
 
 
 
 

 

 

 الجمعية المغربية لحقوق االنسان ـانبيــ
 6262 يونيو 62 التعذيب ضحايا لمساندة العالمي اليوم بمناسبة

 من يونيو 62 يوم واإلقليمية، العالمية والديمقراطية الحقوقية حركة جانب إلى اإلنسان، لحقوق المغربية الجمعية تحيي

 بهدف 7991 سنة المتحدة لألمم العامة الجمعية طرف من إقراره تم الذي التعذيب، ضحايا لمساندة الدولي اليوم سنة، كل

 أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من غيره أو التعذيب مناهضة اتفاقية أداء لفعالية وتحقيقا التعذيب على القضاء
 حد وضع أجل من النضال مواصلة على منها تأكيد ،7991 يونيو 62 في التنفيذ حيز دخلت التي المهينة أو الالإنسانية

 .المشينة الجريمة لهذه

 :يلي ما تسجل الدولي اليوم هذا تخلد وهي اإلنسان، لحقوق المغربية والجمعية

 وغيره التعذيب ممارسة حظر على اإلنسان لحقوق الدولية واألعراف والمواثيق اإلعالنات من العديد تأكيد رغم دوليا،
 التعذيب مناهضة اتفاقية على التصديق في المحرز والتقدم والمهينة، ةوالالإنساني القاسية المعاملة أو العقوبة ضروب من
 نفسية على مدمرة آثار من تخلفه وما الجريمة هذه فإن بها، الملحق االختياري والبروتوكول البلدان من العديد طرف من

 حقوق عن والمدافعين تالمدافعا أساسا وتمس العالم بلدان أغلب في تمارس زالت ال حياتهم، طوال الضحايا وأجساد
 آرائهم بسبب والجماعات اإلرهاب، واألفراد قضايا في اللجوء، والمتهمين وطالبي والمهاجرين والنساء اإلنسان،
 الجنسية والميول واإلثنية العقائدية االختالفات بسبب أو والفكرية السياسية

 التوصيات من وبالرغم بها، الملحق لبروتوكولوا التعذيب مناهضة اتفاقية على المغرب مصادقة بالرغم من ،ووطنيا
 التعذيب، مناهضة لجنة توصيات خاصة للمغرب، الموجهة اإلنسان لحقوق األممية اآلليات مختلف عن الصادرة األخيرة
 أو المعاملة ضروب من غيره أو التعذيب ممارسات فإن تعهداته، احترام على لحثه التعذيب، حول الخاص والمقرر
 األمنية األجهزة مختلف طرف من وتمارس قائمة تزال ال ةوالحاطة من الكرام المهينة أو الالإنسانية أو قاسيةال العقوبة
 التقارير مختلف عليه تشهد ما وهو السلمية، المظاهرات خالل أو السجون في أو النظرية الحراسة أثناء سواء للدولة
 والنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين االجتماعية الحركات نشطاء أساسا وتمس هذه الممارسات .والدولية الوطنية
 إجراء ورفض العقاب من اإلفالت عدم سيادة مع الممارسة هذه وتترافق. اإلرهابية العمليات في تورطهم في والمشتبه
 اإلكراه أو التعذيب تحت المنتزعة االعترافات عالوة على استخدام التعذيب، ادعاءات حول طبية وفحوصات تحقيقات
 في وجائرة قاسية أحكام نتج عنها إصدار الريف، والتي حراك نشطاء محاكمات أثناء حصل كما المحاكم مامأ كأدلة
 من شكال يعتبر ما وهو طويلة، لفترات االنفرادي الحبس رهن المعتقلين من منهم البعض وضع ذلك إلى يضاف حقهم،
 .المعاملة سوء أو التعذيب أشكال

 مناهضة باتفاقية الملحق االختياري البروتوكول في عليها المنصوص التعذيب من للوقاية الوطنية باآللية يتعلق وفيما
 فعالوة على اإلنسان، لحقوق الوطني المجلس تنظيم بإعادة المتعلق القانون ضمن مقتضياتها إدراج تم والتي التعذيب،

 اآلليات بشأن التعذيب لمنع الفرعية ةللجن التوجيهية والمبادئ المذكور البروتوكول مع كامل بشكل اومالءمته عدم
 .أعضاءها تعيين على أشهر 9 من أزيد مرور رغم عملها تفعيل يتم لم فإنه ،الوطنية الوقائية

 ضروب من غيره أو التعذيب جرائم كل يدين إذ اإلنسان، لحقوق المغربية للجمعية المركزي المكتب فإن المناسبة، وبهذه

 :يلي بما يطالبفإنه  العالم، عبر الضحايا كل مع تضامنه عن ويعبر المهينة، أو الالإنسانية أو ةالقاسي العقوبة أو المعاملة

 أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من غيره أو التعذيب مناهضة اتفاقية بموجب اتعهداتهالدولة ل احترام •
 الخاص والمقرر التعذيب مناهضة لجنة توصيات وتنفيذ بها، الملحق االختياري والبروتوكول المهينة، أو الالإنسانية
 الصلة؛ ذات اإلنسان لحقوق األممية اآلليات وباقي المعاملـة ضروب من وغيره التعذيب بمسألة المعني

 :وخاصة عليها تصادق لم والتي اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية المعاهدات باقي على التصديق •
 اإلعدام؛ عقوبة إلغاء إلى يهدف والذي والسياسية المدنية للحقوق الدولي لعهدبا الملحق الثاني اإلختياري البرتوكول 
 ؛الدولية الجنائية بالمحكمة الخاص األساسي روما نظام  
 مع التعذيب تعريف مالئمة تضمن بحيث الجارية التشريعية المراجعة سياق في الجنائي، القانون مقتضيات تعديل •

 من غيره أو المدنية الخدمة موظف تعريف مع العمومي الموظـف وتعريـف االتفاقية من 7 المادة في الوارد

جريمة  منح العفو لمرتكبيوالتنصيص على عدم  االتفاقية؛ في الوارد رسمية، بـصفة يعملون الذين األشخاص
 تقادملبا األخيرةهذه  سقوطعدم و التعذيب



 المعامالت أو والعقوبات التعذيب لمنعوللحق في الحياة  اكاانته تشكل عقوبة باعتبارها اإلعدام لعقوبة النهائي اإللغاء •
 ؛المهينة أو اإلنسانية وغير القاسية،

 تجرم التي الجنائي القانون دمن العقوبات المنصوص عليها بموا بالتعذيبالحاالت الخاصة  ءستثناا على التنصيص •
 المتقدمينه ضحايا حمايةوالتشجيع على فضح ممارسات التعذيب  بهدف" الكاذبة الوشاية" أو" الكاذب البالغ"

 اتهامات بتوجيه التهديد ذلك في بما والتخويف، االنتقام أعمال من التعذيب، وقوع عن والمبلغين والشهود بالشكاوى،
 ؛مضادة

 مع انسجاما المعاملة، وسوء التعذيب ادعـاءات جميـع في وشـاملة ونزيهة فورية تحقيقات إجراء على الحرص •
 قضاة على المعاملة وسوء التعذيب بأعمال ةالمتعلق الشكاوى جميع وإحالة التعذيب مناهضة اتفاقية من 71 المادة

 مع يتناسب بما حقهم في العقوبات وإصدار المحاكمة إلى األعمال هذه ارتكابهم في المشتبه الجناة وتقديم التحقيق؛
 إدانتهم؛ ثبتت إذا المرتكبة، األفعال خطورة

 مستقلين أطباء طرف من المعاملة وسوء التعذيب ادعاءات جميع في فورية طبية فحوصات إجراءاألمر ب •
 بشأن الفعالين والتوثيق التقصي دليل استخدام على مدربين المحتَجزين، اختيار من الشرعي، الطب في ومتخصصين

 وسد ؛(اسطنبول بروتوكول) المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب
 ؛النفسيين واألطباء الشرعي لطبا في المتخصصين األطباء عدد في الخصاص

 عليه يلقى شخص لكل وإتاحة ساعة، 89 بـساعة  الشرطة لدىالنظرية الحراسة  مدةأال تتجاوز  على الحرص •

 ؛بالفيديو التحقيق جلسات بتسجيل والقيام االحتجاز بداية منذ محام توكيل إمكانية القبض
 أو المعاملة ضروب من غيره أو غيره، أو التعذيب بواسطة ليهاع الحصول يتم التي باألدلة المحاكم أخذ عدم ضمان •

 المهينة؛ أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة
 يتم لكي اإلنسان لحقوق الدولي القانون مع المتعارضة اإلرهاب بمحاربة المتعلق 31.31 القانون مقتضيات إلغاء •

 1 تجديدها يتم ساعة، 92 البالغة الشرطة، لدىظرية الحراسة الن مدة وتقليص اإلرهاب لماهية دقيق تعريف إعطاء
  الصلة؛ ذات الدولية المعايير مع يتالءم بما مرات،

 الحرية من المحرومين ألشخاصل مركزي سجل نجازوإ لألشخاص القانوني غير االحتجاز أشكال لكل حد وضع •
 تأخير ودونما ذلك بهمطل بمجرد األوقات جميع في عليه طالعلال وأسرهم المعتقلين محامو شارةإيوضع رهن 

  السجالت؛ إتالف أو تزوير حاالت كل ومعاقبة
 اإلنصاف هيأة توصية مع تماشيا والقضائية والتشريعية التنفيذية السلطات لرقابة األمنية األجهزة جميع إخضاع •

 ؛االتفاقية وقواعد والقانون الحق دولة وقواعد والمصالحة
 كل من تا/والصحفيين تا/والمدّونين اإلنسان حقوق عن والمدافعات عينالمداف لحماية الضرورية التدابير اتخاذ •

 إحالة على والحرص وفعالة وشاملة سريعة تحقيقات إجراء مع إدانتها، عن علنا واإلعالن تطالهم التي االعتداءات
 ؛أفعالهم وخطورة يتناسب بما ومعاقبتهم العدالة إلى عنها المسؤولين

 وتحسين الدولية للمعايير تستجيب ال التي المراكز كل وإغالق االكتظاظ تقليص لخال من السجون وضعية تحسين •
 حوالسما التطبيقية والمراسيم للسجون المنظم القانون ومراجعة االنفرادي للعزل حد ووضع الطبية الرعاية خدمات

 حاالت في ومستقلة نزيهة قاتتحقي لفتح الضرورية التدابير واتخاذ السجنية؛ المؤسـسات بزيـارة الحقوقية للمنظمات
 العدالة؛ إلى المتورطين وإحالة االحتجاز اءنأث الوفاة

 ضد العنف أشكال جميع القانون هذا تجريم من والتأكد النساء ضد العنف بمحاربة المتعلق 71-731 القانون مراجعة •

 بالموافقة تحظى ال التي ساءالن على الجنسية الطبية الفحوصات وتجريم الزوجي؛ االغتصاب ذلك في بما المرأة،
 المعاملة؛ وسوء التعذيب جرائم إلى ترقى األفعال هذه واعتبار لها يخضعن الالئي النساء قبل من الحرة

على  المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من غيره أوجميع ضحايا التعذيب ضمان حصول  •
 طبي والنفسي واالجتماعي؛ال تأهيلالإعادة و، الكافي جبرال
 القيام على قادرة مؤسسة الى بها لالرتقاء صالحياتها وتقوية، التعذيب من للوقاية الوطنية اآللية بتفعيل اإلسراع •

 االحتجاز أماكن كل بزيارات والقيام مهامها، داءأل الكافية والبشرية المالية الموارد من وتمكينها الحقيقية بوظائفها
 الوقائية اآلليات بشأن التوجيهية لمبادئول التعذيب مناهضة التفاقية االختياري للبروتوكول وفقا   استثناء، بدون

 أجل من المغربية الحقوقية الحركة مع والتعاون باريس، مبادئول التعذيب لمنع الفرعية اللجنة وضعتها التي الوطنية
 ؛ببالدنا للتعذيب حد وضع

 تبعا ،6379 فبراير 76 في المغربية الدولة إلى الموجه التعذيب لمنع فرعيةال اللجنة تقرير واسع نطاق على نشر •

 ؛6371 أكتوبر 69 و 66 بين ما المغرب إلى بها قامت التي للزيارة

 التأخر وتجاوز التعذيب، مناهضة اتفاقية من 79 المادة بموجب للمغرب الخامس الدوري التقرير بوضع اإلسراع •

 .سنوات 5 تقارب لمدة رالتقري هذا تقديم في الكبير

 6262 يونيو 62 في ،الرباط                            المركزي المكتب


