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أثارت وتثير باستمرار انشغال وقمق مختمف الفاعمين من شكل التعذيب إحدى أبرز القضايا التي  .1

 مؤسسات دولية ووطنية، حكومية أو غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان.
لذلك ما انفكت منظومة حقوق اإلنسان تبمور وتعتمد القواعد والضمانات التي تجرم ىذه الممارسة 

 والوقاية منيا.زمة لمناىضتيا الوتعتمد اآلليات ال
ال نصت المادة الخامسة منو عمى أن "، 8726ومنذ اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 

أو الحاطة بالكرامة"، وىو ما  الالإنسانيةيجوز إخضاع أحد لمتعذيب وال لممعاممة أو العقوبة القاسية أو 
(. ومع تنامي الظاىرة 8744أكدتو المادة السابعة من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

إعالن حماية نطمقت دينامية أقوى مكنت من اعتماد "في جميع مناطق العالم، وتزايد الوعي بخطورتيا، ا
مناىضة اتفاقية ، لترسم الطريق إلى إعداد 8753جميع األشخاص من التعرض لمتعذيب..." في دجنبر 
 .8762دة في دجنبر التعذيب واعتمادىا من طرف الجمعية العامة لؤلمم المتح

وفي ىذا الخضم، تعددت اآلليات المتتبعة لمموضوع من المجن التعاقدية المحدثة بموجب 
وقد تمخضت أيضا عن ىذه الدينامية  ،االتفاقيات الدولية، وآليات خاصة أبرزىا المقرر الخاص بالتعذيب

البروتوكول االختياري التفاقية المراقبة لمتطور الحاصل في ىذا الباب، آليتين جديدتين أحدثتا بموجب 
 مناىضة التعذيب، وىما المجنة الفرعية واآللية الوطنية لموقاية من التعذيب.

واضطمع القضاء الدولي واإلقميمي والوطني، بدور ىام في تطوير االجتياد في الموضوع، معززا 
 نسان جسامة.المساءلة بخصوص التعذيب كجريمة من أشد انتياكات حقوق اإلو منظومة الحماية 

ورغم ىذا التراكم الحاصل في مواجية التعذيب، فقد أولى المنتظم الدولي أىمية خاصة لمبعد  .2
غناء المعرفةالتثق كمدخل ال محيد عنو لمنيوض بيذه الرسالة، وكضرورة ليا. وىكذا نصت المادة  ،يفي وا 
ضمن كل دولة إدراج التعميم واالعالم فيما يتعمق بحظر تتفاقية مناىضة التعذيب عمى أن "من ا 81

أكانوا من المدنيين أو القوانين سواء  بإنفاذالتعذيب عمى الوجو الكامل في برامج تدريب الموظفين المكمفين 
، والموظفين العموميين أو غيرىم ممن تكون ليم عالقة باحتجاز ، والعاممين في ميدان الطبالعسكريين

". شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب ىذا الفرد أو معاممتو أليض فرد معر  أي
واجب الوقاية من الدول أيضا " عمى ، أكدت لجنة حقوق اإلنسان أن 18و  01وفي مالحظاتيا العامة 

 التعذيب".
ذا كانت الوقاية من التعذيب  يق ستدعي اعتماد التشريعات الالزمة لذلك، من تعريف دقتوا 

، فإن عمل التثقيف والتأىيل وتعزيز القدرات في مجال حقوق اإلنسان اإلعمالومساطر المساءلة وتتبع 
يمثل إحدى المرتكزات األساسية التي أوالىا المنتظم الدولي أىمية بالغة من خالل اعتماد برنامج عالمي 

لى "الذين  الثانية منو إلى العاممين في مؤسساتالمرحمة خصصت  ،لذلك عمى مرحمتين التعميم العالي، وا 
يضطمعون بمسؤولية رئيسية في احترام حقوق اآلخرين وحمايتيا وتطبيقيا، بدءا بالموظفين المدنيين 
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والمسؤولين عن إنفاذ القانون وانتياء بالنساء والرجال الذين يخدمون في المؤسسات العسكرية" )تقديم 
لك إلى أن " التثقيف يساىم في مجال حقوق اإلنسان (؛ ومرد ذ0181المرحمة الثانية من خطة العمل، 

قامة مجتمعات تقدر فييا حقوق اإلنسان وتحترم".  في صون كرامة جميع البشر وا 
وال شك أن االنخراط في ىذه الدينامية من خالل المصادقة عمى االتفاقيات الدولية ذات الصمة،  .3

تشكل  ،التشريعات المالءمة لذلك وغيرىا من اإلجراءاتوالتفاعل البناء مع اآلليات المختصة، واعتماد 
لكل تقدم في ىذا المجال. إال أن ذلك  كمدخل تعبيرا عن إرادة سياسية لدى الدول، وىذا أمر ال محيد عنو

وىذا ما تؤكد عميو جميع  يستمزم كترجمة فعمية لو تييء العنصر البشري لالضطالع بأدواره ومسؤولياتو.
في مجال حقوق اإلنسان من خالل توصياتيا وتقاريرىا، كما أن المفوضية السامية لحقوق اآلليات الدولية 

 اإلنسان وغيرىا من المنظمات الدولية تقدم في ىذا الباب الدعم والخبرة لمنيوض بيذا البعد.
صحيح أن حقوق اإلنسان أصبحت حاضرة في الخطاب السياسي وضمن سياسية الدول وفي 

ال ، إبرامج التعاون، مما يؤكد المكانة التي أصبحت تحتميا في مجمل ىذه المستوياتالعالقات الدولية و 
أن النيوض بيا وبثقافتيا والممارسات والسموكات المتطمبة لحمايتيا، يقتضي بمورة االستراتيجيات 

 والمقاربات المناسبة لذلك.
كاف لموقاية من التعذيب  نينواالقاعتماد لقد كان االعتقاد السائد من قبل أن تعديل التشريعات و 

 لوحده، ألننا نكون ذلك ضروري ولكنو غير كافأن ومناىضتو، إال أن العديد من الدراسات، أبانت عمى 
 والفكر وعمى مستوى االجتياد والمساءلة. المتأصمة عمى المستوى الثقافةمن المحافظة  أمام نوع

ة القانون أبانت عمى محدودية تممك روح بين ثقافة حقوق اإلنسان وثقافالكالسيكي إن التقابل 
من خالل مختمف الييآت المختصة من لجن تعاقدية  بخصوصياوتطور االجتياد  ،وفمسفة حقوق اإلنسان

ومحاكم اقميمية ودولية واجتياد اآلليات الخاصة )من مقررين ومجموعات عمل وغيرىا(، فضال عن 
ختصة. إن ىذا التراكم الذي يعرفو باستمرار فكر حقوق البحث العممي في المراكز واألقسام الجامعية الم

غناء الفكر، واالنفتاح عمى ما ينتج وىنا تكمن األىمية البالغة لمتثقيف وتعزيز  ،اإلنسان يتطمب المرافقة، وا 
 القدرات.

المبادئ بإن ثقافة حقوق اإلنسان والنيوض بيا لم يعد في المرحمة الحالية يتوقف عند التعريف 
عمييا وما ينتجو في كل  المتبنيواالتفاقيات، بل أصبح يتطمب اإللمام بتطور االجتياد والتفكير والبنود 

" لممبادئ الدعوةن مرحمة ما يمكن تسميتو بمرحمة "المجاالت. لقد انتقمت ثقافة حقوق اإلنسان م
داتيا، بل وليس فقط والعموميات، إلى مرحمة تممك ىذه الثقافة في غناىا وتطورىا وتشعب مكوناتيا واجتيا

وتأصيل فكر  كمدخل وأداة إلنتاج appropriationذلك، بل أصبح من المطموب اعتماد ىذا التممك 
حقوق اإلنسان في الممارسة المينية لكل فئة من الفئات، وخاصة منيا المؤثرة وذات األدوار اليامة في 

 وحمايتيا.لحقوق اإلنسان النيوض 
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ذا كانت المرجعية الكونية التي اعتمدتيا البشرية لبناء منظومة دولية لحماية حقوق اإلنسان  وا 
تممكيا يستوجب المالءمة والنيوض بيا، كانت محط توافق وتشارك، وأصبحت قاعدة صمبة معتمدة، فإن 

التعميمية ومد  . إن إدماج حقوق اإلنسان في البرامجمجتمعمع أدوار وميام كل فئة ومسؤوليتيا تجاه ال
المربين باألدوات البيداغوجية الالزمة لمقيام بأدوارىم التربوية، تختمف عن تمك المطموبة من القاضي الذي 
يسير عمى احترام القانون وضمان العدل بناء عمى تشريعات والتزامات قانونية دولية من خالل االجتياد 

طور، كما أن ذلك يختمف عن ما ىو مطموب من من ت عرفوفيو، وما الحاصل تراكم الواالنفتاح عمى 
الطبيب أو رجل األمن أو اإلعالمي وغيرىم. إن المطموب في ىذه المرحمة بكل ما تقتضيو من تغيير في 
الثقافة والسموك والممارسة ىو تممك األدوات المعرفية والمساىمة في إنتاج الفكر والممارسة المطموبين 

 اء الميني.لترجمة كل ذلك عمى مستوى األد
من ىنا، فإن الوقاية من التعذيب تطرح ضرورة جعل جميع الفئات، وخاصة تمك المكمفة بإنفاذ  .4

الدولية لمبمد، ومقتضيات تشريعاتيا في ىذا المجال،  تالقانون عمى إلمام تام من جية بااللتزاما
 .داخل البمد وخارجو والممارسات والتجارب الفضمى التي تبمورت بخصوصو

بما فييا  ،إن تعزيز القدرات يتطمب بالضرورة إعادة النظر في برامج التكوين األساسيةلذلك ف
داخل كميات الحقوق، لكي تدمج مستجدات القانون الدولي لحقوق اإلنسان واالجتيادات الفقيية والقضائية 

نية يحتاج إلى تطوير واآلليات الجديدة المحدثة. إن ىذا الربط بين البعد النظري والعممي في الثقافة القانو 
غناء منظومة التكوين الجامعي، ألنيا ىي التي توفر باألساس األطر التي ستمتحق بوظائف إنفاذ  وا 

 قد وفرنا المنطمق التكويني األساسي في ثقافة حقوق اإلنسان.كون نالقانون المتعددة، وبذلك 
المشترك داخل الجامعات، من ولتعزيز ىذا التوجو، ال بد وأن يتم إغناء ىذا التكوين األصمي 

خالل جعل برامج معاىد كل فئة )قضاء، أمن، درك،...( تولي أىمية أكبر لمجانب المتعمق بالممارسة 
 المينية واألدوار المنوطة بكل منيا.

يأخذ في االعتبار متطمبات  عمميإن إدراج ىذه األبعاد سيقوي التكوين األساسي المطموب ببعد 
 تحديات المحمية.و ثقافة حقوقية ذات مرتكز كوني ومرتبطة بأسئمة  إنتاجره في إعادة األداء الميني وأدوا

وفي اعتقادنا أنو ال بد من أن يكتمل ذلك من خالل مواصمة بناء قدرات كل فئة عبر ورشات،  .5
اية وندوات وتداريب وزيارات ميدانية ترافق مستجدات االلتزامات واالختيارات الجديدة لمدولة في مجال الوق

من التعذيب. إن ىذه األشكال في التدريب المستمر تجعل المكمفين بإنفاذ القانون يتابعون تحوالت سياسة 
 عمى المستوى الدولي.المطموب وطنيا، أو الذي تحقق  بمدىم وراىنية الفكر واألداء

عذيب الوقوف عمى المعايير المؤطرة لموقاية من التمن خالل ىذه المحطات،  مجددا وىكذا يمكن
ومراقبة مدى إعماليا، وتقييم آليات االضطالع بيذه األدوار ومدى نجاعة أدائيا، وكيفية تييء مختمف 
الفئات في التعامل البناء معيا خدمة لحماية األشخاص الموضوعين رىن االعتقال أو االحتجاز، ولصون 

 دور ومكانة وأداء المؤسسات المكمفة بذلك.
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والديمقراطية عمى أنو يمكن التفاعل مع  اإلنسانركز دراسات حقوق لقد أبانت تجربة متواضعة لم .6
 منظمة غير حكومية ومؤسسات مكمفة بإنفاذ القانون.ىذه الديناميات بروح تشاركية بين 

من شيئا مجتمعيا من وىكذا انطمق في برنامج حول الحوكمة في المجال األمني يجعل قضايا األ
الحق في الحياة، وفي وضرورة لمتمتع بباقي الحقوق والحريات )حق من حقوق اإلنسان خالل اعتباره 

وسياسة عمومية تتطمب اشراك مكونات مجتمعية مختمفة في  ،حماية الممتمكات...(و التجول، و التظاىر، 
أدائيا كل حسب مجال عممو وأدواره، خاصة في ظل تحوالت وطنية ودولية ضاغطة وتطرح تحديات 

وىذا ما وفر شروط حوار مباشر ومفتوح بين مؤسسات  نسان في آن واحد.خطيرة عمى األمن وحقوق اإل
أمنية ومنظمات المجتمع المدني وىيآت دولية وخبراء مكتب من تجاوز الحواجز التي انبنت عبر مراحل 

 سابقة من الصراع والمواجية.  
ما خاصا مرتبط موضوع التعذيب اىتمامركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية وبعد ذلك، أولى 

بدراسة حول التعذيب في  في البداية داءا ومستجدات. وىكذا قامأبتطورات الموضوع في البمد تشريعا و 
االجتياد القضائي المغربي عمى ضوء االلتزامات الدولية لممغرب وأداء القضاء المغربي، محددا 

صة في مجال تعزيز قدرات الممارسات الفضمى التي تحققت ومواطن الضعف التي تستوجب النيوض، خا
وقد ثم االتفاق مع وزارة العدل آنذاك عمى تعميم  ،القضاة والمحاميين لمنيوض بدور القضاء في ىذا الباب

االطالع ما يقرب القضاة في مختمف المناطق من اجتيادات زمالئيم في الموضوع و وتوزيعيا ىذه الدراسة 
 عمى المستجدات الدولية في ىذا المجال.

ذلك، وضعنا خالصات ىذه الدراسة والحوار الذي نظمناه مع قضاة ومحامين وجامعيين وبعد 
وحقوقيين بخصوصيا، رىن إشارة معيد تكوين القضاة لالستفادة منيا وىو في طور إعادة تقييم برامج 

 تكوينو.
ير بعد مصادقة المغرب عمى البروتوكول االختياري التفاقية مناىضة التعذيب، وضعنا برنامجا غ

عادة اإلدماج لتعزيز قدرات العاممين بالسجون في مجال  مسبوق مع المندوبية العامة إلدارة السجون وا 
يذا المجال. وىكذا المعنية بالوقاية من التعذيب ومتطمبات التعامل مع اآللية الوطنية واآلليات الدولية 

األطباء واألخصائيين وآخر  ةالسجنيتمت بمورة برنامج تدريبي لبناء قدرات مدراء وأطر المؤسسات 
نجازالنفسيين  لكل فئة حول أدوارىا، ومتطمبات تممكيا لممعايير  مواد العاممين بيا من خالل ورشات وا 

 المحددة في المجال، وكيفية التفاعل مع اآلليات.
ى لقد استطاع ىذا البرنامج الذي امتد لسنتين، وىو في مراحمو األخيرة قبل متم السنة الحالية، عم

نتاج دليمين واحد موجو ألطباء السجون والثاني موجو لممدراء واألطر،  11أزيد من  ورشة تدريب وا 
 .داخل السجون نفسيا ونظمت ورشات محاكاة لآللية الوقاية من التعذيب

ان بناء القدرات وتأصيل ثقافة حقوق االنسان في مجال جو حساسية بالغة كالتعذيب، يتطمب 
ا لبناء ثقافة جديدة تترجم التزامات الدولة، وتمكن المكمفين بانفاذ القانون من عمال متواصال ومستمر 
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تحديث معارفيم بخصوص الفكر والممارسة، وتسمح بتقييم دوري لؤلداء قصد تصحيح االختالل متى 
، ضمان لسيادة القانون وحماية الوطن والمواطن وتعزيز الثقة بين مختمف الفرقاء حصل وتطوير المكتسب

 تعاون عمى كسب تحديات كل مرحمة من مراحل البناء المتواصل لدولة الحق والقانون.لم
إننا نعتقد، بأن االجتياد في بناء ثقافة جديدة، وفي مجال صعب، وفي ظرفية معقدة جدا مع 
رساء قواعد في  تحديات كبرى، تتطمب تظافر الجيود، واالستفادة من الخبرات، وبناء جسور الثقة، وا 

ت تسمح بالنيوض برسالة الوقاية من التعذيب من خالل الوقوف عمى متطمبات ذلك، وفي عالقة العالقا
 بتحديات الممارسة المينية لمفئات ذات العالقة المباشرة بالموضوع.

أكيد أنو ليست ىناك وصفة جاىزة وحل سحري لمعالجة األوضاع الخاصة بكل بمد، ولكن ىناك 
والتجارب، وتقوية بناء القدرات، واالستفادة من الطاقات المختصة لكسب امكانات ىائمة لتبادل الخبرات 

 كل مرحمة في مجال ال حدود لو: مجال التثقيف والتدريب.
وفي ىذا التفاعل تكون ثقافة حقوق اإلنسان قد خطت خطوة نوعية في ارتباط بالممارسة 

 د واختياراتو وتحديات واقعو. موبالمينيين وفي عالقة بأسئمة الب
 

 الحبيب بمكوش
 خبير في مجال حقوق االنسان
 رئيس مركز دراسات حقوق االنسان والديمقراطية
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، المفوضية 0 المرحمة عمل خطة - االنسان حقوق مجال في لمتثقيف العالمي البرنامج -

 .0181السامية لحقوق اإلنسان واليونسكو، 
االجتياد القضائي في مجال التعذيب، منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية،  -

0183. 
والصكوك والمعايير الدولية، معاممة السجناء والوقاية من التعذيب، التشريعات الوطنية  -

 .0186منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية، 
دليل لفائدة مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية حول معاممة السجناء والوقاية من التعذيب،  -

 .0186منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية، 
ن التعذيب والرعاية الصحية، منشورات مركز دليل لفائدة أطباء السجون في مجال الوقاية م -

 .0186دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية، 
 
 


