

 .اجمللس بينا أ هنام مل يالحظا وجود يشء يذكرمن طرف 

 ابراهمي بوزاين:  •

رصح الس يد ابراهمي بوزاين بتلقيه للهتديد ليوقع حمرض الاس امتع. حفص من 

 .طرف الطبيب اذلي أ مر به قايض التحقيق. مل يبني الفحص الط  شيئا يذكر

 فؤاد السعيدي:  •



 

 

ناء توقيعه للمحرض، غري رصح الس يد فؤاد السعيدي بأ نه عومل معامةل سيئة أ ث 

أ ن الفحص الط  مل يبني شيئا يذكر. وكذكل اكن رأ ي الفحص اذلي أ جراه الطبيب 

 .الرشعي بناء عىل تعلاميت قايض التحقيق

 يوسف امحلديوي:   •

رصح الس يد يوسف امحلديوي بأ نه مت ا رغامه عىل توقيع حمرض الاس امتع، 

حلال قبل اعتقاهل. وقد مت حفص املعين  وتقرر بأ ن يتابع ادلمع النفيس كام اكن عليه ا

من طرف الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق، ومل يبني الفحص الط  شيئا 

 .يذكر

 أ رشف اليخلويف:  •

يقافه، ونقهل  هاانت وش تامئ أ ثناء ا  رصح الس يد أ رشف اليخلويف بكونه اكن حضية ا 

ل أ ن الفحص الط  مل ينب شيئا  .يذكر ا ىل مفوضية الرشطة ابحلس مية، ا 

 محمد اجملاوي:  •

رصح الس يد محمد اجملاوي بأ نه تلقى هتديدات أ ثناء الاستنطاق، وأ نه اكن حضية 

يقافه وأ ثناء نقهل ا ىل مفوضية الرشطة ابحلس مية. مل يالح  طبيب   هانة وش تامئ أ ثناء ا  ا 

 .اجمللس الوطين شيئا يذكر

 

 نوري أ شهبار:  •

صفعات متتالية عىل أ ذنيه مبقر رصح الس يد نوري أ شهبار بأ نه اكن حضية 

املفوضية، وبأ نه قيد ا ىل أ عىل ويديه ا ىل وراء ظهره. مل يالح  الطبيب املعني من 

 .طرف قايض التحقيق وطبيب اجمللس الوطين، خالل حفصه، شيئا يذكر

 عامثن بوزاين:  •



 

 

رغامه عىل توقيع احملرض وأ نه تعرض للش تامئ  رصح الس يد عامثن بوزاين اب 

 .الفحص الط ، بأ مر من قايض التحقيق، بعدم وجود يشء يذكروالسب. خلص 

 وس مي بوس تايت:  •

بأ نه مل يرمغ عىل توقيع احملرض لكنه تعرض للسب  رصح الس يد وس مي بوس تايت

والش مت. وقد خلص الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق ا ىل عدم وجود يشء  

 يذكر، مع توصية ابملتابعة النفس ية للمعين. 

 عبد امحليد الينصاري:  •

رصح الس يد عبد امحليد الينصاري بأ نه تعرض لهتديدات خالل التوقيع عىل 

نتج الفحص الط  من طرف الطبيب املعني من طرف قايض احملرض. وقد اس ت 

 .التحقيق واجمللس بأ ن ل يشء يذكر

 رش يد أ معروش:  •

رصح الس يد رش يد أ معروش أ نه تعرض للرلك. وقد اس تنتج الطبيب املعني من 

 طرف قايض التحقيق واجمللس بأ ن ل يشء يذكر.

 محمد فاضيل:  •

لنتف شعر حليته أ ثناء تواجده أ كد الس يد محمد فاضيل يف ترصحيه، عىل تعرض 

 .ابملفوضية، ا ضافة ا ىل السب والش مت. وقد اس تنتج طبيب اجمللس بأ ن ل يشء يذكر

 جامل بوحدو:  •

رصح جامل بوحدو بأ نه تعرض للصفع والرضب عىل العنق. وقد اس تنتج طبيب 

 .اجمللس بأ ن ل يشء يذكر. وأ وىص بقوة برضورة متابعة ادلمع النفيس

 

 



 

 

بلق: ربيع   •  ال 

رصح الس يد ربيع ال بلق برضبه مرات عديده عىل الوجه ولساعات. واس تنتج 

طبيب السجن والطبيب املعني من طرف قايض التحقيق وطبيب اجمللس، بأ ن ل يشء 

 .يذكر

واكن الس يد ربيع الابلق قد أ علن دخوهل يف ارضاب عن الطعام خالل يوم الفحص 

 من طرف الطبيب.

 أ مين فكري:  •

يقافه أ مام مزنهل وهو هييأ  ال جحار. ومت رضبه  رصح الس ي د أ مين فكري بأ نه مت ا 

اس تنتج الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق وطبيب اجمللس عدم   .عىل البطن

وجود أ اثر للعنف لكن هناك أ مل يف الكتف ال مين. مت حفصه من طبيب اجمللس وهو  

 .يف حاةل رساح مؤقت

 شكري اخملروط:  •

 من طرف قايض التحقيق، ل يشء يذكر ابلنس بة حلاةل حسب الطبيب املعني

 الس يد شكري اخملروط.

 محمد حايك:  •

حسب الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق، ل يشء يذكر ابلنس بة حلاةل الس يد 

 محمد حايك. 

 احلبيب احلنودي:  •

حسب الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق، ل يشء يذكر ابلنس بة حلاةل الس يد 

 احلبيب احلنودي. 

 أ محد حزات:  •



 

 

حسب الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق، ل يشء يذكر ابلنس بة حلاةل الس يد 

 أ محد حزات.

 عبد اخلري اليس ناري:  •

حسب الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق، ل يشء يذكر ابلنس بة حلاةل الس يد 

 عبد اخلري اليس ناري. 

 محمد املهدال:  •

حسب الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق، ل يشء يذكر ابلنس بة حلاةل الس يد 

 محمد املهدال. 

 معر بوحراس:  •

لعنف اذلي مورس رصح الس يد معر بوحراس بأ نه عذب ومت تكسري أ س نانه أ ثناء ا

عليه. وقد مت حفصه من طرف طبيب السجن عند ايداعه ابملؤسسة السجنية. وهذا ما 

أ كده خالل الاستنطاق التفصييل. وحسب املعلومات وال فادات خالل احملامكة 

والشواهد والوصفات الطبية، فا ن الس يد معر بوحراس مت حفصه فور دخوهل املؤسسة 

تبدو عليه، أ ي عالمة من عالمات العنف حسب طبيب ، ومل 2017يونيو  2السجنية 

 .السجن. ورصح املعين أ ن الرشطة الوطنية تعاملت معه تعامال جيدا

، واس تجابة لطلب زايرة طبيب ال س نان، مت حفصه يف نفس 2017يونيو  7وبتارخي 

متأ لك بفعل التسوس اذلي خنر اجلزء الظاهر من   36التارخي، وتبني أ ن الرضس 

اللثة ومل يتبقى منه غري اجلذور. وقد قام طبيب الاس نان ابقتالع رضسني  الرضس فوق

 من اجلذور وسلمهام للس يد معر بوحراس.  

ومل يعاين الطبيب أ ي أ اثر جروح عىل مس توى اخلد عىل اجلهة ادلاخلية املقابةل  

 .  36للرضس 



 

 

واس متعت احملمكة للطبيب ابملركب السجين ولطبيب ال س نان، حيث أ كد هذا 

«ل ميكن ل ي خشص حتمل ال ل م الناجتة عن التكسري املفاجئ ل حد  ل خري أ نه ا

ال رضاس أ و ال س نان، ل ن رشايني الرضس تكون حية ومكشوفة وختلف أ لما  

 . "شديدة جدا ل ميكن حتملها 

يداع الس يد معر بوحراس السجن يوم    بيامن مت حفصه من   2017يونيو  2مت ا 

 يونيو.   7م اليت أ حس هبا يوم  طرف طبيب الاس نان بعد الال 

 خري ادلين ش هنوط:  •

يقافه ونقهل.   رصح الس يد خري ادلين ش هنوط بأ نه تعرض لللكامت والصفع خالل ا 

وقد اس تنتج طبيب السجن وطبيب اجمللس عدم وجود أ ي يشء يذكر. كام أ وىص طبيب  

 .السجن مبتابعة العالج اجلدلي اذلي وصفه طبيب املعين ابل مر ابلناظور

 عابد بهندي:  •

يقافه واحلجر بيديه والسكني يف ج  يبه. كام رصح  رصح الس يد عابد بهندي بأ نه مت ا 

أ نه تعرض لرضابت ابلعيص ورضابت عىل مس توى الكتف ال مين، وأ ن هل سوابق 

بأ حاكم عن الرسقة املوصوفة والرضب واجلرح. وقد حفص من طرف طبيب السجن 

والوفد الط  للمجلس، فاس تنتجا أ ن ل يشء يذكر خبصوص ادعاءاته، وأ وىص طبيب 

 .ه طبيبه السابق ابلناظورالسجن مبتابعة عالجه اجلدلي حسب ما وصف 

 ابراهمي زغدود:  •

يقافه وأ ثناء   براهمي زغدود بأ نه تعرض للصفع والرضب خالل ا  رصح الس يد ا 

احلراسة النظرية وخالل التوقيع عىل احملرض. وتبعا للفحص اذلي أ جراه الطبيب 

 .املعني من طرف قايض التحقيق مل جيد شيئا يذكر من تكل الادعاءات

شارة فا ن ال    طباء أ وصوا ابدلمع النفيس للمعتقلني. ولال 

 



 

 

 


