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  مقدمة

ع مكونيا تؤثر عمى مصالح المجت اإلنسانيةالدول خاصة التي تمس القيم  أولوياتموضوع الجرائم من  إن
، ففيو اإلنسانصور انتياكات حقوق  أقصىجريمة و  أبشعالتعذيب الذي يعد من اخطر ىذه الجرائم و 

 معاناة شديدة بو سواءً  أوالم شديد  إلحاقذلك من اجل ، و في السالمة الجسدية اإلنساناالعتداء عمى حق 
 .األقصىفقدان الحق في الحياة في حده  إلى، كما قد يؤدي األدنىعقمية في حده  أوبدنية 

العذاب الناجمين و  األلممن خالل  األخرىالممارسات عن غيره من الجرائم و  أساسيفالتعذيب يتميز بشكل 
عدة مؤشرات عدم اقتصار ممارسة  أظيرت، فقد رائو الصفة الرسمية لمرتكب الفعلاليدف من و عنو و 

 أنما من شك في ، و فئة محددة من البشر أوو موقع جغرافي معين أالتعذيب عمى نظام سياسي معين 
 األمنيةالظروف السياسية و منيا الحرب و  مالبسات عديدةسجل استخدام التعذيب في ظروف و  التاريخ

 تشويوحرق و الوحشية من ضرب و  األساليبباستخدام كافة عقيدية  معنية و  أوالمضطربة بدوافع عنصرية 
 وني.التعذيب ينفذ عالنية دون استنكار من احد و دون تحريم و منع قان كان. و اغتصابو 
زاءىذا الواقع و  أمامو  فقد بدل المجتمع الدولي  اإلنسانيةاستمرار االنتياكات الجسيمة التي تيدر الكرامة  ا 

ة الذي لو قيمة مطمقو  لإلنسان استخدام التعذيب تمثل حقا أساسياالحماية من  أندورا في تأكيد عمى 
 .بأسرهالمجتمع الدولي  إزاءيترتب عميو التزام لمدولة و 
حضره في سمسمة من المعاىدات  نجدفاىتماما خاصا  اإلنسانمن ثم فقد لقي التعذيب منذ نشأة حقوق و 
 .الصكوك و المواثيق الدوليةو 
ى المجتمع الجزائري ليست بالجريمة الدخيمة عم أنيااىتمت الجزائر في تشريعاتيا بجريمة التعذيب بحكم و 

 األمنيةكانت تمارس عمدا بحجة الظروف الستعمار الفرنسي و عانت منيا خالل فترة من افقد عاشتيا و 
الديمقراطية و باسم الحداثة ضد الرجعية كما عاش الشعب الجزائري في العشرية و  اإلنسانباسم حقوق 

 .التحقيق الجنائي أثناءصور لمتعذيب لذا نجد المشرع الجزائري اقر بعدم مشروعية التعذيب  أبشعالسوداء 
نمتمس ذلك في معاقبة ممارسة التعذيب و ي قد عرف تطور ممحوظا في تجريم و القانون الجزائر نالحظ أن و 

دىا في الباب الرابع تحت عنوان نجبت عمى الجزائري منذ االستقالل و نصوص الدستورية التي تعاق
كقانون كذا نصوص التشريعيات العادية و  29إلى  94ق المواطن من المواد حقو الحريات األساسية و "

أو من خالل التزام الدولة الجزائرية بما توصل إليو  ،4002آخر تعديل لسنة  إلى 6411العقوبات من 
معاىدات دولية طريق المصادقة عمى عدة مواثيق و  القانون الدولي من التطور بشأن تجريم التعذيب عن

ره من غيلمناىضة التعذيب و المتحدة  اتفاقيات األمم إلىبعد انضمام الجزائري في منع المجوء لمتعذيب 
بالمصادقة عمى ىذه االتفاقية يجعل من ىذه األخيرة التي تحظر التعذيب و الضروب المعاممة المجرمة و 
  .ميو فان الحضر يكون ممزما لمقاضيعمن الدستور و  694بقا لنص المادة جزءا من التشريع الداخمي ط
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 : ائري جريمة التعذيب في التشريع الجز  -/1

ىي حقيقة تم االعتراف بيا سية و لتعذيب من طرف القوات الفرناالتنكيل و  إلىلقد تعرض الشعب الجزائري 
 ألوامرمن طرف القادات الجينراالت الفرنسية كاعتراف صريح بشنق الشييد العربي بن المييدي تطبيقا 

 .من الحكومة الفرنسية األخضرالذي كان لو الضوء ماسو 
نال االستقالل في  أن إلىعزيمتو المتواصمة و  إراداتوناضل بكل الشعب الجزائري كافح و  أن إال
دستور جزائري بعد  أول تأسيس إلىدولة ذات سيادة وطنية توجيت  تأسيسفتم  ،00/02/6414

  .6419االستقالل سنة 
 
 : 1663سنة لجريمة التعذيب في الدستور الجزائري -/1/2

 أوكل مساس جسدي استنكر التعذيب و  03/04/6419في  الصادر 6419دستور  أنمن الواضح 
موافقة الجزائر عمى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  بإعالنمنو  60/03معنوي بكيان اإلنسان في المادة

يمكن ضروب المعامالت المحرمة و من  غيرهمنو من التعذيب و  00م في المادة الذي يجر  6423سنة 
، إال انو لم افة أشكال المعاممة السيئة لآلخركو ان ىذا الدستور نص صراحة عمى تحريم التعذيب القول ب
الدستور انو حرم التعذيب صراحة يميز بينيا لكن ما يحسب ليذا  آوتعريف ىذه المفاىيم  إلىيتطرق 

 .ى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانذلك باإلحالة عمو 
 
 : 1666 الجزائري لسنة توردسفي الجريمة التعذيب -/1/3

تضمن الدولة عمى عدم انتياك حرمة : )منو عمى ما يمي 92ضمن المادة  04/66/6441نص تحويل 
 (. مساس بالكرامة أوجسدي  أويحضر كل عنف بدني و  اإلنسان
الحريات المرتكبة ضد الحقوق و  قب القانون عمى المخالفاتايع: )منو عمى انو 90المادة  أضافتكما 

ىذا الحق بعدة ضمانات جاء ذلك في المواد من  أحاط( و البدنية و المعنوية اإلنسانكل ما يمس سالمة و 
 .منو 600 إلى 44
 
 : 2116 تعديل دستور لسنة -/1/4

 األساسيةالحريات و  اإلنساناالعتراف بحقوق  لتأكيد ةنصوص كثير  09/4061/ 02تضمن تعديل 
 26من  29 إلى 94كرس ذلك في الفصل الرابع تحت عنوان " الحقوق و الحريات المواد من ، و لممواطن

 ."مادة
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: تضمن الدولة عدم انتياك حرمة عمى ما يمي 4061ل الدستوري لسنة من التعدي 20نصت المادة و 
 02المادة " و مساس بالكرامة أي أوعنف بدني او معنوي  يحضر ايمكررة عمى " 20: المادة اإلنسان
 الميينة يقمعيا القانون ". أو إنسانيةعمى "المعاممة القاسية او الال  4مكرر 

 :  موقف المشرع من جريمة التعذيب بعد المصادقة عمى مناهضة التعذيب -/1/5
ر و دون في وقت مبك إلييااالنضمام المتحدة لمناىضة التعذيب و  األممرغم موافقة الجزائر عمى اتفاقية 

  43/66/6434من تبني دستور  أشيرذلك بعد بضعة تحفظ و 
تعاقب تشريعات الداخمية تحرم التعذيب و نصوص في  بإدراج األطرافىذه االتفاقية تمزم الدول  أنرغم و 

الداخمي  األمنيذلك بعد تحسن في الوضع ، و كبيرةداخمية من االتفاقية لضغوط دولية  و  02 عميو المادة
المتحدة لمناىضة  األمممع اتفاقيات  أفضلبعض التعديالت عمى قانون العقوبات بشكل  أدخمت أي

 .التعذيب
كذلك تم تجديد العقوبة ة التعذيب كجريمة قائمة بذاتيا و جريم إدراجىذه التعديالت في انو تم  أىمتتمثل و 

مكرر من قانون  419تكريس لذلك فقد عرفت المادة ب ىذه الجريمة من قبل موظف عام و في حالة ارتكا
 يأمر أويحرض  أوفيي تنص عمى معاقبة كل من يمارس  06مكرر  419المادة  أما، العقوبات التعذيب

غير القتل  أخرىمي التعذيب جناية ت أوصاحب  أوسبق  إذاتشديد العقوبة  بممارسة التعذيب عمى
   .العمدي

 
 : الجزائية الجزائري اإلجراءاتضمانات التي وضعها المشرع لحماية المتهم من التعذيب في قانون  -/2

لم يكتفي المشرع الجنائي بتحريم فعل التعذيب بل ذىب ابعد من ذلك حيث وضع بعض الضمانات ضمن 
كان االعتداء  اي اعتداء جسماني يقع عميو سواءً  الجزائية لحماية المتيم من اإلجراءاتنصوص قانون 

ما  اإلجراءاتسير  أثناءا و من الضمانات التي وضعيا المشرع لمحماية من التعذيب معنويً  أوا ماديً 
عند انقضاء مواعيد و الجزائية بالقول ) اإلجراءاتمن قانون  04الفقرة  06مكرر  06نصت عميو المادة 

بواسطة  أوما طمب ذلك مباشرة  إذافحص طبي لمشخص الموقوف  إجراءالتوقيف لمنظر يتم وجوبا 
 األطباءقوف من يجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص المو عائمتو و  أومحاميو 

ذا، و رة اختصاص المحكمةسين في دائالممار  تعذر ذلك يعين لو ضابط الشرطة القضائية تمقائيا طبيبا  ا 
  اإلجراءاتممف  إلىشيادة الفحص الطبي  تدرج
 
 : الوقاية من جريمة التعذيبغير الحكومية لمرقابة و التي جاءت بها بعض المنظمات  اآلليات -/3

في مقاومة التعذيب التي و  اإلنسانتمعب المنظمات غير الحكومية دورا ىاما في مجال حماية حقوق 
حكومات عن الو  اإلفرادالتعاون مع من خالل إيقاف كل أوجو التعذيب و ذلك و  اإلنسانتنتيكيا كرامة 
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الجماعات فراد و تقديم المساعدة لضحايا التعذيب كما تقوم بتمك شكاوي األطريق تخفيف المعانات و 
الحكومات عمى و  ، باإلضافة إلى حث الدولغير دوريةشرىا في نشرات دورية و نالتحقيق من وقائعيا و و 

، اإلنسانأماكن وقوع انتياكات حقوق قائق و م في تشكيل لجان لتقصي الح، كما تساىتحرير المعتقمين
، نجحت ىذه المنظمات في رىا عمى نطاق واسعالقيام بنشتقرير حول الوقائع و  إلى األخيرلمتخمص في 

، اإلذاعة، موعة من الوسائل كصحافة المكتوبةالداخمي معتمدة عمى مجالتأثير عمى الرأي العالمي و 
حاليا توجد عدة منظمات و  األطباءت النقابية مثل نقابة المحامين و التجمعا إلى باإلضافةغيرىا التمفزيون و 

المنظمات التي  إلىىذا اضافة و  ...، البيئة، التعميمختمف المجاالت كالصحافةغير حكومية تنشط في م
 .منظمات العفو الدوليو  اإلنسانيتنشط في المجال 

 
 ة ـــــــــــخالص

سالمة اللتدمير الحياة و  إنسانيةىو يشكل وسيمة ال و  اإلنسانجريمة ترتكب في حق  أبشعالتعذيب ىو  ان
ىو ال قديمة من عمر الحضارة البشرية و  فترات زمنيةتمتد ممارستو الى و  لإلنسانالنفسية الجسمانية و 

نظام معين بل يشمل  أوال يقتصر عمى مكان معين بل يشمل كل الفئات و  األخرىيقتصر عمى فئة دون 
دارةمختمفة منيا الحرب و مالبسات عديدة و قد استخدم في كل ظروف و و  األنظمةكل و  األماكنكل   ا 

  .العدالة الجنائية
حرة النتخابات االالديمقراطية عن طريق المؤسسات و دولة القانون و  إلى يجب عمى دول العربية المرور

الجماعية وفقا لمواثيق و الدفاع عمى الحقوق الفردية يكون الشعب ىو مصدر السمطة و و نزيية الو 
 .التي تحميو لمفرد كل الضمانات إعطاءجل أاالتفاقيات الدولية من و 

*** 


