


السياق العام |

 م��ن العلن الع�المي لحق�وق النس�ان عل�ى5بموجب القانون الدولي، يممنع التعذيب تماما في جميع الظروف، حيث تن��ص الم�ادة 

أنه :"ل يمعرض أي إنسان للتعذيب ول للعقوبات أو المع�املت القاس�ية أو الوحش�ية أو الحاط�ة بالكرام�ة." ويش�كل ه�ذا المقتض�ى

الساس الذي اعتمدته جميع الص��كوك اللحق��ة عل�ى المس��توى ال��دولي والقليم��ي. وبحك��م النط��اق الع��المي لمن��ع التع��ذيب وأهميت��ه

الساسية لتصميم مجتمع عادل، فهو يعتبر جزءا ل يتجزأ من القانون الدولي العرفي.

تحث المم المتح��دة، م�ن خلل اتفاقيته��ا لمناهض�ة التع��ذيب، ال��دول عل�ى أن تكف�ل تجري�م التع��ذيب بم��وجب الق��وانين الوطني��ة وأن

تخض��ع ه��ذه الج��رائم إل��ى المتابع��ة الجنائي��ة عل��ى أراض��يها. وم��ن جهت��ه، يه��دف ال��بروتوكول الختي��اري لتفاقي��ة الم��م المتح��دة

لمناهض��ة التع��ذيب إل��ى مس��اعدة ال��دول عل��ى تنفي��ذ التزاماته��ا لمن��ع التع��ذيب وغي��ره م��ن ض��روب س��وء المعامل��ة. وق��د وض��ع

البروتوكول الختياري نظاما للزيارات المنتظمة لجميع أماكن الحتجاز، عهد به إلى هيئات وطنية - الليات الوطنية للوقاية م��ن

التعذيب - وهيئة دولية - اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. ويعتبر البروتوكول الختياري أول معاهدة دولي��ة تتط��رق للتفعي��ل ال��وطني

وتمنح صلحيات محددة لهيئة وطنية من أجل الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. وبالتالي، تخت��ص اللي��ات الوطني��ة للوقاي��ة م��ن

التعذيب بالقيام بزيارات منتظمة إلى جميع الماكن السالبة للحري��ة. وينت��ج ع��ن ه��ذه الزي��ارات تق��ارير وتوص��يات ملموس��ة ته��دف

إلى تحسين حماية الشخاص المحرومين من الحرية. إضافة إلى ذلك، فإن من اختصاص��ات اللي��ة الوطني��ة إع��داد تعليق��ات بش��أن

القوانين والنظمة واق�تراح إص�لحات تش��ريعية ونش�ر تق�ارير س��نوية ع�ن أنش�طتها والقض�ايا المتعلق�ة بالتع��ذيب. وتش�تغل هيئت��ي

ال�بروتوكول الختي�اري واللي�ة الوطني��ة للوقاي�ة م��ن التع��ذيب واللجن��ة الفرعي��ة لمن�ع التع��ذيب بش�كل وثي�ق م�ع الس�لطات الوطني�ة

لتحديد الثغرات في التشريع والممارسة من أجل حماية وتعزيز حقوق الشخاص المحرومين من الحرية.

 الماض��ية، وعل�ى الرغ�م50وعلى الرغم من إعادة التأكيد على المنع في العديد من التفاقيات والعلنات على مدى الس�نوات ال 

 دول��ة عض��و ف��ي الم��م المتح��دة، ل ت��زال ممارس��ة160م��ن اعتم��اد اتفاقي��ة مناهض��ة التع��ذيب، وال��تي ص��ادقت عليه��ا ح��تى الن 

التع��ذيب واس��عة النتش��ار. ف��الطر القانوني��ة المنص��وص عليه��ا لغ��رض من��ع التع��ذيب ل ت��زال ناقص��ة ف��ي معظ��م ال��دول، وحيثم��ا

وجدت، ل يزال تفعيلها متأخرا. كما عرف التصديق على البروتوكول الختياري تقدما في حين تبقى الممارسة تح��ديا ك��بيرا. ول

بشكل غير متناس�ب عل�ى المحتجزي��ن الك�ثر ض�عفا وتهميش�ا. أم�ا أم�اكن الحتج�از فه�ي لتزال ظروف الحتجاز صعبة وتؤثر 

تخضع لمراقبة مستقلة ومناسبة، في حين تبدو نظم العدالة الجنائية غير مستعدة ول تتوفر على الدوات المناسبة في هذا الصدد.

في هذا السياق، وتأكيدا منه على التزامه بمراعاة أحكام القانون الدولي وحماية حق��وق النس��ان، انض��م المغ��رب إل��ى ال��بروتوكول

. وك�ان ه�ذا الق�رار ثم�رة عم�ل تحض�يري طوي��ل يه�م فت�ح2014 نوفم�بر 24 وصادق علي�ه ي�وم 2011 سبتمبر 9الختياري يوم 

نقاش شامل وشفاف بين الطراف المعنية، حيث قام بهذا العمل المجلس الستشاري لحق��وق النس��ان، وخليفت��ه، المجل�س ال��وطني

لحقوق النسان، ومنبر لمنظمات غير حكومية أمنشئ برئاسة المنظمة المغربية لحقوق النسان.



إن العمل الفعال لهذه اللية يتطلب - بالضافة إلى المتطلبات الهيكلية والرسمية والمتعلقة بالداء بموجب البروتوكول الختي��اري

- حوارا بناءا ومتواصل مع الدارات المعنية، ويعتمد نجاح هذا الحوار على تفاعل ه��ذه الخي�رة. ويمرك�ز مب��دأ اللي�ة نفس�ه عل�ى

التعاون بي��ن اللي��ة الوطني��ة للوقاي��ة م��ن التع��ذيب والدارات الحكومي��ة المعني��ة والمجتم��ع الم��دني واللجن��ة الفرعي��ة لمن��ع التع��ذيب.

ويج�ب عل�ى ك�ل مؤسس�ات الدول�ة ذات الص�لة، بم�ا فيه�ا أم�اكن الحتج�از والمؤسس�ات الس�جنية ومراك�ز حماي�ة الطفول�ة وإع�ادة

الدماج والمستش�فيات المتخصص�ة ف�ي علج الم�راض العقلي�ة والنفس�ية ومراك�ز الحتج�از المؤقت��ة ومراك�ز الحراس�ة النظري��ة

 أن تتعايش وتتعاون داخ�ل نظ�ام حك�وميومراكز احتجاز الجانب في وضعية غير نظامية والهيئات المسؤولة عن منع التعذيب،

متناسق.

وفي هذا الطار، يقوم المجلس الوطني لحقوق النسان، في شراكة م��ع وزارة الخارجي��ة والكومن��ولث البريطاني��ة، بتنظي��م ورش��ة

تدريبية حول اختصاصات اللية الوطنية للوقاية من التعذيب واللتزامات الدولية للمغ�رب ف�ي ه��ذا الص��دد، لف�ائدة أط�ر المندوبي��ة

العامة لدارة السجون وإعادة الدماج.

| الهداف المحددة

.تعريف المشاركين بالمعايير الدولية لتجريم التعذيب، وتفعيلها على المستوى الوطني•

.المساهمة في تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب واللية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب البروتوكول الختياري•

تحديد وتحليل أمثلة ملموسة لتنفيذ البروتوكول الختياري، واتفاقية مناهضة التعذيب، مع التركيز على الليات الوطني��ة•
.للوقاية من التعذيب والقوانين التي تجرم التعذيب

وضع السس لخلق تعاون وثيق ومستمر بين المندوبية العام��ة لدارة الس��جون وإع��ادة الدم��اج واللي��ة الوطني��ة للوقاي��ة•
من التعذيب

| المشاركون

أطر المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج•

ممثلو المجلس الوطني لحقوق النسان•

 خبراء وطنيون ودوليون•

| المستفيدون

أطر المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج•



| الشركاء

وزارة الخارجية البريطانية•

| النتائج المتوقعة

معرفة وفهم أعمق لختصاصات وعمل اللية الوطنية المغربية للوقاية من التعذيب بموجب البرتوكول الختياري•

تحس��يس بالمس��ؤوليات الخاص��ة للمندوبي��ة العام��ة لدارة الس��جون وإع��ادة الدم��اج فيم��ا يتعل��ق باللي��ة الوطني��ة المغربي��ة•
للوقاية من التعذيب بموجب البرتوكول الختياري

للمزيد من المعلومات المرجو مراجعة البرنامج وورقة المعلومات اللوجيستيكية أو التصال ب
السيد مالك عبادي:

  malikabaddi@gmail.comالبريد اللكتروني:
06 10 95 28 16الهاتف:
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