
 القانون اجلنايئخبصوص  إال�سان ا�لس الوطين حلقوق مذ�رةتوصیات 

  املتعلقة �لتعذیب

 

   

:  التوصيةم��ر 

ا�خطورة البالغة �جر�مة التعذيب   -

وضرورة تقو�ة آليات م�افحة إفالت مرتكب��ا من العقاب   -

و�ون التعذيب غالبا ما يرتكب من طرف مرؤوس تحت الرقابة الفعلية  -

 مقامھ. لرئيس أو من يقوم

التوصية: سند 

تطور القانون ا�جنائي �� موضوع التعذيب منذ تب�ي معاهدة نيو�ورك   -

 حول جر�مة التعذيب (مع تصرف �� الصياغة واحتفاظ 1984

باملضمون ) 

 4 و2 و1مضمون املعاهدة وخاصة املواد  -

صياغة ومضمون معاهدة حظر الاختفاء القسري  -

مسؤولية الرئيس عن ا�جرائم الدولية ال�ي �عاقب عل��ا أنظمة املحاكم  -

 ا�جنائية الدولية

 

املق��ح: 

) �عاقب بنفس العقو�ة املتعلقة بجر�مة التعذيب (و�حال ع�� 1"

الفصل املتعلق بتلك ا�جر�مة) 

أ) الرئيس الذي �ان ع�� علم بأن أحد مرؤوسيھ ممن �عملون تحت 

إمرتھ ورقابتھ الفعليت�ن قد ارتكب أو �ان ع�� وشك ارت�اب التعذيب، 

 أو �عمد إغفال معلومات �انت تدل ع�� ذلك بوضوح،

ب) أو �ان يمارس مسؤوليتھ ورقابتھ الفعليت�ن ع�� ألا�شطة ال�ي 

 ترتبط ��ا جر�مة التعذيب؛

 ج) ومع ذلك لم يتخذ �افة التداب�� الالزمة واملعقولة ال�ي �ان بوسعھ 

إضافة مقت�ىى جديد �شأن 

معاقبة الرؤساء عن جر�مة 

التعذيب ال�ي يرتك��ا 

 مرؤوسوهم



اتخاذها ل�حيلولة دون ارت�اب جر�مة التعذيب أو قمع ارت�ا��ا أو 

 عرض ألامر ع�� السلطات املختصة ألغراض التحقيق واملالحقة؛

)  ليس �� هذه املقتضيات ما يخل بالقواعد ال�ي تنطوي ع�� درجة 2

أع�� من املسؤولية الواجبة التطبيق بمقت�ىى القانون الدو�� ع�� 

 قائد عسكري أو ع�� أي �خص يقوم فعال مقامھ." 

 

 

 

 

 

م��ر التوصية:  

تقو�ة ال��سانة القانونية ضد إلافالت من عقاب جر�مة التعذيب  -

تحسيس املرؤوس�ن بخطور��ا ووضعهم أمام مسؤولي��م عن اح��ام  -

حقوق إلا�سان ــ عدم كفاية النص العام املوجود حاليا بالقانون 

.   124ا�جنائي حول أسباب ت��ير ا�جر�مة وهو الفصل 

التوصية: 

"ال يجوز التذرع بأي أمر أو �عليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو 

 عسكر�ة أو غ��ها لت��ير جر�مة التعذيب".

 

إضافة مقت�ىى جديد �شأن 

�ون أوامر الِرئيس ال �ش�ل 

سببا من أسباب ت��ير ا�جر�مة 

 ال�ي يرتك��ا املرؤوس

: التوصيةم��ر 

ا�خطورة البالغة �جر�مة التعذيب كخرق �حق أسا�ىي من حقوق  -

إلا�سان وم�افحة إلافالت من عقابھ، 

الا��جام مع التوصية ال�ي وجه��ا �جنة معاهدة حظر التعذيب  -

.  للمملكة املغر�ية

: التوصية

 "جر�مة التعذيب ال تتقادم" 

إضافة مقت�ىى جديد 

بخصوص عدم تقادم جر�مة 

التعذيب 

 

: التوصيةم��ر 

�عر�ف جر�مة التعذيب يتطلب وجود عالقة ب�ن مرتكب ا�جر�مة  -

والسلطة العمومية. وا�حال أن ألافعال املادية ال�ي �ش�ل �عذيبا ينتج 

إضافة مقت�ىى جديد �شأن 

معاقبة ا�خواص ع�� ارت�اب 

إيذاء ألا�خاص بطر�قة 



ع��ا بالنسبة لل�حية نفس ألالم ونفس ألاضرار ا�جسدية والنفسية 

سواء ارتك��ا موظف عمومي أو �خص ال عالقة لھ باألجهزة العمومية. 

لذا وجب تجر�م تلك ألافعال ال�ي تتسم بصبغة وحشية عند ارت�ا��ا 

من طرف ا�خواص. 

  :التوصيةسند 

(تفاديا لإلطالة والتكرار يرجع ف��ا إ�� �عداد تلك املصادر وإ�� التحليل 

الوارد �شأ��ا �� صلب املذكرة) 

التوصية: 

�عاقب أيضا �ل من يؤدي �خصا آخر بطر�قة وحشية بال�جن من " 

خمس إ�� خمسة عشر سنة" 

مالحظة يمكن أيضا إدراج ألاعمال الوحشية �� صلب الفصل الذي 

�عرف التعذيب كما فعل املشرع الفر��ىي ل�ي تتم معاقبة من لھ 

عالقة بالدولة عن ألافعال ال�ي �ش�ل �عذيبا (لتوفر العناصر ال�ي 

تكو��ا �املة) ويعاقب عن نفس تلك ألافعال بوصفها أفعاال وحشية 

بالنسبة من يراك��ا دون أن يكون موظفا عموميا أو لھ عالقة باألجهزة 

 من مدونة القانون ا�جنائي الفر��ىي. 222/1الرسمية. املادة 

Article 222-1 

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de 

barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. 

حسب "�عاقب من �عذب �خصا أو �عاملھ معاملة وحشية..." 

 ال��جمة ال�ي يتم التوصل إل��ا والاتفاق عل��ا.

 وحشية تضا�� التعذيب

 

 


