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َّ
َّ

استراتيجية مناهضة جريمة التعذيب في القانون الدولي والقضاء الوطني
َّ
َّ
(دراسة حتليلية تطبيقية على اتفاقية مناهضة جرمية التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف القانون الدولي والقانون السوري)
َّ
َّ

بحث علمي قانوني مقدم لنيل درجة ماجستير التأهيل والتخصص في
القانون الدولي اإلنساني
َّ

إعدادَّ:طارقَّبرنجكجي َّ

ي َّ
إشرافَّ:الدكتورَّياسرَّحسنَّكلز َّ
العام الدراسي2222 :

َّ
َّ
َّ
َّ

َّاستراتيجيةَّمناهضةَّجريمةَّالتعذيبَّفيَّالقانونَّالدولي
َّ والقضاءَّالوطني

The strategy of combating the crime of
troture under the international law and
national judiciary
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بسم الله الرحمن الرحيم
ّ
ّ
((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال))
 07اإلسراء
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صدق الله العظيم

ملخصَّالبحث َّ
يعد التعذيب أحد أهم القضايا التي تثير جدال واسعا في المجتمع الدولي ككل ،والمجتمعات الداخلية للدول،

وإن كانت اتفاقيات حقوق اإلنس ااان تس ااعح دوما لحماية اإلنس ااان وحريتق ،اال أنق يألقح ال ااا ل ا س اااس ااي

والمحرك ي اتفاقية هو كرامة اإلنساان المتألالة في تيوينق العضوي والنفسي ،فال وجود لحقوق اإلنسان

اال لصا ا ا ا ا ا ااون اليرامة وال تصا ا ا ا ا ا ااان اليرامة اال وقف التعذيب بجميع أشا ا ا ا ا ا ااكالق ،وم هنا كانت اإلعالنات
واالتفاقيات والمواثيق والصا ا ااكوك الدولية تعنح دوما بمناهضا ا ااة هذم الجريمة ،وحتح عند قمع الجريمة بحد

ذاتها ،يجب مناهض ا ااة جريمة التعذيب وإن كانت واقعة علح مجرم أيض ا ااا ،أو في حاالت يجوز فيها القتل
كالحروب ،أو يجوز فيها العقوبة كالجرائم ،فالتعذيب قديم قدم اإلنس ا ا ا ااان ،اال أنق يناقس ل ا ا ا اافة اإلنس ا ا ا ااان

وا نسانة المللوبة في جميع ا فعال والتصارفات ،وعلح الر م م لدور عد اعالنات دولية وإ رام العديد
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 المماارسا ا ا ا ا ا ااات التي ارتياب فيها

التعذيب ،فيان ال د م الألحث ع الخلل في معالجة هذم الجريمة ،فهي معرفة دوليا وواضا ا ا ا ااحة ا ركان
والمعالم وكرس ااتها العديد م اتفاقيات حقوق اإلنس ااان واتفاقيات القانون الدولي اإلنس اااني ،الح أن ل اادرت
اتفاقية دولية لمناهضااة التعذيب و يرم م ضااروب المعاملة أو العقوبة القاسااية أو الالانسااانية أو المهينة،
وانض ا ا ا ا اام اليها العديد م الدول ،ولم يتوقف التعذيب ،فيانت الم ا ا ا ا ااكلة في لية المناهض ا ا ا ا ااة ،اذ لم تحقق

اآلليات المتألعة نجاحا في القض اااى علح هذم الجريمة وإن س اااهمت الح حد ما م تخهي

و أتها اال أنها

ِ
تقس عليهاا ،فماا زال ق ول الادول اختياارياا آللياة مكاافحاة هاذم الجريمة ،وهي لجنة مناهضا ا ا ا ا ا ااة التعذيب
لم
الادولياة ،حيث يألقح اختصا ا ا ا ا ا ااا
اختصا

اللجنة اختياري يما يتعلق تلقي ال ا ا ا ا ا ا ااكاوي والتحقيق فيها ،حيث يألقح

اللجنة رقا ي ،أد ي ،أكثر مما هو قضائي أو عقا ي ان لح التع ير ،وعلح المستوى اإلقليمي

لم تنجح المحاكم اإلقليمية في مناهضا ا ا ااة هذم الجريمة حيث أن أ لب هذم المحاكم ال اختصا ا ا ااا

لها في

تلقي ال ا ااكاوي م ا فراد ،وإن التعذيب ال يقع اال علح ا فراد ،وعلح المس ا ااتوى الداخلي فأيض ا ااا الألا ما
يرتيب التعذيب باس ا ا ا اام الدول مما يقلل م امكانية مكافحتق أو معاقألة مرتي يق ،مما يمدي إلفالت مرتي ي

هاذم الجريماة م العقااب وبماا يمكاد أن االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجياات الادولياة والداخلية لم تي كا ية لمناهضا ا ا ا ا ا ااة هذم
الجريمة ،وإن مناهضا ااة التعذيب هو ر ألة ،فون توافرت هذم الر ألة واإلراد لدى الدول أمك القضا اااى علح

هاذم الجريماة ،وال يمك تحقيق هاذم اإلراد اال م خالل الا ا ا ا ا ا اادار ت ا ا ا ا ا ا اريعاات داخلياة ودولية تيافح هذم

الجريمة ولجان فرعية و نية ودولية تراقب مناهضا ا ااة التعذيب وتتلقح ال ا ا ااكاوي 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
التعذيب قديم قدم الأل ارية ،وقد ن ااأ بصااور مختلفة مع داية الأل ارية ،وحاربتق كل الديانات الس اماوية التي
ك ااان اات ت اادعو دائم ااا الح الع اادل والمحأل ااة ،وهي مف ااا يم علح الن يس ي نون م أنوان انته اااك الي ارم ااة
االنس ااانية سا اواى تعلق االمر بالجانب الجس اادي أو النفس ااي للضا احية ،ور م هذا المقت ال ااديد للتعذيب منذ

القدم اال أنق م الناحية القانونية كانت أوروبا وفي نهاية القرن التاس ا ااع ع ا اار أول م سا ا ا القواني التي
تحظر التعذيب ،1اال ان التعذيب عاد لي ا ااهد انتعاشا ا اا وامتدادا جغ ار يا مثي ار للقلق ب ا ااكل خا

في القرن

الحادي والع اري حيث ألااألحت مناهضااة التعذيب أحد ال اوا ل الرئيسااية لحقوق اإلنسااان ويعد اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسا ا ا ااان لعام  1441أول نص قانوني دولي يعل

يق ب ا ا ا ااكل ل ا ا ا اريح أن التعذيب ير

قانوني ،وإن كان قد سااألقق عد اتفاقيات تمنع التعذيب ،اال أنها لم تنص ب ااكل ل اريح علح أنق أمر ير

م رون أو معاقب عليق ،وم ثم حظرت اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات ا ساسية ،المعروفة أيضا
باسا ا ا ا ا ا اام االتفاقية ا وروبية لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان لعام  ،1452التعذيب ،كما ح ِظر التعذيب في العهد الدولي
بالحقوق المدنية والساياساية ،وتعد اتفاقية مناهضاة التعذيب و يرم م ضروب المعاملة أو العقوبة

الخا

القاساية أو الالانسانية أو المهينة أول لت دولي ملمم ِ
يعرف التعذيب ويضع قواعد ناظمة لحظرم وضرور

اتخاذ اجراىات للعقاب عليق ومالحقة مرتي يق وتعويس ضحايام.

تتناول اليوم معظم معاهدات حقوق اإلنس ااان العامة ،المعتمد اقليميا وعالميا ،موض ااون تعذيب ا ش ااخا

وإسا ا ا ا ا ا اااى معااملتهم وتمكاد أن التعاذياب محظور تمااماا في جميع ا وقاات بماا فيهاا حاالة اللوارئ أو النمان
المسلح؛ اذ تنص اللوائح الملحقة باتفاقيات الهاي لعامي  1144و 1421ب أن قواني وأعراف الحرب في

الميدان علح وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة انسانية وعدم اللجوى الح التعذيب ،كما تتضم الماد 3
الم ا ااتركة في اتفاقيات جني

حظر علح التعدي
ا
ا ربع لعام  1444المتعلقة بالنمان المس ا االح ير الدولي

علح السا ا ااالمة الجسا ا اادية ،وبخالا ا ااة الت ا ا ااويق والمعاملة القاسا ا ااية والتعذيب ،وفي نفل السا ا ااياق يقر القرار
 31/2222الص ااادر ع لجنة ا مم المتحد لحقوق اإلنس ااان بأنق ال يجوز اخض ااان أي ش ااخص للتعذيب
أو يرم م ضا ا ا ا ااروب المعاملة أو العقوبة القاسا ا ا ا ااية أو الالانسا ا ا ا ااانية أو المهينة وأن مثل هذا ا فعال هي

محاولة اجرامية لتدمير اإلنس ا ااان جس ا ااديا ونفس ا اايا ،وال يمك ت ريرها بأي ظرف أو أيديولوجية أو مصا ا االحة
عليا

2

اذا ،بات واضحا أن التعذيب يتعلق بكل م حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،حيث تعمز كل م
هاتي المجموعتي معايير بعضهما الألعس.

Soyer (J.C),Criminal law and criminal procedure, Paris, LGDJ, 9th edition, 1992, P05
2
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إشكاليةَّالبحثَّ َّ

ان مصاللح جريمة التعذيب ،علح الر م م وضوح المعنح العام ،اال أنها تثير العديد م التساؤالت التي
تتعلق نلاق المفهوم واالحكام التي ساااتتأتح ع تعري

التعذيب س ا اواى في القانون الدولي أو الو ني م

جهة وضرور ايجاد نون م المواىمة ي كال التعريفي م جهة أخرى ،وذلت لوضع حد للممارسات التي

يمك أن يللق عليها او تنلوي تحت ا ار جريمة التعذيب ،وبناى عليق تعد اشا ا ا ا ااكالية الألحث في اإلجابة
علح التساؤل اآلتي:

 ما المقصود بالتعذيب في كل م القانون الدولي والقانون الوضعي؟
 ما فعالية القواعد القانونية الدولية والو نية في مكافحة جريمة التعذيب؟
 ما االستراتيجية المناسألة لمناهضة التعذيب في القانون الدولي والقانون السوري؟

َّ
أهميةَّالبحثَّ َّ

تيم أهمية هذم الد ارسا ا ااة في الألحث في مناهضا ا ااة التعذيب وتسا ا االي الضا ا ااوى علح فعالية االسا ا ااتراتيجيات

الملألقااة والمتألعااة دوليااا ومحليااا لمناااهضا ا ا ا ا ا ااة ومنع التعااذيااب ،و يمااا اذا كاااناات ناااجعااة ا تااداى كلريقااة لمنع
التعذيب ،وهل حققت أهدافها انتهاى في قمعق ومعاقألة مرتي يق.

َّ

منهجيةَّالبحثَّ َّ

لإلجابة علح التساؤالت التي يثيرها موضون الألحث ،تم اعتماد المنهج التحليلي الولفي.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
1

َّ

خطةَّالبحثَّ َّ:
مقدمةَّ :

الفصلَّاألول :ما ية جريمة التعذيب واإل ار القانوني للحماية منها.
المبحثَّاألول :ما ية التعذيب و يعتق القانونية.
المطلبَّاألول :تعري

التعذيب.

المطلبَّالثاني :الل يعة القانونية للتعذيب.

المطلبَّالثالث :العالقة ي أفعال التعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان.
المبحثَّالثاني :اإل ار القانوني للحماية الدولية م التعذيب.
المطلبَّاألول :أوجق الحماية الدولية م التعذيب.

المطلبَّالثاني :معاير الحماية الدولية م التعذيب.
المبحثَّالثالث :تقييم القواعد القانونية الناظمة لجريمة التعذيب.

المطلبَّاألول :مدى فعالية القواعد العقا ية لجريمة التعذيب.

المطلبَّالثاني :ا ثر السل ي للتحفظات علح فعالية القواعد الدولية المناهضة للتعذيب.

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

المطلبَّاألول :محاوالت احداث لية دولية لمنع التعذيب.

المطلبَّالثاني :تل يقات في ضوى المحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسان.
المبحثَّالثاني :دور القضاى الو ني في مناهضة التعذيب.

المطلبَّاألول :ضمانات الحق في الولول الح قاضي محلي.

المطلبَّالثاني :ضمانات الحماية الدولية.

المبحثَّالثالث :منع التعذيب في القانوني السوري.
المطلبَّاألول :النصو

المطلبَّالثاني :النصو

الموضوعية لمناهضة التعذيب.
اإلجرائية لمناهضة التعذيب.

المطلبَّالثالث :قانون منع التعذيب رقم  16لعام .2222

الخاتمة :نتائج وتوليات.
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الفصل األول:
ماهية جريمة التعذيب واالطار القانوني للحماية منها
يحظر القانون الدولي التعذيب ب اكل مللق ودون تحف  ،ويتناول المجتمع الدولي مناهضة التعذيب كأحد

الموضوعات الرئيسة ،فقد ألألح حظر التعذيب قاعد قلعية ال يمك

ي دولة أن تنتقص منها.

وهذا ما تم التأكيد عليق في الص ااكوك القانونية الدولية واإلقليمية والو نية ،وبناى عليق يتناول هذا الفص اال

ما ية التعذيب والل يعة القانونية لق في مألحثي :

المألحث ا ول :ما ية التعذيب و يعتق القانونية.
المألحث الثاني :اإل ار القانوني للحماية الدولية م التعذيب.
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المبحث األول:
ماهية التعذيب وطبيعته القانونية
تمهيد
لقد تم مقارنة التعذيب منذ عد ساانوات باللاعون الذي كان مرضااا م الصااعب جدا القضاااى عليق ،حيث
لم يتللب ا مر حكمة

ية فحسا ااب ،انما وجود ظروف لا ااحية جيد للولا ااول للقضا اااى علح اللاعون،

وبنفل اللريقة فون التعذيب يتللب م أجل القضاى عليق تلوير المعايير القانونية المناسألة.

عندما ظهر مفهوم الحقوق ا سا ا اااسا ا ااية لإلنسا ا ااان ،وفي مقدمتها الحق في السا ا ااالمة الجسا ا اادية في ا نظمة

الو نية ،وبعد الحرب العالمية الثانية ،ألا ا ااألح التعذيب ب ا ا ااكل خا

 ،الح جانب حقوق اإلنسا ا ااان ب ا ا ااكل

عام ،مس ا ااألة ذات اهتمام دولي ،اال أنق ر م ذلت لم يول اهتماما خال ا ا اا اال في الس ا اانوات ا خير باعتألارم

انتهاكا فظيعا لحقوق اإلنسان.

لذلت م المهم توضيح معنح مصللح التعذيب في القانون الدولي.

المطلب األول :تعريف التعذيب
تعرف الماد االولح م اتفاقية مناهض ا ا ا ا ااة التعذيب و يرم م ض ا ا ا ا ااروب المعاملة أو العقوبة القاس ا ا ا ا ااية أو

المهينة ،1التعذيب ،بما يلي ((أي عمل ينتج عنق ألم أو عذاب ش ا ا ااديد ،جس ا ا ااديا كان أم عقليا ،يلحق عمدا
ب ااخص ما بقصااد الحصااول م هذا ال ااخص ،أو م شااخص ثالث ،علح معلومات أو علح اعتراف ،أو
معاق تق علح عمل ارتيألق أو ي اا ااتألق في أنق ارتيألق ،هو أو شا ا ااخص ثالث أو تخويفق أو ار امق هو أو أي

ش ا ا ا ااخص ثالث ،أو عندما يلحق مثل هذا ا لم أو العذاب ي سا ا ا ا ا ب يقوم علح التمييم أيا كان نوعق ،أو
يحرض عليق أو يوافق عليق أو يسا ااكت عنق موظف رسا اامي أو أي شا ااخص يتصا اارف بصا اافتق الرسا اامية ال

يتض ا ا ا اام ذلت ا لم أو العذاب الناش ا ا ا اان فق ع عقوبات قانونية أو المالزم لهذم العقوبات أو الذي يكون

نتيجة عرضية لها))

كما هو واضا ا ا ااح م التعري

أنق ا تداى يتضا ا ا اام اشا ا ا ااكالية بأنق عاد ليعرف التعذيب بأنق عذاب ،وعذاب

شا ا ااديد ،فهل هذا يعني أن العذاب الخهي

1

مق ول ،كذلت فون التعري

ي ا ا اامل كال م التعذيب الجسا ا اادي،

هذم االتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحد بالقرار  34/46تاريخ  1414/12/12وتاريخ دى النفاذ في
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وهو شاكل م ادد م المعاملة الالانساانية والمتعمد يتس ب في معانا بالغة الخلور  ،1كما ي مل االعتداى

النفسي المتمثل باالعتداى علح كرامة ال خص وسالمتق العقلية والتي ي ار اليها بعألار المعاملة القاسية أو
الالانسانية أو المهينة.

ان هذا التع ير يتضا ا ا اام أيضا ا ا ااا دالالت خلير ؛ حيث يتخذ التعذيب أشا ا ا ااكاال عديد  ،اذ لم تعد م ا ا ا اااهد
التعذيب محصا ااور في السا ااجون أو أماك التوقي

واالحتجاز انما في الواقع بات يمك م ا اااهدتق في كل

مكان تقريألا ،وإن أهمية منع التعذيب تأتي م أنق ي اكل ا تداى انتهاكا لحق اإلنسان في اليرامة التي تن أ
مناذ والدتاق حتح ممااتاق ،هاذم الي ارماة التي ال د ويجب أن تألقح مرافقة لق م أولح لحظات االعتقال حتح
انتهاى تنفيذ العقوبة ،فغالألا انتهاكات اليرامة باعتألارها احدى جرائم التعذيب يتم اخفاؤها ،نظ ار نها تحدث

في أماك منعملة وتحت ستار عدم الي ف ع هوية الجالد.

ان الض اارر الذي يلحق بالض ااحية نتيجة التعذيب ال يمك ال ااالحق بسا ا ب عواقألق النفس ااية الخلير  ،لذلت

فون الوقاية ذات أهمية قصا ا ا ا ااوى ،ووفقا للماد  1/2م اتفاقية مناهضا ا ا ا ااة التعذيب ،تلتمم كل دولة باتخاذ

تدا ير ت ا ا اريعية وإدارية وقضا ا ااائية فعالة أو أية اجراىات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي اقليم يخضا ا ااع

الختصااالااها القضااائي ،وكما يالح فونق ال ت اامل هذم التدا ير الحظر القا ع عمال التعذيب فحسااب،
ل ت مل أيضا تدريب أفراد الضابلة العدلية وال ر ة وا م  ،وتل يق مألادئ توجيهية دقيقة ب أن معاملة

ا شخا

المحرومي م حريتهم ،وإن اى ليات و نية للتفتيش واإلشراف وإدخال لية للتحقيق الفعال في

شكاوى سوى المعاملة.

كماا أشا ا ا ا ا ا ااار المقرر الخاا

السا ا ا ا ا ا ااا ق المعني باالتعاذيب في لجنة ا مم المتحد لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان ،يتر

كويجماانم 2أن التعاذياب ليل ظااهر منعملاة(( :اناق ال ي ادأ في رف التعاذياب في هاذا العاالم ،انق ي دأ ق ل

ذلت بكثير ،عندما يغيب االحترام ليرامة كل انس ا ا ااان والحق في االعتراف هذم اليرامة المتأل ا ا االة)) لذلت،
يجب بالفعل توفير ضامانات ضاد التعذيب في معاملة اإلنساان أيا كان مركمم القانوني ،ساواى أكان م ت ها

بق أو موقوفا قيد التحقيق ،أو محكوما عليق ينفذ عقوبتق التي نص عليها القانون وقضت ها المحكمة.

وللالما اعترف القانون الدولي اإلنسا ا ا ا اااني بالحاجة الح وضا ا ا ا ااع أحكام محدد تتعلق بمعاملة ا شا ا ا ا ااخا

المحرومي م حريتهم ،كضاامانة ضااد سااوى المعاملة ،حيث يمكننا أن نعت ر أن العديد م أحكام اتفاقيات

جني

ت كل تقنينا للمعايير التي تهدف الح منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية ب كل

فعال لهذم الفئة م ا شخا

المحميي .
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وم الالفت للنظر أن أ لب الدول العربية ال يتضاام نظامها الت اريعي ،قانونا خالااا لمنع التعذيب ،وقد

كان الم ارن الل ناني م الدول السألاقة في هذا المجال ،حيث وضع القانون  65لعام  12211الذي عرف
جريمة التعذيب بأنق ((أي عمل يقوم بق أو يحرض عليق أو يوافق عليق لا اراحة أو ض اامنا موظف رس اامي

أو أي شاخص يتصارف بصافتق الرسامية أثناى االستقصاى والتحقيق ا ولي والتحقيق القضائي والمحاكمات
وتنفيذ العقوبات ،ينتج عنق ألم ش ااديد أو عذاب ش ااديد ،جس ااديا كان أم عقليا ،يلحق قص اادا ب ااخص ما ،ال

س ا اايما للحصاا ااول منق أو م شا ا ااخص ثالث علح معلومات أو علح اعتراف ،أو لمعاقألة أي شاا ااخص علح

عمل ارتيألق أو ي ا ا ا ااتألق في أنق ارتيألق هو أو ش ا ا ا ااخص ثالث ،أو لتخوي

أي ش ا ا ا ااخص أو ار امق هو أي

ش ااخص ثالث علح ال يام أو االمتنان ع ال يام بعمل ما ،أو لتعريس أي ش ااخص لمثل هذا ا لم ال ااديد
أو العذاب ال ا ااديد ي سا ا ا ب يقوم علح التمييم أيا كان نوعق ،وال ي ا اامل التعري

العذاب ال ا ا ا ا ااديد الناش ا ا ا ا اان ع العقوبات المنص ا ا ا ا ااو

أعالم ا لم ال ا ااديد أو

عنها قانونا أو المتالزم معها أو الذي يكون نتيجة

عرضية لها))

م المالح أن الم اارن الل ناني قد وساع م ا فعال التي ت ااكل جرم التعذيب وحددها دقة منذ اللحظات
ا ولح لالعتقال حتح تنفيذ العقوبة ،ومنع الحقا التذرن بأوامر السا االلة العليا أو مقتضا اايات ا م الو ني
أو يرم م الذرائع ،كما اعت ر ا وامر العليا الص ا ااادر م أي س ا االلة كانت بالتعذيب أوامر ير ش ا اارعية

كما حدد لية ال ا ااكوى أمام النيابة العامة واس ا ااند مرجعية التحقيق لقاض ا ااي التحقيق نفس ا ااق ولم يجمم بونابة
الضا ا ا ااابلة العدلية أو أي جهاز أمني خر لل يام بأي اجراى هذا ال ا ا ا ااأن كالتوس ا ا ا ااع بالتحقيق مثال لمعرفة
الجنا والفاعلي .

وقد تألع الم اارن السااوري ،الم اارن الل ناني ،حيث ألاادر القانون رقم  16تاريخ  2222/3/24وهو ي ااكل
حجر ا س اااب وبداية التقني الخا

لمنع التعذيب في س ااورية ،حيث عرف الم اارن الس ااوري التعذيب في

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

أو معااق تاق علح عمال ارتيألاق أو تخويفاق أو اك ارهاق علح ال ياام بعمال ماا أو عنادماا يلحق مثل هذا ا لم أو
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

جماعة تح يقا لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو االنتقام))
كما يالح م التعري

فقد وسااع الم اارن السااوري م ا فعال المكونة للتعذيب وعاقب علح االمتنان ع

العمل الذي يمك أن يمدي للتعذيب ،كاالمتنان ع تقديم اللعام وال ا ا ا ا ا ا اراب للموقوف مثال ،كما شا ا ا ا ا ا اامل

1

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

المذكور أعالم معدال للماد  421م قانون العقوبات.

12

ا فعال التي تقع بغايات الثأر أو

راض ش ا ا ااخص ا ا ااية أو انتقامية ،كما ش ا ا اادد عقوبة التعذيب الواقع علح

فل ،وكرب نصا ااا خالا ااا جعل االعتراف الصا ااادر جراى التعذيب ير معترف بق قانونا ،اال أنق لم يحدد

التدا ير اليفيلة لحماية مقدم ال كوى و ليات التحقيق وتقديم ال كاوى.

وفي نفل الس ا ا ا ا ااياق اعتمدت الجمعية العامة المدونة الخال ا ا ا ا ااة بقواعد الس ا ا ا ا االوك للموظفي المكلفي بونفاذ

القواني لعام  ،1414حيث أكدت الماد الخامسا ا ا ا ا ااة منها علح أنق(( :ال يجوز ي موظف م الموظفي

المكلفي باونفااذ القواني أن يقوم باأي عمل م أعمال التعذيب أو يرم م ضا ا ا ا ا ا ااروب المعاملة أو العقوبة
القاساية أو الالانساانية أو المهينة أو أن يحر

عليق أو يتغاضاح عنق ،كذلت ال يجوز للموظفي المكلفي

باونفااذ القواني أن يتاذرعوا باأوامر علياا أو بظروف اسا ا ا ا ا ا ااتثناائياة كحاالاة حرب أو التهادياد باالحرب او احااقاة

الخلر با م القومي ،أو تقلقل االس ا ا ا ااتقرار الس ا ا ا ااياس ا ا ا ااي الداخلي ،أو أية حالة أخرى م حاالت اللوارئ

العامة ،لت رير التعذيب أو يرم م ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة)).

المطلب الثاني :الطبيعة القانونية للتعذيب
دفعت الل يعة ير المق ولة للتعذيب الضا اامير اإلنسا اااني للمجتمع الدولي الح رفضا ااق ،حتح في حالة عدم

وجود معااهاد  ،1مماا جعال منع التعاذياب قااعاد مر م قواعاد القانون الدولي ال يمك أن تخضا ا ا ا ا ا ااع ي
تقييد ،وتلمم جميع الدول ،حتح التي لم تص ا ا ا اادق علح االتفاقيات المتعلقة ها ،وبالتالي فون حظر التعذيب

مللق ال يمك

ي ظرف قاهر أو ارئ استثنائي أن ي ررم ،وال سيما اإلرهاب أو ا م القومي.

الفرع األول :الطبيعة القانونية للتعذيب في الصكوك الدولية والقانون العرفي:
ان حظر التعذيب و يرم م ضا ااروب س ا ااوى المعاملة معترف بق عالميا وممكد في جميع الص ا ااكوك الدولية
واإلقليمية الرئيس ا ا ا ا ااية لحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان ،كما أن هذا الحظر منص ا ا ا ا ااو

عليق في القانون الدولي العرفي،

وبالتالي فهو ملمم لجميع الدول في جميع الظروف ،بصا ا ا ا ا ا اارف النظر ع االلتمامات التعاهدية للدول يما

يتعلق هذا الحظر ،حيث تعترف جميع الص ا ا ا ااكوك الدولية التي تتض ا ا ا اام حظر التعذيب وس ا ا ا ااوى المعاملة
بل يعتق المللقة و ير القا لة لالنتقا

 ،كما يس ا ا ااتثنح حظر التعذيب وس ا ا ااوى المعاملة تحديدا م ا حكام

التي تن ن استثناىات ويمك مالحظة ذلت م خالل استعراض المعاهدات والوثائق التي يكون موضوعها
مناهضا ااة التعذيب ،كما هو الحال في الماد  2/4م العهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والسا ااياس ا ااية؛

والماااد  2/2والماااد  15م اتفاااقيااة مناااهضا ا ا ا ا ا ااة التعااذيااب؛ والماااد  2/21م االتفاااقيااة ا مريكيااة لحقوق

اإلنسا ا ا ااان؛ والماد /4ج م الميثاق العربي لحقوق اإلنسا ا ا ااان؛ والماد  5م اتفاقية ال لدان ا مريكية لمنع
BARNETT Laura, International Law and the Prohibition of Torture, Parliamentary Research
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التعاذياب والمعااقألاة عليق؛ والماد  3م اعالن حماية جميع ا شا ا ا ا ا ا ااخا

م التعرض للتعذيب و يرم م

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة ،كما يحظر الميثاق ا فريقي لحقوق اإلنسان

وال ا ا ا ا ا ا ااعوب التعاذياب وسا ا ا ا ا ا ااوى المعااملاة في المااد  5مناق؛ كماا ال يحتوي الميثاق ا فريقي علح أي نص

استثنائي هذا الخصو

.1

ان هذا ال ا ا ا ااعور العام لرفس التعذيب ت ررم ح يقة أن ما يميم اإلنسا ا ا ااان ع

يرم م اليائنات الحية هو

شااخصاايتق الفردية ،هذم ال ااخصااية الفردية هي التي ت ااكل اليرامة المتألاالة لإلنسااان ،واالحترام الذي يعد،
وفقا لمصاللحات ديألاجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،أساب الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان والسالم

في العالم.

انق م الممكد أن التعذيب بجميع أش ااكالق وأنواعق يعمل علح تدمير هذم ال ااخص ااية الفردية ،فالتعذيب هو
انتهاك بامتياز للس ااالمة الجس اادية والعقلية وهذم مرتأللة ب ااكل ال ينفصا ال باإلنس ااان ،و الألا ما يتم التمييم
ي التعذيب الجساادي والتعذيب النفساي ،اال أنق مع ذلت ،ي دو أن هذا التمييم يتعلق بالوسااائل المساتخدمة

لممارسااة التعذيب أكثر م ارتألا ق بل يعتق ،ألغس النظر ع الوسااائل المسااتخدمة ،يكون تأثير التعذيب
علح الض ااحية متالزما م الناحية الجس اادية والنفس ااية ب ااكل دائم ،فعند اللجوى الح أك ر قدر م الوح ااية

الجساادية ،تيون اآلثار ويلة المدى ،نفسااية بالدرجة ا ولح ،وعند اللجوى الح أكثر الوسااائل النفس اية دقة،

هناااك دائماا تااأثير لأللم الجسا ا ا ا ا ا اادي الحاااد ،ففي نفل الوقاات التااأثير ال ا ا ا ا ا ا ااائع في كلتااا الحااالتي هو تفياات

ال خصية.

هذا التأثير الالانسا اااني للتعذيب وتدمير ما يجعل اإلنسا ااان كائنا ب ا اريا بالتحديد يفسا اار اإلدانة العامة لهذم

الظاهر ،وتجدر اإلش ااار في هذا المجال الح أنق ليل فق الض ااحية التي تتأثر لوحدها بعملية نمن الص اافة

اإلنسااانية ،ل أن القائم بالتعذيب يتأثر أيض اا ،اذ أن القائم بالتعذيب يتجاهل وينير انسااانية أخيق اإلنسااان
ويح م قدر نفسق وينمل ها الح مستوى دون اإلنسان ،ان هذا التأثير الألغيس علح اإلنسان واإلنسانية
يفسر سبب اعتبار حظر التعذيب أحد مبادئ القانون العرفي المعترف به عالميا.

CHANET Christine, “The absolute prohibition of torture”, Fundamental Rights, n ° 6, January

1

2006, p.3, www.droits-fondamentaux.org.
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الفرع الثاني :الطبيعة اآلمرة للقواعد الناظمة لحظر التعذيب
ت ا ا ا ااكل الل يعة المللقة لحظر التعذيب قاعد قلعية للقانون الدولي ،لها عند االقتض ا ا ا اااى قيمة أعلح م
المعاهد أو التحف الذي م المحتمل أن يأللل القاعد .1

تمكد الماد  2/2م اتفاقية مناهضة التعذيب اللابع المللق لهذا الحظر حيث تنص علح أنق ((ال يمك

التذرن بأي ظرف اس ا ا ا ااتثنائي علح اإل الق ،سا ا ا ا اواى كان حالة حرب أو تهديدا بالحرب ،أو عدم اس ا ا ا ااتقرار

سياسي داخلي أو أي حالة وارئ أخرى ،لت رير التعذيب))

ان هذا اللابع المللق ال يسمح بأي استثناىات ،وبالتالي فون م دأ عدم اللجوى الح التعذيب وأي شكل م

أشااكال سااوى المعاملة ي ااكل حقا ير قا ل للتفاوض-أي قاعد مر -ال يمك التنازل عنق تحت أي ظرف
م الظروف ،بما في ذلت أثناى نمان مسا االح دولي أو ير دولي ،وفي حاالت الخلر العام االسا ااتثنائي أو
سألاب أخرى تتعلق با م القومي أو حاالت اللوارئ.

وقاد عمز هاذا التاأكياد موقف الهيئاات الادولياة المختلفاة المسا ا ا ا ا ا اامولاة ع التعامل مع حاالت التعذيب ،فمنذ

ان اائها اعت رت محكمة العدل الدولية أن الدول عليها التمام تجام اليافة بمناهضاة انتهاكات حقوق اإلنسان

ا سا ا ا اااس ا ا ا اية والتي يعت ر الحق في عدم التعرض للتعذيب جمىا منها ال جدال يق ،والتمام تجام اليافة ،أي
تلتمم بق الدولة تجام المجتمع ككل وتجام الدول ا خرى والتي يحق ليل دولة منها الملالألة تنفيذم.2

في الواقع ،ت ا ا ا ا ا اامل المعاهدات الدولية العالمية واإلقليمية المتعلقة بحماية حقوق اإلنسا ا ا ا ا ااان الحق في عدم
التعرض للتعذيب و يرم م ض ا ااروب المعاملة القاس ا ااية أو الالانس ا ااانية أو المهينة م
يجوز تقييدها.3

1

ي الحقوق التي ال

انظر رأي اس اات اااري لمحكمة العدل الدولية ب ااأن التألعات القانونية ل ناى جدار في ا ارضا ااي الفلسا االينية المحتلة ،تاريخ

 14ش ااألا ،1416

1؛ القائمة العامة رقم  ،131محكمة العدل الدولية ( 4تموز  ،)2224الفقر E / CN.4 / (151

 .)1936/15انظر أيضا ا ا اا الماد  53م اتفاقية فيينا ب ا ا ااأن المعاهد  .الحقوق ( )1464التي تقدم وتعرف مفهوم "القاعد

القلعية"؛ انظر أيضااا تقارير محكمة العدل الدولية :قضااية ،Light and Power Company ،Barcelona Traction
§ 33) ،Second stage (1970 ،Limited؛ قضااية تيمور ال اارقية ()24§ ،1445؛ قضااية تتعلق تل يق اتفاقية منع
جريمة اإلباد الجماعية والمعاقألة عليها ( ،1446الفقر )31؛ انظر أيض ا ا ااا المواد  41-42م م ا ا اااريع مواد لجنة القانون

الدولي ب أن مسمولية الدول والتعليقات علح م اريع المواد؛ انظر أيضا تقرير لجنة ال لدان ا مريكية لحقوق اإلنسان ،تقرير

ع اإلرهاب وحقوق اإلنسان)155§ ،2222( ،؛ والتعليق العام رقم .2 § ،31

.المرجع السا ق،
3

انظر الماد  4م العهد الدولي الخا

CHANET Christine, 2 .

2

بالحقوق المدنية والس ا ا ااياس ا ا ااية ،ماد  15م االتفاقية ا وروبية لحقوق اإلنس ا ا ااان

والحريات ا س ا ا اااس ا ا ااية ،الماد  21م االتفاقية ا مريكية لحقوق اإلنس ا ا ااان-جريمة التعذيب في ض ا ا ااوى القانون الدولي :علح
الاماوقاع الات ا ا ااالاي https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/18.pdf :ت ا ا ااارياخ المي ا ا ااار :

2221/24/24
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وقد ذكرت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسااياسااية في تعليقها العام رقم  24لعام  1444بأن التحفظات
التي تخل بالقواعد القلعية ال تتفق مع موضا ا ا ااون العهد وهدفق ،وأنق علح الر م م أن المعاهدات ت ا ا ا ااكل

تألاادال لاللت امماات ي الاادول يمااا يتعلق بااالقاانون الاادولي العااام اال أن ا مر يختلف يمااا يتعلق بمعاااهاادات

حقوق اإلنسا ااان التي وضا ااعت لصا ااالح ا شا ااخا

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
موض ااوعا للتحفظات ،وبناى علح ذلت ال يجوز ي دولة أن تتحف بحق في ممارس ااة الرق أو التعذيب أو

اخضان ا شخا

لمعاملة أو عقوبة قاسية أو ال انسانية أو مهينة.1

هناك نتيجتان

يعيتان تنألعان م الل يعة المللقة لحظر التعذيب وهما:

 -1م دأ عدم اإلعاد القسا ا ارية ،الذي يحظر علح الدول رد ا فراد الح لدان يتعرض ا ااون فيها لخلر
ح يقي بالتعرض للتعذيب.

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

2

في المالحظات الختامية ا خير ب أن الواليات المتحد  ،أكدت لجنة مناهضة التعذيب أن االتفاقية تنل ق

في جميع ا وقاات ،في أوقات السا ا ا ا ا ا االم وكذلت في أوقات الحرب أو النمان المسا ا ا ا ا ا االح بموجب الفقر  2م
المادتي  1و ،16مع عدم اإلخالل بأحكام أي لت دولي خر.

تم تاأكياد الل يعاة المللقاة لحظر التعاذياب في المالحظات الختامية ب ا ا ا ا ا ا ااأن الييان الصا ا ا ا ا ا ااهيوني في عام

1441م ،فقد س ا ااعت س ا االلات الييان الص ا ااهيوني الح ت رير اس ا ااتخدام أس ا اااليب اس ا ااتجواب معينة كوس ا اايلة

ضاارورية في مناهضااة اإلرهاب ،م ااير الح أن هذم ا ساااليب أحأللت هجمات  42ارها يا منظما وأنقذت

أرواحا ال تعد وال تحصح.3

ومع تحفظنا اليامل علح هذا التقرير باعتألارم ينقل وجهة نظر الييان الغالب بمواجهة ألحاب ا رض،

وبالر م م التماهي وسااياسااة الييل بمكيالي لمصاالحة هذا الييان الغالااب ،لم يسااتلع التقرير التغاضااي

ع تجاوزات الييان الصا ا ااهيوني بس ا ا ا حقوق اإلنسا ا ااان في معاملتها السا ا اايئة والالانسا ا ااانية مع ا سا ا اارى
 1انظر ال ند الثام م التعليق للجنة المذكور في دورتها الثانية والخمسون للعام www.hrlibrary.umn.edu -1444

المرجع السا ق

3

CHANET Christine:.12:

2

انظر التقرير الدوري الثاني للييان الصهيوني حول اتفاقية مناهضة التعذيب ( ،)1446وثيقة ا مم المتحد CAT / .

 ، C.33 / Add.2 / Rev. 1علح وجق الخصو

فقر  ، 3-2و  .24است هد ها:

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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الفلس االينيي  ،اذ خلص اات اللجنة الح أن أس اااليب االس ااتجواب هذم كانت الانس ااانية أو مهينة ،وأن ارتألا ها
ها ي كل عمال م أعمال التعذيب.

وباالفعال ،ي ادو أن الل يعاة المللقاة لحظر التعاذيب تسا ا ا ا ا ا ااود بمرور الوقت اذ تتناول اليوم معظم معاهدات

حقوق اإلنس ااان المعتمد اقليميا وعالميا ،م ااكلة التعذيب وس ااوى معاملة ا فراد ،حيث يمكدون أنق محظور
تماما وحتح في حاالت اللوارئ أو النمان المس االح ،وتص اار هذم المعاهدات علح أنق ير مس ااموح بق ،كما

أن وجود أدوات مكرسة لمنع التعذيب يث ت أيضا أن حقوق اإلنسان معنية بحظر مثل هذم ا فعال.1

المطلب الثالث :العالقة بين أفعال التعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان
ان ممارس ا ااة التعذيب لها عواقب علح جميع حقوق اإلنس ا ااان ،وهذا االرتألا

ي التعذيب وحقوق اإلنس ا ااان

ي ررم اللابع المتراب لحقوق اإلنسان والذي يمكد أن حقوق اإلنسان مت ابكة لدرجة أن انتهاك أحد الحقوق
يعااد بلريقااة أو بااأخرى انتهاااك لحق خر ،وعلح س ا ا ا ا ا ا ا ياال المثااال ،ان انتهاااك الحق في الحريااة التي كفلهااا

القانون لإلنسا ااان قد يمدي الح انتهاك مجموعة م الحقوق ا خرى المترابلة والمت ا ااابكة معها كالحق في
الحيا أو الحق في ا داى الرأي ،وقد يمدي التعذيب الح حاالت االختفاى أو اإلعدام خارج القضاى ،وبالتالي
هناك انتهاكات للعديد م الحقوق تفضي ع ممارسة التعذيب وهذا ما سيتم تناولق يما يلي:

أوالً  :انتهاك الحق في حرية الفكر والرأي والتعبير
وهو ماا أكادت علياق الماادتان  11و 14م اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان ،والمادتان  11و 14م

العهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والسياسية.

وم خالل النظر وقاائع تتعلق باالتعاذياب علح المسا ا ا ا ا ا ااتوى الادولي في جمهورياة اليونغو الديمق ار ية علح

س ا يل المثال ،نجد العديد م ضااحايا التعذيب هم م المعارضااي للحكومة أو ي ااتألق في أنهم كذلت حيث
تحاول الحكومات وخال ا ااة في الدول الديكتاتورية ،بلريقة أو بأخرى ،منع ا فراد م التع ير ع أنفس ا ااهم

بحرية ،بما في ذلت انتقادها ،حيث تعت ر معارضة النظام ،أو انتقاد سياسة الحكومة ،في عدد م ال لدان،
أو مجرد التع ير ع وجهات نظر دينية أو حقوقية ،أو لب الهجر  ،علح س يل المثال ،أعمال عدائية أو

تهاديادات م الادولاة ،وتترتاب علح ذلات اعتقااالت وخلف ،وفي كثير م الحااالت ،يعاامل المعتقلون أو

KÄLIN Walter, « La lutte contre la torture »، Revue internationale de la Croix-Rouge, 30

1

تاريخ الميار septembre 1998، dans www.cicr.org، 2221/12/5
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المختلفون معاملة أقس ا ا ااح بكثير م أولئت الم ا ا ااتألق هم ل والمداني في ارتياب جرائم عادية ،و الألا ما
يتعرضون للتعذيب.1

ثانيا ً :انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات:
بالعود الح الماد  22م اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادتي  21و 22م العهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والس ااياسا ااية ،اللتي تعليان الحق في حرية التجمع السا االمي وتيوي الجمعيات نجد أنق قد

ي ا ااارك العديد م ضا ااحايا التعذيب ن ا ااا في تنظيم اجتماعات فتعت رها بعس الحكومات معادية لها أو
لسااياساااتها أو قد يكونوا ن االي في مجموعات أو منظمات أو نقابات مسااتقلة ،في عد حاالت كما حدث
في التقرير ال ااذي ق اادمت ااق اللجن ااة الخ ااالا ا ا ا ا ا ا ااة ب ااالتحقيق في وق ااائع تع ااذي ااب ح اادث اات في جمهوري ااة اليونغو

الديمق ار ية ،2حيث تم تفريق التجمعات أو المظاهرات الس االمية م ق ل ال اار ة أو الجيش عندما اعت رتها
الحكومة معادية لها أو تقوض أمنها القومي.

في بعس الحاالت ،يتعرض النقا يون لالض االهاد م ق ل الس االلات أو وكالئهم ،أو يتم احتجازهم بسا ا ب
أن ا ا ا ا ا االتهم النقا ية ،و الألا ما يتم ال ألس علح ا شا ا ا ا ا ااخا

الذي شا ا ا ا ا اااركوا في مثل هذم االجتماعات أو

المظاهرات أو الذي ي ا ا اااركون في أن ا ا االة نقا ية أو يتم احتجازهم ب ا ا ااكل ير قانوني واسا ا ااتجوا هم تحت

التعذيب ،كما يعتقل ا شا ا ا ا ا ااخا

الذي حاولوا تنظيم جماعات حقوق اإلنسا ا ا ا ا ااان حتح ق ل ت ا ا ا ا ا ااكيل هذم

الجماعات ،وفي العديد م ال لدان ،تحظر االجتماعات أو المظاهرات أو تنظيم مجموعات أو جمعيات أو

نقابات ير تلت التي وافقت عليها الحكومة بحكم ا مر الواقع أو بحكم القانون ،ال ساايما عند اعالن حالة

اللوارئ.3

1

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

الديمق ار ية،

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

2

انظر اآلثار المترتألة علح حقوق اإلنسان م جراى اللجوى المفر الح اإليدان في الحألل واكتظاظ السجون ،تقرير المقرر

الخا

المعي عمال بقرار لجنة حقوق اإلنسان  ،1415/33الذي قدم التقرير E / CN.4 / 1936 /15

شألا  ،1416الصفحات 31-35
3

السعي م اجل تحقيق العدالة في ا عمال الوح ية الجماعية ،دليل مجموعات الضحايا،
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ثالثاً :انتهاك الحق في الحرية واألمن الشخصي ،والتوقيف واالحتجاز:
م

ي الحقوق التي تحميها المادتان  3و 4م اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس ااان ،والمادتان  4و 12م

العهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والسياسية ،الحق في عدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز التعسفي،

والحق في ا الغ أس ااألاب أي اعتقال وإ ال ق بأي تهمة ،والحق في التقاض ااي ،والمراجعة في حالة االعتقال
أو احتجاز و يما يلي توضيح ليل حالة:

أو االحتجاز والحق في اللع في شرعية أي توقي

أ .الحق في عدم التعرض لالعتقال أو االعتقال التعسفي:
أي توقي

أو حجم للحرية ال يستوفي اإلجراىات المنصو

عليها في القانون النافذ تعت ر عمال تعسهيا،

حيث يعد االعتقال دون أمر قض ااائي ير قانوني اال في ظل ظروف معينة يحكمها ب ااكل ل ااارم قانون
ألول المحاكمات الجمائية ،أو في بعس الحاالت ،قواني اللوارئ.
في عدد م ال لدان ،ت ِ
مك القواني النافذ  ،في الحاالت العادية أو حاالت اللوارئ ،مسامولي انفاذ القانون
والجيش وا م الح حد ك ير ،م اجراى اعتقاالت دون اذن قض ا ا ا ا ااائي ،و الألا ما يتم اإل الغ ع حاالت
االعتقال واالحتجاز التعسفي في هذم ال لدان.

في لدان أخرى ،ورد أن المس اامولي ع انفاذ القانون أو الجيش أخفقوا في اتألان اجراىات االعتقال النافذ
والمعمول ها ،حيث ال تتألع في عمليات االعتقال أي اجراىات منصا ااو

عليها ،وبالتالي فهي ال ت ا ااكل

اعتقاالت انما حاالت اختلاف وإبعاد قسري وتعذيب ،وفي عدد م الحاالت ،ال تعترف السللات باعتقال

ال خص حتح يتم اكت اف اعتقالق.

ب .الحق في االطالع على أسباب االعتقال واإلبالغ عن التهم الموجهة إليه:
في عدد م ال لدان ،م الممك أال تران المألادئ ا ساسية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،كأن ال ي لغ ال خص
بأساا ا ا ا ا ااألاب اعتقالق أو بالتهم الموجهة اليق ،ومع ذلت ،فون المدعي العام ال يمارب مهامق الرقا ية ب ا ا ا ا ا ا ااكل

لحيح ،ال سيما في القضايا السياسية ،وقد يسمح ذلت لفترات ويلة ،وأحيانا تستمر لعد سنوات ،وهناك

تقارير تفيد بأن أشا ا ا ااخالا ا ا ااا شا ا ا ااهدوا بأنهم لم يتم ا ال هم بأسا ا ا ااألاب اعتقالهم وأج روا علح االعتراف تحت

التعذيب.1

1

ن ذ عامة ع معايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني،
انظر )Microsoft Word - CH-4.doc (umn.edu
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ت .الحق في المراجعة القضائية في حالة التوقيف ،والحق في الطعن في شرعية أي توقيف:
ٍ
قاض أو سللة قضائية علح
في العديد م ال لدان ،ي تر القانون أن يمثل المعتقلون أو المحتجمون أمام
وجق الس ا ا ا ا اارعة وأن يحاكموا في ض ا ا ا ا ااون فتر زمنية معقولة أو يللق سا ا ا ا ا اراحهم ،وفي عدد ك ير جدا م

ال لاادان ،ورد أن المعتقلي احتجموا بمعمل ع العااالم الخااارجي لفترات ويلااة دون المثول أمااام قاااض أو

سا ا ا االلة قضا ا ا ااائية ،وفي لدان أخرى تنص قواني اللوارئ علح االحتجاز بمعمل ع العالم الخارجي دون
اخلار توجيق االتهام لفترات ويلة ،تصا ا ا ا اال في بعس الحاالت الح عد أشا ا ا ا ااهر أو أكثر م عام ،وفي

بعس الحااالت ،التي تصا ا ا ا ا ا اانف م ق يال التعاذياب تعلي اللوائح التي تفرضا ا ا ا ا ا ااها الحكومة في ظل قانون
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:
اإلطار القانوني للحماية الدولية من التعذيب
ي ا ا ا ا ا ا اكال حظر التعاذيااب قاااعااد قلعيااة في القااانون الاادولي ،مماا يفرض وجود معااايير مختلفااة للحماااياة م

التعااذيااب علح المسا ا ا ا ا ا ااتويي الاادولي واإلقليمي ،هااذم المعااايير هي مرجع لجميع القواني واللوائح الو نيااة

المتعلقة بحظر التعذيب.

وسنتناول يما يلي معايير الحماية الدولية في مللب أول ،وم ثم الو نية في مللب ثاني

المطلب األول :أوجه الحماية الدولية من التعذيب
في معظم الص ااكوك التي ت ااكل الميثاق الدولي لحقوق اإلنس ااان ،نجد تحريم التعذيب اذ تتض اام ال اارعة

الدولية لحقوق اإلنسا ا ا ااان :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا ا ا ااان لعام  ،1441والعهد الدولي الخا
المدنية والس ا ااياس ا ااية وبروتوكوالتها ،والعهد الدولي الخا

بالحقوق

بالحقوق االقتص ا ااادية واالجتماعية والثقا ية لعام

 ،1466فضال ع بعس ا حكام المتفرقة م ميثاق ا مم المتحد (المواد  2و 4و 1و 51و 55و.)56

ففي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس ا ااان ،ورد الحظر في الماد  5التي تنص علح أنق ((ال يجوز اخضاا ااان
أي شاخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاساية أو الالانساانية أو المهينة)) وتجدر اإلشاار الح أن هذا

لم يك  ،مع ذلت ،ملمما وقت اعتمادم نق تم اعتمادم كمللب ،ولي يمك القول اليوم انق ملمم س ا ا ااياس ا ا اايا
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نق تفسير ح يقي لميثاق ا مم المتحد في ا حكام المتعلقة بحقوق اإلنسان ،وإنق جمى م القانون الدولي

العرفي وأنق لم يعد موضع نمان ،وم المق ول أن نلجأ اليق.1
ينص العهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والسا ا ا ااياسا ا ا ااية علح الحظر في الماد  1التي لها نفل محتوى

الماد  5م اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا ا ا ا ااان ،وتمكد الماد  2/4م العهد علح عدم جواز تقييد الماد

 ،1حتح في الحالة التي تهدد فيها حالة وارئ عامة اس ا ا ا ا ا ااتثنائية وجود ا مة ،وبالتالي ،فونق يترتب علح
حظر مللقا للتعذيب وسوى المعاملة بموجب هذم المعاهد .
ا
الجمع ي المادتي  1و 2/4أن هناك

في التعليق العام رقم  ،22شااددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااان 2أيض اا علح أن نص الماد  1م العهد

ال يخض ا ا ا ا ااع ي قيد ،وأكدت اللجنة م جديد أنق حتح في حالة اللوارئ العامة االس ا ا ا ا ااتثنائية علح النحو

المتوخح في الماد  4م العهد ،ال يسمح بأي انتقا

م أحكام الماد  1ويجب أن تظل أحكامها سارية

المفعول ،فال يمك التذرن بأي سا ا ا ا ا ب ،بما في ذلت أمر رئيل أو س ا ا ا االلة عامة ،كم رر أو ظرف مخفف
لت رير انتهاك الماد .31

عليها في اتفاقية مناهضا ااة التعذيب المعتمد

باإلضا ااافة الح ذلت ،فون الل يعة المللقة للحظر منصا ااو

عام 1414م ،اتفاقية مناهض ااة التعذيب و يرم م ض ااروب المعاملة أو العقوبة القاس ااية أو الالانس ااانية أو

المهيناة ،وهي معااهاد دولية لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان تهدف الح القضا ا ا ا ا ا اااى علح التعذيب في جميع دول العالم،
وت ا ااكل هذم االتفاقية أكثر التقنينات الدولية تفص ا اايال للمعايير والممارس ا ااات التي تهدف الح حماية ا فراد
م التعذيب و يرم م ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة.

لقد أعادت هيئات مراقألة حقوق اإلنسا ااان ،ومحاكم حقوق اإلنسا ااان ،والمحاكم الجنائية الدولية ،بما في ذلت
لجنة حقوق اإلنس ا ا ا ااان ،ولجنة مناهض ا ا ا ااة التعذيب ،والمحكمة ا وروبية لحقوق اإلنس ا ا ا ااان ،ومنظمة ال لدان

ا مريكياة لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان واللجناة ا فري ياة لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان وال ا ا ا ا ا ا ااعوب ،والمحكماة الجنائية الدولية
ليو وسال يا السابقة ،التأكيد علح الل يعة ير القا لة لالنتقا

م حظر التعذيب.

وال ينألغي لح يقة أن التعذيب محظور ب ا ا ا ا ا ا ااكل مللق ومتيرر في مجاالت حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان المتعدد أن
تحجب أهمية مسا اااهمات القانون الدولي اإلنس ا اااني التي قدمت في هذا المجال خالل القرن الماض ا ااي ،وإن

WIJKSTRÖM Boris (Dir), Quel recours pour les victimes de la torture ? Guide sur les

1

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

2

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

المرجع السا ق.

المرجع السا ق، :
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WIJKSTRÖM Boris، 35.

3

كانت دون اإلشاار لاراحة الح مصللح التعذيب ،فقد نصت الماد  4م اللوائح المرفقة باتفاقيتي الهاي

لعامي  1144و 1421ب ا ا ا ا ا ااأن قواني وأعراف الحرب ال رية علح وجوب معاملة أسا ا ا ا ا اارى الحرب معاملة
1

انسانية ،وهو ما يستألعد وضوح المعاملة ير المق ولة ،أي استخدام التعذيب
وبموجب اتفاقيات جني

خلير
ا
ا ربع لعام 1444م ،ي ا ا ا ااكل اس ا ا ا ااتخدام التعذيب وس ا ا ا ااوى المعاملة انتهاكا

للقانون الدولي اإلنس ا ا اااني أثناى النماعات المس ا ا االحة الدولية ،وخرقا للماد  ،3أثناى النماعات المس ا ا االحة ير
الدولية  ،التي تدخل في نلاق أي اختصااا

قضااائي ،اذ تتضاام الماد  3الم ااتركة في اتفاقيات جني

راف االلتمام هااا ،حتح في نمان

ا ربع لعااام  1444في قااائمااة القواعااد الاادنيااا التي يتعي علح جميع ا

حظر علح الهجمات علح الحيا والسالمة الجسدية ،وبخالة الت ويق والمعاملة القاسية
ا
مسلح ير دولي،
والتعذيب وبالمثل يحظر ال روتوكول الثاني اإلضا ا ا ا ااافي التفاقيات جني

الهجمات علح حيا ا شا ا ا ا ااخا

ولا ااحتهم وسا ااالمتهم الجسا اادية أو العقلية ،وال سا اايما المعاملة القاسا ااية مثل التعذيب أو الت ا ااويق أو جميع

أشكال م العقاب ال دني.

اخي ار ،يجب أن يقترن حظر أي عمل م أعمال التعذيب ،المعل علح المسا ا ااتوى الدولي ،بأحكام مناسا ا ااألة
قا لة للتل يق علح المسا ا ااتوى الدولي لمكافحتق ،كما يجب علح الدول أن تتخذ التدا ير المناسا ا ااألة حتح يتم
االعتراف بالتعذيب علح أنق جريمة دولية ،وفي هذا الص ا اادد ،ينألغي توس ا اايع تعري

جرائم الحرب والجرائم

ض ا ا ااد اإلنس ا ا ااانية لي ا ا اامل جميع أعمال التعذيب ،ويجب التحقيق مع ا فراد الذي توجد ض ا ا اادهم أدلة تث ت
ارتيا هم مثل هذم الجرائم ،واعتقالهم في أماك معلنة ،وتقديمهم الح العدالة ،ومعاق تهم اذا ث تت ادانتهم.

المطلب الثاني :معايير الحماية الدولية من التعذيب
علح الصا ا ااعيد الدولي ،يعت ر التعذيب اهانة ليرامة اإلنسا ا ااان وإنيار لمقالا ا ااد ميثاق ا مم المتحد وانتهاك

لحقوق اإلنسا ااان والحريات ا سا اااسا ااية المعلنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا ااان ،2لذلت م الضا ااروري
ت جيع أك ر قدر ممك م التصديق علح الصكوك الدولية التي تحظر التعذيب ،وهي اتفاقية عام 1414

لمناهضاة التعذيب والعهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والساياسية وكذلت ال روتوكول االختياري الملحق

باق ،والاذي ينص علح أناق يجوز لألفراد تقاديم ال اات ،وباالتاالي لادى المجتمع الدولي معايير دولية ملممة

لحظر التعذيب ،و لية لرلااد تل يقها علح المسااتوى الدولي ،فضااال ع س ا ل االنتصاااف القانونية الدولية،

1

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

 ،Walterالمرجع السا ق،
2

1. .

م التعرض للتعذيب.

الماد  2م اعالن  1415المتعلق بحماية جميع ا شخا
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؛ انظر KÄLIN

وال ساايما تلت المنصااو

لجنة مناهضة التعذيب.

عليها في المواد  11الح  24م اتفاقية مناهضااة التعذيب والتي تتعلق ت ااكيل

ومع ذلت ،فون المجتمع الدولي ال يهتم فق باعتماد معايير دولية ملممة ،كما يتض ااح م أحكام قرار لجنة

ا مم المتحد لحقوق اإلنسااان رقم  33لعام  1415التي تعل
لحظر التعذيب ،بما في ذلت تعيي مقرر خا

ويخلص المقرر الخا

وعلح وجق الخص ا ا ااو

يق اللجنة عممها علح تعميم التنفيذ اليامل

لفحص ا سئلة المتعلقة بالتعذيب.

لمناهضاا ا ا ا ااة التعذيب الح أنق ينألغي ،كتد ير وقائي ،تأكيد تل يق أحكام االتفاقية،

 ،يجب الحفاظ علح ا حكام التي تنص علح سا ا ا ا ل االنتص ا ا اااف الو نية وإمكانية

استخدامها أمام المحاكم الو نية في جميع الظروف.1

كما تنص الماد  2م مدونة قواعد الس ا ا االوك للموظفي المكلفي بونفاذ القانون 2علح أنق في أداى واج هم،

يجب علح المس اامولي ع انفاذ القانون احترام وحماية كرامة اإلنس ااان والدفان ع الحقوق ا س اااس ااية ليل

ش ااخص ،وفي الفقر  3م الماد  2م اتفاقية مناهض ااة التعذيب ،ورد أنق ال يجوز التذرن بأمر رئيل أو
سللة عامة لت رير التعذيب.

ويجب أيضا ا اا حماية اللالب في الممسا ا اس ا ااات التعليمية والمرض ا ااح في الممسا ا اس ا ااات الل ية م اسا ا اتخدام

التعذيب ،حيث الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنس ااان أن الحظر يمتد لي اامل التجارب الل ية أو العلمية

التي تجرى دون الموافقة الص ا ا اريحة لل ا ا ااخص المعني ،وأضا ا اااف المقرر الخا

المعي عمال بقرار لجنة

حقوق اإلنسااان رقم  33لعام  1415المدعو كويجمانل ( )Koooijmansأنق م الضااروري أيضاا ب ااكل
خا

حماية ا شااخا

ير القادري علح ا داى موافقتهم م هذم التجارب ،اضااافة الح حماية شااخصااية

اإلنسا ااان وسا ااالمتق الجسا اادية والفيرية م العواقب السا اال ية التي قد تنجم ع سا ااوى اسا ااتخدام التقدم العلمي

والتقني.

باإلضا ااافة الح ذلت ،فونق يعد جريمة اذا انخر أفراد اللاقم الصا ااحي ،وال سا اايما ا

ألاى ،ب ا ااكل فعلي أو

ساال ي ،في أعمال يصااألحون م خاللها شااركاى في ارتياب التعذيب أو متوا ئي معق أو محرضااي عليق،
كامتنان ا
ا

ألاى مثال ع اعلاى ا دوية المساكنة المناسألة ،أو ال يام بعمليات جراحية ير ضرورية ك تر

راف ر م امكانية االساات اافاى بمعالجة بساايلة ،وقد كان لم اااركة ا

ألاى في عمليات التعذيب المنظم

الواسااع النلاق خالل الحرب العالمية الثانية لاادمة عنيفة للرأي العام وا وسااا الل ية نفسااها ،وعلح هذا

ا س اااب تص اادر المخم الدولي للمواثيق الدولية الخال ااة بآداب ممارس ااة مهنة اللب "ميثاق ال اارف الل ي

1

المقرر الخا

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

 14شألا 1416
2

اعتمدت هذم المدونة ون رت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحد رقم  34/164تاريخ 1414/12/11
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1
خير لمرضاااهم واالمتنان ع الحاق أي أذى
الدولي" والذي أشااار بالتمام ا ألاى بممارسااة مهنتهم لما يق ر
هم ،ومنذ ذلت الحي وضاعت عد هيئات ية منها الجمعية الل ية العالمية والمجلل الدولي للممرضي

وجمعية اللب النفس ا ا ا ااي العالمية والجمعيات الل ية ومنظمات التمريس ،مواثيق ش ا ا ا اارف تحظر م ا ا ا اااركة

الموظفي الصا ا ا ا ااحيي في أعمال التعذيب ،وفي عام  1412ت نت ا مم المتحد "مألادئ داب مهنة اللب
المتصالة دور الموظفي الصحيي والسيما ا

ألاى ،في حماية المسجوني والمحتجمي م التعذيب و يرم

م ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة"

2

كما اشتر ت االتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب ،اإلقرار أو التصديق أن السجناى أو المحتجمي ممهلي

للخضاون ي شكل م أشكال المعاملة أو العقوبة التي قد يكون لها ثار ضار علح لحتهم الجسدية أو

العقلية.

كذلت قد ت ا ا ا ا ا ااكل العقوبة ال دنية التي تعت ر عقوبات قانونية في القانون الو ني ،ألما أو عذابا شا ا ا ا ا ااديدي

بموجب القانون الدولي ،لذلت يجب اعاد النظر في هذا النون م العقوبة لتجنب التعذيب ،وال س ا ا ا ا اايما تر
ا

راف أو العصاي أو السيا  ،وفي هذا الصدد ،الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في الفقر  5م

التعليق العام رقم  22لعام  1442أنق في رأيها ينألغي أن يمتد الحظر لي اامل العقوبة ال دنية ،بما في ذلت
العقوبة المفر ة المفروضة كوجراى تعليمي أو تأدي ي ،وأنق حتح تد ير م ق يل الحألل االنفرادي قد ينتهت

الماد  1م العهد حسا ااب الظروف ،وال سا اايما عندما يكون ال ا ااخص محتج ام بمعمل ع العالم الخارجي،
ويجب الدفان تماما ضد أي عقوبة قاسية أو ال انسانية أو مهينة باعتألارها عقوبات تأدي ية .3

وتجدر اإلش ا ااار الح أن التعذيب ،علح النحو المحدد في االتفاقية ،ي ا اامل ا لم أو المعانا عندما يمارس ا ااق

موظف عمومي أو بموافقتق الصريحة أو الضمنية.4

كما دعا القانون الدولي الدول أن ت ا ااجع علح اعتماد معايير دولية لتسا ا ااهيل التعاون الدولي هدف معاقألة
جريمة التعذيب ،وفي هذا الص ا ا ا ا اادد ،يجب االعتراف بالتعذيب كقض ا ا ا ا ااية تس ا ا ا ا االيم في أي معاهد لتس ا ا ا ا االيم

المجرمي .5
1
2

الذي ت نتق الجمعية الل ية العالمية ول مر في عام .1444

الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحد  144/31الممرخ في  11كانون ا ول/ديسم ر  ،1412ويرجع

الفضل في وضع هذم المألادئ الح مجلل المنظمات الدولية للعلوم الل ية وبتأييد م مجلل منظمة الصحة العالمية في

دورتها الثالثة والستي والمعقود في كانون الثاني عام  .1414انظر حقوق اإلنسان مجموعة لكوك دولية ،المجلد ا ول
(الجمى ا ول) لكوك عالمية ،مفوضية ا مم المتحد لحقوق اإلنسان جني ،

رقم الوثيقة )  ،)ST \ HR\1\ Rev, Col . I \ part 1ا مم المتحد نيويورك وجني
3
4
5

، 2222

(.)412

انظر التقرير  E / CN.4 / 1936/15تاريخ  14شألا  ،1416مرجع سا ق ،الصفحات م  16الح 11
الفقر  1م الماد  1م االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
الفقر  1م الماد  1م االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
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وعلح عااتق الادول يقع واجاب أن تمود بعضا ا ا ا ا ا ااها الألعس بأك ر قدر ممك م المسا ا ا ا ا ا اااعد  ،بما في ذلت

المساااعد القانونية المتألادلة ،في أي اجراىات جنائية تتعلق بأي عمل م أعمال التعذيب ،1واعتماد تدا ير
للسيلر علح التجار الدولية في ا دوات المصممة لراحة لغرض التعذيب.

كماا يجاب تيريل أحكاام في القاانون الو ني لض ا ا ا ا ا ا اماان عادم امكانية االعتماد علح أي أقوال يث ت أنق تم
الحصول عليها ع

ريق التعذيب كدليل في اإلجراىات.2

وكوجراى وقائي ،ال يجوز ي دولة رد أو اعاد شا ا ااخص اعاد قس ا ا ارية أو تسا ا االيم أي شا ا ااخص الح دولة

أخرى حيث توجد أسألاب ح ي ية لالعتقاد بأنق سيكون في خلر التعرض للتعذيب.3

كما يتلقح لندوق ا مم المتحد للت رعات لضحايا التعذيب ،والذي أن ن بموجب قرار الجمعية العامة رقم
 151/36الممرخ  16كانون ا ول  ،1411مساهمات وعية يوزعها م خالل القنوات القائمة والمساعد

في شا ا ا ااكل مسا ا ا اااعدات انسا ا ا ااانية وقانونية ومالية ،لألفراد الذي تعرضا ا ا اات حقوقهم النتهاكات خلير نتيجة

للتعذيب و فراد عائالت همالى الض ا ا ا ااحايا للتخهي

م

ثار التعذيب ،حيث اقتنعت لجنة حقوق اإلنس ا ا ا ااان

بض ا اارور تقديم المس ا اااعد للض ا ااحايا وعائالتهم ،في قرارها رقم  14لعام  ،1415و دعت جميع الحكومات

والمنظماات وا فراد الااذي هم في وضا ا ا ا ا ا ااع يمكنهاا م ال ياام ااذلات لالسا ا ا ا ا ا ااتجاابااة لللألاات تقااديم الممياد م

المساهمات للصندوق.

وعلح المس ااتوى الو ني ،دعت االتفاقيات الدولية لمناهض ااة التعذيب الدول ض اامان أن تيون جميع أعمال
التعذيب جرائم بموجب قانونها الجمائي الو ني ،بما في ذلت محاولة ممارسة التعذيب والم اركة في أعمال

التعذيب ،4وأن يعاقب علح هذم الجرائم بعقوبات مناسألة تراعي خلورتها.

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

أعمال التعذيب فونهم يضا اامنون أن السا االلات المختصا ااة تجري علح الفور تح يقا نميها عندما تيون هناك
أس ا ا ااألاب معقولة لالعتقاد بأن عمال م أعمال التعذيب قد ارتيب في أي اقليم يخض ا ا ااع لواليتها القض ا ا ااائية

حسب الماد  12م االتفاقية.

وإذا أث ت التحقيق أن عمال م أعمال التعذيب قد ارتيب ،تتخذ اإلجراىات الجمائية ض ا ا ااد الجاني الممعوم
وفقا للقانون الو ني ،بما في ذلت اإلجراىات التأدي ية أو يرها م اإلجراىات المناسألة.

1

الماد  4م االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

2

الماد  15م االتفاقية والماد  12م اإلعالن.

3

الفقر  1م الماد  3م االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

4

الفقر  1م الماد  4م االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
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أخيرا ،تنص الماد  15م اتفاقية مناهضاا ا ا ااة التعذيب علح عدم االس ا ا ا اات ا ا ا ااهاد بأية أقوال اذا ت ي أنق تم

اإلدالى ها نتيجة للتعذيب.

كما يمك لعدد م التدا ير المساعد في التخهي

م

ثار التعذيب ،حيث أوال ،حق كل فرد في ال كوى،

وفقا للماد  13م اتفاقية مناهضا ااة التعذيب التي تنص علح ضا اامان حق أي شا ااخص يدعي أنق تعرض
للتعذيب في أي اقليم يخضع لواليتق القضائية في تقديم شكوى الح السللات المختصة في تلت الدول التي

ستمضي قدما علح الفور في تقصي ال كوى لفحص س ها ،كما تنص علح أنق سيتم اتخاذ تدا ير لضمان
حماية الم ااتيي وال ااهود م أي سااوى معاملة أو تخوي

نتيجة لل ااكوى المقدمة أو أي شااهاد تم اإلدالى

ها ،كما يجب ضامان تعويس الضحية ب كل عادل ومناسب ،بما في ذلت الوسائل الالزمة إلعاد تأهيلق

علح أكمل وجق ممك  ،وفي حالة وفا الضا ا ااحية نتيجة عمل م أعمال التعذيب ،يحق لخلفائق الحصا ا ااول
علح تعويس. 1

مما س ا ق يتأكد لنا موقف الم اارن الدولي م تأكيد حظر التعذيب في القانون الدولي ،اال أنق تألقح معايير

الحمااياة رهناا بآلية التل يق ،وال يمك آللية التل يق أن تيون ناجعة دون مراقألة م المجتمع الدولي ،فال
يكفي أن تقادم الادولاة تقري ار بعادم انتهااكهاا ا حكاام الادولياة والعر ياة لمنع التعاذياب ،انما يجب ،ويقع واجب

مراقألة ذلت علح المجتمع الدولي.

1

الماد  14م االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
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المبحث الثالث:
تقييم القواعد القانونية الناظمة لجريمة التعذيب
لتقييم ا ثر القانوني للقواعد الناظمة لجريمة التعذيب ب ا ااكل أفض ا اال ،م المس ا ااتحسا ا ا د ارس ا ااتق م خالل
نقلتي أس اااس اايتي  :ا ولح ،ا دوات ذات الص االة وبما يقودنا الح رؤية تنون الترس ااانة التي تجرم مثل هذم

الممارس ا ا ا ااات ،والثانية هي الممسا ا ا ا اس ا ا ا ااات التي تقوم بالتدخل لمنع مثل هذم الممارس ا ا ا ااات الالانس ا ا ا ااانية ،أي
الممسسات التي تضللع بالنظام العقا ي.

المطلب األول :مدى فعالية القواعد العقابية لجريمة التعذيب
العديد م لكوك حقوق اإلنسان تحظر ب كل مللق التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو الالانسانية أو
المهينة ،وت ا ا ااكل هذم النصا ا ااو

المختلفة ترسا ا ااانة ح ي ية تهدف الح القضا ا اااى علح هذا االنتهاك لحقوق

اإلنسان يما لو خلت م التناقس في محتواها و ثارها مع المعالجات اإلقليمية والو نية لجريمة التعذيب.
لفهم هذا الضاعف والخلل ب كل أفضل ،سنقوم أوال دراسة موا

الخلل في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام

1414م ،وم ثم ا دوات ا خرى التي تحظر التعذيب و يرم م ض ا ا ا ااروب المعاملة القاس ا ا ا ااية ،والمعاملة
والعقوبة الالانسانية أو المهينة.

الفرع األول :اتفاقية مناهضة التعذيب
أ .محتوى نصوص االتفاقية
م خالل تحليال االتفااقياة م حيث محتواها ،فقد حددت الماد  / 1 /منها التعذيب لينها عادت وتركت
في الفقر  ،2وهو تصاارف حكيم و يق اليثير م الخ ر  ،الألاب م اارعا ليأخذ في االعتألار أي تعري

خر

م شااأنق أن يحمي ب ااكل أفضاال م التعذيب ،ويمكد هذا الخيار القلق م أن التعذيب والمعاملة والعقوبة

القاسا ااية أو الالانسا ااانية أو المهينة يمك أن ترتيب بلرق مختلفة وأنق م المسا ااتحيل علح الم ا اارن ،حتح

قادر علح التن م ها مسألقا دقة.
ا كثر خ ر  ،أن يكون ا
وبالمثل ،تلمم الدول ا

راف باتخاذ جميع التدا ير لحماية سا ا ا ا ا ا ااكانها م أعمال التعذيب (الماد  ،)2وم

ي هذم التدا ير ،يجب أن تحتل س ا ا ا ل االنتصا ا اااف الفعالة لمعاقألة الجنا المحتملي وردعهم مكانة بارز،

وفي ياب هذم التدا ير ،يهاجر ضا ا ا ا ا ااحايا التعذيب المحتملون الح دول ت دو لهم فيها الحماية أكثر فعالية
نهم سيذكرون ،في دولة المقصد ،حظر اللرد في الماد .3
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كم ااا يظهر تحلي اال محتوى اتف اااقي ااة ا مم المتح ااد أن الق اااضا ا ا ا ا ا ااي المحلي ملمم ب ااأن يكون الح ااامي ا ول

للمتقاضا ااي ضا ااد التعذيب ،لل يام ذلت ،سا ااتل ق الدولة قانونها الو ني الذي يجب أن يتوافق مع االتفاقية
أو ،في حالة عدم ذلت ،تلألقق مألاشر (المواد  1 ،4الح .)16
ب .عدم المواءمة مع التشريعات الدولية واإلقليمية
عند تحليل تأثيرها ،نرى أن اتفاقية مناهضا ااة التعذيب تصا ااح منصا ااة بسا اايلة للنوايا الحسا اانة ،اذ انضا اامت
العديد م الدول الح االتفاقية دافع االقتنان بقدر أقل م االهتمام بالجدار الديمق ار ية ،ورفضت االتفاقية

أن يكون لها أي تأثير داخل الدولة.

وبالفعل ،فون اإلعالن الوارد في الماد  22هو الذي يجيم لالتفاقية أن يكون لها أثر مألاشا ا اار داخل الدولة

لص ااالح أ رافها ،ولي لس ااوى الح فون هذا اإلعالن الوارد في الماد  22اختياري ،مما يدفع بعس الدول

(وهي لألسف ا كثر عددا) الح االمتنان ع الدار هذا اإلعالن ،فهم يكتفون فق بالتقارير الدورية وإلح
حااد مااا بااالتح يقااات في االنتهاااكااات الجسا ا ا ا ا ا اايمااة ،وكاال هااذا ال يكفي نااق ال يقلق مرتي ي أعمااال التعااذيااب،
واللريقاة الوحياد التي يمك أن ترهاب ب ا ا ا ا ا ا اكال مألااشا ا ا ا ا ا اار وتثني ع ارتيااب أعمال التعذيب هي امكانية

التوالل الفردي ،ان هذا الحق في االنتصاف الفردي الفعال هو الذي يمك أن يعلي مصداقية لالتفاقية،

ويرى الألعس أن نظام حماية حقوق اإلنسااان يكون ذا مصااداقية فق اذا كان يوفر لألفراد ضاامانات فعالة

لحماية حقوقهم ،1ومع ذلت فون الحق في ال كوى ،اختياري وال تلمم الدول ا

راف بق تلقائيا في االتفاقية،

وهاذا يجعال م الممك القول ان هاذم االتفااقياة تفقاد كال مفاعيلها في هذم الحالة ،نق يكفي االمتنان ع

ال ا ا اادار هذا اإلعالن للماد  22إللغاى جميع الحقوق المنص ا ا ااو
خالة وأن النصو

الو نية في العديد م الدول ا

عليها في هذم المعاهد الدولية تقريألا،

راف ال تتوافق مع االتفاقية.

كل هذا يدل علح أنق ال لجنة مناهضة التعذيب ،وال أحكام االتفاقية تفيد ال ية ضحايا التعذيب في جميع
أنحاى العالم ،يض ا ا اااف الح ض ا ا ااعف الفعالية الملموب في الماد  22م هذم االتفاقية وهو ما ن ا ا ااهدم في
أ لب الص ا ا ااكوك الت ا ا ا اريعية الدولية ،2أن النفقات التي تنجم ع أعمال اللجنة تتحملها الدول ا

راف ،اذ

يمك أن يثني هذا النم م التمويل الدول ع أن تيون رفا ،ل ويمك أن يعيق ا داى السا ا ا ا االيم للجنة

SUDRE, Fréderic : les mécanismes et les techniques de garantie internationale des droits

1

fondamentaux : les mécanismes quasi juridictionnels et juridictionnels, AUPEF-UREF,
2

ان هذا التوجق موجود في جميع الصكوك الدولية تقريألا ،م أجل ذلت يتم النص في المعاهدات الدولية علح وجوب تل يقها

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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المسامولة ع اإلشاراف علح تل يقها ،حيث تجد نفساها م لولة في يوم م ا يام م ق ل الدولة ،المساهم
ا ك ر في النفقات ،اذا كانت ير ار ألة في فحص وضعها.1

بصرف النظر ع اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة ،فونق علح

المسا ااتوى الدولي ،يمك لألشا ااخا

الدولي الخا

الذي يدعون أنهم ضا ااحايا التعذيب االسا ااتفاد م الماد  1م العهد

بالحقوق المدنية والسااياسااية الذي ينص علح أنق ال يجوز اخضااان أي شااخص للتعذيب وال

للمعاملة أو العقوبة القاسااية أو الالانسااانية أو المهينة ،علح وجق الخصااو

دون موافقتااق الحر لتجربااة

 ،يحظر اخضااان أي شااخص

يااة أو علميااة ،وهي اتفاااقي اة دوليااة لهااا أثر قااانوني ملمم علح الاادول ،ويمك

لألفراد االستفاد منق.

وفوق كل هذم المواثيق ،م الواض ا ا ا ا ااح أن هناك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان الذي ينص في الماد

الخامس ا ااة منق علح أنق ال يجوز اخض ا ااان أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاس ا ااية أو الالانساا ااانية أو
المهينة ،ولي علح عكل العهد الدولي الخا
اإلنسان أي أثر قانوني ملمم.

كما أنق هناك اتفاقيات الهاي وجني

بالحقوق المدنية والسااياسااية ليل لإلعالن العالمي لحقوق

وبروتوكوالتها اإلض ا ا ا ااا ية التي تنص أيضا ا ا ا اا علح حظر اس ا ا ا ااتخدام

التعذيب ،ولي خالفا للعهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والسياسية ،فون أعمال التعذيب في هذم الحالة

ألموجب الماد  1م العهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والسا ا ا ااياسا ا ا ااية ألا ا ا ااألحت الحماية م التعذيب

ت كل انتهاكا لحقوق وأعراف الحرب التي تندرج تحت اختصا

المحكمة الجنائية الدولية.

أوسا ااع نلاقا ،وبالفعل فون الدولة التي ليس ا اات رفا في اتفاقية مناهضا ااة التعذيب لعام 1414م ،أو الدولة
اللرف والتي لم تعترف باختص ا ااا

لجنة مناهض ا ااة التعذيب في تلقي ال ال ات الفردية ،قد تدان م ق ل

اللجنة المعنية بحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان ،اذا ارتي ت انتهاكا اللتمامها بالماد  1م العهد ،باعتألار اللجنة المعنية
بحقوق اإلنساان هي الهيئة التي ترلد احترام االلتمامات المنصو

عليها في العهد وتدي االنتهاكات اذا

كاااناات الاادولااة رفااا في روتوكولهااا االختياااري ا ول ،وتعمز المااادتااان  6و 12م العهااد الحمااايااة م

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.

مر أخرى ،نجد أنق يتم اس ا ااتألعاد نس ا ااألة ك ير م ض ا ااحايا التعذيب و يرم م ض ا ااروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالانسانية أو المهينة م االستفاد م اختصا

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان.

DORMENVAL, Agnès : procédures onusiennes de mise en œuvre des droits de l’homme:

1

limites ou défauts? PUF, Paris 1991, P.166
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علح المس ا ااتوى اإلقليمي ،يظهر تحليل القانون الدولي لحقوق اإلنس ا ااان أن جميع القارات لديها اآلن اتفاقية

اقليمية ب ا ا ا ا ا ا ااأن حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان ،وتنص كل اتفاقية م هذم االتفاقيات ،م خالل أحكامها ،علح حظر
التعااذيااب أو المعاااملااة أو العقوبااة القاااس ا ا ا ا ا ا ايااة أو الالانسا ا ا ا ا ا ااانيااة أو المهينااة ،ويمكننااا أن نقتألل م

االتفاقيات:

ي هاذم

اتفاقية حماية حقوق اإلنسان وحرياتق ا ساسية ،المعروفة باسم االتفاقية ا وروبية لحقوق اإلنسان الممرخة

في 4ت ا اري الثاني 1452م ،وتحتوي علح أكثر اآلليات تعقيدا لض اامان حقوق اإلنس ااان ،وتنص االتفاقية

في مادتها الثالثة علح أنق :ال يجوز اخض ااان أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة الالانس ااانية أو المهينة،
وهو حكم مللق و ير قا ل للتقييد أعلح تفسا ا ا اايرات واسا ا ا ااعة م ق ل المحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسا ا ا ااان

لصالح الضحايا.

كذلت االتفاقية ا مريكية لحقوق اإلنسان الممرخة في  22ت ري الثاني عام  1464في سان خوسيق والتي
تحظر التعذيب بجميع أشااكالق في الماد الخامسااة منها بعنوان الحق في السااالمة ال ااخصااية ،وتنص علح

أن:

 .1ليل فرد الحق في احترام سالمتق الجسدية والعقلية وا خالقية.

 .2ال يجوز اخضا ا ااان أحد للتعذيب وال للعقاب أو المعاملة القاسا ا ااية أو الالانسا ا ااانية أو المهينة ،يعامل أي

شخص يحرم م حريتق باالحترام الواجب لليرامة المتأللة في اإلنسان.
 .3العقوبة شخصية ويمك أن تمثر فق علح الجاني.

 .4يجب أال يكون المتهمون ،اال في ظروف اسا ااتثنائية منفصا االون ع ا شا ااخا
لنظام يتناسب مع وضعهم كأشخا

المداني  ،ويخضا ااعون

ير محكوم عليهم.

 .5عندما يكون المتهم م القالا ا ا ا اري  ،يجب فص ا ا ا االق ع الألالغي وتقديمق بأس ا ا ا اارن ما يمك الح محكمة

متخصصة حيث يعامل معاملة تتالىم ووضعق كقالر.

 .6يجب أن يكون الهدف ا س ا ا ا اااس ا ا ا ااي للعقوبات التي تنلوي علح الحرمان م الحرية اإلل ا ا ا ااالح وإعاد

التأهيل االجتماعي للمحكوم عليهم.

وقد أن ا ا ا ا اائت االتفاقية ا مريكية علح رار التنظيم ا وربي ،اللجنة والمحكمة ا مريكية لحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان
إلشراف ورقابة وتنفيذ االتفاقية.1

في افري يا ،الميثاق ا فريقي لحقوق اإلنسان وال عوب هو الذي يحظر ممارسة التعذيب بجميع أشكالق في
الماد الخامس ا ا ااة منق ((ليل فرد الحق في احترام اليرامة المتأل ا ا االة في اإلنس ا ا ااان واالعتراف ب ا ا ااخص ا ا اايتق
القانونية ،تحظر جميع أشا ا ااكال االسا ا ااتغالل واإلهانة الأل ا ا ارية ،وال سا ا اايما الرق واالتجار بالأل ا ا اار والتعذيب

1

انظر عمل اللجنة ا مريكية والمحكمة ا مريكية لحظر التعذيب الفصل الثالث ،المألحث الثاني،
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(.)115

الجساادي والمعنوي والمعاملة أو العقوبة القاسااية أو الالانسااانية أو المهينة)) كما يتضااح ،يعترف هذا النص
بعألارات واضحة وبدون أي قيد باحترام كرامة اإلنسان بجميع أشكالها.

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

الدول ا

الم يمي علح أ ارض اايها ض ااد أي ش ااكل م أش ااكال التعذيب المعنوي أو

الجس ا اادي ض ا ااد أي معاملة مهينة أو حا ة باليرامة أو ير انس ا ااانية ،واتخاذ جميع التدا ير الفعالة ،تعت ر

أي ممارسااة أو م اااركة م هذا الق يل جريمة يعاقب عليها القانون ،كما يحظر اخضااان اإلنساان للتجارب

الل ية دون موافقتق.

وبناى عليق فون النصا ااو

التي يمك علح أسا اااسا ااها معاقألة التعذيب والمعاملة القاسا ااية أو الالانسا ااانية أو

المهينة ،كما رأينا ،اختيارية وال تنل ق تلقائيا ،وهذا يفسا ا ا اار ب ا ا ا ااكل جمئي الف ا ا ا اال الذي نالحظق في اآللية
ت ااع ت لت اامل الهيئات التي تم ان اااؤها لإلش اراف

الردعية للجريمة ،ولي هل عدم فعالية هذم النصااو

علح تل يق هذم ا دوات والهيئات التي قد تتللب االمتثال لها ،هذا ما س ا اايكون موض ا ااون التقس ا اايم الفرعي

الثاني م هذا المللب.

الفرع الثاني :تقييم فعالية الهيئات المعنية باإلشراف على تطبيق القوانين المناهضة
للتعذيب
لفهم القواني المناهضا ااة للتعذيب وت ا ااخيص موا

الخلل فيها ب ا ااكل أفضا اال ،سا اانقوم تحليلها م خالل

الممسسات التي تتدخل هناك والقواعد اإلجرائية التي يجب مراعاتها عند الرجون الح هذم الهيئات.
أوالً :التنظيم المؤسسي
الح جانب لجنة مناهض ااة التعذيب ،وهي الهيئة الرئيس ااية والمألاش اار في ش اامون التعذيب ،تتدخل العديد م

الممسسات ا خرى في مناهضة التعذيب.
أ .لجنة مناهضة التعذيب

يظهر تحليل القانون الدولي لحقوق اإلنسااان أن مناهضااة أعمال التعذيب و يرم م ضااروب المعاملة أو
العقوبة القاسااية أو الالانسااانية أو المهينة يساال الضااوى علح لجنة مناهضااة التعذيب ،التي تم تأساايسااها

بموجب الماد  11م اتفاقية مناهض ا ا ا ا ااة التعذيب و يرم م ض ا ا ا ا ااروب المعاملة أو العقوبة القاس ا ا ا ا ااية أو
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الالانساانية أو المهينة ،باعتألارها م أولح اللجان الدولية المختصة بحظر التعذيب ،1اذ ت رز هذم اللجنة
كهيئة جديد م هيئات ا مم المتحد تعنح باإلشا ا ا ا اراف علح تل يق ل ا ا ا اات متعدد ا

التعذيب.2

وتمدي اللجنة ب كل أساسي ثالث وظائف :أوال :فحص التقارير التي تصدرها الدول ا

راف للحماية م

راف ب كل دوري

ب أن توافقها مع االتفاقية ،وثانيا :دراسة ال كاوى ي الدول ،وثالثا :فحص ال ال ات الوارد م ا فراد.

هذم الوظيفة ا خير أساسية نها تسمح للضحايا بممارسة حقوقهم التي تعترف ها االتفاقية ،لي الوظيفة

الثانية ،اختيارية يما يتعلق بالدول حيث يمك للدولة أن تيون رفا في االتفاقية ولينها ترفس الخض ا ااون
لهذم الرقابة م ق ل اللجنة ،وهذا هو السا ا ا ا ا ا ب في أن اللجنة ،في معظم الحاالت ،تفحص التقارير الدورية

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

هناك لجنة حقوق اإلنس ا ا ا ااان ،والمحكمة ا وروبية لحقوق اإلنس ا ا ا ااان ،والمحكمة ا مريكية لحقوق اإلنس ا ا ا ااان
وال عوب ،وباللألع المحاكم الو نية ،وفي مسائل حقوق اإلنسان هناك قانونا دوليا أو قانونا و نيا ،ويجب

أن يتوافق هذا ا خير مع المألادئ الدولية لحماية حقوق اإلنسان.

ومثل لجنة مناهضة التعذيب ،تمدي لجنة حقوق اإلنسان أيضا ثالث وظائف رئيسية :ويتعلق ذلت بفحص

التقارير الدورية للدول ا

راف ،ود ارس ااة ال ااكاوى ي الدول وفحص ال ال ات الوارد م ا فراد ،وتعت ر

الوظيفتان ا خيرتان اختياريتان بالنسااألة للدول ،حيث نواجق ع ألة مماثلة لتلت التي تواجهها لجنة مناهضااة

التعااذيااب ،ولي في حااالااة اللجنااة المعنيااة بحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان ،فااون عاادد الاادول ا

راف في ال روتوكول

االختياري ا ول للعهد أعلح م عدد الدول التي أل اادرت اعالن الماد  22م اتفاقية مناهضاااة التعذيب

لعام  ،1414وهذا يدل علح أن الحماية أمام لجنة حقوق اإلنس ا ا ااان أوس ا ا ااع مما كانت عليق ق ل ،ولي مع
1

ألمقتضح الماد  11اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  1414أن ئت لجنة مناهضة التعذيب ،وبدأت اللجنة عملها في ا ول

م كانون ا ول\يناير ،1411وا تداى م  31مايو  2221تمت المصادقة علح االتفاقية أو االنضمام اليها م ق ل 124
دولة .انظر كالوب هوفنر ،كي

ترفع ال كاوى ضد انتهاكات حقوق االنسان دليل ا فراد والمنظمات ير الحكومية ،اعداد

الجمعية ا لمانية لألمم المتحد واللجنة ا لمانية لمنظمة ا مم المتحد للتربية والعلوم والثقافة ،ألعة ثالثة ،مل وعات الجمعية

ا لمانية لألمم المتحد  ،ون ،2222
2

(.)14

وقد عني أعضاى لجنة مناهضة التعذيب ،في اجتماعهم ا ول ،الذي عقد في جني

داخلي وحددوا أساليب عمل اللجنة علح وفق أحكام االتفاقية .انظر .محمود شري

االنسان ،ألعة ثانية ،المجلد ا ول ،دار ال روق ،القاهر ،2225
3

ظري

(.)121

في نيسان  ،1411باعتماد نظام

بسيوني ،الوثائق الدولية المعنية بحقوق

ع د اللق ،حماية حقوق االنسان والياتها الدولية واإلقليمية ،ألعة أولح ،مركم دراسات الوحد العربية ،سلسلة كتب

المستق ل العربي ( ،)11يروت .1444
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ذلت ،ليل كل الضااحايا المحتملي في العالم هم م يسااتفيدون م ضاامان لجنة حقوق اإلنسااان ،وفي هذا
الصدد نود اإلشار الح حكم اللجنة المعنية حول انتهاك كندا لحكم الماد السابعة م العهد المتعلق بحظر

التعاذياب ،اذ ينات في حيثياات هذا الحكم ان اإلعدام خنقا بالغاز الذي تتألعق كندا في تنفيذ عقوبة اإلعدام
يتناقس مع المعايير المق ولة دوليا للمعاملة اإلنسا ا ا ااانية ،وأنق وفق تعليقها العام رقم  )44( 22علح الماد

 1ينألغي تنفيذ حكم اإلعدام علح نحو يس ا ا ا ا ا ب اقل درجة ممكنة م المعانا ال دنية والعقلية لم ينفذ يق،
وفي ض ا ااوى المعلومات الدقيقة التي قدمها ال ا اااكي ع اإلعدام خنقا بالغاز ت ا ااير الح ان هذم اللريقة ال

تمدي الح الوفا بأسرن وقت ممك  ،الن االختناق بالغاز يمك أن يستغرق أكثر م ع ر دقائق م حونة

بعذاب وألم شديدي .1

علح المستوى اإلقليمي ،هناك المحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسان التي تحظر في مادتها  3التعذيب و يرم

م ضااروب المعاملة أو العقوبة القاسااية أو الالانسااانية أو المهينة ،وتهدف هذم المحكمة اإلقليمية الح أن
تيون ا كثر ن ا ااا ا في مجال حقوق اإلنس ا ااان ،ولقد س ا اااهمت بالفعل في تغيير تعري

التعذيب م أجل

معاق تق ب ااكل أفضاال ،لي لألسااف اختصااالااها يقتصاار علح مسااتوى مجلل أوروبا مما يضااعف فعاليتها
علح المسا ا ااتوى الدولي ،وبالتالي نقترح أن يتم ان ا ا اااى مثل هذا اإلجراى في جميع أنحاى العالم للحد ب ا ا ااكل

فعال م التعذيب و يرم م االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.

لدينا أيضا محكمة الدول ا مريكية التي تعمل في القار ا مريكية.

وهناك في القار ا فري ية ،توجد اللجنة ا فري ية لحقوق اإلنسا ا ا ا ااان وال ا ا ا ا ااعوب ،التي تم ان ا ا ا ا اااؤها بموجب

الميثاق ،اال أنق ليل لها والية قضاا ااائية علح عكل اآلليات الممس ا ا اسا ا اااتية ا وروبية وا مريكية ،فون نظام
حماية الميثاق ا فريقي كان قائما وحتح اآلن فق علح هيئة مصاالحة ،خالية م أي ضمان قانوني لذلت
فون يق عيألا وض ا ا ااعفا يقلل ب ا ا ا ااكل ك ير م فعاليتق وفر

نجاحق ،أي أن مهمتها عديمة الفعالية للغاية

باعتألارها محرومة م جميع الس ا االلات القض ا ااائية ،والتي يمكنها وحدها أن تمكنها م أداى وظائفها بمميد

م االستقاللية ودون اليثير م الصعوبات.2

ان وجود محاكم و نية ي الممس ا ا اسا ا ااات المسا ا اامولة ع معاقألة أعمال التعذيب بموجب القانون الدولي قد

يكون مفاجئا لي في الواقع يجب أن يحتل المرتألة ا ولح ،والواقع أن الحامي ا سا اااسا ااي لحقوق اإلنسا ااان
هو القاضا ا ااي الو ني ولل يام ذلت ال يمكنق أن يلجأ الح الحجة القائلة بأن القاضا ا ااي الو ني يل ق قانونق

الوض ااعي ،نق في مس ااائل حقوق اإلنس ااان ،يجب أن يكون ميثاق ا مم المتحد واإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسا ااان بمثابة اشا ااارات الح أي قاض دولي ،أو و ني ،مسا اامول ع حماية وضا اامان هذم الحقوق ،وهذا

1

انظر تعليق اللجنة العام حول احتمال انتهاك حظر التعذيب رقم .44/02

 2باكير ع دول :تنظيم الوحد اإلفري ية ،م ميثاق أديل أبابا الح االتفاقية اإلفري ية لحقوق اإلنسان وال عوب ،باريل ،فلينت
،1414

411-412 .
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يعني أن أي قانون اقليمي ،أو و ني ،يتعلق بحقوق اإلنسان ،يجب أن يتوافق مع المألادئ المق ولة عالميا
والتي يحكمهاا ميثاااق ا مم المتحااد واإلعالن العاالمي لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان ،1وإال فهو عألاار ع لا ا ا ا ا ا ااكوك

متخلفة.

ان تحليل واقع الممارس ا ا ا ااة اليومية في الدول لقواعد مناهضاا ا ا ااة التعذيب بعيد كل الألعد عما هو مثالي في
ميثاق ا مم والمتحد واتفاقيات حقوق اإلنسان ،اذ يل ق بعس الدول نصولا ال عالقة لها بالواقع الدولي

لحقوق اإلنسااان ،أو يرفضااون أو يقاومون السااماح لموا نيهم باالسااتفاد م التقدم الدولي في مجال حقوق

اإلنسان.2

ثانياً :التنظيم اإلجرائي
ٍ
ٍ
قاض دولي ،فم
قاض و ني أو
ال تيون القواعد اإلجرائية هي نفس ااها دائما عندما يتعلق ا مر بمخا ألة
الضروري دراسة اإلجراىات أمام المحاكم الو نية م جهة والعمل أمام المحاكم الدولية م جهة أخرى.
أ .اختصاص المحاكم الوطنية
تختص المحاكم الو نية بالنظر في الدعاوى التي يرفعها المتقاضا ااون؛ ولي يحدث أن بعس المتقاضا ا اي

يمثلون أمام محاكم ال عالقة لهم ها.

بالنسا ااألة للقضا ااا الداخليي ومناهضا ااة التعذيب ،تختلف ريقة اإلحالة الح القاضا ااي المحلي م دولة الح

أخرى نها تخض ا ااع لقانون أل ا ااول المحاكمات الو ني ،وال د م القول ان في مس ا ااائل التعذيب كما هو
الحال في المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان ب كل عام هناك بعس الحساسية في معالجتها.3

و يماا يتعلق تحديد الوقائع ،ال ينألغي أن يثير ذلت م ا ا ا ا ا ا ااكلة ن اتفاقية  12كانون ا ول  1414تلالب

الدول ا

راف بمواىمة قانونها الجمائي مع اتفاقية مناهضا ا ااة التعذيب ،بالر م م ذلت فقد أثار هذا ا مر

العديد م اإلش ا ا ا ا ااكاليات التي الألا ما كانت تص ا ا ا ا االدم بادعاىات الدول بمألادئ الس ا ا ا ا ااياد الو نية لتجنب
مواىماة قوانينهاا مع نصا ا ا ا ا ا ااو

االتفااقياات والمعااهادات الدولية لمنع التعذيب ،علح اعتألار هذم االتفاقيات

Regis de GOUTTES : le juge français et la cour européenne des droits de l'homme:

1

avancées et résistances... in RTDH n° 24-1995, Bruylant, Bruxelles, P.605.

2

حقوق االنسان والسجون :مجموعة لكوك دولية لحقوق االنسان في مجال اقامة العدل ،كتيب لادر ع سلسلة التدريب

المهني رقم  11اإلضافة  ،1مفوضية ا مم المتحد لحقوق االنسان من ورات ا مم المتحد  ،نيويورك وجني

،2224

 244وما بعدها.

3

في ساحل العاج علح س يل المثال ،في قضايا انتهاك حقوق اإلنسان ،يفضل المتقاضون مخا ألة أنفسهم أمام المحكمة

الدستورية دال م قاضي القانون العام أو اإلداري ن اإلجراىات أقل تعقيدا وسرعة ،ولي ق ل كل شيى ن القاضي
الدستوري يل ق كال م الدستور والميثاق ا فريقي وهما التوجيهات التي وضعها الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان.

34

تلالب الدولة المنضا ا ا ا ا ااوية تحتها بق ول الميارات الدورية لمقرات الحجم وإجراى مقا الت مع الممنوعي م

الحرية ،وهو امر تعتقد بعس الدول أن يق نون م أنوان التدخل في سيادتها.1

علح أي حال ،يجب أن يكون القاضي المحلي منفتحا ي ادعاىات م ا شخا

ضحايا للتعذيب وفقا لل رو المنصو

عليها في الماد  5م االتفاقية.

الذي يعت رون أنفسهم

ب .االختصاص الدولي للمحاكم الوطنية
ان للوالية القضا ا ااائية العالمية في مسا ا ااائل التعذيب أهمية أكثر م أي قضا ا ااية أخرى م قضا ا ااايا انتهاكات
حقوق اإلنسا ا ااان ،فهي لية تسا ا ااتهدف مرتيب أعمال التعذيب الممعوم الذي ال تتم مقاضا ا اااتق في لدم ،اما
بس ب حدوث تغيير سياسي دون أن تسعح السللات الجديد الح مقاضا القاد السابقي  ،في هذم الحالة،

يمك محاكمتهم ر م ذلت في لد خر ،وبالتالي ،يقال ان الوالية القض ااائية الجمائية لمحكمة و نية عالمية
عندما تمتد ،م حيث الم دأ ،الح ا فعال المرتيألة في أي مكان في العالم وم ق ل أي ش ا ا ااخص ،وعندما

ال تحدد المحكمة أي معيار خر لالختصا

 ،فونق يمك االستمان الح ادعاىات ب أن أعمال تعذيب قام

ها أجانب ،في الخارج أو في فضاى خارج أي سياد .

علح أي حال ،تس ا ا ا ا اامح الفقر  3م الماد  5م اتفاقية  1414بون ا ا ا ا اااى والية قض ا ا ا ا ااائية عالمية لمعاقألة
مرتي ي أعمال التعذيب أينما فروا ،وفي الواقع ليل هناك ما يمنع الدولة م استخدام هذا الم دأ العام وهذم

الماد لهذم الغاية التي تسمح لها أن تقرر بحرية مدى واليتها القضائية الجمائية.2

و يما يتعلق ب ا اارو ممارسا ااة الوالية القضا ااائية العالمية ،تحدد االتفاقيات أو القواني الو نية التي تن ا اائها

لص ا ااالح المحاكم الو نية نفس ا ااها ش ا اارو تنفيذها ،وتذكر قض ا ااية ينوش ا اايق كمثال لتل يق الوالية القض ا ااائية
العااالميااة علح أعمااال التعااذيااب ،3حيااث ول مر  ،اعتقلاات دولااة ريلاااني اا العظمح مرتيألاا ممعوم اا عمااال
تعذيب ،كان متواجدا علح أ ارضاايها تنفيذا لتعليمات لااادر ع دولة أخرى هي اسااألانيا ،4وإن قرار مجلل

اللوردات في  24ذار  1444رفس الحصااانة ع

ينوشاايق هو قرار تاريخي ويخلق اجتهادا دوليا ح ي يا

 1راجع المادتي  4و 16م اتفاقية مناهضة التعذيب و يرم م ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة.
2

لجنة حماية الصحفيي  1 ،أب ،نتيجة أعمال قضية اللوتل،RCDIP ،

 ،354ملحوظة لدى Donnedieu de

Vabres.
3

في  16ت ري ا ول  ،1441تم توقي

الدكتاتور الت يلي السا ق أو وستو ينوشيق في لندن بس ب التعذيب ناى علح

لب القاضي اإلسألاني باتمار جارزون ،وا مثلة ا خرى كثير  :ينوشيق ،حسي هاهري ،النقيب علي ولد دام.

TINE, A : la cour pénale internationale ; l'Afrique face au défi de l'impunité, édition Raddho,
Dakar, 2000, p. 49.
ASCENCIO, H.; DECAUX, E. et ALAIN, P: le droit international pénal, A; Pédone, Paris,

4

2000, p. 373
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يما يتعلق تنفيذ الوالية القضائية العالمية ،1ولقد كان لق ال شت تداعيات ك ير في اقامة العدل ال حدود

وفي العالقات الدولية.

ت .الدعوى أمام المحاكم الدولية
أن جميع الضامانات الدولية لحقوق اإلنساان تتللب أن يكون الضاحية الممعومة ير قادر او استنفذ س ل
االنتصاف التي يوفرها لق قانونق الوضعي ،هذا ال يعني أنق في كل مر  ،م الضروري الذهاب الح مرحلة

محكماة النقس وانتظاار قرارهاا ق ال امكانية اللجوى الح الهيئة اإلقليمية أو العالمية ،اال اذا أمك اثألات أن

قرار المحكمة الو نية العليا معروف مس ااألقا وأنق ير مميد للض ااحية ،وبالتالي ال يض اام حقوق اإلنس ااان.

وهذا هو الحال أيضا اذا ألألحت المهل الممنية التي يجب أن تحكم فيها هذم المحاكم الو نية ويلة جدا

أو اذا كان اإلجراى الملروح أمامها ال يضم أي نتيجة مواتية لحماية حقوق اإلنسان.

علح المسااتوى اإلقليمي ،تظل المحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسااان في ساات ارس ا ورغ الهيئة المرجعية لضاامان

حقوق اإلنسان ب كل عام وأعمال التعذيب ب كل خا

 ،فهي تحلم الرقم ال ياسي للعدد السنوي لل كاوى،

حياث يمك تقاديم لاب فردي م ق ال أي شا ا ا ا ا ا ااخص

يعي أو أي منظماة ير حكومية أو أي مجموعة

أخرى م ا فراد (الماد  )34في ضون  6أشهر م تاريخ القرار الداخلي النهائي ،ويجب أال يكون هذا

الللاب مجهول الهوياة ،وعااد ماا تيون الجلسا ا ا ا ا ا ااة علنية ،وأحكام المحاكم ملممة وواجألة التنفيذ ونهائية اذا

ل اادرت م المحكمة العليا ،وإذا لااادرت م محكمة أخرى فتص ااألح نهائية عندما يعل ا

راف أنهم ل

يلل وا احاالاة القضا ا ا ا ا ا ااية الح المحكمة العليا أو بعد ثالثة أشا ا ا ا ا ا ااهر م تاريخ الحكم ،اذا لم يتم لب احالة

القضية الح المحكمة العليا أو عندما ترفس هيئة المحكمة العليا لب اإلحالة المقدم تل يقا للماد .43

أما بالنسااألة لمحكمة ال لدان ا مريكية لحقوق اإلنسااان ،فم الممسااف أنق ال يمك لألفراد الذي يدعح أنهم
تعرض ا ا ا اوا للتعذيب أن يلجموا اليها ،فليل للفرد حق فردي في رفع دعوى أمام المحكمة ،لذلت يرى الألعس

انق ال توجد ض ا ا ا اامانات ح ي ية وفعالة ض ا ا ا ااد التعذيب أمام محكمة الدول ا مريكية لحقوق اإلنس ا ا ا ااان ،ن
مفهوم س ل االنتصاف الفردية هو أساب فعالية الضمان الدولي لحقوق اإلنسان.2

ان اللجنة التي ال يحق للفرد أمامها االدعاى ليست محكمة ،وبالتالي ليل لديها قرار ملمم وقا ل للتنفيذ في

شكل ا مر المقضي بق ،كما هو ا مر بأفري يا ،فون الوضع عمليا هو نفسق كما هو الحال في أمريكا.

في الوقات الحاالي ،ال توجاد محكماة أفري ياة يمك أن يلجاأ اليهاا الض ا ا ا ا ا ا احاايا الممعومون عمال التعذيب،

فاللريق الوحيد المتاح ليل لق والية قضائية ،كما يوضح القاضي كيألا مألاي بأنق ((يظهر واضعو الميثاق
عدم ثقة ك ير في االتصاااالت ير تلت التي تأتي م الدول ا

راف؛ كما وضااعوا مجموعة م ال اارو

المرجع السا ق

36

Ludic

SUDRE, F., 42:

1

2

م الصعب تح يقها ولي م الضروري اجتماعها كاملة حتح يمك النظر في أي قضية تتعلق بالتعذيب

م ق ل اللجنة الخالة)).1

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

يمك للفرد الذي يدعي أنق ض ااحية للتعذيب والذي اس ااتوفح ش اار اس ااتنفاذ سا ا ل االنص اااف المحلية ،تقديم

شااكوى الح اللجنة المناهضااة للتعذيب CATوذلت اذا ت ي أن الدولة المخالفة قد لااادقت اإلعالن والماد
 22م اتفاقية .21414

ويمك للجنة أيضا ا ا ا ا اا احالة ا مر الح مجلل حقوق اإلنسا ا ا ا ا ااان اذا كانت الدولة المخالفة رفا في الميثاق

الدولي الخا

بالحقوق المدنية والسياسية وفي روتوكولق االختياري ا ول.

وفي كلتا الحالتي  ،يكون اإلجراى المتألع هو نفسق تقريألا.

أوال ،يجب أن يظهر العنوان الدقيق للعضاو في داية ال كوى ،ثم يجب تقديم المعلومات المتعلقة بصاحب
ال الغ وكذلت معلومات الضا ا ا ا ا ااحية ،وإذا لم يك مقدم ال الغ هو الضا ا ا ا ا ااحية يجب اإل الغ ع المعلومات
المتعلقة بالدولة المعنية ،والمواد التي تم انتهاكها وس ل االنتصاف المحلية التي تم ممارستها.

أخيرا ،يجب تحديد ما اذا كانت الحالة نفسا ا ا ااها قد عرض ا ا ا اات علح هيئة و نية أخرى؛ وعرض الحقائق في

ال كوى.

ساايتم فحص أي شااكوى يتم تقديمها بعد هذا اإلجراى م ق ل الجهاز الذي ساايحدد ما اذا كان هناك تعذيب
أم ال ،وفي حال كان هناك تعذيب فقد تيون الدولة المتهم ملممة بمنح تعويس كاف للضحية.

في نهاية الملاف فونق باإلضا ا ا ا ااافة الح هذا التضا ا ا ا ااارب الذي يفرغ اإلجراىات م مضا ا ا ا اامونها هناك ا ثر

الماادمر للتحفظااات التي ت ااديهااا كاال دولااة و نيااة علح هااذم اإلجراىات ،حيااث ال يعااد م حق ا فراد التقاادم

بأي شا ااكوى أمام اللجنة وال يألقح سا ااوى القضا اااى الو ني الذي يكون في أ لب الحاالت خاضا ااعا لس ا االلان

الدولة التي ارتي ت التعذيب.

1

كيألا مألاي" :تقرير تمهيدي ع الميثاق ا فريقي لحقوق اإلنسان وال عوب" ،أعمال ممتمر لجنة الحقوقيي الدولية ،نيروبي،

في الفتر م  2الح  4كانون ا ول ،1415

.42 .

2راجع مكتب مفوض ا مم المتحد السامي لحقوق اإلنسان www.unhchr.org :نموذج شكوى
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المطلب الثاني :األثر السلبي للتحفظات على فعالية القواعد الدولية
المناهضة للتعذيب
التحفظات هي اآلفة التي ا تلي ها القانون الدولي لحقوق اإلنس ااان ،نها تقض ااي علح الغايات المن ااود ،

كما اعترف السايد بلرب الي ،ا مي العام لألمم المتحد نذاك ،خالل الممتمر العالمي لحقوق اإلنسان

في عام .11443

ت ِ
عرف اتفاااقيااة فيينااا لقااانون المعاااهاادات الممرخااة  23أيااار  1464في مااادتهااا الثااانيااة الفقر أ :التحف بااأنااق

"اعالن انفرادي ،مهما كانت لاايغتق أو تسااميتق ،تصاادرم دولة عندما توقع أو تصاادق أو تق ل أو توافق أو
تنضا ا ا ا ا ا اام الح معااهاد  ،تهادف بموج هاا الح اسا ا ا ا ا ا ااتألعااد أو تعديل ا ثر القانوني لألعس أحكام المعاهد في
تل يقها علح تلت الدولة"

ولفهم ا ثر الساال ي للتحفظات علح الصااكوك المتعلقة بالتعذيب ب ااكل كامل ،ساانألحث أوال في خصااولااية

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

الفرع األول :خصوصية اتفاقيات حقوق اإلنسان
ألالر م م امكانية ا داى تحفظات حتح عندما يتعلق ا مر بالصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان ،فون مراقألة

توافقها مع موضا ا ا ا ااون المعاهد والغرض منها؛ ال يكون متروكا هذم المر لالعت ارضا ا ا ا ااات المحتملة م ق ل
الدول ا

راف ا خرى في المعاهد  ،وإنما يجب أن يتألع نظام قانوني خا

.

أوال :إمكانية إبداء التحفظات
يمكااد العااديااد م الفقهاااى أن التحفظااات علح أحكااام معاااهاادات حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان ير مق ولااة ،ولي يجااب

االعتراف بأن للتحفظات فائد معينة نها تسا اامح بق ول واسا ااع النلاق للصا ااكوك الدولية لحقوق اإلنسا ااان،

وإمكانية ا داى تحفظات تس ااهل عمليات التص ااديق ،وت ااجع علح انض اامام عدد أك ر م الدول التي تحترم
وجق عام االلتمامات المنصو

1

عليها.2

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

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

.213 .

William A. SCHABBAS : les réserves des Etats-Unis d'Amérique au pacte interational relatif aux

2
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ومع ذلت ،فونق في مجال حقوق اإلنس ا ااان ،أكثر م أي مكان خر ،يللب الحص ا ااول علح عض ا ااوية عدد

أك ر م الدول ،وإن أمك جميع الدول ،وهذا هو الس ا ا ا ا ب في أن العديد م االتفاقيات الخال ا ا ا ااة بحماية
حقوق اإلنسان ال تحظر امكانية ا داى تحفظات.

كما اعترفت اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة والعقوبة الالانسانية أو المهينة بومكانية التهرب م االلتمام
ألعس أحكااامهااا ،كمااا هو الحااال في المااادتي ( 21و )22المتعلقتي باااإلعالن االختي ااري ،ف اوذا لم يتم

اجراؤها ،فل تتمك اللجنة م فحص ال كاوى م الدول (الماد  )21وال ال ات م ا فراد (الماد .)22
يجب أن نض ا ااي  ،لهذي االحتمالي للتهرب م االلتمامات المنص ا ااو

عليها في االتفاقية ،التحف علح

الماد  21الذي سايمنع اللجنة م اجراى تحقيق ساري في أ ارضاي دولة رف حيث يمارب التعذيب ب كل
منهجي ،والماد  32والتي بموج ها ،أي نمان ي دولتي أو أكثر م الدول ا
تل يق االتفاقية التي ال يمك تسا ا ااويتها ع

منهم ،أو محكمة العدل الدولية.

وبالفعل ،فون االعتراف باللجنة ،المنص ااو

راف ب ا ا ا ا ااأن تفس ا ا ا ا ااير أو

ريق التفاوض سا ا اايعرض علح التحكيم ناى علح لب واحد

عليق في الماد  ،22هو الذي س اايمكنها م أن تيون وس اايلة

لالنتصا ا ا ا ا ا اااف الفردي في تنفياذ الحقوق المعترف هاا في االتفااقياة ،لذلت يت ي أنق ال يوجد ض ا ا ا ا ا ا امان لهذم

الحقوق بالذات.1

وال مندوحة م القول بأن هذا الضمان للحقوق المنصو

عليها في االتفاقية ل يكون موجودا بمجرد أن

تصا ا ا ا ااألح اللجنة ير مختصا ا ا ا ااة تلقي وفحص ال ال ات المقدمة م ق ل ا فراد أو نيابة عنهم ،اذ أنق في

"اعالن حقوق اإلنسان الدولية ،قانون الحقوق شيى ،والضمان الدولي الحترام هذم الحقوق شيى خر".2
كما أنق توجد امكانية ا داى تحفظات يما يتعلق بالعهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والسياسية ،وينل ق

ال ا ا اايى نفس ا ا ااق علح االتفاقية ا وروبية لحقوق اإلنس ا ا ااان (الماد  )15والميثاق ا فريقي لحقوق اإلنس ا ا ااان
وال عوب.

ثانيا :التحقق من توافق التحفظات
م خالل الممارس ااة يتض ااح ان التحفظات التي أ ديت حول معاهدات حقوق اإلنس ااان احترمت الح حد ما
نظام خا

1

باعتألار أن الهيئة المكلفة اإلش ا ا ا ا ا ا اراف علح الصا ا ا ا ا ا اات هي المسا ا ا ا ا ا اامولة ع التحقق في توافق

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

الميثاق .رقم  24ج (14-13 § )52

المرجع السا ق،

34

SUDRE,F: 41 .

2

االعتراض أو التحف مع الغرض والواجب في الص ا ا ا اات أن ينتهجق ،1ن القانون الدولي لحقوق اإلنس ا ا ا ااان
يختلف ع القانون الدولي اليالس اايكي اذ أن حقوق اإلنس ااان تس ااتند الح حق موض ااوعي يص اانف علح أنق

قانون دولي ،وت ا ا ا ااير حقوق اإلنسا ا ا ااان الح الهوية العالمية لإلنسا ا ا ااان ،2لذلت فهي مرتأللة م حيث الم دأ

بالخالية الواحد في مختلف أنحاى العالم لليائ الأل ري ،3وم ثم ،فون المعاهدات التي تعل ع حقوق

اإلنسا ا ا ا ا ااان تهدف الح ان ا ا ا ا ا اااى التمامات مللقة علح الدول والتي تعني توحيد السا ا ا ا ا االوك تجام جميع ا فراد
الخاضعي لوالية الدول ا

راف.4

وباالتاالي ال يعتماد دخول اتفااقياة حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان حيم التنفياذ يما يتعلق بالدولة التي أ دت تحفظا ،علح
الموافقة الصاريحة أو الضامنية للدول ا خرى ،ل علح الهيئة اإلش ار ية ل ا ا ا ا ا ا ااالتفاقية المذكور وال ينألغي أن
يكون لالعتراض علح تحف علح معاهد حقوق اإلنسان أي أثر.

وم هذا المنظور فون ممارسا ا ا ا ااة لجنة حقوق اإلنسا ا ا ا ااان كانت مناسا ا ا ا ااألة في تعليقها العام رقم  24ب ا ا ا ا ااأن

التحفظاات علح العهاد وبروتوكوالتاق االختياارياة ،المعتمد في  2ت ا ا ا ا ا ا اري الثاني  1444أثناى الدور الثانية

والخمس ا ااي للجمى الثاني ،5اذ تحدد لجنة حقوق اإلنس ا ااان ما ي ا ااكل أهداف وأ راض الميثاق وبروتوكوالتق،

وبما يعلي الخصا ا ا ا ا ااائص التي يجب أن يكون عليها أي تحف علح العهد أو روتوكوالتها ،وهي تعليمات

دقيقة بالنسألة للدول التي تعتمم ادخال تحفظات ،حيث ال ينألغي للدول أن ت دي عددا مفر ا م التحفظات

بحيث ينصا ااب ق ولها في الواقع علح عدد محدود م التمامات حقوق اإلنسا ااان وذلت أيضا ااا حسا ااألما أكدتق
محكماة العادل الادولياة في قض ا ا ا ا ا ا اياة التحفظاات علح اتفااقياة منع جريماة اإلباد الجماعية لعام  1451بأن

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

Gérard COHEN-JONATHAN : la décision du comité des droits de l'homme des Nations-
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وناأمل أن تخصا ا ا ا ا ا ااص لجنة مناهضا ا ا ا ا ا ااة التعذيب هذم العملية للسا ا ا ا ا ا اايلر والحكم علح مدى توافق مختلف

التحفظات التي أ دتها بعس الدول ا

راف ،ر م أنق يجب االعتراف بأن عمل لجنة مناهض ا ا ا ا ا ااة التعذيب

في هذا المجال سيكون لعألا بحيث أنها ل تحقق الهدف أ دا.

وبالفعل ،فون الع ألة الرئيس ااية أمام مهمة اللجنة ،وهي ض اامان تمتع ا فراد بالحقوق المنص ااو

عليها في

االتفاقية ،ال تيم بالمعنح الدقيق لليلمة في تحف يمك التحكم يق بس ا ا ا ااهولة فون اإلعالن المنص ا ا ا ااو

عليق في الماد  22لالعتراف باختصا ا ااا

اللجنة في النظر في ال ا ا ااكاوى المقدمة م ا فراد ،هو اعالن

اختياري ،يمك لدولة أن تنضاام الح االتفاقية دون الاادار هذا اإلعالن الذي ي دو كص اات خر ير وارد

في االتفااقياة ،وهاذان باالتاالي شا ا ا ا ا ا اايئاان مختلفان :نص االتفاقية واإلعالن االختياري الذي يمنح الموا ني

الخاض ا ااعي للوالية القض ا ااائية لدولة رف امكانية االس ا ااتمان اليهم م ق ل اللجنة في حالة انتهاك حقوقهم

المعترف ه ااا في االتف اااقي ااة ،مث اال ال روتوكول االختي اااري ا ول للعه ااد ال اادولي الخ ااا
والسياسية.

م خالل االس ا ا ا ااتفاد م امكانية ا داى التحفظات ،قامت العديد م الدول ا

ب ااالحقوق الم اادني ااة

راف في اتفاقية مناهض ا ا ا ااة

التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسا ا ااية أو الالانسا ا ااانية أو المهينة اما بو داى تحفظات أو اعالنات مألاشا ا اار أو

امتنعت ع الا ا ا اادار اإلعالن االختياري للماد  ،22وبالتالي رفس ال ا ا ا ااكاوى م ا فراد مما أفرغ معظم
الضمانات الوارد في االتفاقية م مضمونها.

الفرع الثاني :التحفظات على اتفاقية 4891
ق ل د ارسا ا ا ا ااة عواقب هذم التحفظات علح االتفاقية ،م المهم تقييم

يعة التحفظات والدول ا

راف التي

قامت بصيا ة هذم التحفظات.
أوال :الدول المتحفظة
لا ا ااادقت حتح اآلن  /112/دولة علح اتفاقية مناهضا ا ااة التعذيب و يرم م ضا ا ااروب المعاملة أو العقوبة
القاساية أو الالانساانية أو المهينة ،ووافقت بعس دول علح االختصاا

لتلقي ودراسة ال ال ات المقدمة م ا فراد ونيابة عنهم (الماد .)22

وأ اادت العااديااد م الاادول ا

القضائي للجنة مناهضة التعذيب

راف في االتفاااقيااة تحفظااات مختلفااة ومتنوعااة ،ويمك تجميع هااذم التحفظااات

المختلفااة مع اا يمااا يتعلق بااا حكااام المختلفااة لالتفاااقيااة اذ فرض ا ا ا ا ا ا اات دول بعس التحفظااات أو اإلعالنااات
التفسا ا ا ا ا ا اايرياة يماا يتعلق تعري

التعاذيب الوارد في الماد ا ولح ،و يما يتعلق بالماد  3والماد  ،16فون

الواليات المتحد وحدها هي التي ألدرت اعالنا تفسيريا.
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وم نااحياة أخرى ،هنااك دول أ ادت تحفظات تمل محتوى الماد  ،14وأ دت بعس الدول تحفظات علح

الماد  ،22و يما يتعلق بالماد  32فقد أ دت دول كثير تحفظات ،أما قلر فهي تتحف علح أي حكم م
أحكام االتفاقية يتعارض مع تعاليم ال ريعة اإلسالمية والدي اإلسالمي.
ثانيا :نتائج التحفظات على اتفاقية 4891
ان السا امال الذي يلرح نفس ااق منذ ال داية يما يتعلق بص ااحة التحفظات ،هل االختص ااا
ا

يعود الح الدول

راف في المعاهد أم الح لجنة مناهضا ا ااة التعذيب التي تم ت ا ا ااكيلها لمراقألة تل يق االتفاقية ،1واعترف

هاا مجلل حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان يماا يتعلق بااالتفااقياة وبروتوكوالتهاا ،وهي هيئاة مراقألة يجب أن تعرف مدى

التمامات الدولة م أجل االمتثال لوظائفها ،وم ثم فون اعتراض الدول ا

راف أو عدم اعت ارض ا ا ا ااها ليل

لق مفعول ،فا مر متروك للجنة مناهضة التعذيب ،وهي وحدها التي تق ل أو ترفس التحفظ ا ا ،فعند فحص

أي لااب فردي يجااب أن ت اات في أثر وماادى التحف م أجاال تحااديااد مق وليااة الللااب ،ويجااب أن تحترم
الدول ا

راف استنتاجق ،وبهذم اللريقة فق ستتمك اللجنة م تحقيق هدفها ،وهو ت كيل هيئة استئناف

لضا ا ااحايا التعذيب ،ن اسا ا ااتحالة ولا ا ااول ال ا ا ااكوى الح أفراد لجنة مناهضا ا ااة التعذيب يميل كل عنالا ا اار
الضمانات التي نصت عليها االتفاقية.

ان الماد  1هي جمى م فئة أحكام الميثاق التي ال تخضع لالستثناىات حتح في حالة اللوارئ الو نية،2
وهكذا فون

يعة بعس أحكام اتفاقية  ،1414وال سيما الماد  ،22يتناقس مع هذا المفهوم الذي يصنف

الماد  1ض ا اام ا حكام اإلجألارية والمللقة ،وهذا هو السا ا ا ب في أنق ينألغي القول ان اتفاقية  1414هي
اعالن بسي يقدم كمنصة للدول وديألاجة للقواني ا ساسية.

أقل ما يمك قولق ،في ضوى كل هذا ،أن لجنة مناهضة التعذيب ،علح الر م م الدعاية التي تدور حول
أن االتها لم تنجح بعد م تحقيق المهمة التي كانت تتوقع منها ،اذ الألا ما تقتصاار أفعالها علح اكت اااف
االنتهااكات م ق ل هذا اللرف أو ذاك ،نها ير قادر علح د ارسا ا ا ا ا ا ااة حالة كل ضا ا ا ا ا ا ااحية م أجل منح

تعويضااات ،وقد ال يكون ا مر متروكا للجنة كممس اسااة ،فهو متعلق بمرونة مفهوم سااياد الدولة أو اساااى

استخدام م دأ االختصا

الحصري للدول علح حساب الحماية الدولية للفرد التي ت كل العوائق الح ي ية،

لي اللجنة سا ا ا ا ا ا ااتيون قادر علح عكل االتجام م خالل اعاد تحديد دورها كهيئة مسا ا ا ا ا ا اامولة ع معاقألة
جريمة هي م

ي أكثر الجرائم قسو وخلور علح اليرامة اإلنسانية.

المرجع السا ق،
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الماد  1م االتفاقية مستمد م الماد  5م اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،انظر مقدمة اتفاقية مناهضة التعذيب
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بعد هذا التحليل ،ال د م التنويق الح أنق في حالة العمل الحالية ،فون اآللية الحالية لمناهضة التعذيب ال

ترق الح مستوى توقعات العديد م ضحايا هذم الجريمة ،1وفي مواجهة هذا الوضع ،م الضروري ادخال

اس ااتراتيجيات أخرى لتص ااحيح العيوب التي تم تحديدها ،وبالتالي القض اااى علح هذم الظاهر  ،كما يجب أن

يقتصا ا ا اار م دأ السا ا ا ااياد الحص ا ا ا ارية للدول علح القانون الدولي اليالسا ا ا اايكي ،وتجنألق القانون الدولي لحقوق

اإلنسان.

1دورمينفال ،أ نيل ،المرجع السا ق،
اليق ،أي القانون الدولي العام.

 :113-112 .تعت ر أن حدود أجهم ا مم المتحد متأللة في المجال الذي تنتمي
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الفصل الثاني:
استراتيجية مناهضة التعذيب ودور القضاء الوطني في تنفيذها
ان الهدف ا ساسي لمناهضة التعذيب هو منعق ،و الألا ما تف ل القواعد القانونية ير الرادعة عقا يا في
سد الثغرات م الناحية العملية ،وفي عدم مواك تها لتلورات الوقائع وا حداث الجارية م الناحية النظرية،
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:
استراتيجية مناهضة التعذيب
ان فعالية النظام الردعي هو عنصر أساسي في مناهضة التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو الالانسانية
أو المهينة ،وإن الوضا ا ا ا ا ااع الحالي يما يتعلق هذم المسا ا ا ا ا ااألة مقلق للغاية ،اذا تم التركيم قليال علح الفجو

الموجود ي كثر المعاهدات الدولية والممتمرات العالمية الي رى وعدم فعالية لية مناهضة الجريمة ب كل
عام والتعذيب ب كل خا

.

يجب أن تتلرق االس ا ااتراتيجيات الجديد التي ساا اايتم وضا ا ااعها الح نقلتي أس ا اااس ا اايتي  ،وهما :الخروج م
الركود الحالي م جهة ،وتعميم دور المناهضة المحلي م جهة أخرى.

المطلب األول :محاوالت إحداث آلية دولية لمنع التعذيب
لجعل مناهضة التعذيب أكثر ديناميكية وواقعية تم اتخاذ بعس اإلجراىات ،وينألغي تقييم مدى مالىمة هذم
التدا ير المتوخا ق ل النظر في التدا ير ا خرى التي ينألغي اعاد النظر فيها.

الفرع األول :مشاريع اللجان الفرعية
لم تتوقف ا مم المتحد  ،منذ ان ااائها ،ع العمل ضااد التعذيب ،وتتعلق أحدث اال تيارات وضااع م اارون
روتوكول اختياري التفاقية عام  1414وإش ا ا اراك هيئات ا مم المتحد الح جانب لجنة مناهض ا ا ااة التعذيب

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 .

أوال :مضمون اإلصالح
ان الهدف الرئيسا ااي ،ان لم يك الهدف الوحيد لم ا اارون ال روتوكول االختياري التفاقية مناهضا ااة التعذيب،
هو منع التعذيب في أماك االحتجاز ،كما يتضح م الديألاجة والماد االولح م ال روتوكول.

وسيتم ضمان تنفيذ هذا المنع م ق ل لجنة فرعية (المواد م  5الح  )12وستقوم اآلليات الوقائية الو نية
بمس ا ا ا ا اااعد اللجنة الفرعية الدولية (المواد م  11الح  )23ويجوز للجنة الفرعية و ليات الوقاية ل ا ا ا ا اايا ة
توليات لعناية الدول التي تمت زيارتها (المواد /11أ و/14ب).

كما تتمتع اآللية الو نية بصالحية تقديم مقترحات ومالحظات ب أن الت ريعات النافذ أو م اريع القواني

في هذا المجال (الماد /14ج) وم شااأن اإلس ااناد ،اذا ألااألح س اااري المفعول ،أن يجعل القواني الو نية
للدول المعنية متوافقة مع القانون الدولي لحقوق اإلنس ا ا ا ااان ،وقد يمدي ذلت الح االعتراف لجنة مناهض ا ا ا ااة

التعذيب بالماد  22م اتفاقية  1414لتلقي وفحص ال ااكاوى الفردية م الدول ا

راف التي لم تصاادر

هذا اإلعالن بعد.

وهناك االعتراف بالضا ا ا اامانات التي م شا ا ا ااأنها تعميم عمل أعضا ا ا اااى اللجنة الفرعية والمتعاوني معهم في
اآلليات الو نية ومنحها (المادتان  14و )11كما يتم تعميم الحماية لصااالح م يقوم بالت ليغ م التابعي

للجناة الفرعياة (مااد  )15و (مااد  )21م ال روتوكول الملحق بااتفااقياة منااهضا ا ا ا ا ا ااة التعذيب ،ويمك أن

تسا ا ا ا اااعد هذم الحماية في الحصا ا ا ا ااول علح ا دلة ،عندما تيون نادر جدا وتمدي الح اإلفالت م العقاب،
لذلت م المأمول أن تقدم اللجنة الفرعية لمصادر المعلومات خدماتها لضحايا التعذيب في المحكمة.

وم اإلجراىات الفعالة التي نص عليها ال روتوكول امكانية ن ا ا ا اار التقرير السا ا ا اانوي للجنة الفرعية وااللتمام
ن ا ا ا اار التقارير السا ا ا اانوية ل ليات الو نية ،بما يمدي يق الدعاية لدولة ما كحامية جيد أو س ا ا ا اايئة لحقوق

اإلنسان وإلح تقوية المكانة الدولية للدولة أو تدميرها وجعلها من وذ .
علح عكل ما هو منصااو

عليق في االتفاقية حيث تتحمل الدول ا

راف النفقات المترتألة علح أن االة

اللجناة ،فاون ا مم المتحاد هي التي تتحمال النفقاات النااتجاة ع عمال اللجنة الفرعية للوقاية ،وم الممكد

أن ريقة التمويل هذم ستجعلها أكثر استقاللية ع الدول ا

وم المخل ان ا ا اااى ل ا ا ااندوق خا

راف.

لمس ا ا اااعد الدول علح تحس ا ا ااي ظروف االحتجاز ،وال يس ا ا اامح بأي

تحفظاات علح ال روتوكول ،اال أناق يمك للادول ا

راف تاأجيال معظم الت اممااتها بموجب هذا ال روتوكول،

وقد يص ا ا ا اال هذا التأجيل الح خمل ساا ا ا اانوات م تاريخ انضاا ا ا اامام الدولة المعنية الح ال روتوكول ،وبالتالي
وب كل ملموب ،فون تمتع الضحايا المحتملي
َّ

تدا ير الحماية الوارد في ال روتوكول ل يكون دا.

45

ثانيا :حدود اإلصالح
في التحليل ،اإللالح الناتج ع ال روتوكول االختياري بق عيألان أساسيان:

أوال ،اقتص ا ا ا اار اإلل ا ا ا ااالح علح الوقاية ،أي أن الهدف ل يكون المعاقألة م أجل ردن الجريمة فقد انللق
واضا ا ااعو ال روتوكول االختياري م مالحظة "مقتنعون بض ا ا اارور اتخاذ تدا ير أخرى لتحقيق أهداف اتفاقية
مناهضااة التعذيب و يرم م ضااروب المعاملة أو العقوبة القاسااية أو الالانسااانية أو المهينة" .ولتحقيق هذم

اإلجراىات التي تفتقر الح تحقيق أهداف االتفاقية ،فم الض ا ااروري بحس ا ااب واض ا ااعي االتفاقية ،المنع ،في
حي أن االتفاقية نفسها لديها العديد م التدا ير الوقائية.1

وه ااذا يعني أن الت اادا ير الج اادي ااد التي يلرحه ااا ال روتوكول االختي اااري ل تحقق أه اادافه ااا اال اذا وفق تم

اس ا ا ا ا ااتخدامها ب ا ا ا ا ااكل فعال ال س ا ا ا ا اايما أنظمة اإل الغ الدوري والتدا ير المحدد بالماد  22م ال روتوكول
والمتعلقة بالحصااول علح المعلومات ب ااأن ا شااخا

ا شا ا ا ااخا

المحتجمي وأماك االحتجاز و ريقة معاملة همالى

وحرية اختيار أماك الميار والحق في اجراى اتصا ا ا اااالت مع اللجنة الفرعية و يرم م التدا ير

الجدير بالثناى والتي علح ا قل قد تيون بمثابة دليل أمام القض ا ا ا ا اااى ،اال أنق وا كثر فائد هو مناهض ا ا ا ا ااة
التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاساية أو الالانساانية أو المهينة ،فتد ير المناهضة وحدم هو الذي يمك أن
يقلل م هذم الجريمة نق لق وظائف عديد  ،وهي  :الثني ،والتث ي  ،والتخوي  ،واإللالح ،والتعويس.

ثم ،فون العيب ا سا ا ا اااسا ا ا ااي الثاني ،في هذا ال روتوكول هو مجال عملق المحدود للغاية :أماك االحتجاز،
حيث االعتقاد بأن التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاس ا ااية أو الالانس ا ااانية أو المهينة ال يمك أن ترتيب اال

في السا ا ا ا ا ا ااج  ،وإن كاانات فترات االعتقاال هي عااد ما ين ا ا ا ا ا ا ااأ فيها احتمال التعرض للتعذيب ،لي جرائم
االعتداى الجسا ا اادي والتعذيب النفسا ا ااي واإلذالل الجسا ا اايم و يرها م جرائم التعذيب ليسا ا اات م ممارس ا ا اات

موظفي السج فق و يرهم م المتور ي بحألل ا شخا

المحرومي م حريتهم.2

فقد يرتيب التعذيب و يرم م ضااروب المعاملة أو العقوبة القاسااية أو الالانسااانية أو المهينة في كل مكان
وفي أي وقت :في المنمل ،في العمل ،في المدرسة ،فاإلهانات التي يمك مقارنتها بالمعاملة الالانسانية أو

المهيناة تيون أكثر خلور اذا حدثت في ا ماك العامة ،أو في ال ا ا ا ا ا ا ااارن علح س ا ا ا ا ا ا ا يل المثال ،وقد يرى
الألعس ان اجألار العمال أو الموظفي علح تلقي عالج أو لقاح معي ضا ااد فايروب ما تحت ائلة اللرد

م العمل أحد أشكال المعاملة الالانسانية أو التعذيب المعنوي.
1

ليات مختلفة ش يهة بما هو موجود بالفعل في ال روتوكول االختياري في بعس ال لدان ولينها لم تحقق أي شيى ،علح

س يل المثال ،بالنسألة للجنة الو نية لحقوق اإلنسان في الياميرون ،التي تم ان اؤها بموجب المرسوم رقم  1454/42الممرخ
 1ت ري الثاني  ،1442هذا هو الحال.
2

علح س يل المثال ح يقة تعريس الفتيات لخلر الختان هو انتهاك لألحكام التي تحظر التعذيب و يرم م ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة :الق لي .اداري ليون 12 ،حميران .1446
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ير م الضا ا ااحايا المحتملي
وبناى عليق فون حصا ا اار اإلجراىات في أماك االحتجاز فق  ،قد يحرم عددا ك ا

م الحماية م التعذيب ،وإن مناهضا ا ااة أي شاا ااخص،

يعي أو قانوني ،ي ا ا اات بارتيابق عمل م أعمال

التعذيب و يرم م ض ا ا ااروب المعاملة أو العقوبة القاس ا ا ااية أو الالانس ا ا ااانية أو المهينة ،وحدم يمك أن يميد

الوعي بالجنا المحتملي لهذم الجرائم.

الفرع الثاني :مشاركة جميع هيئات األمم المتحدة في مناهضة التعذيب
ولفهم م ااركة ا مم المتحد ب اكل أفضال في القضااى علح التعذيب ،م الضروري أوال تحليل اإلجراىات

المتخذ ق ل تقييم اآلثار.

أوال :اإلجراءات
يعد القض ا ا ا اااى علح ممارس ا ا ا ااة التعذيب في العالم أحد التحديات الرئيس ا ا ا ااية التي ش ا ا ا اارعت ا مم المتحد في

مواجهتها بعد س ا انوات قليلة م ان ا ااائها ،وم أجل ضا اامان الحماية اليا ية للجميع م التعذيب و يرم م
ض ا ااروب المعاملة أو العقوبة القاس ا ااية أو الالانس ا ااانية أو المهينة ،اعتمدت ا مم المتحد علح مر الس ا ااني

معااايير قااا لااة للتل يق عااالمياا ،ولي مع مالحظااة عاادم تمكنهم م تحقيق ا هااداف المحاادد  ،اس ا ا ا ا ا ا اتااأنفات

المنظمة العمل ،فعلح س ا ا يل المثال ،اسا ااتمرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسا ااان ،وهي الهيئة المسا اامولة ع

اإلشا ا ا ا اراف علح العهد ،في تلقي وفحص ال ا ا ا ااكاوى المتعلقة بانتهاك الماد  1التي تحظر التعذيب لتمكي

أك ر عدد م الناب م االسا ااتفاد م خدماتها في هذا المجال ،وب ا ااكل عام جميع حقوق اإلنسا ااان ،وقد
أعدت لجنة حقوق اإلنس ااان تعليقا س اانويا تيس اار بق الع ألات التي تفرض ااها التحفظات علح ل ااكوك حقوق

اإلنساان وتفسر أيضا مفهوم التعذيب علح نلاق واسع ،وهكذا تم االعتراف بأن الماد  1تل ق حتح علح
المحكوم عليهم باااإلعاادام ،ويتعلق االمر في هااذم الحااالاة بلرق التنفيااذ ،اذ يجااب أن تتم ب ا ا ا ا ا ا اكاال يحاد م

المعانا الجسدية والنفسية.1

ممخر في مناهضة التعذيب ،بالتقرير رقم  31لعام  2222وتم
ا
كما شاركت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
ت نيق دون تص ااويت في  22نيس ااان  ،2222وهو ِ
يذكر الحكومات بأن العقوبة الجس اادية التي يتعرض لها
ا

فال وكذلت التهديدات بالقتل يمك ت ا ا ا يهها بالمعاملة القاس ا ااية أو الالانس ا ااانية أو المهينة أو التعذيب.

ويولي القرار أيضا بأن يتم النظر في االدعاىات المتعلقة بأعمال التعذيب أو يرم م ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسا ااية أو الالانسا ااانية أو المهينة دون تأخير وبكل حياد م ق ل السا االلة الو نية المختصا ااة،

مما يلرح م كلة فعالية س ل االنتصاف ،وهو أساب ضمان حقوق اإلنسان ،كما يعود الح م كلة اإلثألات

1

المالحظة العامة رقم  22الدور  ،44الوثيقة UN CCPR / C / 21 / Rev / 1Add /
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الدائمة ويللب حماية جميع ا ش ا ا ا ااخا

الذي يقدمون معلومات ع أعمال التعذيب و يرم م ض ا ا ا ااروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة.
وتدعو اللجنة الحكومات الح االعتراف باختصا ا ااا

اللجنة لتلقي وفحص ال ا ا ااكاوى الفردية واالمتنان ع

ا داى تحفظات يما يتعلق بأحكام االتفاقية ،وأخي ار ترحب اللجنة بون ا ا اااى لا ا ااندوق ا مم المتحد للت رعات

لضا ا ا ا ا ا ااحايا التعذيب ،كما تثني علح اإلجراىات اإليجا ية التي اتخذها ا مي العام لصا ا ا ا ا ا ااالح منع التعذيب
وإعاد تأهيلق اجتماعيا.
ثانيا :حدود هذه التصرفات
كال هاذم ا عماال مثير لالهتماام م حياث أنهاا تي ا ا ا ا ا ا ااف اآلفاة االجتمااعياة المتمثلاة في جريماة التعاذيب،

وتظهر أن أعماال التعاذياب تحادث يومياا في مجتمعاات مختلفاة حول العالم ،ولي علح الر م م ذلت فون

هذم اإلجراىات المختلفة لألمم المتحد محكوم عليها بالف ا ا ا اال نها بالياد تمل السا ا ا ا ا ب الجذري للظاهر ،

ففي الواقع اذا اسا ااتمر التعذيب و يرم م ضا ااروب المعاملة أو العقوبة القاسا ااية أو الالانسا ااانية أو المهينة،
فذلت ن مرتي ي هذم ا عمال اإلجرامية ،ملمئنون الح عدم معاق تهم ،والعديد م العنال ا اار تس ا اااهم في

اإلفالت م العقاب علح مثل هذم الجرائم ،ال ساايما عدم وجود س ا ل انتصاااف فعالة وعدم وجود أدلة علح
الر م م أن االدعاىات الألة ت دو واضحة.

ومع ذلت ،فون جميع اجراىات ا مم المتحد أولاات فق بخلق هذم ال اارو  ،اال أنق ساايكون م ا جدى

أكثر بكثير اجألار الدول علح اعتماد تدا ير ملموسااة للمساااعد في القضاااى علح هذم الجريمة ،حيث يمك

علح س يل المثال عمل حكومة أو دولة ال تتقيد بوجراىات الضمانات الفعالة ضد التعذيب.

المطلب الثاني :تطبيقات في ضوء المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
يمدي تحليل القانون الدولي لحقوق اإلنسا ااان الح مالحظة أنق تظل محكمة سا اات ارس ا ا ورغ أكثر الممس ا اسا ااات

ن ا ا ا ااا ا في مناهض ا ا ا ااة التعذيب ومحاربة هذم الجريمة ،ويجب أن تس ا ا ا ااتلهم الهيئات ا خرى أس ا ا ا االوب هذم

المحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسان.

لقد أتاح تلوير الس اوا ق القضااائية للمحكمة ا وروبية لحقوق اإلنسااان معاقألة بعس الساالوكيات التي ي دو

أنها لم تحميها ا حكام المختلفة التي تحظر التعذيب ،فمنذ الحكم الصااادر في قض ااية ايرلندا ضا اد المملية
المتحد الصا ااادر في  1411-21-11الذي يصا ااف التعذيب بأنق "معاملة ال انسا ااانية متعمد تتس ا ا ب في
معانا بالغة الخلور وقاساية" ،1تلور مفهوم االهتمام بمناهضاة هذم الجريمة ب كل أفضل ،كما أن الماد
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 3يمك تل يقها علح الحاالت التي ال تقع بالضرور ضم ما كان يدور في أذهان واضعي االتفاقية ،أي
المواقف اليالسيكية لسوى المعاملة التي يعاني منها مقدمو الللألات نتيجة لعمالى الدولة.1

وهكذا ففي عام  ،1444في قضية سلموني ضد فرنسا ،اتخذت المحكمة خلو تضم التقدم الملحوظ في

الفقق ا وروبي عندما قالت " :يما يتعلق ب خص محروم م حريتق ،فون استخدام القو الجسدية الضرورية
للغاية لسا االوك ال ا ااخص المذكور ينتهت كرامة اإلنسا ااان وي ا ااكل م حيث الم دأ ،انتهاكا للحق الذي تيفلق

الماد .2"3

هذا التلور الفقهي المهم يتجلح م ض ا اارور أن ينأى مص ا االلح التعذيب ع المعاملة ير اإلنس ا ااانية أو

المهينة في تفس ا ا ا ا ااير الماد  3م االتفاقية ،وهذا التمييم الوارد في الماد  3م االتفاقية ا وروبية لحقوق
اإلنسااان ي التعذيب والمعاملة الالانسااانية أو المهينة ،وهو تمييم موجود أيض اا في اتفاقية  ،1414ساايتم

اعتمادم لي اير الح جريمة أخرى خالاة بالمعاملة الالانسااانية التي تتسا ب عمدا في الحاق أضارار جساادية
ونفسااية بالضااحية ،ففي قضااية ايرلندا ضااد المملية المتحد  ،اعت رت المحكمة أن أساااليب االسااتجواب التي
اس ااتخدمتها ال اار ة ال ت ااكل أفعال تعذيب وإنما فق "ممارس ااة للمعاملة الالانس ااانية والمهينة" ،وفي الواقع
ت ااير المعاملة الالانس ااانية للممارس ااات التي تسا ا ب ال ااعور باليأب والدونية ،والمعاملة المهينة تهدف الح

اذالل الفرد أمام اآلخري .3

م المفيد توضايح أن الجرم الذي يتم تناولق في هذم الد ارساة ليل بالضرور اكراها جسديا؛ ولي يمك أن

يكون فعال يس ب تأثيرات نفسية بخلور معينة ،4ان هذا التلور الفقهي المثير لالهتمام للمحكمة ا وروبية

لحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان هو الذي دفع جان مانويل الرالدي الح اعتألار أن المحكمة قد تراجعت خلو الح الوراى
عندما رفض ا ا ا اات االعتراف بانتهاك الماد  3في ش ا ا ا ااخص حرم م حريتق بغير وجق حق وك لت يديق أثناى

نقلق م السج الح المست فح.5

1

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

الالانسانية أو المهينة "
Selmouni judgment, in: RTDH n ° 41/2000, p.123 and following.

2

CPT, 11th general activity report, covering the period from January 1 to December 31, 2000,

3

Strasbourg, September 3, 2001
CEDH: Campbell and Csans judgment of 25 February 1982, series A. www.echr.coe.int

4

CEDH,:Ranien v. Finland, in RTDH n ° 38/99, the applicant complains of having been the

5

victim of "degrading treatment" contrary to Article 3.
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ولي عندما يتم تل يق الماد  3علح ا جانب حيث يتوخح اللرد أو التس ا االيم أو اإلعاد القسا ا ارية هو ال
شت واحد م أكثر التلورات المده ة.1

في هذا الصادد ،فون قضاية Soering v. RU2توضيحية للغاية م وجهة نظر ممدوجة ،حيث أوال اعت ر

أن "عألار ا ور اإلعدام" 3ي ااكل "معاملة ير انسااانية" بالمعنح المقصااود في الماد  ،3فهو مثال ريب
علح الحماااي اة اذ نجحاات المحكمااة في التحاااياال علح الماااد  1/2م االتفاااقيااة ،كمااا أن منلق المحكمااة

ا وروبية لحقوق اإلنسان متعرج للغاية ،كما ي ير ال رو يسور سودر.4

النقلة المهمة الثانية في حكم ساورينغ هي أنق ال يوحي بأي حال م ا حوال بفعل مألاشر م ق ل الدولة

المادعح عليهاا يتعاارض مع المااد  ،3فاالمااد  2فقر  1م االتفااقية ا وروبية لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان تتعلق
بحماية الحيا وعقوبة اإلعدام ،وهي ال تحظر عقوبة اإلعدام نها تنص علح أن "حق كل فرد في الحيا

مص ااون بالقانون ،وال يجوز اعدام أي ش ااخص عمدا اال تنفيذا لحكم اإلعدام الص ااادر ع محكمة في حالة
المعاقألة علح الجريمة بموجب هذم العقوبة" ،وفي الواقع ،لم تي المملية المتحد التي كانت علح وشا ا ا ا ا اات
اتخااذ قرار ،أو تنفياذ عقوباة اإلعادام التي هاددت ينل سا ا ا ا ا ا ااورينغ ،ولي والية فرجينيا ،التي كان ينألغي أن
تتسلمق لمحاكمتق تهمة قتل شخصي  ،ولي بالنسألة للمحكمة ،فون مسألة أن الدولة المسلِمة أو اللارد ال

تعرض مقدم الللب مألاشا ا ا اار لمعاملة ير انسا ا ا ااانية ،ال يمك أن تعفيها م مسا ا ا ااموليتها بموجب الماد 3

لجهة جميع العواقب المتوقعة التي قد تترتب علح التس ا ا االيم خارج واليتها القض ا ا ااائية أو جمى منها ،وبالتالي
فون قانون الس ا ا اوا ق القضا ا ااائية  Soeringيلرح تل يق جديد للماد ينتج ع فعل مألاشا ا اار للدولة المدعح
عليهااا ،حيااث تعاااقااب المحكمااة علح ح يقااة أن الاادولااة اللرف في االتفاااقيااة قااد قاااماات بسا ا ا ا ا ا االوك مخااالف

لالتفاقية ،5ان هذا التفس ا ا ا ا ااير ال يقل اثار ع ذلت الذي ت نتق المحكمة في قض ا ا ا ا ااية ايرلندا ض ا ا ا ا ااد المملية

المتحد  ،الصا ا ااادر في  2مايو  1441حيث رأت المحكمة أن عدم وجود الرعاية الل ية لل ا ا ااخص بمرض
عضال ير قا لة للمقارنة كمعاملة ير انسانية ومهينة.6

KARAGIANNIS, Symeon: expulsion of foreigners and ill-treatment attributable to the State

1

of destination or to individuals, in: R.T.D.H. n ° 37/99, pp. 25 to 43.
CEDH:Soering v. RU of July 7, 1989, series A. www.echr.coe.int

2

3

هو المكان الذي يسج

يق المحكوم عليهم باإلعدام في انتظار اإلعدام؛ ويسمح أيضا بمربع الموتح.

F. SUDRE: “extradition and death penalty: the Soering judgment of the ECHR of July 7,

4

1989, RGDIP, 1990 pp. 103-122.

Henri LABAYLE : « l'éloignement des étrangers devant la CEDH » in RFDA, 1997.p0 989

5

CEDH :D v. Ru of 2 May 1997, series A www.echr.coe.int/:

6

حيث تعت ر المحكمة أن رد شخص محكوم عليق في المملية المتحد الح لدم ا للي (سانت كيتل) يتعارض مع الماد

 3في ذلت الوقت ،ر م أن هذا ال خص مصاب بمرض اإليدز وال يمكنق أن يجد في دولة الولول الدعم المعنوي والل ي
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بات واضااحا أن اإللهام م فقق القضاااى في ساات ارس ا ورغ م ق ل جميع الهيئات الدولية والو نية كما فعلت
بالفعل اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان سيكون مفيدا لمناهضة التعذيب.

المبحث الثاني:
دور القضاء الوطني في مناهضة التعذيب
يعت ر اللجوى الح المحاكم الو نية اليوم ،بالنظر الح الحالة الراهنة لمسا ا ااألة مناهضا ا ااة التعذيب في القانون

الادولي ،الحال الوحياد القاادر علح التغلاب علح أفضا ا ا ا ا ا اال وجق للع ألات المختلفة التي يتم مواجهتها في هذا
السياق.

في الواقع ،ان حظر التعذيب مللق و ير قا ل لالنتقا

 ،ولي السا ا ا ا ا ا ااياد الو نية للدول جعلتق م

ير

معنح ،مما يعني أن العديد م الناب ليسوا محميي .

ففي مواجهة هذا الوضاع ،م الضاروري اتخاذ تدا ير م أجل جني واستغالل جميع الممايا اذا لمم ا مر،
لذلت م الضا ااروري ضا اامان حق الول ا ااول الح القاضا ااي الو ني ،ثم اس ا ااتخدام االتفاقيات الدولية لمعاقألة

الجريمة ب كل أفضل علح المستوى الو ني.

قاض محلي
المطلب األول :ضمانات الحق في الوصول إلى ٍ
للسااماح لجميع ضااحايا التعذيب بالقدر علح التماب العدالة أمام قاض ايهم ،م الضااروري أن نيون قادري
علح ازالة بعس الع ألات ،ثم استعاد العدالة اليالسيكية.

الفرع األول :العوائق الواجب تذليلها
قد تختلف هذم الع ألات م دولة الح أخرى ،ولي مهما كانت
في نفل النتيجة :استألعاد ا

ل ية م حماية العدالة.

يعة هذم العوائق ،فونها تس ا ا ا ا ا اااهم جميعها

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

م الحكم.
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وفقا لل رو يساور يير كوفرات ،يجب التمييم ي الحق في المحاكمة والحق في القانون اللذي يسهمان في

الحق في العدالة.1

حق العدالة هو واجب علح القاضااي ن هذا الحق يفترض احالة ال ااكوى الح قاضااي ذو والية للحص اول

علح قرار مناق ،والحق في العادالاة هو أيض ا ا ا ا ا ا اا الحق في القاانون بمعنح أن اللجوى الح العادالة يهدف الح

االعتراف بالحقوق الفردية والمعاقألة علح انتهاكها.

ولي بما أن القاضااي يلعب دو ار مركميا في الممساسااة القضااائية ،يمك تقليص الحق في العدالة الح الحق

في الولول الح القاضي.

وهكذا يظهر العائقان اللذان يجب التغلب عليهما م أجل الول ا ااول الح العدالة :فم ناحية ،يتعلق ا مر

ادر
بامتالك اإلمكانات الفيرية والمالية الالزمة لمخا ألة القاضا ااي ،وم ناحية أخرى ،أن يكون الضا ااحية ق ا

علح معرفة أنق ضحية.

بعألار أخرى ،م ع ألات العدالة أن فئة م الساا ا ااكان تجد نفسا ا ا ااها مسا ا ا ااتألعد م خدمات العدالة اما نها

فقير  ،أو نها أمية ،فتتجاهل أو يتم تجاهل حقوقها.

يتلخص ت اذلياال الع ألااات التي تعترض الولا ا ا ا ا ا ااول الح العاادالااة في العماال أوال علح التيلفااة الألاااهظااة الثم

للعدالة ،ثم تث ي

السكان وتوعيتهم ،وأخي ار تعليم السكان أبس حقوقهم ا ساسية ،وسيمدي ذلت الح تفعيل

م دأ الولول ال امل الح العدالة.

في مسا ا ااائل التعذيب ،أكثر م أي مسا ا ااألة أخرى تتعلق بحقوق اإلنسا ا ااان ،اذا اسا ا ااتمر هذا الم دأ في كونق

مجرد قضا ااية ايمانية دون أن يتم تجسا اايدها علح ا رض ،فال يمك وضا ااع حد لالنتهاكات ،وتحديدا يجب
مراعا المتللألات اإلضااا ية ا خرى حيث يجب أال ييفل فق الحق في الحصااول علح قاض عادل ،ولي

ق ل كل شاايى ت ااجيع الضااحايا الممعومي علح االدعاى م خالل توعيتهم وحمايتهم ،وكما يقول ا سااتاذ

كوفرات ان "امكانية الول ااول المس ااتمر مهما مض ااح م الوقت لتحقيق العدالة أو أينما كان ال ااخص في
أنحاى العالم يجب أن يحظح بمعاملة متسا اااوية" ،2كما أن الولا ااول الح القاضا ااي يفترض أيض ا اا الحق في
ٍ
قاض محايد ومسا ا ا ا ا ااتقل يأخذ الظروف في االعتألار عند تقييم ا دلة ،اضا ا ا ا ا ااافة الح تعميم الحق في
وجود

الدفان ،وهو مللب أس ا ا اااس ا ا ااي ي اجراى ،في هذا المجال ،ن ض ا ا ااحايا أعمال التعذيب الألا ما يكونون

أميي وينتمون الح قلاعات محرومة في المجتمع و ير قادري علح دفع نفقات دفان جيد يحمي حقوقهم.

COUVRAT, P.: access to justice and its obstacles, in: Colloquium on the effectiveness of

1

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
Ludic
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2

كما أنق م الضا ا ا ااروري وفي جميع ا حوال تقريب المحاكم م المتقاضا ا ا ااي  ،ن المسا ا ا ااافة التي تفصا ا ا اال
المحكمة ع المتقاضااي

الألا ما تيون سا ا ب اإلفالت م العقاب ،كما أوض ااح ا س ااتاذ سا اوادو و" :الألعد

الجغرافي ع وسااائل و ليات التقاضااي هو عامل رئيسااي في لااعوبة الولااول الح العدالة ،ال ساايما عندما
يأخذ المرى في االعتألار الوقت الالزم لتس ا ااوية قض ا ااية واحد بالنس ا ااألة للخص ا اام الألعيد ،في الواقع هناك عد

رحالت ضرورية الح مقر المحكمة ق ل الفصل في قضيتق وتمداد هذم الع ألة سوىا بالنسألة لل لدان ال اسعة

والغابات والصحاري التي تترك حالة نيتها التحتية اليثير م حاالت التعذيب دون عقاب".1

الفرع الثاني :أهمية المواءمة التشريعية التفاقية مناهضة التعذيب
ٍ
قاض عادل ،م الض ا ا ا ااروري اس ا ا ا ااتعاد العدالة ،أي جعلها متوافقة مع
لض ا ا ا اامان الحق في الول ا ا ا ااول الح
متللألات القانون الدولي لحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان ،والواقع أن النص ا ا ا ا ااو

اتفاقية  1414ال تأخذ في االعتألار المألادئ المنص ا ااو

الملألقة في معظم الدول ا

عليها في االتفاقية ،اذ أن هذم نص ا ااو

راف في
قديمة،

وكمااا ذكرت منظمااة العفو الاادوليااة ،فااون جريمااة التعااذيااب المحاادد لم تي موجود في أ لااب ال لاادان حيااث
تولف الوقائع بأنها اعتداى وضرب ،وهي جريمة يعاقب عليها بعقوبة أقل شد .2
في مواجهة هذا الوضع ،ال د م تحديث النصو

 ،أي تجديدها ،لتيييفها مع ال يئة االجتماعية والثقا ية

واالقتصااادية الدولية ،وهذم العملية تتللب بالضاارور ق وال ير مألاشاار للقانون الدولي في القانون المحلي،

كأن يتم تعري

واحد مثال م ألا ا ااناف التعذيب في الت ا ا اريعات المحلية و يرها م الجرائم المماثلة التي

تحتوي علح أهم المص ا االلحات المس ا ااتخدمة في اتفاقية عام  1414وتوس ا اايع ذلت ان أمك كما تقترح ذلت

ضاامنا الماد  1فقر  2م االتفاقية ويمك أيض ااا اعتماد تدا ير أخرى داخليا لمناهض ااة الجريمة ،والتي ال
تتعارض مع المألادئ الرئيسية المنصو

عليها في اتفاقية .1414

يجب أن يضااف الح ذلت تعميم االتفاقية واإللارار علح الضمانات التي توفرها ،علح الصعيدي الداخلي

والدولي ،ي شاخص م أعمال التعذيب و يرم م ضاروب المعاملة أو العقوبة القاساية أو الالانساانية أو

المهينة ،ففي الواقع ،اذا كان الض ا ا ااحايا ال يعرفون حقهم ،فيي

س ا ا اايتمكنون م الول ا ا ااول اليق ،وم هذا

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

SAWADOGO, F6M:access to justice in French-speaking Africa: problems and perspectives:

1

the case of Burkina-Faso, in: conference on the effectiveness of fundamental rights in the
countries of the French-speaking community p. 297.
Amnesty International pp. 91-92

2
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المحكمة هي الجهل بالقانون ب ا ااكل عام وحقوقهم ب ا ااكل خا

م ق ل الموا ني الذي يفترض مع ذلت

عدم تجاهلهم ،بحكم القول المأثور ال يعتد بالجهل بالقانون.nemo legem ignorare censetur1

وبالتالي سايتمك جميع الموا ني في المنا ق الحضرية والريهية م االستفاد م مختلف تدا ير الحماية

وضمان الحق في عدم التعرض للتعذيب ،ولل يام ذلت يجب اتخاذ خلوات معينة.

في ال داية ،يجب العمل علح ترجمة االتفاقية الدولية لمناهض ا ا ا ا ا ااة التعذيب والقواني والنص ا ا ا ا ا ااو
المتعلقة ها الح اللغات الو نية ،وإن هذا االجراى ساا ااوف يجعل م السا ا ااهل توعية وتث ي

الااذي

ااالألااا مااا يكونوا معمولي ع الواقع القااانوني والااذي

القواني مصنوعة هل المدينة وليل لسكان القرية".2

الو نية

سا ا ااكان الري

ااالألااا مااا ال يتردد أحاادهم في القول ان "هااذم

ثانيا ،زياد عدد ال رامج اإلذاعية والتلفميونية الموجهة للمتقاض ا ا ا ا ا ااي  ،سا ا ا ا ا ا اواى باللغة الرس ا ا ا ا ا اامية أو باللغات

الو نية ،في الدول التي يوجدون فيها.

ثالثا ،تضا ا اامي المناهج الد ارسا ا ااية ،تدريل المفا يم ا ولية لحقوق اإلنسا ا ااان و ليات ضا ا اامانها ،مما يسا ا اامح

للالب المدرسة بمعرفة المفا يم ا ساسية للقانون حتح ال يقع ضحية الجهل.

ان الولول الح القاضي الداخلي هو حالة ارئة في مناهضة افالت القائمي بالتعذيب م العقاب ،لذلت
م الض ا ا ااروري ض ا ا اامان هذا الحق وتوفير الوس ا ا ااائل اليفيلة بحمايتق مع تدعيمق بالض ا ا اامانات التي توفرها
االتفاقيات الدولية في هذا المجال بما يس ا اامح بمعرفة االختص ا ااا

والقو الملممة للقاعد القانونية والعقوبة علح المستوى الو ني.

المتعلق بأدوات حماية حقوق اإلنسا ا اان

DEGNI-SEGUI, R.:access to justice and its obstacles, in: the effectiveness of

1

fundamentalrights in the countries of the French-speakingcommunity, ed. Keilher, 1994, p.
253.
DIENG, A .:legal assistance to rural populations, in: justice in Africa. Contemporary Africa

2

special n ° 156, editedby: GAUDUSON, J.B0 and CONAC, G, la documentation française,
Paris, 1990.
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المطلب الثاني :ضمانات الحماية الدولية
تفرض ضا ا اامانات الحماية الدولية علح القاعد الو نية أوال أن االتفاقية الدولية لها ا سا ا ااأل ية علح القانون
الو ني عندما يتعارض االثنان مع بعضا ا ااهما الألعس ،ثم أن القاضا ا ااي المحلي يحترم التفسا ا ااير الذي قدمق

قادر أوال وق ل
القاضا ااي الدولي ،وبغية تل يق المواثيق الدولية لحقوق اإلنسا ااان ،سا اايكون القاضا ااي المحلي ا
كل شا ا ا اايى ،علح اسا ا ا ااتخدام هذم المعايير الدولية إلثراى قانونق الو ني ،وثانيا ،ال يام ذلت دال م قانونق

الو ني.

الفرع األول :التطبيق المباشر لالتفاقيات الدولية من قبل القاضي المحلي
يمك للقاضااي الو ني أن ينظر في شااكوى تتضاام التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسااية أو الالانس اانية أو

المهينة ،ويجب عليق ذلت حتح ال يكون ع ألة أمام التنمية الدولية لحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان ،وأن يلجأ الح اتفاقية

ا مم المتحد واالتفاقية الدولية لمناهضا ااة التعذيب أو الميثاق اإلقليمي ذي الصا االة لتيملة أو اثراى القانون

الو ني ،وبالتالي يمك للقاضا ا ااي الو ني اسا ا ااتخدام االتفاقيات الدولية بلريقتي ليتمك م الا ا اادار قرار
مثالي.

كخلو أولح ،يجب علح القاض ا ااي أن يلجأ ب ا ااكل منهجي الح المعيار الدولي الس ا ااتيمال القانون الو ني
عناادمااا ي اادو أنااق ير مكتماال أو ير كا ٍ
ااف أو يتعااارض مع اتفاااقيااة ا مم المتحااد  ،ويظهر العااديااد م

السا ا اوا ق القض ا ااائية أن القض ا ااا المحليي المنفتحي علح القانون الدولي لم يترددوا في اللجوى الح المعيار
الدولي لتيملة القانون الو ني.1

ثانيا ،يجب علح القاض ا ا ا ا ا ااي أن يلجأ الح المعيار الدولي إلثراى القانون الو ني وتن ا ا ا ا ا اايلق وإ الق جميع

اإلمكانات لحماية حقوق اإلنسان.2

ان انفتااح القااضا ا ا ا ا ا ااي الو ني ال يجعال م الممك فق تنفيذ االتفاقية لصا ا ا ا ا ا ااالح ا فراد الذي يفترض أن

تحميهم ،ل يفرض أيض ا ا ا ا ا اا علح الدولة اللرف احترام التماماتها الدولية ،كما يقوض سا ا ا ا ا االوك الدولة ير
اللرف م خالل تقييدم بالمألادئ الدولية لمناهضة التعذيب.

cass. Crim. 15 mai 1990 en France qui s'est efforcé de compléter lui-même le droit sur les

1

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.
Regis de GOUTTES: the French judge and the European court of humanrights: advances

2

and resistance ... in RTDH n ° 24-1995, Bruylant, Bruxelles, p. 607
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الفرع الثاني :مبدأ التطبيق الداخلي لالتفاقية من قبل القاضي الوطني
لض ا اامان فعالية االتفاقية في القانون المحلي ،فون أفض ا اال وأس ا ااهل ريقة هي تل يق هذم ا حكام م ق ل

القاض ااي المحلي عند اتخاذ ق ارراتق يما يتعلق بال ااكاوى المقدمة اليق ،وقد كان التل يق المألاشا ار وا ولوية

لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان موضوعا ليتابات وفير ب كل خا

.

وقد أش ا ا ااار الدكتور الن ديدييق أولينجا الح أنق "يظل التل يق المألاش ا ا اار للمعاهدات الدولية مس ا ا ااألة تتعلق
باسااتراتيجية الس اوا ق القضااائية ،أو الموقف العالمي تجام القانون الدولي ،أو مجرد رد فعل للمنفعة ،مرتأل

بسياق القرار».1

لي بالنساألة الح هيرفي ري وزيا ،فون ال ر الرئيسي للتل يق الداخلي للمعاهد هو ق ولها في نظام الدولة
بموجب القانون 2مما سيسمح لها بوحداث تأثير مألاشر 3،وبالتالي يمك لألفراد الخاضعي للوالية القضائية
لدولة رف في االتفاقية االحتجاج مألاشر هذم االتفاقية أمام القاضي الو ني ،حيث تسمح هذم اإلمكانية
ي شا ا ااخص في اقليم خاضا ا ااع للوالية القضا ا ااائية لدولة رف لم تتخذ التدا ير التي أولا ا اات ها االتفاقية

لمواىمة قانونها الو ني ،أن يسااتفيد مألاشاار م أحكامها ،مثل تولاايات الس اوا ق القضااائية التي تولااي:

"أناق عنادماا يكون هنااك تعاارض ي قاعد م قواعد القانون الداخلي وقاعد م قواعد القانون الدولي لها
ثار مألاش ا اار في النظام القانوني الداخلي ،يجب أن تس ا ااود القاعد التي أرس ا ااتها المعاهد  ،وإن تفوقها ناتج

ع

يعة قانون المعاهدات الدولية" ،4ولتل يق االتفاقيات الدولية م ق ل القاضا ا ا ا ا ا ااي الو ني ميم أخرى

كما سلف يانق ،تفرض علح الدولة احترام التماماتها الدولية.

وبالفعل ،فون تجاهل الدولة في قانونها الداخلي لالتفاقية الدولية التي تعهدت باحترامها يضا ا ا ا ا ا ااع الدولة في
موقف انتهااك االتفااقياة أماام القااضا ا ا ا ا ا ااي الادولي ،ن تل يق قااعاد و نياة تتعارض وضا ا ا ا ا ا ااوح مع أحكام

المعاهد قد ي كل خلأ دوليا.

OLINGA, A.D .: the direct applicability of the international convention on the rights of the

1

child before the French judge, in: RTDH n ° 24/1995, p.713.

;BRIBOSIA, H .: direct applicability and primacy of international treaties and community law

2

general reflection on the point of view of the Belgianlegalorder, in: RBDI, Vol. XXIX, 1996-1,
p.36
3

وهنا يتضح الفرق ي النظام ا نجلوسكسوني والنظام الالتيني الجرماني.

Cass. 1ère chambre, 27 mai 1971, Pas, I, 886, arrêt le Ski (Belgique): CEDH, arrêt Ahmed

4

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
دور مهم اا في حظر التعااذيااب ،وهااذم هي اللريقااة التي تسا ا ا ا ا ا ااتجيااب هااا
تلعااب القواني واللوائح الو نيااة ا
الجمهورية العربية السورية لمقتضيات المجتمع الدولي في مناهضة التعذيب.

سانناقش في هذا المألحث النصاو

الموضوعية واإلجرائية التي اتخذها الم رن السوري والتي يمك عدها

مناهضة لجريمة التعذيب بالمفهوم العام والخا

.

المطلب األول :النصوص الموضوعية المناهضة للتعذيب
بالر م م لا اادور ت ا اريع خا

في اآلونة ا خير يتعلق بمناهضا ااة التعذيب في القانون السا ااوري اال أن

موقف الم ا ا اارن السا ا ااوري في السا ا ااا ق كان حاسا ا ااما في هذا الموضا ا ااون م خالل مجموعة م النصا ا ااو

المتفرقة ،تع ر ع رفس التعذيب بكل أشكالق الجسدية والنفسية ،وقد ع ر ع ذلت وفد الجمهورية العربية

السا ا ا ا ااورية لمناق ا ا ا ا ااة التقرير المقدم الح لجنة مناهضا ا ا ا ااة التعذيب م خالل مجموعة م الردود أ رزها في

مواجهة منالري اعتماد قانون خا

مناهس للتعذيب في  24أب .2211

حيث أكد الم ا ا ا ا ا اارن السا ا ا ا ا ااوري علح أنق بالر م م عدم وجود نص في القانون ي ا ا ا ا ا ااير الح تعري

محدد

للتعذيب ،اال أن داللة الماد  341م قانون العقوبات ت ااير بما ال يدن مجاال لل اات أن التعذيب بأبسا ا

لاورم يجعل مرتيألق عرضة للعقاب ،فالنص القانوني يستخدم عألار "م سام شخصا ضروبا م ال د ال
يجيمها القانون ر ألة منق في الحصااول علح اقرار ع جريمة أو علح معلومات ب ااأنها عوقب الحألل م

ثالثة أش ا ا ااهر الح ثالث س ا ا اانوات وإذا أفض ا ا اات أعمال العنف الح مرض أو جراح كان أدنح العقاب الحألل

ساانة" ،ويتضااح م التعري

أنق ي اامل أبس ا لااور التعذيب ،وهو التعذيب الذي ال يترك أي ضاارر علح

ال ا ا ا ا ا ااخص ،أما اذا ترافق ذلت ،أو نجم ع الفعل ض ا ا ا ا ا اارر كوحداث عاهة دائمة ،أو ايذاى دني أو مجرد

جروح ،فون العقوبة ت ا ا اادد تألعا لذلت ،وال د م اإلش ا ا ااار الح أنق يمك تل يق جميع النص ا ا ااو
المتعلقة باإليذاى اذا نجم ع أفعال التعذيب المرتيألة ايذاى وقع بالمجنح عليق.

القانونية

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

وتنص الماد  351علح الحألل م س اانة الح ثالث س اانوات لمديري وحراب الس ااجون ،والمعاهد التأدي ية،

أو اإللا ااالحية ،وكل م اضا االلع بصا ااالحياتهم م الموظفي اذا ق لوا شا ااخصا ااا دون مذكر قضا ااائية ،أو

قرار ،أو استألقوم الح أبعد م ا جل.
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وأي ش ا ا ااخص يتم توقيفق وفقا للقانون الس ا ا ااوري يتم اعالمق بأس ا ا ااألاب هذا التوقي  ،والجرم الذي اس ا ا ااتوجب
ال ا ا ا ا ا اادارم ،ونوعق ،والماد القانونية التي تعاقب عليق ،وي لغ المدعح عليق مذكرات الدعو  ،واإلحض ا ا ا ا ا ااار،

والتوقي  ،ويترك لق لور عنها.

ولقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بولدار مذكر دعو  ،علح أن ي دلها بعد استجواب
المدعح عليق بمذكر توقي

اذا اقتض ا ا ااح التحقيق ذلت ،وإذا أوقف المدعح عليق بموجب مذكر احضا ا ا ااار،

وظل في النظار أكثر م أربع وع اري ساااعة دون أن يسااتجوب أو يساااق الح النائب العام اعت ر توقيفق
عمال تعس ا ااهيا ،ولوحق الموظف المس ا اامول بجريمة حجم الحرية ال ا ااخص ا ااية المنص ا ااو

 351م قانون العقوبات.

عليها في الماد

كما انق عندما يمثل المدعح عليق أمام قاض ا ا ااي التحقيق يتث ت القاض ا ا ااي م هويتق ،ويللعق علح ا فعال
المنساوبة اليق ،ويللب جوابا عنها من ها ايام أن م حقق أال يجيب عنها اال بحضور محامٍ ،ويدون التن يق
في محضار التحقيق ،فوذا رفس المدعح عليق تنصايب محامٍ ،أو لم يحضار محاميا في مد أربع وع ري

س ا ا ا ا ا اااعة جرى التحقيق بمعمل عنق ،وإذا تعذر علح المدعح عليق اقامة محام في الدعاوى الجنائية ،تتولح
نقابة المحامي  ،أو القاضا ااي ،تعيي محام لق ،وجميع ما ذكر هو نصا ااو

قانونية متفرقة تمكد ب ا ااكل ال

يدن مجاال لل ا اات بأن الم ا اارن السا ااوري كان حاسا ااما في موقفق بمناهضا ااة التعذيب بكل أشا ااكالق م خالل
التأكيد علح اليرامة والحرية الفردية لألفراد ،وإن لم يسمها بالتعذيب لراحة.
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المطلب الثاني :النصوص اإلجرائية المناهضة للتعذيب
أش ااارت الماد  115م قانون أل ااول المحاكمات الجمائية الس ااوري الص ااادر بالمرس ااوم  112لعام 1452
الح أنق "م قألس عليق بموجب مذكر توقي

يساق ال ابلاى الح النيابة العامة في مركم قاضي التحقيق

الذي ألاادر المذكر  ،فتعلي الموظف الذي نفذ المذكر ايصاااال تسااليم المدعح عليق ،وترساال هذا ا خير

الح محل التوقي  ،وتحي قاضي التحقيق علما با مر".

والماد  116م قانون ألا ا ا ااول المحاكمات الجمائية تتضا ا ا اام تغريم الياتب ،وتن يق النائب العام والمحقق
ع عدم مراعا ا لول الم ار اليها في مذكرات الدعوى ،واإلحضار ،والتوقي .

كما توجب الماد  111م القانون ذاتق اخالى س ا يل الموقوف بجنحة الحد ا قصااح لعقوبتها ساانة ،خالل
خمسة أيام م توقيفق اذا كان لق مو

في سورية ،ولم يك مكر ار.

كما وأوج ت الماد  136علح النائب العام في جميع ا حوال التي يظ

ها علح المدعح عليق بجنحة أو

مخالفة أن يرس ا ا ا ا اال أوراق الدعوى الح قلم المحكمة العائد اليها خالل يومي م ايداعق اياها مرفقة بقائمة

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

علح استئناف ق اررات قاضي التحقيق خالل أربع وع ري ساعة ،وإجراى الت ليغ خالل مهلة مماثلة.
يسا ااتنتج م ذلت أن ليل شا ااخص ح ِرم م حريتق بالتوقي

أو االعتقال حق الرجون الح المحكمة لتفصا اال

دون ابلااى في قاانونياة اعتقالق ،وتأمر باإلفراج عنق اذا كان االعتقال ير قانوني ،ويمارب المدعح عليق

هاذا الحق في القاانون السا ا ا ا ا ا ااوري مناذ اداية توقيفق ،فوذا أدلح المدعح عليق أثناى التحقيق دفع يتعلق بعدم

االختصااا

 ،أو بعدم ساامان الدعوى ،أو بسااقو ها ،أو كون الفعل ال يسااتوجب عقابا ،وجب علح قاضااي

التحقيق بعد أن يس ااتمع الح المدعي ال ااخص ااي ،أن يفص اال في الدفع خالل أسا ا ون م تاريخ اإلدالى بق،

وإن فتر ا س ا ا ا ا ون ال تعني أن المدعح عليق يجب أن يكون موقوفا خالل فتر هذا ا س ا ا ا ا ون ،كما ورد في

الفقر  3م هذم الماد .

كما حف القانون السوري للمدعح عليق حقق باالتصال بعائلتق في جميع المراحل ،حيث ي لغ المدعح عليق
باالتهماة الموجهاة الياق ،ويتم الت ليغ في مكاان اقاامتاق أو عملاق ،ا مر الاذي يتيح لاق ا الن عاائلتاق علح ما

هو منس ااوب لق ،وحدد الم اارن في الماد  12ا ش ااخا

الذي يمك أن يتم التحقيق بحض ااورهم ،وأعلح

قاض ا ا ااي التحقيق ل ا ا ااالحية اجراى التحقيق بمعمل عنهم بموجب الفقر  3م نفل الماد  ،اال أنق نص في

نفل الفقر علح أنااق يجااب عليااق عن ااد انتهااائ ااق م التحقيق المقرر علح هااذا الوجااق أن يللع عليااق ذوي

العالقااة ،وبموجااب الماااد  2/12ال يجوز منع محااامي الماادعح عليااق م االتص ا ا ا ا ا ا ااال بموكلااق ،اذ يمك
للمحامي أن يتصل بق في كل وقت ،وبمعمل ع أي رقيب.
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كما يقع علح هيئ ااات الضابل ااة اإلداري ااة والعدلية مهمة الحفاظ علح النظام العام بعنالرم المختلفة (ا م

العام  -الصااحة العامة  -السااكينة العامة  -اآلداب العامة) و ن اسااتعمال هذم الهيئات لوسااائل الضااابلة
اإلدارية م شا ا ا ااأنق فرض قيود علح حقوق ا فراد وحرياتهم ،لذلت كان م الواجب التوفيق ي اسا ا ا ااتعمال

هيئات الضا ا ا ااابلة لس ا ا ا االلاتها ،وبي ضا ا ا اارور الحفاظ علح حريات ا فراد قدر اإلمكان ،بحيث ال يصا ا ا ا ال

استعمال هيئات الضابلة لسللاتها الح حد اهدار هذم الحريات ،والحد منها.

وقد رر الم ا اارن السا ااوري سا ااابقا ياب النص ،بأن الجمهورية العربية الس ااورية قد لا ااادقت علح االتفاقية
الدولية المناهضااة للتعذيب وذلت يعد بمثابة قانون خا
وفقهيا في سااورية ،ومنذ ٍ
أمد بعيد ،أن المعاهد التي تسااتيمل اجراىات التصااديق الدسااتورية تتقدم علح أي
وذلت باعتألار أنق م المسااتقر دسااتوريا وقضااائيا

ٍ
نص ت ا اريعي نافذ ،وتعامل علح أنها جمى م الت ا اريع الو ني ،وإذا كانت متعارضا ااة مع نص نافذ فونها
تعد معدلة لق ،وتتقدم عليق.

كما ان نص في الماد  25م القانون المدني السوري علح عدم سريان أحكام المواد القانونية التي تخالف
معاهد دولية نافذ في سا ا ااورية ،اضا ا ااافة الح أن قانون ألا ا ااول المحاكمات في سا ا ااورية قد نص في الماد

 313منق علح أن" :العمل في القواعد المتقدمة ال يخل بأحكام المعاهدات المعقود  ،والتي تعقد ي سورية
و يرها م الدول في هذا ال أن"

وحتح الدسا ااتور السا ااوري الدائم لعام  ،1413والحالي لعام  2212أعلح المعاهدات قيمة مسا اااوية للقانون
الداخلي عندما يتم ا رام معاهد  ،وإقرارها ب ا ا ا ا ٍ
اكل ل ا ا ا ااحيح ،ووفقا حكام الدس ا ا ا ااتور ،فوذا خالفت االتفاقية

الدولية قانونا نافذا ،وكانت س االيمة م حيث اقرارها ،وإ رامها ،وم حيث نفاذها ،فونها تي ا ا ا ا ا ا ا ااون ذات قيمة
مساوية للقانون الداخلي.

وفي التل يق القضا ا ااائي ،أيدت محكمة النقس السا ا ااورية هذا االتجام في العديد م أحكامها ،ففي حكم لها

لادر عام  1412ذه ت المحكمة الح القول انق" :عندما تصادر الدولة قانونا باالنضمام الح اتفاق دولي،
أو معااهاد دولية ،يصا ا ا ا ا ا ااألح االتفاق الدولي بحكم القانون الو ني ،وتلألقق المحاكم الو نية باعتألار أنق قد

ألا ا ا ا ا ا ااألح جمىا م القواني الو نية ،وليل ن الدولة قد التممت تل يقق" وأردفت المحكمة قائلة" :وعندما
يتعااارض النص الاادولي (الااذي جرت المص ا ا ا ا ا ا اادقااة عليااق) مع القااانون الااداخلي يل ق ا ول" ،ولاادى بحااث

المحكماة في أس ا ا ا ا ا ا األااب اللع ذه ات الح أناق "يألقح علح المحاكم الو نية أن تل ق حكم المعاهد الدولية

مرجحة حكمها علح القانون الداخلي ،وذلت ن الماد  25م القانون المدني ،التي وردت بعد الألحث في
تنازن القواني م حيث المكان نص ا ا ا ات علح أنق ال تسا ا ا ااري أحكام المواد الس ا ا ا ااابقة اال حيث ال يوجد نص

بخالف ذلت في قانون خا
1

 ،أو معاهد دولية نافذ في سورية".1

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

الغرفة المدنية الثانية-سجالت محكمة النقس.
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بااالر م م الرد المنلقي والجااامع المااانع للجمهوريااة العربيااة السا ا ا ا ا ا ااوريااة يمااا يتعلق باااإلجراىات المتخااذ

لمناهضااة جريمة التعذيب ،اال أن الم اارن السااوري كان أكثر ل اراحة وحمما في موقفق م جريمة التعذيب
باتخاذم تدا ير ت ا ا ا اريعية فعالة تنفيذيا لنص الفقر ا ولح م الماد الثانية م اتفاقية مناهضا ا ا ااة التعذيب،

حيث لا اادر ممخ ار القانون رقم  16لعام  2222المتضا اام مناهضا ااة جريمة التعذيب بما يضا اام الحماية

الفعالة ويحقق ضا ا اامانات اجرائية وس ا ا ا ل انتصا ا اااف قانونية علح المسا ا ااتوى الو ني لمنع تعرض المعتقلي
والموقوفي للتعذيب وب كل يضم اعتألار جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانون خا
وهذا ما سيتم شرحق في المللب اآلتي:

.

المطلب الثالث :قانون منع التعذيب رقم  / 41 /لعام 2222م
اسااتجابة لاللتمامات الدولية وفي ضااوى النقاشااات التي عرضااناها نفا ،وانلالقا م حر

الم اارن السااوري

علح وض ااع حد لالدعاىات المتعلقة بالتعذيب فقد ل اادر القانون رقم  / 16 /تاريخ  2222/3/24مكرس ااا
نص ا ا ااا خال ا ا ااا لمنع التعذيب ومناهض ا ا ااتق ومعاقألة مرتي يق ،وبذلت لم يعد هناك مجاال لتل يق نص الماد

 341م قانون العقوبات السااوري لجهة ا فعال الجرمية التي تحدث بعد لاادور القانون  16لعام 2222

والاذي حادد ا فعاال المكوناة للتعاذياب ،حياث عرفات المااد ا ولح م القاانون التعاذيب بأنق ((كل عمل أو
امتنان ع عمل ينتج عنق ألم أو عذاب شاديد جساديا كان أم عقليا يلحق ب اخص ما قصدا للحصول منق
أو م شا ا ا ا ا ا ااخص 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 اا ا ا ااخص ي س ا ا ا ا ا ب يقوم علح التمييم أيا كان
نوعق ،أو عندما يحرض عليق أو يوافق عليق ل ا اراحة أو ضا اامنا موظف أو أي ش ااخص يتصا اارف بصا اافتق

الرسا ا اامية كما ي ا ا اامل ا فعال التي تقع م ق ل شا ا ااخص أو جماعة تح يقا لمآرب شا ا ااخصا ا ااية أو مادية أو
سياسية أو بقصد الثأر أو االنتقام)) وتدرج الم رن بالعقاب وفق اآلتي:
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الجرم َّ

العقوبة َّ

التعذيب قصدا أو الم اركة يق أو التحريس عليق

السج  3سنوات

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

السج  1سنوات

التعذيب الواقع علح موظف بس ب ممارسة مهامق

السج  12سنوات

التعذيب الواقع علح فل أو ذي اعاقة أو الذي ينجم عنق عاهة دائمة

السج الممبد

التعذيب المفضي الح الموت ،واال تصاب أو الفح اى أثناى التعذيب

اإلعدام

كما حر

القانون علح اعتألار المعلومات واالعترافات المأخوذ م الض ا ا ا ااحية تحت التعذيب ير منتجة

باإلثألات وال يعتد ها كدليل ضدم انما يمك اعتمادها كدليل ضد م مارب التعذيب ،وال يجوز التذرن بأي

أمر لااادر م سااللة عليا أو رئيل ،اضااافة الح أنق يحظر علح الرئيل أو القائد الاادار أمر لمرؤوساايق

أو لم هم تحت واليتق أو امرتق يتضا اام 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 ل ا ا ا ا اادور ا مر بالتعذيب ع رئيل
أو ضاب أو موظف بمرتألة عليا لم هم تحت قيادتق ،حيث انق يعد مخالفا للحظر الوارد نص القانون.

كماا أناق يمك اعتألاارم م ا ا ا ا ا ا اااركا بالفعل أو محرضا ا ا ا ا ا ااا عليق وفق ال ند ا ول الوارد بالجدول أعالم والمحدد
باالتعري  ،وقاد منح الم ا ا ا ا ا ا اارن المحكمة الجمائية بجرم التعذيب لا ا ا ا ا ا ااالحية ال ت بالتعويس وبما يمكد أن

االختصااا

بالنظر بجرم التعذيب يعود للقضاااى العادي وليل القضاااى العسااكري أو أي قضاااى اسااتثنائي

خر باعتألار أن الم اارن لم يحدد أي جهة ذات والية يما يتعلق بموض ااون االختص ااا

مما يجعلق يندرج

تحت والية القضاااى العادي باعتألار القض اااى ذو الوالية ال اااملة عالو علح أن القض اااى العسا اكري ال يحكم
بالتعويضات ال خصية.

اال أناق يمخاذ علح القاانون عادم تحاديادم لياة تقاديم ال ا ا ا ا ا ا ااكوى 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
الغ أو اخألار للنيابة العامة كما أنق يمك تقديم ش ااكوى واتخاذ ل اافة مدعي ش ااخص ااي وفق ما ورد نص

الماد  1م القانون التي أجازت تقديم ال كاوى أو اإل الغ بما يعني اإلخألار.

كذلت لم يحدد القانون الوسا ا ا ااائل اليفيلة بحماية مقدم ال ا ا ا ااكوى أو اإل الغ وحماية ال ا ا ا ااهود والخ راى وأفراد

أسا اارهم ولم يحدد المقصا ااود بالحفاظ علح الس ا ارية ،فهل يقصا ااد س ا ارية ال ا ااكوى أم س ا ارية التحقيق أم س ا ارية
المحاكمة ،وما هي لية حماية ال ا ا ا ااهود وأفراد أسا ا ا اارهم ال سا ا ا اايما أن ذلت قد يتللب نفقات وتيالي

معينة

تحتاج في بعس الحاالت الح ميمانية خالااة لتنفيذها وم ثم يجب تحديد ال ااخص المساامول ع تنفيذها

و يما اذا النائب العام أم قاضي التحقيق أم المحكمة م تلقاى نفسها أم جهة أخرى.
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ويتض ا ا ااح م خالل التعري

الس ا ا ااوري للتعذيب أنق يتقارب مع التعري

الوارد باالتفاقية الدولية لمناهض ا ا ااة

التعذيب اال أنق ال يتضم ما ي ير الح المعاملة الالانسانية أو المهينة ،وهي وإن كانت لم ترد في تعري

التعذيب باالتفاقية الدولية اال أنها وردت تس اامية االتفاقية مما يجعل هذم ا فعال ض اامنا مندرجة تحت أي
ند يتضاام التعذيب باعتألار بات ي اامل اساام االتفاقية أي التعذيب و يرم م ضااروب المعاملة أو العقوبة

القاس ا ا ا ااية أو الالانسا ا ا ا ااانية أو المهينة ،وبالتالي قد ترتيب بعس هذم ا فعال دون امكانية مالحقة مرتي يها
نها لم تص اال لحد التعذيب الجس اادي أو العقلي ال ااديد ،ال س اايما أن منع المعاملة الالانس ااانية أو المهينة

يعد أم ار أشا ا ا ا ااد تعلقا بحقوق اإلنسا ا ا ا ااان م التعذيب بحد ذاتق ،اذ أن التعذيب هو جرم محس يرتيب بحق

اإلنس ا ا ااان وال د م المعاقألة عليق ،اال أن حقوق اإلنس ا ا ااان ترتأل بونس ا ا ااانيتق وبمعاملتق كونس ا ا ااان وباحترام،
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

المسا ااافة ينق وبي رؤسا ااائق ولي ال القضا ااألان وال ا

انسانية.1

الل تنسا اايق أنق انسا ااان فال د اذا أن يعامل معاملة

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

وجود قاانون يجرم التعاذيب ويعاقب عليق أفضا ا ا ا ا ا اال م

يابق ،كما يألقح الهاجل ا ول وا خير هو كرامة

اإلنسان المتأللة يق و لية حمايتها بأنجح الس ل وأفضل االستراتيجيات.

َّ

1

دوستويفسكي ،فيودور -منمل ا موات.
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الخاتمة
في هذا العمل ،أردنا تقديم وتقييم واحد م أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان شيوعا ،وتناولت يما تقدم حظر
التعذيب والمعاملة الالانسا ا ااانية والمهينة في القانون الدولي لحقوق اإلنسا ا ااان والقانون الدولي اإلنسا ا اااني م

خالل تعري

التعذيب ،وكيهية حظرم علح المس ا ااتوى الدولي والو ني م خالل معاهدات حقوق اإلنس ا ااان

واالتفاقيات الدولية في القانون الدولي اإلنساااني ،مع يان دور اآلليات الدولية واإلقليمية في مناهضااة هذم

الظاهر التي ال تمال منت اار بقو في العديد م المجتمعات وبذرائع مختلفة وتحت عنوان المصاالحة العامة
المتمثلااة بحمااايااة ا م القومي للاادولااة ،أو مكااافحااة اإلرهاااب ،اال أنااق ال يق اال أ اادا مكااافحااة جريمااة بجريمااة
أخرى ال تقل خلور عنها بحيث يألقح التساااؤل هل كانت االسااتراتيجيات الدولية واإلقليمية والو نية ناجعة

في الحد م هذم الجريمة ومنع افالت الجنا م العقاب ،علح ض ا ا ا ا ا ااوى ما ذكر تول ا ا ا ا ا االنا الح عد نتائج
وتوليات يمك ايجازها باآلتي:

أوالً  :النتائج
 .1المالحظ ااة ا ولح التي ظهرت هي خيأل ااة ا م اال ،اذ أن ال اادول والمنظم ااات ال اادولي ااة يظهرون مرون ااة
وديناميكية للغاية في تعري

حقوق اإلنسا ااان ،لي في المرحلة العملية م تنفيذها ،يصا ااألحون مرتألكي

أو حتح معاديي  ،وهذا هو الس ا ب ا ساااسااي لف اال جميع السااياسااات في القضاااى علح جريمة التعذيب
والمعاملة القاسية أو الالانسانية أو المهينة.
.2

اإلفالت م العقاب هو أحد ا سألاب الرئيسية الستمرار التعذيب و يرم م ضروب المعاملة أو العقوبة

القاسا ا ااية أو الالانسا ا ااانية أو المهينة ،كما لم تعلق اآلليات المختلفة لمناهض ا ا ااة هذم الجريمة أهمية ك ير

علح الردن ،كما أظهرت اآلليات المتألعة م ق ل ا مم المتحد  ،والتي ينألغي أن تفيد الأل ا ا ا ا ا ارية جمعاى

أنها ير فعالة بس ب اللابع السياسي للمنظمة المسمولة.
 .3علح المساتوى اإلقليمي ،ال تملت الساللات بالضارور سللة مناهضة الجريمة ،وفي كثير م ا حيان،
تيون اإلجراىات أماام هاذم الهيئاات م النون الاذي ال يسا ا ا ا ا ا ااتليع ياق الفرد ،الاذي يدعي ارتياب أعمال

تعذيب ،أن يلجأ اليها مألاشر م أجل العدالة.
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.4

ان ليات مراقألة تل يق القانون الدولي اإلنس ا ا ا اااني ض ا ا ا ااعيفة نسا ا ا ا ا يا في حاالت التعذيب ،ويمك للدول

الحاامياة واللجناة الدولية للصا ا ا ا ا ا االيب ا حمر االتصا ا ا ا ا ا ااال بالدولة المسا ا ا ا ا ا اامولة م خالل اتفاقيات جني
وال روتوكوالت ،لي ال توجد اجراىات رسمية لفرض حظر التعذيب.

 .5ال تعت ر المس ا اامولية الفردية ب ا ااكل عام قض ا ااية م قض ا ااايا حقوق اإلنس ا ااان ،لذلت م الض ا ااروري في
مناهضا ااة التعذيب أن تس ا ا الدول بموجب المادتي  4و 5م اتفاقية مناهضا ااة التعذيب ،قواني تنص
علح معاقألة مرتي ي أعمال التعذيب مستوحا م االتفاقيات المتعلقة بمناهضة اإلرهاب ،كي تقوم علح

مفهوم المسمولية الفردية في حالة االنتهاكات الجسيمة للحقوق اإلنسان.
.6

يظهر القانون الدولي بص ا اايغتق الحالية ،أن القانون اإلنسا ا ااني ول ا ااكوك حقوق اإلنس ا ااان توفر مجموعة

شا ا ا ا ا ا اااملااة م المعااايير واإلجراىات المتعلقااة بمنع أعمااال التعااذيااب والمعاااقألااة عليهااا والتعويس ع هاذم
ا فعال ،تاريخيا ،أثر هذان الفرعان م القانون علح بعضهما الألعس بلريقة ايجا ية ،واليوم يمك في
كثير م ا حياان تعويس نقاا الضا ا ا ا ا ا ااعف التي لوحظات في أحادهما ع
تنتمي الح اآلخر ،وح يقة أن التعذيب ال يمال موجودا في العديد م

ريق االعتماد علح أدوات

ال لدان ال يرجع الح فراغ قانوني،

ل الح االفتقار الح اإلراد السياسية م ق ل الدول للوفاى بالتماماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني.

 .1ان أحكام الماد  1م العهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والسياسية مللقة و ير قا لة للتقييد ،حتح

في حالة اللوارئ الو نية ،واتفاقية مناهض ا ا ا ااة التعذيب والمعاملة والعقوبة القاس ا ا ا ااية أو الالانس ا ا ا ااانية أو
المهينة ما هي اال تلوير لهذم الماد م الميثاق م أجل تنفيذم ،ولي بقدر ما قد ي دو هذا متناقضااا،

فون الحكم الرئيس ا ا ا ااي لهذم االتفاقية هو اختياري والذي ال يس ا ا ا اامح لها بالول ا ا ا ااول الح هدفها ،لذلت م

الضروري أن يستخدمق القضا المحليون إلضفاى التأثير الذي حرمتق الل يعة اللوعية للقانون الدولي.
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ثانيا :التوصيات
 .1تتللب المناهضة الفعالة للتعذيب التركيم علح التدريب الذي يتلقام القضا الو نيون علح القانون
الو ني وتحقيق مواىمااة ح ي يااة مااا ي القواني الو نيااة والعهااد الاادولي الخااا

بااالحقوق الماادنيااة

والسا ااياس ا ااية المتعلق بمناهض ا ااة التعذيب ،واالهم م هذا وذاك هو اإلراد الس ا ااياس ا ااية الح ي ية في

مناهضة التعذيب وليل فق القواعد النظرية.

 .2الساعي إلن ااى محكمة و نية متخصاصاة بحقوق اإلنسان ،علح رار المحكمة الدستورية ،ويكون
قضاااتها مسااتقلون وفق الدسااتور ومتخص اصااون بقضااايا حقوق اإلنسااان وعلح معرفة وا الن علح
المعاهدات الدولية واإلقليمية في هذا المجال و ليات تل يقها.
 .3ادراج جريماة التعاذياب علح قاائماة الجرائم التي تادخال في اختصا ا ا ا ا ا ااا
كجريمة مستقلة بحد ذاتها ع جرائم القانون الدولي اإلنساني.

المحكماة الجناائياة الادولية

 .4اقامة دورات تث يهية وقانونية وتوعوية لرجال ال ر ة وا م م عنالر وضألا ورؤساى السجون
ودور التوقي

واالحتجاز يما يتعلق بحقوق اإلنساان عامة واتفاقية مناهضااة التعذيب وقانون منع

التعذيب السوري خالة.

 .5ت ا ا ااكيل لجان وهيئات و نية تعنح بمناهض ا ا ااة التعذيب داخليا يكون لها ل ا ا ااالحيات واس ا ا ااعة في
التفتيش ودخول الس ااجون وتقديم التقارير واال الن علح الملفات والتحدث مع الس ااجناى والموقوفي
واالتصال هم بحرية تامة ،وترتأل مع لجنة مناهضة التعذيب الدولية وفق ليات محدد .

تمَّبحمدَّاللهَّوتوفيقه َّ
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المراجع:
أوالَّ:المراجعَّالعربية

 .1باكير ع دول :تنظيم الوحد اإلفري ية ،م ميثاق أديل أبابا الح االتفاقية اإلفري ية لحقوق اإلنسان
وال عوب ،باريل.1414 ،
 .2جيرار كوهي جوناثان :قرار لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحد في  2ت ري الثاني 1444
في قضية كينيدي ضد ترينيداد وتوبا و؛ تحفظات علح ال روتوكول االختياري ا ول فيRn ° 6-
.9 / 2000
 .3سار ماكنتوش ،السعي م اجل تحقيق العدالة في ا عمال الوح ية الجماعية ،دليل مجموعات
الضحايا ،لادر ع متحف الهولوكوست التذكاري بالواليات المتحد .2221،
ظري

.4

ع د اللق ،حماية حقوق االنسان والياتها الدولية واإلقليمية ،ألعة أولح ،مركم دراسات

الوحد العربية ،سلسلة كتب المستق ل العربي ( ،)11يروت .1444
 .5كالوب هوفنر ،كي

ترفع ال كاوى ضد انتهاكات حقوق االنسان ،دليل ا فراد والمنظمات ير

الحكومية ،اعداد الجمعية ا لمانية لألمم المتحد واللجنة ا لمانية لمنظمة ا مم المتحد للتربية
والعلوم والثقافة ،ألعة ثالثة ،مل وعات الجمعية ا لمانية لألمم المتحد  ،ون ،2222

(.)14

 .6كيألا مألاي" :تقرير تمهيدي ع الميثاق ا فريقي لحقوق اإلنسان وال عوب" ،أعمال ممتمر لجنة
الحقوقيي الدولية ،نيروبي ،في الفتر م  2الح  4كانون ا ول .1415
 .1محمود شري

بسيوني ،الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسان ،ألعة ثانية ،المجلد ا ول ،دار

ال روق ،القاهر .2225
 .1مفوضية ا مم المتحد لحقوق االنسان ،حقوق االنسان والسجون ،مجموعة لكوك دولية لحقوق
االنسان في مجال اقامة العدل :كتيب لادر ع سلسلة التدريب المهني رقم  11اإلضافة ،1
من ورات ا مم المتحد  ،نيويورك وجني

.2224

 .4مفوضية ا مم المتحد لحقوق اإلنسان ،مجموعة لكوك دولية :لكوك عالمية /ا مم المتحد ،
المجلد ا ول ،الجمى ا ول ،الدارات مركم حقوق اإلنسان ،جني .1443 ،
.12

المنظمة العربية للهالل ا حمر والصليب ا حمر ،جريمة التعذيب في ضوى القانون الدولي،

مقال من ور علح موقع المنظمة العربية للهالل ا حمر والصليب ا حمر علح الراب اآلتي:
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https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/18.pdfتاريخ
الميار2221/24/24 :
.11

النظام ا ساسي للمحكمة الجنائية الدولية .1441

َّ

الق ارراتَّالقضائية َّ

 .1حكم محكم ااة النقس السا ا ا ا ا ا ااوري ااة ،أسا ا ا ا ا ا ا اااب م اادني  ،366قرار رقم  ،1425ت اااريخ  21ك ااانون
ا ول/ديسم ر  ،1412لادر ع الغرفة المدنية الثانية.

 .2رأي اساات اااري لمحكمة العدل الدولية ب ااأن التألعات القانونية ل ناى جدار في ا ارضااي الفلساالينية
المحتلة ،تاريخ  14شاا ا ااألا ،1416
تموز .)2224

 .3التقرير ا ول للمقرر الخا

1؛ القائمة العامة رقم  ،131محكمة العدل الدولية (4

المعني بالتعذيب (الساايد(1986) UN doc. E ،P.Kooijmans

 ،/ CN.4 / 15الفقر 3؛ أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليو وس ا ا ااال يا الس ا ا ااابقة :المدعي العام

ضد . Delalic et al.

 .4العدس اااني ض ااد المملية المتحد  ،41/35163 .المحكمة ا وروبية لحقوق اإلنس ااان ( 21ت ا اري
الثاني )2221؛ انظر تقارير محكمة العدل الدولية :قضا ا ا ا اايةLight ، Barcelona Traction
§ 33) ،Second stage (1970 ،Limited ،and Power Company؛

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