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صادق املغرب عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية يف 21 يونيو 

1993 وبروتوكولها االختياري يف 24 نونرب 2014. ويهدف الربوتوكول االختياري إىل تعزيز حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من التعذيب 

واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عرب وسائل غري قضائية ذات طبيعة وقائية، بناًء عىل زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز. 

وتنص املادة 17 من الربوتوكول بشكل خاص عىل أن تستبقي كل دولة طرف، أو تعني أو تنشأ، يف غضون فرتة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ 

الربوتوكول أو التصديق عليه أو االنضامم إليه آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكرث ملنع التعذيب عىل املستوى املحيل.

وفيام يتعلق بتفاعل املغرب مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ذات الصلة، قام املقرر الخاص املعني بالتعذيب بزيارة قطرية لبالدنا 

الدستورية  التدابري  العديد من  اتخذ املغرب  أكتوبر 2017. كام  للمغرب يف  التعذيب زيارة  الفرعية ملنع  اللجنة  يف شتنرب 2011، كام أجرت 

والترشيعية واملؤسسية ملكافحة التعذيب ومنعه. وشمل ذلك اعتامد دستور عام 2011 الذي يجرم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، مبا يف 

ذلك التعذيب يف املادة 22. كام نص القانون الجنايئ وقانون املسطرة الجنائية عىل تجريم التعذيب قبل سنة 2011.

ويف فرباير 2018، اعتمد الربملان بغرفتيه وباإلجامع القانون 15.76 الذي يقيض بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان. ويوسع هذا 

القانون إىل حد كبري من صالحيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف شقها الحاميئ، من خالل إنشاء ثالث آليات داخل املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان، مبا يف ذلك اآللية الوقائية الوطنية للوقاية من التعذيب. 

وبشكل أكرث تحديداً، تم تخصيص فرع من القانون )من املادة 13 إىل املادة 17( لصالحيات اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تختص 

بدراسة وضعية وواقع األشخاص املحرومني من حريتهم من خالل القيام بزيارات منتظمة ملختلف أماكن االحتجاز. كام أن لديها حرية الولوج 

إىل هذه األماكن وصياغة التوصيات واملقرتحات ذات الصلة التي من شأنها تحسني القانون واملامرسة. وباإلضافة إىل ذلك، ينص هذا القانون عىل 

التعاون والتشاور واملساعدة املتبادلة مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب التابعة لألمم املتحدة، وإجراء مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني 

من حريتهم، وحامية الذين قاموا بتبليغ أية معلومات أو معطيات إىل اآللية، كام ينص عىل رسية هذه املعلومات. وعالوة عىل ذلك، فإن القانون 

ينص عىل متتع منسق اآللية الوطنية وأعضائها من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له.

6 دجنرب  اإلنسان يف  لحقوق  الوطني  للمجلس  كرئيسة جديدة  بوعياش،  آمنة  السيدة  تعيني  تطور هو  آخر  كان  املؤسسايت،  املستوى  وعىل 

2018، وتجري حاليا مشاورات بغرض تعيني أعضاء املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وكذا آلياته الجديدة مبا يف ذلك اآللية الوطنية للوقاية من 

التعذيب.

وقد شكل إنشاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب يف املغرب استجابًة للعديد من التوصيات املقدمة من فاعلني وطنيني ودوليني، فقد دعا 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، منذ إنشائه، إىل اتباع مقاربة شاملة ملنع التعذيب وتجرميه، ونرش العديد من التقارير واملذكرات بشأن حامية 

حقوق اإلنسان، أبرزها تقريره الخاص باألوضاع يف املؤسسات السجنية، الذي صدر يف 30 أكتوبر 2012، والذي أوىص بالتصديق عىل الربوتوكول 

التعذيب وغريه من رضوب  التعذيب. كام تعبأ املجتمع املدين املغريب منذ عدة سنوات ملكافحة  للوقاية من  آلية وطنية  االختياري وإنشاء 

املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وتم تشكيل تحالفات وشبكات جمعوية تدعو إىل منع التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية فعالة.
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كام وجهت اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان )1( توصيات مامثلة للمغرب، مع الرتكيز عىل رضورة إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب مبا 

يتامىش مع الربوتوكول االختياري، وعىل رضورة ضامن استقالليتها وفعاليتها وتزيدها باملوارد الكافية حتى تتمكن من تنفيذ واليتها عىل نحو 

فعال. كام أوصت هذه اآلليات املغرب باتخاذ إجراءات ملتابعة النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وتجدر اإلشارة أيًضا إىل أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان قد ساهم يف تنظيم تكوينات ملوظفيه وللمجتمع املدين واملوظفني املكلفني بإنفاذ 

القانون من خالل املعهد الوطني للتكوين يف مجال حقوق االنسان – ادريس بنزكري،  أو من خالل الندوات وورش العمل التي نظمت يف جميع 

أنحاء املغرب بالتعاون مع رشكاء وطنيني ودوليني.

ويف إطار املسلسل العام لتأسيس هذه اآللية، فإن الخطوة املتبقية اآلن هي تفعيل هذه اآللية يك تقوم مبامرسة الصالحيات املخولة لها قانونا. 

ويف هذا السياق، ينظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف 12 أبريل 2019 لقاء تواصليا مبقره مبدينة الرباط لعرض التقدم املحرز وتحديد 

املامرسات الجيدة يف هذا املجال. وسيشارك يف هذا اللقاءات الفاعلني املعنيني عىل املستوى الوطني والدويل.

1 - تشمل هذه اآلليات هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة )لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب( ، واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة )املقرر الخاص املعني بالتعذيب والفريق 

العامل املعني باالحتجاز التعسفي( واالستعراض الدوري الشامل.
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15.00 - 14.45

استقبال وتسجيل املشاركني

 15.15 - 15.00

نظرة عامة عن التقدم املحرز من أجل إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب 

 السيدة أمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

 

15.30 – 15.15

 كلمة السيد أحمد شوقي بنيوب، املندوب الوزاري املكلف بحقوق اإلنسان

 كلمة السيد محمد  عبد النبوي، رئيس النيابة العامة

15.45 - 15.30

اسرتاحة شاي

16.00 - 15.45

املامرسات الفضىل الشتغال اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب

املتحدثة الرئيسية: السيدة كاثرين بوليت، عضوة لجنة األمم املتحدة الفرعية ملنع التعذيب

16.50 - 16.00

تعقيبات  الخرباء

 السيد ماركوس جايكر، رئيس قسم،مجلس أوروبا ؛

 السيدة باربارا بريناث، األمينة العامة، جمعية منع التعذيب ؛

 السيدة ياسمني شمس، منسقة برنامج الرشق األوسط وشامل إفريقيا، جمعية منع التعذيب ؛

 السيدة الغوت سيسيل، مديرة الربامج، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ؛

 الدكتور هشام بنيعيش، طبيب رشعي ؛

 الدكتور عمر بطاس، طبيب نفيس.

17.40 - 16.50

مناقشات تفاعلية مع املشاركني

18.00 - 17.40

خالصات
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