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المقتضيات القانونية والتنظيمية
 المتعلقة بالحبس االنفرادي





تــــوطـــئــة

تطلــق وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان سلســلة منشــورات جديــدة 

ــدف إىل إذكاء  ــي ته ــد منشــوراتها الت ــاء رصي ــأيت إلغن ــة« ت ــر حقوقي » دفات

الوعــي الحقوقــي وتعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان.

ــف  ــن مختل ــاش، ب ــاء النق ــاهمة يف إغن ــلة إىل املس ــذه السلس ــدف ه وته

الفاعلــن املعنيــن مــن أكادمييــن وقطاعــات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة 

ــة.  ــا الحقوقي ــن القضاي ــة م ــول جمل ــام، ح ــائل اإلع ــدين ووس ــع م ومجتم

وذلــك مــن خــال تقديــم اإلطــار املعيــاري الوطنــي والــدويل املنظــم 

لهــذه القضايــا باإلضافــة إىل أحــكام وقــرارات واجتهــادات املحاكــم الوطنيــة 

واإلقليميــة والدوليــة ومضامــن تقاريــر املؤسســات الوطنيــة وهيئــات األمــم 

ــوق  ــس حق ــة ملجل ــراءات الخاص ــان واإلج ــوق اإلنس ــة بحق ــدة املعني املتح

ــان.  اإلنس

ــان،  ــوق اإلنس ــا حق ــول قضاي ــي ح ــاش العموم ــة النق ــا بأهمي ــا منه ووعي

تقــدم وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان هــذه السلســلة كبــذرة 

ــات  ــد يف النقاش ــط والبعي ــدى املتوس ــى امل ــا ع ــي مثاره ــل يف أن تعط تأم

ــرب. ــان باملغ ــوق اإلنس ــا حق ــق بقضاي ــي تتعل ــات الت والتقيي
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تـــقــديـــــم
تتضمــن هــذه الورقــة مجمــوع النصــوص القانونيــة والتنظيميــة املتعلقــة بالحبــس 

االنفــرادي، إىل جانــب املعايــر الدوليــة ذات الصلــة عــى مســتوى منظومــة األمــم 

املتحــدة لحقــوق اإلنســان، ومــا أقرتــه قــرارات املحاكــم اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان 

ــرر  ــات املق ــتنتاجات وتوصي ــا تشــر إىل اس ــاب، ك ــذا الب ــادات يف ه ــن اجته م

ــه  ــر زيارت ــى إث ــرادي ع ــس االنف ــة بالحب ــب ذات الصل ــي بالتعذي ــاص املعن الخ

ــي لحقــوق اإلنســان  ــس الوطن للمغــرب ســنة 2012، فضــا عــن ماحظــات املجل

املتعلقــة بزنازيــن التأديــب والزنازيــن االنفراديــة مبناســبة إعــداد تقريــره الخــاص 

ــر 2012. باألوضــاع يف الســجون وحقــوق الســجناء يف أكتوب

ــة  ــرادي والنصــوص القانوني ــس االنف ــة بالحب ــة املتعلق ــر الدولي وبعــد جــرد املعاي

والتنظيميــة ذات الصلــة باملوضــوع، الــواردة يف القانــون املتعلــق بتنظيــم وتســير 

ــة يف  ــذه الحال ــف ه ــن أن توصي ــي، تب ــومه التطبيق ــجنية ومرس ــات الس املؤسس

ــع  ــرى بالوض ــارة أخ ــرادي وت ــال االنف ــارة االعتق ــارة بعب ــم ت ــي يت ــون الوطن القان

بالزنازيــن التأديبيــة أو الوضــع بالزنازيــن االنفراديــة أو الوضــع يف العزلــة، وتطلــق 

عــى الحبــس االنفــرادي يف املعايــر الدوليــة ألفــاظ أخــرى مثــل »منــع االختــاط« 

و«العــزل« و«الفصــل« و«الحجــز داخــل الزنزانــة« و«التشــدد الفائــق« و«القفــل« 

نــة1«، وبالرغــم مــن تعــدد هــذه النعــوت إال أن الحبــس  و«وحــدة اإلســكان املؤمَّ

ــن إحــدى  ــة للســجن، ال يخــرج ع ــة جســدية واجتاعي ــاره عزل ــرادي، باعتب االنف

حالتــن، إمــا أنــه إجــراء تأديبــي، أو أنــه نتيجــة وضعيــة الســجن كحالــة الســجناء 

ــة اإلعــدام. املحكومــن بعقوب

ــا(،  ــد نيلســون ماندي ــة الســجناء )قواع ــا ملعامل ــة الدني ــم املتحــدة النموذجي ــد األم ــن قواع ــدة 37 م 1 -  القاع
مرفــق قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 70/175، املعتمــد يف 17 دجنــر 2015.- تقريـــر املقـــرر الخـــاص 
املعـــني بالتعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملة أو العقوبـــة القاســـية أو الاإنـــسانية أو املهينـــة )خــوان إ مينديز(، 

املقــدم للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مبوجــب قرارهــا 65/205، 5 غشــت A/66/268 ،2011، ص. 6.
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املقتىض القانوين أو التنظيمياملادةالنص املنظم

القانون رقم 

 23.98

املتعلق بتنظيم

 وتسير 

املؤسسات 

السجنية
7

بالســجون  االحتياطيــن  للمعتقلــن  تخصــص 

االنفــرادي.  لاعتقــال  أماكــن  املحليــة، 

يف حـــالة االكتظــاظ املؤقــت للمحــات داخــل هــذه 

املؤسســات، وعــدم إمكانيــة تطبيــق نظــام االعتقــال 

االحتياطيــن،  املعتقلــن  االنفــرادي عــى جميــع 

تعطــى أســبقية الوضــع يف زنزانــة منفــردة، للذيــن 

ــال  ــة مبنعهــم مــن االتص ــلطة القضائي أمــرت الس

ــم. ــم أو بعزله بغره

املرسوم رقم 

2.00.485 بشأن 

تحديد كيفية 

تطبيق القانون 

املتعلق بتنظيم 

وتسير املؤسسات 

السجنية

ــرة  الفق

مــن   1

املــادة 

1 4 3

يخضــع املحكــوم عليهــم باإلعــدام لنظــام االعتقــال 

االنفــرادي حســب اإلمــكان.

I. الحبس االنفرادي في النصوص القانونية 
والتنظيمية الوطنية

1. املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة باالعتقال االنفرادي
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املقتىض القانوين أو التنظيمياملادة

55

ميكــن أن تصــدر يف حــق املعتقلــن التدابــر التأديبيــة 

التاليــة:

1. اإلنذار مع التسجيل يف امللف الشخيص؛

2. املنــع ملــدة ال تتجــاوز 45 يومــا مــن الــراءات، ما عدا 

مــواد وأدوات النظافــة، وكــذا مــن التوصــل مبعونــات 

ــا  ــن املزاي ــان م ــة الحرم ــة عام ــارج، أو بصف ــن الخ م

ــادرة  ــوص   الص ــون، والنص ــذا القان ــا ه ــي يجيزه الت

تطبيقــا لــه؛

3. املنــع ملــدة ال تتجــاوز 45 يومــا مــن اســتعال جهــاز 

املذيــاع الشــخيص أو التلفــاز أو كل آلــة تــم الرتخيــص 

باســتعالها؛

4. الحرمــان ملــدة أقصاهــا 3 أشــهر مــن الدخــول إىل 

ــل؛ ــدون فاص ــارة ب ــة الزي قاع

ــال  ــات االعتق ــف مح ــال تنظي ــام بأع ــزام بالقي 5. اإلل

ملــدة ال تتجـــاوز7 أيــام؛

أحدثهــا  التــي  الخســائر  بإصــاح  بالقيــام  6. اإللــزام 

املعتقــل؛

ــا،  ــدة ال تتجــاوز 45 يوم ــب مل ــة التأدي 7. الوضــع بزنزان

ــادة 61. ــا يف امل ــروط املنصــوص عليه ــا لل وفق

ال يطبق تدبر الوضع يف زنزانة التأديب عى األحداث.

النص املنظم

القانون 

رقم 23.98

 املتعلق

 بتنظيم 

وتسير 

املؤسسات 

السجنية

2. املقتضيات القانونية املتعلقة بالوضع بزنازين التأديب
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58

ــب ودون  ــة التأدي ــس لجن ــة، لرئي ــة احتياطي ــن بصف  ميك

انتظــار اجتــاع اللجنــة، أن يقــرر وضــع معتقــل يف العزلــة، 

ملــدة ال تتعــدى 48 ســاعة، رشيطــة أن يكــون هــذا اإلجــراء، 

هــو الوســيلة الوحيــدة لوضــع حــد للمخالفــة، أو للمحافظة 

عــى النظــام داخــل املؤسســة.

ــدة  ــن م ــي يف العزلة، م ــع االحتياط ــدة الوض ــب م تحتس

التدبــر التأديبــي الــذي ســينفذه املعتقــل، إذا اتخــذ يف 

ــب. ــة التأدي ــع يف زنزان ــر الوض ــه تدب حق

61

 يكمــن الوضــع يف زنزانــة التأديــب، يف وضــع املعتقــل بزنزانة 

معــدة لهــذه الغايــة، ويجــب أن يشــغلها املعتقــل وحده.

ــة التأديــب مــن  يجــب أن يفحــص املعتقــل املوضــوع بزنزان

طــرف الطبيــب مبجــرد وضعــه بهــا، أو يف أقــرب وقــت ممكن، 

ويفحــص يف جميــع األحــوال مرتــن يف األســبوع عــى األقــل، 

ــب أن اســتمراره  ــا الحــظ الطبي ــر إذا م ويوقــف هــذا التدب

ســيعرض صحــة املعتقــل للخطــر.

عــاوة عــى التدابــر املشــار إليهــا يف الفقــرات 2 و3 و6 

من املــادة 55، ينتــج عــن الوضــع يف زنزانــة التأديــب، املنــع 

ــات  ــص املراس ــك تقلي ــه كذل ــج عن ــا ينت ــارة، ك ــن الزي م

ــة. ــلة العائلي ــتثناء املراس باس

غــر أن املعتقلــن يحتفظــون يف هــذه الحالــة بإمكانيــة 

ــوص  ــات املنص ــا للمقتضي ــم طبق ــة مبحاميه ــال بحري االتص

عليهــا يف هــذا القانــون ويف قانــون املســطرة الجنائيــة.

ــن التأديــب  ــون املوضوعــون بزنازي ــع املعتقل يجــب أن يتمت

ــوم. ــة مدتهــا ســاعة واحــدة يف كل ي بفســحة انفرادي

ال يســمح بتقليــص النظــام الغــذايئ للمعتقلــن الذيــن تقــرر 

وضعهــم بزنزانــة التأديب.

القانون 

رقم 23.98

 املتعلق

 بتنظيم 

وتسير 

املؤسسات 

السجنية
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القانون 

رقم 23.98

 املتعلق

 بتنظيم 

وتسير 

املؤسسات 
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117

تخصــص حصــص للرتبيــة البدنيــة والرياضــة داخــل جميــع 

املؤسســات الســجنية التــي ميكــن أن تنظــم فيهــا هذه األنشــطة.

ــم  ــادر يف حقه ــون الص ــص، املعتقل ــذه الحص ــن ه ــع م مين

ــب.  ــة التأدي ــر الوضــع يف زنزان تدب

ميكــن ملديــر املؤسســة منــع أي معتقــل مــن هــذه الحصــص 

ألســباب تتعلــق بالنظــام واألمن.

129

ــف بالســهر عــى  ــب املؤسســة، املكل ــوم طبي يجــب أن يق

ــمل: ــص يش ــة بفح ــة والعقلي ــن البدني ــة املعتقل صح

▫ املعتقلن الجدد باملؤسسة؛	

▫ ــوا 	 ــن رصح ــم أو الذي ــعروا مبرضه ــن أش ــن الذي املعتقل

ــك؛ بذل

▫ ــن 	 ــب أو املوضوع ــة التأدي ــن بزنزان ــن املوضوع املعتقل

ــة؛ يف العزل

▫ املعتقلن الذين سيتم ترحيلهم؛	

▫ املعتقلن املوجودين باملصحة؛	

▫ املعتقلــن الذيــن طالبــوا ألســباب صحيــة، بإعفائهــم مــن 	

أي نشــاط مهنــي، أو ريــايض أو بتغيــر املؤسســة.

ــة  ــة أو العقلي إذا تبــن للطبيــب، أن صحــة املعتقــل البدني

عرضــة للخطــر، بســبب نظــام االعتقــال، فإنــه يشــعر كتابــة 

بذلــك مديــر املؤسســة، الــذي يجــب عليــه اتخــاذ التدابــر 

املؤقتــة الازمــة. ويخــر بــدوره مديــر إدارة الســجون. 

وإذا تعلــق األمــر مبعتقــل احتياطــي، فعليــه أن يخــر أيضــا 

الســلطة القضائيــة املختصــة.
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تخصــص حصــص للرتبيــة البدنيــة والرياضــة داخــل جميــع 

املؤسســات الســجنية التــي ميكــن أن تنظــم فيهــا هذه األنشــطة.

ــم  ــادر يف حقه ــون الص ــص، املعتقل ــذه الحص ــن ه ــع م مين

ــب.  ــة التأدي ــر الوضــع يف زنزان تدب

ميكــن ملديــر املؤسســة منــع أي معتقــل مــن هــذه الحصــص 

ألســباب تتعلــق بالنظــام واألمن.

129

ــف بالســهر عــى  ــب املؤسســة، املكل ــوم طبي يجــب أن يق

ــمل: ــص يش ــة بفح ــة والعقلي ــن البدني ــة املعتقل صح

▫ املعتقلن الجدد باملؤسسة؛	

▫ ــوا 	 ــن رصح ــم أو الذي ــعروا مبرضه ــن أش ــن الذي املعتقل

ــك؛ بذل

▫ ــن 	 ــب أو املوضوع ــة التأدي ــن بزنزان ــن املوضوع املعتقل

ــة؛ يف العزل

▫ املعتقلن الذين سيتم ترحيلهم؛	

▫ املعتقلن املوجودين باملصحة؛	

▫ املعتقلــن الذيــن طالبــوا ألســباب صحيــة، بإعفائهــم مــن 	

أي نشــاط مهنــي، أو ريــايض أو بتغيــر املؤسســة.

ــة  ــة أو العقلي إذا تبــن للطبيــب، أن صحــة املعتقــل البدني

عرضــة للخطــر، بســبب نظــام االعتقــال، فإنــه يشــعر كتابــة 

بذلــك مديــر املؤسســة، الــذي يجــب عليــه اتخــاذ التدابــر 

املؤقتــة الازمــة. ويخــر بــدوره مديــر إدارة الســجون. 

وإذا تعلــق األمــر مبعتقــل احتياطــي، فعليــه أن يخــر أيضــا 

الســلطة القضائيــة املختصــة.

II. المعايير الدولية ذات الصلة بالحبس االنفرادي

● الجمعية العامة
ــنة 1990،  ــد س ــم 45/111، املعتم ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــن ق ــدأ 7 م . املب
بشــأن املبــادئ األساســية ملعاملــة الســجناء، الــذي ينــص عــى أنــه »يتعــن بــذل 

جهــود إللغــاء عقوبــة الحبــس االنفــرادي أو للحــد مــن اســتخدامها، وتشــجيع 

تلــك الجهــود«.

. الفقــرة 67 مــن قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 45/113، املعتمــد ســنة 1990، 
بشــأن قواعــد األمــم املتحــدة لحايــة األحــداث املجرديــن مــن حريتهــم التــي 

تؤكــد عــى أنــه »تحظــر جميــع التدابــر التأديبيــة التــي تنطــوي عــى معاملــة 

قاســية أو الإنســانية أو مهينــة، مبــا يف ذلــك... الحبــس يف زنزانــة ضيقــة أو 

انفراديــا، وأي عقوبــة أخــرى ميكــن أن تكــون ضــارة بالصحــة البدنيــة أو العقليــة 

للحــدث املعنــي«.

● املجلس االقتصادي واالجتاعي
بنــاء عــى توصيــة مؤمتــر األمــم املتحــدة األول ملنــع الجرميــة ومعاملــة املجرمن 

املنعقــد يف جنيــف ســنة 1955 اعتمــد املجلس االقتصــادي واالجتاعــي بقراريه 

ــؤرخ يف 13  ــوز 1957 و2076 )د62-( امل ــؤرخ يف 31 يولي ــم )د24-( امل 663 جي

مــاي   1977 القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء، التــي تنــص الفقــرة 

1 مــن قاعدتهــا 32 عــى أنــه »ال يجــوز يف أي حــن أن يعاقــب الســجن بالحبس 

املنفــرد أو بتخفيــض الطعــام الــذي يعطــى لــه إال بعــد أن يكــون الطبيــب قــد 

فحصــه وشــهد خطيــا بأنــه قــادر عــى تحمــل مثــل هــذه العقوبــة«.
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● هيئات معاهدات األمم املتحدة
ــم 20، أن  ــام رق ــا الع ــان، يف تعليقه ــوق اإلنس ــة بحق ــة املعني ــرت اللجن . اعت
الحبــس االنفــرادي ملــدد طويلــة للشــخص املعتقــل أو املســجون قــد يصــل حــد 

األفعــال التــي تحظرهــا املــادة 7 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية املتعلقــة بحظــر التعذيــب.

. أقــرت لجنــة مناهضــة التعذيــب باآلثــار الجســدية والنفســية الضــارة للحبــس 
ــك اســتخدامه  االنفــرادي املطــول، وأعربــت عــن قلقهــا الســتخدامه، مبــا يف ذل

كتدبــر وقــايئ أثنــاء فــرتة االعتقــال االحتياطــي، وكتدبــر تأديبــي أيضــا. وأوصــت 

ــال  ــرتة االعتق ــال ف ــة خ ــرادي، وبخاص ــس االنف ــتخدام الحب ــاء اس ــة بإلغ اللجن

ــل  ــه )مث ــامل علي ــددة املع ــة ومح ــة دقيق ــة قانوني ــرض رقاب ــي، أو ف االحتياط

ــايئ  ــت إرشاف قض ــارس تح ــأن مي ــك(، وب ــا إىل ذل ــوى، وم ــدة القص ــد امل تحدي

ويســتخدم فقــط يف ظــروف اســتثنائية، عندمــا يتعلــق األمــر بســامة األشــخاص 

.A/63/175( واملمتلــكات مثــا )أنظــر الفقــرة 80 مــن القــرار رقــم

. أشــارت اللجنــة الفرعيــة املعنيــة مبنــع التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أو املهينــة، إىل أن الحبــس االنفــرادي املطــول قــد يشــكل 

فعــا مــن أفعــال التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو الاإنســانية أو املهينــة، وأوصــت، بعــدم اســتخدامه يف حالــة القــر أو 

CAT/( األشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة  )أنظــر الفقــرة 185مــن القــرار رقــم

 .OP/PRY/1

ــى  ــم 10 )2007(، ع ــام رق ــا الع ــل، يف تعليقه ــوق الطف ــة حق ــدت لجن . أك
ــة  ــن اتفاقي ــادة 37 »م ــك امل ــي تنته ــة الت ــر التأديبي ــر التداب ــب حظ ــه »يج أن

حقــوق الطفــل« حظــرا صارمــا، مبــا يف ذلــك... اإليــداع... يف الحبــس االنفــرادي 

ــل  ــاه الطف ــة أو برف ــة أو العقلي ــة البدني ــر بالصح ــن أن ت ــة ميك أو أي عقوب
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املعنــي )CRC/C/GC/10، الفقــرة 89. وعــاوة عــى ذلــك، حثــت اللجنــة 

الــدول األطــراف عــى حظــر اســتخدام الحبــس االنفــرادي ضــد األطفــال وإلغائــه 

 45 الفقــرة   ،CRC/C/15/Add.220و  ،41 الفقــرة   ،CRC/C/15/Add.151(

)أ(. الفقــرة 36   ،CRC/C/15/Add.232د(، و(

● عى مستوى األنظمة اإلقليمية لحقوق اإلنسان

◄ املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
ــاالت  ــا لح ــاء تقييمه ــان، أثن ــوق اإلنس ــة لحق ــة األوروبي ــت املحكم . بت
الحبــس االنفــرادي، يف األســاس املنطقــي الــذي ســاقته الدولــة لتريــر فــرض 

العزلــة االجتاعيــة واملاديــة. ورأت املحكمــة يف عــدم تقديــم الــدول تريــرا 

ــادة  ــاكا لل ــرادي انته ــس االنف ــتخدام الحب ــي الس ــاس أمن ــى أس ــا ع قامئ

ــروف  ــق بظ ــا يتعل ــان2. وفي ــوق اإلنس ــة لحق ــة األوروبي ــن االتفاقي 3 م

الحبــس االنفــرادي لفــرتات مطولــة، رأت اللجنــة أنــه يجــب رشح مــررات 

الحبــس االنفــرادي للفــرد، وتوفــر تفاصيــل أوىف وأكــر إقناعــا عــن املــررات 

وأســبابها مــع مــرور الوقــت3.

. أكــدت اللجنــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، من خــال تفســراتها الفقهية، 
ــرادي،  ــس االنف ــرتة الحب ــاء ف ــة أثن ــة معين ــات إجرائي ــود ضان ــوب وج وج

منهــا عــى ســبيل املثــال، رصــد ســامة الســجن الجســدية، وبخاصــة حينــا 

ال يكــون الفــرد يف صحــة جيــدة و كفالــة حصولــه عــى مراقبــة قضائيــة4.

ــرة 84  ــان، الفق ــوق اإلنس ــة لحق ــة األوروبي ــم 40653/98، املحكم ــاغ رق ــا، الب ــد بلغاري ــوروف ض ــة إغ 2 - قضي
)2004(، وقضيــة ج. ب. ضــد بلغاريــا، البــاغ رقــم 42346/98، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، الفقــرة 85 

.)2004(

3 - قضية أ. ب. ضد روسيا، الباغ رقم 1439/2006، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، الفقرة 108 )2010(.

4 - قضية بالويش ضد النمسا، الباغ رقم 27900، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 2009، الفقرتان 72 و73.
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◄ املحكمة بن األمرييك لحقوق اإلنسان

ــروف  ــض ظ ــان أن بع ــوق اإلنس ــة لحق ــن األمريكي ــة ب ــرت املحكم . اعت
ــانية،  ــية والإنس ــة قاس ــا معامل ــد ذاته ــكل يف ح ــد تش ــة ق ــجن املادي الس

وتنتهــك بذلــك املــادة 5 مــن االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، التــي 

ــت  ــال، قض ــبيل املث ــى س ــرد. وع ــخصية للف ــامة الش ــق يف الس ــر الح تق

ــة والحرمــان مــن االتصــال يشــكان  ــأن »العــزل لفــرتات مطول املحكمــة ب

ــانية ورضرا  ــية والاإنس ــة القاس ــن رضوب املعامل ــا م ــا رضب ــد ذاته يف ح

عــى الســامة النفســية واملعنويــة للشــخص، وانتهــاكا لحــق أي محتجــز يف 

احــرتام كرامتــه املتأصلــة يف نفســه كإنســان5«. وتناولــت املحكمــة باإلضافــة 

إىل ذلــك الظــروف املاديــة لاحتجــاز، مؤكــدة أن »العزلــة يف زنزانــة صغــرة 

ــا  ــارة ... يشــكان رضب ــوق الزي ــد حق ــة أو ضــوء طبيعــي وتقيي دون تهوي

ــة6. ــة القاســية والاإنســانية واملهين مــن رضوب املعامل

ــبب  ــرادي يس ــس االنف ــأن الحب ــك، ب ــة إىل ذل ــة باإلضاف ــرت املحكم . وأق
معانــاة نفســية وجســدية، وقــد يســهم يف املعاملــة التــي تشــكل تعذيبــا. 

ويف إحــدى القضايــا وجــدت املحكمــة أن ظروف الحبــس االنفــرادي املادية، 

التــي تشــمل زنزانــة صغــرة بــدون تهويــة أو ضــوء طبيعــي، ونظــام ســجن 

ــا  ــا... فعندم ــاعة يومي ــدة 23.5 س ــس مل ــد الحب ــجن قي ــه الس ــى في يبق

تقــرتن هــذه الظــروف بأشــكال أخــرى مــن املعاملــة الجســدية والنفســية 

ــيا7. ــديا ونفس ــا جس ــكل تعذيب ــن أن تش ــة، ميك العدواني

5 - قضيــة  فياســكيز - رودريغــوز ضــد هنــدوراس، املحكمــة بــن األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، السلســلة جيــم، 
رقــم 4، 1988، الفقــرة 156.

6 - قضيــة لوايــزا - تامايــو ضــد بــرو، املحكمــة بــن األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، السلســلة جيــم، رقــم 33، 1997، 
الفقــرة 58.

7 - قضيــة كانتــورال - بينافيديــس ضــد بــرو، املحكمــة بــن األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، السلســلة جيــم، 

رقــم 35، 1997، الفقــرات 51-56.



المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحبس االنفرادي
دـفاـتر حقوقية

15

III. مالحظــات وتوصيــات المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب 
بشــأن الحبــس االنفــرادي

أورد الســيد خــوان مانديــز املقــرر الخــاص املعنــي بالتعذيــب يف تقريــره، عــى إثــر 

ــس  ــات بشــأن الحب ــه للمغــرب ســنة 2012، عــدد مــن املاحظــات والتوصي زيارت

االنفــرادي، وهــي:

. قدمـت بعـض السـلطات املعنيـة بالسـجون، نزوالً عنـد طلب املقـرر الخاص، 
معلومـات عـن تطبيـق التدابـر العقابيـة وإجراءاتهـا. لكـن الرقابـة عـى تلـك 

التدابـر، ال سـيا العقـاب بالحبـس االنفـرادي وآليـات الشـكوى املنطبقة، تظل 

غـر واضحـة. وتشـر الشـهادات إىل انتشـار أسـلوب الحبـس االنفـرادي باعتباره 

إجـراء تأديبيـا، وتـرتاوح مدتـه من ثاثـة أيام إىل أسـابيع عدة )وكثرا ما يسـميه 

السـجناء »الكاّشـو«(. وكشـفت التحقيقـات أن العـزل هـو اإلجـراء التــأديبي 

األول، والوحيـد يف الغالـب، الـذي يطبق، دون اللجوء إىل مراحـل التأديب األقل 

ضــرراً واألكثــر تدرجـاً، مثـل الحرمـان املؤقت من بعـض املزايا.

. ويشـر املقرر الخاص بقلق أيضاً إىل أن ســلطات السـجون تُغايل يف اللجوء إىل 
اإلجراءات التأديبيــة، مثـل الحـبس االنفــرادي، وأن اإلجراءات وآليات الشكوى 

واضحة. غر 

. وعـن الضانـات والوقايـة، يـويص املقـرر الخـاص الحكومـة بإنهـاء مارسـة 
الحبـس االنفـرادي واالحتجـاز الـري، عمــاً بالفصـل 23 مـن الدسـتور.

. وعـن املصحـات النفسـية، يـويص املقـرر الخـاص الحكومـة بتطبيـق أحـكام 
املادتـن 3 و4 مـن املرسـوم التطبيقـي لقــانون الــسجون رقـم 98-23، ال سـيا 

مـا تعلـق باالمتنـاع عـن اسـتخدام العنـف يف حـق السـجناء، وحظـر الحبـس 

االنفـرادي.
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IV. مالحظــات المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان المتعلقــة 
بزنازيــن التأديــب والزنازيــن االنفراديــة بمناســبة إعــداد تقريــر 
خــاص باألوضــاع فــي الســجون وحقــوق الســجناء فــي أكتوبــر 

2012

. يتــم اللجــوء إىل زنازيــن التأديــب أحيانــا كإجــراء انتقامــي ال يخضــع لــروط 
اإلجــراء التأديبــي املنصــوص عليهــا يف املــواد مــن 53 إىل 62 مــن القانــون رقــم8 

.98/23

. عــدم إخضــاع عــدد مــن الســجناء للفحــص الطبــي ســواء عنــد إيداعهــم يف 
الســجن أو قبــل وضعهــم يف زنازيــن التأديــب وطيلــة مــدة تواجدهــم بهــا9.

ــر بالســجن املركــزي للقنيطــرة أن الســجناء املوضوعــن  . ســجل الفريــق الزائ
ــة  ــرتة املخصص ــن الف ــتفيدون م ــي »دال« ال يس ــة يف ح ــن االنفرادي يف الزنازي

ــحة  ــاء الفس ــؤدي إىل فض ــاب امل ــاق الب ــرا إلغ ــمس نظ ــعة الش ــرض ألش للتع

ــر املؤسســة10. ــح مدي ــة حســب تري وعــدم اســتعال هــذا الفضــاء ملــدة طويل

ــل  ــن أج ــة م ــركة: 100 توصي ــؤولية مش ــجون مس ــة الس ــان، »أزم ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن 8 -  املجل

ــر 2012، ص. 47. ــجينات«، أكتوب ــجناء والس ــوق الس ــة حق حامي

ــن أجــل  ــة م ــة الســجون مســؤولية مشــركة: 100 توصي ــوق اإلنســان، »أزم ــي لحق ــس الوطن 9 - املجل

ــر 2012، ص. 53. ــجينات«، أكتوب ــجناء والس ــوق الس ــة حق حامي

ــن أجــل  ــة م ــة الســجون مســؤولية مشــركة: 100 توصي ــوق اإلنســان، »أزم ــي لحق ــس الوطن 10 - املجل

ــر 2012، ص. 65. ــجينات«، أكتوب ــجناء والس ــوق الس ــة حق حامي
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ــدأ تناســب  ــا ملب ــة احرتام ــة التأديبي ــاع العقوب ــدرج يف إيق ــدم احــرتام الت . ع
املخالفــة مــع نــوع اإلجــراء التأديبــي ووضــع املعتقلــن يف الزنازيــن التأديبيــة 

مبــارشة مــع تطبيــق أقــى مــدة يف حــق البعــض منهــم والتــي هــي 45 يومــا11.

ــن أجــل  ــة م ــة الســجون مســؤولية مشــركة: 100 توصي ــوق اإلنســان، »أزم ــي لحق ــس الوطن 11 - املجل

ــر 2012، ص. 81. ــجينات«، أكتوب ــجناء والس ــوق الس ــة حق حامي


