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َّملخصَّالبحث

التعذيب أحد أهم القضايا التي تثير جدال واسعا في المجتمع الدولي ككل، والمجتمعات الداخلية للدول، يعد 
وإن كانت اتفاقيات حقوق اإلنسااااان تسااااعح دوما لحماية اإلنسااااان وحريتق، اال أنق يألقح ال ااااا ل ا ساااااسااااي 

اإلنسان  ي، فال وجود لحقوق والمحرك  ي اتفاقية هو كرامة اإلنساان المتألالة في تيوينق العضوي والنفس
كانت اإلعالنات  ف التعذيب بجميع أشااااااااااااااكالق، وم  هنااال لصااااااااااااااون اليرامة وال تصااااااااااااااان اليرامة اال  وق

بمناهضاااااااة هذم الجريمة، وحتح عند قمع الجريمة بحد  عنح دوما  واالتفاقيات والمواثيق والصاااااااكوك الدولية ت  
، أو في حاالت يجوز فيها القتل ذاتها، يجب مناهضاااااة جريمة التعذيب وإن كانت واقعة علح مجرم أيضاااااا  

كالحروب، أو يجوز فيها العقوبة كالجرائم، فالتعذيب قديم قدم اإلنساااااااااان، اال أنق يناقس لااااااااافة اإلنساااااااااان 
ا فعال والتصارفات، وعلح الر م م  لدور عد  اعالنات دولية وإ رام العديد  وا نسانة المللوبة في جميع

م  االتفاااقيااات التي تنص علح عاادم جواز التعااذيااب وتحريمااق دوليااا واعتألااارم قاااعااد  عر يااة  مر  م  قواعااد 
 القاانون الادولي اال أن الواقع أث ات عكل ذلات، وت ي  أن هنااك اليثير م  المماارسااااااااااااااات التي ارتياب فيها
التعذيب، فيان ال  د م  الألحث ع  الخلل في معالجة هذم الجريمة، فهي معر فة دوليا وواضااااااااااحة ا ركان 
والمعالم وكرساااتها العديد م  اتفاقيات حقوق اإلنساااان واتفاقيات القانون الدولي اإلنسااااني، الح أن لااادرت 

ينة، قاساااية أو الالانساااانية أو المهاتفاقية دولية لمناهضاااة التعذيب و يرم م  ضاااروب المعاملة أو العقوبة ال
وانضااااااااااام اليها العديد م  الدول، ولم يتوقف التعذيب، فيانت الم اااااااااااكلة في  لية المناهضاااااااااااة، اذ لم تحقق 

في القضاااااى علح هذم الجريمة وإن ساااااهمت الح حد ما م  تخهي  و أتها اال أنها  اآلليات المتألعة نجاحا  
ارياا آللياة مكاافحاة هاذم الجريمة، وهي لجنة مناهضااااااااااااااة التعذيب لم تقِس عليهاا، فماا زال ق ول الادول اختيا

الادولياة، حيث يألقح اختصااااااااااااااا  اللجنة اختياري  يما يتعلق  تلقي ال ااااااااااااااكاوي والتحقيق فيها، حيث يألقح 
اختصا  اللجنة رقا ي، أد ي، أكثر مما هو قضائي أو عقا ي ان لح التع ير، وعلح المستوى اإلقليمي 

يمية في مناهضااااااااة هذم الجريمة حيث أن أ لب هذم المحاكم ال اختصااااااااا  لها في لم تنجح المحاكم اإلقل
ما  الألا    تلقي ال ااااااكاوي م  ا فراد، وإن التعذيب ال يقع اال علح ا فراد، وعلح المسااااااتوى الداخلي فأيضااااااا  

تي ي ر يرتيب التعذيب باسااااااااام الدول مما يقلل م  امكانية مكافحتق أو معاقألة مرتي يق، مما يمدي إلفالت م
هاذم الجريماة م  العقااب وبماا يمكاد أن االسااااااااااااااتراتيجياات الادولياة والداخلية لم تي  كا ية لمناهضااااااااااااااة هذم 
الجريمة، وإن مناهضااااة التعذيب هو ر ألة، فون توافرت هذم الر ألة واإلراد  لدى الدول أمك  القضاااااى علح 

ت داخلياة ودولية تيافح هذم هاذم الجريماة، وال يمك  تحقيق هاذم اإلراد  اال م  خالل الاااااااااااااادار ت ااااااااااااااريعاا
الجريمة ولجان فرعية و نية ودولية تراقب مناهضااااااة التعذيب وتتلقح ال ااااااكاوي ولديها  ليات للعقاب تحت 

 اشراف ا مم المتحد . 
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Research Summary 

Torture is one of the most important issues that provokes a widespread 

controversy in the international community as a whole, and the internal societies 

of states. Although human rights treaties always seek to protect human beings and 

their freedom, human dignity remains the essential concern of any agreement. 

This dignity is inherent in the human’s organic and psychological component. 

There are no human rights without preserving dignity, and dignity is not preserved 

except by stopping torture in all its forms. Hence, declarations, conventions, 

charters and international instruments have always been concerned with 

combating this crime, and whenever the crime itself is suppressed, torture must 

be opposed even if it is against a criminal as well, or in cases, where killing is 

permissible, such as wars, or when punishment is permissible for crimes, Torture 

is as old as man, but it contradicts the character of the human being and the 

required humanism in all actions and behaviors, and despite the releasing of 

several international declarations and the conclusion of many agreements that 

stipulate the inadmissibility of torture and its international prohibition and 

considering it a customary norm of the  International law, however, reality proved 

the opposite, It was clear that there were many practices in which torture was 

committed, so it was necessary to search for defects of  dealing with this crime, 

as it is  Internationally defined with clear pillars and characteristics and enshrined 

in many human rights and conventions of international humanitarian law, until an 

international convention against torture and other cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment was issued, joined by many countries, Torture did not 

stop, so the problem was in the mechanism of combating as the followed 

mechanisms that have not achieved success in eradicating this crime, However, it 

contributed to some extent in mitigating it, but did not eliminate it, The acceptance 

of states is still optional for the mechanism to fight this crime, which represented 

in the International Committee against Torture, where the competence of the 

Committee remains optional regarding to receiving  complaints and  investigating, 

as the jurisdiction of the Committee remains supervisory, moral, rather than 

judicial or punitive, so to speak.                                         

At the regional level, the regional courts have not succeeded in combating this 

crime, as most of these courts have no jurisdiction to receive complaints from 

individuals, and torture does not occur on individuals. 

At the internal level, Torture is often committed in the name of states, which 

reduces the possibility of combating it or punishing its perpetrators, It leads to 

impunity with the perpetrators of this crime and in turn it confirms that only  the 

international and domestic strategies were not sufficient to combat this crime .We 

need to have the determination to combat torture and we cannot achieve that 

except through issuing internal and international legislations as well as 

establishing national and sub committees observing anti-torture process and 

receive complaints in addition to  having mechanisms for  punishment under the 

supervision of the United Nations. 
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 مقدمة

ماوية التي وحاربتق كل الديانات الساا ،مع  داية الأل اارية مختلفةبصااور  قد ن ااأو التعذيب قديم قدم الأل اارية، 
وهي مفاااا يم علح الن يس  ي نون م  أنوان انتهااااك اليراماااة  ،كاااانااات تااادعو دائماااا الح العااادل والمحألاااة

ذ ر م هذا المقت ال اااديد للتعذيب منو  ة،حيضااااالنساااانية ساااواى تعلق االمر بالجانب الجسااادي أو النفساااي لل
في نهاية القرن التاسااااااع ع اااااار أول م  ساااااا  القواني  التي و م  الناحية القانونية كانت أوروبا القدم اال أنق 

لقرن للقلق ب اااااكل خا  في ا را  مثي ا  جغرا ي ا  وامتداد ا  ال ان التعذيب عاد لي اااااهد انتعاشااااا، ا1يبالتعذتحظر 
إلعالن اويعد ألاااألحت مناهضاااة التعذيب أحد ال اااوا ل الرئيساااية لحقوق اإلنساااان حيث  الحادي والع اااري 

  ير ذيبالتعأن  ب اااااااااكل لاااااااااريحنص قانوني دولي ي عل   يق  أول 1441العالمي لحقوق اإلنساااااااااان لعام 
وإن كان قد ساااألقق عد  اتفاقيات تمنع التعذيب، اال أنها لم تنص ب اااكل لاااريح علح أنق أمر  ير  ،قانوني
 أيضا   المعروفة ،اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات ا ساسيةوم  ثم حظرت أو معاقب عليق،  م رون

ِظر التعذيب في العهد الدولي ، التعذيب، كم1452لعام  باساااااااااااااام االتفاقية ا وروبية لحقوق اإلنسااااااااااااااان ا ح 
قوبة و يرم م  ضروب المعاملة أو العالخا  بالحقوق المدنية والساياساية، وتعد اتفاقية مناهضاة التعذيب 

 ف التعذيب ويضع قواعد ناظمة لحظرم وضرور يعر ِ القاساية أو الالانسانية أو المهينة أول لت دولي ملمم 
 .وتعويس ضحايام مرتي يق خاذ اجراىات للعقاب عليق ومالحقةات

  تعذيب ا شاااخا موضاااون وعالميا ،المعتمد  اقليميا   العامة،تتناول اليوم معظم معاهدات حقوق اإلنساااان 
للوارئ أو النمان ا  في جميع ا وقاات بماا فيهاا حاالة اتمكاد أن التعاذياب محظور تمااماو  وإساااااااااااااااى  معااملتهم

في قواني  وأعراف الحرب  ب أن 1421و 1144هاي لعامي تنص اللوائح الملحقة باتفاقيات الالمسلح؛ اذ 
 3تتضم  الماد   ، كماالح التعذيب وعدم اللجوىعلح وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة انسانية  الميدان

التعدي علح  ا  حظر المتعلقة بالنمان المساااااالح  ير الدولي  1444الم ااااااتركة في اتفاقيات جني  ا ربع لعام 
القرار  يقر ، وفي نفل السااااااياقق والمعاملة القاسااااااية والتعذيبخالااااااة الت ااااااويوب ة،الجسااااااديالسااااااالمة علح 
ال يجوز اخضاااان أي شاااخص للتعذيب مم المتحد  لحقوق اإلنساااان بأنق الصاااادر ع  لجنة ا  2222/31

وأن مثل هذا ا فعال هي  المهينةأو  يرم م  ضااااااااااروب المعاملة أو العقوبة القاسااااااااااية أو الالانسااااااااااانية أو 
 بأي ظرف أو أيديولوجية أو مصاااااالحة اال يمك  ت ريرهو ، جسااااااديا  ونفساااااايا  اإلنسااااااان  اجرامية لتدمير محاولة

 2اعلي
ل م  كاإلنساني، حيث تعمز الدولي ن أن التعذيب يتعلق بكل م  حقوق اإلنسان والقانو اذا ، بات واضحا 

 معايير بعضهما الألعس. ي  مجموعتهاتي  ال

                                  
1 Soyer (J.C),Criminal law and criminal procedure, Paris, LGDJ, 9th edition, 1992, P05 

 www.un.org. 1  22/4/2222الصادر ع  لجنة حقوق اإلنسان  تاريخ  31/2222القرار رقم  2
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َّإشكاليةَّالبحثَّ

التي  م  التساؤالت العديد أنها تثيراال  العام،علح الر م م  وضوح المعنح  التعذيب،ان مصاللح جريمة 
ني م  سااااواى في القانون الدولي أو الو  التعذيبتتعلق  نلاق المفهوم واالحكام التي سااااتتأتح ع  تعري  
ي وضع حد للممارسات التت لوذل م  جهة أخرى، جهة وضرور  ايجاد نون م  المواىمة  ي  كال التعريفي 

، وبناى عليق تعد اشااااااااااكالية الألحث في اإلجابة ا ار جريمة التعذيبتنلوي تحت للق عليها او ييمك  أن 
 علح التساؤل اآلتي: 

 ؟الوضعي والقانون  الدولي القانون  م  كل في بالتعذيب المقصود ما 

 ؟التعذيب جريمة مكافحة في والو نية الدولية القانونية القواعد فعالية ما  

 ؟السوري  انون والق الدولي القانون  في التعذيب مناهضةل المناسألة االستراتيجية ما 

َّ
َّأهميةَّالبحثَّ

تيم  أهمية هذم الدراسااااااة في الألحث في مناهضااااااة التعذيب وتساااااالي  الضااااااوى علح فعالية االسااااااتراتيجيات 
كاااناات ناااجعااة ا تااداى كلريقااة لمنع ، و يمااا اذا ليااا ومحليااا لمناااهضاااااااااااااااة ومنع التعااذياابالملألقااة والمتألعااة دو 

  التعذيب، وهل حققت أهدافها انتهاى في قمعق ومعاقألة مرتي يق.
َّ

َّمنهجيةَّالبحثَّ
 تم اعتماد المنهج التحليلي الولفي.لتي يثيرها موضون الألحث، لإلجابة علح التساؤالت ا

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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َّ
َّخطةَّالبحث:َّ

َّمقدمة:
 القانوني للحماية منها.ما ية جريمة التعذيب واإل ار  الفصلَّاألول:

 ما ية التعذيب و  يعتق القانونية. المبحثَّاألول:
 : تعري  التعذيب.المطلبَّاألول
 : الل يعة القانونية للتعذيب.المطلبَّالثاني
 : العالقة  ي  أفعال التعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان.المطلبَّالثالث

 التعذيب.اإل ار القانوني للحماية الدولية م   المبحثَّالثاني:
 : أوجق الحماية الدولية م  التعذيب.المطلبَّاألول
 : معاير الحماية الدولية م  التعذيب.المطلبَّالثاني

 تقييم القواعد القانونية الناظمة لجريمة التعذيب. المبحثَّالثالث:
 : مدى فعالية القواعد العقا ية لجريمة التعذيب.المطلبَّاألول
 للتحفظات علح فعالية القواعد الدولية المناهضة للتعذيب.: ا ثر السل ي المطلبَّالثاني

َّ
 : استراتيجية مناهضة التعذيب ودور القضاى الو ني في تنفيذها.الفصلَّالثاني

 استراتيجية مناهضة التعذيب. المبحثَّاألول:
  محاوالت احداث  لية دولية لمنع التعذيب.: المطلبَّاألول
 المحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسان.: تل يقات في ضوى المطلبَّالثاني

 دور القضاى الو ني في مناهضة التعذيب. المبحثَّالثاني:
 : ضمانات الحق في الولول الح قاضي محلي.المطلبَّاألول
 : ضمانات الحماية الدولية.المطلبَّالثاني

 منع التعذيب في القانوني السوري. المبحثَّالثالث:
 اهضة التعذيب.: النصو  الموضوعية لمنالمطلبَّاألول
 : النصو  اإلجرائية لمناهضة التعذيب.المطلبَّالثاني
 .2222لعام  16: قانون منع التعذيب رقم المطلبَّالثالث

  : نتائج وتوليات.الخاتمة
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 :الفصل األول

 ماهية جريمة التعذيب واالطار القانوني للحماية منها

ذيب كأحد التع مناهضةيتناول المجتمع الدولي ، و التعذيب ب اكل مللق ودون تحف يحظر القانون الدولي 
 ألألح حظر التعذيب قاعد  قلعية ال يمك   ي دولة أن تنتقص منها. ، فقدةالموضوعات الرئيس

ل هذا الفصااال ، وبناى عليق يتناو الصاااكوك القانونية الدولية واإلقليمية والو نيةما تم التأكيد عليق في  هذاو  
 ونية لق في مألحثي :ما ية التعذيب والل يعة القان

 و  يعتق القانونية.المألحث ا ول: ما ية التعذيب 
 المألحث الثاني: اإل ار القانوني للحماية الدولية م  التعذيب.
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 :مبحث األولال

 ماهية التعذيب وطبيعته القانونية

 تمهيد 

حيث  ،القضااااى عليق جدا  م  الصاااعب  مرضاااا  الذي كان  عد  سااانوات باللاعون  منذالتعذيب  لقد تم مقارنة
 ،للقضاااااى علح اللاعون  وجود ظروف لااااحية جيد  للولااااول انما، لم يتللب ا مر حكمة   ية فحسااااب

 .القانونية المناسألةتللب م  أجل القضاى عليق تلوير المعايير يالتعذيب  فونوبنفل اللريقة 
في ا نظمة  الجسااااااديةوفي مقدمتها الحق في السااااااالمة  لإلنسااااااان،عندما ظهر مفهوم الحقوق ا ساااااااسااااااية 

الح جانب حقوق اإلنسااااااان ب ااااااكل  ،ب ااااااكل خا  التعذيبألااااااألح  الثانية،بعد الحرب العالمية و الو نية، 
لساااااانوات ا خير  باعتألارم اال في ا ا  خالاااااا ا  اهتمام لم يول  اال أنق ر م ذلت  دولي،مسااااااألة ذات اهتمام  عام،
 .لحقوق اإلنسان ا  فظيع ا  انتهاك
 .القانون الدوليفي لمهم توضيح معنح مصللح التعذيب م  الذلت 

 المطلب األول: تعريف التعذيب

و يرم م  ضاااااااااااروب المعاملة أو العقوبة القاساااااااااااية أو اتفاقية مناهضاااااااااااة التعذيب    االولح م المادتعر ف 
دا عمأي عمل ينتج عنق ألم أو عذاب شاااااااديد، جساااااااديا كان أم عقليا، يلحق ، بما يلي ))التعذيب، 1المهينة

بقصااد الحصااول م  هذا ال ااخص، أو م  شااخص ثالث، علح معلومات أو علح اعتراف، أو ما ب ااخص 
معاق تق علح عمل ارتيألق أو ي ااااااتألق في أنق ارتيألق، هو أو شااااااخص ثالث أو تخويفق أو ار امق هو أو أي 

و نوعق، أ شاااااااااخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا ا لم أو العذاب  ي سااااااااا ب يقوم علح التمييم أيا كان
يحرض عليق أو يوافق عليق أو يسااااكت عنق موظف رساااامي أو أي شااااخص يتصاااارف بصاااافتق الرساااامية ال 
يتضااااااااام  ذلت ا لم أو العذاب الناشااااااااان فق  ع  عقوبات قانونية أو المالزم لهذم العقوبات أو الذي يكون 

 نتيجة عرضية لها((
ليعرف التعذيب بأنق عذاب، وعذاب  عادأنق ا تداى يتضااااااااام  اشاااااااااكالية بأنق  كما هو واضاااااااااح م  التعري 

 ،لجسااااااادياي ااااااامل كال  م  التعذيب كذلت فون التعري   شااااااديد، فهل هذا يعني أن العذاب الخهي  مق ول،

                                  
وتاريخ  دى النفاذ في  12/12/1414تاريخ  46/34هذم االتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحد  بالقرار  1

 www.ohchr.org-اإلنسانلكوك حقوق -موقع ا مم المتحد -26/6/1411
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، كما ي مل االعتداى 1  يتس ب في معانا  بالغة الخلور شاكل م ادد م  المعاملة الالانساانية والمتعمد وهو
لمعاملة القاسية أو االتي ي  ار اليها بعألار  و  عقليةال خص وسالمتق العلح كرامة  العتداىالنفسي المتمثل با
 المهينة.الالانسانية أو 

د  تعد م اااااااااه اذ لمعديد ، يتخذ التعذيب أشااااااااكاال   حيثيتضاااااااام  أيضااااااااا  دالالت خلير ؛ ذا التع ير ان ه
ي كل م ااااااهدتق ف التعذيب محصاااااور  في الساااااجون أو أماك  التوقي  واالحتجاز انما في الواقع بات يمك 

لتي تن أ ا وإن أهمية منع التعذيب تأتي م  أنق ي اكل ا تداى انتهاكا  لحق اإلنسان في اليرامة ،مكان تقريألا
التي ال  د ويجب أن تألقح مرافقة لق م  أولح لحظات االعتقال حتح  مناذ والدتاق حتح ممااتاق، هاذم اليراماة

 تحدث انظرا  نه، اهؤ يتم اخفاالتعذيب  باعتألارها احدى جرائم اليرامةاكات انتهاى تنفيذ العقوبة، فغالألا انته
 .الي ف ع  هوية الجالد في أماك  منعملة وتحت ستار عدم

لذلت  ،ان الضااارر الذي يلحق بالضاااحية نتيجة التعذيب ال يمك  الاااالحق بسااا ب عواقألق النفساااية الخلير 
اتخاذ بتلتمم كل دولة  التعذيب،م  اتفاقية مناهضاااااااااااة  2/1وفق ا للماد  و  ،فون الوقاية ذات أهمية قصااااااااااوى 

أو أية اجراىات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي اقليم يخضاااااااع تدا ير ت اااااااريعية وإدارية وقضاااااااائية فعالة 
 حسااب،فال ت اامل هذم التدا ير الحظر القا ع  عمال التعذيب الختصااالااها القضااائي، وكما يالح  فونق 

معاملة  وتل يق مألادئ توجيهية دقيقة ب أن وا م ،ال ر ة الضابلة العدلية و  تدريب أفراد ا   ل ت مل أيض
فعال في إدخال  لية للتحقيق الو وإن اى  ليات و نية للتفتيش واإلشراف  حريتهم،ا شخا  المحرومي  م  

    شكاوى سوى المعاملة.
 يتر  اإلنسااااااااااااااان،لحقوق  كماا أشااااااااااااااار المقرر الخاا  السااااااااااااااا ق المعني باالتعاذيب في لجنة ا مم المتحد 

دأ ق ل انق ي  م، رف التعاذياب في هاذا العاال اناق ال ي ادأ في))أن التعاذياب ليل ظااهر  منعملاة:  2كويجماانم
 لذلت، ((االعتراف  هذم اليرامة المتألااااااالةعندما يغيب االحترام ليرامة كل انساااااااان والحق في  بكثير،ذلت 

 ا  م ت هكان أيا  كان مركمم القانوني، ساواى اإلنساان أ يجب بالفعل توفير ضامانات ضاد التعذيب في معاملة
 ا  عليق ينفذ عقوبتق التي نص عليها القانون وقضت  ها المحكمة.قيد التحقيق، أو محكوم ا  بق أو موقوف

ملة ا شاااااااااااخا  اإلنسااااااااااااني بالحاجة الح وضاااااااااااع أحكام محدد  تتعلق بمعاالدولي للالما اعترف القانون و 
ت ايمكننا أن نعت ر أن العديد م  أحكام اتفاقي ، حيثكضاامانة ضااد سااوى المعاملةالمحرومي  م  حريتهم، 

للمعايير التي تهدف الح منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية ب كل  ا  ت كل تقنينجني  
 فعال لهذم الفئة م  ا شخا  المحميي . 

                                  
1   CEDH ،Decision Ireland c 1411 المملية المتحد ، 11 أيار .www.echr.coe.int – 25 A n5 _ 
2  Preamble to the draft optional protocol to the convention against torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment and punishment. 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
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قد و العربية ال يتضاام  نظامها الت ااريعي، قانونا خالااا لمنع التعذيب،  وم  الالفت للنظر أن أ لب الدول
الذي عر ف  22111لعام  65كان الم ارن الل ناني م  الدول السألاقة في هذا المجال، حيث وضع القانون 

جريمة التعذيب بأنق ))أي عمل يقوم بق أو يحرض عليق أو يوافق عليق لاااراحة أو ضااامنا موظف رسااامي 
صارف بصافتق الرسامية أثناى االستقصاى والتحقيق ا ولي والتحقيق القضائي والمحاكمات أو أي شاخص يت

وتنفيذ العقوبات، ينتج عنق ألم شاااديد أو عذاب شاااديد، جساااديا كان أم عقليا، يلحق قصااادا ب اااخص ما، ال 
ساااااايما للحصااااااول منق أو م  شااااااخص ثالث علح معلومات أو علح اعتراف، أو لمعاقألة أي شااااااخص علح 

يألق أو ي اااااااااتألق في أنق ارتيألق هو أو شاااااااااخص ثالث، أو لتخوي  أي شاااااااااخص أو ار امق هو أي عمل ارت
شااااخص ثالث علح ال يام أو االمتنان ع  ال يام بعمل ما، أو لتعريس أي شااااخص لمثل هذا ا لم ال ااااديد 

أو  دأو العذاب ال اااااديد  ي سااااا ب يقوم علح التمييم أيا كان نوعق، وال ي ااااامل التعري  أعالم ا لم ال ااااادي
العذاب ال ااااااااااااديد الناشاااااااااااان ع  العقوبات المنصااااااااااااو  عنها قانونا أو المتالزم معها أو الذي يكون نتيجة 

 عرضية لها(( 
ع م  ا فعال التي ت ااكل جرم التعذيب وحددها  دقة منذ اللحظات  م  المالح  أن الم اارن الل ناني قد وساا 

ي أوامر الساااااللة العليا أو مقتضااااايات ا م  الو نا ولح لالعتقال حتح تنفيذ العقوبة، ومنع الحقا التذرن ب
أو  يرم م  الذرائع، كما اعت ر ا وامر العليا الصااااااادر  م  أي سااااااللة كانت بالتعذيب أوامر  ير شاااااارعية 
كما حدد  لية ال اااااكوى أمام النيابة العامة واساااااند مرجعية التحقيق لقاضاااااي التحقيق  نفساااااق ولم يجمم بونابة 

جهاز أمني  خر لل يام بأي اجراى  هذا ال اااااااااأن كالتوساااااااااع بالتحقيق مثال لمعرفة  الضاااااااااابلة العدلية أو أي
 الجنا  والفاعلي .

وهو ي ااكل  24/3/2222تاريخ  16وقد تألع الم اارن السااوري، الم اارن الل ناني، حيث ألاادر القانون رقم 
 عذيب فيالت م ااارن الساااوري عر ف ال حجر ا سااااب وبداية التقني  الخا  لمنع التعذيب في ساااورية، حيث

باأنااق ))كاال عمال أو امتنااان ع  عماال ينتج عنااق ألم أو عاذاب شااااااااااااااديااد المااذكور  القااانون  المااد  ا ولح م 
جساديا كان أم عقليا  لحق ب اخص ما قصدا للحصول منق أو م  شخص  خر علح معلومات أو اعتراف 

أو  دماا يلحق مثل هذا ا لمأو معااق تاق علح عمال ارتيألاق أو تخويفاق أو اكراهاق علح ال ياام بعمال ماا أو عنا
العذاب ب خص  ي س ب يقوم علح التمييم أيا كان نوعق، أو عندما يحرض عليق أو يوافق عليق لراحة 
أو ضامنا موظف أو أي شاخص يتصارف بصافتق الرسمية كما ي مل ا فعال التي تقع م  ق ل شخص أو 

 أو االنتقام((  جماعة تح يقا لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر
فقد وسااع الم اارن السااوري م  ا فعال المكونة للتعذيب وعاقب علح االمتنان ع   كما يالح  م  التعري 

العمل الذي يمك  أن يمدي للتعذيب، كاالمتنان ع  تقديم اللعام وال ااااااااااااااراب للموقوف مثال، كما شاااااااااااااامل 

                                  
ع دل الم رن الل ناني قانون العقوبات الل ناني، حيث ورد التعري   2211لعام  65بموجب الماد  ا ولح م  القانون  1

 م  قانون العقوبات. 421المذكور أعالم معدال للماد  



13 

كما شاااااااادد عقوبة التعذيب الواقع علح ا فعال التي تقع بغايات الثأر أو   راض شااااااااخصااااااااية أو انتقامية، 
 فل، وكر ب نصااااا خالااااا جعل االعتراف الصااااادر جراى التعذيب  ير معترف بق قانونا، اال أنق لم يحدد 

 التدا ير اليفيلة لحماية مقدم ال كوى و ليات التحقيق وتقديم ال كاوى.
ونفاذ لفي  بللموظفي  المكوفي نفل الساااااااااااياق اعتمدت الجمعية العامة المدونة الخالاااااااااااة بقواعد السااااااااااالوك 

ال يجوز  ي موظف م  الموظفي  )): أنق منها علح الخامسااااااااااااة حيث أكدت الماد ، 1414القواني  لعام 
ي عمل م  أعمال التعذيب أو  يرم م  ضااااااااااااااروب المعاملة أو العقوبة أيقوم با أنالقواني   باونفااذالمكلفي  

ق أو يتغاضاح عنق، كذلت ال يجوز للموظفي  المكلفي  القاساية أو الالانساانية أو المهينة أو أن يحر  علي
باونفااذ القواني  أن يتاذرعوا باأوامر علياا أو بظروف اسااااااااااااااتثناائياة كحاالاة حرب أو التهادياد باالحرب او احااقاة 
الخلر با م  القومي، أو تقلقل االساااااااااتقرار الساااااااااياساااااااااي الداخلي، أو أية حالة أخرى م  حاالت اللوارئ 

 ((.ةاسية أو الالانسانية أو المهينأو  يرم م  ضروب المعاملة أو العقوبة الق العامة، لت رير التعذيب
 

 للتعذيب ةالقانوني طبيعةال: المطلب الثاني

دم لمجتمع الدولي الح رفضااااق، حتح في حالة عللضاااامير اإلنساااااني ادفعت الل يعة  ير المق ولة للتعذيب 
قواعاد القانون الدولي ال يمك  أن تخضااااااااااااااع  ي قااعاد   مر  م   ، مماا جعال منع التعاذياب1معااهاد وجود 
ظر التعذيب وبالتالي فون حا، التي لم تصااااااااادق علح االتفاقيات المتعلقة  ه، حتح الدول جميعوتلمم  ،تقييد
 ي. ارئ استثنائي أن ي ررم، وال سيما اإلرهاب أو ا م  القومأو  قاهر ال يمك   ي ظرف مللق

 لتعذيب في الصكوك الدولية والقانون العرفي:الفرع األول: الطبيعة القانونية ل

ان حظر التعذيب و يرم م  ضاااااروب ساااااوى المعاملة معترف بق عالميا  وممكد في جميع الصاااااكوك الدولية 
أن هذا الحظر منصااااااااااااو  عليق في القانون الدولي العرفي،  سااااااااااااان، كماواإلقليمية الرئيسااااااااااااية لحقوق اإلن

النظر ع  االلتمامات التعاهدية للدول  يما  بصاااااااااااااارفالظروف،  وبالتالي فهو ملمم لجميع الدول في جميع
لصااااااااااكوك الدولية التي تتضاااااااااام  حظر التعذيب وسااااااااااوى المعاملة ر، حيث تعترف جميع ايتعلق  هذا الحظ

حكام  ي ساااااااتثنح حظر التعذيب وسااااااااوى المعاملة تحديدا  م  ا ، كما بل يعتق المللقة و ير القا لة لالنتقا
ويمك  مالحظة ذلت م  خالل استعراض المعاهدات والوثائق التي يكون موضوعها استثناىات التي تن ن 

 ؛الخا  بالحقوق المدنية والساااااياسااااايةالدولي  م  العهد 4/2الماد  مناهضاااااة التعذيب، كما هو الحال في 
تفاااقيااة ا مريكيااة لحقوق م  اال 21/2الماااد  ؛ و اتفاااقيااة مناااهضاااااااااااااااة التعااذيااب م  15والماااد   2/2  المااادو 
كية لمنع م  اتفاقية ال لدان ا مري 5الماد  و ؛ م  الميثاق العربي لحقوق اإلنسااااااااان /ج4الماد  و ؛ نساااااااااناإل

                                  
1 BARNETT Laura, International Law and the Prohibition of Torture, Parliamentary Research 
Paper, Canada, Library of Parliament, July 17, 2008, p.2.  
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لتعذيب و يرم م  التعرض ل م  اعالن حماية جميع ا شااااااااااااااخا  م  3الماد  و ؛ التعاذياب والمعااقألاة عليق
نسان ميثاق ا فريقي لحقوق اإليحظر الكما  ،قاسية أو الالانسانية أو المهينةضروب المعاملة أو العقوبة ال

 نص أي ي الميثاق ا فريقي علحال يحتو كماا ؛ مناق 5ب وسااااااااااااااوى المعااملاة في المااد  وال ااااااااااااااعوب التعاذيا
 .1استثنائي  هذا الخصو 

التعذيب ت ررم ح يقة أن ما يميم اإلنسااااااااان ع   يرم م  اليائنات الحية هو لرفس ال ااااااااعور العام  ان هذا
 لذي يعد،اهذم ال ااخصااية الفردية هي التي ت ااكل اليرامة المتألاالة لإلنسااان، واالحترام ة، شااخصاايتق الفردي

السالم و  أساب الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان اإلنسان،وفق ا لمصاللحات ديألاجة اإلعالن العالمي لحقوق 
 . في العالم

لتعذيب هو ا، فصاااية الفرديةتدمير هذم ال اااخم  الممكد أن التعذيب بجميع أشاااكالق وأنواعق يعمل علح انق 
ما يتم التمييم  ا   الأل، و إلنساااانبا لمرتأللة ب اااكل ال ينفصاااوهذم  انتهاك بامتياز للساااالمة الجسااادية والعقلية

تخدمة ي دو أن هذا التمييم يتعلق بالوسااائل المساا ذلت،مع ي، اال أنق  ي  التعذيب الجساادي والتعذيب النفساا
 بألغس النظر ع  الوسااائل المسااتخدمة، يكون تأثير التعذيق،  يعتلممارسااة التعذيب أكثر م  ارتألا ق بل 

ة عند اللجوى الح أك ر قدر م  الوح ااايفعلح الضاااحية متالزما م  الناحية الجسااادية والنفساااية ب اااكل دائم، 
ية دقة، الوساااائل النفساااعند اللجوى الح أكثر و ، نفساااية بالدرجة ا ولح ، ويلة المدى الجسااادية، تيون اآلثار

 لتااأثير ال اااااااااااااااائع في كلتااا الحااالتي  هو تفيااتا في نفل الوقاات، فتااأثير لأللم الجسااااااااااااااادي الحاااد ا  ائمااهناااك د
 .ال خصية

عامة لهذم بالتحديد يفسااااار اإلدانة ال ا  ب اااااري ا  نتدمير ما يجعل اإلنساااااان كائو  هذا التأثير الالانسااااااني للتعذيب
من الصاااافة بعملية ن لوحدهاتتأثر التي الضااااحية  ق ليل فق الح أنفي هذا المجال وتجدر اإلشاااار  ر ، الظاه

 ية أخيق اإلنساااانانساااان وينيرتجاهل يقائم بالتعذيب ال أنا ، اذ يتأثر أيضاااالقائم بالتعذيب  ل أن  ،اإلنساااانية
 ةان هذا التأثير الألغيس علح اإلنسان واإلنساني وينمل  ها الح مستوى دون اإلنسان، قيح  م  قدر نفسو 

 .حظر التعذيب أحد مبادئ القانون العرفي المعترف به عالميا  يفسر سبب اعتبار 
 
 
 
 
 

                                  
1 CHANET Christine, “The absolute prohibition of torture”, Fundamental Rights, n ° 6, January 
2006, p.3, www.droits-fondamentaux.org.  
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 لتعذيبالفرع الثاني: الطبيعة اآلمرة للقواعد الناظمة لحظر ا

لح م  قيمة أع ىعند االقتضااااااااااا لها، ت ااااااااااكل الل يعة المللقة لحظر التعذيب قاعد  قلعية للقانون الدولي
 .1 المعاهد  أو التحف  الذي م  المحتمل أن يأللل القاعد

يمك   الر حيث تنص علح أنق ))ذا الحظهالمللق ل اللابعاتفاقية مناهضة التعذيب م   2/2الماد   تمكد
ا بالحرب، أو عدم اساااااااااتقرار  اإل الق،التذرن بأي ظرف اساااااااااتثنائي علح  ساااااااااواى كان حالة حرب أو تهديد 
 ب(( لت رير التعذي أخرى،سياسي داخلي أو أي حالة  وارئ 

فون م دأ عدم اللجوى الح التعذيب وأي شكل م  ات، وبالتالي ان هذا اللابع المللق ال يسمح بأي استثناى
يمك  التنازل عنق تحت أي ظرف  ال- مر  قاعد أي -للتفاوض ير قا ل  ا  أشااكال سااوى المعاملة ي ااكل حق

و أ في حاالت الخلر العام االساااااتثنائي ير دولي، و بما في ذلت أثناى نمان مساااالح دولي أو  الظروف،م  
 القومي أو حاالت اللوارئ. سألاب أخرى تتعلق با م  

منذ ف ب،ت التعذيوقاد عمز هاذا التاأكياد موقف الهيئاات الادولياة المختلفاة المساااااااااااااامولاة ع  التعامل مع حاال
بمناهضاة انتهاكات حقوق اإلنسان  اليافة تجام ان اائها اعت رت محكمة العدل الدولية أن الدول عليها التمام

أي  منها ال جدال  يق، والتمام تجام اليافة، ا  الحق في عدم التعرض للتعذيب جمىالتي يعت ر ية و ا سااااااااااسااااااااا
 .2نفيذمتوالتي يحق ليل دولة منها الملالألة   ا خرى دول الوتجام  تلتمم بق الدولة تجام المجتمع ككل

ت ااااااااااااامل المعاهدات الدولية العالمية واإلقليمية المتعلقة بحماية حقوق اإلنساااااااااااااان الحق في عدم  الواقع،في 
التعرض للتعذيب و يرم م  ضااااااروب المعاملة القاسااااااية أو الالانسااااااانية أو المهينة م   ي  الحقوق التي ال 

 .3يجوز تقييدها

                                  
دولية ب ااااأن التألعات القانونية ل ناى جدار في ا راضااااي الفلساااالينية المحتلة،  تاريخ انظر رأي اساااات اااااري لمحكمة العدل ال 1

 / E / CN.4)151(، الفقر  2224تموز  4، محكمة العدل الدولية )131؛ القائمة العامة رقم 1،   1416شاااألا   14
ا الماد  1936/15 دم وتعرف مفهوم "القاعد  لتي تق( ا1464م  اتفاقية فيينا ب اااااااأن المعاهد . الحقوق ) 53(. انظر أيضااااااا 

، Barcelona Traction ،Light and Power Companyتقارير محكمة العدل الدولية: قضاااية أيضاااا ؛ انظر "القلعية
Limited ،Second stage (1970 ،§ 33)( ؛ قضاااية تتعلق  تل يق اتفاقية منع 24§، 1445؛ قضاااية تيمور ال ااارقية)

م  م اااااااااريع مواد لجنة القانون  41-42انظر أيضااااااااا المواد  ؛(31، الفقر  1446لمعاقألة عليها )جريمة اإلباد  الجماعية وا
، تقرير لجنة ال لدان ا مريكية لحقوق اإلنسانأيضا تقرير انظر  ؛ول والتعليقات علح م اريع الموادالدولي ب أن مسمولية الد

 .2§ ، 31قم (؛ والتعليق العام ر 155§، 2222ع  اإلرهاب وحقوق اإلنسان، )
2  CHANET Christine, 2 .  ،المرجع السا ق.    

االتفاقية ا وروبية لحقوق اإلنساااااااان  م  15 بالحقوق المدنية والساااااااياساااااااية، ماد م  العهد الدولي الخا   4انظر الماد   3
قانون الدولي: علح التعذيب في ضاااااااوى ال جريمة-اإلنساااااااانا مريكية لحقوق  م  االتفاقية 21والحريات ا سااااااااساااااااية، الماد  

تاااااااارياخ المياااااااار :  https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/18.pdfالاماوقاع الاتاااااااالاي: 
24/24/2221 
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بأن التحفظات  1444لعام  24وقد ذكرت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسااياسااية في تعليقها العام رقم 
التي تخل بالقواعد القلعية ال تتفق مع موضااااااااون العهد وهدفق، وأنق علح الر م م  أن المعاهدات ت ااااااااكل 

معاااهاادات ا مر يختلف  يمااا يتعلق ب تألاادال لاللتماماات  ي  الاادول  يمااا يتعلق بااالقاانون الاادولي العااام اال أن
حقوق اإلنسااااان التي وضااااعت لصااااالح ا شااااخا  الذي  يدخلون في نلاق والية الدولة، حيث ان ا حكام 
الوارد  في العهااد والتي هي م  قواعااد القااانون الاادولي العرفي والتي لهااا  ااابع القلعيااة ال يجوز أن تيون 

ي دولة أن تتحف  بحق في ممارساااة الرق أو التعذيب أو موضاااوعا للتحفظات، وبناى علح ذلت ال يجوز  
 .1اخضان ا شخا  لمعاملة أو عقوبة قاسية أو ال انسانية أو مهينة

 :لحظر التعذيب وهماهناك نتيجتان   يعيتان تنألعان م  الل يعة المللقة 
 خلرل يهاف يتعرضااااااون   لدان الح ا فراد  رد الدول علح يحظر الذي القساااااارية، اإلعاد  عدم م دأ -1

 .للتعذيب بالتعرض ح يقي

 قضائيةال اإلجراىات جميع في التعذيب تحت المنتمعة ا دلة استخدام تحظر التي :اإلقصاى قاعد  -2
 2اإلجراىات م   يرها أو اإلدارية أو

في المالحظات الختامية ا خير  ب أن الواليات المتحد ، أكدت لجنة مناهضة التعذيب أن االتفاقية تنل ق 
م   2بموجب الفقر   في أوقات الساااااااااااااالم وكذلت في أوقات الحرب أو النمان المساااااااااااااالح ا وقاات،ميع في ج

 .مع عدم اإلخالل بأحكام أي لت دولي  خر ،16و 1المادتي  
تم تاأكياد الل يعاة المللقاة لحظر التعاذياب في المالحظات الختامية ب ااااااااااااااأن الييان الصااااااااااااااهيوني في عام 

الصااااااهيوني الح ت رير اسااااااتخدام أساااااااليب اسااااااتجواب معينة كوساااااايلة الييان سااااااللات سااااااعت م، فقد 1441
وأنقذت  ارها يا  منظما   42 هجمات م اااير  الح أن هذم ا سااااليب أحأللت اإلرهاب، ضااارورية في مناهضاااة

ا ال تعد وال تحصح  .3أرواح 
 رض، اومع تحفظنا اليامل علح هذا التقرير باعتألارم ينقل وجهة نظر الييان الغالب بمواجهة ألحاب 

وبالر م م  التماهي وسااياساااة الييل بمكيالي  لمصااالحة هذا الييان الغالاااب، لم يساااتلع التقرير التغاضاااي 
 بسااااااا  حقوق اإلنساااااااان في معاملتها الساااااايئة والالانساااااااانية مع ا سااااااارى  لييان الصااااااهيونيع  تجاوزات ا

                                  
  www.hrlibrary.umn.edu-1444انظر ال ند الثام  م  التعليق للجنة المذكور  في دورتها الثانية والخمسون للعام  1

2 CHANET Christine:.12:  المرجع السا ق  
 / CAT(، وثيقة ا مم المتحد . 1446الصهيوني حول اتفاقية مناهضة التعذيب ) للييانانظر التقرير الدوري الثاني  3

C.33 / Add.2 / Rev. 1   است هد  ها24، و  3-2، علح وجق الخصو  فقر .: 
 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Quelrecours pour les victimes de la torture ? Guide sur les 

mécanismes des communications individuelles des organes de traités des Nations Unies, 
Collection de guides de l'OMCT vol.4, Victoria Lee &Aubra Fletcher, Novembre 2006 ,p:225 
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ارتألا ها  وأن مهينة،ة أو خلصااات اللجنة الح أن أسااااليب االساااتجواب هذم كانت الانساااانيالفلسااالينيي ، اذ 
 ي كل عمال  م  أعمال التعذيب.  ها 

ت تتناول اليوم معظم معاهدا اذ ي ادو أن الل يعاة المللقاة لحظر التعاذيب تسااااااااااااااود بمرور الوقت وباالفعال،
محظور  قأن، حيث يمكدون م اااكلة التعذيب وساااوى معاملة ا فراد وعالميا ،حقوق اإلنساااان المعتمد  اقليميا  

كما  ،هذم المعاهدات علح أنق  ير مساااموح بق وتصااار   ،حتح في حاالت اللوارئ أو النمان المسااالحتمام ا و 
 .1أن حقوق اإلنسان معنية بحظر مثل هذم ا فعالا  أيض التعذيب يث تأن وجود أدوات مكرسة لمنع 

 

 العالقة بين أفعال التعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان: المطلب الثالث

 هذا االرتألا   ي  التعذيب وحقوق اإلنسااااااانن، و حقوق اإلنساااااا جميع لها عواقب علح ممارساااااة التعذيبان 
حد الحقوق أالذي يمكد أن حقوق اإلنسان مت ابكة لدرجة أن انتهاك و ي ررم اللابع المتراب  لحقوق اإلنسان 

فلهااا كيعااد بلريقااة أو بااأخرى انتهاااك لحق  خر، وعلح ساااااااااااااا ياال المثااال، ان انتهاااك الحق في الحريااة التي 
مجموعة م  الحقوق ا خرى المترابلة والمت ااااابكة معها كالحق في يمدي الح انتهاك  القانون لإلنسااااان قد

الي  خارج القضاى، وبالتاإلعدام أو يمدي التعذيب الح حاالت االختفاى  الحيا  أو الحق في ا داى الرأي، وقد
 هذا ما سيتم تناولق  يما يلي: و ممارسة التعذيب  فضي ع الحقوق ت للعديد م هناك انتهاكات 

 انتهاك الحق في حرية الفكر والرأي والتعبيرأوالً : 

 م  14و 11اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسااااااااااااااان، والمادتان  م  14و 11الماادتان وهو ماا أكادت علياق 
 ة.العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسي

وم  خالل النظر  وقاائع تتعلق باالتعاذياب علح المسااااااااااااااتوى الادولي في جمهورياة اليونغو الديمقرا ية علح 
لت حيث ذالعديد م  ضااحايا التعذيب هم م  المعارضااي  للحكومة أو ي ااتألق في أنهم كساا يل المثال، نجد 

فساااااهم   التع ير ع  أنم ا فراد بلريقة أو بأخرى، منع الحكومات وخالاااااة في الدول الديكتاتورية،تحاول 
معارضة النظام، أو انتقاد سياسة الحكومة، في عدد م  ال لدان،  ا، حيث تعت ربحرية، بما في ذلت انتقاده

أو مجرد التع ير ع  وجهات نظر دينية أو حقوقية، أو  لب الهجر ، علح س يل المثال، أعمال عدائية أو 
وخلف، وفي كثير م  الحااالت، ي عاامل المعتقلون أو وتترتاب علح ذلات اعتقااالت ، تهاديادات  م  الادولاة

                                  
1 KÄLIN Walter, « La lutte contre la torture »، Revue internationale de la Croix-Rouge, 30 
septembre 1998، dans www.cicr.org،  2221/12/5  تاريخ الميار 

http://www.cicr.org/
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ما  ا  ألفي ارتياب جرائم عادية، و ال هم  ل والمداني  لمختلفون معاملة أقساااااااح بكثير م  أولئت الم اااااااتألق ا
 .1يتعرضون للتعذيب

 ً  :انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات :ثانيا

الخا  العهد الدولي  م  22و 21  يالمي لحقوق اإلنسان، والمادتالع م  اإلعالن 22بالعود  الح الماد  
اللتي  تعليان الحق في حرية التجمع الساااالمي وتيوي  الجمعيات نجد أنق قد ، بالحقوق المدنية والسااااياسااااية

 أو هاادية لمعبعس الحكومات  فتعت رها اااااارك العديد م  ضاااااحايا التعذيب  ن اااااا  في تنظيم اجتماعات ي
دث كما ح في عد  حاالت، ن ااالي  في مجموعات أو منظمات أو نقابات مساااتقلة قد يكونوا لساااياسااااتها أو

في التقرير الاااذي قااادمتاااق اللجناااة الخاااالااااااااااااااااة باااالتحقيق في وقاااائع تعاااذياااب حااادثااات في جمهورياااة اليونغو 
تم تفريق التجمعات أو المظاهرات السااالمية م  ق ل ال ااار ة أو الجيش عندما اعت رتها حيث ، 2الديمقرا ية

 القومي. أمنهاالحكومة معادية لها أو تقوض 
بسااا ب  تم احتجازهميتعرض النقا يون لالضااالهاد م  ق ل الساااللات أو وكالئهم، أو يفي بعس الحاالت، 
  الذي  شاااااااااااااركوا في مثل هذم االجتماعات أو ما يتم ال ألس علح ا شااااااااااااخا ا   الأل، و أن اااااااااااالتهم النقا ية

المظاهرات أو الذي  ي اااااااركون في أن اااااالة نقا ية أو يتم احتجازهم ب ااااااكل  ير قانوني واسااااااتجوا هم تحت 
عتقل ا شاااااااااااااخا  الذي  حاولوا تنظيم جماعات حقوق اإلنساااااااااااااان حتح ق ل ت اااااااااااااكيل هذم كما ي ،التعذيب

جتماعات أو المظاهرات أو تنظيم مجموعات أو جمعيات أو في العديد م  ال لدان، ت حظر االو  ،الجماعات
نقابات  ير تلت التي وافقت عليها الحكومة بحكم ا مر الواقع أو بحكم القانون، ال ساايما عند اعالن حالة 

 .3اللوارئ 
 

 

                                  
 يونغوال تقرير مفوضة ا مم المتحد  السامية لحقوق اإلنسان ع  حالة حقوق اإلنسان وأن لة المفوضية في جمهورية 1

 ،الديمقرا ية
www.ohchr.org 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx 

رير المقرر تق، انظر اآلثار المترتألة علح حقوق اإلنسان م  جراى اللجوى المفر  الح اإليدان في الحألل واكتظاظ السجون  2
 14 تاريخ    E / CN.4 / 1936 /15 ، الذي قدم التقرير33/1415الخا  المعي  عمال بقرار لجنة حقوق اإلنسان 

    31-35، الصفحات 1416شألا  
 .114 :السعي م  اجل تحقيق العدالة في ا عمال الوح ية الجماعية، دليل مجموعات الضحايا،  3
 

http://www.ohchr.org/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx
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 :والتوقيف واالحتجاز الشخصي،انتهاك الحق في الحرية واألمن ثالثاً: 

 م  12و 4والمادتان  اإلنساااان،اإلعالن العالمي لحقوق  م  4و 3دتان م   ي  الحقوق التي تحميها الما
 ،الحق في عدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز التعسفي، العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية

قال المراجعة في حالة االعت، و والحق في التقاضاااي ،والحق في ا الغ أساااألاب أي اعتقال وإ ال ق بأي تهمة
  و يما يلي توضيح ليل حالة: الحتجاز والحق في اللع  في شرعية أي توقي  أو احتجازأو ا

  التعسفي: االعتقال أو لالعتقال التعرض عدم في الحق .أ

، عسهيا  القانون النافذ تعت ر عمال تال يستوفي اإلجراىات المنصو  عليها في  حجم للحريةأي توقي  أو 
انون قحكمها ب اااكل لاااارم يقانوني اال في ظل ظروف معينة  ير ي عد االعتقال  دون أمر قضاااائي  حيث

 اللوارئ.  قواني في بعس الحاالت،  ألول المحاكمات الجمائية، أو
لقانون مسامولي انفاذ ا ،اللوارئ لنافذ ، في الحاالت العادية أو حاالت قواني  اال  في عدد م  ال لدان، ت مك ِ 

ما يتم اإل الغ ع  حاالت  ا  م  اجراى اعتقاالت  دون اذن قضااااااااااااائي، و الأل ،الح حد ك ير وا م  والجيش
 االعتقال واالحتجاز التعسفي في هذم ال لدان.

لنافذ  افي  لدان أخرى، ورد أن المسااامولي  ع  انفاذ القانون أو الجيش أخفقوا في اتألان اجراىات االعتقال 
 اااااكل ، وبالتالي فهي ال تمنصاااااو  عليها ي اجراىاتأ االعتقالعمليات في تألع ال ت  حيث  ،المعمول  هاو 

ل ال تعترف السللات باعتقا الحاالت،في عدد م  انما حاالت اختلاف وإبعاد قسري وتعذيب، و  اعتقاالت
  خص حتح يتم اكت اف اعتقالق.ال

 إليه: الموجهة التهم عن واإلبالغ االعتقال أسباب على االطالع في الحق .ب

ال خص  غي  ل   الممك  أال تران المألادئ ا ساسية المتعلقة بحقوق اإلنسان، كأن الال لدان، م  في عدد م  
 يمارب مهامق الرقا ية ب ااااااااااااااكل الومع ذلت، فون المدعي العام اليق، بأسااااااااااااااألاب اعتقالق أو بالتهم الموجهة 
وهناك ، واتنس تستمر لعد  ا  وأحيان  ويلة،لفترات  يسمح  ذلتقد ، و ةلحيح، ال سيما في القضايا السياسي

تحت  أ ج روا علح االعترافو تقارير تفيد بأن أشااااااااخالااااااااا  شااااااااهدوا بأنهم لم يتم ا ال هم بأسااااااااألاب اعتقالهم 
 .1التعذيب
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 :توقيف أي شرعية في الطعن في والحق التوقيف، حالة في القضائية المراجعة في الحق .ت

ي تر  القانون أن يمثل المعتقلون أو المحتجمون أمام قاٍض أو سللة قضائية علح  ال لدان،في العديد م  
  م جدا  وفي عدد ك ير ، وجق السااااااااااارعة وأن ي حاكموا في  ضاااااااااااون فتر  زمنية معقولة أو ي للق ساااااااااااراحهم

 وال لاادان، ورد أن المعتقلي  احت جموا بمعمل ع  العااالم الخااارجي لفترات  ويلااة دون المثول أمااام قاااض أ
تنص قواني  اللوارئ علح االحتجاز بمعمل ع  العالم الخارجي دون ، وفي  لدان أخرى سااااااااللة قضااااااااائية

في ، و اخلار  توجيق االتهام لفترات  ويلة، تصاااااااااال في بعس الحاالت الح عد  أشاااااااااااهر أو أكثر م  عام
نون االتي تصاااااااااااااانف م  ق يال التعاذياب تعلي اللوائح التي تفرضااااااااااااااها الحكومة في ظل ق، عس الحااالتب

اللوارئ سللات واسعة لالعتقال دون أمر قضائي واالحتجاز دون محاكمة وقد تليل مد  االحتجاز  دون 
 س ب محدد تعرض العديد م  ا شخا  المحتجمي  بموجب حالة اللوارئ للتعذيب.

 

 :المبحث الثاني

 حماية الدولية من التعذيباإلطار القانوني لل

وجود معااايير مختلفااة للحماااياة م  ا يفرض ماا، مالقااانون الاادولي حظر التعاذيااب قاااعااد  قلعيااة فيي ااااااااااااااكال 
هاااذم المعاااايير هي مرجع لجميع القواني  واللوائح الو نياااة  ،التعاااذياااب علح المسااااااااااااااتويي  الااادولي واإلقليمي

 المتعلقة بحظر التعذيب.
 في مللب أول، وم  ثم الو نية في مللب ثاني معايير الحماية الدولية وسنتناول  يما يلي 
 الحماية الدولية من التعذيبأوجه األول: لمطلب ا

ال اااارعة  تتضاااام  اذ نجد تحريم التعذيب اإلنسااااان،في معظم الصااااكوك التي ت ااااكل الميثاق الدولي لحقوق 
والعهد الدولي الخا  بالحقوق  ،1441اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسااااااااان لعام  :الدولية لحقوق اإلنسااااااااان

والعهد الدولي الخا  بالحقوق االقتصااااااادية واالجتماعية والثقا ية لعام  وبروتوكوالتها،المدنية والسااااااياسااااااية 
 (.56و 55و 51و 1و 4و 2فضال  ع  بعس ا حكام المتفرقة م  ميثاق ا مم المتحد  )المواد  ،1466

ضااااااان ال يجوز اخأنق )) التي تنص علح 5ورد الحظر في الماد   اإلنسااااااان،في اإلعالن العالمي لحقوق ف
هذا  تجدر اإلشاار  الح أن(( و أي شاخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاساية أو الالانساانية أو المهينة

ولي  يمك  القول اليوم انق ملمم سااااااااياساااااااايا  كمللب، وقت اعتمادم  نق تم اعتمادم  ا  ملمم ذلت،مع  يك ،لم 
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انون الدولي ق جمى م  القإنو  ،ة بحقوق اإلنسان نق تفسير ح يقي لميثاق ا مم المتحد  في ا حكام المتعلق
 .1م  المق ول أن نلجأ اليقو  ،أنق لم يعد موضع نمانو العرفي 

التي لها نفل محتوى  1ينص العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسااااااااياساااااااااية علح الحظر في الماد  
عدم جواز تقييد الماد  علح عهد م  ال 4/2الماد   ، وتمكدم  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساااااااااااان 5الماد  

تب علح فونق يتر  وبالتالي، ،حتح في الحالة التي تهدد فيها حالة  وارئ عامة اساااااااااااااتثنائية وجود ا مة ،1
 للتعذيب وسوى المعاملة بموجب هذم المعاهد . ا  مللق ا  أن هناك حظر  4/2و 1الجمع  ي  المادتي  
م  العهد  1نص الماد  أن علح  ا  أيضاا 2ية بحقوق اإلنسااانشااددت اللجنة المعن ،22في التعليق العام رقم 
اللجنة م  جديد أنق حتح في حالة اللوارئ العامة االسااااااااااااتثنائية علح النحو ، وأكدت ال يخضاااااااااااع  ي قيد
 ويجب أن تظل أحكامها سارية 1ال ي سمح بأي انتقا  م  أحكام الماد   العهد،م   4المتوخح في الماد  

بما في ذلت أمر رئيل أو ساااااااااللة عامة، كم رر أو ظرف مخفف  سااااااااا ب،ال يمك  التذرن بأي المفعول، ف
 .13لت رير انتهاك الماد  

لمعتمد  ا باإلضااااافة الح ذلت، فون الل يعة المللقة للحظر منصاااااو  عليها في اتفاقية مناهضاااااة التعذيب
وبة القاسااااية أو الالانسااااانية أو اتفاقية مناهضااااة التعذيب و يرم م  ضااااروب المعاملة أو العقم، 1414عام 

 ،هي معااهاد  دولية لحقوق اإلنسااااااااااااااان تهدف الح القضاااااااااااااااى علح التعذيب في جميع دول العالم، و المهيناة
راد تفصاااااايال  للمعايير والممارسااااااات التي تهدف الح حماية ا ف ةالدولي قنيناتت ااااااكل هذم االتفاقية أكثر التو 

 عقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة.م  التعذيب و يرم م  ضروب المعاملة أو ال
لقد أعادت هيئات مراقألة حقوق اإلنسااااان، ومحاكم حقوق اإلنسااااان، والمحاكم الجنائية الدولية، بما في ذلت 
لجنة حقوق اإلنساااااااااان، ولجنة مناهضاااااااااة التعذيب، والمحكمة ا وروبية لحقوق اإلنساااااااااان، ومنظمة ال لدان 

ناة ا فري ياة لحقوق اإلنسااااااااااااااان وال ااااااااااااااعوب، والمحكماة الجنائية الدولية واللج ا مريكياة لحقوق اإلنسااااااااااااااان
 .م  حظر التعذيبليو وسال يا السابقة، التأكيد علح الل يعة  ير القا لة لالنتقا  

ن أ المتعدد  حقوق اإلنسااااااااااااااان تمتيرر في مجاالمللق و ينألغي لح يقة أن التعذيب محظور ب ااااااااااااااكل  وال
ن ، وإاإلنسااااااني التي قدمت في هذا المجال خالل القرن الماضااااايولي الدتحجب أهمية مسااااااهمات القانون 

                                  
1 WIJKSTRÖM Boris (Dir), Quel recours pour les victimes de la torture ? Guide sur les 
mécanismes des communications individuelles des organes de traités des Nations 
Unies, Collection de guides de l'OMCT vol.4, Victoria Lee &Aubra Fletcher, Novembre 2006, 
p.40 

-3ال ند رقم-22التعليق رقم -1442لعام انظر تقرير اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية الدرو  الرابعة وا ربعون  2
 المرجع السا ق.

3 WIJKSTRÖM Boris، 35.  ، :المرجع السا ق   
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م  اللوائح المرفقة باتفاقيتي الهاي  4الماد   فقد نصت ،التعذيبمصللح دون اإلشاار  لاراحة الح  كانت
قواني  وأعراف الحرب ال رية علح وجوب معاملة أسااااااااااااارى الحرب معاملة  ب ااااااااااااأن 1421و 1144لعامي 
 1استخدام التعذيب ، أيألعد  وضوح المعاملة  ير المق ولةوهو ما يست انسانية،

 ا  خلير  ا  م التعذيب وساااااااااوى المعاملة انتهاكي اااااااااكل اساااااااااتخدا م،1444جني  ا ربع لعام بموجب اتفاقيات و 
 ير  أثناى النماعات المسااااااالحة ،3لماد  خرقا  لو  ،أثناى النماعات المسااااااالحة الدولية اإلنساااااااانيالدولي للقانون 
الم ااتركة في اتفاقيات جني   3تتضاام  الماد   اذ ،التي تدخل في نلاق أي اختصااا  قضااائي الدولية ،

 نمان حتح في  هااا،في قااائماااة القواعاااد الااادنيااا التي يتعي  علح جميع ا  راف االلتمام  1444ا ربع لعااام 
لقاسية عاملة االة الت ويق والموبخ الجسدية،علح الهجمات علح الحيا  والسالمة  ا  حظر  دولي،مسلح  ير 
يحظر ال روتوكول الثاني اإلضاااااااااااافي التفاقيات جني  الهجمات علح حيا  ا شاااااااااااخا   وبالمثلوالتعذيب 

وال سااااايما المعاملة القاساااااية مثل التعذيب أو الت اااااويق أو جميع  العقلية،ولاااااحتهم وساااااالمتهم الجسااااادية أو 
 .أشكال م  العقاب ال دني

مال التعذيب، المعل  علح المسااااااتوى الدولي، بأحكام مناسااااااألة يجب أن يقترن حظر أي عمل م  أعاخيرا ، 
تم ي كما يجب علح الدول أن تتخذ التدا ير المناساااااااألة حتح ،قا لة للتل يق علح المساااااااتوى الدولي لمكافحتق

والجرائم  ربحجرائم الينألغي توساااااايع تعري   الصاااااادد،وفي هذا ، االعتراف بالتعذيب علح أنق جريمة دولية
يجب التحقيق مع ا فراد الذي  توجد ضااااااادهم أدلة تث ت و ، ي ااااااامل جميع أعمال التعذيبضاااااااد اإلنساااااااانية ل

 ارتيا هم مثل هذم الجرائم، واعتقالهم في أماك  معلنة، وتقديمهم الح العدالة، ومعاق تهم اذا ث تت ادانتهم.

 

 معايير الحماية الدولية من التعذيب: المطلب الثاني

يعت ر التعذيب اهانة ليرامة اإلنسااااااان وإنيار لمقالااااااد ميثاق ا مم المتحد  وانتهاك  الدولي،علح الصااااااعيد 
 لذلت م  الضااااروري  ،2لحقوق اإلنسااااان والحريات ا ساااااسااااية المعلنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسااااان

 1414ت جيع أك ر قدر ممك  م  التصديق علح الصكوك الدولية التي تحظر التعذيب، وهي اتفاقية عام 
لمناهضاة التعذيب والعهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والساياسية وكذلت ال روتوكول االختياري الملحق 

 وباالتاالي لادى المجتمع الدولي معايير دولية ملممة، باق، والاذي ينص علح أناق يجوز لألفراد تقاديم  ال اات
الدولية،  ساا ل االنتصاااف القانونية لحظر التعذيب، و لية لرلااد تل يقها علح المسااتوى الدولي، فضااال  ع 

                                  
 KÄLINعلح وجق الخصو ؛ انظر  46و 44 يما يتعلق بالمدنيي ، يمك  االستدالل علح حظر التعذيب م  المادتي   1

Walter. .  ،1، المرجع السا ق 
 بحماية جميع ا شخا  م  التعرض للتعذيب. المتعلق 1415م  اعالن  2الماد   2
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يل ت ااك والتي تتعلق عذيب التمناهضااة م  اتفاقية  24الح  11وال ساايما تلت المنصااو  عليها في المواد 
 لجنة مناهضة التعذيب.

ومع ذلت، فون المجتمع الدولي ال يهتم فق  باعتماد معايير دولية ملممة، كما يتضاااح م  أحكام قرار لجنة 
ي تعل   يق اللجنة عممها علح تعميم التنفيذ اليامل تال 1415لعام  33رقم  حقوق اإلنساااانلا مم المتحد  

 لحظر التعذيب، بما في ذلت تعيي  مقرر خا  لفحص ا سئلة المتعلقة بالتعذيب.
االتفاقية، كام أحأكيد تل يق ت وقائي،كتد ير  ينألغي،الح أنق لمناهضااااااااااااة التعذيب يخلص المقرر الخا  و 

يجب الحفاظ علح ا حكام التي تنص علح سااااااا ل االنتصاااااااااف الو نية وإمكانية  الخصااااااااو ، وعلح وجق
 . 1استخدامها أمام المحاكم الو نية في جميع الظروف

 واج هم،في أداى علح أنق  2ن م  مدونة قواعد السااااااالوك للموظفي  المكلفي  بونفاذ القانو  2تنص الماد   كما
دفان ع  الحقوق ا سااااساااية ليل احترام وحماية كرامة اإلنساااان واليجب علح المسااامولي  ع  انفاذ القانون 

و ئيل أال يجوز التذرن بأمر ر ، ورد أنق م  اتفاقية مناهضااااة التعذيب 2م  الماد   3في الفقر  ، و شااااخص
 .سللة عامة لت رير التعذيب

ام تخدمساااااسااااااات الل ية م  اسااااااحماية اللالب في الممسااااااساااااات التعليمية والمرضااااااح في الم ا  يجب أيضاااااو 
الحظر يمتد لي ااامل التجارب الل ية أو العلمية ة المعنية بحقوق اإلنساااان أن الحظت اللجن، حيث التعذيب

المقرر الخا  المعي  عمال بقرار لجنة  وأضااااااااف ي،لل اااااااخص المعن الصاااااااريحةدون الموافقة التي ت جرى 
ا ب ااكل م  الأنق  (Koooijmansالمدعو كويجمانل ) 1415لعام  33حقوق اإلنسااان رقم  ضااروري أيضاا 

اضااافة الح حماية شااخصااية  ،ح ا داى موافقتهم م  هذم التجاربخا  حماية ا شااخا   ير القادري  عل
لعلمي ى اسااااتخدام التقدم ااإلنسااااان وسااااالمتق الجساااادية والفيرية م  العواقب الساااال ية التي قد تنجم ع  سااااو 

 .والتقني
لي أو ب اااااكل فع ا  ألاى،وال سااااايما  الصاااااحي،ي عد جريمة اذا انخر  أفراد اللاقم فونق  ذلت،باإلضاااااافة الح 

 ،في أعمال يصااألحون م  خاللها شااركاى في ارتياب التعذيب أو متوا ئي  معق أو محرضااي  عليق ساال ي،
 ترجراحية  ير ضرورية ك ثال ع  اعلاى ا دوية المساكنة المناسألة، أو ال يام بعمليات كامتنان ا  ألاى م

م اااركة ا  ألاى في عمليات التعذيب المنظم لكان قد ا  راف ر م امكانية االساات اافاى بمعالجة بساايلة، و 
لااادمة عنيفة للرأي العام وا وساااا  الل ية نفساااها، وعلح هذا خالل الحرب العالمية الثانية  الواساااع النلاق

 ميثاق ال ااارف الل ينة اللب "الخالاااة بآداب ممارساااة مهللمواثيق الدولية  الدوليا سااااب تصااادر المخم 

                                  
الممرخ  E / CN.4 / 1936/15الذي قدم التقرير  1415/33المقرر الخا  المعي  عمال  بقرار لجنة حقوق اإلنسان  1

 1416شألا   14
 11/12/1414تاريخ  164/34اعتمدت هذم المدونة ون رت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحد  رقم  2



24 

 م واالمتنان ع  الحاق أي أذىالذي أشااار بالتمام ا  ألاى بممارسااة مهنتهم لما  يق خيرر لمرضاااهو  1الدولي"
، ومنذ ذلت الحي  وضاعت عد  هيئات   ية منها الجمعية الل ية العالمية والمجلل الدولي للممرضي   هم

مواثيق شااااااااارف تحظر م ااااااااااركة الل ية ومنظمات التمريس، والجمعيات وجمعية اللب النفساااااااااي العالمية 
مألادئ  داب مهنة اللب ت نت ا مم المتحد  " 1412ي عام الموظفي  الصاااااااااااحيي  في أعمال التعذيب، وف

المتصالة  دور الموظفي  الصحيي  والسيما ا  ألاى، في حماية المسجوني  والمحتجمي  م  التعذيب و يرم 
 2"المهينةأو  ةالالانسانية القاسية أو م  ضروب المعاملة أو العقوب

مهلي  أن السجناى أو المحتجمي  م كما اشتر ت االتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، اإلقرار أو التصديق
للخضاون  ي شكل م  أشكال المعاملة أو العقوبة التي قد يكون لها  ثار ضار  علح لحتهم الجسدية أو 

  العقلية.
 شااااااااااااديدي  ا  ابأو عذ ا  ألم الو ني،في القانون  العقوبة ال دنية التي تعت ر عقوبات قانونية ااااااااااااكل قد تكذلت 

تر   لذلت يجب اعاد  النظر في هذا النون م  العقوبة لتجنب التعذيب، وال سااااااااااايما، الدوليبموجب القانون 
م   5في الفقر   معنية بحقوق اإلنسانالحظت اللجنة ال الصدد،وفي هذا  ،ا  راف أو العصاي أو السيا 

ي ذلت بما ف ال دنية،العقوبة  ينألغي أن يمتد الحظر لي اااملأنق في رأيها  1442لعام  22رقم  التعليق العام
د ينتهت تد ير م  ق يل الحألل االنفرادي ق ، وأنق حتحتأدي ي العقوبة المفر ة المفروضة كوجراى تعليمي أو

 ،حتجما  بمعمل ع  العالم الخارجييكون ال ااااخص م وال ساااايما عندما الظروف،حسااااب  العهدم   1الماد  
 .3أي عقوبة قاسية أو ال انسانية أو مهينة باعتألارها عقوبات تأدي ية  ضدويجب الدفان تماما  

ساااااق عندما يمار ي ااااامل ا لم أو المعانا   االتفاقية،علح النحو المحدد في  التعذيب،وتجدر اإلشاااااار  الح أن 
 .4ريحة أو الضمنيةبموافقتق الص موظف عمومي أو

اقألة دولي  هدف معلدول أن ت ااااااجع علح اعتماد معايير دولية لتسااااااهيل التعاون الدعا القانون الدولي اكما 
يجب االعتراف بالتعذيب كقضااااااااااااية تسااااااااااااليم في أي معاهد  لتسااااااااااااليم  الصاااااااااااادد،وفي هذا ، جريمة التعذيب

 .5المجرمي 

                                  
 .1444الذي ت نتق الجمعية الل ية العالمية  ول مر  في عام  1
يرجع ، و 1412كانون ا ول/ديسم ر  11الممرخ في  31/144بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحد  الذي اعتمد  2

لمية في عاالفضل في وضع هذم المألادئ الح مجلل المنظمات الدولية للعلوم الل ية وبتأييد م  مجلل منظمة الصحة ال
ا ول حقوق اإلنسان مجموعة لكوك دولية، المجلد . انظر 1414دورتها الثالثة والستي  والمعقود  في كانون الثاني عام 

 ، مفوضية ا مم المتحد  لحقوق اإلنسان جني ، )الجمى ا ول( لكوك عالمية
 (. 412،   ) 2222رك وجني  ا مم المتحد  نيويو  (، ( ST \ HR\1\ Rev, Col . I \ part 1رقم الوثيقة

    11الح  16، مرجع سا ق، الصفحات م  1416شألا   14 تاريخ  E / CN.4 / 1936/15انظر التقرير   3
 م  االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. 1م  الماد   1الفقر   4
 م  االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. 1م  الماد   1الفقر   5
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بما في ذلت  المساااااااااااااااعد ،أن تمود بعضااااااااااااااها الألعس بأك ر قدر ممك  م  يقع واجاب الادول  عااتق علحو 
اعتماد تدا ير ، و 1في أي اجراىات جنائية تتعلق بأي عمل م  أعمال التعذيب المتألادلة،المساااعد  القانونية 

 للسيلر  علح التجار  الدولية في ا دوات المصممة لراحة لغرض التعذيب.
الو ني لضااااااااااااااماان عادم امكانية االعتماد علح أي أقوال يث ت أنق تم يجاب تيريل أحكاام في القاانون  كماا

 . 2الحصول عليها ع   ريق التعذيب كدليل في اإلجراىات
اعاد  قساااااارية أو تسااااااليم أي شااااااخص الح دولة شااااااخص ال يجوز  ي دولة  رد أو اعاد   وقائي،كوجراى و 

 .3للتعذيب أخرى حيث توجد أسألاب ح ي ية لالعتقاد بأنق سيكون في خلر التعرض
قم الذي أ ن ن بموجب قرار الجمعية العامة ر و  التعذيب،لت رعات لضحايا ل يتلقح لندوق ا مم المتحد كما 
 والمساعد  يوزعها م  خالل القنوات القائمة مساهمات  وعية ،1411كانون ا ول  16الممرخ  36/151

جة النتهاكات خلير  نتيهم لألفراد الذي  تعرضاااااااات حقوق ومالية،في شااااااااكل مساااااااااعدات انسااااااااانية وقانونية 
نساااااااااان اقتنعت لجنة حقوق اإلحيث  التعذيب،للتخهي  م   ثار  ى الضاااااااااحاياللتعذيب و فراد عائالت همال

دعت جميع الحكومات  ، و1415لعام  14رقم  في قرارها وعائالتهم،بضااااارور  تقديم المسااااااعد  للضاااااحايا 
م في وضااااااااااااااع يمكنهاا م  ال ياام  ااذلات لالسااااااااااااااتجاابااة لللألاات تقااديم الممياد م  والمنظماات وا فراد الااذي  ه

 المساهمات للصندوق.
عمال جميع أ تيون الدول ضاااامان أن دعت االتفاقيات الدولية لمناهضااااة التعذيب علح المسااااتوى الو ني، و 

ي أعمال والم اركة ف، بما في ذلت محاولة ممارسة التعذيب الو ني مائيالتعذيب جرائم بموجب قانونها الج
 .يعاقب علح هذم الجرائم بعقوبات مناسألة تراعي خلورتهاأن و  ،4التعذيب

بما يضاام  لااالحيات القضاااى  م  االتفاقية 5القضااائية وفق ا للماد   كما يجب علح الدول أن تنظم الوالية
م ارتياب عمل م  أنق تي دو  وبالتالي عندما ،للنظر بالتصرفات التي يمك  تيييفها علح أنها جرائم تعذيب

ا عندما تيون هناك فونه أعمال التعذيب م يضاااامنون أن السااااللات المختصااااة تجري علح الفور تح يق ا نميه 
 أساااااااألاب معقولة لالعتقاد بأن عمال  م  أعمال التعذيب قد ارت يب في أي اقليم يخضاااااااع لواليتها القضاااااااائية

 م  االتفاقية. 12الماد  حسب 
ممعوم الجاني ال ضااااااااد مائيةاإلجراىات الج تتخذعمال  م  أعمال التعذيب قد ارت يب، إذا أث ت التحقيق أن و 

 .وفق ا للقانون الو ني، بما في ذلت اإلجراىات التأدي ية أو  يرها م  اإلجراىات المناسألة

                                  
 االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.م   4الماد   1
 .م  اإلعالن 12م  االتفاقية والماد   15الماد   2
 الدولية لمناهضة التعذيب. م  االتفاقية 3م  الماد   1الفقر   3
 مناهضة التعذيبل االتفاقية الدوليةم   4م  الماد   1الفقر   4
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م ت عدم االساااااااااات ااااااااااهاد بأية أقوال اذا ت ي  أنقم  اتفاقية مناهضااااااااااة التعذيب علح  15تنص الماد   أخير ا،
 ها نتيجة للتعذيب.دالى  اإل

،  كوى حق كل فرد في ال أوال، ، حيثاعد  في التخهي  م   ثار التعذيبيمك  لعدد م  التدا ير المسكما 
أي شاااااخص يدعي أنق تعرض حق ضااااامان تنص علح  التعذيب التيم  اتفاقية مناهضاااااة  13وفق ا للماد  

ي تلت الدول التي صة فشكوى الح السللات المختللتعذيب في أي اقليم يخضع لواليتق القضائية في تقديم 
ان لضم كما تنص علح أنق سيتم اتخاذ تدا ير، لفحص س  ها في تقصي ال كوى علح الفور  ا  ستمضي قدم

دمة أو أي شاااهاد  تم اإلدالى أي ساااوى معاملة أو تخوي  نتيجة لل اااكوى المق حماية الم اااتيي وال اااهود م 
أهيلق عاد  ت كل عادل ومناسب، بما في ذلت الوسائل الالزمة إلب الضحية تعويسكما يجب ضامان ،  ها

يحق لخلفائق الحصاااااااول  التعذيب،في حالة وفا  الضاااااااحية نتيجة عمل م  أعمال ، و علح أكمل وجق ممك 
 . 1علح تعويس

ح معايير ، اال أنق تألقتأكيد حظر التعذيب في القانون الدوليمما ساا ق يتأكد لنا موقف الم اارن الدولي م  
لحمااياة رهناا بآلية التل يق، وال يمك  آللية التل يق أن تيون ناجعة  دون مراقألة م  المجتمع الدولي، فال ا

ويقع واجب  ،يكفي أن تقادم الادولاة تقريرا بعادم انتهااكهاا ا حكاام الادولياة والعر ياة لمنع التعاذياب، انما يجب
 مراقألة ذلت علح المجتمع الدولي.

  

                                  
 الدولية لمناهضة التعذيب. م  االتفاقية 14الماد   1
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 :المبحث الثالث

 واعد القانونية الناظمة لجريمة التعذيبتقييم الق

الل م  المسااااااتحساااااا  دراسااااااتق م  خ أفضاااااال،لتعذيب ب ااااااكل القانوني للقواعد الناظمة لجريمة اا ثر  ييملتق
م مثل هذم تي تجر يقودنا الح رؤية تنون الترسااااانة الالصاااالة وبما ا دوات ذات  ،ا ولح أساااااساااايتي :نقلتي  

 ي، ألمنع مثل هذم الممارساااااااااات الالانساااااااااانيةتدخل تقوم بالالممساااااااااساااااااااات التي  الثانية هي، و الممارساااااااااات
 . عقا يالنظام الب الممسسات التي تضللع

 مدى فعالية القواعد العقابية لجريمة التعذيباألول: المطلب 

و انية أقاسية أو الالانسالعديد م  لكوك حقوق اإلنسان تحظر ب كل مللق التعذيب والمعاملة والعقوبة ال
تهدف الح القضاااااااى علح هذا االنتهاك لحقوق ترسااااااانة ح ي ية ت ااااااكل هذم النصااااااو  المختلفة ، و المهينة
 . يما لو خلت م  التناقس في محتواها و ثارها مع المعالجات اإلقليمية والو نية لجريمة التعذيب اإلنسان
تعذيب لعام مناهضة ال تفاقيةاموا   الخلل في سنقوم أوال   دراسة  أفضل،ب كل  ا الضاعف والخلللفهم هذ
المعاملة و  القاساااااااااية،حظر التعذيب و يرم م  ضاااااااااروب المعاملة تثم ا دوات ا خرى التي م، وم  1414

 .والعقوبة الالانسانية أو المهينة
 

 الفرع األول: اتفاقية مناهضة التعذيب

 االتفاقية نصوص محتوى .أ

 تتركو  تعاد االتعذيب لينه/ منها  1 / الماد فقد حددت محتواها،  االتفااقياة م  حيثتحليال م  خالل 
خر يأخذ في االعتألار أي تعري   تصاارف حكيم و يق اليثير م  الخ ر ، الألاب م ااارعا  لوهو  ،2في الفقر  

يمكد هذا الخيار القلق م  أن التعذيب والمعاملة والعقوبة ، و م  شااأنق أن يحمي ب ااكل أفضاال م  التعذيب
 حالمهينة يمك  أن ت رتيب بلرق مختلفة وأنق م  المسااااتحيل علح الم اااارن، حت القاسااااية أو الالانسااااانية أو
  دقة.  ا  علح التن م  ها مسألق ا  ا كثر خ ر ، أن يكون قادر 

وم  ، (2وبالمثل، تلمم الدول ا  راف باتخاذ جميع التدا ير لحماية سااااااااااااااكانها م  أعمال التعذيب )الماد  
بارز ،  ا  المحتملي  وردعهم مكانةاالنتصاااااااف الفعالة لمعاقألة الجن ي  هذم التدا ير، يجب أن تحتل ساااااا ل 

يهاجر ضااااااااااااحايا التعذيب المحتملون الح دول ت دو لهم فيها الحماية أكثر فعالية  التدا ير، ياب هذم  وفي
 .3حظر اللرد في الماد   المقصد،في دولة  سيذكرون، نهم 
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حاااامي ا ول القااااضااااااااااااااي المحلي ملمم باااأن يكون ال كماااا يظهر تحليااال محتوى اتفااااقياااة ا مم المتحاااد  أن
اقية قانونها الو ني الذي يجب أن يتوافق مع االتف الدولة ساااااتل ق  ذلت،لل يام  ،للمتقاضااااي  ضااااد التعذيب

 (. 16الح  1، 4تلألقق مألاشر  )المواد  ذلت،في حالة عدم  أو،
 

 واإلقليمية الدولية التشريعات مع المواءمة عدم .ب

انضااااامت اذ  ،رى أن اتفاقية مناهضاااااة التعذيب تصاااااح منصاااااة بسااااايلة للنوايا الحسااااانةن ،تأثيرهاعند تحليل 
ضت االتفاقية رف، و العديد م  الدول الح االتفاقية  دافع االقتنان بقدر أقل م  االهتمام بالجدار  الديمقرا ية

 أن يكون لها أي تأثير داخل الدولة.

مألاشاااااار داخل الدولة هو الذي يجيم لالتفاقية أن يكون لها أثر  22فون اإلعالن الوارد في الماد   وبالفعل،
مما يدفع بعس الدول  اختياري، 22فون هذا اإلعالن الوارد في الماد   الح ولي  لساااوى  ،لصاااالح أ رافها

ح فهم يكتفون فق  بالتقارير الدورية وإل ،ح االمتنان ع  الدار هذا اإلعالن( العددا  لألسف ا كثر وهي )
 ،كاال هااذا ال يكفي  نااق ال يقلق مرتي ي أعمااال التعااذيااب، و بااالتح يقااات في االنتهاااكااات الجساااااااااااااايمااة حااد مااا

اللريقاة الوحياد  التي يمك  أن ترهاب ب ااااااااااااااكال مألااشاااااااااااااار وتثني ع  ارتيااب أعمال التعذيب هي امكانية و 
 التفاقية،لان هذا الحق في االنتصاف الفردي الفعال هو الذي يمك  أن يعلي مصداقية  ،التوالل الفردي

نظام حماية حقوق اإلنساااان يكون ذا مصاااداقية فق  اذا كان يوفر لألفراد ضااامانات فعالة ويرى الألعس أن 
 ،االتفاقية في ا  تلقائيالدول ا  راف بق وال تلمم  اختياري  ال كوى،فون الحق في  ذلتومع ، 1لحماية حقوقهم

تنان ع   نق يكفي االمفاعيلها في هذم الحالة، م االتفااقياة تفقاد كال موهاذا يجعال م  الممك  القول ان هاذ
 ،ا  في هذم المعاهد  الدولية تقريأل إللغاى جميع الحقوق المنصاااااااو  عليها 22الااااااادار هذا اإلعالن للماد  

 .ا  راف ال تتوافق مع االتفاقية خالة وأن النصو  الو نية في العديد م  الدول
جميع  تفيد  ال ية ضحايا التعذيب في وال أحكام االتفاقية التعذيب،كل هذا يدل علح أنق ال لجنة مناهضة 

م  هذم االتفاقية وهو ما ن اااااااهدم في  22في الماد   الملموبالفعالية ضاااااااعف ، يضااااااااف الح أنحاى العالم
اذ ، نجم ع  أعمال اللجنة تتحملها الدول ا  رافتالنفقات التي  أن، 2أ لب الصاااااااكوك الت اااااااريعية الدولية

ة نج ل ويمك  أن يعيق ا داى الساااااااااااليم لل ، رفا  النم  م  التمويل الدول ع  أن تيون  يمك  أن يثني هذا

                                  
1 SUDRE, Fréderic : les mécanismes et les techniques de garantie internationale des droits 
fondamentaux : les mécanismes quasi juridictionnels et juridictionnels, AUPEF-UREF,  

ان هذا التوجق موجود في جميع الصكوك الدولية تقريألا، م  أجل ذلت يتم النص في المعاهدات الدولية علح وجوب تل يقها  2
بحس  نية، فاإلراد  السياسية للدول هي التي تلغح دوما، فنقلة ضعف القانون الدولي هي أن السياد  والقو  دوما في مواجهة 

 القانون والعدالة. 
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المساهم  ،الدولةتجد نفساها م لولة في يوم م  ا يام م  ق ل  حيث تل يقها،المسامولة ع  اإلشاراف علح 
 .1افي فحص وضعه ة ير را ألاذا كانت  ،في النفقات ا ك ر

فونق علح  نة،المهيلتعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو الالانسانية أو بصرف النظر ع  اتفاقية مناهضة ا
م  العهد  1يمك  لألشااااخا  الذي  يدعون أنهم ضااااحايا التعذيب االسااااتفاد  م  الماد   دولي،المسااااتوى ال
  يجوز اخضااان أي شااخص للتعذيب والال أنقينص علح الذي  لخا  بالحقوق المدنية والسااياساايةالدولي ا

يحظر اخضااان أي شااخص  الخصااو ،علح وجق  ،للمعاملة أو العقوبة القاسااية أو الالانسااانية أو المهينة
ويمك   ،دوليااة لهااا أثر قااانوني ملمم علح الاادولة اتفاااقيااوهي  ،دون موافقتااق الحر  لتجربااة   يااة أو علميااة

 لألفراد االستفاد  منق.     
الن العالمي لحقوق اإلنساااااااااااان الذي ينص في الماد  م  الواضاااااااااااح أن هناك اإلع المواثيق،وفوق كل هذم 

ال يجوز اخضااااااان أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسااااااية أو الالانسااااااانية أو أنق منق علح  الخامسااااااة
قوق ليل لإلعالن العالمي لحالعهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والساااياساااية ولي  علح عكل ، المهينة

 لمم.اإلنسان أي أثر قانوني م
سااااااااااتخدام ا حظر علحا  كوالتها اإلضااااااااااا ية التي تنص أيضاااااااااااتفاقيات الهاي وجني  وبروتو كما أنق هناك 

ي هذم الحالة يب فأعمال التعذفون ولي  خالفا للعهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية،  ،التعذيب
 .نائية الدوليةحقوق وأعراف الحرب التي تندرج تحت اختصا  المحكمة الجت كل انتهاكا ل

الحماية م  التعذيب ألااااااااألحت العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسااااااااياسااااااااية م   1ألموجب الماد   
الدولة أو  م،1414 مناهضاااااة التعذيب لعام في اتفاقية ا  فون الدولة التي ليسااااات  رف ، وبالفعلأوساااااع نلاقا  
ن م  ق ل ادقد ت   الفردية،ال ال ات  التي لم تعترف باختصاااااا  لجنة مناهضاااااة التعذيب في تلقياللرف و 

المعنية  لجنةباعتألار الم  العهد،  1لتمامها بالماد  ارتي ت انتهاكا الاذا  ،حقوق اإلنساااااااااااانالمعنية بلجنة ال
نتهاكات اذا وتدي  االالعهد وق اإلنساان هي الهيئة التي ترلد احترام االلتمامات المنصو  عليها في بحق

العهاااد الحمااااياااة م   م  12و 6تعمز الماااادتاااان ، و  روتوكولهاااا االختيااااري ا ولكاااانااات الااادولاااة  رفاااا  في 
 التعذيب.

علح أي حال، ال يمك  للجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن تتلقح سوى ال ال ات التي تهم الدولة اللرف في 
 كل م  العهد وبروتوكولق االختياري.

التعذيب و يرم م  ضاااااروب المعاملة أو العقوبة  يتم اساااااتألعاد نساااااألة ك ير  م  ضاااااحايانجد أنق  أخرى،مر  
 حقوق اإلنسان.اختصا  اللجنة المعنية بم  م  االستفاد  القاسية أو الالانسانية أو المهينة 

                                  
1 DORMENVAL, Agnès : procédures onusiennes de mise en œuvre des droits de l’homme: 
limites ou défauts? PUF, Paris 1991, P.166 
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اقية في ظهر تحليل القانون الدولي لحقوق اإلنساااااان أن جميع القارات لديها اآلن ات اإلقليمي،علح المساااااتوى 
 علح حظر أحكامها،م  خالل  االتفاقيات،تنص كل اتفاقية م  هذم ، و اقليمية ب ااااااااااااااأن حقوق اإلنسااااااااااااااان

ذم هاايمكننااا أن نقتألل م   ي  و ، التعااذيااب أو المعاااملااة أو العقوبااة القاااساااااااااااااايااة أو الالانساااااااااااااااانيااة أو المهينااة
 :االتفاقيات

الممرخة  نالمعروفة باسم االتفاقية ا وروبية لحقوق اإلنسا ،ا ساسيةاتفاقية حماية حقوق اإلنسان وحرياتق 
ية تنص االتفاقو  ،لضااامان حقوق اإلنساااان ا  تحتوي علح أكثر اآلليات تعقيدم، و 1452 ت اااري  الثاني 4في

، ينةالعقوبة الالانسااااانية أو المه ال يجوز اخضااااان أحد للتعذيب وال للمعاملة أو أنق:في مادتها الثالثة علح 
 ل المحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسااااااااان حكم مللق و ير قا ل للتقييد أعلح تفساااااااايرات واسااااااااعة م  قوهو 

 .لصالح الضحايا
التي و في سان خوسيق  1464 ت ري  الثاني عام 22 الممرخة فياالتفاقية ا مريكية لحقوق اإلنسان  كذلت

علح نص ت، و بعنوان الحق في السااالمة ال ااخصااية امنه الخامسااةحظر التعذيب بجميع أشااكالق في الماد  ت
 أن:
 .متق الجسدية والعقلية وا خالقيةاحترام سال . ليل فرد الحق في1
أي  ي عامل، مهينةالالانسااااااانية أو القاسااااااية أو ال . ال يجوز اخضااااااان أحد للتعذيب وال للعقاب أو المعاملة2

 شخص ي حرم م  حريتق باالحترام الواجب لليرامة المتأللة في اإلنسان.
 . العقوبة شخصية ويمك  أن تمثر فق  علح الجاني.3
ون ويخضاااااع المداني ،اال في ظروف اساااااتثنائية منفصااااالون ع  ا شاااااخا   المتهمون،يكون  اليجب أ. 4

 لنظام يتناسب مع وضعهم كأشخا   ير محكوم عليهم.
يجب فصااااااااالق ع  الألالغي  وتقديمق بأسااااااااارن ما يمك  الح محكمة  ،القالاااااااااري . عندما يكون المتهم م  5

 .ريعامل معاملة تتالىم ووضعق كقالمتخصصة حيث 
وإعاد   لاااااااااالح. يجب أن يكون الهدف ا سااااااااااساااااااااي للعقوبات التي تنلوي علح الحرمان م  الحرية اإل6
 . االجتماعي للمحكوم عليهم أهيلالت

 ناللجنة والمحكمة ا مريكية لحقوق اإلنساااااااااااا مريكية علح  رار التنظيم ا وربي،وقد أن ااااااااااائت االتفاقية ا 
 .1إلشراف ورقابة وتنفيذ االتفاقية

الميثاق ا فريقي لحقوق اإلنسان وال عوب هو الذي يحظر ممارسة التعذيب بجميع أشكالق في  فري يا،افي 
ساااااااان واالعتراف ب اااااااخصااااااايتق ليل فرد الحق في احترام اليرامة المتألااااااالة في اإلنالخامساااااااة منق ))الماد  
ذيب ار بالأل ااااااار والتعوال ساااااايما الرق واالتج الأل اااااارية،تحظر جميع أشااااااكال االسااااااتغالل واإلهانة  ،القانونية

                                  
 (. 115انظر عمل اللجنة ا مريكية والمحكمة ا مريكية لحظر التعذيب الفصل الثالث، المألحث الثاني،   ) 1
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ذا النص يعترف ه يتضااح،كما  ((اسااية أو الالانسااانية أو المهينةالجساادي والمعنوي والمعاملة أو العقوبة الق
 بعألارات واضحة وبدون أي قيد باحترام كرامة اإلنسان بجميع أشكالها.   

لحقوق اإلنساان الذي اعتمد في نساختق ا حدث م  ق ل القمة العربية الساادساة ع اار  الميثاق العربي ا  أخير 
تحمي حيث ينص علح أنق  منق 4و 1التعذيب في الماد  يمنع أيضاااااا   2224/ أيار/23في تونل  تاريخ 

أي شااااكل م  أشااااكال التعذيب المعنوي أو  أراضاااايها ضاااادالدول ا  راف جميع ا شااااخا  الم يمي  علح 
عت ر ت الفعالة،واتخاذ جميع التدا ير  انساااااانية،أو  ير أو حا ة باليرامة ضاااااد أي معاملة مهينة الجسااااادي 

ب ان للتجار يحظر اخضااان اإلنساا، كما لق يل جريمة يعاقب عليها القانون أي ممارسااة أو م اااركة م  هذا ا
 .الل ية دون موافقتق
 ب والمعاملة القاسااااية أو الالانسااااانية أوالنصااااو  التي يمك  علح أساااااسااااها معاقألة التعذيوبناى عليق فون 

ي اآللية الف اااااااال الذي نالحظق ف ب ااااااااكل جمئييفساااااااار ، وهذا ا  يهينة، كما رأينا، اختيارية وال تنل ق تلقائالم
شاااراف الهيئات التي تم ان ااااؤها لإل هل عدم فعالية هذم النصاااو  ت اااع ت لت ااامل، ولي  للجريمة ردعيةال

فرعي سااااايكون موضاااااون التقسااااايم ال لها، هذا ماالتي قد تتللب االمتثال  علح تل يق هذم ا دوات والهيئات
 . المللبالثاني م  هذا 

  
الفرع الثاني: تقييم فعالية الهيئات المعنية باإلشراف على تطبيق القوانين المناهضة 

 للتعذيب

  خالل م ب ااااكل أفضاااال، ساااانقوم  تحليلها القواني  المناهضااااة للتعذيب وت ااااخيص موا   الخلل فيهالفهم 
 الممسسات التي تتدخل هناك والقواعد اإلجرائية التي يجب مراعاتها عند الرجون الح هذم الهيئات.

 المؤسسي التنظيم أوالً:

الح جانب لجنة مناهضاااة التعذيب، وهي الهيئة الرئيساااية والمألاشااار  في شااامون التعذيب، تتدخل العديد م  
 الممسسات ا خرى في مناهضة التعذيب.

 
 مناهضة التعذيبلجنة  .أ

ي ظهر تحليل القانون الدولي لحقوق اإلنساااان أن مناهضاااة أعمال التعذيب و يرم م  ضاااروب المعاملة أو 
م تأسااايساااها ت التي، العقوبة القاساااية أو الالانساااانية أو المهينة يسااال  الضاااوى علح لجنة مناهضاااة التعذيب

م  اتفاقية مناهضاااااااااااة التعذيب و يرم م  ضاااااااااااروب المعاملة أو العقوبة القاساااااااااااية أو  11بموجب الماد  
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اذ ت رز هذم اللجنة  ،1ان الدولية المختصة بحظر التعذيبم  أولح اللج ، باعتألارهاةالالانساانية أو المهين
لااااااااات متعدد ا  راف للحماية م  كهيئة جديد  م  هيئات ا مم المتحد  تعنح باإلشاااااااااراف علح تل يق 

 . 2التعذيب

فحص التقارير التي تصدرها الدول ا  راف ب كل دوري  أوال: ب كل أساسي ثالث وظائف:اللجنة تمدي و 
  فراد. فحص ال ال ات الوارد  م  اوثالثا:  ،دراسة ال كاوى  ي  الدولثانيا: ب أن توافقها مع االتفاقية، و 
الوظيفة لي   ،ية  نها تسمح للضحايا بممارسة حقوقهم التي تعترف  ها االتفاقيةهذم الوظيفة ا خير  أساس

الخضاااااون  ترفس افي االتفاقية ولينه ا   رف تيون أن  للدولةدول حيث يمك  اختيارية  يما يتعلق بال الثانية،
ير الدورية ر تفحص التقا الحاالت،في معظم  اللجنة،وهذا هو السااااااااااا ب في أن  ،لهذم الرقابة م  ق ل اللجنة

 .3، وإن كان ي كل ضغلا أد يا ال يستهان بقوهو ما ال تتعجل دول أ راف عديد  في ال يام بق فق ،
 األخرى المؤسسات .ب

والمحكمة ا مريكية لحقوق اإلنساااااااااان  اإلنساااااااااان،والمحكمة ا وروبية لحقوق  اإلنساااااااااان،لجنة حقوق هناك 
ويجب  ، نيا  و  ا  أو قانون دوليا   ا  قانون هناك حقوق اإلنسانفي مسائل و  الو نية،وباللألع المحاكم  وال عوب،

 أن يتوافق هذا ا خير مع المألادئ الدولية لحماية حقوق اإلنسان.
ا ثالث وظائف  التعذيب،مثل لجنة مناهضة و  ت بفحص ويتعلق ذلرئيسية: تمدي لجنة حقوق اإلنسان أيض 

تعت ر و  ،ي  الدول وفحص ال ال ات الوارد  م  ا فرادودراسااااة ال ااااكاوى   ا  راف،التقارير الدورية للدول 
ناهضااة نواجق ع ألة مماثلة لتلت التي تواجهها لجنة م حيث ،ن بالنسااألة للدولاالوظيفتان ا خيرتان اختياريت

فاااون عااادد الااادول ا  راف في ال روتوكول  اإلنسااااااااااااااااان،ولي  في حاااالاااة اللجناااة المعنياااة بحقوق  ،التعاااذياااب
اتفاقية مناهضااااة التعذيب م   22االختياري ا ول للعهد أعلح م  عدد الدول التي ألاااادرت اعالن الماد  

ولي  مع ل، أوساااااااع مما كانت عليق ق  ق اإلنساااااااانل علح أن الحماية أمام لجنة حقو وهذا يد ،1414لعام 
                                  

أن ئت لجنة مناهضة التعذيب، وبدأت اللجنة عملها في ا ول  1414عام اتفاقية مناهضة التعذيب ل 11 ألمقتضح الماد   1
 124تمت المصادقة علح االتفاقية أو االنضمام اليها م  ق ل  2221مايو  31، وا تداى  م  1411يناير\م  كانون ا ول

، اعداد ميةالحكو ، كي  ترفع ال كاوى ضد انتهاكات حقوق االنسان دليل ا فراد والمنظمات  ير انظر كالوب هوفنر دولة.
الجمعية مل وعات  ،لمتحد  للتربية والعلوم والثقافة،  ألعة ثالثةالجمعية ا لمانية لألمم المتحد  واللجنة ا لمانية لمنظمة ا مم ا

 (.14،  )2222ا لمانية لألمم المتحد ،  ون 
، باعتماد نظام 1411وقد عني أعضاى لجنة مناهضة التعذيب، في اجتماعهم ا ول، الذي عقد في جني  في نيسان  2

ة بحقوق ق الدولية المعني، الوثائانظر. محمود شري  بسيوني .أحكام االتفاقيةداخلي وحددوا أساليب عمل اللجنة علح وفق 
 (.  121،  )2225القاهر   ،ول، دار ال روق ، المجلد ا االنسان،  ألعة ثانية

لسلة كتب ، سن والياتها الدولية واإلقليمية،  ألعة أولح، مركم دراسات الوحد  العربية، حماية حقوق االنساظري  ع د اللق 3
 .1444،  يروت (11المستق ل العربي )
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في هذا و ، حقوق اإلنسااان لجنةالم هم م  يسااتفيدون م  ضاامان ليل كل الضااحايا المحتملي  في الع ذلت،
الصدد نود اإلشار  الح حكم اللجنة المعنية حول انتهاك كندا لحكم الماد  السابعة م  العهد المتعلق بحظر 

 ان اإلعدام خنقا  بالغاز الذي تتألعق كندا في تنفيذ عقوبة اإلعدامب، اذ  ينات في حيثياات هذا الحكم التعاذيا
( علح الماد  44) 22وفق تعليقها العام رقم مق ولة دوليا للمعاملة اإلنسااااااااانية، وأنق اقس مع المعايير اليتن
   يق،  ال دنية والعقلية لم  ينفذ  ينألغي تنفيذ حكم اإلعدام علح نحو يساااااااااا ب اقل درجة ممكنة م  المعانا 1

بالغاز ت ااااااير الح ان هذم اللريقة ال  وفي ضااااااوى المعلومات الدقيقة التي قدمها ال اااااااكي ع  اإلعدام خنقا  
تمدي الح الوفا  بأسرن وقت ممك ، الن االختناق بالغاز يمك  أن يستغرق أكثر م  ع ر دقائق م حونة 

 .1بعذاب وألم شديدي 
التعذيب و يرم  3المحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسان التي تحظر في مادتها  هناكعلح المستوى اإلقليمي، 

تهدف هذم المحكمة اإلقليمية الح أن ، و لة أو العقوبة القاساااية أو الالانساااانية أو المهينةم  ضاااروب المعام
بالفعل في تغيير تعري  التعذيب م  أجل  تلقد ساااااااهم، و تيون ا كثر ن ااااااا ا في مجال حقوق اإلنسااااااان

عاليتها مما يضااعف ف اختصااالااها يقتصاار علح مسااتوى مجلل أوروبالألسااف لي   ،معاق تق ب ااكل أفضاال
تم ان اااااااى مثل هذا اإلجراى في جميع أنحاى العالم للحد ب ااااااكل وبالتالي نقترح أن ي ،علح المسااااااتوى الدولي

 فعال م  التعذيب و يرم م  االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. 
 محكمة الدول ا مريكية التي تعمل في القار  ا مريكية.أيضا  لدينا 

موجب ب التي تم ان اااااااااااؤهاوال ااااااااااعوب، نة ا فري ية لحقوق اإلنسااااااااااان اللج توجدفي القار  ا فري ية، هناك و 
علح عكل اآلليات الممسااااااساااااااتية ا وروبية وا مريكية، فون نظام  ةوالية قضااااااائي لها ليل، اال أنق الميثاق

ذلت ي ضمان قانوني لحتح اآلن فق  علح هيئة مصاالحة، خالية م  أو  ا  ماية الميثاق ا فريقي كان قائمح
للغاية  فعاليةعديمة ال مهمتهاأي أن  ،نجاحقيقلل ب ااااااااكل ك ير م  فعاليتق وفر   ا  وضااااااااعف ا  عيألفون  يق 
محرومة م  جميع الساااااللات القضاااااائية، والتي يمكنها وحدها أن تمكنها م  أداى وظائفها بمميد  باعتألارها

 .2م  االستقاللية ودون اليثير م  الصعوبات
ب القانون الدولي قد مساااااامولة ع  معاقألة أعمال التعذيب بموجان وجود محاكم و نية  ي  الممسااااااسااااااات ال

والواقع أن الحامي ا سااااااساااااي لحقوق اإلنساااااان ، المرتألة ا ولح لي  في الواقع يجب أن يحتل ا  يكون مفاجئ
لل يام  ذلت ال يمكنق أن يلجأ الح الحجة القائلة بأن القاضااااااي الو ني يل ق قانونق و  هو القاضااااااي الو ني

ق في مسااااائل حقوق اإلنسااااان، يجب أن يكون ميثاق ا مم المتحد  واإلعالن العالمي لحقوق  ن ي،لوضاااعا
هذا و  ،أو و ني، مسااااامول ع  حماية وضااااامان هذم الحقوق  ،اإلنساااااان بمثابة اشاااااارات الح أي قاض دولي

                                  
 .02/44انظر تعليق اللجنة العام حول احتمال انتهاك حظر التعذيب رقم  1
باكير ع دول: تنظيم الوحد  اإلفري ية، م  ميثاق أديل أبابا الح االتفاقية اإلفري ية لحقوق اإلنسان وال عوب، باريل، فلينت  2

1414 .  ،412-411 
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 ا  لمياتوافق مع المألادئ المق ولة ع، يجب أن يأو و ني، يتعلق بحقوق اإلنسان ،يعني أن أي قانون اقليمي
، وإال فهو عألاار  ع  لااااااااااااااكوك 1والتي يحكمهاا ميثاااق ا مم المتحااد  واإلعالن العاالمي لحقوق اإلنسااااااااااااااان

 متخلفة.
ي فلقواعد مناهضااااااااااة التعذيب بعيد  كل الألعد عما هو مثالي  دولالممارسااااااااااة اليومية في ال ن تحليل واقعا

الدولي  ال عالقة لها بالواقع ا  نصول دولاليل ق بعس اذ  ،ميثاق ا مم والمتحد  واتفاقيات حقوق اإلنسان
لحقوق اإلنسااان، أو يرفضااون أو يقاومون السااماح لموا نيهم باالسااتفاد  م  التقدم الدولي في مجال حقوق 

 . 2اإلنسان
 اإلجرائي تنظيمال ثانياً:

م  ، فيبمخا ألة قاٍض و ني أو قاٍض دول عندما يتعلق ا مر ا  لقواعد اإلجرائية هي نفسااااها دائمال تيون ا
 الضروري دراسة اإلجراىات أمام المحاكم الو نية م  جهة والعمل أمام المحاكم الدولية م  جهة أخرى.

 
 اختصاص المحاكم الوطنية .أ

ي  ولي  يحدث أن بعس المتقاضااااا المتقاضاااااون؛تختص المحاكم الو نية بالنظر في الدعاوى التي يرفعها 
 حاكم ال عالقة لهم  ها. يمثلون أمام م

تختلف  ريقة اإلحالة الح القاضاااااي المحلي م  دولة الح  ،  ومناهضاااااة التعذيبيلقضاااااا  الداخليبالنساااااألة ل
في مساااااائل التعذيب كما هو  انوال  د م  القول  ،الو ني ألاااااول المحاكماتأخرى  نها تخضاااااع لقانون 

 . 3اك بعس الحساسية في معالجتهاهن الحال في المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان ب كل عام
تلالب  1414كانون ا ول  12و يماا يتعلق  تحديد الوقائع، ال ينألغي أن يثير ذلت م ااااااااااااااكلة  ن اتفاقية 

 ، بالر م م  ذلت فقد أثار هذا ا مرمع اتفاقية مناهضااااااة التعذيب مائيالدول ا  راف بمواىمة قانونها الج
كانت تصااااااااااالدم بادعاىات الدول بمألادئ الساااااااااااياد  الو نية لتجنب  العديد م  اإلشاااااااااااكاليات التي  الألا ما

مواىماة قوانينهاا مع نصااااااااااااااو  االتفااقياات والمعااهادات الدولية لمنع التعذيب، علح اعتألار هذم االتفاقيات 

                                  
1 Regis de GOUTTES : le juge français et la cour européenne des droits de l'homme: 
avancées et résistances... in RTDH n° 24-1995, Bruylant, Bruxelles, P.605. 

دريب التقوق االنسان والسجون: مجموعة لكوك دولية لحقوق االنسان في مجال اقامة العدل، كتيب لادر ع  سلسلة ح 2
، 2224نيويورك وجني  ، من ورات ا مم المتحد  ، مفوضية ا مم المتحد  لحقوق االنسان1اإلضافة  11المهني رقم 

 ها.وما بعد 244 
في ساحل العاج علح س يل المثال، في قضايا انتهاك حقوق اإلنسان، يفضل المتقاضون مخا ألة أنفسهم أمام المحكمة  3

وسرعة، ولي  ق ل كل شيى  ن القاضي  ا  اإلداري  ن اإلجراىات أقل تعقيدالدستورية  دال  م  قاضي القانون العام أو 
 ا فريقي وهما التوجيهات التي وضعها الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان.الدستوري يل ق كال م  الدستور والميثاق 
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تلالب الدولة المنضاااااااااااااوية تحتها بق ول الميارات الدورية لمقرات الحجم وإجراى مقا الت مع الممنوعي  م  
 .1امر تعتقد بعس الدول أن  يق نون م  أنوان التدخل في سيادتها الحرية، وهو

سهم ت رون أنفم  ا شخا  الذي  يع ادعاىات ي  ا  نفتحعلح أي حال، يجب أن يكون القاضي المحلي م
 م  االتفاقية. 5لل رو  المنصو  عليها في الماد   ا  ضحايا للتعذيب وفق

 االختصاص الدولي للمحاكم الوطنية .ب

هاكات انتم  قضااااااايا أكثر م  أي قضااااااية أخرى  أهمية لوالية القضااااااائية العالمية في مسااااااائل التعذيبل ان
اما  تتم مقاضااااااااتق في  لدم، الذي ال مرتيب أعمال التعذيب الممعوم  لية تساااااااتهدف، فهي حقوق اإلنساااااااان

هذم الحالة،  فيتسعح السللات الجديد  الح مقاضا  القاد  السابقي ،  دون أنبس ب حدوث تغيير سياسي 
 عالمية ةية لمحكمة و نيمائوبالتالي، ي قال ان الوالية القضااااائية الج، ك  محاكمتهم ر م ذلت في  لد  خريم

ندما ع، و ي مكان في العالم وم  ق ل أي شاااااااخصعندما تمتد، م  حيث الم دأ، الح ا فعال المرتيألة في أ
ام قتعذيب أعمال ادعاىات ب أن  الستمان الحا يمك فونق   خر لالختصا ،يار ال تحدد المحكمة أي مع

   . ها أجانب، في الخارج أو في فضاى خارج أي سياد
بون ااااااااااااى والية قضاااااااااااائية عالمية لمعاقألة  1414م  اتفاقية  5م  الماد   3علح أي حال، تسااااااااااامح الفقر  

هذم و لعام الم دأ اهذا  ليل هناك ما يمنع الدولة م  استخدام في الواقعو  ،مرتي ي أعمال التعذيب أينما فروا
 .2مائيةتقرر بحرية مدى واليتها القضائية الجأن سمح لها التي ت لهذم الغايةالماد  

 يما يتعلق ب اااارو  ممارسااااة الوالية القضااااائية العالمية، تحدد االتفاقيات أو القواني  الو نية التي تن اااائها و 
ة القضاااااائية لتل يق الوالي كمثال ينوشااااايققضاااااية  ، وتذكر حاكم الو نية نفساااااها شااااارو  تنفيذهالصاااااالح الم

 عمااال  ا  ممعوماا ا  ا العظمح مرتيألاا ول مر ، اعتقلاات دولااة  ريلااانياا، حيااث 3العااالميااة علح أعمااال التعااذيااب
قرار مجلل ، وإن 4اسااألانياهي لتعليمات لااادر  ع  دولة أخرى  تنفيذا  علح أراضاايها  متواجدا   كان ،تعذيب

 رفس الحصااانة ع   ينوشاايق هو قرار تاريخي ويخلق اجتهادا  دوليا  ح ي يا   1444  ذار 24اللوردات في 

                                  
 م  اتفاقية مناهضة التعذيب و يرم م  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة. 16و 4راجع المادتي   1
 Donnedieu de، ملحوظة لدى RCDIP   ،354أب، نتيجة أعمال قضية اللوتل،  1لجنة حماية الصحفيي ،  2

Vabres. 
اى  علح  ينوشيق في لندن بس ب التعذيب  ن ، تم توقي  الدكتاتور الت يلي السا ق أو وستو1441ت ري  ا ول  16في  3

 .جارزون، وا مثلة ا خرى كثير :  ينوشيق، حسي  هاهري، النقيب علي ولد دام   لب القاضي اإلسألاني باتمار
TINE, A : la cour pénale internationale ; l'Afrique face au défi de l'impunité, édition Raddho, 
Dakar, 2000, p. 49. 
4ASCENCIO, H.; DECAUX, E. et ALAIN, P: le droit international pénal, A; Pédone, Paris, 
2000, p. 373 
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كان لق  ال شت تداعيات ك ير  في اقامة العدل  ال حدود ، ولقد 1 يما يتعلق  تنفيذ الوالية القضائية العالمية
 وفي العالقات الدولية.

  الدولية المحاكم أمام الدعوى .ت

س ل  ذاو استنف قادر ير قوق اإلنساان تتللب أن يكون الضاحية الممعومة أن جميع الضامانات الدولية لح
رحلة مهذا ال يعني أنق في كل مر ، م  الضروري الذهاب الح  ،االنتصاف التي يوفرها لق قانونق الوضعي

ت أن ألااذا أمك  اث اال ،الهيئة اإلقليمية أو العالمية امكانية اللجوى الحق ال  االنقس وانتظاار قرارها محكماة
اإلنساااان.  وق وأنق  ير مميد للضاااحية، وبالتالي ال يضااام  حق ا  نية العليا معروف مساااألققرار المحكمة الو 
 ا  دا هذم المحاكم الو نية  ويلة جاذا ألألحت المهل الممنية التي يجب أن تحكم فيها  وهذا هو الحال أيض

 أو اذا كان اإلجراى الملروح أمامها ال يضم  أي نتيجة مواتية لحماية حقوق اإلنسان. 
علح المسااتوى اإلقليمي، تظل المحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسااان في سااتراساا ورغ الهيئة المرجعية لضاامان 

ى، ل كاو ل قم ال ياسي للعدد السنوي الر  فهي تحلم ، كل عام وأعمال التعذيب ب كل خا ب حقوق اإلنسان
 لاب فردي م  ق ال أي شااااااااااااااخص   يعي أو أي منظماة  ير حكومية أو أي مجموعة  تقاديميمك   حياث

أال يكون هذا يجب ، و م  تاريخ القرار الداخلي النهائيأشهر  6( في  ضون 34أخرى م  ا فراد )الماد  
ة اذا نهائيو  جألة التنفيذم المحاكم ملممة وواأحكا، و عااد  ماا تيون الجلسااااااااااااااة علنية، و الللاب مجهول الهوياة

عندما يعل  ا  راف أنهم ل  نهائية صااااألح فت أخرى لاااادرت م  محكمة إذا ، و علياال محكمةم  ال لاااادرت
اذا لم يتم  لب احالة  الحكم،بعد ثالثة أشااااااااااااااهر م  تاريخ أو  محكمة العليايلل وا احاالاة القضااااااااااااااية الح ال

 .43حالة المقدم تل يقا  للماد  لب اإل مة العلياالمحكعندما ترفس هيئة  المحكمة العليا أوالقضية الح 
أما بالنسااألة لمحكمة ال لدان ا مريكية لحقوق اإلنسااان، فم  الممسااف أنق ال يمك  لألفراد الذي  ي د عح أنهم 

رى الألعس ي لذلت ،ليل للفرد حق فردي في رفع دعوى أمام المحكمةف ،اليها يلجمواتعرضااااااااوا للتعذيب أن 
ن   ،ة الدول ا مريكية لحقوق اإلنساااااااااانات ح ي ية وفعالة ضاااااااااد التعذيب أمام محكمانق ال توجد ضااااااااامان

 .2هو أساب فعالية الضمان الدولي لحقوق اإلنسانمفهوم س ل االنتصاف الفردية 
في  ، وبالتالي ليل لديها قرار ملمم وقا ل للتنفيذليست محكمة االدعاىيحق للفرد أمامها ال ان اللجنة التي 

 ا مر بأفري يا، فون الوضع عمليا هو نفسق كما هو الحال في أمريكا. كما هو، المقضي بق مرشكل ا 
 ،ضااااااااااااااحاايا الممعومون  عمال التعذيبال يلجاأ اليهاافي الوقات الحاالي، ال توجاد محكماة أفري ياة يمك  أن 

اضعو الميثاق و  ي ظهرمألاي بأنق ))، كما يوضح القاضي كيألا والية قضائية لق الوحيد المتاح ليل لريقالف
وضاااعوا مجموعة م  ال ااارو  الدول ا  راف؛ كما  تي تأتي م عدم ثقة ك ير في االتصاااالت  ير تلت ال

                                  
1 Ludic 
2 SUDRE, F., 42:  المرجع السا ق 
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م  الصعب تح يقها ولي  م  الضروري اجتماعها كاملة حتح يمك  النظر في أي قضية تتعلق بالتعذيب 
 . 1((م  ق ل اللجنة الخالة

علح اللجنة مكان الصاادار  للدول في مسااائل اإلحالة في قار   يعلي اإلجراى المعروض الملاف،في نهاية 
 ال يمال فيها تعسف الدولة ح يقة واقعة.

، تقديم ساااا ل االنصاااااف المحلية ذيمك  للفرد الذي يدعي أنق ضااااحية للتعذيب والذي اسااااتوفح شاااار  اسااااتنفا
الماد  و عالن اإل لاااادقتالمخالفة قد الدولة  ت ي  أناذا وذلت  TACاللجنة المناهضاااة للتعذيب الح شاااكوى 
  .14142م  اتفاقية  22

 في الميثاق ا  ن اذا كانت الدولة المخالفة  رفاحالة ا مر الح مجلل حقوق اإلنسااااااااااااا ا  أيضاااااااااااا للجنة ويمك 
 الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية وفي  روتوكولق االختياري ا ول.

 .ا  تقريألن اإلجراى المتألع هو نفسق يكو  الحالتي ،في كلتا و 
احب ثم يجب تقديم المعلومات المتعلقة بص ال كوى،يجب أن يظهر العنوان الدقيق للعضاو في  داية  أوال ،

إذا لم يك  مقدم ال الغ هو الضااااااااااااحية يجب اإل الغ ع  المعلومات و  الضااااااااااااحية،ال الغ وكذلت معلومات 
 المحلية التي تم ممارستها. والمواد التي تم انتهاكها وس ل االنتصاف المعنية،المتعلقة بالدولة 

ي وعرض الحقائق ف أخرى؛يجب تحديد ما اذا كانت الحالة نفساااااااااها قد ع رضااااااااات علح هيئة و نية  أخير ا،
 . كوى ال

عذيب ت اإلجراى م  ق ل الجهاز الذي ساايحدد ما اذا كان هناكهذا بعد  ايتم تقديمه شااكوى ساايتم فحص أي 
 .هم ملممة بمنح تعويس كاف للضحيةلدولة المتقد تيون ا، وفي حال كان هناك تعذيب فأم ال

ر ا ثالذي يفرغ اإلجراىات م  مضاااااااااامونها هناك الح هذا التضااااااااااارب  باإلضااااااااااافةفي نهاية الملاف فونق 
، حيااث ال يعااد م  حق ا فراد التقاادم التي ت ااديهااا كاال دولااة و نيااة علح هااذم اإلجراىات الماادمر للتحفظااات

القضااااااى الو ني الذي يكون في أ لب الحاالت خاضاااااعا لساااااللان  بأي شاااااكوى أمام اللجنة وال يألقح ساااااوى 
 الدولة التي ارتي ت التعذيب.

                                  
يروبي، ، أعمال ممتمر لجنة الحقوقيي  الدولية، ن"مألاي: "تقرير تمهيدي ع  الميثاق ا فريقي لحقوق اإلنسان وال عوبكيألا  1

 .42،  . 1415كانون ا ول  4الح  2في الفتر  م  
 نموذج شكوى  gwww.unhchr.or راجع مكتب مفوض ا مم المتحد  السامي لحقوق اإلنسان:2

http://www.unhchr.org/
http://www.unhchr.org/
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المطلب الثاني: األثر السلبي للتحفظات على فعالية القواعد الدولية 

 المناهضة للتعذيب

 ، دالتحفظات هي اآلفة التي ا تلي  ها القانون الدولي لحقوق اإلنساااان،  نها تقضاااي علح الغايات المن اااو 
خالل الممتمر العالمي لحقوق اإلنسان   نذاك،كما اعترف السايد بلرب  الي، ا مي  العام لألمم المتحد  

 .14431في عام 
 التحف  بااأنااق :أالثااانيااة الفقر  في مااادتهااا  1464أيااار  23ت عرِ ف اتفاااقيااة فيينااا لقااانون المعاااهاادات الممرخااة 

ق أو و تصااادق أو تق ل أو توافتصااادرم دولة عندما توقع أ تساااميتق،اعالن انفرادي، مهما كانت لااايغتق أو "
في   تهادف بموج هاا الح اسااااااااااااااتألعااد أو تعديل ا ثر القانوني لألعس أحكام المعاهد معااهاد ،الح  تنضاااااااااااااام

 "تل يقها علح تلت الدولة
 خصااولااية  فيأوال   ساانألحثللتحفظات علح الصااكوك المتعلقة بالتعذيب ب ااكل كامل،  ساال يلفهم ا ثر الو 

لتعذيب لعام مناهضة االتحفظات في اتفاقية  في وثانيا ،التحفظات علح مواثيق حقوق اإلنسان ب كل عام، 
1414. 

 خصوصية اتفاقيات حقوق اإلنسانالفرع األول: 

فون مراقألة  اإلنسان،عندما يتعلق ا مر بالصكوك المتعلقة بحقوق  حتحامكانية ا داى تحفظات ألالر م م   
لالعتراضااااااااااات المحتملة م  ق ل  المر هذم  يكون متروكا  ال  منها؛ن المعاهد  والغرض توافقها مع موضااااااااااو 

 .وإنما يجب أن يتألع نظام قانوني خا  ،معاهد الالدول ا  راف ا خرى في 
 التحفظات إبداء إمكانية أوال:

  يجااب ولي ،حقوق اإلنساااااااااااااااان  ير مق ولااةمعاااهاادات يمكااد العااديااد م  الفقهاااى أن التحفظااات علح أحكااام 
، ساااااناق للصااااكوك الدولية لحقوق اإلناالعتراف بأن للتحفظات فائد  معينة  نها تساااامح بق ول واسااااع النل

وت اااجع علح انضااامام عدد أك ر م  الدول التي تحترم ، ات التصاااديقإمكانية ا داى تحفظات تساااهل عمليو 
 . 2 وجق عام االلتمامات المنصو  عليها

                                  
في قضية  1444ت ري  الثاني  2نقال  ع  جيرار كوهي  جوناثان: قرار لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحد  في  1

 . Rn ° 6-9 / 2000 .  ،213كينيدي ضد ترينيداد وتوبا و؛ تحفظات علح ال روتوكول االختياري ا ول في 
2 William A. SCHABBAS : les réserves des Etats-Unis d'Amérique au pacte interational relatif aux 
droits civils et politiques en ce qui a trait à la peine de mort, in R.U.D.H. N°4-6, 1994, P.140. Aussi 
non moins pertinent : Obs. Générale n°24 (52) para 4, www.un.org. 
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ي للب الحصاااااول علح عضاااااوية عدد   خر،أكثر م  أي مكان  ساااااان،اإلنفي مجال حقوق فونق  ذلت،ومع 
وهذا هو السااااااااا ب في أن العديد م  االتفاقيات الخالاااااااااة بحماية ، إن أمك  جميع الدولو  الدول،أك ر م  

 حقوق اإلنسان ال تحظر امكانية ا داى تحفظات.
  االلتمام المهينة بومكانية التهرب مكما اعترفت اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة والعقوبة الالانسانية أو 

وذا لم يتم فااا اري،( المتعلقتي  بااااإلعالن االختيااا22و 21، كماااا هو الحاااال في الماااادتي  ) ألعس أحكاااامهاااا
 (.22م  ا فراد )الماد   وال ال ات( 21الدول )الماد    كاوى م فل  تتمك  اللجنة م  فحص ال اجراؤها،

تحف  علح ال ،االتفاقيةهرب م  االلتمامات المنصااااااو  عليها في لهذي  االحتمالي  للت ،يجب أن نضااااااي 
 كل يب بالذي سايمنع اللجنة م  اجراى تحقيق ساري في أراضاي دولة  رف حيث يمارب التعذ 21الماد  
والتي بموج ها، أي نمان  ي  دولتي  أو أكثر م  الدول ا  راف ب اااااااااااأن تفساااااااااااير أو  32 والماد ، منهجي

ال يمك  تسااااااويتها ع   ريق التفاوض سااااااي عرض علح التحكيم  ناى  علح  لب واحد  تل يق االتفاقية التي
 أو محكمة العدل الدولية. منهم،

هو الذي ساااايمكنها م  أن تيون وساااايلة  ،22المنصاااو  عليق في الماد   باللجنة،فون االعتراف  وبالفعل،
مان لهذم ت ي  أنق ال يوجد ضاااااااااااااالذلت ي ،الحقوق المعترف  هاا في االتفااقياةلالنتصاااااااااااااااف الفردي في تنفياذ 

 . 1الحقوق بالذات
مجرد أن ب ا  يها في االتفاقية ل  يكون موجودأن هذا الضمان للحقوق المنصو  علوال مندوحة م  القول ب

أنق في  اذ عنهم،تصااااااااااألح اللجنة  ير مختصااااااااااة  تلقي وفحص ال ال ات المقدمة م  ق ل ا فراد أو نيابة 
 .2"والضمان الدولي الحترام هذم الحقوق شيى  خر شيى،قانون الحقوق  ،اعالن حقوق اإلنسان الدولية"

وينل ق  ،لخا  بالحقوق المدنية والسياسيةتوجد امكانية ا داى تحفظات  يما يتعلق بالعهد الدولي اأنق كما 
ق ا فريقي لحقوق اإلنسااااااااان ( والميثا15ال اااااااايى نفسااااااااق علح االتفاقية ا وروبية لحقوق اإلنسااااااااان )الماد  

 ب.وال عو 
 التحفظات توافق من التحقق ثانيا:

الح حد ما  احترمتالتحفظات التي أ ديت حول معاهدات حقوق اإلنسااااان  ان م  خالل الممارسااااة يتضااااح
 توافق فيلتحقق اع  المكلفة اإلشااااااااااااااراف علح الصاااااااااااااات هي المساااااااااااااامولة الهيئة  باعتألار أن خا نظام 

                                  
بحقوق اإلنسان نفل المالحظة علح ال روتوكول االختياري ا ول  يما يتعلق بالحقوق الوارد  في وقد أ دت اللجنة المعنية  1

 14-13( § 52ج ) 24الميثاق. رقم 
2 SUDRE,F: 41 .  ،المرجع السا ق  
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 ن القانون الدولي لحقوق اإلنساااااااااان ، 1أن ينتهجقفي الصااااااااات  واجبمع الغرض والاالعتراض أو التحف  
حق موضاااوعي يصااانف علح أنق اذ أن حقوق اإلنساااان تساااتند الح  يختلف ع  القانون الدولي اليالسااايكي

لذلت فهي مرتأللة م  حيث الم دأ ، 2نسااااااااانت ااااااااير حقوق اإلنسااااااااان الح الهوية العالمية لإلو  ،قانون دولي
فون المعاهدات التي تعل  ع  حقوق  ثم،وم  ، 3الأل ري  يائ للعالم في مختلف أنحاى البالخالية الواحد  

لدول والتي تعني توحيد السااااااااااااالوك تجام جميع ا فراد علح ااإلنسااااااااااااان تهدف الح ان اااااااااااااى التمامات مللقة 
 .4الخاضعي  لوالية الدول ا  راف

، علح ا  حفظة التي أ دت تا يتعلق بالدولال يعتماد دخول اتفااقياة حقوق اإلنسااااااااااااااان حيم التنفياذ  يم وباالتاالي
ال ينألغي أن و  الموافقة الصاريحة أو الضامنية للدول ا خرى،  ل علح الهيئة اإلشرا ية لاااااااااااااااالتفاقية المذكور 

 يكون لالعتراض علح تحف  علح معاهد  حقوق اإلنسان أي أثر.
ب ااااااااااأن  24مناسااااااااااألة في تعليقها العام رقم  كانت لجنة حقوق اإلنسااااااااااانوم  هذا المنظور فون ممارسااااااااااة 

أثناى الدور  الثانية  1444ت ااااااااااااااري  الثاني  2المعتمد في  االختياارياة،التحفظاات علح العهاد وبروتوكوالتاق 
 ،اف وأ راض الميثاق وبروتوكوالتقتحدد لجنة حقوق اإلنسااااااان ما ي ااااااكل أهد، اذ 5والخمساااااي  للجمى الثاني

أي تحف  علح العهد أو  روتوكوالتها، وهي تعليمات  عليها يعلي الخصاااااااااااااائص التي يجب أن يكون وبما 
 ، حيث ال ينألغي للدول أن ت دي عددا مفر ا م  التحفظاتتحفظات ادخالالتي تعتمم  دولدقيقة بالنسألة لل

بحيث ينصاااااب ق ولها في الواقع علح عدد محدود م  التمامات حقوق اإلنساااااان وذلت أيضاااااا حساااااألما أكدتق 
بأن  1451ياة التحفظاات علح اتفااقياة منع جريماة اإلباد  الجماعية لعام محكماة العادل الادولياة في قضاااااااااااااا

أبللت لجنة حقوق تع ر ع  القانون الدولي العام، وقد  1464أحكاام اتفااقياة فييناا لقاانون المعاهدات لعام 
 .6علح ال روتوكول االختياري ا ول 1اإلنسان تحف  ترينيداد وتوبا و علح الماد  

                                  
1 Gérard COHEN-JONATHAN : la décision du comité des droits de l'homme des Nations-
Unies du 2 novembre 1999 dans l'affaire Kennedy contre Trinité-et-Tobago ; des réserves 
au premier protocole facultatif In Rn° 6-9/2000,P.209. 
2 Mazyambo, Makengo, KISALA .4 .  ،المرجع السا ق  
3 F. SUDRE م ار لق م  ق ل ،M. M. KISALA :12 .  مرجع سا ق   
4 COHEN JONATHAN, Gérard .224   ،المرجع السا ق :  
5 Texte publié en anglaisdans la revue HumanRights Law journal, 1994, vol 15 n°11-12 
pp.464-467 
6COHEN-JONATHAN, GERARD: the decision of the United Nations HumanRightsCommittee 
of November 2, 1999 in the Kennedy v. Trinidad and Tobago. Reservations to the first 
optionalprotocol, pp. 209-217. 
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مناهضااااااااااااااة التعذيب هذم العملية للساااااااااااااايلر  والحكم علح مدى توافق مختلف  وناأمل أن تخصااااااااااااااص لجنة
عذيب لتيجب االعتراف بأن عمل لجنة مناهضاااااااااااااة ا، ر م أنق ت التي أ دتها بعس الدول ا  رافالتحفظا

 ا .يث أنها ل  تحقق الهدف أ دا  بحفي هذا المجال سيكون لعأل
وهي ضااامان تمتع ا فراد بالحقوق المنصااااو  عليها في  اللجنة،فون الع ألة الرئيساااية أمام مهمة  وبالفعل،

المنصاااااااااو   فون اإلعالن االتفاقية، ال تيم  بالمعنح الدقيق لليلمة في تحف  يمك  التحكم  يق بساااااااااهولة
ة م  ا فراد، هو اعالن لالعتراف باختصاااااااا  اللجنة في النظر في ال اااااااكاوى المقدم 22عليق في الماد  

وارد  ر  يري دو كصااات  خ الذي االتفاقية دون الااادار هذا اإلعالنضااام الح يمك  لدولة أن تن،  اختياري 
نص االتفاقية واإلعالن االختياري الذي يمنح الموا ني   مختلفان: وهاذان باالتاالي شاااااااااااااايئاان ،في االتفااقياة

الخاضاااااعي  للوالية القضاااااائية لدولة  رف امكانية االساااااتمان اليهم م  ق ل اللجنة في حالة انتهاك حقوقهم 
مثااال ال روتوكول االختيااااري ا ول للعهاااد الااادولي الخاااا  باااالحقوق المااادنياااة  االتفااااقياااة،المعترف  هاااا في 

 والسياسية. 
م  خالل االسااااااااااتفاد  م  امكانية ا داى التحفظات، قامت العديد م  الدول ا  راف في اتفاقية مناهضااااااااااة 

اما بو داى تحفظات أو اعالنات مألاشااااااار  أو  التعذيب والمعاملة والعقوبة القاساااااااية أو الالانساااااااانية أو المهينة
معظم  مما أفرغ م  ا فراد  ااااااااكاوى وبالتالي رفس ال ،22امتنعت ع  الاااااااادار اإلعالن االختياري للماد  

 .م  مضمونها الضمانات الوارد  في االتفاقية
 

 4891الفرع الثاني: التحفظات على اتفاقية 

، م  المهم تقييم   يعة التحفظات والدول ا  راف التي ق ل دراساااااااااااة عواقب هذم التحفظات علح االتفاقية
 قامت بصيا ة هذم التحفظات.

 المتحفظة الدول أوال:

دولة علح اتفاقية مناهضااااااة التعذيب و يرم م  ضااااااروب المعاملة أو العقوبة / 112/ حتح اآلن لااااااادقت
تعذيب لجنة مناهضة الل القضائيختصاا  االدول علح بعس وافقت و  المهينة،القاساية أو الالانساانية أو 

 (.22)الماد   لتلقي ودراسة ال ال ات المقدمة م  ا فراد ونيابة عنهم
ظااات تجميع هااذم التحفيمك  ، و االتفاااقيااة تحفظااات مختلفااة ومتنوعااةأ اادت العااديااد م  الاادول ا  راف في و 

عالنااات أو اإل التحفظااات اذ فرضااااااااااااااات دول بعس  يمااا يتعلق بااا حكااام المختلفااة لالتفاااقيااة ا  المختلفااة معاا
فون  ،16والماد   3 يما يتعلق بالماد  ا ولح، و تعري  التعاذيب الوارد في الماد   التفساااااااااااااايرياة  يماا يتعلق 

 ا .تفسيري ا  تحد  وحدها هي التي ألدرت اعالنالواليات الم
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 تحفظات علح دولبعس الأ دت ، و 14تحفظات تمل محتوى الماد   دول أ ادتم  نااحياة أخرى، هنااك و 
 علح أي حكم م تتحف  أما قلر فهي ، دول كثير  تحفظات فقد أ دت 32 يما يتعلق بالماد  ، و 22اد  الم

  .أحكام االتفاقية يتعارض مع تعاليم ال ريعة اإلسالمية والدي  اإلسالمي
 4891 اتفاقية على التحفظات نتائج ثانيا:

ل ظات، هل االختصااااا  يعود الح الدو  يما يتعلق بصااااحة التحف ال دايةان الساااامال الذي يلرح نفسااااق منذ 
اعترف ، و 1ةاالتفاقيالتي تم ت اااااااكيلها لمراقألة تل يق  لجنة مناهضاااااااة التعذيبا  راف في المعاهد  أم الح 

 هاا مجلل حقوق اإلنسااااااااااااااان  يماا يتعلق بااالتفااقياة وبروتوكوالتهاا، وهي هيئاة مراقألة يجب أن تعرف مدى 
اف أو عدم اعتراضاااااااااها ليل وم  ثم فون اعتراض الدول ا  ر ، فهالوظائالتمامات الدولة م  أجل االمتثال 

ند فحص ، فعااااوحدها التي تق ل أو ترفس التحفظ ا مر متروك للجنة مناهضة التعذيب، وهي، فلق مفعول
 لااب فردي يجااب أن ت اات في أثر وماادى التحف  م  أجاال تحااديااد مق وليااة الللااب، ويجااب أن تحترم أي 

ل هيئة استئناف كيوبهذم اللريقة فق  ستتمك  اللجنة م  تحقيق هدفها، وهو ت ،  راف استنتاجقالدول ا 
لح أفراد لجنة مناهضااااااة التعذيب يميل كل عنالاااااار ا ولااااااول ال ااااااكوى   ن اسااااااتحالة ،لضااااااحايا التعذيب

 الضمانات التي نصت عليها االتفاقية.
، 2ةتح في حالة اللوارئ الو نيهي جمى م  فئة أحكام الميثاق التي ال تخضع لالستثناىات ح 1ان الماد  

يصنف  المفهوم الذييتناقس مع هذا  ،22وال سيما الماد   ،1414وهكذا فون   يعة بعس أحكام اتفاقية 
هي  1414وهذا هو الساااااا ب في أنق ينألغي القول ان اتفاقية  ،ضاااااام  ا حكام اإلجألارية والمللقة 1الماد  

 ي  ا ساسية.كمنصة للدول وديألاجة للقوان يقدماعالن بسي  
علح الر م م  الدعاية التي تدور حول  لجنة مناهضة التعذيب، أن هذا،في ضوى كل  قولق،أقل ما يمك  
لح اكت اااف أفعالها عما تقتصاار  ا   الأل منها، اذانت تتوقع تحقيق المهمة التي ك م  نجح بعدتأن االتها لم 

حالة كل ضااااااااااااااحية م  أجل منح دراسااااااااااااااة  علح   ير قادر  ا،  نهأو ذاكاالنتهااكات م  ق ل هذا اللرف 
 مرونة مفهوم سااياد  الدولة أو اساااى ، فهو متعلق بللجنة كممسااسااة ا  قد ال يكون ا مر متروكو  ،تعويضااات

 ، يةلفرد التي ت كل العوائق الح ياستخدام م دأ االختصا  الحصري للدول علح حساب الحماية الدولية ل
م م  خالل اعاد  تحديد دورها كهيئة مساااااااااااااامولة ع  معاقألة لي  اللجنة سااااااااااااااتيون قادر  علح عكل االتجا
 اليرامة اإلنسانية.  علحجريمة هي م   ي  أكثر الجرائم قسو  وخلور  

                                  
1COHEN-JONATHAN, Gérard .212   ،المرجع السا ق   

م  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، انظر مقدمة اتفاقية مناهضة التعذيب  5م  االتفاقية مستمد  م  الماد   1الماد   2
 4الفقر  
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لتعذيب ال ة المناهضق في حالة العمل الحالية، فون اآللية الحالية ال  د م  التنويق الح أنبعد هذا التحليل، 
في مواجهة هذا الوضع، م  الضروري ادخال ، و 1هذم الجريمةترق الح مستوى توقعات العديد م  ضحايا 

يجب أن كما  ،الظاهر  هذم اسااااتراتيجيات أخرى لتصااااحيح العيوب التي تم تحديدها، وبالتالي القضاااااى علح
حقوق القانون الدولي ل وتجنألق اليالساااااااايكي،يقتصاااااااار م دأ السااااااااياد  الحصاااااااارية للدول علح القانون الدولي 

 اإلنسان.
  

                                  
: تعت ر أن حدود أجهم  ا مم المتحد  متأللة في المجال الذي تنتمي 113-112السا ق،  .  دورمينفال، أ نيل، المرجع1

 اليق، أي القانون الدولي العام.
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 :الثانيالفصل 

 التعذيب ودور القضاء الوطني في تنفيذها مناهضةاستراتيجية 

في  قا ياالرادعة عان الهدف ا ساسي لمناهضة التعذيب هو منعق، و الألا ما تف ل القواعد القانونية  ير 
 ظرية،الن م  الناحية سد الثغرات م  الناحية العملية، وفي عدم مواك تها لتلورات الوقائع وا حداث الجارية

ال سيما عندما نعلم أن أفعال التعذيب  الألا ما ترتيب م  الدول وتحت رعايتها بما يجعلها محا ة بمميد 
 م  السرية، فهل حققت وتحقق القواعد القانونية الناظمة لجريمة التعذيب أهدافها. 

 : المبحث األول

 ناهضة التعذيبم استراتيجية

عنصر أساسي في مناهضة التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو الالانسانية  وه ردعيان فعالية النظام ال
ح الفجو  م قليال  عليركتم التإن الوضااااااااااااع الحالي  يما يتعلق  هذم المسااااااااااااألة مقلق للغاية، اذا ، و أو المهينة

ب كل  ريمةالج ةمناهضالموجود   ي  كثر  المعاهدات الدولية والممتمرات العالمية الي رى وعدم فعالية  لية 
 .عام والتعذيب ب كل خا 

السااااااتراتيجيات الجديد  التي ساااااايتم وضااااااعها الح نقلتي  أساااااااساااااايتي ، وهما: الخروج م  أن تتلرق ايجب 
 المناهضة المحلي م  جهة أخرى.  دور الركود الحالي م  جهة، وتعميم

 محاوالت إحداث آلية دولية لمنع التعذيباألول: المطلب 

مة هذم وينألغي تقييم مدى مالى، تم اتخاذ بعس اإلجراىات وواقعية ديناميكية أكثر عذيبلجعل مناهضة الت
 عاد  النظر فيها.ا التدا ير المتوخا  ق ل النظر في التدا ير ا خرى التي ينألغي 

 مشاريع اللجان الفرعيةالفرع األول: 

ون أحدث اال تيارات  وضاااع م ااار وتتعلق ، ضاااد التعذيب عمللم تتوقف ا مم المتحد ، منذ ان اااائها، ع  ال
وإشاااااااراك هيئات ا مم المتحد  الح جانب لجنة مناهضاااااااة التعذيب  1414 روتوكول اختياري التفاقية عام 

 في مناهضة الجريمة.
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ولفهم مألادر  ا مم المتحد  الجديد  هذم فهما  كامال ، ساانحلل أوال  محتواها ق ل أن نالح  عيوبها في تحقيق 
 الغايات المن ود .

 اإلصالح مضمون أوال:

، عذيبالتفاقية مناهضااااة الت ان الهدف الرئيسااااي، ان لم يك  الهدف الوحيد لم اااارون ال روتوكول االختياري 
 م  ال روتوكول. االولح هو منع التعذيب في أماك  االحتجاز، كما يتضح م  الديألاجة والماد 

وستقوم اآلليات الوقائية الو نية  (12الح  5سيتم ضمان تنفيذ هذا المنع م  ق ل لجنة فرعية )المواد م  و 
يجوز للجنة الفرعية و ليات الوقاية لااااااااااايا ة و  (23الح  11بمسااااااااااااعد  اللجنة الفرعية الدولية )المواد م  

 (./ب14و /أ 11توليات لعناية الدول التي تمت زيارتها )المواد 
لقواني  الت ريعات النافذ  أو م اريع اكما تتمتع اآللية الو نية بصالحية تقديم مقترحات ومالحظات ب أن 

وم  شاااأن اإلساااناد، اذا ألاااألح سااااري المفعول، أن يجعل القواني  الو نية  (/ج14في هذا المجال )الماد  
اهضاااااااااة لجنة من عتراف االوقد يمدي ذلت الح  ،للدول المعنية متوافقة مع القانون الدولي لحقوق اإلنساااااااااان

لتلقي وفحص ال اااكاوى الفردية م  الدول ا  راف التي لم تصااادر  1414م  اتفاقية  22التعذيب بالماد  
 هذا اإلعالن بعد.

االعتراف بالضاااااااامانات التي م  شااااااااأنها تعميم عمل أعضاااااااااى اللجنة الفرعية والمتعاوني  معهم في وهناك 
بعي  التا م  يقوم بالت ليغ م يتم تعميم الحماية لصاااالح كما ( 11و 14اآلليات الو نية ومنحها )المادتان 

يمك  أن م  ال روتوكول الملحق بااتفااقياة منااهضااااااااااااااة التعذيب، و  (21( و )مااد  15للجناة الفرعياة )مااد  
 ،وتمدي الح اإلفالت م  العقاب ا  نادر  جدتيون عندما  ،ا دلةتسااااااااااااعد هذم الحماية في الحصاااااااااااول علح 

 ضحايا التعذيب في المحكمة.لذلت م  المأمول أن تقدم اللجنة الفرعية لمصادر المعلومات خدماتها ل
وم  اإلجراىات الفعالة التي نص عليها ال روتوكول امكانية ن اااااااار التقرير الساااااااانوي للجنة الفرعية وااللتمام 

يمدي  يق الدعاية لدولة ما كحامية جيد  أو سااااااااايئة لحقوق  ، بما ن ااااااااار التقارير السااااااااانوية ل ليات الو نية
 .من وذ دولة أو تدميرها وجعلها إلح تقوية المكانة الدولية للو اإلنسان 

تتحمل الدول ا  راف النفقات المترتألة علح أن االة حيث علح عكل ما هو منصااو  عليق في االتفاقية 
م  الممكد و  ،اللجناة، فاون ا مم المتحاد  هي التي تتحمال النفقاات النااتجاة ع  عمال اللجنة الفرعية للوقاية

 اللية ع  الدول ا  راف.أن  ريقة التمويل هذم ستجعلها أكثر استق
ي سااااااامح بأي  وال م  المخل  ان ااااااااى لاااااااندوق خا  لمسااااااااعد  الدول علح تحساااااااي  ظروف االحتجاز،و 

 ،يمك  للادول ا  راف تاأجيال معظم التمامااتها بموجب هذا ال روتوكول، اال أناق تحفظاات علح ال روتوكول
 الي، وبالتلمعنية الح ال روتوكولقد يصاااااااااال هذا التأجيل الح خمل ساااااااااانوات م  تاريخ انضاااااااااامام الدولة او 

 دا . وب كل ملموب، فون تمتع الضحايا المحتملي   تدا ير الحماية الوارد  في ال روتوكول ل  يكون 
َّ
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 اإلصالح حدود ثانيا:

 :في التحليل، اإللالح الناتج ع  ال روتوكول االختياري بق عيألان أساسيان
ق انللفقد  معاقألة م  أجل ردن الجريمةالأي أن الهدف ل  يكون  ،، اقتصااااااااار اإللاااااااااالح علح الوقايةأوال  

مقتنعون بضااااااارور  اتخاذ تدا ير أخرى لتحقيق أهداف اتفاقية "واضاااااااعو ال روتوكول االختياري م  مالحظة 
قيق هذم . ولتح"مناهضااة التعذيب و يرم م  ضااروب المعاملة أو العقوبة القاسااية أو الالانسااانية أو المهينة

في  ،ت التي تفتقر الح تحقيق أهداف االتفاقية، فم  الضاااااروري بحساااااب واضاااااعي االتفاقية، المنعاإلجراىا
 . 1حي  أن االتفاقية نفسها لديها العديد م  التدا ير الوقائية

وهاااذا يعني أن التااادا ير الجااادياااد  التي يلرحهاااا ال روتوكول االختيااااري ل  تحقق أهااادافهاااا اال اذا وفق  تم 
م  ال روتوكول  22ال ال سااااااااااايما أنظمة اإل الغ الدوري والتدا ير المحدد  بالماد  فعاساااااااااااتخدامها ب اااااااااااكل 

والمتعلقة بالحصااول علح المعلومات ب ااأن ا شاااخا  المحتجمي  وأماك  االحتجاز و ريقة معاملة همالى 
ير  ا شااااااااخا  وحرية اختيار أماك  الميار  والحق في اجراى اتصاااااااااالت مع اللجنة الفرعية و يرم م  التدا

 ناهضاااااااااااةموا كثر فائد  هو ى، اال أنق علح ا قل قد تيون بمثابة دليل أمام القضااااااااااااوالتي  الجدير  بالثناى
يمك  أن  وحدم هو الذي ، فتد ير المناهضةالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاساية أو الالانساانية أو المهينة
 .والتث ي  ، والتخوي ، واإللالح، والتعويسيقلل م  هذم الجريمة  نق لق وظائف عديد ، وهي : الثني، 

 ،، في هذا ال روتوكول هو مجال عملق المحدود للغاية: أماك  االحتجازثم، فون العيب ا ساااااااااساااااااااي الثاني
االعتقاد بأن التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاساااااية أو الالانساااااانية أو المهينة ال يمك  أن ترتيب اال حيث 

رائم لي  ج، لتعرض للتعذيبعااد  ما ين ااااااااااااااأ فيها احتمال ارات االعتقاال هي فت، وإن كاانات في السااااااااااااااج 
 اتممارساااااااليسااااااات م   و يرها م  جرائم التعذيب االعتداى الجسااااااادي والتعذيب النفساااااااي واإلذالل الجسااااااايم

 . 2حألل ا شخا  المحرومي  م  حريتهمبو يرهم م  المتور ي   فق  موظفي السج 
وب المعاملة أو العقوبة القاسااية أو الالانسااانية أو المهينة في كل مكان يرتيب التعذيب و يرم م  ضاار فقد 

اإلهانات التي يمك  مقارنتها بالمعاملة الالانسانية أو فوفي أي وقت: في المنمل، في العمل، في المدرسة، 
 ، وقد يرى في ال ااااااااااااااارن علح ساااااااااااااا يل المثالأو امة، المهيناة تيون أكثر خلور  اذا حدثت في ا ماك  الع

الألعس ان اجألار العمال أو الموظفي  علح تلقي عالج أو لقاح معي  ضااااد فايروب ما تحت  ائلة اللرد 
 م  العمل أحد أشكال المعاملة الالانسانية أو التعذيب المعنوي.

                                  
علح ، ىس ال لدان ولينها لم تحقق أي شي ليات مختلفة ش يهة بما هو موجود بالفعل في ال روتوكول االختياري في بع 1

الممرخ  42/1454لحقوق اإلنسان في الياميرون، التي تم ان اؤها بموجب المرسوم رقم س يل المثال، بالنسألة للجنة الو نية 
 ، هذا هو الحال.1442ت ري  الثاني  1
علح س يل المثال ح يقة تعريس الفتيات لخلر الختان هو انتهاك لألحكام التي تحظر التعذيب و يرم م  ضروب المعاملة  2

 .1446حميران  12، و المهينة: الق لي. اداري ليون قاسية أو الالانسانية أأو العقوبة ال
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ا ك ير   ، قدحصاااااار اإلجراىات في أماك  االحتجاز فقوبناى عليق فون  ي  م  الضااااااحايا المحتمل ا  يحرم عدد 
عمل م  أعمال  قبارتياب ي  ااااااتمناهضااااااة أي شااااااخص،   يعي أو قانوني،  وإن ،م  التعذيبم  الحماية 

يميد  أن، وحدم يمك  التعذيب و يرم م  ضاااااااروب المعاملة أو العقوبة القاسااااااااية أو الالانسااااااااانية أو المهينة
 الوعي بالجنا  المحتملي  لهذم الجرائم.

 
 في مناهضة التعذيب: مشاركة جميع هيئات األمم المتحدة الفرع الثاني

ولفهم م ااركة ا مم المتحد  ب اكل أفضال في القضااى علح التعذيب، م  الضروري أوال  تحليل اإلجراىات 
 المتخذ  ق ل تقييم اآلثار.

 اإلجراءات أوال:

يعد القضااااااااااى علح ممارساااااااااة التعذيب في العالم أحد التحديات الرئيساااااااااية التي شااااااااارعت ا مم المتحد  في 
م  أجل ضاااامان الحماية اليا ية للجميع م  التعذيب و يرم م  ، و نوات قليلة م  ان ااااائهامواجهتها بعد ساااا

ضااااااروب المعاملة أو العقوبة القاسااااااية أو الالانسااااااانية أو المهينة، اعتمدت ا مم المتحد  علح مر السااااااني  
ت اسااااااااااااااتااأنفااولي  مع مالحظااة عاادم تمكنهم م  تحقيق ا هااداف المحاادد ، ا ، معااايير قااا لااة للتل يق عااالمياا

علح ساااا يل المثال، اسااااتمرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااان، وهي الهيئة المسااااامولة ع  ف ،المنظمة العمل
التي تحظر التعذيب لتمكي   1اإلشاااااااااراف علح العهد، في تلقي وفحص ال اااااااااكاوى المتعلقة بانتهاك الماد  

 وقدام جميع حقوق اإلنساااااان، م  الناب م  االساااااتفاد  م  خدماتها في هذا المجال، وب اااااكل ع عدد أك ر
 الع ألات التي تفرضااااها التحفظات علح لااااكوك حقوق  بق تيساااار ا  ساااانوي ا  أعدت لجنة حقوق اإلنسااااان تعليق

علح حتح ل ق ت 1بأن الماد   تم االعترافوهكذا  ،تفسر أيضا مفهوم التعذيب علح نلاق واسعو  اإلنساان
م   دب ااااااااااااااكاال يحاايجااب أن تتم  ة بلرق التنفيااذ، اذيتعلق االمر في هااذم الحااالااالمحكوم عليهم باااإلعاادام، و 
 .1المعانا  الجسدية والنفسية

تم و  2222لعام  31، بالتقرير رقم في مناهضة التعذيبا  حقوق اإلنسان ممخر اللجنة المعنية بكما شاركت 
ر الحكومات بأن العقوبة الجسااادية التي يتعرض لها ، وهو يذك ِ 2222نيساااان  22ت نيق  دون تصاااويت في 

. المعاملة القاساااااية أو الالانساااااانية أو المهينة أو التعذيبالتهديدات بالقتل يمك  ت ااااا يهها ب  فال وكذلت ا
ويولي القرار أيضا بأن يتم النظر في االدعاىات المتعلقة بأعمال التعذيب أو  يرم م  ضروب المعاملة 

 ختصاااااة،المأو العقوبة القاسااااية أو الالانساااااانية أو المهينة دون تأخير وبكل حياد م  ق ل السااااللة الو نية 
ت كما يعود الح م كلة اإلثألا، إلنسانحقوق اوهو أساب ضمان  ،س ل االنتصاف فعاليةكلة مما يلرح م 

                                  
  / UN CCPR / C / 21 / Rev / 1Add، الوثيقة44الدور   22المالحظة العامة رقم  1
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الدائمة ويللب حماية جميع ا شاااااااااخا  الذي  يقدمون معلومات ع  أعمال التعذيب و يرم م  ضاااااااااروب 
 المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة. 

  ال ااااااكاوى الفردية واالمتنان ع باختصااااااا  اللجنة لتلقي وفحصوتدعو اللجنة الحكومات الح االعتراف 
ات ترحب اللجنة بون اااااااى لااااااندوق ا مم المتحد  للت رع وأخيرا   ،ا داى تحفظات  يما يتعلق بأحكام االتفاقية

كما تثني علح اإلجراىات اإليجا ية التي اتخذها ا مي  العام لصااااااااااااااالح منع التعذيب  التعذيب،لضااااااااااااااحايا 
 .لق اجتماعيا  وإعاد  تأهي

 التصرفات هذه حدود ثانيا:

 ،االجتمااعياة المتمثلاة في جريماة التعاذيب آلفاةكال هاذم ا عماال مثير  لالهتماام م  حياث أنهاا تي ااااااااااااااف ا
ون ف ذلتولي  علح الر م م   م،في مجتمعاات مختلفاة حول العال ا  تظهر أن أعماال التعاذياب تحادث يومياو 

 ،  محكوم عليها بالف ااااااااال  نها بالياد تمل السااااااااا ب الجذري للظاهر هذم اإلجراىات المختلفة لألمم المتحد
في الواقع اذا اسااااتمر التعذيب و يرم م  ضااااروب المعاملة أو العقوبة القاسااااية أو الالانسااااانية أو المهينة، ف

والعديد م  العنالااااار تسااااااهم في  ،، ملمئنون الح عدم معاق تهمجراميةفذلت  ن مرتي ي هذم ا عمال اإل
لح ع أدلةعدم وجود و وجود ساا ل انتصاااف فعالة ، ال ساايما عدم الجرائم مثل هذم ت م  العقاب علحاإلفال

 واضحة.  الألة ت دوالر م م  أن االدعاىات 
 ىا جدسااايكون م   ، اال أنقومع ذلت، فون جميع اجراىات ا مم المتحد  أولاات فق  بخلق هذم ال اارو 

يمك  ث الجريمة، حي هذم ر ملموسااة للمساااعد  في القضاااى علحأكثر بكثير اجألار الدول علح اعتماد تدا ي
 .ال تتقيد بوجراىات الضمانات الفعالة ضد التعذيبأو دولة حكومة  علح س يل المثال عمل

 

 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسانتطبيقات في ضوء : الثاني المطلب

تظل محكمة سااااتراساااا ورغ أكثر الممسااااسااااات  قيمدي تحليل القانون الدولي لحقوق اإلنسااااان الح مالحظة أن
 ذمه يجب أن تساااااااااتلهم الهيئات ا خرى أسااااااااالوبو محاربة هذم الجريمة، و  في مناهضاااااااااة التعذيب ا  ن اااااااااا 

 ن.المحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسا

لقد أتاح تلوير السااوا ق القضاااائية للمحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسااان معاقألة بعس السااالوكيات التي ي دو 
المملية  دضااا فمنذ الحكم الصاااادر في قضاااية ايرلندا ،تحميها ا حكام المختلفة التي تحظر التعذيب أنها لم

الذي يصااااف التعذيب بأنق "معاملة ال انسااااانية متعمد  تتساااا ب في  1411-21-11الصااااادر في المتحد  
  الماد كما أن ،الجريمة ب كل أفضل هذم ، تلور مفهوم االهتمام بمناهضاة1معانا  بالغة الخلور  وقاساية"

                                  
1CEDH,Ireland v. United Kingdom, January 18, 1978, Series A n ° 25 www.echr.coe.int 
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علح الحاالت التي ال تقع بالضرور  ضم  ما كان يدور في أذهان واضعي االتفاقية، أي  ايمك  تل يقه 3
 .1المواقف اليالسيكية لسوى المعاملة التي يعاني منها مقدمو الللألات نتيجة لعمالى الدولة

ي ف تقدم الملحوظتضم  ال في قضية سلموني ضد فرنسا، اتخذت المحكمة خلو  ،1444في عام ف وهكذا
" يما يتعلق ب خص محروم م  حريتق، فون استخدام القو  الجسدية الضرورية  قالت:الفقق ا وروبي عندما 

تيفلق  للحق الذي ا  م  حيث الم دأ، انتهاك للغاية لساااالوك ال ااااخص المذكور ينتهت كرامة اإلنسااااان وي ااااكل
 .2"3الماد  

ية أو نساااااااناإل ير المعاملة  ع نأى مصااااااللح التعذيب يأن  ضاااااارور  م  يتجلحهذا التلور الفقهي المهم 
م  االتفاقية ا وروبية لحقوق  3هذا التمييم الوارد في الماد  م  االتفاقية، و  3المهينة في تفسااااااااااااير الماد  

 ، سااايتم1414في اتفاقية  ا  اإلنساااان  ي  التعذيب والمعاملة الالانساااانية أو المهينة، وهو تمييم موجود أيضااا
جساادية  الحاق أضااراربالمعاملة الالانسااانية التي تتسا ب عمدا  في  ةخالاا جريمة أخرى اعتمادم لي اير الح 
المملية المتحد ، اعت رت المحكمة أن أساااليب االسااتجواب التي ايرلندا ضااد في قضااية ونفسااية بالضااحية، ف

في الواقع "، و الالانساااانية والمهينةاساااتخدمتها ال ااار ة ال ت اااكل أفعال تعذيب وإنما فق  "ممارساااة للمعاملة 
هدف الح توالمعاملة المهينة  ،ت اااير المعاملة الالانساااانية للممارساااات التي تسااا ب ال اااعور باليأب والدونية

 .3اذالل الفرد أمام اآلخري 
ولي  يمك  أن  ؛ا  جسدي ليل بالضرور  اكراها   الذي يتم تناولق في هذم الدراساة جرمم  المفيد توضايح أن ال

ان هذا التلور الفقهي المثير لالهتمام للمحكمة ا وروبية ، 4خلور  معينةبيس ب تأثيرات نفسية  فعاليكون 
لحقوق اإلنسااااااااااااااان هو الذي دفع جان مانويل الرالدي الح اعتألار أن المحكمة قد تراجعت خلو  الح الوراى 

ق حق وك  لت يديق أثناى في شاااااااااخص حرم م  حريتق بغير وج 3ماد  عندما رفضااااااااات االعتراف بانتهاك ال
 .5نقلق م  السج  الح المست فح

                                  
ال يجوز اخضان أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة اإلنسان علح ما يلي: "وروبية لحقوق م  االتفاقية ا  3تنص الماد   1

 الالانسانية أو المهينة "
2Selmouni judgment, in: RTDH n ° 41/2000, p.123 and following. 
3CPT, 11th general activity report, covering the period from January 1 to December 31, 2000, 
Strasbourg, September 3, 2001 
4CEDH: Campbell and Csans judgment of 25 February 1982, series A. www.echr.coe.int 
5CEDH,:Ranien v. Finland, in RTDH n ° 38/99, the applicant complains of having been the 
victim of "degrading treatment" contrary to Article 3. 
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تساااااليم أو اإلعاد  القسااااارية هو  ال اللرد أو التوخح ي   حيثعلح ا جانب  3تل يق الماد  عندما يتم لي  و 
 .1شت واحد  م  أكثر التلورات المده ة

اعت ر  حيث أوال   ،توضيحية للغاية م  وجهة نظر ممدوجة 2Soering v. RUقضايةفي هذا الصادد، فون 
مثال  ريب  فهو ،3ي ااكل "معاملة  ير انسااانية" بالمعنح المقصااود في الماد   3 ا ور اإلعدام" عألار أن "

منلق المحكمااة ، كمااا أن م  االتفاااقيااة 2/1المحكمااة في التحاااياال علح الماااد   ة اذ نجحااتعلح الحماااياا
 .4سودر ، كما ي ير ال رو يسوروبية لحقوق اإلنسان متعرج للغايةا ور 

النقلة المهمة الثانية في حكم ساورينغ هي أنق ال يوحي بأي حال م  ا حوال بفعل مألاشر م  ق ل الدولة 
لق م  االتفااقية ا وروبية لحقوق اإلنسااااااااااااااان تتع 1فقر   2 ، فاالمااد 3المادعح عليهاا يتعاارض مع المااد  

ا  كل فرد في الحي حق" ا تنص علح أنوهي ال تحظر عقوبة اإلعدام  نه ،بحماية الحيا  وعقوبة اإلعدام
ال يجوز اعدام أي شاااخص عمدا  اال تنفيذا  لحكم اإلعدام الصاااادر ع  محكمة في حالة ، و مصاااون بالقانون 

لح وشااااااااااااات ع تي  المملية المتحد  التي كانتي الواقع، لم ، وفموجب هذم العقوبة"المعاقألة علح الجريمة ب
نألغي أن التي كان ي ،لتي هاددت ينل سااااااااااااااورينغ، ولي  والية فرجينيااتخااذ قرار، أو تنفياذ عقوباة اإلعادام ا

ة أو اللارد  ال مأن الدولة المسل ِ  مسألةولي  بالنسألة للمحكمة، فون  ،تسلمق لمحاكمتق  تهمة قتل شخصي ت
 3م  مسااااااااموليتها بموجب الماد   اال يمك  أن تعفيه ،تعرض مقدم الللب مألاشاااااااار  لمعاملة  ير انسااااااااانية

وبالتالي  ،العواقب المتوقعة التي قد تترتب علح التسااااااااليم خارج واليتها القضااااااااائية أو جمى منها علجهة جمي
فعل مألاشاااااار للدولة المدعح  لرح تل يق جديد للماد  ينتج ع ي Soeringفون قانون السااااااوا ق القضااااااائية 

مخااالف  ساااااااااااااالوكقااد قاااماات بتعاااقااب المحكمااة علح ح يقااة أن الاادولااة اللرف في االتفاااقيااة ، حيااث عليهااا
ملية المقضااااااااااااية ايرلندا ضااااااااااااد  ذلت الذي ت نتق المحكمة في ع التفسااااااااااااير ال يقل اثار  ، ان هذا 5لالتفاقية

حيث رأت المحكمة أن عدم وجود الرعاية الل ية لل ااااااخص بمرض  1441مايو  2المتحد ، الصااااااادر في 
 .6معاملة  ير انسانية ومهينةكعضال  ير قا لة للمقارنة 

                                  
1KARAGIANNIS, Symeon: expulsion of foreigners and ill-treatment attributable to the State 
of destination or to individuals, in: R.T.D.H. n ° 37/99, pp. 25 to 43. 
2CEDH:Soering v. RU of July 7, 1989, series A. www.echr.coe.int 

 .كوم عليهم باإلعدام في انتظار اإلعدام؛ ويسمح أيضا بمربع الموتحهو المكان الذي ي سج   يق المح 3
4F. SUDRE: “extradition and death penalty: the Soering judgment of the ECHR of July 7, 
1989, RGDIP, 1990 pp. 103-122. 
5Henri LABAYLE : « l'éloignement des étrangers devant la CEDH » in RFDA, 1997.p0 989 
6CEDH :D v. Ru of 2 May 1997, series A www.echr.coe.int/: 

تعت ر المحكمة أن  رد شخص محكوم عليق في المملية المتحد  الح  لدم ا للي )سانت كيتل( يتعارض مع الماد  حيث 
 دعم المعنوي والل ي خص مصاب بمرض اإليدز وال يمكنق أن يجد في دولة الولول الر م أن هذا ال، في ذلت الوقت 3
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هام م  فقق القضاااى في سااتراساا ورغ م  ق ل جميع الهيئات الدولية والو نية كما فعلت إللبات واضااحا  أن ا
 لمناهضة التعذيب.  ا  سيكون مفيداللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بالفعل 

 :المبحث الثاني

 دور القضاء الوطني في مناهضة التعذيب

ون اهنة لمسااااااألة مناهضاااااااة التعذيب في القانيعت ر اللجوى الح المحاكم الو نية اليوم، بالنظر الح الحالة الر 
الادولي، الحال الوحياد القاادر علح التغلاب علح أفضاااااااااااااال وجق للع ألات المختلفة التي يتم مواجهتها في هذا 

 السياق.
م   ير  قللدول جعلت و نيةن حظر التعذيب مللق و ير قا ل لالنتقا ، ولي  السااااااااااااااياد  الافي الواقع، 

 معنح، مما يعني أن العديد م  الناب ليسوا محميي .
 ،في مواجهة هذا الوضاع، م  الضاروري اتخاذ تدا ير م  أجل جني واستغالل جميع الممايا اذا لمم ا مرف

، ثم اساااااتخدام االتفاقيات الدولية لمعاقألة الو نيلذلت م  الضاااااروري ضااااامان حق الولاااااول الح القاضاااااي 
 علح المستوى الو ني.الجريمة ب كل أفضل 

 

 ضمانات الحق في الوصول إلى قاٍض محلياألول: المطلب 

  هم، م  الضااروري أن نيون قادرييللسااماح لجميع ضااحايا التعذيب بالقدر  علح التماب العدالة أمام قاضاا
 علح ازالة بعس الع ألات، ثم استعاد  العدالة اليالسيكية.

 الفرع األول: العوائق الواجب تذليلها

ولي  مهما كانت   يعة هذم العوائق، فونها تسااااااااااااااهم جميعها  ،تختلف هذم الع ألات م  دولة الح أخرى  قد
 .في نفل النتيجة: استألعاد ا  ل ية م  حماية العدالة

                                  
 53 §ابعادم سيعرضق لخلر ح يقي بالموت في ظروف مملمة ب كل خا " وبالتالي "فون  ،الذي يتلقام في المملية المتحد 

 م  الحكم.
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وفق ا لل رو يساور  يير كوفرات، يجب التمييم  ي  الحق في المحاكمة والحق في القانون اللذي  يسهمان في 
 .1الحق في العدالة
ول للحصااا ذو واليةقاضاااي ال اااكوى الح القاضاااي  ن هذا الحق يفترض احالة واجب علح حق العدالة هو 
الحق في القاانون بمعنح أن اللجوى الح العادالة يهدف الح  ا  الحق في العادالاة هو أيضااااااااااااااو  ،علح قرار مناق

 . ح انتهاكهاعل ةاالعتراف بالحقوق الفردية والمعاقأل
في الممسااسااة القضااائية، يمك  تقليص الحق في العدالة الح الحق  يا  مركم  ا  ر ولي  بما أن القاضااي يلعب دو 

 في الولول الح القاضي.
ق ا مر يتعل ناحية،فم   العدالة:ظهر العائقان اللذان يجب التغلب عليهما م  أجل الولااااااول الح يوهكذا 

 ا  ادر ق يكون الضاااااحيةخرى، أن وم  ناحية أ القاضاااااي،بامتالك اإلمكانات الفيرية والمالية الالزمة لمخا ألة 
 نق ضحية.علح معرفة أ
ع ألات العدالة أن فئة م  السااااااااكان تجد نفسااااااااها مسااااااااتألعد  م  خدمات العدالة اما  نها  م بعألار  أخرى، 

 حقوقها. يتم تجاهلأو جاهل تة، فتي  فقير ، أو  نها أم  
الع ألااات التي تعترض الولااااااااااااااول الح العاادالااة في العماال أوال  علح التيلفااة الألاااهظااة الثم   ذليااليتلخص تاا

دي ذلت الح تفعيل وسيم  ،، وأخيرا  تعليم السكان أبس  حقوقهم ا ساسيةوتوعيتهمللعدالة، ثم تث ي  السكان 
 م دأ الولول ال امل الح العدالة.  

لق بحقوق اإلنسااااااان، اذا اسااااااتمر هذا الم دأ في كونق في مسااااااائل التعذيب، أكثر م  أي مسااااااألة أخرى تتع
جب يتحديدا  و ، ، فال يمك  وضااااع حد لالنتهاكاتعلح ا رض ايمانية دون أن يتم تجساااايدها قضاااايةمجرد 

، ولي  عادل الحق في الحصااول علح قاض فق  يجب أال ي يفلحيث  مراعا  المتللألات اإلضااا ية ا خرى 
سااتاذ كما يقول ا ، و هم وحمايتهمتم  خالل توعيعلح االدعاى مي  ق ل كل شاايى ت ااجيع الضااحايا الممعو 

أو أينما كان ال ااااخص في لتحقيق العدالة  مهما مضااااح م  الوقت"امكانية الولااااول المسااااتمر ان  كوفرات
الحق في  ا  يفترض أيضاااا القاضاااايالولااااول الح ، كما أن 2معاملة متساااااوية"أنحاى العالم يجب أن يحظح ب

في  الحق، اضاااااااااااااافة الح تعميم ساااااااااااااتقل يأخذ الظروف في االعتألار عند تقييم ا دلةوجود قاٍض محايد وم
ما يكونون  ا  الدفان، وهو مللب أسااااااااسااااااااي  ي اجراى، في هذا المجال،  ن ضااااااااحايا أعمال التعذيب  الأل

 قهم.دفان جيد يحمي حقو  نفقاتقادري  علح دفع  و يرأميي  وينتمون الح قلاعات محرومة في المجتمع 

                                  
1COUVRAT, P.: access to justice and its obstacles, in: Colloquium on the effectiveness of 
fundamental rights in the countries of the French-speaking community in Port-Louis on 
September 29, 30 and October 1, 1993 AUPELF-UREF, 1994 , p. 258 
2 Ludic 
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م  المتقاضااااااااي ،  ن المسااااااااافة التي تفصاااااااال  المحاكمأنق م  الضااااااااروري وفي جميع ا حوال تقريب كما 
د ساااوادو و: "الألع ما تيون سااا ب اإلفالت م  العقاب، كما أوضاااح ا ساااتاذ ا  ع  المتقاضاااي   الأل المحكمة

عندما  اهو عامل رئيسااي في لااعوبة الولااول الح العدالة، ال ساايم التقاضااي و لياتوسااائل الجغرافي ع  
يأخذ المرى في االعتألار الوقت الالزم لتساااااوية قضاااااية واحد  بالنساااااألة للخصااااام الألعيد، في الواقع هناك عد  

 لدان ال اسعة بالنسألة لل ا  رحالت ضرورية الح مقر المحكمة ق ل الفصل في قضيتق وتمداد هذم الع ألة سوى
 .1"حاالت التعذيب دون عقاب م  التي تترك حالة  نيتها التحتية اليثير والصحاري والغابات 

 الفرع الثاني: أهمية المواءمة التشريعية التفاقية مناهضة التعذيب 

، م  الضااااااااااروري اسااااااااااتعاد  العدالة، أي جعلها متوافقة مع عادل لضاااااااااامان الحق في الولااااااااااول الح قاضٍ 
ي  راف فوالواقع أن النصااااااااااااو  الملألقة في معظم الدول ا ، متللألات القانون الدولي لحقوق اإلنسااااااااااااان

ة، هذم نصاااااو  قديم ، اذ أنال تأخذ في االعتألار المألادئ المنصاااااو  عليها في االتفاقية 1414اتفاقية 
 يااثحال لاادان  أ لاابكمااا ذكرت منظمااة العفو الاادوليااة، فااون جريمااة التعااذيااب المحاادد  لم تي  موجود  في و 

 . 2د تولف الوقائع بأنها اعتداى وضرب، وهي جريمة يعاقب عليها بعقوبة أقل ش
في مواجهة هذا الوضع، ال  د م  تحديث النصو ، أي تجديدها، لتيييفها مع ال يئة االجتماعية والثقا ية 

، لمحلي ير مألاشااار للقانون الدولي في القانون ا بالضااارور  ق وال  ، وهذم العملية تتللب واالقتصاااادية الدولية
ي المحلية و يرها م  الجرائم المماثلة التالت اااااااريعات في التعذيب  م  ألاااااااناف يتم تعري  واحد مثالكأن 

قترح ذلت تأمك  كما  ذلت ان وتوسااااايع 1414تحتوي علح أهم المصاااااللحات المساااااتخدمة في اتفاقية عام 
م  االتفاقية ويمك  أيضاااا اعتماد تدا ير أخرى داخليا لمناهضاااة الجريمة، والتي ال  2فقر   1ضااامنا الماد  

 . 1414و  عليها في اتفاقية تتعارض مع المألادئ الرئيسية المنص
الداخلي  علح الصعيدي  ،اإللارار علح الضمانات التي توفرهاو يجب أن يضااف الح ذلت تعميم االتفاقية 

 ي شاخص م  أعمال التعذيب و يرم م  ضاروب المعاملة أو العقوبة القاساية أو الالانساانية أو  ،والدولي
م  هذا و  اليق،فون حقهم، فيي  ساااااااايتمكنون م  الولااااااااول في الواقع، اذا كان الضاااااااحايا ال يعر ، فالمهينة

الح أن "احدى الع ألات الرئيساية أمام الولااول الح قاعة  DEGNI-SEGUIالمنظور، ي اير ال رو يساور 

                                  
1SAWADOGO, F6M:access to justice in French-speaking Africa: problems and perspectives: 
the case of Burkina-Faso, in: conference on the effectiveness of fundamental rights in the 
countries of the French-speaking community p. 297. 
2Amnesty International pp. 91-92 
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المحكمة هي الجهل بالقانون ب ااااكل عام وحقوقهم ب ااااكل خا  م  ق ل الموا ني  الذي  ي فترض مع ذلت 
 . 1legem ignorare censetur nemoال يعتد بالجهل بالقانون  عدم تجاهلهم، بحكم القول المأثور

وبالتالي سايتمك  جميع الموا ني  في المنا ق الحضرية والريهية م  االستفاد  م  مختلف تدا ير الحماية 
 يجب اتخاذ خلوات معينة.  ذلتلل يام ، و وضمان الحق في عدم التعرض للتعذيب

نية والقواني  والنصاااااااااااااو  الو  الدولية لمناهضاااااااااااااة التعذيب تفاقيةترجمة اال يجب العمل علح، في ال داية
 توعية وتث ي  سااااااكان الري سااااااهل جعل م  اليهذا االجراى سااااااوف  ، وإنالمتعلقة  ها الح اللغات الو نية

هااذم "في القول ان أحاادهم ع  الواقع القااانوني والااذي   ااالألااا مااا ال يتردد  ي ولعم ميكونوا الااذي   ااالألااا مااا 
 .2" هل المدينة وليل لسكان القريةمصنوعة قواني  ال

 اللغاتب، زياد  عدد ال رامج اإلذاعية والتلفميونية الموجهة للمتقاضاااااااااااااي ، ساااااااااااااواى باللغة الرسااااااااااااامية أو ثاني ا
 الو نية، في الدول التي يوجدون فيها.

ساااااامح ي، مما ضاااااامانها، تضاااااامي  المناهج الدراسااااااية، تدريل المفا يم ا ولية لحقوق اإلنسااااااان و ليات ثالث ا
 المدرسة بمعرفة المفا يم ا ساسية للقانون حتح ال يقع ضحية الجهل. للالب
لذلت  ،م  العقاب القائمي  بالتعذيبالولول الح القاضي الداخلي هو حالة  ارئة في مناهضة افالت ان 

وفرها التي تبالضاااااااامانات  تدعيمقمع  وتوفير الوسااااااااائل اليفيلة بحمايتق م  الضااااااااروري ضاااااااامان هذا الحق
ان أدوات حماية حقوق اإلنساااااالمتعلق ب االختصاااااا يسااااامح بمعرفة ل بما االتفاقيات الدولية في هذا المجا

 علح المستوى الو ني.للقاعد  القانونية والعقوبة والقو  الملممة 
  

                                  
1DEGNI-SEGUI, R.:access to justice and its obstacles, in: the effectiveness of 
fundamentalrights in the countries of the French-speakingcommunity, ed. Keilher, 1994, p. 
253. 
2DIENG, A .:legal assistance to rural populations, in: justice in Africa. Contemporary Africa 
special n ° 156, editedby: GAUDUSON, J.B0 and CONAC, G, la documentation française, 
Paris, 1990. 
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 ضمانات الحماية الدولية: المطلب الثاني

ال  أن االتفاقية الدولية لها ا ساااااااأل ية علح القانون علح القاعد  الو نية أو  ةالدوليضاااااامانات الحماية تفرض 
قدمق  التفسااااااير الذيالو ني عندما يتعارض االثنان مع بعضااااااهما الألعس، ثم أن القاضااااااي المحلي يحترم 

أوال  وق ل  ا  وبغية تل يق المواثيق الدولية لحقوق اإلنسااااان، ساااايكون القاضااااي المحلي قادر ، القاضااااي الدولي
كل شااااااااايى، علح اساااااااااتخدام هذم المعايير الدولية إلثراى قانونق الو ني، وثاني ا، ال يام  ذلت  دال  م  قانونق 

 الو ني.
 

 الفرع األول: التطبيق المباشر لالتفاقيات الدولية من قبل القاضي المحلي

انية أو ة القاسااية أو الالانساااالتعذيب والمعاملة والعقوب تتضاام ينظر في شااكوى أن  يمك  للقاضااي الو ني
تفاقية يلجأ الح اأن المهينة، ويجب عليق ذلت حتح ال يكون ع ألة أمام التنمية الدولية لحقوق اإلنساااااااااااااان، و 

أو الميثاق اإلقليمي ذي الصااااالة لتيملة أو اثراى القانون  الدولية لمناهضاااااة التعذيب ا مم المتحد  واالتفاقية
الو ني اساااااااتخدام االتفاقيات الدولية بلريقتي  ليتمك  م  الااااااادار قرار يمك  للقاضاااااااي  وبالتالي، الو ني
 مثالي.

كخلو  أولح، يجب علح القاضاااااي أن يلجأ ب اااااكل منهجي الح المعيار الدولي الساااااتيمال القانون الو ني 
ي ظهر العااادياااد م  ، و  ير مكتمااال أو  ير كااااٍف أو يتعاااارض مع اتفااااقياااة ا مم المتحاااد  أناااق عنااادماااا ي ااادو

ق القضااااااائية أن القضااااااا  المحليي  المنفتحي  علح القانون الدولي لم يترددوا في اللجوى الح المعيار السااااااوا 
 .1الدولي لتيملة القانون الو ني

ثانيا ، يجب علح القاضاااااااااااااي أن يلجأ الح المعيار الدولي إلثراى القانون الو ني وتن ااااااااااااايلق وإ الق جميع 
 .2اإلمكانات لحماية حقوق اإلنسان

القااضااااااااااااااي الو ني ال يجعال م  الممك  فق  تنفيذ االتفاقية لصااااااااااااااالح ا فراد الذي  يفترض أن  ان انفتااح
 ، كما يقوض سااااااااااااالوك الدولة  يراللرف احترام التماماتها الدولية علح الدولة ا  أيضاااااااااااا يفرضتحميهم،  ل 

 اللرف م  خالل تقييدم بالمألادئ الدولية لمناهضة التعذيب.
 

                                  
1cass. Crim. 15 mai 1990 en France qui s'est efforcé de compléter lui-même le droit sur les 
écoutes téléphoniques à la suite des arrêts de condamnation de la CEDH du 24 avril 1990 
(Kruslin et Huvig), et ce, jusqu'à ce qu'intervienne la nouvelle loi française du 10 juillet 1991. 
2Regis de GOUTTES: the French judge and the European court of humanrights: advances 
and resistance ... in RTDH n ° 24-1995, Bruylant, Bruxelles, p  . 607 
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لضاااااامان فعالية االتفاقية في القانون المحلي، فون أفضاااااال وأسااااااهل  ريقة هي تل يق هذم ا حكام م  ق ل 
ر وا ولوية كان التل يق المألاشااا، وقد القاضاااي المحلي عند اتخاذ قراراتق  يما يتعلق بال اااكاوى المقدمة اليق

 ليتابات وفير  ب كل خا . ا  إلنسان موضوعلالتفاقيات الدولية لحقوق ا
"يظل التل يق المألاشااااااار للمعاهدات الدولية مسااااااااألة تتعلق  الح أنق أولينجا ديدييق لدكتور  النوقد أشاااااااار ا

باساااتراتيجية الساااوا ق القضاااائية، أو الموقف العالمي تجام القانون الدولي، أو مجرد رد فعل للمنفعة، مرتأل  
 .1«بسياق القرار

لة  ري وزيا، فون ال ر  الرئيسي للتل يق الداخلي للمعاهد  هو ق ولها في نظام الدو  بالنساألة الح هيرفيلي  
يمك  لألفراد الخاضعي  للوالية القضائية  وبالتالي 3،مما سيسمح لها بوحداث تأثير مألاشر 2بموجب القانون 

ذم اإلمكانية سمح هي، حيث تاضي الو نلدولة  رف في االتفاقية االحتجاج مألاشر   هذم االتفاقية أمام الق
 ي شاااااااخص في اقليم خاضاااااااع للوالية القضاااااااائية لدولة  رف لم تتخذ التدا ير التي أولااااااات  ها االتفاقية 

: تولاااي التيلمواىمة قانونها الو ني، أن يساااتفيد مألاشااار  م  أحكامها، مثل تولااايات الساااوا ق القضاااائية 
قواعد القانون الداخلي وقاعد  م  قواعد القانون الدولي لها  "أناق عنادماا يكون هنااك تعاارض  ي  قاعد  م 

قها ناتج تفو  وإن ، ثار مألاشااااار  في النظام القانوني الداخلي، يجب أن تساااااود القاعد  التي أرساااااتها المعاهد 
م  ق ل القاضااااااااااااااي الو ني ميم  أخرى ت الدولية تل يق االتفاقيا، ول4ع    يعة قانون المعاهدات الدولية"

 لدولة احترام التماماتها الدولية.ف  يانق، تفرض علح اكما سل
في قانونها الداخلي لالتفاقية الدولية التي تعهدت باحترامها يضااااااااااااااع الدولة في  تجاهل الدولةوبالفعل، فون 

 ن تل يق قااعاد  و نياة تتعارض  وضااااااااااااااوح مع أحكام  ،موقف انتهااك االتفااقياة أماام القااضااااااااااااااي الادولي
 ا .دولي المعاهد  قد ي كل خلأ

 

                                  
1OLINGA, A.D .: the direct applicability of the international convention on the rights of the 
child before the French judge, in: RTDH n ° 24/1995, p.713. 
2BRIBOSIA, H .: direct applicability and primacy of international treaties and community law; 
general reflection on the point of view of the Belgianlegalorder, in: RBDI, Vol. XXIX, 1996-1, 
p.36 

 وهنا يتضح الفرق  ي  النظام ا نجلوسكسوني والنظام الالتيني الجرماني. 3
4Cass. 1ère chambre, 27 mai 1971, Pas, I, 886, arrêt le Ski (Belgique): CEDH, arrêt Ahmed 
SADIK contre Grèce du 15 novembre 1996. 
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/1996/CEDH001-62625 
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 :المبحث الثالث

 منع التعذيب في القانون السوري

 هاااذم هي اللريقاااة التي تسااااااااااااااتجياااب  هااااو  ،في حظر التعاااذياااب ا  مهمااا ا   نياااة دور تلعاااب القواني  واللوائح الو 
 الجمهورية العربية السورية لمقتضيات المجتمع الدولي في مناهضة التعذيب. 

النصاو  الموضوعية واإلجرائية التي اتخذها الم رن السوري والتي يمك  عدها  المألحثسانناقش في هذا 
 ة لجريمة التعذيب بالمفهوم العام والخا .مناهض

 
 النصوص الموضوعية المناهضة للتعذيباألول: المطلب 

بالر م م  لاااادور ت اااااريع خا  في اآلونة ا خير  يتعلق بمناهضاااااة التعذيب في القانون الساااااوري اال أن 
موقف الم اااااارن السااااااوري في السااااااا ق كان حاسااااااما في هذا الموضااااااون م  خالل مجموعة م  النصااااااو  

لعربية ا المتفرقة، تع ر ع  رفس التعذيب بكل أشكالق الجسدية والنفسية، وقد ع ر ع  ذلت وفد الجمهورية
السااااااااااورية لمناق ااااااااااة التقرير المقدم الح لجنة مناهضااااااااااة التعذيب م  خالل مجموعة م  الردود أ رزها في 

 .2211أب  24خا  مناهس للتعذيب في مواجهة منالري اعتماد قانون 
الر م م  عدم وجود نص في القانون ي اااااااااااااير الح تعري  محدد بأنق  حيث أكد الم ااااااااااااارن الساااااااااااااوري علح

م  قانون العقوبات ت ااااير بما ال يدن مجاال  لل اااات أن التعذيب بأبساااا   341ن داللة الماد  للتعذيب، اال أ
ال   د   "م  سام شخصا  ضروبا  م  اللاورم يجعل مرتيألق عرضة  للعقاب، فالنص القانوني يستخدم عألار 

ل م  حأليجيمها القانون ر ألة منق في الحصااول علح اقرار ع  جريمة أو علح معلومات ب ااأنها عوقب ال
ثالثة أشاااااااهر الح ثالث سااااااانوات وإذا أفضااااااات أعمال العنف الح مرض أو جراح كان أدنح العقاب الحألل 

وهو التعذيب الذي ال يترك أي ضاارر علح  ،أنق ي اامل أبساا  لااور التعذيب ويتضااح م  التعري ، ساانة"
أو مجرد  ياث عاهة دائمة، أو ايذاى  دنال ااااااااااااااخص، أما اذا ترافق ذلت، أو نجم ع  الفعل ضاااااااااااااارر كوحد

، وال  د م  اإلشاااااااار  الح أنق يمك  تل يق جميع النصاااااااو  القانونية فون العقوبة ت ااااااادد تألعا  لذلت جروح،
 المتعلقة باإليذاى اذا نجم ع  أفعال التعذيب المرتيألة ايذاى وقع بالمجنح عليق. 

 ير الحاالت  م  قانون العقوبات تنص علح أن: "كل م  أوقف أو حألل شخصا  في 351الماد  كما أن 
 ". ن يعاقب با شغال ال اقة الممقتةالتي ينص عليها القانو 

علح الحألل م  ساااانة الح ثالث ساااانوات لمديري وحراب السااااجون، والمعاهد التأدي ية،  351وتنص الماد  
أو اإللااااالحية، وكل م  اضااااللع بصااااالحياتهم م  الموظفي  اذا ق لوا شااااخصااااا  دون مذكر  قضااااائية، أو 

 . تألقوم الح أبعد م  ا جل، أو اسقرار
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وأي شااااااااخص يتم توقيفق وفقا  للقانون السااااااااوري يتم اعالمق بأسااااااااألاب هذا التوقي ، والجرم الذي اسااااااااتوجب 
الاااااااااااااادارم، ونوعق، والماد  القانونية التي تعاقب عليق، وي لغ المدعح عليق مذكرات الدعو ، واإلحضااااااااااااااار، 

 .والتوقي ، ويترك لق لور  عنها
دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بولدار مذكر  دعو ، علح أن ي دلها بعد استجواب  ولقاضي التحقيق في

وإذا أوقف المدعح عليق بموجب مذكر  احضااااااااار،  ،المدعح عليق بمذكر  توقي  اذا اقتضااااااااح التحقيق ذلت
 قوظل في النظار  أكثر م  أربع وع ااري  ساااعة دون أن يسااتجوب أو يساااق الح النائب العام اعت ر توقيف

عمال  تعساااااهيا ، ولوحق الموظف المسااااامول بجريمة حجم الحرية ال اااااخصاااااية المنصاااااو  عليها في الماد  
 .م  قانون العقوبات 351

عندما يمثل المدعح عليق أمام قاضاااااااي التحقيق يتث ت القاضاااااااي م  هويتق، ويللعق علح ا فعال كما انق 
يق أال  يجيب عنها اال بحضور محاٍم، ويدون التن  المنساوبة اليق، ويللب جوابا  عنها من ها  ايام أن م  حقق

في محضار التحقيق، فوذا رفس المدعح عليق تنصايب محاٍم، أو لم يحضار محاميا  في مد  أربع وع ري  
وإذا تعذ ر علح المدعح عليق اقامة محام في الدعاوى الجنائية، تتول ح  ،ساااااااااااااااعة جرى التحقيق بمعمل عنق

، وجميع ما ذكر هو نصااااو  قانونية متفرقة تمكد ب ااااكل ال تعيي  محام لق نقابة المحامي ، أو القاضااااي،
الم اااارن السااااوري كان حاسااااما  في موقفق بمناهضااااة التعذيب بكل أشااااكالق م  خالل  لل اااات بأن مجااليدن 

 التأكيد علح اليرامة والحرية الفردية لألفراد، وإن لم يسمها بالتعذيب لراحة.
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 اإلجرائية المناهضة للتعذيبالنصوص : المطلب الثاني

 1452لعام  112الساااوري الصاااادر بالمرساااوم  م  قانون ألاااول المحاكمات الجمائية 115الماد  أشاااارت 
"م  قألس عليق بموجب مذكر  توقي  يساق  ال ابلاى الح النيابة العامة في مركم قاضي التحقيق الح أنق 

  ايصاااال   تسااليم المدعح عليق، وترساال هذا ا خير الذي ألاادر المذكر ، فتعلي الموظف الذي نف ذ المذكر 
  وتحي  قاضي التحقيق علما  با مر". توقي ،الح محل ال

الياتب، وتن يق النائب العام والمحقق  تتضاااااااام  تغريمم  قانون ألااااااااول المحاكمات الجمائية  116والماد  
 لتوقي . ع  عدم مراعا  ا لول الم ار اليها في مذكرات الدعوى، واإلحضار، وا

م  القانون ذاتق اخالى ساا يل الموقوف بجنحة الحد ا قصااح لعقوبتها ساانة، خالل  111كما توجب الماد  
 خمسة أيام م  توقيفق اذا كان لق مو   في سورية، ولم يك  مكررا . 

 علح النائب العام في جميع ا حوال التي يظ   ها علح المدعح عليق بجنحة أو 136وأوج ت الماد  كما 
ة يداعق اياها مرفقة بقائممخالفة أن يرساااااااااااال أوراق الدعوى الح قلم المحكمة العائد  اليها خالل يومي  م  ا

ويتعي  علح قاضي التحقيق اذا اعت ر فعل المدعح عليق جنائيا  أن يقرر ايدان النائب العام أوراق ، مفردات
 142القانون بموجب الماد   نص يماا التحقيق في الحاال إلجراى المعاامالت الم يناة في فصاااااااااااااال االتهاام، 

 استئناف قرارات قاضي التحقيق خالل أربع وع ري  ساعة، وإجراى الت ليغ خالل مهلة مماثلة. علح 
ِرم  م  حريتق بالتوقي  أو االعتقال حق الرجون الح المحكمة لتفصاااال  يلليسااااتنتج م  ذلت أن  شااااخص ح 

عليق  ويمارب المدعح ،عنق اذا كان االعتقال  ير قانوني دون ابلااى في قاانونياة اعتقالق، وتأمر باإلفراج
م ، فوذا أدلح المدعح عليق أثناى التحقيق  دفع يتعلق بعدتوقيفقهاذا الحق في القاانون السااااااااااااااوري مناذ  اداية 

االختصااا ، أو بعدم ساامان الدعوى، أو بسااقو ها، أو كون الفعل ال يسااتوجب عقابا ، وجب علح قاضااي 
ع الح المدعي ال ااااخصااااي، أن يفصاااال في الدفع خالل أساااا ون م  تاريخ اإلدالى بق، التحقيق بعد أن يسااااتم

ي فتر  هذا ا سااااااااا ون، كما ورد ف لوإن فتر  ا ساااااااا ون ال تعني أن المدعح عليق يجب أن يكون موقوفا  خال
 م  هذم الماد . 3الفقر  
لمدعح عليق احل، حيث ي ل غ احف  القانون السوري للمدعح عليق حقق باالتصال بعائلتق في جميع المر  كما

ق علح ما ا الن عاائلتاباالتهماة الموجهاة الياق، ويتم الت ليغ في مكاان اقاامتاق أو عملاق، ا مر الاذي يتيح لاق 
ا شاااخا  الذي  يمك  أن يتم التحقيق بحضاااورهم، وأعلح  12حدد الم ااارن في الماد  و  ،هو منساااوب لق

م  نفل الماد ، اال أنق نص في  3بموجب الفقر   قاضااااااااي التحقيق لااااااااالحية اجراى التحقيق بمعمل عنهم
يللع علياااق   وي ذنفل الفقر  علح أناااق يجاااب علياااق عناااد انتهاااائاااق م  التحقيق المقرر علح هاااذا الوجاااق أن  

لااق، اذ يمك   12/2وبموجاااب المااااد   ،العالقااة ال يجوز منع محاااامي المااادعح علياااق م  االتصااااااااااااااااال بموك 
 ل ع  أي رقيب.للمحامي أن يتصل بق في كل وقت، وبمعم 
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مهمة الحفاظ علح النظام العام بعنالرم المختلفة )ا م   والعدلية ع علح هيئاااات الضابلاااة اإلدارياااةيقكما 
و ن اسااتعمال هذم الهيئات لوسااائل الضااابلة  (اآلداب العامة -السااكينة العامة  -الصااحة العامة  -العام 

وحرياتهم، لذلت كان م  الواجب التوفيق  ي  اسااااااااتعمال اإلدارية م  شااااااااأنق فرض قيود علح حقوق ا فراد 
ل ال يصااااااااا هيئات الضاااااااااابلة لساااااااااللاتها، وبي  ضااااااااارور  الحفاظ علح حريات ا فراد قدر اإلمكان، بحيث

 استعمال هيئات الضابلة لسللاتها الح حد اهدار هذم الحريات، والحد منها.
ة العربية السااااورية قد لااااادقت علح االتفاقيالجمهورية  بأن ياب النص، وقد  رر الم اااارن السااااوري سااااابقا 

وقضااائيا   م  المسااتقر دسااتوريا  مثابة قانون خا  وذلت باعتألار أنق الدولية المناهضااة للتعذيب وذلت يعد ب
وفقهيا  في ساااورية، ومنذ أمٍد بعيد، أن المعاهد  التي تساااتيمل اجراىات التصاااديق الدساااتورية تتقدم علح أي 

علح أنها جمى م  الت ااااريع الو ني، وإذا كانت متعارضااااة مع نص نافذ فونها  نٍص ت ااااريعي نافذ، وتعامل
 تعد  معدلة لق، وتتقدم عليق.

م  القانون المدني السوري علح عدم سريان أحكام المواد القانونية التي تخالف  25الماد  في نص  كما ان 
معاهد  دولية نافذ  في سااااااورية، اضااااااافة الح أن قانون ألااااااول المحاكمات في سااااااورية قد نص في الماد  

ة   سوريقد  يمنق علح أن: "العمل في القواعد المتقدمة ال يخل بأحكام المعاهدات المعقود ، والتي تع 313
 و يرها م  الدول في هذا ال أن"

أعلح المعاهدات قيمة مساااااوية للقانون  2212والحالي لعام  ،1413الدسااااتور السااااوري الدائم لعام  حتحو 
الداخلي عندما يتم ا رام معاهد ، وإقرارها ب اااااااااكٍل لاااااااااحيح، ووفقا   حكام الدساااااااااتور، فوذا خالفت االتفاقية 

كانت ساااليمة م  حيث اقرارها، وإ رامها، وم  حيث نفاذها، فونها تياااااااااااااااااون ذات قيمة الدولية قانونا  نافذا ، و 
 مساوية للقانون الداخلي.

أي دت محكمة النقس الساااااااورية هذا االتجام في العديد م  أحكامها، ففي حكم لها في التل يق القضاااااااائي، و 
ا  باالنضمام الح اتفاق دولي، ذه ت المحكمة الح القول انق: "عندما تصادر الدولة قانون 1412لادر عام 

أو معااهاد  دولية، يصااااااااااااااألح االتفاق الدولي بحكم القانون الو ني، وتلألقق المحاكم الو نية باعتألار أنق قد 
عندما وأردفت المحكمة قائلة : "و  ل  ن الدولة قد التممت  تل يقق"ألااااااااااااااألح جمىا  م  القواني  الو نية، ولي

ولاادى بحااث ، مع القااانون الااداخلي يل ق ا ول"ادقااة عليااق( يتعااارض النص الاادولي )الااذي جرت المصاااااااااااااا
"يألقح علح المحاكم الو نية أن تل ق حكم المعاهد  الدولية  في أسااااااااااااااألااب اللع  ذه ات الح أناق المحكماة

م  القانون المدني، التي وردت بعد الألحث في  25مرج حة  حكمها علح القانون الداخلي، وذلت  ن الماد  
ت علح أنق ال تساااااااااري أحكام المواد الساااااااااابقة اال حي حيث المكان تنازن القواني  م   ث ال يوجد نصنصااااااااا 

 .1خا ، أو معاهد  دولية نافذ  في سورية" بخالف ذلت في قانون 

                                  
لادر ع   ،1412كانون ا ول/ديسم ر  21، تاريخ 1425، قرار رقم 366حكم محكمة النقس السورية، أساب مدني  1

 سجالت محكمة النقس.-الثانيةالغرفة المدنية 
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تخاااذ  ت المبااالر م م  الرد المنلقي والجاااامع المااانع للجمهورياااة العربياااة السااااااااااااااورياااة  يمااا يتعلق بااااإلجراىا
لم اارن السااوري كان أكثر لااراحة وحمما في موقفق م  جريمة التعذيب اال أن ا لمناهضااة جريمة التعذيب،

باتخاذم تدا ير ت ااااااااريعية فعالة تنفيذيا لنص الفقر  ا ولح م  الماد  الثانية م  اتفاقية مناهضااااااااة التعذيب، 
ضاااام  الحماية بما يالمتضاااام  مناهضااااة جريمة التعذيب  2222لعام  16حيث لاااادر ممخرا القانون رقم 

ضاااااامانات اجرائية وسااااااا ل انتصااااااااف قانونية علح المساااااااتوى الو ني لمنع تعرض المعتقلي   ققويحالفعالة 
 .خا قانون ضم  اعتألار جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب ب كل يو  للتعذيبوالموقوفي  

 وهذا ما سيتم شرحق في المللب اآلتي:
 

 

 

 م2222/ لعام  41قانون منع التعذيب رقم / : المطلب الثالث

 

ضااوى النقاشااات التي عرضااناها  نفا ، وانلالقا م  حر  الم اارن السااوري اسااتجابة لاللتمامات الدولية وفي 
مكر ساااا  24/3/2222/ تاريخ  16القانون رقم /  لااادرعلح وضاااع حد لالدعاىات المتعلقة بالتعذيب فقد 

الماد   تل يق نصنصاااااااا خالاااااااا لمنع التعذيب ومناهضااااااااتق ومعاقألة مرتي يق، وبذلت لم يعد هناك مجاال ل
 2222لعام  16م  قانون العقوبات السااوري لجهة ا فعال الجرمية التي تحدث بعد لاادور القانون  341

و بأنق ))كل عمل أوالاذي حادد ا فعاال المكوناة للتعاذياب، حياث عرفات المااد  ا ولح م  القاانون التعاذيب 
لحق ب اخص ما قصدا للحصول منق يا يو عذاب شاديد جساديا كان أم عقلامتنان ع  عمل ينتج عنق ألم أ

أو م  شااااااااااااااخص  خر علح معلوماات أو اعتراف أو معااق تاق علح عمال ارتيألاق أو تخويفاق أو اكراهق علح 
ال يام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا ا لم أو العذاب ب ااااااااااخص  ي ساااااااااا ب يقوم علح التمييم أيا كان 

ضاااامنا موظف أو أي شااااخص يتصاااارف بصاااافتق  نوعق، أو عندما يحرض عليق أو يوافق عليق لااااراحة أو
الرساااااامية كما ي اااااامل ا فعال التي تقع م  ق ل شااااااخص أو جماعة تح يقا لمآرب شااااااخصااااااية أو مادية أو 

 وتدرج الم رن بالعقاب وفق اآلتي:سياسية أو بقصد الثأر أو االنتقام(( 
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َّالعقوبةَّالجرم
 سنوات 3السج   التعذيب قصدا أو الم اركة  يق أو التحريس عليق

 سنوات 6السج   التعذيب م  موظف بقصد الحصول علح اعتراف ع  جريمة أو معلومات
 سنوات 1السج   التعذيب م  ق ل جماعة

 سنوات 12السج  التعذيب الواقع علح موظف بس ب ممارسة مهامق
 السج  الممبد التعذيب الواقع علح  فل أو ذي اعاقة أو الذي ينجم عنق عاهة دائمة

 اإلعدام ذيب المفضي الح الموت، واال تصاب أو الفح اى أثناى التعذيبالتع
 

كما حر  القانون علح اعتألار المعلومات واالعترافات المأخوذ  م  الضااااااااااحية تحت التعذيب  ير منتجة 
باإلثألات وال يعتد  ها كدليل ضدم انما يمك  اعتمادها كدليل ضد م  مارب التعذيب، وال يجوز التذرن بأي 

 د الاادار أمر لمرؤوساايقأمر لااادر م  سااللة عليا أو رئيل، اضااافة الح أنق يحظر علح الرئيل أو القائ
أو لم  هم تحت واليتق أو امرتق يتضاااام  ال يام بعمل م  أعمال التعذيب، وإن كان هذا الحظر بقي  دون 
أي مميد عقا ي اال أنق يألقح لق ا ثر المعنوي واإلداري في حال ث ت لااااااااااادور ا مر بالتعذيب ع  رئيل 

 .مخالفا للحظر الوارد  نص القانون انق يعد  أو ضاب  أو موظف بمرتألة عليا لم  هم تحت قيادتق، حيث
كماا أناق يمك  اعتألاارم م اااااااااااااااركا بالفعل أو محرضااااااااااااااا عليق وفق ال ند ا ول الوارد بالجدول أعالم والمحدد 
باالتعري ، وقاد منح الم اااااااااااااارن المحكمة الجمائية بجرم التعذيب لااااااااااااااالحية ال ت بالتعويس وبما يمكد أن 

ود للقضااااى العادي وليل القضااااى العساااكري أو أي قضااااى اساااتثنائي االختصاااا  بالنظر بجرم التعذيب يع
 خر باعتألار أن الم ااارن لم يحدد أي جهة ذات والية  يما يتعلق بموضااااون االختصااااا  مما يجعلق يندرج 

يحكم  كري التحت والية القضااااى العادي باعتألار القضااااى ذو الوالية ال ااااملة عالو  علح أن القضااااى العسااا
 صية.بالتعويضات ال خ

اال أناق يمخاذ علح القاانون عادم تحاديادم  لياة تقاديم ال ااااااااااااااكوى أو اإل الغ ع  التعاذياب، ولينق بالمقا ل لم 
ي اتر  علح الضحية اتخاذ لفة المدعي ال خصي لتحريت الدعوى العامة بجرم التعذيب انما يكفي تقديم 

مدعي شااااخصااااي وفق ما ورد  نص  الغ أو اخألار للنيابة العامة كما أنق يمك  تقديم شااااكوى واتخاذ لاااافة 
 ال كاوى أو اإل الغ بما يعني اإلخألار.م  القانون التي أجازت تقديم  1الماد  

كذلت لم يحدد القانون الوساااااااااائل اليفيلة بحماية مقدم ال اااااااااكوى أو اإل الغ وحماية ال اااااااااهود والخ راى وأفراد 
ة ال ااااكوى أم ساااارية التحقيق أم سااااريأساااارهم ولم يحدد المقصااااود بالحفاظ علح الساااارية، فهل يقصااااد ساااارية 

المحاكمة، وما هي  لية حماية ال ااااااااهود وأفراد أساااااااارهم ال سااااااااايما أن ذلت قد يتللب نفقات وتيالي  معينة 
تحتاج في بعس الحاالت الح ميمانية خالااة لتنفيذها وم  ثم يجب تحديد ال ااخص المساامول ع  تنفيذها 

 محكمة م  تلقاى نفسها أم جهة أخرى.و يما اذا النائب العام أم قاضي التحقيق أم ال
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ويتضاااااااح م  خالل التعري  الساااااااوري للتعذيب أنق يتقارب مع التعري  الوارد باالتفاقية الدولية لمناهضاااااااة 
التعذيب اال أنق ال يتضم  ما ي ير الح المعاملة الالانسانية أو المهينة، وهي وإن كانت لم ترد في تعري  

أنها وردت  تساااامية االتفاقية مما يجعل هذم ا فعال ضاااامنا مندرجة تحت أي  التعذيب باالتفاقية الدولية اال
 ند يتضاام  التعذيب باعتألار بات ي اامل اساام االتفاقية أي التعذيب و يرم م  ضااروب المعاملة أو العقوبة 
ا هالقاسااااااااااية أو الالانسااااااااااانية أو المهينة، وبالتالي قد ترتيب بعس هذم ا فعال دون امكانية مالحقة مرتي ي

 نها لم تصاااال لحد التعذيب الجساااادي أو العقلي ال ااااديد، ال ساااايما أن منع المعاملة الالانسااااانية أو المهينة 
يعد أمرا أشااااااااااد تعلقا بحقوق اإلنسااااااااااان م  التعذيب بحد ذاتق، اذ أن التعذيب هو جرم محس يرتيب بحق 

رام، ق وبمعاملتق كونساااااااان وباحتاإلنساااااااان وال  د م  المعاقألة عليق، اال أن حقوق اإلنساااااااان ترتأل  بونساااااااانيت
فاإلنسااان مهما يصااغر شااأنق ومهما يهأل  قدرم ومهما ته  قيمتق، يحب بغريمتق أن تحترم كرامتق م  حيث 
هو انسان، فيل سجي  يعرف حق المعرفة أنق سجي  ويعرف حق المعرفة أنق من وذ ممقوت مكروم ويعرف 

  الل تنسااااايق أنق انساااااان فال  د اذا  أن يعامل معاملة المساااااافة  ينق وبي  رؤساااااائق ولي  ال القضاااااألان وال ا
 .1انسانية

في النهاية ال د م  اإلشااااااااار  الح القانون هو خلو  في اللريق الصااااااااحيح، ويألقح تنفيذم علح أرض الواقع 
وفي دور المحاكم هو ما يحددم لااالحيتق وحاجتق الح التعديل أو الح ايجاد  ليات أو  دائل أخرى، ويألقح 

نون يجرم التعاذيب ويعاقب عليق أفضاااااااااااااال م   يابق، كما يألقح الهاجل ا ول وا خير هو كرامة وجود قاا
 اإلنسان المتأللة  يق و لية حمايتها بأنجح الس ل وأفضل االستراتيجيات. 

 
 
 
 
 
 
 
 

َّ

                                  
 منمل ا موات. -فيودوردوستويفسكي،   1
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 الخاتمة

ما تقدم حظر ي  ، وتناولتثر انتهاكات حقوق اإلنسان شيوع ام  أك  ، أردنا تقديم وتقييم واحدفي هذا العمل
في القانون الدولي لحقوق اإلنسااااااان والقانون الدولي اإلنساااااااني م  التعذيب والمعاملة الالانسااااااانية والمهينة 

الدولي والو ني م  خالل معاهدات حقوق اإلنسااااااان  وكيهية حظرم علح المسااااااتوى  ،خالل تعري  التعذيب
هذم  ناهضاااةمور اآلليات الدولية واإلقليمية في دواالتفاقيات الدولية في القانون الدولي اإلنسااااني، مع  يان 

لعامة مختلفة وتحت عنوان المصاالحة اذرائع وب المجتمعاتفي العديد م  بقو  الظاهر  التي ال تمال منت اار  
اال أنااق ال ي ق اال أ اادا مكااافحااة جريمااة بجريمااة  حمااايااة ا م  القومي للاادولااة، أو مكااافحااة اإلرهاااب،المتمثلااة ب

أخرى ال تقل خلور  عنها بحيث يألقح التساااؤل هل كانت االسااتراتيجيات الدولية واإلقليمية والو نية ناجعة 
تولاااااااااااااالنا الح عد  نتائج ما ذكر  علح ضااااااااااااااوى، افالت الجنا  م  العقابفي الحد م  هذم الجريمة ومنع 

 يمك  ايجازها باآلتي:وتوليات 

 

 أوالً : النتائج

 مروناااة يظهرون  الااادولياااة والمنظماااات الااادول أن اذ ،ا مااال خيألاااة هي ظهرت التي ا ولح المالحظاااة .1
 مرتألكي  ون يصاااااألح تنفيذها، م  العملية المرحلة في لي  اإلنساااااان، حقوق  تعري  في للغاية يةوديناميك

 تعذيبال جريمة علح القضاااى في السااياسااات جميع لف اال ا ساااسااي الساا ب هو وهذا ،معاديي  حتح أو
  المهينة. أو الالانسانية أو القاسية والمعاملة

 العقوبة وأ المعاملة ضروب م  و يرم التعذيب الستمرار الرئيسية ا سألاب أحد هو العقاب م  اإلفالت .2
 ك ير  ةأهمي الجريمة هذم لمناهضاااااااة المختلفة اآلليات تعلق لم كما المهينة، أو الالانساااااااانية أو قاسااااااايةال

 جمعاى ةالأل اااااااااااري تفيد أن ينألغي والتي المتحد ، ا مم ق ل م  المتألعة اآلليات أظهرت كما ردن،ال علح
 .المسمولة للمنظمة يالسياس اللابع بس ب فعالة  ير أنها

 ا حيان، م  كثير فيو  الجريمة، هضةمنا سللة بالضارور  الساللات تملت ال اإلقليمي، المساتوى  علح .3
 عمالأ  ارتياب يدعي الاذي الفرد،  ياق يسااااااااااااااتليع ال الاذي النون م  الهيئاات هاذم أماام اإلجراىات تيون 

 العدالة. أجل م  مألاشر  اليها يلجأ أن تعذيب،
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 للدول ك يمو  التعذيب، حاالت في نسااااااااا ي ا ضاااااااااعيفة اإلنسااااااااااني الدولي القانون  تل يق مراقألة  ليات ان .4
 جني  اتفاقيات خالل م  المساااااااااااااامولة بالدولة االتصااااااااااااااال ا حمر للصااااااااااااااليب الدولية ناةواللج الحاامياة

 التعذيب. حظر لفرض رسمية اجراىات توجد ال لي  وال روتوكوالت،

 يف الضااااااروري  م  لذلت اإلنسااااااان، حقوق  قضااااااايا م  قضااااااية عام ب ااااااكل الفردية المساااااامولية تعت ر ال .5
 تنص قواني  التعذيب، مناهضاااااة اتفاقية م  5و 4 المادتي  بموجب الدول تساااا  أن التعذيب مناهضااااة

 علح تقوم كي اإلرهاب، بمناهضة المتعلقة االتفاقيات م  مستوحا  التعذيب أعمال مرتي ي معاقألة علح
 اإلنسان. للحقوق  الجسيمة االنتهاكات حالة في الفردية المسمولية مفهوم

 جموعةم توفر اإلنساااااان حقوق  ولاااااكوك انياإلنسااااا القانون  أن الحالية، بصااااايغتق الدولي القانون  ي ظهر .6
 ذمهاا ع  لتعويسوا عليهااا والمعاااقألااة التعااذيااب أعمااال بمنع المتعلقااة واإلجراىات المعااايير م  شااااااااااااااااملااة
 في يمك  يوموال ايجا ية، بلريقة الألعس بعضهما علح القانون  م  الفرعان هذان أثر تاريخي ا، ا فعال،

 أدوات علح االعتماد  ريق ع  أحادهما في لوحظات التي الضااااااااااااااعف نقاا  تعويس ا حياان م  كثير
ا يمال ال التعذيب أن ح يقةو  اآلخر، الح تنتمي  ،قانوني اغفر  الح يرجع ال ال لدان م  العديد في موجود 
 اإلنساني. ليالدو  القانون  بموجب بالتماماتها للوفاى الدول ق ل م  السياسية اإلراد  الح االفتقار الح  ل

 حتح يد،للتقي قا لة و ير مللقة والسياسية المدنية بالحقوق  الخا  الدولي العهد م  1 الماد  أحكام ان .1
 أو يةالالانساااااااااان أو اسااااااااايةالق والعقوبة والمعاملة التعذيب مناهضاااااااااة واتفاقية نية،الو  اللوارئ  حالة في

 ،تناقضااا  م هذا وي د قد ما بقدر ي ول تنفيذم، أجل م  الميثاق م  الماد  لهذم تلوير اال هي ما المهينة
 م  ذلتل ،هدفها الح بالولااااااااااول لها يسااااااااامح ال والذي اختياري  هو االتفاقية لهذم ئيسااااااااايالر  الحكم فون

 الدولي. قانون لل اللوعية الل يعة حرمتق الذي التأثير إلضفاى المحليون  القضا  يستخدمق أن الضروري 
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 التوصياتثانيا: 

 القانون  علح يون الو ن القضا  يتلقام الذي التدريب علح التركيم للتعذيب الفعالة المناهضة تتللب .1
 لماادنيااةا بااالحقوق  الخااا  الاادولي والعهااد الو نيااة القواني   ي  مااا ح ي يااة مواىمااة وتحقيق الو ني

 في ة ي يالح الساااااياساااااية اإلراد  هو وذاك هذا م  واالهم التعذيب، بمناهضاااااة المتعلق والساااااياساااااية
  النظرية. القواعد فق  وليل التعذيب مناهضة

 كون وي الدستورية، المحكمة  رار علح اإلنسان، بحقوق  متخصاصاة و نية محكمة إلن ااى الساعي .2
 علح نوا ال معرفة وعلح اإلنسااان حقوق  بقضااايا ومتخصااصااون  الدسااتور وفق مسااتقلون  قضاااتها

 تل يقها. و ليات المجال هذا في واإلقليمية الدولية المعاهدات

 يةالادول الجناائياة المحكماة اختصااااااااااااااا  في تادخال التي الجرائم قاائماة علح التعاذياب جريماة ادراج .3
 اإلنساني. الدولي القانون  جرائم ع  ذاتها بحد مستقلة كجريمة

 لسجون ا ورؤساى وضألا  عنالر م  وا م  ال ر ة لرجال وتوعوية وقانونية تث يهية دورات اقامة .4
 منع قانون و  التعذيب مناهضااة واتفاقية عامة اإلنساان بحقوق  يتعلق  يما واالحتجاز التوقي  ودور

  خالة. السوري  التعذيب

 في ةواسااااااااع لااااااااالحيات لها يكون  داخليا التعذيب بمناهضااااااااة ت عنح و نية وهيئات لجان ت ااااااااكيل .5
 موقوفي الو  الساااجناى مع والتحدث الملفات علح واال الن التقارير وتقديم الساااجون  ودخول التفتيش

 .محدد   ليات وفق الدولية التعذيب مناهضة لجنة مع وترتأل  تامة، بحرية  هم واالتصال

 
 
 
 
 
 

َّتمَّبحمدَّاللهَّوتوفيقه
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 المراجع:

 المراجعَّالعربيةأوال:َّ
باكير ع دول: تنظيم الوحد  اإلفري ية، م  ميثاق أديل أبابا الح االتفاقية اإلفري ية لحقوق اإلنسان  .1

 .1414باريل،  وال عوب،
 1444ت ري  الثاني  2جيرار كوهي  جوناثان: قرار لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحد  في  .2

-Rn ° 6في قضية كينيدي ضد ترينيداد وتوبا و؛ تحفظات علح ال روتوكول االختياري ا ول في
9 / 2000. 

الجماعية، دليل مجموعات السعي م  اجل تحقيق العدالة في ا عمال الوح ية سار  ماكنتوش،  .3
 .2221،المتحد  بالوالياتمتحف الهولوكوست التذكاري ، لادر ع  الضحايا

ظري  ع د اللق، حماية حقوق االنسان والياتها الدولية واإلقليمية،  ألعة أولح، مركم دراسات    .4
 .1444(،  يروت 11الوحد  العربية، سلسلة كتب المستق ل العربي )

 دليل ا فراد والمنظمات  ير ،فع ال كاوى ضد انتهاكات حقوق االنسانكالوب هوفنر، كي  تر  .5
الحكومية، اعداد الجمعية ا لمانية لألمم المتحد  واللجنة ا لمانية لمنظمة ا مم المتحد  للتربية 

 (.14،  )2222والعلوم والثقافة،  ألعة ثالثة، مل وعات الجمعية ا لمانية لألمم المتحد ،  ون 
جنة ، أعمال ممتمر ل"سان وال عوب: "تقرير تمهيدي ع  الميثاق ا فريقي لحقوق اإلنكيألا مألاي .6

 .1415كانون ا ول  4الح  2الحقوقيي  الدولية، نيروبي، في الفتر  م  
 محمود شري  بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسان،  ألعة ثانية، المجلد ا ول، دار .1

 .2225ال روق، القاهر  
وق قمجموعة لكوك دولية لح ،حقوق االنسان والسجون  ،ضية ا مم المتحد  لحقوق االنسانمفو  .1

، 1اإلضافة  11كتيب لادر ع  سلسلة التدريب المهني رقم  :االنسان في مجال اقامة العدل
 .2224يورك وجني  من ورات ا مم المتحد ، نيو 

 ،: لكوك عالمية/ ا مم المتحد مجموعة لكوك دولية مم المتحد  لحقوق اإلنسان، مفوضية ا .4
 .1443ا ول، الجمى ا ول، الدارات مركم حقوق اإلنسان، جني ، المجلد 

، ة التعذيب في ضوى القانون الدوليجريمالمنظمة العربية للهالل ا حمر والصليب ا حمر،  .12
 آلتي: مقال من ور علح موقع المنظمة العربية للهالل ا حمر والصليب ا حمر علح الراب  ا
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https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/18.pdf  تاريخ
 24/24/2221الميار : 

 .1441ة النظام ا ساسي للمحكمة الجنائية الدولي .11
َّ

َّالقراراتَّالقضائية
 كاااانون  21 تااااريخ ،1425 رقم قرار ،366 مااادني أساااااااااااااااااب السااااااااااااااورياااة، النقس محكماااة حكم .1

 .الثانية المدنية الغرفة ع  لادر ،1412 ا ول/ديسم ر

 فلساالينيةال ا راضااي في جدار ل ناى القانونية التألعات ب ااأن الدولية العدل لمحكمة اساات اااري  رأي .2
 4) الدولية العدل محكمة ،131 رقم العامة القائمة ؛1   ،1416 شااااااااألا  14  تاريخ المحتلة،
 (.2224 تموز

P.Kooijmans،  E doc. UN (1986)لساايد)ا بالتعذيب المعني الخا  للمقرر ا ول التقرير .3
15 / CN.4 /،  العام المدعي الساااااااابقة: ليو وساااااااال يا الدولية الجنائية المحكمة أحكام ؛3 الفقر 
 . al. et Delalic ضد

 ت ااااري  21) اإلنسااااان لحقوق  ا وروبية المحكمة ،35163/41 المتحد . المملية ضااااد العدساااااني .4
Traction Barcelona ،  Lightقضاااااااااااية الدولية: لعدلا محكمة تقارير انظر (؛2221 الثاني

Company Power and، Limited، (1970 stage Second، 33) §؛  

 يةالجماع اإلباد  جريمة منع اتفاقية  تل يق تتعلق قضااية (؛24§ ،1445) ال اارقية تيمور قضااية .5
َّ(.31 الفقر  ،1446) عليها والمعاقألة
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 الفهرس:

 5 _____________________________________________________________________ مقدمة

 9 _________________________________________________________________ الفصل األول: 

 9 _______________________________________ ذيب واالطار القانوني للحماية منهاماهية جريمة التع

 01 _____________________________________________________________ األول:  المبحث

 01 _________________________________________________ القانونية وطبيعته التعذيب ماهية

 01 ________________________________________________________________ تمهيد

 01 ________________________________________________ المطلب األول: تعريف التعذيب

 01 _________________________________________ المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للتعذيب

 01 __________________________ الفرع األول: الطبيعة القانونية للتعذيب في الصكوك الدولية والقانون العرفي: 

 01 _____________________________________ الفرع الثاني: الطبيعة اآلمرة للقواعد الناظمة لحظر التعذيب

 01 ________________________ المطلب الثالث: العالقة بين أفعال التعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان

 : انتهاك الحق في حرية الفك
ً

 01 ____________________________________________ ر والرأي والتعبيرأوال

: انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات: 
ً

 01 ___________________________________ ثانيا

: انتهاك الحق في الحرية واألمن الشخصي، والتوقيف واالحتجاز: 
ً

 01 _______________________________ ثالثا

 01 ________________ الحق في عدم التعرض لالعتقال أو االعتقال التعسفي:  .أ

 01 ____ واإلبالغ عن التهم الموجهة إليه:  الحق في االطالع على أسباب االعتقال .ب

الحق في المراجعة القضائية في حالة التوقيف، والحق في الطعن في شرعية أي  .ت

 01 توقيف: 

 01 _____________________________________________________________ الثاني:  المبحث

 01 ___________________________________________ التعذيب من الدولية للحماية القانوني اإلطار

 01 _____________________________________ المطلب األول: أوجه الحماية الدولية من التعذيب

 00 ____________________________________ المطلب الثاني: معايير الحماية الدولية من التعذيب

 01 ____________________________________________________________ الثالث:  المبحث

 01 ________________________________________ التعذيب لجريمة الناظمة القانونية القواعد تقييم

 01 _____________________________ المطلب األول: مدى فعالية القواعد العقابية لجريمة التعذيب

 01 ___________________________________________________ الفرع األول: اتفاقية مناهضة التعذيب

 01 __________________________________ محتوى نصوص االتفاقية .أ

 01 ___________________ عدم المواءمة مع التشريعات الدولية واإلقليمية .ب

 10 ________________ للتعذيبالفرع الثاني: تقييم فعالية الهيئات المعنية باإلشراف على تطبيق القوانين المناهضة 

: التنظيم المؤسسي ً
 10 __________________________________________________________أوال

 10 ______________________________ لجنة مناهضة التعذيب .أ
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 10 ________________________________ األخرى المؤسسات .ب

: التنظيم اإلجرائي
ً

 13 __________________________________________________________ ثانيا

 13 ____________________________ اختصاص المحاكم الوطنية .أ

 11 _____________________ االختصاص الدولي للمحاكم الوطنية .ب

 13 __________________________ الدولية المحاكم أمام الدعوى .ت

 11 _____________ للتحفظات على فعالية القواعد الدولية المناهضة للتعذيبالمطلب الثاني: األثر السلبي 

 11 _____________________________________________ الفرع األول: خصوصية اتفاقيات حقوق اإلنسان

 11 ______________________________________________________ أوال: إمكانية إبداء التحفظات

 11 __________________________________________________ ثانيا: التحقق من توافق التحفظات

 30 ________________________________________________ 0113الفرع الثاني: التحفظات على اتفاقية 

 30 __________________________________________________________ أوال: الدول المتحفظة

 30 ______________________________________________ 0113قية ثانيا: نتائج التحفظات على اتفا

 44 ________________________________________________________________ الفصل الثاني: 

 44 _______________________________ هضة التعذيب ودور القضاء الوطني في تنفيذهااستراتيجية منا

 33 _____________________________________________________________ األول:  المبحث

 33 ____________________________________________________ التعذيب مناهضة استراتيجية

 33 _______________________________ مطلب األول: محاوالت إحداث آلية دولية لمنع التعذيبال

 33 ____________________________________________________ الفرع األول: مشاري    ع اللجان الفرعية

 31 __________________________________________________________ أوال: مضمون اإلصالح

 33 ___________________________________________________________ دود اإلصالحثانيا: ح

 31 ______________________________ الفرع الثاني: مشاركة جميع هيئات األمم المتحدة في مناهضة التعذيب

 31 _______________________________________________________________ أوال: اإلجراءات

 31 _______________________________________________________ ثانيا: حدود هذه التصرفات

 31 ________________________ لب الثاني: تطبيقات في ضوء المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسانالمط

 10 _____________________________________________________________ الثاني:  المبحث

 10 _____________________________________________ التعذيب مناهضة في الوطني القضاء دور

 10 _______________________________ المطلب األول: ضمانات الحق في الوصول إلى قاٍض محلي

 10 ____________________________________________________ الفرع األول: العوائق الواجب تذليلها

 11 __________________________________ الفرع الثاني: أهمية المواءمة التشريعية التفاقية مناهضة التعذيب

 11 __________________________________________ المطلب الثاني: ضمانات الحماية الدولية

 11 _____________________________ الفرع األول: التطبيق المباشر لالتفاقيات الدولية من قبل القاضي المحلي

 13 ________________________________الفرع الثاني: مبدأ التطبيق الداخلي لالتفاقية من قبل القاضي الوطني

 11 ____________________________________________________________ الثالث:  المبحث
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 11 __________________________________________________ السوري القانون في التعذيب منع

 11 ________________________________ المطلب األول: النصوص الموضوعية المناهضة للتعذيب

 11 __________________________________ المطلب الثاني: النصوص اإلجرائية المناهضة للتعذيب

 30 _____________________________ م0100/ لعام  03المطلب الثالث: قانون منع التعذيب رقم / 

 44 ____________________________________________________________________ الخاتمة

 : النتائج
ً
 44 _________________________________________________________________ أوال

 44 _______________________________________________________________ ثانيا: التوصيات

 46 ___________________________________________________________________ المراجع: 

 67 ___________________________________________________________________ الفهرس: 

 


