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 مقدمة. 1
أنه مةن شةةمةل متعمةةد عأي يقصةد بالتعةةذيب »: التةةايلك هاتفاقيةة مناهضةة التعةةذيب تعرفةإن 

 ضاغةر ألك لةوذ ة،قليةعأو ة دنيةبء كانةت اسةو  ،أو معانةاة شةديدة دلةاً أا مةخص شأن يلحق ب
معاقبتةةه علةةى عمةةل  أو ،ى معلومةةات أو اعةةًتالاحلصةةول منةةه أو مةةن طةةرل  الةة  علةة مثةةل

ارتكبه أو يشتبه يف ارتكابه من قبله هو أو من قبةل طةرل  الة ، أو إرهابةه أو إجبةار  علةى 
و آلي سةةةبب قةةةائم علةةةى أسةةةاس دتييةةةز مةةةن آي نةةةو ، وذلةةةك أ ، لةةةهةةةو أو طةةةرل  ا طاعةةةةال

مةن ن ذعةاإأو  ةقةوافمأو  ضيتحةر بعندما يكةون هةذا األآ آو ادلعانةاة قةد أ حلقةت بالشةخص 
يشةةةةمل التعةةةةذيب األآ أو ادلعانةةةةاة  وال. خةةةةر سثةةةةل سةةةةلطة رمسيةةةةةآخص شةةةةأو  رمسةةةةي لسةةةة و م

 «.يت تأتى مصادفة مع عقوبات قانونيةلو اأثل جزءا من، يت دتالناش ة عن، أو ال
إن اجلزائةةةر صةةةدىقت علةةةى عشةةةرات مةةةن االتفاقيةةةات وادلعاهةةةدات جةةةزء كبةةةري منهةةةا تتعلةةةق 

وهذ  ادلستندات للقانون الةدويل معظمهةا . مكافحة التعذيب خاصةً حبقوق اإلنسان عامًة و 
يف دسةةتور  281، الةةيت أصةةبحت ادلةةادة 2838مةةن دسةةتور  218ملزمةةة قانونيةةاً ألن ادلةةادة 

ادلعاهدات اليت يصةادق عليهةا رئةيجل اجلمهوريةة، حسةب الشةروط »، تنص على أن 2888
بةني ادلعاهةدات الدوليةة ادلصةادقة  إن مبةدأ االتسةاق« .ادلنصوص عليها، تسمو على القةانون

من طرل اجلزائةر والقةانون احمللةي ومبةدأ س ةلطان هةذ  ادلعاهةدات كال ةا اعةًتل  ةم ا لةجل 
ونظةةرا لكةةون أيةةة اتفاقيةةة بعةةد ادلصةةادقة عليهةةا ونشةةرها، »: 2838الدسةةتوري حيةة  قةةال يف 

السةمو علةى  مةن الدسةتور سةلطة 218تندرج يف القانون الوطين، وتكتسةب ققتضةى ادلةادة 
   «.القوانني، وختول كل مواطن جزائري أن يتذر   ا أمام اجلهات القضائية

أما يف ما خيص توافق هذ  االتفاقيات وادلعاهدات الدولية مع الشريعة اإلسالمية الغرَّاء، 
 فيقةةةول زلمةةةد شةةةريف بسةةةيوين، يف دراسةةةة معمقةةةة حةةةول مصةةةادر الشةةةريعة اإلسةةةالمية ومحايةةةة

االتفاقيةةةات الدوليةةةة مةةةا دامةةةت »طةةةار العدالةةةة اجلنائيةةةة يف اإلسةةةالم، أن حقةةةوق اإلنسةةةان يف إ
حتمي نفجل احلقوق اليت حتميها الشريعة، فلةيجل هنةاك مةا سنةع أيىةة دولةة إسةالمية أو مسةلمة 

   «.أن توقِّع على أيىة اتفاقية حلماية حقوق اإلنسان

 

 .يتعلق بقانون االنتخابات( 2838غشت  18) 2828زلرم  23مؤرخ يف  -م د-ق.ق-2قرار رقم     
حقوق اإلنسان يف إطار العدالةة اجلنائيةة يف اإلسةالم، مقةال  زلمود شريف بسيوين، مصادر الشريعة اإلسالمية ومحاية    

دراسةةةات : ، ا لةةةد الثالةةة حقةةةوق اإلنسةةةانوزيةةةر، .  . الةةةدقاق و . س. بسةةةيوين وم. ش. نشةةةر يف كتةةةاب مةةةن إعةةةداد م
 .88. عن العاآ العريب، دار العلم للماليني، ص تطبيقية
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يب هةةةو عمةةةل إن ِإخبةةةار القةةةارئ اجلزائةةةري بنصةةةوص بادلعاهةةةدات بشةةةأن مناهضةةةة التعةةةذ
ضةةروري ومهةةم ألن النظةةام اجلزائةةري احةةًتس مةةن نشةةر ادلعاهةةدات الدوليةةة الةةيت ختةةص حقةةوق 
اإلنسان وجتنب عن شرحها للمواطن حىت يعرل حقوقه ويتذر   ةا أمةام اجلهةات القضةائية 

: إن الكلمةةةةةة اجلوهريةةةةةةة يف االقتبةةةةةاس مةةةةةةن قةةةةةرار ا لةةةةةجل الدسةةةةةةتوري أعةةةةةال  هةةةةةةي. ادلختصةةةةةة
م أن اجلزائةةةر صةةةدىقت علةةةى اتفاقيةةةة مكافحةةةة التعةةةذيب وعلةةةى ادليثةةةاق فمةةةثالً رغةةة .«نشةةةرها»

، آ ينشةةر الةةنظم نصةةوص هةةذ  2838سةةبتم   21الةةدويل للحقةةوق ادلدنيةةة والسياسةةية يف 
، وهةذا إالى (2888ف ايةر  18ليوم  22يف اجلريدة الرمسية رقم )سنوات  3ادلعاهدة إالى بعد 

ل إىل إحباط سياسة تعمةيم اجلهةل بةاحلقوق فإذن هذا التدوين يهد. بعد ضغط دويل قوي
الةةةيت خططتهةةةا الطغمةةةة العسةةةكرية، وهةةةذا بتوعيةةةة ادلةةةواطن بادلسةةةتندات القانونيةةةة الدوليةةةة الةةةيت 

 .حتمي حقه يف السالمة اجلسدية وادلعنوية
إن معرفة القوانني الدولية ادللزمة علةى الدولةة اجلزائريةة أصةبحت أمةراً ضةرورياً، السةيما أن 

ضةةائي اجلزائةةري هةةو شةةريك يف القمةةع وجةةرائم الدولةةة، والقةةانون احمللةةي عةةاجز عةةن النظةةام الق
 .أو ادلعنوية/االعًتال حبقوق ادلواطنني الذين انتهكت سالمتهم اجلسدية و

 مستندات عامة لحقوق اإلنسان. 8
اإلعالن هو مستند من مستندات القانون الدويل غري ملةزم قانونةاً، ولكنةه  ةدد ادلعةايري الةيت 

 .ب تتعهد الدول باحًتامهاجي

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 1.8
، اعتمدت اجلمعيةة العامةة لممةم ادلتحةدة اإلعةالن العةادلي حلقةوق 0491ديسم   01يف 

ال ي عةةةةرض أي إنسةةةةان للتعةةةةذيب وال »: مةةةةن اإلعةةةةالن 5ادلةةةةادة وتقةةةةول . اإلنسةةةةان وأصةةةةدرته
 «.احلاطة بالكرامة للعقوبات أو ادلعامالت القاسية أو الوحشية أو

 نسان في اإلسالمالبيان العالمي عن حقوق اإل. 8.8
مةةن  12صةةدر هةةذا البيةةان عةةن ادلةةؤدتر اإلسةةالمي العةةادلي حلقةةوق اإلنسةةان ادلنعقةةد يف بةةاريجل 

 .م2832سبتم   28هة ادلوافق 2882ذي القعدة 
إن : "دلةتهمال جيوز تعذيب ا ةرم فضةال عةن ا( أ»: ، حق احلماية من التعذيب 8الفقرة 

كمةةةا ال جيةةةوز محةةةل الشةةةخص (. روا  اخلمسةةةة" )اهلل يعةةةذب الةةةذين يعةةةذبون النةةةاس يف الةةةدنيا
إن اهلل وضةةع عةةن : "عةةًتال ميرسةةة آ يرتكبهةةا، وكةةل مةةا ينتةةز  بوسةةائل اإلكةةرا  باطةةلالعلةةى ا
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مهما كانت ( ؛ ب(بن ماجة بسند صحيحاروا  " )أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
ته، وكرامتةةةه اآلدميةةةة تظةةةل يلفةةةرد، فكيفمةةةا كانةةةت عقوبتهةةةا ادلقةةةدرة شةةةرعا، فةةةإن إنسةةةانجرسةةةة ا
 «.مصونة

 مستندات عالمية لمكافحة التعذيب. 8
 .االتفاقية هي مستند من مستندات القانون الدويل  دد االلتزامات ادللزمة قانوناً للدول

 حماية من للتعذيب للاألمم المتحدة  إعالن. 1.8
إعةةالن األمةةم ادلتحةةدة اخلةةاص حبمايةةة  يةةع األشةةخاص مةةن التعةةرض للتعةةذيب  مةةن 8ادلةةادة 

ال جيةوز ألي دولةة »: وغري  من ضروب ادلعاملة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةانية أو ادلهينةة
أن تسةةةةمح بالتعةةةةذيب أو غةةةةري  مةةةةن ضةةةةروب ادلعاملةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةية أو الالإنسةةةةانية أو 

 «.ادلهينة

 اهضة التعذيباتفاقية من. 8.8
مناهضة التعذيب وغري  من ضروب ادلعاملةة أو العقوبةة القاسةية صدىقت اجلزائر على اتفاقية 

ناهضةةةةةة التعةةةةةذيب دلتفاقيةةةةةة إن هةةةةةذ  اال. 2838سةةةةةبتم   21يف  أو الالإنسةةةةةانية أو ادلهينةةةةةة
ودخلةةت إىل حيةةز التنفيةةذ  2838اعتمةةد ا اجلمعيةةة العامةةة لممةةم ادلتحةةدة باإل ةةا  يف عةةام 

 .2838 عام يف
تتخةذ كةل دولةة طةرل إجةراءات تشةريعية أو إداريةة »جيةب أن  تفاقيةةلال 1حسب ادلادة 

أو قضةةةةةةائية فعالةةةةةةة أو أيةةةةةةة إجةةةةةةراءات أخةةةةةةرى دلنةةةةةةع أعمةةةةةةال التعةةةةةةذيب يف أي إقلةةةةةةيم خيضةةةةةةع 
ال جيةةوز التةةذر  بأيةةة ظةةرول اسةةتثنائية أيىةةا  »، كمةةا تةةنص علةةى أنةةه «الختصاصةةها القضةةائي

الظةةةرول حالةةةة حةةةرب أو  ديةةةدا بةةةاحلرب أو عةةةدم اسةةةتقرار كانةةةت، سةةةواء أكانةةةت هةةةذ  
،  «سياسةةي داخلةةي أو أيةةة حالةةة مةةن حةةاالت الطةةوارئ العامةةة األخةةرى كمةة ر للتعةةذيب

ال جيوز التذر  باألوامر الصادرة عن مةوظفني أعلةى مرتبةة أو عةن سةلطة عامةة  »كما أنه 
 «.كم ر للتعذيب

من كةل دولةة طةرل أن تكةون  يةع تضة (2»: ذلةذ  االتفاقيةة جيةب أن 8وحسب ادلادة 
أعمةةال التعةةذيب جةةرائم قوجةةب قانوىةةا اجلنةةائى، وينطبةةق األمةةر ذاتةةه علةةى قيةةام أي شةةخص 
بأيةةةة زلاولةةةةة دلمارسةةةةة التعةةةةذيب وعلةةةةى قيامةةةةه بةةةةأي عمةةةةل آخةةةةر يشةةةةكل تواطةةةةؤا ومشةةةةاركة يف 
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جتعل كل دولة طرل هةذ  اجلةرائم مسةتوجبة للعقةاب بعقوبةات مناسةبة تأخةذ ( 1؛ التعذيب
 «. االعتبار طبيعتها اخلطريةيف

تضةةمن كةةل دولةةة طةةرل قيةةام سةةلطا ا ادلختصةةة »لالتفاقيةةة جيةةب أن  21لمةةادة اسةتناداً ل
بةةأجراء حتقيةةق سةةريع ونزيةةه كلمةةا وجةةدت أسةةباب معقولةةة تةةدعو إىل االعتقةةاد بةةان عمةةال مةةن 

لمةادة ووفةق ل« .أعمال التعذيب قد ارتكةب يف أي مةن األقةاليم اخلاضةعة لواليتهةا القضةائية
تضةةةمن كةةةل دولةةةة طةةةرل ألي فةةةرد يةةةدعى بأنةةةه قةةةد تعةةةرض للتعةةةذيب يف أي »جيةةةب أن  28

إقلةةيم خيضةةع لواليتهةةا القضةةائية، احلةةق يف أن يرفةةع شةةكوى إىل سةةلطا ا ادلختصةةة ويف تنظةةر 
وينبغةي اختةاذ اخلطةوات الالزمةة لضةمان . هذ  السلطات يف حالته على وجه السرعة وبنزاهة

هود من كافة أنوا  ادلعاملة السي ة أو التخويف نتيجة لشكوا  أو محاية مقدم الشكوى والش
 «.ألي أدلة تقدم

تتعهةةد كةةل دولةةة طةةرل بةةان دتنةةع،يف أي إقلةةيم خيضةةع لواليتهةةا  (2»: 28 ادلةةادةوتقةةول 
القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال ادلعاملة أو العقوبة القاسةية أو الالإنسةانية أو 

، عندما يرتكةب موظةف عمةومي 2 حد التعذيب كما حددته ادلادة ادلهينة اليت ال تصل إىل
أو شخص آخر يتصرل بصفة رمسية هذ  األعمال أو  رص علةى ارتكا ةا، أو عنةدما تةتم 

تنطبةةةةةةةةةةق بوجةةةةةةةةةةه خةةةةةةةةةةاص االلتزامةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةواردة يف ادلةةةةةةةةةةواد . قوافقةةةةةةةةةةة أو بسةةةةةةةةةةكوته عليهةةةةةةةةةةا
ارة إىل غةةةةري  مةةةةن وذلةةةةك باالستعاضةةةةة عةةةةن اإلشةةةةارة إىل التعةةةةذيب باإلشةةةة 28،22،21،28

ال ختةةةةل أحكةةةةام هةةةةذ   (1؛ ضةةةةروب ادلعاملةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةية أو الالإنسةةةةانية أو ادلهينةةةةة 
االتفاقيةة بأحكةةام أي صةك دويل آخةةر أو قةانون وطةةين  ظةر ادلعاملةةة أو العقوبةة القاسةةية أو 

 «.الالإنسانية أو ادلهينة أو يتصل بتسليم ا رمني أو طردهم

 لخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي ا. 8.8
سةةةةبتم   21يف  العهةةةةد الةةةةدويل اخلةةةةاص بةةةةاحلقوق ادلدنيةةةةة والسياسةةةةيةصةةةةدىقت اجلزائةةةةر علةةةةى 

اعتمةةدت اجلمعيةةة العامةةة لممةةم ادلتحةةدة . هةةذا العهةةد ملةةزم قانونةةا للدولةةة اجلزائريةةة. 2838
 .2888، ودخل إىل حيز التنفيذ يف عام 2888العهد الدويل يف عام هذا 

ال يعرض أي إنسةان للتعةذيب وال للعقوبةات »من العهد على أن  ادلادة اخلامسةض تفر 
مةن القسةم  8ادلةادة كمةا تقةول « .ة أو الوحشةية أو احلاطةة بالكرامةةأو ادلعامالت القاسي

ال جيةةوز إخضةةا  أي فةةرد للتعةةذيب أو لعقوبةةة أو معاملةةة قاسةةية أو غةةري إنسةةانية »: الثةةاين أنةةه
صةةوص فإنةةه ال جيةةوز إخضةةا  أي فةةرد دون رضةةائه احلةةر للتجةةةارب أو مهينةةة وعلةةى وجةةه اخل
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ي عامةةل  يةةع »فتةةنص علةةى أن لعهةةد ل مةةن القسةةم الثةةاين 28ادلةةادة أمةةا « .الطبيةةة أو العلميةةة
 «.األشخاص احملرومني من حريا م معاملة إنسانية مع احًتام الكرامة ادلتأصلة يف اإلنسان

 حقوق النساء واألطفالمستندات متعلقة بالتمييز العنصري و . 8.8

 االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصريالتعذيب يف  إحظار .3.4.1
سةبتم   28يف  االتفاقية الدولية للقضاء على كةل أشةكال التمييةز العنصةريصدىقت اجلزائر 

اعتمةةدت اجلمعيةةة العامةةة لممةةم . هةةذا االتفاقيةةة ملزمةةة قانونةةا علةةى الدولةةة اجلزائريةةة. 2881
 .2888ودخلت إىل حيز التنفيذ يف عام  2885تحدة هذ  االتفاقية يف عام ادل

مةن هةذ  االتفاقيةة،  1دتاشياً مع االلتزامات األساسةية الةواردة يف ادلةادة »: 5تقول ادلادة 
بضةةمان حةةق كةةل شةةخص دون دتييةةز علةةى أسةةاس العنصةةر، أو  ]...[ تتعهةد الةةدول األطةةرال

، يف ادلساواة أمام القانون، وخصوصاً يف التمتع باحلقوق اللون، أو األصل القومي أو العرقي
احلةةق يف التمتةةع بسةةالمة شخصةةه ومحايةةة الدولةةة لةةه مةةن العنةةف أو األذى اجلسةةدي،  :التاليةةة

 «.سواء أحلقه به مسؤولون حكوميون أو أي رلموعة أو مؤسسة

 اإلعالن العادلي اخلاص بالقضاء على العنف ضد ادلرأة. 3.4.1
للنسةةاء احلةةق يف »: إلعةةالن العةةادلي اخلةةاص بالقضةةاء علةةى العنةةف ضةةد ادلةةرأةل 8ادلةةادة تقةةول 

التمتةةع علةةى قةةدم ادلسةةاواة ميميةةع حقةةوق اإلنسةةان واحلريةةات األساسةةية يف ا ةةال السياسةةي، 
ومن . واالقتصادي، واالجتماعي، والثقايف، وادلدين، أو أي رلال آخر، ومحاية تلك احلقوق

احلق يف عدم التعرض للتعذيب، أو غري  من ضروب ادلعاملة ( ح) ]...[  :بني هذ  احلقوق
 «.أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة

 اتفاقية حقوق الطفلالتعذيب يف  إحظار. 1.4.1
اجلمعيةةة  االتفاقيةةة اعتمةةدتو . 2888أبريةةل  28حقةةوق الطفةةل يف اتفاقيةةة صةةدىقت اجلزائةةر 

هةةةةذا  .2888ودخلةةةةت إىل حيةةةةز التنفيةةةةذ يف عةةةةام ، 2838العامةةةةة لممةةةةم ادلتحةةةةدة يف عةةةةام 
أال ي عةةرض »جيةةب  التفاقيةةةل 88ادلةةادة حسةةب . االتفاقيةةة ملزمةةة قانونةةا علةةى الدولةةة اجلزائريةةة

أي طفةةةةل للتعةةةةةذيب أو لغةةةةري  مةةةةةن ضةةةةروب ادلعاملةةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةةية أو الالإنسةةةةةانية أو 
 «.ادلهينة
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 معايير معاملة األشخاص المحتجزين. 5.8
ليسةةةةةت ذلةةةةةا مةةةةةةا « إعةةةةةالن»أو « قواعةةةةةد»أو  «رلموعةةةةةة مبةةةةةادئ»سةةةةةمى الةةةةةيت تيري ادلعةةةةةاإن 

 –حسةب منظمةة العفةو الةدويل  –للمعاهدات من سلطة قانونية، لكن ذلةا قةوة حجيةة ألن 
صةةةدور كةةةل معيةةةار منهةةةا جةةةاء تتوجيةةةاً لعمليةةةة تفاوضةةةية بةةةني احلكومةةةات اسةةةتغرقت سةةةنوات »

مثةةةل اجلمعيةةةة العامةةةة لممةةةم ادلتحةةةدة،  طويلةةةة، وأن كةةةل منهةةةا اعتمدتةةةه هي ةةةة سياسةةةية كةةة ى،
وبسةبب هةذا الثقةل السياسةي، يةرى الكثةريون أىةا . وعادة مةا يكةون ذلةك بإ ةا  األصةوات

وأحيانا يةأ  إصةدار هةذا النةو  مةن ادلعةايري ليؤكةد رلةدداً مبةادئ اعتة ت . ملزمة كادلعاهدات
 «.العرل الدويل بالفعل ملزمة من الناحية القانونية جلميع البلدان قوجب قانون

 مبادئ األمم ادلتحدة ادلتعلقة حبماية األشخاص .3.5.1
رلموعةةة ادلبةةادئ اخلاصةةة حبمايةةة  يةةع األشةةخاص الةةذين يتعرضةةون ألي شةةكل مةةن أشةةكال 

، وقد اعتمد ا اجلمعيةة العامةة بإ ةا  األصةوات يف (رلموعة ادلبادئ)االحتجاز أو السجن 
عية مةن ادلعةايري ادلعةًتل  ةا بشةأن سةبل معاملةة ، وهي حتتوي على رلموعة مرج2833عام 

وحتةةةدد ادلبةةةادئ مفةةةاهيم قانونيةةةة . السةةةجناء واحملتجةةةزين، وهةةةي صةةةاحلة للتطبيةةةق يف كةةةل دولةةةة
 .وإنسانية أساسية، وتستخدم كدليل يسًتشد به ادلشرعون يف صياغة القوانني الوطنية

ايةة  يةع األشةخاص الةذين رلموعة مبادئ األمةم ادلتحةدة ادلتعلقةة حبممن  8ادلبدأ يقول 
ال جيةةةوز إخضةةةا  أي شةةةخص »: يتعرضةةةون ألي شةةةكل مةةةن أشةةةكال االحتجةةةاز أو السةةةجن

يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن للتعذيب أو غري  من ضروب ادلعاملةة 
 «.أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة

 ءالقواعد النموذجية الدنيا دلعاملة السجنا .3.5.1
القواعةةةد النموذجيةةةة الةةةدنيا دلعاملةةةة السةةةجناء قةةةد اعتمةةةدها مةةةؤدتر األمةةةم ادلتحةةةدة دلنةةةع اجلرسةةةة 
ومعاملة ا رمني وصدق عليها ا لجل االقتصادي واالجتمةاعي التةابع لممةم ادلتحةدة، وهةي 

ويف عةام . حتدد األمور ادلقبولة بوجه عام كمبةادئ وأعةرال حسةنة يف رلةال معاملةة السةجناء
دعت اجلمعية العامة لممم ادلتحدة الدول األعضاء لتنفيذ هذ  القواعد وإدراجها ، 2882

 .يف تشريعا ا الوطنية
القواعةةةد النموذجيةةةة الةةةدنيا دلعاملةةةة السةةةجناء الصةةةادرة عةةةن مةةةن رلموعةةةة  82القاعةةةدة إن 

العقوبةةة اجلسةةدية والعقوبةةة بالوضةةع يف زنزانةةة مظلمةةة، وأيةةة »: تةةنص علةةى أن األمةةم ادلتحةةدة
 «.وبة قاسية أو ال إنسانية أو حاطة بالكرامة زلظورة كلياً كعقوبات تأديبيةعق
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 قواعد خاصة حبماية األحداث احملرومني من حريتهم  .1.5.1
: اإلحظةةار التةةايل قواعةةد األمةةم ادلتحةةدة اخلاصةةة حبمايةةة األحةةداث احملةةرومني مةةن حةةريتهممةةن 

العةةاملني يف أي مؤسسةةة أن يقةةوم  ال جيةةوز ألي فةةرد مةةن العةةاملني يف منشةةأة االحتجةةاز أو»
بةةةأي عمةةةل مةةةن أعمةةةال التعةةةذيب أو أي شةةةكل خشةةةن أو قةةةاس أو الإنسةةةاين أو مهةةةني مةةةن 
أشكال ادلعاملة أو العقوبة أو اإلصالح أو التأديب مهما كانت الذرائع أو الظرول، أو أن 

 «. رض عليه، أو أن يتغاضى عنه
حبمايةةةةة األحةةةةداث احملةةةةرومني مةةةةن  قواعةةةةد األمةةةةم ادلتحةةةةدة اخلاصةةةةةمةةةةن  88ادلةةةةادة تقةةةةول 

كةةل اإلجةةراءات التأديبيةةة الةةيت دتثةةل معاملةةة قاسةةية أو الإنسةةانية أو مهينةةة زلظةةورة »: حةةريتهم
قطعيةةاً، قةةا يف ذلةةك العقوبةةة اجلسةةدية، أو العقوبةةة بالوضةةع يف زنزانةةة مظلمةةة، أو احلةةبجل يف 

اجلسةةةدية أو  مكةةةان مغلةةةق أو احلةةةبجل االنفةةةرادي، أو أي عقوبةةةة أخةةةرى قةةةد تعةةةرض الصةةةحة
 «.العقلية للحدث ادلعين للخطر

 مستندات القانون اإلنساني. 6.8
الةةيت  2888توجةةد ضةةمانات للمحاكمةةة العادلةةة يف نصةةوص اتفاقيةةات جنيةةف األربةةع لعةةام 

حتمي السكان ادلدنيني واحملاربني يف أزمان احلروب، خاصة إبان ادلنازعات ادلسلحة الدولية، 
اتفاقيةةة جنيةةف بشةةأن إن  .خليةةة ادلسةةلحة، مثةةل احلةةروب األهليةةةوكةةذلك أ نةةاء ادلنازعةةات الدا

 .ملزمة على الدولة اجلزائرية اليت صدقتها محاية األشخاص ادلدنيني يف وقت احلرب
يف حالةةة قيةةام نةةزا  مسةةلح لةةيجل لةةه طةةابع دويل يف »: تفاقيةةةمةةن هةةذ  اال 8ادلةةادة تقةةول 

يف النةةزا  بةةأن يطبةةق كحةةد أدين  أراضةةي أحةةد األطةةرال السةةامية ادلتعاقةةدة، يلتةةزم كةةل طةةرل
األشخاص الةذين ال يشةًتكون مباشةرة يف األعمةال العدائيةة، قةن فةيهم . 2 :األحكام التالية

أفةةةراد القةةةوات ادلسةةةلحة الةةةذين ألقةةةوا عةةةنهم أسةةةلحتهم، واألشةةةخاص العةةةاجزون عةةةن القتةةةال 
ل بسةةةةبب ادلةةةةرض أو اجلةةةةرح أو االحتجةةةةاز أو ألي سةةةةبب آخةةةةر، يعةةةةاملون يف  يةةةةع األحةةةةوا

معاملةةة إنسةةانية، دون أي دتييةةز ضةةار يقةةوم علةةي العنصةةر أو اللةةون، أو الةةدين أو ادلعتقةةد، أو 
وذلةةذا الغةةرض، حتظةةر األفعةةال التاليةةة  .اجلةةنجل، أو ادلولةةد أو الثةةروة أو أي معيةةار شلا ةةل آخةةر

( أ) :فيمةةا يتعلةةق باألشةةخاص ادلةةذكورين أعةةال ، وتبقةةي زلظةةورة يف  يةةع األوقةةات واألمةةاكن
ء علةةي احليةةاة والسةةالمة البدنيةةة، وتاصةةة القتةةل ميميةةع أشةةكاله، والتشةةويه، وادلعاملةةة االعتةةدا

االعتةةةداء علةةةي الكرامةةةة الشخصةةةية، وعلةةةي ( ج)؛ أخةةةذ الرهةةةائن( ب)القاسةةةية، والتعةةةذيب،
إصةةةةدار األحكةةةةام وتنفيةةةةذ العقوبةةةةات دون ( د)؛ األخةةةةص ادلعاملةةةةة ادلهينةةةةة واحلاطةةةةة بالكرامةةةةة
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كمةةةةة مشةةةةكلة تشةةةةكيال قانونيةةةةا، وتكفةةةةل  يةةةةع الضةةةةمانات إجةةةةراء زلاكمةةةةة سةةةةابقة أمةةةةام زل
 « .القضائية الالزمة يف نظر الشعوب ادلتمدنة

حتظةةةر األطةةةرال السةةةامية ادلتعاقةةةدة صةةةراحة  يةةةع »: مةةةن االتفاقيةةةة فتقةةةول 81ادلةةةادة أمةةةا 
التدابري اليت من شأىا أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لمشخاص احملميني ادلوجةودين حتةت 

وال يقتصةةةةةر هةةةةةذا احلظةةةةةر علةةةةةي القتةةةةةل والتعةةةةةذيب والعقوبةةةةةات البدنيةةةةةة والتشةةةةةويه . اسةةةةةلطته
والتجارب الطبية العلميةة الةيت ال تقتضةيها ادلعاجلةة الطبيةة للشةخص احملمةي وحسةب، ولكنةه 

 «.يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام  ا وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون
هةةةةي الةةةةيت  سةةةةيمة الةةةةيت تشةةةةري إليهةةةةا ادلةةةةادة السةةةةابقةادلخالفةةةةات اجل»: 288ادلةةةةادة تقةةةةول 

: تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقًتفت ضد أشخاص زلميني أو شلتلكات زلمية باالتفاقية
القتل العمةد، والتعةذيب أو ادلعاملةة الالإنسةانية، قةا يف ذلةك التجةارب اخلاصةة بعلةم احليةاة، 

السةةةالمة البدنيةةةة أو الصةةةحة، والنفةةةي أو وتعمةةةد إحةةةداث آالم شةةةديدة أو اإلضةةةرار اخلطةةةري ب
النقل غري ادلشةرو ، واحلجةز غةري ادلشةرو ، وإكةرا  الشةخص احملمةي علةي اخلدمةة يف القةوات 
ادلسلحة بالدولة ادلعادية، أو حرمانه من حقه يف أن  اكم بصورة قانونية وغري متحيزة وفقةا 

ري واغتصاب ادلمتلكةات علةي  ةو للتعليمات الواردة يف هذ  االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدم
 «.ال ت ر  ضرورات حربية وعلي نطاق كبري بطريقة غري مشروعة وتعسفية

 معايير مهنية. 7.8

 مدونة لقواعد سلوك ادلوظفني ادلكلفني بإنفاذ القوانني. 3.7.1
دونةةة لقواعةةد سةةلوك ادلةةوظفني ادلكلفةةني بإنفةةاذ القةةوانني الصةةادرة عةةن األمةةم دل 5تقةةول ادلةةادة 

ال جيةةوز ألي موظةةف مةةن ادلةةوظفني ادلكلفةةني بإنفةةاذ القةةوانني أن يقةةوم بةةأي عمةةل »: دلتحةةدةا

 

   تتعهةد األطةرال السةامية ادلتعاقةدة بةأن تتخةذ أي إجةراء تشةريعي »: الةيت تشةرط مةا يلةي 288ادلةادة ادلادة السةابقة هةي
يلةةزم لفةةرض عقوبةةات جزائيةةة فعالةةة علةةي األشةةخاص الةةذين يقًتفةةون أو يةةأمرون بةةاقًتال إحةةدى ادلخالفةةات اجلسةةيمة ذلةةذ  

يلتةةزم كةةل طةةرل متعاقةةد قالحقةةة ادلتهمةةني بةةاقًتال مثةةل هةةذ  ادلخالفةةات اجلسةةيمة أو  .االتفاقيةةة، ادلبينةةة يف ادلةةادة التاليةةة
ولةةه أيضةةا، إذا فضةةل ذلةةك، وطبقةةا ألحكةةام تشةةريعه، أن . بةةاألمر باقًتافهةةا، وبتقةةدسهم إيل زلاكمةةة، أيةةا كانةةت جنسةةيتهم

م مةةةا دامةةةت تتةةةوفر لةةةدي الطةةةرل ادلةةةذكور أدلةةةة ا ةةةام كافيةةةة ضةةةد هةةةؤالء يسةةةلمهم إيل طةةةرل متعاقةةةد معةةةين آخةةةر حملةةةاكمته
علةةي كةةل طةةرل متعاقةةد اختةةاذ التةةدابري الالزمةةة لوقةةف  يةةع األفعةةال الةةيت تتعةةارض مةةع أحكةةام هةةذ  االتفاقيةةة  .األشةةخاص

محاكمةة والةدفا  احلةر وينتفع ادلتهمون يف  يع األحةوال بضةمانات لل .تالل ادلخالفات اجلسيمة ادلبينة يف ادلادة التالية
ومةا بعةدها مةن اتفاقيةة جنيةف بشةأن معاملةة أسةري احلةرب،  285ال تقل مالءمة عن الضةمانات ادلنصةوص عنهةا بةادلواد 

 «.2888أغسطجل /آب 21ادلؤرخة يف 
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مةةةةن أعمةةةةال التعةةةةذيب أو غةةةةري  مةةةةن ضةةةةروب ادلعاملةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةية أو الالإنسةةةةانية أو 
 «.احلاطة بالكرامة، أو أن  رض عليه أو أن يتغاضى عنه

 من التعذيب زينجمبادئ آداب مهنة الطب يف محاية احملت. 3.7.1
مبةادئ آداب مهنةة الطةب ادلتصةلة بةدور ادلةوظفني الصةحيني، والسةيما مةن رلموعةة  1ادلبدأ 

زين من التعذيب وغةري  مةن ضةروب ادلعاملةة أو العقوبةة جاألطباء، يف محاية ادلسجونني واحملت
ب، سثل سلالفة جسيمة آلداب مهنة الطة»: يقول القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة

وجرسةة قوجةب الصةكوك الدوليةة ادلنطبقةة، أن يقةوم ادلوظفةون الصةحيون، والسةيما األطبةةاء، 
بطريقة إجيابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة يف التعةذيب وغةري  مةن ضةروب ادلعاملةة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة أو تواطؤاً أو حتريضاً على هذ  األفعال أو 

 «.زلاوالت ارتكا ا

 مستندات إقليمية لمكافحة التعذيب. 8
 إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم. 1.8

زلرم  28صدر هذا اإلعالن عن ادلؤدتر اإلسالمي التاسع عشر لوزراء اخلارجية بالقاهرة يوم 
هةةةذا اإلعةةةالن مسةةةتند مةةةن مسةةةتندات القةةةانون الةةةدويل (. م2888أغسةةةطجل  5)ه  2822

 .ملزم قانوناً، ولكنه  دد ادلعايري اليت جيب تتعهد الدول اإلسالمية باحًتامها غري
ال جيةةةوز القةةةبض علةةةى إنسةةةان أو تقييةةةد حريتةةةه أو نفيةةةه أو » لإلعةةةالن 18 ادلةةةادة حسةةةب

عقابةةه بغةةري موجةةب شةةرعي، وال جيةةوز تعريضةةه للتعةةذيب البةةدين أو النفسةةي أو ألي نةةو  مةةن 
و ادلنافيةةةة للكرامةةةة اإلنسةةةانية، كمةةةا ال جيةةةوز إخضةةةا  أي فةةةرد ادلعةةةامالت ادلذلةةةة أو القاسةةةية أ

للتجةارب الطبيةةة أو العلميةةة إال برضةةا  وبشةةرط عةدم تعةةرض صةةحته وحياتةةه للخطةةر، كمةةا ال 
 «.جيوز سنى القوانني االستثنائية اليت ختول ذلك للسلطات التنفيذية

 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان. 8.8
، الةةدورة 2888سةةبتم   28بتةةاري   5818العربيةةة رقةةم  صةةدر بغةةرار رللةةجل جامعةةة الةةدول

بتصديقها هذا ادليثاق اعًتفت الدولة اجلزائرية أنه مسةتند مةن مسةتندات . 281دية رقم االع
 .القانون الدويل  دد االلتزامات ادللزمة قانوناً ذلا

ريةات ال جيةوز فةرض قيةود علةى احلقةوق واحل. أ»:من هذا ادليثاق على أنه  8تنص ادلادة 
ص عليةةةه القةةةانون ويعتةةة  ضةةةروريا حلمايةةةة األمةةةن نادلكفولةةةة قوجةةةب هةةةذا ادليثةةةاق سةةةوى مةةةا يةةة
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واالقتصةةةةاد الةةةةوطنيني أو النظةةةةام العةةةةام أو الصةةةةحة العامةةةةة أو األخةةةةالق أو حقةةةةوق وحريةةةةات 
جيةةوز للةةدول األطةةرال يف أوقةةات الطةةوارئ العامةةة الةةيت  ةةدد حيةةاة األمةةةة أن . خةةرين؛ بآلا

مةةةا  لهةةةا مةةةن التزامهةةةا طبقةةةا ذلةةةذا ادليثةةةاق إىل ادلةةةدى الضةةةروري الةةةذي  تتخةةةذ مةةةن اإلجةةةراءات
وال جيةوز بةأي حةال أن دتةجل تلةك القيةود أو أن يشةمل . تقتضيه بدقة متطلبةات الوضةع؛ ج

هذا التحلل احلقوق والضمانات اخلاصة حبظر التعذيب واإلهانة والعودة إىل الةوطن واللجةؤ 
 «.حملاكمةالسياسي واحملاكمة وعدم جواز تكرار ا

ويف سةةالمة شخصةةه و مةةي ريةةة لكةةل فةةرد احلةةق يف احليةةاة ويف احل»: فتقةةول 5أمةةا ادلةةادة 
عقوبةة إال بةةنص قةةانوين  ال جرسةةة وال»علةةى أنةه  8، كمةةا تةنص ادلةةادة «القةانون هةةذ  احلقةوق

ادلةةتهم بالقةةانون الالحةةق إذا  وينتفةةع . وال عقوبةةة علةةى األفعةةال السةةابقة لصةةدور ذلةةك الةةنص
ادلةةتهم بةةرئ إىل أن تثبةةت إدانتةةه قحاكمةةة قانونيةةة »: فتقةةول 8أمةةا ادلةةادة « .حلهكةةان يف صةةا

 «.تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفا  عنه
فةةال  ،لكةةل إنسةةان احلةةق يف احلريةةة والسةةالمة الشخصةةية»مةةن ادليثةةاق فةةة 3وحسةةب ادلةةادة 

دم إاى القضةةاء جيةةوز القةةبض عليةةه أو حجةةز  أو إيقافةةه بغةةري سةةند مةةن القةةانون وجيةةب أن يقةة
 «.دون إبطاء

 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. 8.8
منظمةة الوحةدة األفريقيةةة يف  ادليثةاق اعتمةدت. 2838صةدقت اجلزائةر علةى هةذا ادليثةةاق يف 

دولةةةةة  15بعةةةةدما صةةةدقته  2838أكتةةةوبر  12، وأصةةةبح موضةةةةع التنفيةةةذ منةةةةذ 2832عةةةام 
 .إفريقية

 التمتةةةع بةةةاحًتام الكرامةةةة ادلتأصةةةلة يف اإلنسةةةان لكةةةل شةةةخص احلةةةق يف»: 5تقةةةول ادلةةةادة 
ظةةةةر كةةةةل أشةةةةكال اسةةةةتغالل اإلنسةةةةان واحلةةةةط مةةةةن كرامتةةةةه . واالعةةةةًتال بوضةةةةعه القةةةةانوين وحت 

وخصوصةةاً العبوديةةة، وجتةةارة العبيةةد، والتعةةذيب والعقوبةةة وادلعاملةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو 
  «.ادلهينة
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