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لجنة مناهضة التعذيب

ق رراا امتته ررل ال جنررة اتماررب التررا  22مررا اف قاق،ررةأ ااررالغ ال ر
اقم ** *2014/606

__________

*
**

البالغ املدقم ن:

النعم ةةف ري ةةله ا ماعة ةةي اةمهل ةةف امل ة ة ف لةعمة ة
لةى إلغهء التعذيب  -فرع فرن ه وجوزيف بريهه )

الشخص اململى رني ض ف

صهحب الشكوى

المولف الطرف

املغرب

ته يخ تدقممي الشكوى

 ٤آذا /نه س  ٢٠١٤مته يخ تدقممي الريهلف األوىل)

ته يخ التمهد هذا الدقرا

 ١٥تشري :العهين/نوفمرب ٢٠١٦

املوضوع

التعذيب رثنهء االحتجهز

امل هئ اإلجرائ ف

ايةةتنلهد يةةب االنتصةةهف احملة ةةف وانتهةةه احل ة يف
تدقممي شكوى

امل هئ املوضول ف

التعذيب رو املعهنةةف الدقهية ف رو الالإن ةهن ف رو امله نةف
والتةما المولةةف الطةةرف بةةيجراء ددق ة هيةةم وحظةةر
ايتخما االلرتافهت املنتملف دت التعذيب كأدلف
واحلمهي ة ةةف ن ة ةة :ت ة ة ة رش ة ةةكه التخوي ة ةةف ب ة ةةبب
اإلبالغ ل :رفعه التعذيب

نواد االتلهق ف

 ١و ١٢إىل ١٦

التممتي الةجنف يف دو هته التهيعف واخلم ني م 7تشري :العهين/نوفمرب  7 -كهنون األو /دي مرب .)٢٠١٦
ةةهير
شةةه يف النظةةر يف هةةذا ال ةةبالغ رللةةهء الةجنةةف التهل ةةف ريةةهبهو ال ة م رل ة و ب ةةروين وال ة م ف ة ة
وال م لبم الوههب هةهين وال ة م كةةود ه ةةر وايةهن وال ة م يةن نودف ةد وال ة م يةهبهنه برادهةهن  -نهيةه
وال ة م آنةةه اكةةو وال ة م ي بهيةةت هن توزيةةي وال ة م ك ن نةةد جةةهند .ولم ةالب بهملةةهد  ١٠9نةة :النظةةه الةةما ة
لةجنف مل تشه ال م ال عميف بةمري يف التمهد هذا الدقرا .
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 ١-١صةةهحب الةةبالغ هةةو النعمةةف ريةةله ا الةةذا ولةةم يف  ١97٠يف الصة راء الغرب ةةف ح ة
يدقة ة ة و لن ة ةةمنه ال يك ة ةةون يف فرن ة ةةه .وي ة ةةمل رن املغ ة ةةرب انتهك ة ةةت املة ة ةواد  ١و ١٢إىل  ١٦ن ة ةة:
االتلهق فم .)١واع صهحب الشكوى اةمهلف امل ف لةعم لةةى إلغةهء التعةذيب  -فةرع فرن ةه
ماةمهلف امل ف) واحملهن األيتهذ بريهه م.)٢
 ٢-١وبطةب ن :المولف الطرف قر ت الةجنف يف  ٢7كهنون العهين/ينهير  ٢٠١٥لة :ررية
ندقر هةةه املعةةك بهلشةةكهوى اةميةةم وتةةمابري احلمهيةةف امللقتةةف النظةةر يف ندقبول ةةف الةةبالغ عةةم لةة:
ري ي املوضول ف .ويف  ٢٠ن هن/ربري  ٢٠١٥التربت الةجنف رن البالغ ندقبو .
المقائع كتا مرضها صاحب الاكمى
 ١-٢يدقةم صةةهحب الشةةكوى نل ةةي بوصةةلي نةةمافعهب لةة :حدقةةون اإلن ةةهن ونهشةةطهب يةةةم هب نةة:
رج ايتدقال الص راء الغرب ف .وهو نتموج ن :نوارنف فرن ف ننذ له  .٢٠٠٣ونظةراب ألنشةطتي
املتمعةةةف يف شةةجب انتههكةةهت حدقةةون اإلن ةةهن يف الص ة راء الغرب ةةف الواقعةةف د ةت اإلدا املغرب ةةف
يةمل صةةهحب الةبالغ رنةةي تعةرة مللةةهيدقف يةةطهت المولةةف الطةرف لةة :ررية الشةةررف والدقلةةهء.
ورلة :رني روقف ورُية تت نعهنةتةي ورُدية :يف ةري نةه نةر يف لةه  ٢٠٠٦و ٢٠٠8و ٢٠٠9ويف
روائ له .٢٠١٠
 ٢-٢وننةةذ  9تشةري :األو /ركتةةوبر  ٢٠١٠ةةهد آالف الصة راويني املدق مةةني يف الصة راء
الغرب ةةف ننةةهزإلو لةقهنةةف يف م مةةهت نلقتةةف تدقة يف ضةواح املةةمن ةةه يف ذلة مة و اكةةممي إزية
ق ةةرب نمين ةةف الع ةةون .وك ةةهن اإل ةةمف ن ةة :ه ةةذمب اخلط ةةو ه ةةو التنمي ةةم ظ ةةههر التم ةةم االقتص ةةهدا
واالجتمهل اليت يرى الص راويون رن المولف الطرف اه يهه يف حدقهو .وكهن صهحب الشكوى
ن لوالب ل :تدقممي لرة ل :م و اكممي إزي و ههنهتي لةمائري :األجهنب والص ل ني.
 ٣-٢ويف  7تشري :العهين/نوفمرب  ٢٠١٠هنةه اب اقةرتب نة :صةهحب الشةكوى يف ننهيةبتني
نبعوثون حكون ون يف زا نمين رةبوا نني إجالء املخ و .ورجهب صهحب البالغ رن ذل ل
دقمو مب .ويف امل هء الح صهحب الشكوى رن هنه شررف قرب املنم الذا يدق و ف ي ورلرب
ل :مهوفي لموجتي اليت بدق ت يف فرن ه .و ال هذا امل ةهء نل ةي ب نمةه كةهن صةهحب الشةكوى
يف زيه ألير ن :األصمقهء اقت مت قوات األنة :املنةم وضةربت لةم رفةراد نة :هةذمب األيةر .
وانتدقةت بعم ذل إىل توق ف صهحب الشةكوى بعنةف لةةى الةر و نة :رنةي مل يبةم را ندقهونةف
وض ةةرب إىل رن رُ مة ة لة ةةي .ووفدقة ةهب
ولص ةةبت ل ن ةةهمب ُ
وصة ةلعمت ي ةةمامب ُ
ُدفة ة بعن ةةف لة ةةى األ ة ُ
لصةةهحب الشةةكوى كةةهن ذل ة ولةةو ضةةبهيف يف ال ةما امل ةمين نةة :املميريةةف العهنةةف ملراقبةةف ال ةرتاب
الورك واملعةونهت األيهي ف .ورثنهء العالثني دق دقف اليت ايتغرقتهه امل ةهفف رُكةرمب لةةى إبدقةهء ريةي
بني جة ي وتةدقى لكمهت وضربهت بهإلهتف الاليةك لةى ظهرمب و ريي .واقت م إىل نركةم شةررف
نمينف الع ون ح بدق تجماب ن :ال هلف العهننف ن هءب إىل ال هلف اخلهن ف صبهحهب.
__________

م)١
م)٢

2

رلة :املغةرب يف  ١9تشةري :األو /ركتةوبر  ٢٠٠٦الرتافةي به تصةها الةجنةف يف تةدقة البال ةهت اللرديةف والنظةر
ف هه وجب املهد  ٢٢ن :االتلهق ف.
زوج ةةف ص ةةهحب الش ةةكوى هة ة ال ةةيت وكة ةةت اةمهل ةةف امل ة ة ف واألي ةةتهذ بريه ةةه لتمع ة ةةي .ويُةةملى رن ص ةةهحب
الشكوى مل يتمك :ن :التوق بنل ي لةى وكهلف التمع ألني تجم حهل هب يف يج :يال  ٢ماملغرب).
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 ٤-٢و ال هذمب ال هلهت الدقة ةف اليت قلههه تجماب يف نركم الشررف مينةف الع ةون اضةطر
صةةهحب الشةةكوى رال يت ةةر ب نمةةه كةةهن نصةةلم ال ةةمي :ونعصةةوب الع نةةني .وقةةم تعةةرة لةلةةرب
كةم ةةه د ةةر رو ةةري وض ةةعي .وتع ةةرة لةش ةةتو وا تهت ةةو بأن ةةي ةةهئ :ونرت ةةمن .واي ةةتجوب ص ةةهحب
الشكوى بعمئذ ن لولون كبةه يف الشةررف بشةأن تو رةي يف مة و اكةممي إزية الةذا اف ُةرتة رنةي
هو ننظمي .و ال هذا االيتجواب تةدقى صلعهت ولكمهت لةى وجهي و ل لعدقوبف اللةدقةف
وضةرب بهلعصةةه لةةى ر دافةي .وبعةةم حةوا ر بعةني دق دقةةف جةردومب نةة:
بعصةه مضةرب دةةت قمن ةي) ُ
ضةةرب .ويف فجةةر 8
يةةروالي وقم صةةي ورُ ةةو لةةةى البدقةةهء جهمث ةهب لةةةى كبت ةةي دون رن يت ةةر وإال ُ
تش ةري :الع ةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠نُدقة ة ص ةةهحب الش ةةكوى إىل نرك ةةم ال ةةم يف نمين ةةف الع ةةون وه ةةو
ال يما نصلَّم ال مي :ونعصوب الع نني.
 ٥-٢وظ ة ة ص ةةهحب الش ةةكوى ه ةة :االحتج ةةهز يف نمين ةةف الع ةةون ح ة ة ت ةةه يخ  ١٢تش ة ةري:
الع ةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠دون نعرف ةةف نك ةةهن وج ةةودمب .و ةةال ه ةةذمب األي ةةه الدقة ة ةةف ظة ة بهي ةةتمرا
نعصة ةوب الع ن ةةني ونص ة نيةلم املعص ةةمني ة ةةف ظهة ةرمب وجهل ة ةهب لة ةةى فة ةرا ال ي ةةتط الت ةةر .
ومل يك :حي لي التممد إال بعم آ ر نماء لةصال يف ال و  .وكهن األك شبي ننعم وشةرب املةهء
نتهحهب نرتني يف ال و فدقط .ومل يكة :بينكهنةي الةذههب إىل املرحةهة إال بصة بف ضةهبطني وحة
يف ذل ة ة الوقة ةةت كة ةةهن يبدقة ةةى نصة ةةلم ال ة ةةمي .:وكة ةةهن يُ ة ةةتجوب يون ة ةهب بشة ةةأن لالقهتة ةةي بهة ةةف
البول ه يو واتصهالتي دا هذمب احلركف وبشأن األحماب ال هي ف يف املغرب ورلولتي وم و
اكممي إزي ورنشطتي يف فرن ه.
 ٦-٢ويف ل ة ة ةةف  ١١إىل  ١٢تش ة ة ةري :الع ة ةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠نُدق ة ة ة ص ة ةةهحب الش ة ةةكوى ن ة ة ة
تجةمي :آ ةري :وهةةو ال ي ةما نعصةةوب الع نةةني إىل كمةةف االيةةتتنهف يف نمينةةف الع ةةون لةمعةةو
رنه قهضة الت دق ة  .ورثنةهء انتظةه مب يف ر وقةف احملكمةف ضةربي ضةهبط يف الةم وهةمدمب حلعةي لةةى
توق دفرت ال يعرف نلمونيم .)٣وبعم ذل رُل م إىل نركم الم دون ح رن يرى الدقهض .
 7-٢يف  ١٢تشة ةري :الع ةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠ن ةةهءب اقت ةةم ص ةةهحب الش ةةكوى نة ة ل ةةمد ن ةة:
ال جنهء إىل نطه نمينف الع ون مث نُدق لةةى نةط رةهئر ل ةكريف حة نمينةف الربةهيف وهةو ةمود
لةةةى بطنةةي دةةت رهئةةةف التهميةةم انجةةر واألصةةلهد الباليةةت ك ف اةةمن نعصةةم ي .ولنةةم وص ةولي إىل
الربةةهيف اقت ةةم إىل احملكمةةف الع ةةكريف ل ةةتم إل ةةي قة ل
ةهة مل ي ةةمإ لةةي بةةهلكال ح ة وإن كهنةةت
لةةةى وجه ةةي لالنةةهت الل ةةرب وال ةةم  .وننةةذ ذل ة الت ةةه يخ رودع صةةهحب الش ةةكوى يف احل ةةب
االحت ةةهر يف يةةج :يةةال  ٢ح ة رنلةةى الة ةةةف األوىل نكةةبالب بهألصةةلهد إىل بةةهب كبةةري نمينةةف
بدقلبهن حميميف واقلهب يف البمايف مث نةدقى لةى األ ة .وكهنت ل نهمب ال تماالن نعصوبتني وكةهن
يتعةةرة لةلةةرب كةمةةه دةةر  .ويف  ١8تش ةري :العةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠رودع يف احلةةب االنل ةرادا
ملم ر بعف رشهر دون إذن بهلتجو  .وبمر صةهحب الشةكوى إضةرابهب لة :الطعةه فهيةتطهع لنمئةذ
رن ي تل م بأو ف ص ريب ننذ توق لي .ويف  9كهنون األو /دي مرب  ٢٠١٠اجتمة صةهحب
الشكوى ألو نر بأحم هن ي مث تةدقةى بعةم ذلة زيةه نة :زوجتةي الةيت بةغهةه ةرب توق لةي لة:
رري ة رقةةه ب تج ةمي :ص ة راويني آ ةري .:ويف ن ةةهن/ربري  ٢٠١١تةدقةةى صةةهحب الشةةكوى
إذنهب بهحلصو لةى نواد لةدقراء ولك :مل ي مإ لي بي يه املرايالت رو تةدق هه.

__________

م)٣
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يلةةرتة صةةهحب الشةةكوى رن األنةةر يتعةة بهلرتافةةهت قُةمعنت ف مةةه بعةةم إىل الدقهضة تل ةةم بةةأن صةةهحب الةةبالغ
وقعهه رثنهء ايتجوابي.
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 8-٢ورثنةةهء جة ةةيت االيةةتمهع يف  ١٢كةةهنون العهين/ينةةهير و ١٢آب/ر ةةط  ٢٠١١ربةةةد
صهحب الشكوى الدقهض بأني تعرة لةتعذيب .وقم رنكر صةهحب الشةكوى بهيةتمرا األفعةه
ال ةةيت اهت ةةو به تكهخي ةةه ف م ةةه ل ةةص رلم ةةه العن ةةف ال ةةيت وقع ةةت رثن ةةهء تلك ة ة مة ة و اك ةةممي إزية ة
وروضة ةةإ رنة ةةي رُجة ةةرب لةة ةةى توق ة ة وث دقة ةةف جيه ة ة نلة ةةموهنه .و وجة ةةب ق ة ةرا صة ةةهد يف  ٢٢كة ةةهنون
األو /دي ةةمرب  ٢٠١١ر ة ة قهض ة الت دق ة الع ةةكرا الت دق ة ورحةةه الدقل ة ف إىل احملكمةةف
الع كريف لةبت ف هه .وحكمت احملكمف الع كريف المائمف لةدقةوات امل ةة ف املةك ةف بهلربةهيف لةةى
صهحب الشكوى يف  ١٦شةبهيف/فرباير  ٢٠١٣بهل ةج :ملةم ثالثةني يةنف بتهمةف تكةوي :لصةهبف
إجران ةةف واملشةةهكف يف رلمةةه لنةةف ردت إىل الدقت ة العمةةم ألللةةهء نةة :الدق ةوات العمون ةةف رثنةةهء
ه يةةف نهةةهنهو يف ي ة هن تلك ة م ة و اكةةممي إزي ة  .وكةةهن ر بعةةف ولشةةرون ص ة راويهب آ ةةرون
نتهبعني ن :رج نل الوقهئ ورُدينوا يف هنهيف احملهكمف اليت نمد خيه صهحب الشكوى لةةى رهنةه
لمونهب جهئر ونشوبف خهللهت يهفر نع تموير الوثهئ هصف ف مه يتعة بتةه يخ توق لةي فدقةم
ذكةةرت ال ةةةطهت رن صةةهحب الشةةكوى روقةةف يف  8تش ةري :العةةهين/نوفمرب لدقةةب تلك ة م ة و
اكممي إزية يف حةني رنةي روقةف يف ال ةو ال ةهب لتةة األحةمايت الةيت مل ي ةتط لةذل املشةهكف
ف هه .ومل يك :احلكو الصهد قهبالب لاليتتنهف.
الاكمى
 ١-٣يمل صهحب الشكوى رن المولف الطرف انتهكت املواد  ١و ١٢و ١٦ن :االتلهق ف.
 ٢-٣ويلكم صهحب الشةكوى رن ضةروب االلتةماء البةمين الةيت تعةرة إلةه رثنةهء توق لةي ورثنةهء
اي ةةتجوابي يف نرك ةةم الش ةةررف مث يف نرك ةةم ال ةةم مين ةةف الع ةةون يف الل ةةرت ن ةة 7 :إىل  ١٢تش ة ةري:
العهين/نوفمرب  ٢٠١٠وكذل رثنةهء ندقةةي بهلطةهئر تشةك رفعةه تعةذيب ب ةبب طةو العنةف
الذا نو س ضممب .وهو يشري لةى وجي اخلصةوا إىل العنةف الةذا تعةرة لةي يف ل ةةف  7إىل 8
تش ةري :العةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠خيةةمف احلصةةو لةةةى نعةونةةهت لةة :تو رةةي يف م ة و اكةةممي إزي ة
ول :لالقهتي وركف جبهةف البول ةه يو .ويلكةم رن هةذا العنةف قةم يةبب لةي نعهنةه شةميم ةال
لم رشهر ال ي مه ب بب االفتدقه إىل العالج الطيب ويشك انتههكهب لةمهد  ١ن :االتلهق ف.
 ٣-٣ويمل صهحب الشكوى رني تعرة لةتعذيب رثنهء جة هت االيتمهع إل ي رنه قهضة
الت دق ة الع ةةكرا مث يف احملكمةةف الع ةةكريف .ويالح ة رنةةي مل يُلةةتإ را ددق ة يف هةةذمب امل ةةألف.
ورثنهء جة ف االيتمهع اليت جرت يف  ١٢تشري :العهين/نوفمرب  ٢٠١٠مل يتخذ قهض الت دق
را إجراء و لالنهت اللرب والم لةى وجي صهحب الشكوى الذا نعة دون هن ةي و ةو
رن صهحب الشكوى ر امب رمخص قمن ي املكمونتني .ومل ي ج الدقهض هذمب الوقةهئ يف احمللةر.
ونمد صهحب الشكوى ن :جهف ر رى بأفعه التعةذيب الةيت تعةرة إلةه رثنةهء جة ةيت االيةتمهع
رن ةةه قهض ة الت دق ة الع ةةكرا يف  ١٢ك ةةهنون العهين/ين ةةهير و ١٢آب/ر ةةط  ٢٠١١وك ةةر
شكوامب رثنهء جة ف احملهكمف رنه احملكمف الع ةكريف .ويشةري إىل رن قهضة الت دق ة الع ةكرا مل
يةةأنر بةةيجراء را ف ةةص رةةيب األنةةر الةةذا ردانةةي هن ةةي ريل ةهب رثنةةهء احملهكمةةف .وبةةذل رنكةةرت
ال ةةةطهت الدقلةةهئ ف لصةةهحب الشةةكوى حدقةةي يف العمالةةف والتعةويض والرلهيةةف ةةه يف ذلة الرلهيةةف
النل ة ف ويف ضةةمهنهت لةةم تك ةرا اةرصةةف .ويةةرى صةةهحب الشةةكوى رن هةةذمب الوقةةهئ تش ةةك
انتههكهب لةمواد  ١٢و ١٣و ١٤ن :االتلهق ف.
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 ٤-٣ويعت ةةرب ص ةةهحب الش ةةكوى ريلة ةهب رن إدانت ةةي ن ةة :جهن ةةب احملكم ةةف الع ةةكريف تدق ةةو لة ةةى
الرتافهتةي اململونةف الةةيت ينكةر رن يكةةون ردىل خيةه ولةةى الرتافةةهت شةركهئي يف التهمةةف الةيت انتُملةةت
ةذكر بأنةةي مل يعةةرتف بةةأا ش ة ء ولكنةةي رُجةةرب لةةةى توق ة وث دقةةف دون رن
دةةت ورةةأ التعةةذيب .وية ني
يةةتمك :نةة :االرةةالع لةةةى تواهةةه .ويعتةةرب صةةهحب الشةةكوى رن المولةةف الطةةرف قةةم انتهكةةت
املةةهد  ١٥نةة :االتلهق ةةف ألهنةةه مل ت ةةهر لةةةى لةةم ج ةواز ايةةتخما را إلةةالن ع احلصةةو لة ةةي
بهلتعذيب كمل يف اإلجراءات املتخذ ضممب.
 ٥-٣وينمد صهحب الشكوى ريلهب جموع ضروب املعهنةف اليت تعرة إله روا اإلجةراءات
الدقلهئ ف ويرى رهنه وإن كهنت ال تشك رفعه تعذيب فيهنه ن ذل شب هف بلروب املعهنةف
الالإن هن ف وامله نف وجب املهد  ١٦ن :االتلهق ةف ةه يف ذلة ظةروف احتجةهزمب ةال األشةهر
األوىل الةةيت قلةةههه يف يةةج :يةةال بةةهلدقرب نةة :نمينةةف الربةةهيف .وهةةو ينةةمد لةةةى وجةةي اخلصةةوا
بيبدقهئةةي هةة :االحتجةةهز التع ةةل لةةةى ريةةهس الرتافةةهت ننتملةةف دةةت ورةةأ التعةةذيب .ويةةمل
صهحب الشكوى رني لنم وصولي إىل احلةب االحت ةهر يف  ١٢تشةري :العةهين/نوفمرب ٢٠١٠
رنلةةى الة ةةةف نكةةبالب بهألصةةلهد إىل بةةهب كبةةري نمينةةف بدقلةةبهن حميميةةف واقلةهب يف البمايةةف مث نةدقةةى
لة ةةى األ ة .وكهن ةةت ل ن ةةهمب نعص ةةوبتني وك ةةهن احلة ةراس يركةون ةةي ويش ةةتموني كةم ةةه د ةةر  .والتب ةةه اب
نةة ١8 :تش ةري :العةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠رودع يف زنمانةةف انلراديةةف .وبدق ة هةة :االحتجةةهز يف زنمانةةف
ملةةم ثالثةةف رشةةهر دون إذن لةتجةةو ودون إنكهن ةةف االتصةةه بغ ةريمب نةة :احملتج ةمي :إال نةة :ةةال
النهفةةذ  .ومل يةةتمك :نةة :االيةةتلهد نةة :ف ةةص رةةيب إال بعةةم إضةرابي لةة :الطعةةه كمةةه مل ي ةةتط
تةدق رو زيه ن :رحم هن ةي إال يف  9كةهنون األو /دي ةمرب  .٢٠١٠ومل ي ةتط بيةف زوجتةي
إال بعم شهر ن :االحتجهز .و ال الميةه ات األ بة األوىل مل يُ ةمإ لةي بةأن لتةة خيةه ولةذل
مل ي تط رن لربهه ه تعرة لي.
 ٦-٣ويلكةةم صةةهحب الشةةكوى رنةةي ايةةتنلم ت ة يةةب االنتصةةهف احملة ةةف .وربةةةد ال ةةةطهت
وية عجةت شةةكهوامب يف احملهضةةر.
الدقلةهئ ف بهلتعةةذيب الةةذا تعةةرة لةةي نةرات لميةم رنةةه الشةةهود ُ
ون ذل مل يُلتإ را ددق يف هذمب امل ألف .ومل ُُتطر ال ةطهت املغرب ف قةط ي ةهب بأهنةه تةرفض
الت دق يف ادلهءات تعذيب صهحب الشكوى وإمنه اكتلت بعم فعة را شة ء .وهةذا الةرفض
ةةري قهب ة لاليةةتتنهف .ورثنةةهء جة ةةف االيةةتمهع الةةيت جةةرت يف  8شةةبهيف/فرباير  ٢٠١٣رةةةب
هن صهحب الشكوى إىل قهضة الت دق ة الع ةكرا إن كةهن صكنةي رةرا بعةض األيةتةف لةةى
ةةر ا هضةةر لمة ةةهت االيةةتجواب ملعرفةةف األح ةوا الةةيت انتُملةةت ف هةةه االلرتافةةهت .وقةةم ُفةةض
رةب ةةي .ومل تتخ ةةذ احملكم ةةف الع ةةكريف يف رنره ةةه امللق ةةت الص ةةهد يف  8ش ةةبهيف/فرباير  ٢٠١٣را
إجراءات بشأن هذمب االدلهءات و رهنه لهينت اهتهنهت التعذيب .وقم ردانت الةجنةف اإلفةالت
نةة :العدقةةهب لةةةى رفعةةه التعةةذيب يف نالحظههتةةه اخلتهن ةةف بشةةأن املغةةرب مانظةةر اللدقةةر  ١٦نةة:
الوث دقف )CAT/C/MAR/CO/4م.)٤
 7-٣وال تنطةةوا العمالةةف الع ةةكريف لةةةى ازدواج ةةف امل ةةتويهت الدقلةةهئ ف ولةةذل فةةين احلكةةو
الصةةهد لةة :احملكمةةف الع ةةكريف ةةري قهب ة لةطعةة .:وقةةم قةةم صةةهحب الةةبالغ رعن ةهب بةةهلندقض يف
بعم را د وقم نر ركعر ن :له لةى رعني .وح ولو قُبة
شبهيف/فرباير  ٢٠١٣إال رني مل يتة ُ

__________

م)٤
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ي تش ةةهم ص ةةهحب الش ةةكوى ريلة ةهب بدقة ةرا املدق ةةر اخل ةةها املع ةةك ةةألف التع ةةذيب و ة ةريمب ن ةة :ض ةةروب املعهنة ةةف
رو العدقوبف الدقهي ف رو الالإن هن ف رو امله نف مانظر اللدقرتني  ٢8و ٢9ن :الوث دقف .)A/HRC/22/53/Add.2
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الطعةة :بةةهلندقض فةين الدقهضة لةة :يبةةت يف جةةوهر الدقلة ف ألن كمةةف الةةندقض ال صكنهةةه وجةةب
امل ةةهدتني  ٥٦8و ٥8٦ن ةة :ق ةةهنون امل ةةطر اةنهئ ةةف املغ ةةرن رن تنظ ةةر إال يف الدق ةةهنون ولة ة يف
الوقهئ  .ويةطهت كمف الندقض يف قل ف صهحب الشكوى مود بوجي ةها ألن التعةذيب
مل يُعةرة لةةى نظةر احملكمةف الع ةكريف وجةب رةةب نوجةي إىل الوك ة العةه الةذا ال حية لغةريمب
بمء إجراءات املالحدقف .لذل مل يك :بينكهن قله احملكمف النظر يف ن ألف التعذيب ن :تةدقهء
نل هو .ويف را صهحب الشكوى إن مل يك :بينكةهن الدقلةه الع ةكريني البةت يف ادلةهءات
التعذيب كهن لة هو رن يبةغوا الوك العه خيذمب الوقهئ لك يبمر ددق دقهب بشأهنه.
 8-٣ونةة :مث ال صك ةة :حملكم ةةف الةةندقض رن تع ةةم النظ ةةر يف التدقةةمير ال ة هدا لةدقل ةةه ال ةةذي:
ينظرون يف اةوهر ول ت متصف لت ميم نه إذا كهنةت الرتافةهت صةهحب الشةكوى قةم انتُملةت
دت التعذيب رو لألنر بلتإ ددق يف ن ألف التعذيب.
م حاا الهولة الرر ااالغ التق مل،ة
 ١-٤يف  ٤آب/ر ةةط  ٢٠١٤الرتض ةةت المول ةةف الط ةةرف لة ةةى ندقبول ةةف الش ةةكوى لع ةةم
ايتنلهد يب االنتصهف احملة ف وإليهء ايتعمه احل يف تدقممي شكوى.
 ٢-٤وتبمر المولف الطرف بذكر رن صهحب الشكوى روقف يف  8تشري :العةهين/نوفمرب ٢٠١٠
يف إرةةه تلك ة مة و اكةةممي إزية الةةذا رقهنةةي قبة بلةةعف ريةةهب رشةةخها ونةةنهو صةةهحب
الشةةكوى ينتمةةون إىل اةمهلةةهت االنلصةةهل ف الصة راويف بةةهلدقرب نةة :نمينةةف الع ةةون .وهة تةةمل
رن محةةةف هتةةمف إىل ح ة ال ةةكهن احملة ةةني لةةةى التندق ة إىل املخ ة و واحتالل ةي رُرةدقةةت لةةةى هةةذا
الن و لةلغط لةى ال ةطهت ن :رج ايتلهد األشخها املعبتني ن :نمايه اجتمهل ف.
 ٣-٤وتشري المولف الطرف إىل رن صهحب الشكوى رنشأ ن ة ش ه ن ة ف بهألية ف الب لهء
نهمتهةه لةةم ال ةةمها حملتةة املخة و غهد تةةي .ولنةةم اقةرتاب قةوات حلة النظةةه لتلك ة املخة و
وايةةتعهد النظةةه العةةه طةةط صةةهحب الشةةكوى هجمةةهت بهأليةةة ف الب لةةهء والدقنهبة احله قةةف
وقن نهت الغهز احملرتن ورشرف لة هه .وقةم تةويف رحةم لشةر للةواب نة :قةوات حلة النظةه نت جةف
االشتبهكهت ه ردى إىل ندقهضه وإدانف احملرضني واةنه .
 ٤-٤وتوضةةإ المولةةف الطةةرف رن تةةم نصةةهن األنةة :ايةةتنم إىل تعة مةةهت دق دقةةف نةة :الن هبةةف
احرتنةةت نتهةةى المقةةف اإلنةةذا ات الشةةلويف املعمةةو خيةةه .وروقةةف صةةهحب الشةةكوى
العهن ةف وقةةم ُ
ن  ٦9شخصهب آ ر يف  8تشري :العهين/نوفمرب  ٢٠١٠ال لمة ف التلك  .واقت ةم إىل ندقةر
الةواء الدقلهئ التهب لةم املةك يف نمينةف الع ةون ح ة ع إيمالةي هة :احلرايةف النظريةف وفدقةهب
ألحكه الدقهنون ودت اإلشةراف اللعةة لةوك ة العةه لةمةة لةمى كمةف االيةتتنهف يف نمينةف
الع ون .ورُح رنه قهض الت دق الع كرا يف  ١٢تشري :العهين/نوفمرب .٢٠١٠
 ٥-٤ورُدي :صهحب الشكوى ي هب بتهمف اةرائو املرتكبف يف ي هن تلك املخ و وحكمت
لة ي احملكمف الع كريف المائمف لةدقوات امل ة ف املةك ف يف  ١7شبهيف/فرباير .٢٠١٣
 ٦-٤وتالح المولف الطرف رن نهةف قرابف ر ب ينوات اندقلت بني األفعه اململونف وتةه يخ
تدقةةممي الشةةكوى إىل الةجنةةف يف آذا /نةةه س  ٢٠١٤وه ة نهةةةف نلررةةف يف نظرهةةه .وتةةرى المولةةف
الطرف ن :جهف ر رى رن الشكوى تتلم :لمداب ن :التنهقلهت.
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 7-٤وف مه يتعة بهيةتنلهد يةب االنتصةهف احملة ةف تالحة المولةف الطةرف رن صةهحب الشةكوى
قم رعنهب بهلندقض بعم رن ردانتي احملكمف الع ةكريف .وحة يونةي مل تبةت كمةف الةندقض بع ُةم يف
الدقل ة ف .وبهإلضةةهفف إىل ذل ة مل يدقةةم صةةهحب الشةةكوى را تظةةةو رنةةه را كمةةف رو يةةةطف
ورن ف بشأن ادلهءات التعذيب و/رو يوء املعهنةف اليت يمل رني تعرة إله رثنةهء حرايةتي النظريةف
رو بع ةةمهه ية ةواء رثن ةةهء جة ةةف االي ةةتمهع األول ةةف يف  ١٢تشة ةري :الع ةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠رو رثن ةةهء
جة ةف االيةةتمهع يف  ١٢كةةهنون العهين/ينةةهير  ٢٠١١مل يعةةر صةةهحب الشةةكوى ةةهلم ةةه
ن ألف كوني تعرة ألفعه تعذيب و/رو يوء نعهنةف.
 8-٤ويف رثن ةةهء احملهكم ةةف ال ةةيت ج ةةرت يف ش ةةبهيف/فرباير  ٢٠١٣وكهن ةةت نلتوح ةةف رن ةةه املة ةراقبني
ال ةةورن ني وال ةةمول ني ذك ةةرت ه ت ةةف ال ةةمفهع املش ةةكةف ن ةة :ت ة ة املتهم ةةني رن ر بع ةةف ن ةةنهو تعرضة ةوا
لةتعذيب رو يوء املعهنةف دون اإلشه إىل صهحب الشكوى .وقم رُةب لةدقهض إجراء ف ص
رةةيب بشةةأن املتهمةةني األ بعةةف املعن ةةني .ويكتلة صةةهحب الشةةكوى بتأك ةةم رن ال ةةةطهت مل توافة
قط لةى إجراء ددق ة ةو رنةي مل يتخةذ را طةو يف هةذا االاةهمب .ومل يعبةت صةهحب الشةكوى
ريلهب رن اإلجراءات احملة ف كهنت نلررف الطو رو لمصف اللعهل ف .ووفدقهب ل واب الةجنف ال تعل
جمرد شكو يف هذمب العنهصر صهحب الشكوى ن :ايتنلهد يب االنتصهف احملة فم.)٥
 9-٤وترى المولف الطرف رن بةالغ صةهحب الشةكوى ينةم ج ضةم :جةمو رلمةه ي هية لةةى
هةةهنل التص ةويت لة ةةى ق ةرا جمة ة األنةة :بش ةةأن واليةةف بعع ةةف األنةةو املت ةةم لاليةةتلتهء يف الص ة راء
الغرب ةةف .وتةةرى رن ادلهءاتةةي هنلةةف ولهنةةف وال ريةةهس إلةةه نةة :الصة ف ورن الوثةةهئ املدقمنةةف ذات رب عةةف
اع ننهه بهألحرى تدقريراب ل :حهلف لهنف ه يكشف ل :المواف ال هي ف الب تف لةشكوى.
 ١٠-٤ور ةرياب تشةةري المولةةف الطةةرف إىل إيةةهء ايةةتعمه صةةهحب الشةةكوى لة ة يف تدقةةممي
شةةكوى ألنةةي ف ة قل ة تي إىل الةجنةةف وكةةذل إىل احملةةهكو اةنهئ ةةف اللرن ة ف وجةةب نبةةمر الواليةةف
الدقلهئ ف العهمل ف دون انتظه قرا كمف الندقض.
ع ،قا صاحب الاكمى م ى م حاا الهولة الرر
 ١-٥يف  ٢٠ريةو /يةةبتمرب  ٢٠١٤د صةةهحب الشةةكوى لةةةى نالحظةةهت المولةةف الطةةرف
وذكةةر بةةأن نوضةةوع شةةكوامب يتعة ة بتوق لةةي ووضةةعي هةة :احلرايةةف النظريةةف وكةةذل اح ةرتا املغةةرب
ني
لالتلهق ف ول بأيبهب إدانتي ألن هذمب امل ألف ل ت ن :ا تصها الةجنف.
 ٢-٥ويلكةةم صةةهحب الشةةكوى رنةةي روقةةف يف  7تشةري :العةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠يف ب ةةت بعةةض
األصةةمقهء دون رنةةر توق ةةف وبعنةةف .ويةةرى رن األفعةةه اإلجرائ ةةف الةةيت تبةةني رن لمة ةةف التوق ةةف
ج ةةرت يف  8تشة ةري :الع ةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠تعب ةةت رن ال ةةةطهت املغرب ةةف زو ت ت ةةه يخ التوق ةةف.
ويلكم رن شكوامب ال تتعة بهإلجراءات اليت اُتذهته قوات حلة النظةه رثنةهء تلك ة مة و اكةممي
إزي ة ألنةةي روقةةف يف ال ةةو ال ةةهب ونةة :مث مل يكةة :نوجةةوداب هنةةه  .ويعةةه ة صةةهحب الشةةكوى
تأك مات المولف الطرف اليت تل م بأني اقت م إىل نركم الم املةكة يف نمينةف الع ةون نبهشةر بعةم
توق لي ويالح رن المولف الطرف ال تشك يف كوني تعرة ألفعه التعذيب.
__________

م)٥
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 ٣-٥ويةمحض صةةهحب الشةكوى لةةم ايةةتنلهد يةب االنتصةةهف احملة ةف ألن كمةةف الةةندقض
وهة االيةةتتنهف األ ةةري الةةذا نه يةةي ونةةه زا ينتظةةر قةرا مب ل ةةت د جةةف قلةةهئ ف ثهلعةةف وال تع ةةم
النظةر يف األية املوضةةول ف لةدقلة ف .ووفدقةهب لةمةهدتني  ٥٦8و ٥8٦نة :قةةهنون امل ةطر اةنهئ ةةف
يةةتبت احملكمةةف يف ن ةةألف انتعةةه احملكمةةف الع ةةكريف لةدقةةهنون ول ة يف ادلةةهءات التعةةذيب الةةيت
مل تنظر ف هه احملكمف الع كريف.
 ٤-٥فل الدقهنون املغرن دتكر الن هبةف العهنةف حة املدقهضةه  .ولةذل مل يكة :بينكةهن قلةه
احملكمف رن ينظروا يف ن ألف التعذيب ن :تةدقهء نل هو كةهن لةةى احملكمةف رن تبةةد هةذمب الوقةهئ
إىل الوك ة العةه لكة يشةرع يف الت دق ة وهةةو نةه فلةتي بوضةةوا إذ فلةت النظةر يف ادلةةهءات
اللة ة هيه وإذ الت ةةربت رن ص ةةهحب الش ةةكوى مل يتع ةةرة ألفع ةةه تع ةةذيب رو نعهنة ةةف رو لدقوب ةةف
ال إن هن ف رو نه نفم.)٦
ةةموداب زنن ةهب صكةة :لةم كمةةف
 ٥-٥ويلة ف صةةهحب الشةةكوى رن النظةةر يف الطعةة :بةةهلندقض لة
رن تصةةم قرا هةةه بعةةم لشةةر يةةنوات .وهةةو يةةرى رن لةةم فعهل ةةف يةةب االنتصةةهف احملة ةةف يف قل ة تي رنةةر
واضإ ونعرتف بي يف تدقه ير ه ون :ايت ووتل واللري العهن املعك بهالحتجهز التع ل م.)7
 ٦-٥ويعةةرتة صةةهحب الش ةكوى ريل ةهب لةةةى حجةةف المولةةف الطةةرف بأنةةي مل يدقةةم شةةكوى لةةةى
الر و ن :رني ربةد ال ةطهت الدقلهئ ف يف لم ننهيبهت بهلتعذيب الذا تعرة لةي .ويعةرتف صةهحب
م)8
ةذكر بأنةةي لنةةمنه نعة ألو نةةر رنةةه قهض ة
الشةةكوى بأنةةي مل يطةةةب إجةراء ف ةةص رةةيب  .ولكةة :ية ني
الت دق الع كرا يف  ١٢تشةري :العةهين/نوفمرب  ٢٠١٠كةهن يعةهين نة :كةمنهت لةةى وجهةي ود يف
حهجبةةي األصةة :وكشةةف لةدقهض ة لةةةى رمخص ة قمن ةةي املكةةمونني .إذنيا مل يةةم ج الدقهض ة يف احمللةةر
لالن ةةهت اإلي ةةذاء امل ةةذكو  .ويف  ١٢ك ةةهنون العهين/ين ةةهير  ٢٠١١ق ةةه ص ةةهحب الش ةةكوى ةةهلم
هن ي بيبالغ الدقهض ه تعرة لي ن :تعذيب ونمد بذل صراحف رثنهء احملهكمف كمةه يتلةإ نة:
لر جة ف  8شبهيف/فرباير  ٢٠١٣واألنر امللقت الصةهد لة :احملكمةف الع ةكريف يف التةه يخ نل ةي.
وال يتلم :حكو احملكمف الع كريف امللخ  ١7شبهيف /فرباير  ٢٠١٣ريهب ن :هةذمب االدلةهءات ويدقةر
إدانف املتهمني  :ف هو صهحب الشكوى وحيكو لة هو بهل ج:م.)9
 7-٥ويل ف صهحب الشكوى رن يواب الةجنةف بشةأن املةهد  ١٣تبةني رن جمةرد إبةالغ اللة ف
الوقهئ إىل يةطف المولف ل
كهف إللما هذمب األ ري بهلشروع يف إجراء ددق فو ا ونمييم.)١٠
__________

م )٦يشري صهحب الشكوى إىل رنر وحكو احملكمف الع كريف الصهد ي :يف  8و ١7شبهيف/فرباير .٢٠١٣
م )7تدقرير اللري العهن املعك بهالحتجهز التع ةل لة :بععتةي إىل املغةرب م )A/HRC/27/48/Add.5وه ةون :ايةت
ووتل املوجم الدقطرا كهنون العهين/ينهير  ٢٠١٤مالتدقه ير املرفدقف بهلشكوى).
م )8يشري لر جة ف  8شبهيف/فرباير  ٢٠١٣واألنر امللقت الصهد ل :احملكمف الع كريف بهلربةهيف إىل االدلةهءات
الةيت قةةمنهه صةةهحب الشةةكوى بشةأن تعرضةةي لةتعةةذيب .وتةةرد ادلةةهءات التعةرة لةتعةةذيب يف نركةةم الشةةررف ريلة به
يف قرا رفف الت دق األوىل اليت رحهلت الدقل ف إىل احملكمف الع كريف بهلربهيف.
م )9انظر قرا احملكمف الع كريف امللخ  ١7شبهيف/فرباير .٢٠١٣
م )١٠انظ ة ةةر لة ة ةةى ي ة ةةب املع ة ةةه البال ة ةةهت ق ة ةةو  ١99٠/٦ب ة ةةه وت ض ة ةةم إي ة ةةبهن ه اآل اء املعتم ة ةةم يف  ٢ري ة ةةه /
نة ةةهيو ١99٥اللدقة ةةر  ٤-١٠و قة ةةو  ١99٦/٥9بالنكة ةةو ربة ةةهد ضة ةةم إية ةةبهن ه اآل اء املعتمة ةةم يف  ١٤رية ةةه /
نةةهيو  ١998اللدقةةر  ٦-8و قةةو  ٢٠٠١/١89بولبةةم ال لط ةةف ضةةم تةةون الدقةرا املعتمةةم يف  ١٤تشةري:
العهين/نوفمرب ٢٠٠٣اللدقر .٦-١٠
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 8-٥ويرى صهحب الشكوى رن احلجة الةيت يةهقتهه المولةف الطةرف بشةأن األيةبهب ال هية ف
لش ةةكوامب وإي ةةهء اي ةةتعمه احلة ة يف تدق ةةممي ش ةةكوى اهتهن ةةهت نتك ةةر ض ةةم امل ةةمافعني ل ةة :حدق ةةون
جهد ويةري ون ةتدق ونميةي .و داب لةةى حجةف
اإلن هن وتبني رن المولف الطرف ال تعتم إجراء ددق
ني
ةذكر صةةهحب الشةةكوى بةةأن اللري ة العهن ة
المولةةف الطةةرف بشةةأن لةةم ايةةتنهد شةةكوامب إىل ري ة ية ني
املعك بهالحتجهز التع ل الترب قلة تي طةري ونوثدقةف ورشةه إل هةه يف تدقريةرمب لة :زيه تةي إىل املغةرب
مانظةةر  A/HRC/27/48/Add.5اللدقةةر  )٦8وروصةةى المولةةف الطةةرف بةةيجراء ددق ة فةةو ا يف ت ة
ادلهءات يوء املعهنةف اليت وقعت يف ي هن لمة ةهت التوق ةف رثنةهء املظةههرات وبعةمهه وكةذل يف
يج :نمينف الع ون ونن االحتجهز التع ل وندقهضه اةنه وتعويض الل هيه.
 9-٥ويطةب صهحب الشكوى إىل الةجنف رن تشرتيف ن :المولةف الطةرف جةرب ضةر مب بةيرالن
ي ةراحي والوق ةةف الل ةةو ا ةم ة رش ةةكه انته ةةه امل ةةهد  .١٥ويطهل ةةب ب ةةهحل يف إل ةةهد احملهكم ةةف
بهيتبعهد املعةونهت املنتملف دت اإلكرامب ويطةب تعويلهب ل :األضرا اة ميف والنل ة ف واملعنويةف
واملهديةةف ولةة :فدقةةمان اإلي ةرادات و ةةه األ بةةها احملتمةةةف الةةيت تعةةرة إلةةه .ويطهلةةب ريل ةهب بةةمف
تعةةويض لةة :التكةةهل ف املتكبةةم يف اإلجةراءات الدقلةةهئ ف وآ اء اخلةرباء وايتشةةه اخلةةمنهت الطب ةةف
والنل ة ف واالجتمهل ةةف فلةالب لةة :إنكهن ةةف احلصةةو لةةةى إلةةهد تأه ة ننهيةةبف وجمهن ةةف يف رقةةرب
وقت كة .:ور ةرياب يطةةب صةهحب الشةكوى اُتةهذ تةمابري ترضة ف تتمعة يف إجةراء ددق ة فةو ا
ون تدق وجهد ونميي يف ادلهءات التعذيب كمه يطةب ضمهنهت لم التكرا .
مع مما إضاف،ة مقهمة ما صاحب الاكمى
 ١-٦يف  ٤ش ةةبهيف/فرباير  ٢٠١٥ربة ةةد ص ةةهحب الش ةةكوى و هن ةةي الةجن ةةف بأهنم ةةه يتعرض ةةهن
لةتخويف ن :قب ال ةطهت املغرب ف .ورشه ا إىل رن ويهئط اإللال املغرب ف واللرن ف رلةنةت يف
آذا /نةةه س  ٢٠١٤نبهشةةر بعةةم إيةةماع الشةةكوى لةةمى الةجنةةف قةرا وزا العةةم املغرب ةةف تدقةةممي
شةةكوى ضةةم صةةهحب الشةةكوى و هن ةةي واثنةةني نةة :ض ة هيه التعةةذيب يف املغةةرب بتهمةةف التشةةهري
وتدقممي بال هت كهذبف يف تةف رنو ر ةرى .ويف حميران/يون ةي  ٢٠١٤رلةنةت ويةهئط اإللةال
رن وزا الما ة ة ةةف املغرب ة ةةف ق ة ةةمنت ش ة ةةكوى ض ة ةةم ص ة ةةهحب الش ة ةةكوى و هن ة ةةي ب ة ةةني رش ة ةةخها
آ ة ةري:م .)١١وبدق ة ة صة ةةهحب الشة ةةكوى و هن ة ةةي واألشة ةةخها اآل ة ةةرون الة ةةذي :وجهة ةةت إل ة ة هو
االهتهنةةهت دون ر بةةه لةة :هةةذمب اإلج ةراءات ح ة هنهيةةف كةةهنون العهين/ينةةهير  ٢٠١٥لنةةمنه تةدقةةى
احملهن ورحم اللة هيه الةذي :اةعةهو اةمهلةف امل ة ف تكة لةهب بهحللةو رنةه قهضة الت دق ة يف
كمف الربهيف بتهمةف التشةهري وتدقةممي بال ةهت كهذبةف وإههنةف اإل تةف الشةرل ف والةجةوء إىل املنةهو ات
والغل لة لةى اإلدالء بشههدات كهذبف واالشرتا يف ذل وال ب العةك.
 ٢-٦ويعهقب لةى هذمب اةرائو بهل ج :النهفذ وصك :ريلهب رن ُحيكةو لةةى املتهمةني بغرانةف وبةمف
تعويلهت .ويرى احملهن رن هذمب الشكوى تشك انتههكهب لالتلهق ف واهصف املهد  ١٣ننهه.
 ٣-٦لشةةى احملةةهن رن تل ة ال ةةةطهت املغرب ةةف هتميةةماهته بهإلدانةةف نوض ة التنل ةةذ لةةةى إثةةر
الشكوى اليت قةمنتهه وزا الما ة ةف املغرب ةف كمةه فعةةت يف حهلةف شةخص آ ةر تُةملى و. .
وه ن :رللهء حركف  ٢٠شبهيف/فرباير ونهشطف يف اةمع ف املغرب ف حلدقةون اإلن ةهن .وقةم ُحكةو

__________

م )١١انظر
م ١١حميران/يون ي .)٢٠١٤
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لةةةى و . .يف  ٢٠تش ةري :األو /ركتةةوبر  ٢٠١٤بهل ةج :ملةةم يةةنتني بتهمةةف تدقةةممي بال ةةهت
كهذب ةةف لدق ةةب ش ةةكوى ق ةةمنتهه إىل الوك ة ة الع ةةه يف رنج ةةف يف  ٣٠ن ةةهن/ربري  ٢٠١٤بش ةةأن
التعةةذيب واال تطةةهف .فدقبة ذلة بعالثةةف ريةةه ا تُطلةةت الشةةهبف يف هنهيةةف نظةةههر شةةهكت ف هةةه
وتعرض ةةت لةل ةةرب والش ةةتو والتهمي ةةم قب ة رن تُةةرت ةةه ج املمين ةةف .ويف  ٢٣اوز/يول ةةي ٢٠١٤
صةةم يف حة نهشةةط آ ةةر يف اةمع ةةف املغرب ةةف حلدقةةون اإلن ةةهن كةةهن قةةم ربةةةد لةة :رفعةةه تعةةذيب
حكو بهل ج :ملم ثاليت ينوات و رانف بتهمف تدقممي بال هت كهذبف.
 ٤-٦ويرى صهحب الشكوى رن اإلدانهت الصهد يف ح ههذي :النهشةطني واإلجةراءات املتخةذ
ضةةممب وضةةم هن ةةي والشخصةةني اآل ةري :الةةةذي :يةةب ذكرألةةه هة املراحة األوىل ل هيةةف لهنةةف قهئمةةف
لةةةى ُتويةةف ضة هيه التعةةذيب رلةةة :لنهةةه وزيةةر العةةم يف ب ةةهن ردىل بةةي يف  ١٠حميران/يون ةي ٢٠١٤
وولةةم ف ةةي بةةهلت دق يف ادلةةهءات التعةةذيب ولكةة :ريلةهب الحدقةةف ندقةةمن البال ةةهت الكهذبةةف  .وحة
اآلن مل ي لر اإللالن ل :آثه نةمويف ن :النهح ف العمة ف إال يف جمئي العهين.
 ٥-٦ويف هةةذمب الظةةروف يطةةةب صةةهحب الشةةكوى إىل الةجنةةف رن ُتةةةص إىل وجةةود انتهةةه
لةمةهد  ١٣االتلهق ةةف والبةةت يف قلة تي يف رقةةرب وقةت كةة .:ويطةةةب ريلةهب إىل الةجنةةف رن دة
المولف الطرف لةى العم لةى الوقف اللو ا أللمه التخويف املذكو .
 ٦-٦ويف  ١8ش ة ةةبهيف/فرباير  ٢٠١٥رة ة ةةب احمل ة ةةهن إىل الةجن ة ةةف رن ت ة ةةنظو جة ة ةةف اي ة ةةتمهع إىل
م)١٢
الطرفني كمه حميت يف  8ريه /نةهيو  ٢٠١٢يف قلة ف لبةم الصةمتوف وآ ةرون ضةم كهزا ةتهن
بنهءب لةى رةب المولف الطرف.

 7-٦ويرى صهحب الشكوى رن هكمتي ن  ٢٣نتهمهب ريمب ن ف لةغهيف كمةه يتلةإ نة:
نالحظ ةةهت المول ةةف الط ةةرف ال ةةيت ت ةةتهو ف ه ةةه ص ةةهحب الش ةةكوى و هن ةةي بهي ةةتخما آل ةةف تدق ةةممي
الشكوى إىل الةجنف أل راة ي هي ف .ويطةب إلهد ترك م املنهقشف بهلتمةهد هنة قةهنوين وةت يف
التعهر ن هذمب احلهلف.

 8-٦ويشري صهحب الشكوى ريلهب إىل رن لةم ندقةهالت ظهةرت يف الصة هفف املغرب ةف ننةذ تدقةممي
شةةكوامب إىل الةجنةةف خيةةمف نةةمع الشةةرل ف لةة :اخلطةوات الةةيت اُتةةذهه هةةو و هن ةةي .وكعةرياب نةةه تدقمنةةي هةةذمب
الص هفف لةى رني يشك هتميماب لةمولف رو كعم جمائرا رو كدقهت حيهو التهرب ن :ن لول هتي.
 9-٦ويف  ٦آذا /نةه س  ٢٠١٥رضةهف احملةهن رن احملةةهن املغةرن لةجمهلةف امل ة ف توجةةي إىل
احملكم ةةف العة ةةه يف الرب ةةهيف وح ةةهو احلص ةةو لة ةةى ن ةةخف ن ةة :ش ةةكوى وزا الما ة ةةف املغرب ةةف .و ف ةةض
الدقهض تمويممب بهلن خف اليت رةبهه ولكني ركم رن الشكوى نوجهف ريلهب ضم صهحب الشكوى.
مع مما إضاف،ة مقهمة ما الهولة الرر
 ١-7يف  ١٢آذا /نه س  ٢٠١٥دت المولةف الطةرف بأهنةه تةرى نة :ةري املنهيةب البةت يف
احتمه وجود انتهه لةمهد  ١٣ن :االتلهق ف ألن الةجنف قةر ت رال تنظةر يف هةذمب املرحةةف يةوى
يف ندقبول ةةف الةةبالغ .وتةةود المولةةف الطةةرف رن تطمةةت :الةجنةةف بةةأن الشةةكوى املدقمنةةف ضةةم صةةهحب
الشكوى و هن ي ال صك :تل ريهه لةى رهنه تمبري انتدقهن  .وتنمد جمولف ن :األفعةه املعهقةب
__________

م )١٢ال ةةبالغ ق ةةو  ٢٠١٠/٤٤٤لب ةةم الص ةةمتوف وآ ةةرون ض ةةم كهزا ةةتهن الدق ةرا املعتم ةةم يف  ١حميران/يون ةةي ٢٠١٢
اللدقر .١-9
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لة هةةه جنهئ ةهب املن ةةوبف إىل اةمهلةةف امل ة ف واجمل ةةم يف محةةةف كهذبةةف وتلكةةم رن هةةذا هةةو
ال ة هن الةةذا ا تةةأت ال ةةةطهت املغرب ةةف رن لة هةةه رن تدقةةم ف ةةي شةةكوى بتهمةةف التشةةهري وتدقةةممي
بال هت كهذبف وإههنف اإل تف الشرل ف .وتلكم المولف الطرف رن ذل ال يشك يف إنكهن ف تدقةممي
صهحب الشكوى شكوامب رنه الةجنف.
 ٢-7وف مةةه يتعة ة بطةةةب االيةةتمهع إىل الطةةرفني تعةةرب المولةةف الطةةرف لةة :انمههشةةهه إلةةذمب
اخلط ةةو ال ةةيت ال صك ةة :ن ةة :ح ة ة املب ةةمر رن ت ةةأال إال ن ةة :المول ةةف الط ةةرف ولة ة ن ةة :احمل ةةهن
كمةةه حةةميت يف الدقل ة ف الةةيت يشةةري إل هةةه صةةهحب الشةةكوى .وتل ة ف رن هةةذا اإلج ةراء ال يةةنص
لة ي النظه الما ة لةجنف ف مه يتعة بهلشكهوى وجب املهد  ٢٢ن :االتلهق ف.
 ٣-7ويف  ١٦ن ة ةةهن/ربري  ٢٠١٥الحظ ة ةةت المول ة ةةف الط ة ةةرف داب لة ة ةةى ي ة ةةهلف احمل ة ةةهن
املل ف  ٦آذا /نه س  ٢٠١٥رن الوصو إىل املةف اةنهئ يُنظَّو لةى نةرحةتني .األوىل نرحةةف
الإله الوصو إىل املةةف اةنةهئ م .)١٣والعهن ةف هة جة ةف االيةتمهع امللصةةف الةيت
رول ف ي ت
م)١٤
يكةون االرةالع لةةى املةةف اةنةهئ الإلةه كنةهب  .فخةال هةذمب الرحةةف صكة :االيةةتمهع إىل
الطرفني ولو احملهنني .ويف الدقل ف الراهنةف فةض الدقهضة تدقةممي ن ةخف نة :املةةف اةنةهئ إىل
احمل ةةهن املغ ةةرن لةجمهل ةةف امل ة ة ف ألن ةةي ق ةةم الطة ةةب قبة ة األوان .وتلة ة ف المول ةةف الط ةةرف رن
احملهن رُبةد يف لون ذل خيذا الدقرا الذا رع :ف ي يف  ١٦آذا /نه س .٢٠١٥
 ٤-7وتك ةةر المول ةةف الط ةةرف رن ص ةةهحب الش ةةكوى مل ي ةةتنلم ي ةةب االنتص ةةهف احملة ةةف ألن ةةي
مل يشت ن :التعذيب الذا تعرة لي رنه احملهكو احملة ف.
قراا ال جنة ااالغ التق مل،ة
 ١-8يف  ٢٠ن هن/ربري  ٢٠١٥نظةرت الةجنةف يف جة ةتهه الرابعةف واخلم ةني يف ن ةألف
ندقبول ةف الشةةكوى وقةةر ت التبه هةةه ندقبولةف يف حةةمود نةةه تعةريمب نة :ن ةةهئ تتعةة بهملةةهد  ١واملةواد
ن ةة ١٢ :إىل  ١٦نة ةة :االتلهق ةةف .و ةصة ةةت الةجن ةةف إىل رن المولة ةةف الط ةةرف مل تعبة ةةت رن ال ة ةةب
املوجود لةبالغ ل :رلمه التعذيب قم رُت ت لمة ةهب لصةهحب الشةكوى لكة يةتمك :نة:
المفهع ل :حدقوقي وجب االتلهق ف.
 ٢-8و ةصةةت الةجنةةف إىل رن نةةرو فةةرت يةةنف بةةني صةةمو حكةةو احملكمةةف الع ةةكريف وتةةه يخ
تدقممي الشكوى إىل الةجنف ال صك :التبه مب عهبف إيهء اليتعمه احل يف تدقممي شكوىم.)١٥
م حاا الهولة الرر م ى األسس التمضمم،ة
 ١-9يف  ١8ريةو /ي ةةبتمرب  ٢٠١٥ك ةةر ت المول ةةف الط ةةرف الرتاض ةةهه لة ةةى ندقبول ةةف ال ةةبالغ ألن
صهحب الشكوى مل يك :قم صم يف حدقي حكو هنهئ  .فم كمةف الةندقض مل تبةت يف قلة تي بعةم
ونةة :املمكةة :رن تدقةةر إحهلةةف الدقل ة ف إىل اإل تةةف الدقلةةهئ ف املختصةةف بةةهلنظر يف األي ة املوضةةول ف .ويف
حةةه تدقةةر ت هةةذمب اإلحهلةةف يكةةون بهإلنكةةهن إثةةه ت ة امل ةةهئ املوضةةول ف واإلجرائ ةةف ون ةةألف تطب ة
الدقهنون .ولذل رةبت المولف الطرف إىل الةجنف رن تع م النظر يف ندقبول ف الشكوى.

__________

م )١٣انظر املهد  ١٣٤ن :قهنون امل طر اةنهئ ف.
م )١٤انظر املهد  ١٣9ن :قهنون امل طر اةنهئ ف.
مَّ )١٥
ذكرت الةجنف بأني ال وجود ملهةف مد لتدقممي شكوى ال يف االتلهق ف وال يف النظه الما ة لةجنف.
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 ٢-9ويف  ٢٤ريةو /يةةبتمرب  ٢٠١٥كةةر ت المول ةةف الطةةرف رةبهةةه إىل الةجن ةةف إلغةةهء قرا ه ةةه
بشةأن املدقبول ةةف .وقةةم رُوقةةف صةةهحب الشةةكوى يف حهلةةف تةةةب لةةةى ريةةما لنهصةةر الةةم املةكة
ول ة الشةةررف يف  8تش ةري :العةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠رثنةةهء تلك ة املخ ة و ب ةةبب وجةةود ق ةرائ:
طري ونتطهبدقف تشري إىل تو ري يف األفعه اةنهئ ف اليت ا تكبت يف هذمب األثنهء .وك نةه ي ةعى
إل ةي صةهحب الشةةكوى نة :ا عدلةهء توق لةةي لةةى ريةما الشةةررف يف  7تشةري :العةةهين/نوفمرب ٢٠١٠
وتعرضي لةتعذيب هو التنص ن :ن لول تي لمه وقة يف يةو  8تشةري :العةهين/نوفمرب  ٢٠١٠نة:
رحةةمايت طةةري جةةماب .ومل يةُةودع لةةمى ال ةةةطهت الدقلةةهئ ف رو ريهةةه نةة :اآلل ةةهت الورن ةةف حلمهيةةف
حدق ةةون اإلن ةةهن را رة ةةب لةت دق ة ة يف رلم ةةه التع ةةذيب ال ةةيت ي ةةمَّل رن ةةي تع ةةرة إل ةةه .مث إن
األشةةخها الةةذي :و عجةةي إل ة هو االهتةةه مل يةةمَّلوا قةةط رهنةةو تعرض ةوا لةتنك ة رو التعةةذيب رو يةةوء
املعهنة ةةف يف را نرحة ةةف ن ةة :نراحة ة اإلجة ةراءات رن ةةه ال ةةةطهت الدقل ةةهئ ف املختص ةةف .ون ةة :جه ةةف
ر ةةرى مل يعةةهي :وك ة املةة وال قهضة الت دق ة لةةمى كمةةف االيةةتتنهف يف الع ةةون وال الوك ة
العةةه لةمة ة لةةمى احملكمةةف الع ةةكريف وال قهض ة الت دق ة الع ةةكرا را آثةةه تةةم لةةةى رهنةةو
لونةوا نعهنةف فظف ت تمل فتإ ددق تةدقهئ هب.
 ٣-9وتل ف المولف الطرف قهئةف إهنه ضبطت نبهلد نهل ف كبري يف مةف صةهحب الشةكوى
رثنهء توق لي .وه تطع :كذل يف ادلهء صهحب الشكوى رني روقف يف  7تشري :العهين/نوفمرب
يف ننم صمي لي يملى املهما التوبه  .وتل ف المولف الطرف قهئةف إن فري المفهع قم رةب
ي ة ة ةهب إىل الدقهض ة ة ة رثن ة ةةهء جة ة ة ةةف االي ة ةةتمهع املعدق ة ةةود يف  8ش ة ةةبهيف/فرباير  ٢٠١٣رن ية ة ةةأنر
بهاليتعهنف بهخلرب الطب ف ف مه يتعة بأ بعف ن :املتهمةني مل يكة :ب ةنهو صةهحب الشةكوى الةذا
يكتلة بهالدلةةهء بةةأن ال ةةةطهت مل توافة قةةط لةةةى إجةراء ددق ة بشةةأن نةمالو تعرضةةي لةتعةةذيب.
وتكر ال ةطهت الدقو إن صهحب الشكوى لي دواف ي هي ف وتف وإن ادلهءاتةي بشةأن تعرضةي
لالحتجةةهز التع ةةل والتعةةذيب ال ت ةةتنم إىل را وقةةهئ نةمويةةف وإنةةي ال يريةةم نةة :و ائهةةه يةةوى
ان ةةب قل ةةهء العدقوب ةةف الص ةةهد يف حدق ةةي .ول ةةذل ت ةةرى المول ةةف الط ةةرف رن ادل ةةهءات ص ةةهحب
الشكوى بشأن انتهه املهد  ١واملواد ن ١٢ :إىل  ١٦ن :االتلهق ف ادلهءات ال ريهس إله.
 ٤-9ويف  ٤كهنون األو /دي مرب  ٢٠١٥قمنت المولف الطرف نالحظهت إضهف ف ركةمت
ف هه رن البالغ ري ندقبو ألن الةجنف مل ت تط الت دق ن :رن ت يب االنتصهف احملة ف قةم
ايتنلمت .ويف ظ لم وجود شكوى ندقمنف ن :صهحب الشكوى بشأن ادلةهءات التعةذيب
لممت الةجنف يف قرا هه املةل خ  ٢١ريه /نةهيو  ٢٠١٥إىل االلتلةهف لةةى هةذا الشةريف وتوج ةي
اهتمهنهه إىل امل ألف املتعةدقف بتوفري يب انتصهف فعهلف لصهحب الشكوى.
 ٥-9وتوجةةي المولةةف الطةةرف االنتبةةهمب إىل صةةهئص وآثةةه الطعةة :بةةهلندقض الةةذا ال ي ةما ق ةةم
النظة ةةر وتشة ةةري إىل رن قهنون ة ةهب جمية ةةماب يتعة ة ة بهلدقلة ةةهء الع ة ةةكرا قة ةةم د ة ة ح ة ةةم النلة ةةهذ يف ١
حميران/يون ةةي  .٢٠١٥وهةةو جي ةةم حملكمةةف الةةندقض إحهلةةف الدقلة ف إىل ه تةةف قلةةهئ ف نمن ةةف م كمةةف
االيتتنهف) إذا قر ت ندقض حكو احملكمف الع كريف .ويف هذمب احلهلف يتعني لةى احملكمةف ريلةهب
رن تبت يف األي املوضةول ف لةدقلة ف .وتتعةة إحةمى امل ةهئ الةيت رثه هةه فرية الةمفهع يف إرةه
الطع :بهلندقض بهدلهءات التعذيب دميماب .و ه رن صهحب الشكوى قم ةةأ إىل كمةف الةندقض
اليت اع يب انتصهف فعهالب فين البالغ الذا قمني ل ندقبوالب.
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 ٦-9ويف  ٢٠شبهيف/فرباير  ٢٠١٤فة صةهحب الشةكوى شةكوى جنهئ ةف يف فرن ةه .وقةم
شةةكوى إىل لم ةةم قلةةه الت دق ة لةةمى احملكمةةف االبتمائ ةةف لةمرافعةةهت الكةةربى يف بةةه ي نطهلب ةهب
بةهحل املةمين لتعرضةي لةتعةذيب .وتلة ف المولةف الطةرف قهئةةف إنةي ال يصةإ رن تةم الةجنةف بةررا
يف ن ألف توافر يب االنتصهف احملة ف يف حني رن صةهحب الشةكوى قةم شةكوى بشةأن تعرضةي
لةتعةةذيب يف بةةةم آ ةةر ةةري المولةةف الطةةرف .ويف هةةذا الصةةمد وجةةب فةةض احلجةةف الدقهئةةةف بةةأن
المولةف الطةةرف نةمنةفت بةةهلت دق يف رقةوا ل هة جمةةرد ادلةةهءات ردىل خيةةه صةةهحب الشةةكوى دون رن
يدقم شكوى ي ف فلهب صرحيهب .ولو كهن قم ةأ إىل ه تف قلهئ ف نغرب ف نعةمه فع بعض ن:
ُو عجةةي إل ة هو االهتةةه نعةةي مل ةةه ر ل ة الص ة ل ون الةةذي :حل ةةروا جة ةةف هكمتةةي إلةةال اةمه ةةو
بذل  .ولة ي فين ادلهءاتي بشأن تدقهل يةطهت المولف ال ريهس إله ن :الص ف.
 7-9وبةةهلنظر إىل بةةمء نلةةهذ الربوتوكةةو اإلضةةهيف املة ة بهتلهق ةةف التعةةهون الدقلةةهئ يف امل ةةمان
اةن ةةهئ ب ةةني فرن ةةه واملغ ةةرب املوقَّة ة يف  ٦ش ةةبهيف/فرباير  ٢٠١٥تش ةةري المول ةةف الط ةةرف إىل رن
الشةةكوى الةةيت فعهةةه صةةهحب الشةةكوى يف بةةه ي ينبغ ة رن دةةه إىل ال ةةةطف الدقلةةهئ ف املغرب ةةف
املختصةف لكة تبةةت يف اإلجةراء املنهيةةب .وبةةذل يطةةب إىل ه تةةف قلةةهئ ف نغرب ةف فةةتإ ددق ة يف
ادلهءات التعذيب .وبهلته تكر المولف الطرف الدقو إن يب االنتصهف احملة ف مل ت تنلم.
ع ،قا صاحب ال

ااالغ األسس التمضمم،ة

 ١-١٠يف  ١٢تشري :العهين/نوفمرب  ٢٠١٥قةم صةهحب الشةكوى تعة دقهتةي لةةى نالحظةهت
المولةةف الطةةرف .وال ي ةما هةةو وري ةرتي يعةةهنون نةة :آثةةه التعةةذيب .وف مةةه يتعة ة بةةهلطع :يف ق ةرا
الةجنةةف إلةةالن قبةةو الشةةكوى يشةةري إىل رن المولةةف الطةةرف مل تدقةةم وفدق ةهب لةجنةةف ردل ةفب كهف ةةف
إلثبةةهت لةةم ايةةتنلهد يةةب االنتصةةهف احملة ةةف .وف مةةه لةةص الطعةة :بةةهلندقض يل ةةم بةةأن كمةةف
الةندقض مل تُبةَّةد يف قلة تي بهدلةهءات التعةذيب الةيت مل يةرد قهضة الت دق ة إحهلتهةه إىل احملكمةةف
الع ةكريف لةنظةر ف هةه .ويةُةذ عكر صةهحب الشةكوى بأنةةي حةوكو وردية :بتهمةةف الدقتة  .ويلة ف قةةهئالب
إنةةي ربةةةد ن ةرا اب هةةو ونةة :ا تهتةةو نعةةي لةة :التعةةرة ألفعةةه التعةةذيب واملعهنةةةف الالإن ةةهن ف وامله نةةف
ورع :يف ص ف االلرتافهت املنتملف دت ورأ التعةذيب رنةه قهضة الت دق ة وكةذل يف جة ةف
االيتمهع رنه احملكمف الع كريف .و ه رن الدقله املغه بف مل يدقب را ننهو رن ينظر يف ادلهءاتي
فين كمف الندقض ري متصف بهلبت يف األي املوضول ف الدلهءات التعذيب اليت ردىل خيه.
 ٢-١٠وي ة ةةذ عكر ص ة ةةهحب الش ة ةةكوى ب ة ةةأن إجة ة ةراءات الطع ة ةة :ب ة ةةهلندقض ن ة ةةتمر نن ة ةةذ ش ة ةةبهيف/
فرباي ةةر  .٢٠١٥وه ة ال ا ةةما نلع ةهب ف م ةةه يتعةة ة بهدل ةةهءات التع ةةذيب فلة ةالب ل ةة :رهن ةةه تتج ةةهوز
اآلجةةه املعدقولةةف .رنةةه ف مةةه يتعةة بهلةةملهوى املرفولةةف ضةةم اللة ف و عةةةي الدقةةهنوين فةةين صةةهحب
الشةةكوى يأيةةف لتةةبجإ المولةةف الطةةرف مه يةةف الت ةةر الدقلةةهئ ضةةم اللة ف وضةةم املنظمةةف
ةةري احلكون ةةف الةةيت تدقةةم لةةي امل ةةهلم لك ة تُعةةة :الةجنةةف لةةم قبةةو الشةةكوى املعروضةةف لة هةةه.
ويشري ريلهب إىل رن الملوى املرفولف ضممب وضم الرابطف امل ة ف ملنههلةف التعةذيب بتهمةف تدقةممي
بال ةةهت كهذبةةف و ةةري ذل ة نةة :اةةرائو قةةم وصةةةت إىل ررية ن ةةمود لةةةى نةةه يبةةمو ألن قهض ة
الت دق ة مل ينظةةر ف هةةه قةةط .ويل ة ف قةةهئالب إن الغهلب ةةف العظمةةى نةة :الص ة راويني الةةذي :جةةرى
توق لهو رثنهء تلك م و اكممي ازي يالحدقون قلهئ هب ننذ له  ٢٠١٠وهو يف حهلف يراا
نلقت لكنهو مل حيهكموا قط.
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 ٣-١٠ور ةرياب يكةةر صةةهحب الشةةكوى الدقةةو إنةةي روقةةف يف  7تشةري :العةةهين/نوفمرب .٢٠١٠
وحي ة ة ريلة ةهب إىل ال ةةبالغ امل ةةل خ  ٢٠ش ةةبهيف/فرباير  ٢٠١٤لالر ةةالع لة ةةى تلهصة ة العمي ةةم ن ةة:
ادلةةهءات التعةةذيب الةةيت قةةمنهه إىل ال ةةةطهت الدقلةةهئ ف املغرب ةةف دون رن يةُتَّخةةذ را إج ةراء خيةةذا
الش ةةأن .ويك ةةر ص ةةهحب الش ةةكوى الدق ةةو إن ةةي ُل ة عذب رثن ةةهء جة ةةف االي ةتمهع إل ةةي رن ةةه قهضة ة
الت دق ة الع ةكرا يف  ٣٠ريةو /يةةبتمرب  ٢٠١١كمةه يظهةةر نة :لةر اةة ةةف .وف مةه يتعةة
كةةهن التوق ةةف جيةةم صةةهحب الشةةكوى رنةةي روقةةف رثنةةهء وجةةودمب يف ننةةم صةةمي لةةي ركةةم وايةةف
صهحب الشكوى لنمنه ايتمل بصلتي شههماب رنه احملكمف الع كريف.
 ٤-١٠ويف  ١شةةبهيف/فرباير  ٢٠١٦كةةر صةةهحب الشةةكوى الدقةةو إنةةي تجةتةم تع ةةلهب ننةةذ مخة
ينوات وثالثف رشهر ايتنهداب إىل الرتافةهت انتُملةت دةت ورةأ التعةذيب .وهةو يةرى رن املالحظةهت
األ ري اليت قمنتهه المولف الطرف تت و بهلت ويف وال تتلم :نعةونهت جوهريف جميم .
 ٥-١٠وي ةةرى ص ةةهحب الش ةةكوى رن الش ةةكوى ال ةةيت فعه ةةه ه ةةو وزوجت ةةي يف فرن ةةه ال تغ ةةري ش ة تهب يف
حدق دقف انتهه المولف الطرف لالتلهق ف ن :نواح لةم  .ويلكةم رنةي قةم هةذمب الشةكوى ألنةي لجةم لة:
احلصةةو لةةةى حكةةو لةةهد يف املغةةرب .ويوضةةإ قةةهئالب إن الربوتوكةةو اإلضةةهيف املة ة بهتلهق ةةف التعةةهون
يف امل مان اةنهئ بني فرن ه واملغرب ال يُةم الدقهض اللرن بيحهلف شكوامب إىل الدقلهء املغرن.
م حاا إضاف،ة مقهمة ما الهولة الرر
 ١-١١يف  ٢7اوز/يول ةي  ٢٠١٦قةمنت المولةف الطةرف نالحظةةهت إضةهف ف تبةةد ف هةه الةجنةةف
بةةأن كمةةف الةةندقض كهنةةت قةةم قلةةت يف  ٢7اوز/يول ةةي  ٢٠١٦بدقبةةو الطعةة :بةةهلندقض املدقةةم
ن ةة :فرية ة ال ةةمفهع ل ةة :ال ة ة م ري ةةله ا وق ةةر ت إحهل ةةف الدقلة ة ف إىل كم ةةف االي ةةتتنهف بهلرب ةةهيف
مالغرفف اةنهئ ف) .وبذل تكر ال ةطهت الدقو إن الشهك مل ي تنلم يب االنتصهف احملة ف.
 ٢-١١وبنةةهء لة ةةى رة ةةب الةجن ةةف تدق ةةممي تلهص ة لةة :ق ةرا كم ةةف ال ةةندقض امل ةةل خ  ٢7ا ةةوز/
يول ي ٢٠١٦م )١٦قمنت المولف الطرف يف  ٢٠ريةو /يبتمرب  ٢٠١٦ن خف ن :الدقةرا تشةري
إىل رن كمف االيتتنهف يتعني لة هةه ربدقةهب لةمةهد  ٥٥٤نة :قةهنون امل ةطر اةنهئ ةف رن تةتةم
بدقرا كمف الندقض ف مه يتعة بهمل ألف الدقهنون ف اليت بتَّت ف هه .وتلكم المولف الطرف رني لمالب
بةةمر األثةةر النهق ة لاليةةتتنهف يةةتع م احملكمةةف النظةةر يف الةةملوى ةةه يشةةم ك ة لنهصةةرهه ن ة
ضةةمهن حدقةةون الةةمفهع نةة :ةةال ايةةتعراة ت ة احلجة الةةيت يدقةةمنهه األرةراف ةةه يف ذل ة
االدلة ةةهءات املتعةدقة ةةف بهلتعة ةةذيب وية ةةوء املعهنةة ةةف .ويف  ٤تش ة ةري :العة ةةهين/نوفمرب  ٢٠١٦رفة ةةهدت
المول ةةف الط ةةرف ب ةةأن قلة ة ف ص ةةهحب الش ةةكوى ي ةةجةت ل ةةمى كم ةةف االي ةةتتنهف لعدق ةةم جة ةةف
ايتمهع يف  ٢٦كهنون األو /دي مرب .٢٠١٦
__________

م )١٦دلةةت الةجنةةف المولةةف الطةةرف إىل نةةه ية ة مر) تدقةةممي ن ةةخف كهنةةةف نةة :ق ةرا كمةةف الةةندقض املةةلخ  ٢7اةةوز/
يول ي  ٢٠١٦ون :املراج الكهنةف اليت ايتنم إل هه مب) ب هن امل هئ الدقهنون ف والوقهئ اليت يتعةني لةةى كمةف
االيةةتتنهف بهلربةةهيف البةةت ف هةةه يف إرةةه اإلحهلةةف وكةةذل املهةةةف التدقريب ةةف احملةةمد لةنظةةر يف الدقل ة ف الةةيت رح ةةةت
إل هةةه مج) ب ةةهن رحكةةه قةةهنون العةةم الع ةةكرا اةميةةم الةةذا د ة ح ةةم النلةةهذ يف  ١حميران/يون ةةي ٢٠١٥
ال ةةيت ُت ةةو كم ةةف ال ةةندقض إحهل ةةف الدقلة ة ف إىل كم ةةف نمن ةةف م كم ةةف االي ةةتتنهف) لن ةةمنه تدق ةةر ندق ةةض حك ةةو
احملكمف الع كريف.
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 ٣-١١وف م ةةه يتعة ة بأحك ةةه ق ةةهنون الع ةةم الع ةةكرا اةمي ةةم تل ةةم المول ةةف الط ةةرف ب ةةأن احملكم ةةف
الع ةةكريف مل تعةةم ننةةذ د ةةو الدقةةهنون اةميةةم ح ةةم النلةةهذ يف  ١اوز/يول ةةي  ٢٠١٥متصةةف حملهكمةةف
ودةةه األحكةةه الةةيت صةةم ت لنهةةه قب ة  ١اةةوز/
املةةمن ني املتهمةةني به تكةةهب ج ةرائو الدقةةهنون العةةه ُ .
يول ةةي  ٢٠١٥إىل احمل ةةهكو املمن ةةف .وف م ةةه يتعة ة ب ةةهلدقرا ات ال ةةيت ندقل ةةتهه كم ةةف ال ةةندقض جي ةةوز إل ةةذمب
احملكم ةةف وفدقة ةهب ألحك ةةه امل ةةهد  ٥٥٠ن ةة :ق ةةهنون امل ةةطر اةنهئ ةةف دمي ةةم احملكم ةةف ال ةةيت د ةةه إل ه ةةه
الدقل ف.
مع مما إضاف،ة مقهمة ما صاحب الاكمى
 ١-١٢يف  ١٣ريةو /يبتمرب  ٢٠١٦د صهحب الشكوى لةى رةب الةجنف تدقممي تعة دقةهت
بشةةأن ندقةةض احلكةةو الصةةهد بيدانتةةي وإحهلتةةي إىل كمةةف ايةةتتنهف نمن ةةف بةةهلدقو إن املالحظةةهت
املدقمنةةف نةة :المولةةف الطةةرف مل تتلةةم :را نعةونةةف بشةةأن األية املوضةةول ف لةدقلة ف .ويشةةري إىل
رن الةجنةةف ق ةم بتَّةةت بهللع ة يف ندقبول ةةف الشةةكوى يف  ٢١ريه /نةةهيو  ٢٠١٥ويعةةرب لةة :قةدقةةي
بشأن ته يخ و ود يهلف المولةف الطةرف الةذا تةمان :بهللةبط نة الوقةت الةذا كهنةت ف ةي الةجنةف
لةى وش البت يف األي املوضول ف.
 ٢-١٢ويُذ عكر صهحب الشكوى نة :جهةف ر ةرى بةأن المولةف الطةرف قةم اةهوزت كعةرياب اآلجةه
املعدقولةةف لةبةةت يف قل ة تي .فدقةةم نةةرت يةةت يةةنوات تدقريب ةهب لةةةى الوقةةهئ ولةةةى تدقةةممي ادلةةهءات
التعذيب األوىل الذا تكر نرات لم نة :دون رن يلةتإ را ددق ة  .ومل يغةري الةندقض شة تهب يف
هةةذا الوض ة وال ي ةما صةةهحب الشةةكوى تجةةماب ايةةتنهداب إىل ريةةهس وح ةةم هةةو االلرتافةةهت الةةيت
وقعه ةةه دة ةةت اإلك ة ةرامب .ويك ةةر صة ةةهحب الشة ةةكوى يف تعة دق ةةهت إضة ةةهف ف قة ةةمنهه يف  ١٣تش ة ةري:
األو /ركتوبر  ٢٠١٦ت احلج اليت دف خيه يهبدقهب.
 ٣-١٢ويف  ٢٦تشةري :األو /ركتةوبر  ٢٠١٦ربةةد صةهحب الشةكوى الةجنةف بةأن زوجتةي  -كةةود
نهجنهن  -مل ي مإ إله بم و املغرب يف  ١9تشري :األو /ركتوبر  ٢٠١٦وبهلته ننعت ن:
زيه تي يف ال ج.:
التسائل واإلاراءا التعروضة م ى ال جنة

النظر يف األي املوضول ف
 ١-١٣لمالب بهللدقر  ٤نة :املةهد  ٢٢نة :االتلهق ةف نظةرت الةجنةف يف هةذمب الشةكوى يف ضةوء
ت املعةونهت اليت رتهحهه إله الطرفهن.
 ٢-١٣ود ة ط الةجنةةف لةم ةهب بهدلةةهء صةةهحب الشةةكوى الةةذا يل ةةم بةةأن التنك ة اة ةةما الةةذا
تعرة لي رثنهء توق لي ورثنهء ايتجوابي يف نركم الشررف مث يف نركم الم يف نمينف الع ون وكةذل
املعهنةف اليت لون خيه رثنهء ندقةي بهلطهئر نة :رجة انتةماع الرتافهتةي يشةكالن رلمةه تعةذيب بةهلنظر
إىل ج ةةهنتهمه .وتالحة ة الةجن ةةف رن ص ةةهحب الش ةةكوى ق ةةم تظةَّ ةةو ةةال جة ةةهت االي ةةتمهع
املعدقة ة ةةود يف  ١٢تش ة ة ةري :العة ة ةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠و ١٢كة ة ةةهنون العهين/ينة ة ةةهير  ٢٠١١و ١٢آب/
ر ط  ٢٠١١ن :املعهنةف اليت لدق هه لك :قهضة الت دق ة اههة ادلهءاتةي وجروحةي ومل يطةةب
إجنةةهز ةةرب رب ةةف .ود ة ط الةجنةةف لةم ةهب ريل ةهب بهدلةةهءات صةةهحب الشةةكوى الةةيت تل ةةم بةةأن رلمةةه
العنف هذمب اليت يببت لي آالنهب نربحف ر ةةف رشةهر لةم تشةك انتههكةهب لةمةهد  ١نة :االتلهق ةف.
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ود ط الةجنف لةمةهب كةذل الحظةهت المولةف الطةرف الةيت نلةت ف هةه رن يكةون صةهحب الشةكوى
رو هن ي قم شكه ال جة هت االيتمهع املذكو ن :التعرة لةتعذيب .وتذكر الةجنةف بدقرا اهتةه
ال ةةهبدقف ونلهده ةةه رن را ش ةةخص ي ةةةب حريت ةةي جي ةةب رن حيص ة ة ف ةةو اب لة ةةى ن ةةهلم قهنون ةةف
ون هلم رب ف ن تدقةتني وجيب رن تتها لي إنكهن ف االتصةه بأيةرتي ننعةهب لةتعةذيبم .)١7والةجنةف
إذ تأ ذ يف التبه هه رن صهحب الشكوى مل حيص وفدقهب إلفهدتي لةةى را نة :هةذمب اللةمهنهت
ويف ظ لةم و ود نعةونةهت ندقنعةف نة :المولةف الطةرف تةمحض هةذمب االدلةهءات تةرى رن نةه حلة
صهحب الشكوى نة :تنك ة ج ةما وجةروا رثنةهء توق لةي وايةتجوابي واحتجةهزمب يشةك و ةب
الوصف املدقم تعذيبهب بهملعىن املدقصود يف املهد  ١ن :االتلهق ف.
 ٣-١٣وجيب رن تدقةر الةجنةف ريلةهب نةه إذا كةهن لةم فةتإ را ددق ة بشةأن ادلةهءات التعةذيب
اليت قمنهه صهحب الشةكوى إىل ال ةةطهت الدقلةهئ ف يشةك انتههكةهب نة :جهنةب المولةف الطةرف
اللتمانههته وجب املهد  ١٢ن :االتلهق ف .ود ط الةجنف لةمهب بهدلهءات صةهحب الشةكوى الةيت
تل ةةم بأنةةي نعة رنةةه قهض ة الت دق ة الع ةةكرا يف  ١٢تشةري :العةةهين/نوفمرب  ٢٠١٠وقةةم بةةمت
لة ةةي لالن ةةهت تع ةةذيب واضة ة ف نعة ة آث ةةه الل ةةرب وال ةةم لة ةةى وجه ةةي مانظ ةةر اللدق ةةر )٣-٣
ومل ي ةةج الدقهض ة هةةذمب الوقةةهئ يف احمللةةر وبعةةم ذل ة ربةةةد صةةهحب الشةةكوى ص ةراحفب لةة:
رلم ةةه التع ةةذيب ال ةةيت تع ةةرة إل ةةه لن ةةمنه نعُ ة رن ةةه قهض ة الت دق ة الع ةةكرا يف  ١٢ك ةةهنون
العهين/ينةةهير و ١٢آب/ر ةةط  ٢٠١١ورُثةةريت االدلةةهءات نل ةةهه رنةةه احملكمةةف الع ةةكريف يف
حلو وك املة ومل يلتإ هذا األ ري ددق دقهب يف را نر  .ودة ط الةجنةف لةمةهب وجةف صةهحب
الشكوى ونلهدهةه رن تدقةممي رعة :لةمى كمةف الةندقض ال صكة :التبةه مب يةب انتصةهف ننهيةبهب
وفعةةهالب ألن هةةذمب احملكمةةف ال تبةةت إال يف امل ةةهئ الدقهنون ةةف وايةةتنهداب إىل ريةةهس الدقل ة ف املعروضةةف
لة هه را األفعه اليت اهتو صهحب الشكوى به تكهخيه .ود ط الةجنف لةمهب ريلهب وج المولف
الط ةةرف ونلهده ةةه رن ص ةةهحب الش ةةكوى مل يع ةةر ادل ةةهءات التع ةةذيب رن ةةه ال ةةةطهت املختص ةةف.
وتالح الةجنف رن كمف الندقض قم التممت يف  ٢7اةوز /يول ةي  ٢٠١٦قةرا اب بشةأن الطعة:
املدق ةةم ن ةة :ص ةةهحب الش ةةكوى واألش ةةخها املتَّهم ةةني نع ةةي يف ش ةةبهيف /فرباي ةةر  ٢٠١٣يدقلة ة
بيحهل ةةف الدقل ة ف إىل كم ةةف االي ةةتتنهف بهلرب ةةهيف ال ةةيت ُت ةةتص ب ةةهلنظر يف الدقل ةةهيه املمن ةةف .ود ة ط
الةجنف لةمهب ريلةهب بهملعةونةهت الةيت قةمنتهه المولةف الطةرف يف  ٤تشةري :العةهين /نةوفمرب ٢٠١٦
ونلهدهةةه رن قلة ف صةةهحب الشةةكوى قةةم يةةجةت لةةمى كمةةف االيةةتتنهف خيةةمف لدقةةم جة ةةف
اي ةةتمهع يف  ٢٦ك ةةهنون األو /دي ةةمرب  .٢٠١٦وتالحة ة الةجن ةةف ك ةةذل رن ن ةةه ق ةةم إل ةةه ن ةة:
نعةونهت يل م بأن الغرة ن :الطع :بهلندقض الذا يُنظر ف ي ننذ ركعر ن :ثاليت ينوات هو
تدق ة و نةةمى يةةالنف تطب ة قوالةةم الدقةةهنون املغةةرن يف هةةذمب الدقلة ف وال يتعةة بهدلةةهءات التعةةذيب
اليت اع نوضوع هذمب الشكوى ومل ت لر ل :إجراء را ددق ة ننةذ نةه يدقةه ب يةت يةنوات .مث
إن املعةونةةهت املتهحةةف ال ُصكةة :رن يُ ةةتنت ننهةةه رن كمةةف االيةةتتنهف يف الربةةهيف ه ة املختصةةف
بهلبت يف ادلهءات التعةذيب الةيت قةمنهه صةهحب الشةكوى وال ية مه رن كمةف االيةتتنهف مل
تتة ة َّ را تعة مةةهت بةةهلت دق يف ادلةةهءات التعةةذيب .وتبةةني املعةونةةهت املدقمنةةف لةجنةةف رن كمةةف
بت ف هه ن :جميم ألن احملكمف الع ةكريف
الندقض رحهلت الدقل ف إىل كمف االيتتنهف لك يُ َّ
مل تعبةةت بوضةةوا رن صةةهحب الشةةكوى قةةم رنةةر الطةةرف امل ةةتهمف رو األشةةخها امل ةةتهمفني
__________

م )١7التعة العه قو ٢م )٢٠٠7بشأن تنل ذ المو األرراف لةمهد .٢
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حرضةهو لةةى ا تكهخيةه فلةالب لة :رهنةه مل تعبةت ن تةي اإلجران ةف وهة
به تكهب رفعه ُجرن ةف رو َّ
لنهصر جعةت احلكو قهبالب لةبطه  .ويف هذمب الظةروف تةرى الةجنةف رن مثةف احتمةهالب ضةع لهب رن
تنظر كمف االيتتنهف يف ادلهءات التعذيب.
 ٤-١٣وتالح الةجنةف كةذل رن قهضة الت دق ة الع ةكرا مل يطةةب إجةراء را ف ةص رةيب
ن ة رن آثةةه العنةةف اة ةةما كهنةةت ظةةههر بوضةةوا لةةةى صةةهحب الشةةكوى ورن هةةذمب امل ةةألف
مل ُتلة ة ألا ددق ة ة  .مث إن احملكم ةةف الع ةةكريف اههة ةةت ادل ةةهءات ص ةةهحب الش ةةكوى بش ةةأن
تعرضي أللمه تعذيب لنمنه قر ت إدانتي والمولةف الطةرف تنلة رن تكةون هةذمب االدلةهءات قةم
رُثريت رثنهء اإلجراءات الدقلهئ ف .وتالحة الةجنةف ريلةهب رن المولةف الطةرف اةهوزت كعةرياب اآلجةه
املعدقولف لةبت يف قل ف صةهحب الشةكوى .فدقةم ن َّةرت يةت يةنوات تدقريبةهب لةةى وقةوع األحةمايت
وتدقةةممي ادلةةهءات التعةةذيب األوىل ومل يُلةةتإ را ددق ة  .ومل يغةةري الةةندقض ش ة تهب يف هةةذا الوضة وال
يما صهحب الشكوى تجماب ايتنهداب إىل ريةهس وح ةم هةو االلةرتاف الةذا وقعةي دةت اإلكةرامب.
ويف ضةةوء نةةه تدقةةم تةةرى الةجنةةف رن لةةم إج ةراء را ددق ة بشةةأن ادلةةهءات التعةةذيب يف قل ة ف
صةةهحب الشةةكوى يتنةةهل نة التةما المولةةف الطةةرف وجةةب املةةهد  ١٢نةة :االتلهق ةةف بلةةمهن ق ةةه
يةطههته املختصف بيجراء ددق يري ونميي كةمه وجةمت ريةبهب نعدقولةف تةملو إىل االلتدقةهد بةأن
لمالب ن :رلمه التعذيب قم ا تكب.
 ٥-١٣ويف هذمب الظروف ر ةَّت المولف الطرف ريلهب بهلتمانهه وجب املهد  ١٣نة :االتلهق ةف
بأن تلم :لصهحب الشكوى احل يف رن يرف شكوى نه ي تةم ايتجهبف ال ةةطهت املختصةف
إلذمب الشكوى لةى الن و املنهيب بلتإ ددق فةو ا ونميةيم .)١8وتشةري الةجنةف إىل رن املةهد ١٣
تنص ريلهب لةى رن المولف الطرف ينبغ إله اُتهذ اخلطوات الالزنف حلمهيف الشةهك والشةهود نة:
را نوع ن :رنةواع املعهنةةف ال ة تف رو التخويةف نت جةف لشةكوامب رو ألا ردلةف تدقةم  .ودة ط الةجنةف
لةمهب بأن صهحب الشةكوى تعةرة لةتهميةم لدقةب الشةكوى املدقمنةف نة :وزا الما ة ةف املغرب ةف
وبأن هن ي روقف وُ عح ن :املغرب يف آذا /نه س  ٢٠١٦لنمنه جةهء ل معة نوكةةي يف إرةه
إجراءات تتعة بهإلبالغ ل :رلمه التعةذيب الةيت يُةملو رنةي تعةرة إلةه .ومل تدقةم المولةف الطةرف
را نعةونهت تمحض هةذا اةةمء نة :الةبالغ .وُتةةص الةجنةف إىل رن وقةهئ الدقلة ف تشةك ريلةهب
انتههكهب لةمهد  ١٣ن :االتلهق ف.
 ٦-١٣وف مه يتعة بهالدلهءات اليت قمنهه صهحب الشكوى وجب املهد  ١٤ن :االتلهق ةف
تُذ عكر الةجنف بأن هذا احلكو يعرتف و ن :يتعرة لعم ن :رلمه التعذيب يف احلصو لةى
تعويض لهد وننهيب ويةم المو األرراف بلمهن جرب ت األضرا اليت حلدقت بي .وتةذ عكر
الةجنةف بةةأن اةةةرب ال بةةم رن يشةةم ت ة األضةرا الةةيت تكبةةمهه الشةةخص ورن يتلةةم :د احلدقةةون
والتعويض فلالب ل :اُتهذ تمابري ن :شأهنه رن تكل لم تكرا االنتههكةهت نة احلةرا دائمةهب
لة ةةى نرال ةةه ظ ةةروف كة ة قلة ة فم .)١9ويف ه ةةذمب الدقلة ة ف دة ة ط الةجن ةةف لةمة ةهب بهدل ةةهء ص ةةهحب
الشكوى الذا يلكم رني يعهين ن :لدقهب ج ميف ونل ف نهتف ل :رلمه التنك الةيت تعةرة
إلةةه .وتالح ة الةجن ةةف ريل ةهب رن تدق ةةهل قهض ة الت دق ة الع ةةكرا لةة :إص ةةما رنةةر االي ةةتعهنف

__________

م )١8انظ ةةر ال ةةبالغ ق ةةو  ٢٠٠9/٣7٦ب ةة :دي ةةب ض ةةم اةمائ ةةر الدقة ةرا املعتم ةةم يف  8تشة ةري :الع ةةهين/نوفمرب ٢٠١٣
اللدقر  .٦-٦وانظر ريلهب به وت ضم إيبهن ه وبالنكو ربهد ضم إيبهن ه وبولبم ال لط ف ضم تون .
م )١9انظر ب :ديب ضم اةمائر اللدقر .7-٦
GE.17-06158
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بهخلرب الطب ف قم حر صهحب الشةكوى نة :االيةتلهد نة :تةمابري إلةهد التأه ة واحلصةو لةةى
التعويض والرلهيف وضمهنهت لم تكرا اةرصف .ولذل تةرى الةجنةف رن لةم إجةراء ددق ة فةو ا
ونميي قم حر صهحب الشكوى نة :إنكهن ةف التمتة ودقةي يف اإلنصةهف وهةو نةه يشةك انتههكةهب
لةمهد  ١٤ن :االتلهق فم.)٢٠
 7-١٣ويمل صهحب الشكوى رني ض ف النتهه املةهد  ١٥االتلهق ةف ب ةبب إدانتةي ايةتنهداب
إىل الرتافةةهت ننتملةةف دةةت ورةةأ التعةةذيب .وتالح ة الةجنةةف رن صةةهحب الشةةكوى يلكةةم رنةةي مل
يم بهلرتافهت ب رجرب لةى توق وث دقف مل يطة لةى نلموهنه.
 8-١٣وتُةةذ عكر الةجنةةف بةةأن الص ة غف العهنةةف لةةنص املةةهد  ١٥نرتدهةةه إىل رن حظةةر التعةةذيب يتخةةذ
رةةهب اإلرةةالن وينطةةوا بهلتةةه لةةةى الت ةما يدقل ة بةةأن تت دق ة ك ة دولةةف رةةرف نةة :رن األق ةوا
املةةمىل خيةةه يف إرةةه إج ةراء يةةم ضةةم :ا تصهصةةهه مل تُنتةةمع دةةت ورةةأ التعةةذيبم .)٢١ويف هةةذمب
الدقلة ف تالحة الةجنةةف رن األقةوا الةةيت وقة لة هةةه صةةهحب الشةةكوى دةةت ورةةأ التعةةذيب وفدقةهب
إلفهدتي قم تاُتةذت ريهيةهب لتوج ةي االهتةه إل ةي ونةرب اب اليةتمرا احتجةهزمب ألكعةر نة :يةت يةنوات
ورن ةةي رع ةة :ل ةة :رري ة هن ةةي يف متة ةةف نراح ة اإلج ةراءات املتخ ةةذ ض ةةممب يف الدق م ةةف اإلثبهت ةةف
لاللرتافهت اليت وقعهه دت ورأ التعذيب ومل جيممب ذل ش تهب .وتالح الةجنف ريلةهب رن احملكمةف
اههةةةت ادلةةهءات التعةةذيب لنةةمنه ردانةةت صةةهحب الشةةكوى ايةةتنهداب إىل الرتافهتةةي ورنكةةرت رن
تكةةون هةةذمب االدلةةهءات قةم قةةمنت رثنةةهء اإلجةراءات الدقلةةهئ فم .)٢٢وتةةرى الةجنةةف رن المولةةف الطةةرف
كهن ةةت نةمن ةةف ب ةةهلت دق ن ةة :ف ةةوى ادل ةةهءات ص ةةهحب الش ةةكوى ورهن ةةه إذ تدقهل ةةت ل ةة :إج ةراء
را لمة ة ةةف ددقة ة ة واي ة ةةتخمنت تةة ة ة األقة ة ةوا يف اإلج ة ةراءات الدقل ة ةةهئ ف املتخ ة ةةذ ض ة ةةم ص ة ةةهحب
الشكوى قم ا تكبت انتههكهب واض هب اللتمانههته وجب املهد  ١٥ن :االتلهق ةف .ويف هةذا الصةمد
تُةةذ عكر الةجن ةةف بأهن ةةه رلرب ةةت يف نالحظههت ةةه اخلتهن ةةف بش ةةأن التدقري ةةر ال ةةمو ا الرابة ة لةمغ ةةرب مانظ ةةر
 CAT/C/MAR/CO/4اللدقر  )١7ل :قةدقهه اصوا نه يدقل بي نظه الت دق املعمةو بةي يف
المولف الطرف ن :رن االلرتاف يُشك هلبهب دل الب جيوز االيتنهد إل ي يف ندقهضه الشةخص وإدانتةي
ه يه ئ ظروفهب قم تشج لةى ايتخما التعذيب ويوء املعهنةف ضم املشتبي بيم.)٢٣
 9-١٣وف مةه يتعةة بةهلتظةو ايةتنهداب إىل املةهد  ١٦نةة :االتلهق ةف دة ط الةجنةف لةمةهب بهدلةةهءات
صهحب الشكوى ونلهدهه رن ت رشكه املعهنةف اليت تعرة إله ال اإلجراءات الدقلهئ ف
ةةه يف ذلة احتجةةهزمب يف ظةةروف ةةري صة ف ةةال األشةةهر األوىل يف يةةج :يةةال بةهلدقرب نةة:
الربةةهيف تعتةةرب نةة :قب ة املعهنةةةف الالإن ةةهن ف وامله نةةف .ودة ط الةجنةةف لةمةهب ريلةهب بهالدلةةهءات الةةيت
__________

م)٢٠
م)٢١
م)٢٢

م)٢٣
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انظةةر الةةبالغ قةةو  ٢٠١٢/٥١٤ن ونمصةةه ضةةم بو ونةةما الدق ةرا املعتمةةم يف  ٢١تش ةري :العةةهين/نوفمرب ٢٠١٤
اللدقر .٦-8
انظر البال ةني قةو  ٢٠١٠/٤١9كت ةيت ضةم املغةرب الدقةرا املعتمةم يف  ٢٦ريه /نةهيو  ٢٠١١اللدقةر 8-8
و قو ٢٠٠١/١9٣ب .ر .ضم فرن ه الدقرا املعتمم يف  ٢١تشري :العهين/نوفمرب  ٢٠٠٢اللدقر .٣-٦
قةةمنت هةةذمب التظةمةةهت يف حلةةو شةةهود ويةةجةت يف احملهضةةر الةةيت ر فدقهةةه صةةهحب الشةةكوى ببال ةةي املعةةروة
لةى الةجنف .ولك :مل يُدقبة الطةةب الةذا قمنةي ةهن صةهحب الشةكوى إىل قهضة الت دق ة الع ةكرا رثنةهء
جة ةةف االيةةتمهع املعدقةةود يف  8شةةبهيف/فرباير  ٢٠١٣لة ةةمها لةةي بهيةةتنطهن األشةةخها الةةذي :حةةر وا هضةةر
االيتجواب ملعرفف الظروف اليت جرى ف هه االلرتاف.
انظةةر الةةبالغ قةةو  ٢٠١٢/٥٠٣نت كةةه اهريا ضةةم بو ونةةما الدق ةرا املعتمةةم يف  ١٢ريه /نةةهيو  ٢٠١٤اللدقةةر .٦-٦
وانظر ريلهب ن ونمصه ضم بو ونما اللدقر .8-8
GE.17-06158
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تل م بأن صهحب الشكوى رنلى الة ةةف ندق ةماب بأصةلهد نعبتةف يف بةهب كبةري بةي قلةبهن حميميةف
َّمةم ة وبةةأن إنكهن ةةف االتصةةه
وبةةأن احل ةراس كةةهنوا ينهةةهلون لة ةةي بهلرك ة وال ةةب كةمةةه هة َّةو بهلت ُ
بهلطب ب و هن ةي وزوجتةي ظةةت ُتلة لدق ةود ر ةةف ريةهب لةم  .ويةملو صةهحب الشةكوى ريلةهب
رني رودع احلب االنلةرادا ملةم ر بعةف رشةهر التبةه اب نة :تةه يخ  ١8تشةري :العةهين/نوفمرب ٢٠١٠
ونك نم ثالثف رشهر يف زنمانف بمون رن يُ مإ لةي بةهخلروج لةنمهةف وبةمون رن تتةها لةي إنكهن ةف
التواص ة ن ة بةةهق احملتج ةمي :إال لةةرب النهفةةذ  .ويف ظ ة لةةم و ود را نعةونةةهت ذات صةةةف نةة:
المولف الطةرف يف هةذا الصةمد ُتةةص الةجنةف إىل رن الوقةهئ تكشةف لة :انتهةه المولةف الطةرف
اللتمانههته وجب املهد ١٦م.)٢٤
 -١٤والةجنف إذ تتصرف وجب اللدقر  7ن :املةهد  ٢٢نة :االتلهق ةف تةرى رن الوقةهئ املعروضةف
لة هه تكشف ل :انتهه المولف الطرف لةمهد  ١واملواد ن ١٢ :إىل  ١٦ن :االتلهق ف.
 -١٥ود الةجنف المولف الطرف وفدقهب لةلدقر  ٥ن :املةهد  ١١8نة :نظهنهةه الةما ة لةةى
نه ية مر) ننإ صهحب الشكوى تعويلهب لهدالب وننهيبهب ه يف ذل بهلويهئ الالزنف إللهد
تأه ةي لةى ركم وجي ك :مب) نبهشةر ددق ة نميةي وشةهن يف األحةمايت املشةه إل هةه تعةةف
يف ذل املبهدئ التوج ه ف املنصوا لة هه يف دل التدقص والتوث اللعهلني لةتعذيب و ريمب ن:
ضروب املعهنةف رو العدقوبف الدقهي ف رو الالإن هن ف رو امله نف مبروتوكو ايطنبو ) خيمف ندقهضه
امل لولني احملتمةني ل :املعهنةف الةيت تعةرة إلةه اللة ف مج) االنتنةهع لة :ه يةف را لمة نة:
رلمه اللةغط رو التخويةف رو االنتدقةه قةم يلةر بهل ةالنف اة ةميف واملعنويةف لةشةهك وأليةرتي
وصكةة :رن يشةةك نةة :نهح ةةف ر ةةرى انتههك ةهب اللتمانةةهت المولةةف الطةةرف وجةةب االتلهق ةةف بةةأن
تتعهون و  :ن ف ن الةجنف ن :رج تنل ذ رحكةه االتلهق ةف ورن ت ةمإ أليةر الشةهك بميه تةي
يف ال ةةج :مد) إبال هةةه يف لةةون  ١8٠يون ةهب نةة :تةةه يخ إحهلةةف هةةذا الدق ةرا بةةهخلطوات الةةيت
اُتذهته ايتجهبف لآل اء الوا د رلالمب.

__________

م )٢٤انظر ن ونمصه ضم بو ونما اللدقر .8-8
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