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 .1مقدمة
إن اتفاقيةة مناهضةة التعةةذيب تعرفةه كالتةةايل« :يقصةد بالتعةةذيب أي عمةل متعمةةد مةن شةأنه
أن يلحق بشخص مةا أدلةاً أو معانةاة شةديدة ،سةواء كانةت بدنيةة أو عقليةة ،وذلةك ألغةراض
مثةةل احلصةةول منةةه أو مةةن طةةرل ال ة عل ةى معلومةةات أو اع ةًتال ،أو معاقبتةةه علةةى عمةةل
ارتكبه أو يشتبه يف ارتكابه من قبله هو أو من قبةل طةرل الة  ،أو إرهابةه أو إجبةار علةى
الطاعةةة هةةو أو طةةرل ال ة  ،أو آلي سةةبب قةةائم علةةى أسةةاس دتييةةز مةةن آي نةةو  ،وذلةةك
عندما يكةون هةذا األآ آو ادلعانةاة قةد أحلقةت بالشةخص بتحةريض أو موافقةة أو إذعةان مةن
مسة ة ول رمس ةةي أو شة ةخص آخ ةةر سث ةةل س ةةلطة رمسي ةةة .وال يش ةةمل التع ةةذيب األآ أو ادلعان ةةاة
الناش ة عن ،أو اليت دتثل جزءا من ،أو اليت تأتى مصادفة مع عقوبات قانونية».
إن اجلزائةةر ص ة ىدقت علةةى عش ةرات مةةن االتفاقي ةةات وادلعاهةةدات ج ةةزء كبةةري منه ةةا تتعل ةةق
حبقوق اإلنسان عامةً ومكافحة التعذيب خاصةً .وهذ ادلستندات للقانون الةدويل معظمهةا
ملزمةةة قانوني ةاً ألن ادلةةادة  218مةةن دسةةتور  ،2838الةةيت أصةةبحت ادلةةادة  281يف دسةةتور
 ،2888تنص على أن «ادلعاهدات اليت يصةادق عليهةا رئةيجل اجلمهوريةة ،حسةب الشةروط
ادلنصوص عليها ،تسمو على القةانون ».إن مبةدأ االتسةاق بةني ادلعاهةدات الدوليةة ادلصةادقة
من طرل اجلزائةر والقةانون احمللةي ومبةدأ سةلطان هةذ ادلعاهةدات كال ةا اعةًتل ةم ا لةجل
الدسةةتوري حية قةةال يف « :2838ونظةرا لكةةون أيةةة اتفاقيةةة بعةةد ادلصةةادقة عليهةةا ونشةةرها،
تندرج يف القانون الوطين ،وتكتسةب ققتضةى ادلةادة  218مةن الدسةتور سةلطة السةمو علةى
القوانني ،وختول كل مواطن جزائري أن يتذر ا أمام اجلهات القضائية».
الغراء،
أما يف ما خيص توافق هذ االتفاقيات وادلعاهدات الدولية مع الشريعة اإلسالمية َّ
فيقةةول زلمةةد ش ةريف بسةةيوين ،يف دراسةةة معمقةةة حةةول مصةةادر الش ةريعة اإلسةةالمية ومحايةةة
حقةةوق اإلنسةةان يف إطةةار العدالةةة اجلنائيةةة يف اإلسةةالم ،أن «مةةا دامةةت االتفاقيةةات الدوليةةة
حتمي نفجل احلقوق اليت حتميها الشريعة ،فلةيجل هنةاك مةا سنةع أيىةة دولةة إسةالمية أو مسةلمة
أن توقِّع على أيىة اتفاقية حلماية حقوق اإلنسان».
قرار رقم -2ق.ق-م د -مؤرخ يف  23زلرم  18( 2828غشت  )2838يتعلق بقانون االنتخابات.
زلمود شريف بسيوين ،مصادر الشريعة اإلسالمية ومحاية حقوق اإلنسان يف إطار العدالةة اجلنائيةة يف اإلسةالم ،مقةال
نش ةةر يف كت ةةاب م ةةن إع ةةداد م .ش .بس ةةيوين وم .س .ال ةةدقاق و  . .وزي ةةر ،حق ةةوق اإلنس ةةان ،ا ل ةةد الثال ة  :دراس ةةات
تطبيقية عن العاآ العريب ،دار العلم للماليني ،ص.88 .
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إن إِخب ةةار الق ةةارئ اجلزائ ةةري بنص ةةوص بادلعاه ةةدات بش ةةأن مناهض ةةة التع ةةذيب ه ةةو عم ةةل
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
ادلختص ة ةةة .إن الكلم ة ةةة اجلوهري ة ةةة يف االقتب ة ةةاس م ة ةةن قة ة ةرار ا ل ة ةةجل الدس ة ةةتوري أع ة ةةال ه ة ةةي:
«نشةةرها» .فمةةثالً رغ ةم أن اجلزائةةر ص ة ىدقت علةةى اتفاقيةةة مكافحةةة التعةةذيب وعلةةى ادليثةةاق
الةةدويل للحقةةوق ادلدنيةةة والسياسةةية يف  21سةةبتم  ،2838آ ينشةةر الةةنظم نصةةوص هةةذ
ادلعاهدة إالى بعد  3سنوات (يف اجلريدة الرمسية رقم  22ليوم  18ف ايةر  ،)2888وهةذا إالى
بعد ضغط دويل قوي .فإذن هذا التدوين يهدل إىل إحباط سياسة تعمةيم اجلهةل بةاحلقوق
الةةيت خططتهةةا الطغمةةة العسةةكرية ،وهةةذا بتوعيةةة ادل ةواطن بادلسةةتندات القانونيةةة الدوليةةة الةةيت
حتمي حقه يف السالمة اجلسدية وادلعنوية.
إن معرفة القوانني الدولية ادللزمة علةى الدولةة اجلزائريةة أصةبحت أمةراً ضةرورياً ،السةيما أن
النظةةام القضةةائي اجلزائةةري هةةو ش ةريك يف القمةةع وج ةرائم الدولةةة ،والقةةانون احمللةةي عةةاجز عةةن
االعًتال حبقوق ادلواطنني الذين انتهكت سالمتهم اجلسدية و/أو ادلعنوية.

 .8مستندات عامة لحقوق اإلنسان
اإلعالن هو مستند من مستندات القانون الدويل غري ملةزم قانونةاً ،ولكنةه ةدد ادلعةايري الةيت
جيب تتعهد الدول باحًتامها.
 .1.8اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
يف  01ديسم  ،0491اعتمدت اجلمعيةة العامةة لممةم ادلتحةدة اإلعةالن العةادلي حلقةوق
اإلنس ةةان وأص ةةدرته .وتق ةةول ادل ةةادة  5م ةةن اإلع ةةالن« :ال يع ةةرض أي إنس ةةان للتع ةةذيب وال
للعقوبات أو ادلعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة».
 .8.8البيان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم
صةةدر هةةذا البيةةان عةةن ادلةؤدتر اإلسةةالمي العةةادلي حلقةةوق اإلنسةةان ادلنعقةةد يف بةةاريجل  12مةةن
ذي القعدة 2882هة ادلوافق  28سبتم 2832م.
الفقرة  ،8حق احلماية من التعذيب « :أ) ال جيوز تعذيب ا ةرم فضةال عةن ادلةتهم" :إن
اهلل يعةةذب الةةذين يعةةذبون النةةاس يف الةةدنيا" (روا اخلمسةةة) .كمةةا ال جيةةوز محةةل الشةةخص
علةةى االعةًتال ميرسةةة آ يرتكبهةةا ،وكةةل مةةا ينتةةز بوسةةائل اإلكةرا باطةةل" :إن اهلل وضةةع عةةن
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أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (روا ابن ماجة بسند صحيح)؛ ب) مهما كانت
جرسةةة الفةةرد ،فكيفمةةا كانةةت عقوبتهةةا ادلقةةدرة شةةرعا ،فةةإن إنسةةانيته ،وكرامتةةه اآلدميةةة تظةةل
مصونة».

 .8مستندات عالمية لمكافحة التعذيب
االتفاقية هي مستند من مستندات القانون الدويل دد االلتزامات ادللزمة قانوناً للدول.
 .1.8إعالن األمم المتحدة للحماية من للتعذيب
ادلةةادة  8مةةن إعةةالن األمةةم ادلتحةةدة اخلةةاص حبمايةةة يةةع األشةةخاص مةةن التعةةرض للتعةةذيب
وغري من ضروب ادلعاملة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةانية أو ادلهينةة« :ال جيةوز ألي دولةة
أن تس ةةمح بالتع ةةذيب أو غ ةةري م ةةن ض ةةروب ادلعامل ةةة أو العقوب ةةة القاس ةةية أو الالإنس ةةانية أو
ادلهينة».
 .8.8اتفاقية مناهضة التعذيب
ص ىدقت اجلزائر على اتفاقية مناهضة التعذيب وغري من ضروب ادلعاملةة أو العقوبةة القاسةية
أو الالإنسة ةةانية أو ادلهينة ةةة يف  21سة ةةبتم  .2838إن هة ةةذ االتفاقية ةةة دلناهضة ةةة التع ة ةةذيب
اعتمةةد ا اجلمعيةةة العامةةة لممةةم ادلتحةةدة باإل ةةا يف عةةام  2838ودخلةةت إىل حيةةز التنفيةةذ
يف عام .2838
حسب ادلادة  1لالتفاقيةة جيةب أن «تتخةذ كةل دولةة طةرل إجةراءات تشةريعية أو إداريةة
أو قض ة ةةائية فعال ة ةةة أو أي ة ةةة إجة ة ةراءات أخ ة ةةرى دلن ة ةةع أعم ة ةةال التع ة ةةذيب يف أي إقل ة ةةيم خيض ة ةةع
الختصاصةةها القضةةائي» ،كمةةا تةةنص علةةى أنةةه «ال جيةةوز التةةذر بأيةةة ظةةرول اسةةتثنائية أيةىةا
كانةةت ،س ةواء أكانةةت هةةذ الظةةرول حالةةة حةةرب أو ديةةدا بةةاحلرب أو عةةدم اسةةتقرار
سياسةةي داخلةةي أو أيةةة حالةةة مةةن حةةاالت الط ةوارئ العامةةة األخةةرى كم ة ر للتعةةذيب»،
كما أنه «ال جيوز التذر باألوامر الصادرة عن مةوظفني أعلةى مرتبةة أو عةن سةلطة عامةة
كم ر للتعذيب».
وحسب ادلادة  8ذلةذ االتفاقيةة جيةب أن )2« :تضةمن كةل دولةة طةرل أن تكةون يةع
أعمةةال التعةةذيب جةرائم قوجةةب قانوىةةا اجلنةةائى ،وينطبةةق األمةةر ذاتةةه علةةى قيةةام أي شةةخص
بأي ةةة زلاول ةةة دلمارس ةةة التع ةةذيب وعل ةةى قيام ةةه ب ةةأي عم ةةل آخ ةةر يش ةةكل تواطة ةؤا ومش ةةاركة يف
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التعذيب؛  )1جتعل كل دولة طرل هةذ اجلةرائم مسةتوجبة للعقةاب بعقوبةات مناسةبة تأخةذ
يف االعتبار طبيعتها اخلطرية».
اسةتناداً للمةةادة  21لالتفاقيةةة جيةةب أن «تضةةمن كةةل دولةةة طةةرل قيةةام سةةلطا ا ادلختصةةة
بةةأجراء حتقيةةق سةريع ونزيةةه كلمةةا وجةةدت أسةةباب معقولةةة تةةدعو إىل االعتقةةاد بةةان عمةةال مةةن
أعمال التعذيب قد ارتكةب يف أي مةن األقةاليم اخلاضةعة لواليتهةا القضةائية ».ووفةق للمةادة
 28جيةةب أن «تضةةمن كةةل دولةةة طةةرل ألي فةةرد يةةدعى بأنةةه قةةد تعةةرض للتعةةذيب يف أي
إقلةةيم خيضةةع لواليتهةةا القضةةائية ،احلةةق يف أن يرفةةع شةةكوى إىل سةةلطا ا ادلختصةةة ويف تنظةةر
هذ السلطات يف حالته على وجه السرعة وبنزاهة .وينبغةي اختةاذ اخلطةوات الالزمةة لضةمان
محاية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنوا ادلعاملة السي ة أو التخويف نتيجة لشكوا أو
ألي أدلة تقدم».
وتقةةول ادلةةادة  )2« :28تتعهةةد كةةل دولةةة طةةرل بةةان دتنةةع،يف أي إقلةةيم خيضةةع لواليتهةةا
القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال ادلعاملة أو العقوبة القاسةية أو الالإنسةانية أو
ادلهينة اليت ال تصل إىل حد التعذيب كما حددته ادلادة  ،2عندما يرتكةب موظةف عمةومي
أو شخص آخر يتصرل بصفة رمسية هذ األعمال أو رص علةى ارتكا ةا ،أو عنةدما تةتم
قوافق ة ة ة ةةة أو بس ة ة ة ةةكوته عليه ة ة ة ةةا .تنطب ة ة ة ةةق بوج ة ة ة ةةه خ ة ة ة ةةاص االلتزام ة ة ة ةةات ال ة ة ة ة ةواردة يف ادل ة ة ة ة ةواد
 28،21،22،28وذل ةةك باالستعاض ةةة ع ةةن اإلش ةةارة إىل التع ةةذيب باإلشة ةارة إىل غ ةةري م ةةن
ض ةةروب ادلعامل ةةة أو العقوب ةةة القاس ةةية أو الالإنس ةةانية أو ادلهين ةةة ؛  )1ال خت ةةل أحك ةةام ه ةةذ
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».
 .8.8العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
صة ة ىدقت اجلزائ ةةر عل ةةى العه ةةد ال ةةدويل اخل ةةاص ب ةةاحلقوق ادلدني ةةة والسياس ةةية يف  21س ةةبتم
 .2838هةةذا العهةةد ملةةزم قانونةةا للدولةةة اجلزائريةةة .اعتمةةدت اجلمعيةةة العامةةة لممةةم ادلتحةةدة
هذا العهد الدويل يف عام  ،2888ودخل إىل حيز التنفيذ يف عام .2888
تفرض ادلادة اخلامسة من العهد على أن «ال يعرض أي إنسةان للتعةذيب وال للعقوبةات
أو ادلعامالت القاسية أو الوحشةية أو احلاطةة بالكرامةة ».كمةا تقةول ادلةادة  8مةن القسةم
الثةةاين أنةةه« :ال جيةةوز إخضةةا أي فةةرد للتعةةذيب أو لعقوبةةة أو معاملةةة قاسةةية أو غةةري إنسةةانية
أو مهينةةة وعلةةى وجةةه اخلصةةوص فإنةةه ال جيةةوز إخضةةا أي فةةرد دون رضةةائه احلةةر للتجةةارب
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الطبيةةة أو العلميةةة ».أمةةا ادلةةادة  28مةةن القسةةم الثةةاين للعهةةد فتةةنص علةةى أن «يعامةةل يةةع
األشخاص احملرومني من حريا م معاملة إنسانية مع احًتام الكرامة ادلتأصلة يف اإلنسان».
 .8.8مستندات متعلقة بالتمييز العنصري وحقوق النساء واألطفال

 .3.4.1إحظار التعذيب يف االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري
ص ىدقت اجلزائر االتفاقية الدولية للقضاء على كةل أشةكال التمييةز العنصةري يف  28سةبتم
 .2881هةةذا االتفاقيةةة ملزمةةة قانونةةا علةةى الدولةةة اجلزائريةةة .اعتمةةدت اجلمعيةةة العامةةة لممةةم
ادلتحدة هذ االتفاقية يف عام  2885ودخلت إىل حيز التنفيذ يف عام .2888
تقول ادلادة « :5دتاشياً مع االلتزامات األساسةية الةواردة يف ادلةادة  1مةن هةذ االتفاقيةة،
تتعهةد الةةدول األطةرال ] [...بضةةمان حةةق كةةل شةةخص دون دتييةةز علةةى أسةةاس العنصةةر ،أو
اللون ،أو األصل القومي أو العرقي ،يف ادلساواة أمام القانون ،وخصوصاً يف التمتع باحلقوق
التاليةةة :احلةةق يف التمتةةع بسةةالمة شخصةةه ومحايةةة الدولةةة لةةه مةةن العنةةف أو األذى اجلسةةدي،
سواء أحلقه به مسؤولون حكوميون أو أي رلموعة أو مؤسسة».

 .3.4.1اإلعالن العادلي اخلاص بالقضاء على العنف ضد ادلرأة
تقةةول ادلةةادة  8لإلعةةالن العةةادلي اخلةةاص بالقضةةاء علةةى العنةةف ضةةد ادلةرأة« :للنسةةاء احلةةق يف
التمتةةع علةةى قةةدم ادلسةةاواة ميميةةع حقةةوق اإلنسةةان واحلريةةات األساسةةية يف ا ةةال السياسةةي،
واالقتصادي ،واالجتماعي ،والثقايف ،وادلدين ،أو أي رلال آخر ،ومحاية تلك احلقوق .ومن
بني هذ احلقوق( [...] :ح) احلق يف عدم التعرض للتعذيب ،أو غري من ضروب ادلعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة».

 .1.4.1إحظار التعذيب يف اتفاقية حقوق الطفل
صة ىدقت اجلزائةةر اتفاقيةةة حقةةوق الطفةةل يف  28أبريةةل  .2888واعتمةةدت االتفاقيةةة اجلمعيةةة
العام ةةة لمم ةةم ادلتح ةةدة يف ع ةةام  ،2838ودخل ةةت إىل حي ةةز التنفي ةةذ يف ع ةةام  .2888ه ةةذا
االتفاقيةةة ملزمةةة قانونةةا علةةى الدولةةة اجلزائريةةة .حسةةب ادلةةادة  88لالتفاقيةةة جيةةب «أال يعةةرض
أي طفة ةةل للتعة ةةذيب أو لغة ةةري مة ةةن ضة ةةروب ادلعاملة ةةة أو العقوبة ةةة القاسة ةةية أو الالإنسة ةةانية أو
ادلهينة».
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 .5.8معايير معاملة األشخاص المحتجزين
إن ادلع ة ةةايري ال ة ةةيت تس ة ةةمى «رلموع ة ةةة مب ة ةةادئ» أو «قواع ة ةةد» أو «إع ة ةةالن» ليس ة ةةت ذل ة ةةا م ة ةةا
للمعاهدات من سلطة قانونية ،لكن ذلةا قةوة حجيةة ألن – حسةب منظمةة العفةو الةدويل –
«صةةدور كةةل معيةةار منهةةا جةةاء تتوجي ةاً لعمليةةة تفاوضةةية بةةني احلكومةةات اسةةتغرقت سةةنوات
طويلةةة ،وأن كةةل منهةةا اعتمدتةةه هي ةةة سياسةةية ك ة ى ،مثةةل اجلمعيةةة العامةةة لممةةم ادلتحةةدة،
وعادة مةا يكةون ذلةك بإ ةا األصةوات .وبسةبب هةذا الثقةل السياسةي ،يةرى الكثةريون أىةا
ملزمة كادلعاهدات .وأحيانا يةأ إصةدار هةذا النةو مةن ادلعةايري ليؤكةد رلةدداً مبةادئ اعتة ت
بالفعل ملزمة من الناحية القانونية جلميع البلدان قوجب قانون العرل الدويل».

 .3.5.1مبادئ األمم ادلتحدة ادلتعلقة حبماية األشخاص
رلموعةةة ادلبةةادئ اخلاصةةة حبمايةةة يةةع األشةةخاص الةةذين يتعرضةةون ألي شةةكل مةةن أشةةكال
االحتجاز أو السجن (رلموعة ادلبادئ) ،وقد اعتمد ا اجلمعيةة العامةة بإ ةا األصةوات يف
عام  ،2833وهي حتتوي على رلموعة مرجعية مةن ادلعةايري ادلعةًتل ةا بشةأن سةبل معاملةة
السةةجناء واحملتج ةزين ،وهةةي صةةاحلة للتطبيةةق يف كةةل دولةةة .وحت ةةدد ادلبةةادئ مفةةاهيم قانونيةةة
وإنسانية أساسية ،وتستخدم كدليل يسًتشد به ادلشرعون يف صياغة القوانني الوطنية.
يقول ادلبدأ  8من رلموعة مبادئ األمةم ادلتحةدة ادلتعلقةة حبمايةة يةع األشةخاص الةذين
يتعرضةةون ألي شةةكل مةةن أشةةكال االحتجةةاز أو السةةجن« :ال جيةةوز إخضةةا أي شةةخص
يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن للتعذيب أو غري من ضروب ادلعاملةة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة».

 .3.5.1القواعد النموذجية الدنيا دلعاملة السجناء
القواعةةد النموذجيةةة الةةدنيا دلعاملةةة السةةجناء قةةد اعتمةةدها م ةؤدتر األمةةم ادلتحةةدة دلنةةع اجلرسةةة
ومعاملة ا رمني وصدق عليها ا لجل االقتصادي واالجتمةاعي التةابع لممةم ادلتحةدة ،وهةي
حتدد األمور ادلقبولة بوجه عام كمبةادئ وأعةرال حسةنة يف رلةال معاملةة السةجناء .ويف عةام
 ،2882دعت اجلمعية العامة لممم ادلتحدة الدول األعضاء لتنفيذ هذ القواعد وإدراجها
يف تشريعا ا الوطنية.
إن القاعةةدة  82مةةن رلموعةةة القواعةةد النموذجيةةة الةةدنيا دلعاملةةة السةةجناء الصةةادرة عةةن
األمةةم ادلتحةةدة تةةنص علةةى أن« :العقوبةةة اجلسةةدية والعقوبةةة بالوضةةع يف زنزانةةة مظلمةةة ،وأيةةة
عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو حاطة بالكرامة زلظورة كلياً كعقوبات تأديبية».
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 .1.5.1قواعد خاصة حبماية األحداث احملرومني من حريتهم
مةةن قواعةةد األمةةم ادلتحةةدة اخلاصةةة حبمايةةة األحةةداث احملةةرومني مةةن حةريتهم اإلحظةةار التةةايل:
«ال جيةةوز ألي فةةرد مةةن العةةاملني يف منشةةأة االحتجةةاز أو العةةاملني يف أي مؤسسةةة أن يقةةوم
بةةأي عمةةل مةةن أعمةةال التعةةذيب أو أي شةةكل خشةةن أو ق ةةاس أو الإنسةةاين أو مهةةني مةةن
أشكال ادلعاملة أو العقوبة أو اإلصالح أو التأديب مهما كانت الذرائع أو الظرول ،أو أن
رض عليه ،أو أن يتغاضى عنه».
تق ةةول ادل ةةادة  88م ةةن قواع ةةد األم ةةم ادلتح ةةدة اخلاص ةةة حبماي ةةة األح ةةداث احمل ةةرومني م ةةن
حةريتهم« :كةةل اإلجةراءات التأديبيةةة الةةيت دتثةةل معاملةةة قاسةةية أو الإنسةةانية أو مهينةةة زلظةةورة
قطعي ةاً ،قةةا يف ذلةةك العقوبةةة اجلسةةدية ،أو العقوبةةة بالوضةةع يف زنزانةةة مظلمةةة ،أو احلةةبجل يف
مك ةةان مغل ةةق أو احل ةةبجل االنف ةرادي ،أو أي عقوب ةةة أخ ةةرى ق ةةد تع ةةرض الص ةةحة اجلس ةةدية أو
العقلية للحدث ادلعين للخطر».
 .6.8مستندات القانون اإلنساني
توجةةد ضةةمانات للمحاكمةةة العادلةةة يف نصةةوص اتفاقيةةات جنيةةف األربةةع لعةةام  2888الةةيت
حتمي السكان ادلدنيني واحملاربني يف أزمان احلروب ،خاصة إبان ادلنازعات ادلسلحة الدولية،
وكةةذلك أ نةةاء ادلنازعةةات الداخليةةة ادلسةةلحة ،مثةةل احلةةروب األهليةةة .إن اتفاقيةةة جنيةةف بشةةأن
محاية األشخاص ادلدنيني يف وقت احلرب ملزمة على الدولة اجلزائرية اليت صدقتها.
تقةةول ادلةةادة  8مةةن هةةذ االتفاقيةةة« :يف حالةةة قيةةام ن ةزا مسةةلح لةةيجل لةةه طةةابع دويل يف
أراضةةي أحةةد األط ةرال السةةامية ادلتعاقةةدة ،يلتةةزم كةةل طةةرل يف الن ةزا بةةأن يطبةةق كحةةد أدين
األحكام التالية .2 :األشخاص الةذين ال يشةًتكون مباشةرة يف األعمةال العدائيةة ،قةن فةيهم
أف ةراد الق ةوات ادلس ةةلحة ال ةةذين ألق ةوا ع ةةنهم أس ةةلحتهم ،واألش ةةخاص الع ةةاجزون ع ةةن القت ةةال
بس ةةبب ادل ةةرض أو اجل ةةرح أو االحتج ةةاز أو ألي س ةةبب آخ ةةر ،يع ةةاملون يف ي ةةع األح ة ةوال
معاملةةة إنسةةانية ،دون أي دتييةةز ضةةار يقةةوم علةةي العنصةةر أو اللةةون ،أو الةةدين أو ادلعتقةةد ،أو
اجلةةنجل ،أو ادلولةةد أو الثةةروة أو أي معيةةار شلا ةةل آخةةر .وذلةةذا الغةةرض ،حتظةةر األفعةةال التاليةةة
فيمةةا يتعلةةق باألشةةخاص ادلةةذكورين أعةةال  ،وتبقةةي زلظةةورة يف يةةع األوقةةات واألمةةاكن( :أ)
االعتةةداء علةةي احليةةاة والسةةالمة البدنيةةة ،وتاصةةة القتةةل ميميةةع أشةةكاله ،والتشةةويه ،وادلعاملةةة
القاس ةةية ،والتع ةةذيب(،ب) أخ ةةذ الره ةةائن؛ (ج) االعت ةةداء عل ةةي الكرام ةةة الشخص ةةية ،وعل ةةي
األخ ةةص ادلعامل ةةة ادلهين ةةة واحلاط ةةة بالكرام ةةة؛ (د) إص ةةدار األحك ةةام وتنفي ةةذ العقوب ةةات دون
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إجة ةراء زلاكم ةةة س ةةابقة أم ةةام زلكم ةةة مش ةةكلة تش ةةكيال قانوني ةةا ،وتكف ةةل ي ةةع الض ةةمانات
القضائية الالزمة يف نظر الشعوب ادلتمدنة».
أمةةا ادلةةادة  81مةةن االتفاقيةةة فتقةةول« :حتظةةر األط ةرال السةةامية ادلتعاقةةدة ص ةراحة يةةع
التدابري اليت من شأىا أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لمشخاص احملميني ادلوجةودين حتةت
س ة ةةلطتها .وال يقتص ة ةةر ه ة ةةذا احلظ ة ةةر عل ة ةةي القت ة ةةل والتع ة ةةذيب والعقوب ة ةةات البدني ة ةةة والتش ة ةةويه
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».
تق ةةول ادل ةةادة « :288ادلخالف ةةات اجلس ةةيمة ال ةةيت تش ةةري إليه ةةا ادل ةةادة الس ةةابقة ه ةةي ال ةةيت
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،
وتعمةةد إحةةداث آالم شةةديدة أو اإلض ةرار اخلطةةري بالسةةالمة البدنيةةة أو الص ةةحة ،والنف ةةي أو
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
للتعليمات الواردة يف هذ االتفاقية ،وأخذ الرهائن ،وتدمري واغتصاب ادلمتلكةات علةي ةو
ال ت ر ضرورات حربية وعلي نطاق كبري بطريقة غري مشروعة وتعسفية».
 .7.8معايير مهنية

 .3.7.1مدونة لقواعد سلوك ادلوظفني ادلكلفني بإنفاذ القوانني
تقةةول ادلةةادة  5دلدونةةة لقواعةةد سةةلوك ادلةةوظفني ادلكلفةةني بإنفةةاذ الق ةوانني الصةةادرة عةةن األمةةم
ادلتحةةدة« :ال جيةةوز ألي موظةةف مةةن ادلةةوظفني ادلكلفةةني بإنفةةاذ القةوانني أن يقةةوم بةةأي عمةةل

 ادلادة السةابقة هةي ادلةادة  288الةيت تشةرط مةا يلةي« :تتعهةد األطةرال السةامية ادلتعاقةدة بةأن تتخةذ أي إجةراء تشةريعي
يلةةزم لفةةرض عقوبةةات جزائيةةة فعالةةة علةةي األشةةخاص الةةذين يقًتفةةون أو يةةأمرون بةةاقًتال إحةةدى ادلخالفةةات اجلسةةيمة ذلةةذ
االتفاقيةةة ،ادلبينةةة يف ادلةةادة التاليةةة .يلتةةزم كةةل طةةرل متعاقةةد قالحقةةة ادلتهمةةني بةةاقًتال مثةةل هةةذ ادلخالفةةات اجلسةةيمة أو
بةةاألمر باقًتافهةةا ،وبتقةةدسهم إيل زلاكمةةة ،أيةةا كانةةت جنسةةيتهم .ولةةه أيضةةا ،إذا فضةةل ذلةةك ،وطبقةةا ألحكةةام تش ةريعه ،أن
يسةةلمهم إيل طةةرل متعاقةةد معةةين آخةةر حملةةاكمتهم مةةا دامةةت تتةةوفر لةةدي الطةةرل ادلةةذكور أدلةةة ا ةةام كافيةةة ضةةد هةةؤالء
األشةةخاص .علةةي كةةل طةةرل متعاقةةد اختةةاذ التةةدابري الالزمةةة لوقةةف يةةع األفعةةال الةةيت تتعةةارض مةةع أحكةةام هةةذ االتفاقيةةة
تالل ادلخالفات اجلسيمة ادلبينة يف ادلادة التالية .وينتفع ادلتهمون يف يع األحةوال بضةمانات للمحاكمةة والةدفا احلةر
ال تقل مالءمة عن الضةمانات ادلنصةوص عنهةا بةادلواد  285ومةا بعةدها مةن اتفاقيةة جنيةف بشةأن معاملةة أسةري احلةرب،
ادلؤرخة يف  21آب/أغسطجل ».2888
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م ةةن أعم ةةال التع ةةذيب أو غ ةةري م ةةن ض ةةروب ادلعامل ةةة أو العقوب ةةة القاس ةةية أو الالإنس ةةانية أو
احلاطة بالكرامة ،أو أن رض عليه أو أن يتغاضى عنه».

 .3.7.1مبادئ آداب مهنة الطب يف محاية احملتجزين من التعذيب
ادلبدأ  1مةن رلموعةة مبةادئ آداب مهنةة الطةب ادلتصةلة بةدور ادلةوظفني الصةحيني ،والسةيما
األطباء ،يف محاية ادلسجونني واحملتجزين من التعذيب وغةري مةن ضةروب ادلعاملةة أو العقوبةة
القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة يقول« :سثل سلالفة جسيمة آلداب مهنة الطةب،
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».

 .8مستندات إقليمية لمكافحة التعذيب
 .1.8إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
صدر هذا اإلعالن عن ادلؤدتر اإلسالمي التاسع عشر لوزراء اخلارجية بالقاهرة يوم  28زلرم
 2822ه ( 5أغسةةطجل 2888م) .هةةذا اإلعةةالن مسةةتند مةةن مسةةتندات القةةانون الةةدويل
غري ملزم قانوناً ،ولكنه دد ادلعايري اليت جيب تتعهد الدول اإلسالمية باحًتامها.
حسةةب ادلةةادة  18لإلعةةالن «ال جيةةوز القةةبض علةةى إنسةةان أو تقييةةد حريتةةه أو نفيةةه أو
عقابةةه بغةةري موجةةب شةةرعي ،وال جيةةوز تعريضةةه للتعةةذيب البةةدين أو النفسةةي أو ألي نةةو مةةن
ادلعةةامالت ادلذل ةةة أو القاسةةية أو ادلنافي ةةة للكرام ةةة اإلنسةةانية ،كم ةةا ال جي ةةوز إخض ةةا أي ف ةةرد
للتجةارب الطبيةةة أو العلميةةة إال برضةةا وبشةةرط عةدم تعةةرض صةةحته وحياتةةه للخطةةر ،كمةةا ال
سن القوانني االستثنائية اليت ختول ذلك للسلطات التنفيذية».
جيوز ى
 .8.8الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

+

صةةدر بغ ةرار رللةةجل جامعةةة الةةدول العربيةةة رقةةم  5818بتةةاري  28سةةبتم  ،2888الةةدورة
العادية رقم  .281بتصديقها هذا ادليثاق اعًتفت الدولة اجلزائرية أنه مسةتند مةن مسةتندات
القانون الدويل دد االلتزامات ادللزمة قانوناً ذلا.
تنص ادلادة  8من هذا ادليثاق على أنه «:أ .ال جيةوز فةرض قيةود علةى احلقةوق واحلريةات
ادلكفولةةة قوجةةب هةةذا ادليثةةاق س ةةوى مةةا ي ةنص عليةةه القةةانون ويعت ة ض ةةروريا حلمايةةة األمةةن
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واالقتص ةةاد ال ةةوطنيني أو النظ ةةام الع ةةام أو الص ةةحة العام ةةة أو األخ ةةالق أو حق ةةوق وحري ةةات
اآلخ ةرين؛ ب .جيةةوز للةةدول األط ةرال يف أوقةةات الط ةوارئ العامةةة الةةيت ةةدد حيةةاة األمةةة أن
تتخةةذ مةةن اإلج ةراءات مةةا لهةةا مةةن التزامهةةا طبقةةا ذلةةذا ادليثةةاق إىل ادلةةدى الضةةروري الةةذي
تقتضيه بدقة متطلبةات الوضةع؛ ج .وال جيةوز بةأي حةال أن دتةجل تلةك القيةود أو أن يشةمل
هذا التحلل احلقوق والضمانات اخلاصة حبظر التعذيب واإلهانة والعودة إىل الةوطن واللجةؤ
السياسي واحملاكمة وعدم جواز تكرار احملاكمة».
أمةةا ادلةةادة  5فتقةةول« :لكةةل فةةرد احلةةق يف احليةةاة ويف احلريةةة ويف سةةالمة شخصةةه و مةةي
القةانون هةةذ احلقةوق» ،كمةةا تةنص ادلةةادة  8علةةى أنةه «ال جرسةةة وال عقوبةة إال بةةنص قةةانوين
وال عقوبةةة علةةى األفعةةال السةةابقة لصةةدور ذلةةك الةةنص .وينتفةةع ادلةةتهم بالقةةانون الالحةةق إذا
كةةان يف صةةاحله ».أمةةا ادلةةادة  8فتقةةول« :ادلةةتهم بةةرئ إىل أن تثبةةت إدانتةةه قحاكمةةة قانونيةةة
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفا عنه».
وحسةةب ادلةةادة  3مةةن ادليثةةاق ف ة«لكةةل إنسةةان احلةةق يف احلريةةة والسةةالمة الشخصةةية ،فةةال
جيةةوز القةةبض عليةةه أو حجةةز أو إيقافةةه بغةةري سةةند مةةن القةةانون وجيةةب أن يق ةدم إاى القضةةاء
دون إبطاء».
 .8.8الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
صةدقت اجلزائةر علةى هةذا ادليثةةاق يف  .2838اعتمةدت ادليثةاق منظمةة الوحةدة األفريقيةةة يف
ع ةةام  ،2832وأص ةةبح موض ةةع التنفي ةةذ من ةةذ  12أكت ةةوبر  2838بع ةةدما ص ةةدقته  15دول ةةة
إفريقية.
تقةةول ادلةةادة « :5لكةةل شةةخص احلةةق يف التمتةةع بةةاحًتام الكرامةةة ادلتأصةةلة يف اإلنس ةةان
واالعة ةًتال بوض ةةعه الق ةةانوين .وحتظ ةةر ك ةةل أش ةةكال اس ةةتغالل اإلنس ةةان واحل ةةط م ةةن كرامت ةةه
وخصوص ةاً العبوديةةة ،وجتةةارة العبيةةد ،والتعةةذيب والعقوبةةة وادلعاملةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو
ادلهينة».
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