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ReseaRch pRoblem: To shed light upon the sources of torture ban , internationally , regionally , and 

nationally in comparison with what has been monitored in the reality, through the assessment 
of those scripts, and the monitored applied facts.

study methodology:  Authentication empiricism analytic comparative method , depending on 
information, data and documents locally , regionally, and internationally , by comparing them to 
the applied reality through the issued reports in this regard0. 

main Results: 
1. Definition of torture crime in the national constitutions is not yet assorted with the definition 

provided in Ant-torture agreement.
2. In spite of the enormous efforts in the scope of formulating the anti-torture agreements and 

conventions, but there is  a deception on that scripts, and circumvent on the internationally ban, 
particularly from the countries that inducted itself  as sponsor of human rights. 

3. The reality, incidents and variables attested that, constitutional and penal scripts which ban 
torture, and incriminate it, and impose criminal penalty for it, was not sufficient to prevent 
torture continuation.

4.The studies, and the reports issued by the governmental and non-governmental international 
organizations, indicate to spread of torture phenomenon in the present, in various objectives 
and forms, and variety of mechanisms and tools.    

5. The precedence of Islamic legislation in banning human torture and insult, before all international 
conventions and agreements. 

main Recommendations: 
1. The importance for the country to adopt a set of policies to restrict the spread of  torture 

phenomenon, in several directions: duties of national authorities, institutional and procedural 
reforms, judicial and legislative reforms , and effective investigations , and professional medical 
duties, and activating measures of edification  and information. 

2. The importance of starting to appropriate the national criminal legislations with the regional and 
international criteria, and activate them on the national level.

3. Ensure that the crime of torture to be included in the national constitutions and legislations so as 
to comply completely to the definition provided in the first article of Anti-torture Agreement.

4. To adopt anti-torture policies by fighting the impunity, by responding rapidly to torture claims, 
speediness of investigation and prosecution, and punishing the perpetrators promptly
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الإهـــــــــداء

إىل والدي الكريمني ....
قطرة من عطائهام، وقبسًا من ضيائهام 

وإىل زوجتي الكريمة ....
جزاًء عىل عمٍر مىض: كانت أنبَل ما فيه...

وعمر جييء ... هي درة أيامه 
                 وإىل أبنائي ..... 

لعل طريق الغد يكون أكثر إرشاقًا ...
إليهم مجيعًا أهدي هذا اجلهد ،،،

                                                                                              الباحث 

ت



�شكــــــر  وتقديــــــــر

يـرسين أن أتقـدم بعظيـم الشـكر وجـل التقدير إىل صاحـب السـمو امللكي األمـري/ نايف بن 
عبدالعزيـزـ  النائب الثـاين لرئيس جملس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس املجلس األعىل جلامعة نايف 
العربيـة للعلوم األمنية ، وصاحب السـمو امللكي األمري/ أمحد بن عبدالعزيـز ـ نائب وزير الداخلية، 
وصاحب السمو امللكي األمري/ حممد بن نايف بن عبدالعزيزـ  مساعد وزير الداخلية للشئون األمنية، 

فقد كان هلم الفضل الكبري )بعد اهلل( يف إرساء قواعد هذا الرصح العلمي الشامخ. 

والشـكر موصول ملعايل مدير األمن العام الفريق / سـعيد بن عبداهلل القحطاين، ومساعد مدير 
األمـن العـام لشـئون التدريب اللواء / سـعد بن عبـداهلل اخلليوي الذيـن قدموا يل العون والتشـجيع 

والدعم.

 وخالص الشـكر والتقدير إىل منسـويب جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وعىل رأسـهم معايل 
أ.د. عبدالعزيـز بـن صقر الغامدي رئيـس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وإىل أسـتاذي د. حممد 
عبداهلل ولد حممدن املرشف العلمي عىل هذه الرسالة الذي قدم يل التوجيه واإلرشاد إىل أن تم إنجاز هذا 
العمل، وكذلك إىل أ.د عامر بن خضري الكبييس عميد كلية الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس 
بالقسـم الذين قدموا النصح والتوجيهات ،  كام ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشـكر والتقدير لألساتذة 
واألخصائيـني يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الذين دعموا الباحث السـيام باملراجع باللغة 

االنجليزية.

وخالص الشكر والتقدير للزمالء العاملني بمديرية األمن العام شئون التدريب الذين ساندوين    
يف إعداد هذه الرسالة  

                                                      هذا واهلل ويل التوفيق ،،،
                                                                                                                               الباحث 

                                                                                                   حممد بن عبدالرمحن العيل الدوهان 

ث
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1 مقدمة الدراسة

الكرامة حق طبعي لكل إنسان، رعاها اإلسالم وعدها من مبادئ احلكم وأساس املعاملة، 
ف�ال جي�وز ألحٍد حاكاًم أو من آحاد الن�اس إهدارها، أو النيل منه�ا، وانتقاصها، وقد أكد القرآن 
ْلَناُهْم ِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر  ْمَنا َبنِ�ي آَدَم َوَحَ الكري�م عىل تكريم اإلنس�ان قال اهلل عز وجل :  ﴿َوَلَقْد َكرَّ

ْلَناُهْم َعىَلٰ َكثرٍِي ِمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل ﴿٧٠﴾ )االرساء(. َباِت َوَفضَّ يِّ َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ

ومن هذا املنطلق بات طبعيًا أن هتتم الرشيعة اإلس�المية هبذا اإلنس�ان، وحتيطه بسياج قوي 
من احلامية، وأوىل مظاهر هذه احلامية حترير اإلنسان من الذل واهلوان واالضطهاد والتعذيب. 

فكل حماولة لتعريض الفرد للتعذيب إنام هي ف احلقيقة حماولة لوأد آدميته، ووسيلة إلزهاق 
إنس�انيته. فهذه اجلريم�ة تأباها اإلنس�انية واملجتمعات املتح�رة، وجترمها الكث�ري من املواثيق 

واالتفاقيات الدولية، والدساتري، والترشيعات الوطنية.

فقد جاء ف املادة اخلامس�ة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان لس�نة 1948م ما نصه: » ال 
جيوز إخضاع أحد للتعذيب، وال للمعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو احلاطة لكرامة 

اإلنسان« )1(. 

وأيض�ًا ج�اء حظ�ر التعذي�ب ف املادة الس�ابعة م�ن العهد ال�دويل اخلاص باحلق�وق املدنية 
والسياسية لسنة 1966م .

كام اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ف 1٠ ديسمب 1984م مرشوع االتفاقية الدولية 
ملناهضة التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة، وهذه االتفاقية 

خمصصة لوضع آليات عمل تنفيذية ملناهضة التعذيب.
)1(  بسيوين ، حممود رشيف وآخرون)1988م( : حقوق اإلنسان، دراسات حول الوثائق العاملية واإلقليمية، ط1، 

بريوت ، لبنان: دار العلم للماليني ، ج1، ص1٧ وما بعدها.
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وف 22 يونيو 2٠٠6م، تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة آلية جديدة هبدف منع التعذيب، 
وذل�ك بإنش�اء البوتوك�ول االختي�اري التفاقية مناهضة التعذي�ب، والذي يركز ع�ىل التدابري 

الوقائية ، وإنشاء آليات مراقبة عىل املستوى الدويل والوطني. 

كذل�ك هن�اك مواثيق، وإعالن�ات، واتفاقيات  إقليمي�ة)1(، والتي جت�رم التعذيب، وتصون 
الكرامة اإلنسانية. 

وقد تأثرت الدس�اتري، والقوانني األساس�ية للدول باملواثيق، والعهود واالتفاقيات املتعلقة 
بحظر التعذيب، واملعامالت الالإنسانية.

ورغ�م أن حظ�ر التعذي�ب أمر راس�خ تق�ّره الرشيع�ة اإلس�المية، واملواثي�ق واإلعالنات 
واالتفاقي�ات الدولية، وهو ملزم جلميع الدول، ويرسي ف مجيع الظروف ف الس�لم أو احلرب، 
إال أنه بالرغم من ذلك .. فإن البون ال زال ش�ائعًا بني النظرية وبني التطبيق س�واء عىل املس�توى 
الداخ�ي أو ال�دويل، فالتقاري�ر احلديث�ة تش�ري إىل أن التعذي�ب ظاهرة عاملية واس�عة االنتش�ار، 
وف أج�زاء كثرية من العامل، الس�يام التي انت�رشت فيها احلروب، والعنف الس�يايس، واملعارضة 

املسلحة، واإلرهاب الدويل وغريه. 

ومن هنا جاء اهتامم الباحث هبذا املوضوع، واختياره له كأطروحة للدكتوراه بعنوان »حظر 
التعذيب ف املواثيق واالتفاقيات الدولية بني النصوص والواقع« دراسة تأصيلية مقارنة«.

وهي حماولة علمية أكاديمية ملعاجلة املوضوع من منظور إس�المي، وحمي، وإقليمي،ودويل، 
نتع�رف م�ن خالله عىل أبعاد التنظيم القانوين حلامية الفرد م�ن التعذيب، وآليات احلامية، ومدى 
جدواه�ا، وم�ن ثم س�بل الوقاية س�واء عن طريق ض�امن تطبي�ق االتفاقيات واملواثي�ق الدولية 
واإلقليمي�ة، أو الرقاب�ة عىل تطبيقه�ا، ودور اتفاقية مناهضة التعذي�ب والبوتوكول االختياري 

واهليئات املتخصصة ف إنفاذها، ومقارنة بام هو مطبق عىل أرض الواقع.
)1(  االتفاقية األوربية حلقوق اإلنس�ان لس�نة 1953م  ف املادة الثالثة، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنس�ان لس�نة 
1969م ف امل�ادة اخلامس�ة، وامليث�اق األفريق�ي حلقوق اإلنس�ان والش�عوب لس�نة 1986م ف مادة اخلامس�ة. 
وكذل�ك امليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان الذي اعتمد ونرش عىل املأل بموجب ق�رار جملس جامعة الدول العربية 
رقم 542٧ املؤرخ ف 15 /9/ 199٧م، والبيان العاملي حلقوق اإلنس�ان ف اإلس�الم الذي عقد ف باريس ف 
14٠1/11/21ه��، وإع�الن القاه�رة حول حقوق اإلنس�ان ف اإلس�الم ف 199٠/8/5م، وامليثاق العريب 

الذي صدر ودخل حيز النفاذ ف 2٠٠8/3/15م.
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1 . 2 مشكلة الدراسة 

تزخر النصوص القانونية الدولية بالكثري من املواثيق، واإلعالنات، والعهود، واالتفاقيات 
الدولية التي حتظر التعذيب، أو املعاملة القاس�ية أو الالإنس�انية، أو املهينة، ونصت معظم الدول 
ع�ىل ه�ذا احلظ�ر ف قوانينه�ا الداخلي�ة، الس�يام وأن تعذيب اإلنس�ان جريم�ة تأباها اإلنس�انية 
واملجتمعات املتحرة ... ، حتى أصبح ف العرص احلارض ال يقّر ف نظام، ومل يعرتف به من قبل 
أي دول�ة، ولك�ن من الناحية الواقعية م�ا زال يامرس بصورة منترشة ومتزاي�دة، وف رسية تامة، 

دون اعرتاف رصيح به. 

وبالرغم من سلس�لة التدابري املحددة ف اتفاقية مناهضة التعذيب، باإلضافة إىل جهود جلنة 
مناهضة التعذيب، فال زال سوء املعاملة والتعذيب قائاًم.

ل�ذا » صنف التعذي�ب بأنه أكثر األمور احلاطة بحقوق اإلنس�ان، ورغم تصديق الكثري من 
ال�دول ع�ىل االتفاقيات الدولي�ة التي جترم التعذي�ب، إال أن الواقع العمي يفص�ح بأن أكثر من 

نصف دول العامل متارسه باستمرار« )1(.

وهن�ا يتجىل التناقض بني نص�وص القوانني، وتطبيقات الواقع، فقد تب�ني بمراجعة تقارير 
هيئ�ات حقوق اإلنس�ان أن الدول املتقدمة التي تتش�دد ف تقديم صور مثالية حلقوق اإلنس�ان، 
وتدافع عنها ف املحافل الدولية، هي دول مفرطة � أيضًا � ف مارس�ات القمع والتعذيب، س�واء 

لبعض فئات جمتمعاهتا، أو ملجتمعات الدول األخرى. 

 وع�ىل هذا يثور التس�اؤل حول حقيقة وقوع جريمة التعذيب عىل األش�خاص ف كثري من 
ال�دول واملجتمع�ات، رغم احلظر املنصوص علي�ه ف املواثيق واالتفاقيات الدولية، والدس�اتري 
والقوان�ني والنظ�م الداخلي�ة، ومن جانب آخ�ر يالح�ظ ف املواثيق واالتفاقي�ات أهنا اعتمدت 
صياغ�ة عام�ة للمبادئ التي يمك�ن أن تتفق عليها غالب األمم والش�عوب، وبقدر ما أكس�بتها 
ه�ذه العمومي�ة من موافق�ة األمم املتباينة ثقافي�ًا، واقتصاديًا، وحضاريًا، إال أهنا – عىل مس�توى 

 )1(  الشافعي، حممد بشري) 1989م( : التعذيب ف املعتقالت والسجون ، بحث منشور ف حقوق اإلنسان ، دراسة 
حول الوثائق العاملية واإلقليمية ، حممود رشيف بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ج2، ص2٧9، نقاًل عن تقارير 

منظمة العفو الدولية عن عامي 1986م و198٧م.
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التطبيق- وقعت ف أزمة اختالف التأويالت أمام كل حادثة فردية، مع ما يشوب تلك التأويالت 
من حتيزات إنسانية، ال يسلم منها اإلنسان بطبعه .

كذل�ك فإن موضوع جتري�م التعذيب ينتج كثري عنه من الصعوب�ات، والثغرات الترشيعية، 
والتطبيقي�ة ل�دى الدول عند رصدها دوليًا، فعند املقارنة ب�ني الترشيعات التي نصت عىل جتريم 
التعذي�ب، وبني الواقع املعيش، يتبني أن بعض هذه الترشيع�ات الوطنية تتعارض مع الصكوك 
الدولية املتعلقة هبذا احلظر، وأبلغ داللة عىل ذلك صور التعذيب املشينة ف املعتقالت والسجون، 
والت�ي تعب ع�ن االنحطاط األخالقي واإلنس�اين، يض�اف إىل ذلك أيض�ًا أن االتفاقية حظرت 
التعذيب، وترك�ت للقانون الوطني تقرير العقوبات املالئمة هلا، وحماكمة فاعليها داخليًا، وعىل 
ذل�ك فالقواع�د القانونية الدولية أيًا كان�ت ال يمكن أن حتقق الفاعلية واإلل�زام إال إذا ارتضت 

الدول االلتزام هبا ف قوانينها، ورغبت ف تنفيذها. 

وبالت�ايل تباينت ال�دول ف موقفها من الناحية العملية، حيث إن م�ن الدول من قام بالفعل 
بوض�ع نص�وص ف قوانينها الوطنية بام يت�واءم، واالتفاقيات الدولية، ومنه�م من اكتفى بوضع 

نص عام حيظر التعذيب دون أن يوضح العقوبة، وترك ذلك الجتهاد القضاء. 

وه�ذا التناق�ض أحدث ارتباكًا وح�رية ف مواجهة مناهضة التعذيب، س�واء عىل مس�توى 
الصعيد الدويل أو الوطني.

وما سبق تتجىل مشكلة الدراسة ف التباين والتناقض بني مثاليات الترشيع ووقائع التطبيق، 
الت�ي برزت م�ن خالل  حتليل نص�وص االتفاقيات الدولي�ة واإلقليمية والترشيع�ات الوطنية، 
والوق�وف ع�ىل الثغرات املرصودة، والعوائق التي تواجهها، وس�بل الوقاية ف احلد من الظاهرة 
حمل الدراس�ة، وإبراز الوجه امليضء للجانب العقايب اإلسالمي، وذلك من خالل إجابة السؤال 

الرئيس الذي تدور حوله هذه الرسالة وهو: 

ه�ل تتف�ق وقائ�ع التطبيق م�ع نصوص حظ�ر التعذي�ب ف املواثي�ق واالتفاقي�ات الدولية 
والدساتري والقوانني الوطنية ؟ 
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1 . 3 تساؤالت الدراسة 

يسعى هذا البحث لإلجابة عىل السؤال الرئيس ، الذي يتفرع منه األسئلة التالية:

1 � ما موقف الرشيعة اإلسالمية، والقانون الوضعي من التعذيب ؟

2 �  ما املصادر الرشعية، والقانونية لتجريم التعذيب ؟

3 �  ما جدوى احلامية الدولية حلقوق اإلنسان من جتريم التعذيب؟

4 �  ه�ل تلت�زم الدول األط�راف ف االتفاقيات، واملعاه�دات الدولية بتنفي�ذ تعهداهتا،والقيمة 
القانونية لنصوص تلك االتفاقيات عىل املستوى الوطني؟

5 �  ما أبرز التحديات التي تواجه مناهضة التعذيب ؟ 

6 �  ما سبل الوقاية للحد من استمرار تفيش التعذيب ؟

1 . 4 أهداف الدراسة 
رغ�م أن التعذيب عرفته كافة احلضارات واألمم، ومورس بطرق ش�تى، إال أن حظ القرن 
الواح�د والعرشي�ن من التعذيب مل يكن أقل حظ�ًا من القرون األوىل، بل ع�رف من الفظائع ما 
يعج�ز القل�م عن وصفه من خالل القتل اجلامعي، أو اإلبادة الش�املة، ومن اجلرائم التي مل تكن 

ف القرون األوىل.
ويشهد الواقع العمي عىل تزايد ارتكاب هذه اجلريمة، عىل نطاق واسع، األمر الذي تسبب 
ف وفاة كثري من الضحايا، وذلك حسب التقارير احلديثة الصادرة من املنظامت واهليئات املتعلقة 

هبذا الصدد. 
وهلذا جاءت الدراسة لتحقق األهداف التالية: 

1 �  بيان املوقف الرشعي، والقانوين املحي، والدويل من جريمة التعذيب. 

2 � التعرف عىل املصادر الرشعية، والقانونية ف جتريم التعذيب . 

3 �  التعرف عىل جدوى احلامية الدولية التي تقدمها االتفاقيات، واملواثيق الدولية، والنصوص 

الوطنية من جتريم التعذيب .
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4 �  بي�ان جدي�ة الت�زام الدول األط�راف ف االتفاقيات، واملعاه�دات الدولية بتنفي�ذ تعهداهتا، 

والقيمة القانونية لنصوص تلك االتفاقيات عىل املستوى الوطني. 

5 �  التعرف عىل أبرز التحديات التي تواجه مناهضة التعذيب.

6 �  الوقوف عىل سبل الوقاية للحد من استمرار تفيش هذه الظاهرة.

1 . 5 أمهية الدراسة 

لق�د طرأت تطورات عىل البرشية خالل احلقب�ة الزمنية األخرية، وترتب عليه حراك علمي 
وس�يايس واقتصادي واجتامعي، فالنمو والتحر أصبح سمة املجتمعات، وقابل ذلك التعدي 
ع�ىل احلقوق األساس�ية لألف�راد واملجتمعات، ومن ذل�ك التعذيب الذي نال كث�ريًا من األفراد 

واجلامعات، بل وبعض املجتمعات.

لذا تبز أمهية هذه الدراسة من خالل اجلوانب التالية:

1 � انتشار ظاهرة التعذيب، وتعدد صوره، وتناف مقصود اخلالق عز وجل لإلنسان الذي خلقه 
وكرم�ه أعظ�م تكريم، وفّضله ع�ىل كثري من العامل�ني، وجعله خليفة ل�ه ف األرض ليعبده، 

ولريتقي فيها، ويعي من شأن اإلنسانية.

2 �  تعذيب اإلنس�ان جريمة تأباها اإلنسانية واملجتمعات املتحرة، وجترمها كثري من املواثيق، 
واالتفاقي�ات الدولية، والقوان�ني الداخلية ملختلف الدول؛ نظرًا ملا خيلفه التعذيب من نتائج 
وخيم�ة ع�ىل الفرد، واملجتم�ع، والعدال�ة االجتامعية، وعىل كاف�ة القيم الثقافي�ة، والدينية، 

واحلضارية، والسياسية، وعىل كافة األصعدة.

3 �  باستقراء نصوص االتفاقيات الدولية، واملواثيق واإلعالنات العاملية، والدساتري الداخلية،ال 
زالت هناك أوجه قصور وإشكاليات توجب عرض حلول للحد من الظاهرة املدروسة من 

خالل حتليل تلك النصوص، ووضع تصور مقرتح آللية مناهضة التعذيب. 

4 �  ُيالح�ظ ف املواثي�ق الدولية أهن�ا اعتمدت صياغة عامة للمبادئ الت�ي يمكن أن تتفق عليها 
غالب األمم والش�عوب، وبقدر ما أكس�بتها ه�ذه العمومية من موافقة األم�م املتباينة ثقافيًا 
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واقتصاديًا، إال أهنا – عىل مستوى التطبيق- وقعت ف أزمة اختالف التأويالت، ومرد ذلك 
إىل مرجعي�ة التأويل- رغ�م وجود املحكات واملعايري- املش�وبة بتص�ورات وأفكار املؤوِل 
للقان�ون، ما يوقع ف كثري من االختالف والتباين، ويوس�ع الثغرة التي يلج منها من يش�اء، 

ملحاولة تكييف فعل غري قانوين ليلبسه إطارًا قانونيًا. 

5 �  إثب�ات أس�بقية اإلس�الم كل املواثيق والعهود الدولي�ة التي نادت باحرتام كرامة اإلنس�ان، 
وحظر تعذيبه وامتهانه.

6 �  يأم�ل الباح�ث م�ن خالل ه�ذه الدراس�ة ف أن ترتجم اإلعالن�ات إىل أع�امل، وأن تتحول 
االتفاقيات والدساتري من نصوص ومواد تنظريية إىل أفعال حقيقية عىل أرض الواقع.

٧ �  مناقشة األبعاد املستقبلية حلظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية، أو احلاطة 
من كرامة اإلنس�ان باعتبار ذلك ضمن احلامية الدولية حلقوق اإلنسان، ألن أوضاع اإلنسان 
ف العامل أصبحت مدخاًل للدول الكبى للتدخل ف سيادهتا، وحتقيق مصاحلها الذاتية، وف 
اجلانب اآلخر ال تعري أي اهتامم لكرامة اإلنس�ان أو حقوقه، إذا اقتضت مصاحلها السياس�ية 
واالقتصادية السكوت عن التعذيب، وهذا يمثل أبلغ داللة عىل غياب مبدأ االلتزام الصادق 

بحقوق اإلنسان.

1 . 6 منهج الدراسة 
يتبع الباحث ف هذه الدراسة املنهج التأصيي االستقرائي التحليي املقارن، وذلك باالعتامد 
ع�ىل املعلوم�ات، والبيانات، والوثائق املحلية، واإلقليمية، والدولية، التي تس�تند وترتكز بوجه 
أس�ايس ع�ىل املعاه�دات، واالتفاقي�ات، واملواثي�ق الدولية املتعلق�ة بمناهض�ة التعذيب، وكذا 
املقارن�ة بني تلك النصوص والدس�اتري، وبني الواقع املرصود من خ�الل الوقائع التطبيقية التي 
س�يتم االستش�هاد هبا من خالل التقارير الصادرة من اللجان الدولية واإلقليمية املعنية بحقوق 
اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب املنشأة طبقًا آلليات العمل باتفاقية مناهضة التعذيب، وتقارير 
املقرر اخلاص التابع لألمم املتحدة املعني بالتعذيب، كذلك التقارير التي ليس هلا طابع حكومي 
متمثل�ة ف منظم�ة العف�و الدولية، وجلن�ة الصليب األح�ر، واملنظم�ة العربية حلقوق اإلنس�ان، 
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واملنظمة املرصية حلقوق اإلنس�ان، ومراقبة حقوق اإلنس�ان، وغريها من املنظامت التي تويل هذا 
األمر جّل اهتاممها. 

1 . 7 حدود الدراسة 

يقترص موضوع الدراسة عىل حظر التعذيب من منظور الرشيعة اإلسالمية مقارنة باألنظمة 
والقوانني الوضعية ، مع الرتكيز عىل نصوص االتفاقيات الدولية واإلقليمية، والدساتري الوطنية، 

ومقارنتها باملطبق عىل الواقع لتلك الدول. 

1 . 8 مفاهيم ومصطلحات الدراسة 

1 ـ التعذيب : 

التعذيب يف اللغة: 

باستقراء كتب اللغة، نجد أن كلمة »عذب« تأيت بمعان ّعدة: 

ق�ال ابن فارس: » )عذب( العني وال�ذال والباء أصُلٌ صحيح، لكن كلامته ال تكاد تنقاس، 
وال يمكن مجعها إىل يشء واحد«. 

َفَعُذَب املاء َيعُذُب ُعًذَوبًه فهو َعْذٌب: طيب ، وأعَذَب القوم، إذا عُذب ماؤهم. واستعذبوا، 
إذا استقوا ورشبوا َعذْب�ًا )1(.

وق�ال ابن منظور: »أعذب عن اليشء: امتنع. وأع�ذب غريه: منعه، فيكون الزمًا وواقعًا«، 
َب.  واس�تعذب عن اليشء: انته�ى. وعذب عن اليشء وَأْعَ�ذَب واْس�َتْع�َذَب: ُكُل�هُ َكفَّ وَأرْضَ

وَأْعَذبُه َعْنُه: َمَنَعُه. وُيقاُل : َأْعِذْب نفسك عن كذا، أي أْظِلُفها عنه«)2(.

 )1 ( اب�ن ف�ارس، أحد بن ف�ارس )14٠2ه�(: معجم مقايي�س اللغة، حتقيق: هارون، عبدالس�الم، ط2، بريوت، 
لبنان: دار اجليل، ج4، ص259 .

 ) 2( ابن منظور، مجال الدين بن مكرم )1419ه�(: لسان العرب، حتقيق: عبدالوهاب، أمني؛ العبيدي، حممد الصادق ، 
بريوت، لبنان: دار إحياء الرتاث العريب، ج9، ص1٠٠؛ الزبيدي، حممد مرتىض )1414ه�( : ت�اج الع�روس من 

جواهر القاموس، )دراسة وحتقيق: شريي، عي( ، د. ط، بريوت ، لبنان : دار الفكر، ج2، ص21٠ . 
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َبُه : أوقع به العذاب والس�وط: جعل له عالقة واليشء :  وم�ن جان�ب آخر تأيت معن�ى » عذَّ
حبسه وفالنا وغريه عن اليشء: منعه والَعَذاب: كل ما شق عىل اإلنسان ومنعه عن مراده«)1(.

وأخي��رًا وردت بمعن�ى: » النك��ال والعق�وب�ة« )2(، يق�ول ع�ز وج�ل: ﴿َوَلَق�ْد َأَخْذَناُهْم 
بِاْلَعَذاِب﴿٧6﴾ )املؤمنون(. 

وقال عنرتة بن شداد: )3(

التصايب زاد  قد  عبل  يا  أال  عذايب             ف  قوُمك  اليوم،  وَلجَّ           

التعذيب اصطالحًا: 

عرف�ه املال بأنه جيب أن يش�مل كل إيذاء جس�يم، أو ترصف عنيف وح�يش وقع عىل املتهم 
أساسًا؛ هبدف تسبيب العناء له حلمله عىل االعرتاف )4( .

وعرفه خليل: بأنه » اإليذاء البدين س�واء ماديًا أو نفسيًا، وأيًا كانت درجة جسامته، وهكذا 
فإنه يندرج حتت صور التعذيب، الرب واجلرح والقيد باألغالل والتعريض للهواء واحلرمان 

من الطعام أو من النوم، وما إىل غري ذلك » )5(.

وع�رف ) P.J. Duffy( التعذي�ب بأنه : يعني املعاملة الالإنس�انية الت�ي احتوت عىل املعاناة 
العقلي�ة، أو اجلس�دية الت�ي تفرض بقصد احلص�ول عىل املعلوم�ات، أو االعرتاف�ات أو لتوقيع 

العقوبة، والتي تتميز بح�الة خاصة من اإلجحاف والشدة )6( . 

والتعذي�ب وفقًا لنص املادة األوىل من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب لس�نة )1984م( 
يقصد به: »أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب ش�ديد جس�ديًا كان أو عقليًا، يلحق عمدًا بش�خص 

)1 ( أبو حاقة، أحد )1428ه�(: معجم النفائس الوسيط، ط1، بريوت، لبنان، دار النفائس ، ص٧9٧.
 )2 ( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج9، ص1٠1 .

 ) 3( ديوان عنرتة بن شداد )1398ه�(: د.ط، بريوت، لبنان ، دار بريوت للطباعة والنرش، ص189.
 ) 4( املال، سامي صادق )1986م( اعرتاف املتهم، ط2، القاهرة، مرص: املطبعة العاملية، ص38٧ . 

 ) 5( خليل، عديل )2٠٠4م(: اعرتاف املتهم فقهًا وقضاءًا ، د.ط، مرص: دار الكتب القانونية، ص81 . 
(6) Duffy P.J.,( 1983) Definitions of terms used in article of the European convention on 

human rights int. comp .L.Q, vol 32, April. p517.



11

ما بقصد احلصول من هذا الش�خص، أو من ش�خص ثالث عىل معلومات، أو عىل اعرتاف، أو 
معاقبت�ه ع�ىل عمل ارتكبه، أو يش�تبه ف أنه ارتكبه هو، أو ش�خص ثال�ث، أو ختويفه، أو إرغامه 
ه�و، أو أي ش�خص ثال�ث، أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي س�بب من األس�باب 
يقوم عىل التمييز أيًا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو 
أي ش�خص آخر يترصف بصفته الرس�مية، وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط ع�ن 

عق�وبات قانوني�ة أو امل�الزم هلذه العقوبات، أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا«.

كام عّرف نظام روما األس�ايس للمحكمة اجلنائية الدولية جريمة التعذيب ف املادة الس�ابعة 
اخلاصة باجلرائم ضد اإلنسانية ف فقرهتا الثانية بند )ه�(. حيث ذكرت أن التعذيب يعني: »تعمد 
إحلاق أمل ش�ديد أو معاناة شديدة، س�واء بدنيًا أو عقليًا، بشخص موجود حتت إرشاف املتهم أو 
سيطرته، ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو معاناة ينجامن عن عقوبات قانونية، أو يكونان جزءًا 

منها أو نتيجة هلا« .

2 ـ امليثاق:

امليثاق لغة: 

ق�ال اب�ن فارس: » َوَث�َق: ال�واو والثاء والقاف ت�دّل عىل َعْق�د وإْحكام، َوَوثَّْق�ت اليشء : 
أحكمته، وامليَثاق: الْعْهد املحكم«)1(. 

» والوثيق�ة ف األمر: إحكاُمُه واألخ�ذ بالَثقة، واجلمع: الوثائق، واملَوْث�ق واملْيَثاق: الَعْه�ُد، 
واجلم�ع : املواثيق عىل األصل، وف املحكم: واجلمع: املَواثِق. واملُواَثقة: املعاهدة«)2(.

وم�ن خالل املعن�ى اللغوي يمكن أن نعرف امليثاق بأنه ه�و العهد املحكم اجلامعي لتحديد 
قواعد ُيسار عليها دوليًا. 

)1(  ابن فارس، : معجم مقاييس اللغة ، مرجع سابق، مادة )و.ث.ق( ، ج6، ص85 . 
)2(  ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق ، مادة )و.ث.ق(، ج9 ، ص215.
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امليثاق اصطالحًا: 

يقص�د بامليث�اق » مصطلح يطلق ع�ادة عىل معاهدة دولي�ة مجاعية، تؤدي إىل إنش�اء منظمة 
دولية، وقد يطلق هذا املصطلح عىل معاهدة دولية ذات أمهية خاصة«)1(. 

كذلك ُعرف امليثاق ف معجم العلوم السياس�ية بام نصه: » اش�تهر ف النظام السيايس بإنشاء 
تنظيم دويل معني، ويعني به اتفاق موسع إلهناء حالة من القلق وعدم االستقرار، وحتديد قواعد 

معينة ف مسار السياسة الدولية، كميثاق عصبة األمم وميثاق األمم املتحدة«)2(.

3 ـ االتفاقيـة:

االتفاقية يف اللغة: 

 ق�ال الزخمرشي: » َوِفَق األمُر يِف�قُ َوَفْقًا: كان صوابًا موافقًا للم�راد. وأَمُره: صادفُه موافقًا 
إلرادته وفهمه« )3(. 

وف املعجم الوس�يط: » وأوقف�ت اإلب��ل إيقاف�ًا : اصطفت واس�توت معًا )4(، و»االتفاق: 
التفاه�م بني األش�خاص ع�ىل أمر ما. واالتفاقي�ة: معاهدة بني األفراد أو نحوه�م لتنظيم بعض 
ش�ؤوهنم ، واالتفاقي�ة الدولي�ة : ميثاق ب�ني دولتني فأكث�ر يتعلق ببعض الش�ؤون كاقتصادية أو 

علمية وخالفه«)5( .

االتفاقية اصطالحًا:

 االتفاقية هي التي تبم بني منظمتني دولتني أو أكثر، ويتبع بشأهنا ما يتبع بشأن املعاه�دات 
بني ال�دول من مفاوضة، وتوقيع، وتصديق، وتسجيل« )6(.

)1(  معجم القانون )1999م(: جممع اللغة العربية، د.ط، القاهرة، مرص: اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية ، ص6٧9 .

)2(  العمري، أحد سويلم،)1985م( : معجم العلوم السياسية، د.ط، القاهرة ، مرص: اهليئة املرصية العامة للكتاب ، ص215.
)3(  الزخم�رشي، ج�ار اهلل حممود بن عمر )1419ه�( : أس�اس البالغة، ط1، بريوت، لبن�ان : دار الكتب العلمية، 

ج2، ص346 .
)4(  مصطفى، إبراهي�م وآخرون )د. ت( : املعجم الوسي�ط، ط2، بي�روت، لبنان : املكتبة اإلسالمية، ج2، ص 1٠46. 

)5(  أبو حاقه ، أحد: معجم النفائس الوسيط، مادة )و.ف. ق(، ص1382.
)6(  معجم القانون: جممع اللغة العربية ، مرجع سابق،  ص588 .
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4 ـ الـدويل : 

الدويل لغًة : 

ولة، بالضم ف املال،  قبة ف املال واحلرب سواء، وقيل: الدُّ ولة: الُعً ْولة والدُّ نسبة للدولة، والُدَ
ْول�ة بالفتح، ف احلرب، وقيل مها س�واء فيهام، ُيَضامن وُيْفتح�ان، وقيل: بالضم ف اآلخرة،  والدَّ
ْول�ة بالفتح ف احلرب أن  وبالفت�ح ف الدني�ا، وقيل: مها لغت�ان فيهام، واجلم�ع ُدَوٌل وِدَوٌل. والدَّ
َول، برفع الدال، ف  ْولة، واجلمع الدُّ ُتدال إحدى الفئتني عىل اأُلخرى، يقال: كانت لنا عليهم الدَّ

َوُل)1(.  نن التي تغريَّ وُتبَّدل عن الدهر فتلك الدولة والدُّ املِْلك والسُّ

الدويل اصطالحًا :

 نس�بة إىل عدة دول، »والدولة مؤسسة سياس�ية قانونية تقوم حني يقطن جمموعة من الناس 
بصفة دائمة ف إقليم معني، وخيضعون لسلطة عليا،متارس سيادهتم عليها« )2(. 

1 .9 الدراسات السابقة 

لقد عاجلت بعض الدراس�ات الس�ابقة موضوعات متناثرة من صلب هذه الدراسة استفاد 
منها الباحث، ومن أهم هذه الدراسات : 

الدراسة األوىل:  

عنواهنا: تعذيب املتهم حلمله عىل االعرتاف 

إعداد الباحث : عمر الفاروق احلس�يني، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق، جامعة 
القاهرة، وهي رسالة منشورة، 1994م . 

     )1(  ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج4، ص444 . 
)2(  ش�كري، حممد عزيز )14٠3ه�( : املدخل إىل القانون الدويل العام وقت الس�لم، د.ط،  دمش�ق، س�وريا : دار 

الفكر ، ص69 . 
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وقد تناول الباحث دراس�ته بتعريف التعذيب، وتارخي�ه، وجتريمه رشعًا وقانونًا، ثم تطرق 
للجان�ب امل�ادي واملعنوي جلريم�ة التعذيب،ثم حت�دث عن املس�ؤولية، وكيفية إثباهت�ا واجلزاء 

املرتتب عىل اقرتافها. 
منهج الدراسة: أتبع املنهج البحث الوصفي التحليي.

أهداف الدراسة: 

1 �  التعرف عىل تاريخ التعذيب عب العصور واحلضارات. 

2 �  التعرف عىل مصادر التحريم للتعذيب رشعًا وقانونًا. 

3 �  تناول جريمة التعذيب من خالل ركنيها املادي واملعنوي. 

4 �  التعرف عىل كيفية إثبات جريمة التعذيب، واجلزاءات املرتتبة عىل اقرتافها. 
وقد توصل الباحث إىل عدة نتائج منها:

1 �  صدور أي وعيد من السلطة القضائية، أو من يمثلها عىل شخص املتهم يعد إكراهًا من قبيل 

التعذيب، ما هيدد رشعية االعرتاف الصادر عن املتهم، ويش�رتك ف اإلكراه أن يكون ضارًا 

باملتهم، وال يمكنه الفرار منه. 

2 �  اإلق�رار الناج�م عن التعذيب هو إق�رار موجه بإرادة القائم بالتعذي�ب، وليس إرادة ورضا 

املقر بالفعل اإلجرامي، فال يعد سوى قول إنشائي أو إخبار ف حكم العدم. 
أوجه الشبه واالختالف مع الدراسة احلالية : 

هذه الدراسة وإن كانت تتشابه مع الدراسة احلالية بإيضاح التعذيب عب العصور، وموقف 
املواثي�ق الدولي�ة واإلقليمي�ة حلظر التعذيب قب�ل صدور االتفاقي�ة الدولية ملناهض�ة التعذيب، 
والتي متثل القاعدة األساسية التي يقوم عليها البناء الترشيعي املتعلق بمناهضة التعذيب، وغريه 
م�ن رضوب املعامل�ة املهينة أو الالإنس�انية، والبوتوكول االختياري، ال�ذي وضع آلية جديدة 
ملناهض�ة التعذي�ب من خالل تفعي�ل التدابري الوقائي�ة الدولية والوطنية، وهذا ما س�يتم بيانه ف 
هذه الدراس�ة من خالل التحليل لواقع االتفاقيات الدولية واإلقليمية، والدس�اتري الوطنية، مع 
واق�ع املجتمعات، ورصدها وم�دى جدواها، والتحديات التي تواجهها، والوقاية منها وصواًل 

للهدف املنشود هلذه الدراسة.
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الدراسة الثانية :  

عنواهنا : جريمة تعذيب املتهم حلمله عىل االعرتاف، واملسئولية اجلنائية فيها، وتطبيقاهتا يف النظام 

السعودي. 

إع�داد الباح�ث: أحد صالح املطرودي، رس�الة ماجس�تري مقدمة إىل جامع�ة نايف العربية 
للعلوم األمنية،غري منشورة، عام 2٠٠3 . 

منهج الدراسة: اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليي .

أهداف الدراسة: 

1 �  أمهية اإلقرار، وتقييم منزلته كدليل ينهض عىل إجالء احلقيقة.

2 �  بيان أثر التعذيب عىل االعرتاف الصادر من املتهم، والرشعية املرتتبة عىل هذا االعرتاف.

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :

1 �  يع�د إق�رار املتهم غري معتب رشعًا إذا انت�زع باإلكراه أو بالتعذيب، وعىل ذلك ال يلتفت إليه 

القايض؛ ألنه انتزع إكراهًا. 

2 �  يك�ون إق�رار املتهم عن الواقع�ة إقرارًا قاطعًا، ال حيتمل تأويله مدع�اًم باألدلة املادية، وذلك 

بقصد الكشف عن احلقيقة، وليس لعلة أخرى. 

3 �  ال جي�وز إك�راه املتهم عىل اإلقرار، وال جيوز عقابه مس�تقباًل عن كذبه في�ه أو كتامنه احلقيقة؛ 

وذل�ك ألن اإلقرار هو التس�ليم بصحة وق�وع الواقعة اإلجرامية من املق�ر، فال يكون هناك 

نزاع فيام يدعيه املدعي، وال جمال إذن لإلثبات.

أوجه الشبه واالختالف مع الدراسة احلالية : 

ركزت الدراسة السابقة عىل جريمة تعذيب املتهم فيام يتعلق باالعرتاف، وتطبيقها عىل النظام 
الس�عودي، بينام تذهب هذه الدراس�ة جلوانب أشمل س�واء فيام يتعلق باملصادر القانونية لتحريم 

التعذيب، أو آليات املقاومة، أو التحديات التي تواجه استمرار التعذيب، أو سبل الوقاية.
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الدراسة الثالثة: 

عنواهنا: التعذيب واملعاملة املهينة بكرامة اإلنسان يف الرشيعة اإلسالمية، والقانون الوضعي. 

إع�داد الباح�ث: ع�ادل حممد التوجيري، رس�الة ماجس�تري مقدمة إىل جامعة ناي�ف العربية 
للعلوم األمنية، رسالة غري منشورة، عام 2٠٠6م . 

منهج الدراسة: اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليي املقارن. 

أهداف الدراسة : 

1 �  وص�ف خمترص لإلطار الع�ام حلظر التعذيب، ورضوب املعاملة الالإنس�انية، أو احلاطة من 

كرامة اإلنسان ف الرشيعة اإلسالمية، والقانون الدويل، والدساتري املختلفة. 

2 �  بيان العقوبات الرشعية، والوضعية املس�تمدة من الرشيعة اإلس�المية، والقوانني الوضعية، 

واملواثيق الدولية التي تفرض عىل الذين يامرسون التعذيب من منسويب أجهزة الدولة. 

3 �  بيان الس�لطات املختصة بمنع التعذيب، واملعاملة الالإنس�انية، واحلاطة من كرامة اإلنس�ان 

س�واء كان�ت قضائية أو إداري�ة، أو ترشيعية والتي هلا الوالية القضائي�ة فيام يتعلق باألحكام 

التي تثريها اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب لعام 4891م. 

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :

1 �   تدوي�ل حق�وق اإلنس�ان، وعّده�ا من االلتزام�ات الدولية بموجب ميث�اق األمم املتحدة، 

وص�دور العدي�د من الوثائق الدولي�ة حلقوق اإلنس�ان بصيغة إعالن�ات، واتفاقيات دولية 

ووضع قيوٍد موضوعية عىل سيادة الدولة املطلقة ف إصدار القوانني، وتطبيقها بدءًا بالدساتري 

الوطنية التي تأثرت معظمها باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

2 �  إن طبيعة نظام وإجراءات العدالة اجلنائية ف اإلسالم تصب ف اجتاه العدالة والتجرد، ومن 

املؤك�د أن ه�ذا النظام كان ف امل�ايض، وال يزال اليوم قادرًا عىل تقدي�م العدالة، والضامنات 

الدقيقة لكفالة إجراء حماكمة عادلة، كام تنص عليه اتفاقيات احلامية الدولية حلقوق اإلنسان، 

وجتريم تعذيبه. 
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3 �  سلكت معظم الترشيعات اإلجرائية خاصة ف الدول اإلسالمية هنج الرشيعة اإلسالمية ف 
جتريم التعذيب، واملعاملة املهينة، واحلاطة من كرامة اإلنسان، فقررت أن للمترر أن يلجأ 
إىل القضاء اجلنائي مبارشة طالبًا توقيع العقوبة قانونًا عىل اجلاين، ف مقابل ذلك تؤيد السلطة 
املطلقة للدولة املرؤوسني من موظفيها ف مبارشة أعامل التعذيب، واالنتهاكات املامثلة هلا ف 

إحكام سيطرهتا عىل زمام البالد، وكأداة إلسكات كل من يعارضها. 

أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة احلالية :

تتش�ابه مع الدراس�ة احلالية ف تناوهل�ا للتعذيب من منظور رشع�ي، وف القانون الوضعي، 
وختتلف الدراس�ة احلالية بتناوهلا املوضوع بش�كل أش�مل، وأوس�ع من خالل حماور عّدة منها: 
التط�رق للمصادر القانونية الدولية، واإلقليمية، والوطنية من جانب، وآليات املقاومة، والقيمة 
القانونية من جانب آخر، وحتليل اجلهود الدولية ف جمال جتريم التعذيب بني النصوص، والواقع 
م�ن جانب ثال�ث، والتط�رق للتحديات التي تواج�ه مناهض�ة التعذيب، وأخريًا تناول الس�بل 
الوقائية للحّد من التعذيب، الس�يام بعد املصادق�ة عىل البوتوكول االختياري التفاقية مناهضة 
التعذي�ب، وال�ذي يركز عىل التدابري الوقائية، وإنش�اء عالقة تكاملية بني آلي�ات املراقبة الدولية 

والوطنية. 
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الفصل الثاين
نظرة يف ممارسات التعـذيب
 وسائر املعامالت املحظورة
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الفصل الثاين
نظرة يف ممارسات التعذيب وسائر املعامالت املحظورة

ُتعد جريمة التعذيب اعتداء صارخًا عىل السالمة اجلسدية لإلنسان، وهي ظاهرة قديمة ومل 
تكن مقيدة بمكان، أو زمان معني، فقد أظهرت عدة مؤرشات عدم وجود نظام سيايس يف العامل 

حمصن ضد التعذيب. 

وعىل ذلك، فقد ش�هد الع�امل مراحل متطورة كثرية يف طريق املحافظة عىل حقوق اإلنس�ان 
وحريات�ه، ومناهض�ة تعذيبه، ومفه�وم التعذيب أخذ ُبعدًا قانونيًا أكثر وضوحًا مع تزايد نش�اط 
وفاعلية احلركة الدولية الداعية إىل احرتام حقوق اإلنس�ان، الس�يام بعد الفرتة التي أعقبت إهناء 
احل�رب العاملية الثانية، وظه�ور منظمة األمم املتحدة التي ركز ميثاقها عىل جوانب مهمة، تتعلق 

باحلقوق واحلريات، ونتناول هذا الفصل يف املباحث التالية:  

2 . 1 مفهوم جريمة التعذيب .

2 . 2  اجلذور التارخيية، والبعد الزمني للتعذيب.

2 . 3  دوافع التعذيب وأساليبه.

2 . 4  نطاق جريمة التعذيب .

2 . 1 مفهوم جريمة التعذيب

ويشتمل عىل أربعة مطالب:

2 . 1 . 1  تعريف التعذيب يف الفقه، واجتهادات الفقهاء.

2 . 1 . 2  تعريف التعذيب يف املواثيق، واإلعالنات، واالتفاقيات الدولية واإلقليمية. 

2 . 1 . 3  رؤية نقدية للتعريفات املتعلقة بالتعذيب. 

2 . 1 . 4 التمييز بني التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة املحظورة .
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2 . 1 . 1تعريف التعذيب يف الفقه، واجتهادات الفقهاء

الفرع األول: تعريف التعذيب يف اللغة

باستقراء كتب اللغة، نجد أن كلمة »عذب« تأيت بمعان ّعدة: 

»فق�د ق�ال ابن ف�ارس: )ع�ذب( العني وال�ذال والباء أص�ُلٌ صحيح، لكن كلامت�ه ال تكاد 
تنقاس، وال يمكن مجعها إىل يشء واحد. 

َفُعذَب املاء َيعُذُب ُعًذَوبًه فهو َعْذٌب: طيب ، وأعَذَب القوم، إذا عُذب ماؤهم. واستعذبوا، 
إذا استقوا ورشبوا َعذْب�ًا )1( .

وأيض�ًا وردت: » أع�ذب عن ال�يء: امتنع. وأعذب غ�ريه: منعه، فيكون الزم�ًا وواقعًا، 
َب.  واس�تعذب عن اليء: انته�ى. وعذب عن اليء وَأْعَ�ذَب واْس�َتْع�َذَب: ُكُل�هُ َكفَّ وَأرْضَ

وَأْعَذبُه َعْنُه: َمَنَعُه. وُيقاُل: َأْعِذْب نفسك عن كذا، أي أْظِلُفها عنه« )2(. 

َبُه: أوقع به العذاب والس�وط: جعل ل�ه عالقة واليء:  وم�ن جان�ب آخر تأيت معن�ى » عذَّ
حبسه وفالنا وغريه عن اليء: منعه والَعَذاب: كل ما شق عىل اإلنسان ومنعه عن مراده«)3(.

َبه َتْعذيبًا: َمَنَعُه وَفطمتُه عن األْمِر ، وُكلَّ َمْن َمَنْعَتُه  » وَعَذَب�ه َعْن�ُه َعْذبًا، وَأْعَذَبُه إِْعذابًا، وَعذَّ
ْبّتُه« )4(. َشَيئًا ، فقد أْعَذبَتُه وَعذَّ

وأخي��رًا وردت بمعن�ى: » النك��ال والعق�وب�ة« )5(، يق�ول عز وج�ل :﴿ َوَلَق�ْد َأَخْذَناُهْم 
بِاْلَع�َذاِب ...﴿٧٦﴾ )املؤمن�ون(. ومم�ا س�بق فالذي يعنينا يف ه��ذه الدراس��ة أن التعذيب هو 

النكال والعقوبة واملنع والفطم.

 ) 1( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج4، ص259 .
 ) 2( ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج2، ص100؛ الزبيدي،: تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع 

سابق، ج2، ص210 . 
 ) 3( أبو حاقة، أمحد: معجم النفائس الوسيط، مرجع سابق ، ص ٧9٧ .

 ) 4( ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج9، ص100.
 ) 5( املرجع السابق، ج9، ص101.
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الفرع الثاين: تعريف التعذيب يف الفقه اإلسالمي: 

مل ي�ورد علامؤن�ا القدام�ى تعريفًا جامعًا للتعذي�ب يف مدوناهتم وكتبه�م؛ وذلك ألن املعاين 
واضحة جليلة يف أذهاهنم، سائلة عىل ألسنتهم وأقالمهم، ومن جانب آخر فاملعنى االصطالحي 
ال خي�رج ع�ن املعنى اللغ�وي)1(. » فالعذاب هو األمل املس�تمر، واألمل قد يكون مس�تمرًا، أو غري 

مستمر، وعىل هذا فالعذاب أخّص من األمل ، فلكل عذاب أمل، وليس كل أمل عذاب. 

وينقس�م اإليالم باعتبار حمله إىل قس�مني: إيالم جس�دي: وهو الواقع ع�ىل جزء من أجزاء 
الب�دن، كاإلي�الم احلاصل من الرضب، أو من قطع اليد يف احلد ونحو ذلك، وإيالم نفيس: وهو 

الواقع عىل النفس ال عىل البدن، كاإلخافة والقلق والتوبيخ)2(. 

ويف الفروق أليب هالل العس�كري: الفرق بني العذاب والعقاب: هو أن العقاب ينبني عىل 
االستحقاق، وسمي بذلك ؛ ألن الفاعل يستحقه عىل فعله املعيب ، أما العذاب فيجوز أن يكون 

مستحقًا وغري مستحق)3(. 

وق�د ع�رف الكفوي: الع�ذاب بأن�ه » األمل الثقيل ج�زاء كان أو ال «)4( ، ويس�تنبط من هذا 
التعري�ف أن الس�ابقني من علامء املس�لمني قد أش�اروا إىل أن التعذيب قد حيدث لإلنس�ان ظلاًم 
وعدوان�ًا ع�ىل غري حق، وهبذا نس�تنتج أهنم أدرك�وا قضية التعذيب الذي قد ين�ال بعض الناس 

دون استحقاق.

ومل يّب�وب الفقه�اء باب�ًا ع�ن التعذي�ب، وإن�ام كان�وا يتحدثون ع�ن األلف�اظ ذات الصلة- 
كالعق�اب والتعزي�ر والتأديب والتمثيل واإليالم)5(- وأكثر األلف�اظ القريبة والتي تعّد نوعًا من 

أنواع التعذيب هو اإلكراه، ومن املناسب التوسع فيه. 

) 1( وزارة األوقاف والش�ؤون اإلسالمية الكويتية )1408ه�(: املوسوعة الفقهية، ط2، الكويت: ذات السالسل، 
ج12، ص242.

 ) 2( املرجع السابق، جملد٧، ص240.  
 ) 3( املرجع السابق.

 ) 4( الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى )1419ه�(: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، )مراجعة: 
عدنان درويش  ؛ حممد املرصي( ، ط2، بريوت، لبنان: مؤسسة الرسالة، ص598. 

 ) 5( راجع املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج12، ص242 وما بعدها، ج٧، ص240 وما بعدها.
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حي�ث ُعّرف اإلكراه يف اللغ�ة: الكاف والراء واهلاء أصل صحي�ح واحد، يدل عىل خالف 
الرض�اء واملحب�ة، مأخوذ من الفعل )َكَرَه( ، ويراد ب�ه كل ما أكرهك غريك عليه، بمعنى: أقهرك 

عليه، وأما )الكُرْه( فهو املشقة، ُيقال: قمت عىل ُكْره، أي: عىل مشقة. 

والفرق بني )الَكْرِه( و )الكُره( أن األول هو فعل املضطر، بينام الثاين هو فعل املختار)1(.

وعرف اإلكراه يف االصطالح بتعريفات عديدة: 

فمن املتقدمني عّرفه العيني بقوله: » اس�م لفعل يفعله املرء بغريه، فينتفي به رضاه أو يفس�د 
به اختياره«)2(.

وعند الرسخيس هو: » اسم لفعل يفعله املرء بغريه، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره من 
غري أن تنعدم به األهلية يف حق املكره أو يسقط عنه اخلطاب«)3(.

وعرفه ابن نجيم بأنه: » فعل يفعله اإلنسان بغريه، فيزول به الرضا «)4(.

وعند الشافعي: » اإلكراه أن يصري الرجل يف يدي من ال يقدر عىل االمتناع منه، من سلطان 
أو ل�ص، أو متغل�ب عىل واحد من هؤالء، ويكون املكره خياف خوفًا عليه داللة أنه إن امتنع من 

قول ما أمر به، يبلغ به العذاب املؤمل، أو أكثر منه، أو إتالف نفسه)5(.

وعرفه من املعارصين الزحييل بقوله: » اإلكراه هو محل املستكره عىل أمر يفعله«)٦(.

ويف معج�م لغة الفقهاء بأنه: » هو محل إنس�ان عىل عمل أو ت�رك بغري رضاه، ولو ترك دون 
إكراه ملا قام به ،  وقال بعضهم  فعل يفعله إنسان لغريه « )٧(. 

) 1( القون�وي، قاس�م )140٦ه�(: أنيس الفقهاء يف تعريفات األلف�اظ املتداولة بني الفقهاء، ط1،  جده، اململكة العربية 
السعودية: دار الوفاء للنرش والتوزيع ، ص2٦4 ؛ اجلوهري، إسامعيل بن محاد )1419ه�(: الصحاح، ط1، بريوت، 

لبنان: دار إحياء الرتاث العريب، ج5، ص1٧9٧؛ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج5، ص1٧2. 
 )2 ( العيني، حممود بن أمحد )1411ه�(: البناية يف رشح اهلداية ، ط2، بريوت، لبنان: دار الفكر، ج10، ص43 . 
 ) 3( الرسخيس، شمس الدين أبو بكر )1983م(: املبسوط، ط2، بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية، ج24، ص38.
 )4 ( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم )1422ه�(: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ط1، بريوت، لبنان: دار إحياء 

الرتاث العريب، ج8، ص140 . 
 ) 5( الش�افعي، حممد بن إدريس )141٦ه�(: موس�وعة اإلمام الش�افعي الكتاب األم ، ط1، حتقيق: حس�ون، أمحد 

بدر الدين ، دار قتيبة، كتاب الرهن، باب اإلكراه وما يف معناه، مسألة )105٦2(، ج4، ص299 .
 ) ٦( الزحييل، وهبة )1418ه�(: الفقه اإلسالمي وأدلته، ط4، بريوت، لبنان: دار الفكر املعارصة، ج5، ص334٧. 
 )٧ ( قلعجي، حممد رواس؛ قنيبي، حامد صادق )1408ه�(: معجم لغة الفقهاء، ط2، بريوت، لبنان: دار النفائس، ص85 . 
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الفرع الثالث: تعريف التعذيب يف الفقه القانوين: 

لق�د كانت هناك بعض املح�اوالت للفقهاء بتعريف التعذيب م�ن بينهم Duffy الذي يرى 
بأن التعذيب: يعني املعاملة الالإنسانية التي احتوت عىل املعاناة العقلية، أو اجلسدية التي ُتفرض 
بقص�د احلصول عىل املعلوم�ات، أو االعرتافات، أو لتوقيع العقوب�ة، والتي تتميز بحالة خاصة 

من اإلجحاف والشدة )1(. 

وم�ن خالل تعريف Duffy يالحظ أنه اس�تقى تفس�ري املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان 
اخلاص بالتعذيب، والتي نصت: بأنه املعاملة الالإنسانية املتعمدة التي تسبب معاناة جسيمة جدًا 
أو غليظة، وهي تتصف بفظاعة خاصة، وبنّي أغراضه، إال أنه يؤاخذ عليه أنه حرص األغراض، 

ومل يرش للرابطة الرسمية للمعِذّب . 

كام عرفه Veron بأنه: »أعامل العنف الش�ديدة اجلس�امة التي تقع اعتداء عىل سالمة املجني 
عليه، دون أن يتوفر لدى اجلاين نية إزهاق روحه« )2(.

وُيالح�ظ عىل هذا التعريف أن�ه اكتفى باألعامل املادية لتقع جريمة التعذيب دون اإلش�ارة 
للتعذيب املعنوي الذي ربام يكون أثره أش�د، ورضره أنكل، » ولكن من حس�نات هذا التعريف 
أنه مل يقرص التعذيب عىل باعث أو غاية معينة، مما جيعل اجلريمة تتحقق بمجرد توفر القصد العام 

دون القصد اخلاص«  )3(.

وعرفه املال بأنه جيب أن يش�مل كل إيذاء جس�يم، أو ترصف عنيف وحي وقع عىل املتهم 
أساسًا هبدف تسبيب العناء له حلمله عىل االعرتاف«)4( .

(1) Duffy P.J. (1983). (Definitions of terms used in article of the European convention on human 
rights int. comp .L.Q, vol 32, April. p517.

 ) 2( أب�و الع�ال، حمم�د )199٧م(: االجتاهات احلديثة يف قانون العقوبات الفرنيس، جمل�ة العلوم القانونية واألمنية، 
ع1، القاهرة، ص90 ، نقاًل عن:

 Michel veron (1996) et doyen honoraire› droit penal special› 5e eclition mise ajour au 1er    
 janvier.p.31

 ) 3( الغ�زال، عب�د احلكيم ذنون )200٧م(: احلامية اجلنائية للحريات الفردية، دراس�ة مقارنة، ط1، اإلس�كندرية، 
مرص: منشأة املعارف ، ص21٧ . 

 )4 ( املال، سامي صادق: اعرتاف املتهم ، مرجع سابق، ص402 . 
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ويالحظ أنه أدخل يف التعريف كلامت حتتاج إىل بيان مثل: جسيم � عنيف � وحي، كذلك 
ق�رص التعذي�ب عىل املتهم، حم�ددًا اهلدف من�ه، ومل يتطرق للتعذي�ب املعنوي، وكذل�ك الرابطة 

الرسمية للمعِذّب .  

وعرف�ه خلي�ل: بأنه » اإليذاء البدين س�واء كان ماديًا أو نفس�يًا، وأيًا كانت درجة جس�امته، 
وهكذا فإنه يندرج حتت صور التعذيب الرضب، واجلرح، والقيد باألغالل، والتعريض للهواء، 

واحلرمان من الطعام أو من النوم، وغري ذلك«  )1(.

وق�د أج�اد الفقيه القانوين بذكر اإليذاء املادي والنفيس؛ إال أنه أش�ار إىل جس�امة الفعل أيًا 
كانت، وهذا خيالف التوجه الدويل الذي وضع درجة املعاناة والشدة مقياسًا للتمييز بني التعذيب، 
وغريه من رضوب املعاملة املحظورة، إضافة إىل عدم إشارته للرابطة الرسمية للمعِذّب، كذلك 

مل يتطرق ألغراض التعذيب.  

وعرفه احلسيني: بأنه كل اعتداء أو إيذاء يقع من املوظف، أو املستخدم العمومي عىل جسم املتهم؛ 
حلمله عىل االعرتاف سواء كان هذا االعتداء أو اإليذاء ماديًا أو معنويًا جسياًم أو غري جسيم«)2(.

وبالنظر يف هذا التعريف نجد أن احلسيني قد أحسن حني أشار إىل التعذيب املادي واملعنوي 
وما يقوم به املوظف، إال أنه يؤخذ عليه أنه قرص غايته عىل احلصول عىل اعرتاف من املتهم، وهو 
رم لذاته ال بوصفه أو تقييده، س�واء أدى إىل احلصول  أمر ال يمكن التس�ليم به؛ ألن التعذيب جُمَّ

عىل القصد من إيقاعه أو مل يؤد.

وعرفه أبو عامر بقوله: »إن مفهوم التعذيب ال يتوقف عىل نوعه، وإنام يتوقف عىل جسامته 
ف�ال يدخ�ل يف مضمون التعذيب إال اإليذاء اجلس�يم، أو الترصف العني�ف أو الوحي، وتقدير 
جس�امة اإليذاء، وعنف الترصف ووحش�يته مس�ألة موضوعية مرتوكة لقايض املوضوع يف كل 

حالة عىل حدة  )3(.

)1( خليل، عديل : اعرتاف املتهم، مرجع سابق ، ص42 . 
 )2 ( احلسيني، عمر الفاروق )1994م(: تعذيب املتهم حلمله عىل االعرتاف، ط2، القاهرة، مرص: ، ص42. 

 ) 3( أب�و عام�ر، حممد زكي )19٧9م(: احلامية اجلنائية للحريات الش�خصية، ط1، اإلس�كندرية، مرص: دار منش�أة 
املعارف ، ص58 .
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وهن�ا مل يتطرق للتعذيب البدين والعقيل والش�دة، وال إىل صف�ة املوظف احلكومي، وأحس 
حين�ام وصف التعذيب باجلس�امة، وأن أمر تقدي�ره ملحكمة املوضوع تس�تخلصه من ظرف كل 

دعوى مستقلة. 

ومما س�بق يتضح أن بعض فقهاء القانون اش�رتط يف التعذيب صفة اجلسامة كام يف التعريف 
األول والثاين، والبعض مل حيدد أي درجة للجسامة كام يف التعاريف األخرى )1(.

ومما تقدم يرى الباحث أن التعذيب هو كل فعل متعمد حُيْْدث إيذاء جس�ياًم ماديًا أو معنويًا 
من رجل السلطة العامة ضد أي شخص من األشخاص ألي غرض كان .

وعىل هذا فإن العنارص التي جتعل من الفعل تعذيبًا هي: 

1 �  أن يشكل الفعل املتعمد اعتداًء جسياًم سواء كان ماديًا أو معنويًا. 

2 � أن يتصف الفعل املتعمد باجلسامة والشدة؛ لتمييزه عن سائر املعامالت املحظورة. 

3 �  أن يقع الفعل من رجل السلطة العامة. 

4 �  أن يكون وراء التعذيب هدف مبتغى لتحقيقه. 

وهبذا يكون التعريف قريبًا من التعريف الدويل التفاقية مناهضة التعذيب، والتي كان هناك 
حماولة من الباحث لصياغته بصورة خمترصة وشاملة. 

) 1( استقرت حمكمة النقض املرصية عىل عدم اشرتاط درجة معينة من اجلسامة يف التعذيبات البدنية ، انظر: هرجة، 
مصطف�ى جم�دي )1991م(: التعليق عىل قانون العقوبات يف ضوء الفق�ه والقضاء، ط1، ص٦40 ، نقض 15 
ديس�مرب 194٧م، جمموع�ة القواع�د القانوني�ة، ج٧، رق�م 452، ص418 ؛ نقص 22 نوفمرب س�نة 1949م، 
جمموع�ة أح�كام النق�ض ، الس�نة األوىل ، رق�م 32، ص8٧ ، وهبذا قض�ت حمكمة النقض املرصية اس�تنادًا إىل 
ن�ص امل�ادة )12٦( عقوب�ات، والت�ي مل ترصح بدرج�ة معينة من اجلس�امة، وتقدير ذلك إىل حمكم�ة املوضوع. 
وجيب التنويه بأن حمكمة جنايات طنطا عرفت التعذيب بأنه: اإليذاء القايس العنيف الذي يفعل فعله ويفت من 
عزيم�ة املع�ذب، فيحمله عىل قبول بالء االعرتاف للخالص منه. حمكمة طنطا يف 28 يونيه 192٧م، املجموعة 

الرسمية، السنة 28، رقم 115، ص220.
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2 . 1 . 2 تعريـف التعذيـب يف املواثيق واإلعالنـات واالتفاقيات الدولية 
واإلقليمية

الفرع األول: تعريف التعذيب يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

هي�دف حتري�م التعذيب وغريه م�ن رضوب املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو الالإنس�انية، أو 
املهينة إىل محاية حق اإلنس�ان يف السالمة البدنية والعقلية، ويسعى إليقاف هذه اجلريمة والعمل 

عىل استئصاهلا وصواًل إىل عامل حيقق لإلنسان حقه يف احلياة اآلمنة والكرامة املصانة .
ومن الناحية النظرية حتظر دس�اتري الدول الداخلية إخضاع أي إنسان للتعذيب، أو املعاملة 
املهينة، أو احلاطة من الكرامة اإلنس�انية ، وتعاقب كل من يأتيها ممن يتمتعون بالصفة الرس�مية، 

وتشدد العقوبة يف حال ارتكاب القتل عن طريق التعذيب . 
وع�ىل صعي�د القان�ون الدويل حلقوق اإلنس�ان، كان أول ميث�اق دويل له األفضلي�ة للتأكيد 
عىل هذا احلظر هو اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان يف مادته اخلامس�ة)1(، وتعززت قاعدة حظر 
التعذيب بفضل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية)2( ، بعد أن أكّد عىل عدم إخضاع 
أحد للتعذيب أو للمعاملة أو للعقوبة القاسية أو املهينة)3(، والتي أوجبت عىل الدول أن » تعامل 
مجيع املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية ، حترتم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين«)4( . 
 ومل يتعرض امليثاق أو العهد الدوليان إىل تعريف التعذيب حتى كانت أوىل املعاهدات لتعريف 
التعذيب يف إعالن محاية مجيع األش�خاص من التعرض للتعذيب، وغريه من رضوب املعاملة، أو 
العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة عام 19٧5م، تاله التعريف الدويل يف االتفاقية الدولية 

) 1( ت�م تبن�ي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان من قبل اجلمعية العامة لألمم املتح�دة بالقرار رقم )21٧( ألف )د-
3( يف 1948/12/10م، وي�وم األربع�اء املواف�ق 2008/12/10م، احتفل العامل بالذكرى الس�تني لصدور 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان . انظر: بس�يوين، وآخرون: حقوق اإلنس�ان، مرجع س�ابق، ج1، ص31 وما 
بعدها، وهو منش�ور ع�ىل موق�ع األم�م املتح�دة www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm، ويف موقع 

;www.1.umn.org/arabic/index.htm :مكتبة حقوق اإلنسان بجامعة مينسوتا عىل املوقع
 )2 ( ت�م تبن�ي العه�د ال�دويل للحق�وق املدنية والسياس�ية من قب�ل اجلمعي�ة العامة بالق�رار رق�م )2200( بتاريخ 

19٦٦/12/10م، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 19٧9/3/23م .
 ) 3( املادة السابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية .

 ) 4( املادة العارشة من العهد املشار إليه باملرجع السابق .
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ملناهضة التعذيب عام 1984م، كذلك كان هناك تعريف إقليمي خاص باالتفاقية األمريكية ملنع 
التعذيب والعقاب عليه، واآلن سيتم اإلطالع عىل كل تعريف عىل حدة عىل النحو التايل: 

أواًل: تعريـف التعذيب يف إعالن محاية مجيع األشـخاص من التعـرض للتعذيب وغريه من 
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

يصف إعالن محاية مجيع األش�خاص من التعرض للتعذيب، وغريه من رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو احلاطة من الكرامة اإلنس�انية الذي اعتمدته اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة لعام 19٧5م التعذيب بأنه: » أي عمل ينتج عنه أمل أو عناء شديد، جسديًا كان أو 
عقليًا، يتم إحلاقه عمدًا بشخص ما، بفعل أحد املوظفني العموميني، أو بتحريض منه، ألغراض 
مثل احلصول من هذا الش�خص، أو من ش�خص آخر، عىل املعلومات، أو االعرتاف، أو معاقبته 
عىل عمل ارتكبه، أو يش�تبه يف أنه ارتكبه، أو ختويفه، أو ختويف أش�خاص آخرين، وال يش�مل 
التعذيب األمل أو العناء الذي يكون ناش�ئًا عن جمرد جزاءات مرشوعة، أو مالزمًا هل�ا، أو مرتتبًا 

عليه�ا، يف ح�دود متي ذلك مع القواعد النموذجية ملعاملة السجناء«)1(.
وعىل الرغم من افتقار اإلعالن للقوة امللزمة، ال يستطيع أحد التشكيك فيام له من قوة معنوية 
أو أدبي�ة ، فأكث�ر أنظمة احلكم ممارس�ة للتعذيب ال جت�رؤ عىل االعرتاف بارت�كاب هذه اجلريمة 
رصاحة، نظرًا ملا يرتتب عىل اقرتافه هذا من استنكار وتعذيب دوليني« )2(، وكان لإلعالن أثر يف 

إعداد اتفاقية مناهضة التعذيب. 

ثانيًا : تعريف التعذيب يف االتفاقية األمريكية ملنع التعذيب والعقاب عليه

 صدرت االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان عام 19٦9م، ودخلت حيز التنفيذ عام 19٧8، 
وق�د صدق عليه�ا أكثر من ثلثي الدول األعض�اء يف املنظمة، والبالغ عدده�م )31( دولة، هذا 
وق�د ت�م التوقيع يف مدينة قرطاجنة دي الس أندي�اس الكولومبية يف 1985/12/9م االتفاقية 

األمريكية حلظر التعذيب واملعاقبة عليها، والتي دخلت حيز التنفيذ يف 198٧/2/28م.
) 1( بس�يوين، حمم�ود رشي�ف وآخ�رون : حقوق اإلنس�ان ، مرجع س�ابق، ج1، ص198 وما بعده�ا . كذلك انظر 

www.1.umn.edu.in.humants/arabic038.html :نصوص اإلعالن عىل املوقع
 ) 2( هنداوي، حسام أمحد )199٧م(: التعاون الدويل العام ومحاية احلريات الشخصية، القاهرة، مرص: دار النهضة 

العربية، ص35 . 
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ونصت املادة اخلامسة الفقرة الثانية من االتفاقية األمريكية عىل أنه: » ال جيوز أن يعرض أي 
ش�خص للتعذيب، أو العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وجيب أن يعامل مجيع 

األشخاص املحرومني من حريتهم باحرتام للكرامة املتأصلة يف الشخص اإلنساين« .
وعرفت املادة الثانية من االتفاقية التعذيب بأنه: » يعني أي عمل ينفذ عمدًا ويتم فيه إحلاق 
أمل، أو ع�ذاب جس�دي، أو عقيل بش�خص بقصد إج�راء حتقي�ق جنائي، وكوس�يلة للتخويف، 
وكعق�اب ش�خيص، وكإجراء وقائي، وكعقوبة أو ألي غ�رض آخر. كام جيب فهم التعذيب عىل 
أنه استخدام أساليب ضد شخص هتدف إىل حتطيم شخصية الضحية أو تقليص قدراته اجلسدية، 
أو العقلية، حتى إذا مل تسبب أي أمل جسدي أو عذاب عقيل، وال يشمل مفهوم التعذيب األمل أو 
العذاب اجلسدي، أو العقيل إذا كان مالزمًا أو ناجتًا فقط عن إجراءات قانونية رشيطة أال تشمل 

القيام باألفعال أو استخدام الطرق املشار إليها يف هذه املادة« .
وحس�ب امل�ادة )3( والتي حددت املس�ئولية عن ه�ذه اجلريمة بنصها: » يعد مس�ئواًل عن 

جريمة التعذيب: 

�  العاملون أو املوظفون العموميون الذين يأمرون بحكم عملهم، أو حيرضون أو يدفعون للقيام 

بالتعذيب، أو الذين بإمكاهنم توقيفه ، ويمتنعون عن ذلك«.

�  األش�خاص الذي�ن يأم�رون أو يقوم�ون أو يش�اركون تنفي�ذًا ألوام�ر العامل�ني أو املوظف�ني 

العموميني بأعامل التعذيب.

 وتؤكد كل من املادتني )4و 5( عىل أنه » ال يلغي الترصف تنفيذاً ألوامر املسئول املسئولية اجلزائية« . 

ثالثًا: تعريف التعذيب يف االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب، والعنارص التي يتكون منها

يظ�ل التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب، وغ�ريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة 
القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة لعام 1984م )1(، هو األوس�ع استخدامًا، حيث جاء يف املادة 

األوىل من االتفاقية ما نصه: 

) 1( تم تبني اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار 4٦/39 بتاريخ 1984/12/10م، 
ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 198٧/٧/2٦م . 
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»ألغراض هذه االتفاقية، ُيقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب ش�ديد، جس�ديًا 
كان أو عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما، بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، 
ع�ىل معلومات أو ع�ىل اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل ارتكبه، أو يش�تبه يف أنه ارتكبه هو، أو أي 
شخص ثالث، أو ختويفه، أو إرغامه، هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو 
العذاب ألي سبب من األسباب يقوم عىل التمييز أيًا كان نوعه، أو حيرض عليه، أو يوافق عليه، 
أو يس�كت عنه موظف رس�مي، أو أي ش�خص آخر يترصف بصفته الرس�مية، وال يشمل هذا 
التعريف األمل أو العذاب الناش�ئ فقط عن عقوبات قانونية، أو املالزم هلذه العقوبات، أو الذي 

يكون نتيجة عرضية هلا«)1( .

والتعريف العاملي للتعذيب حيدد أربعة عنارص يلزم توفرها وهي:

1 � إيقاع أمل أو عذاب شديد، وقد يكون جسديًا أو عقليًا يف طبيعته)2(.

2 �  عمل متعمد. 

3 �  لغرض حمدد: مثل احلصول عىل اعرتاف، أو اإلرهاب، أو العقاب، أو التمييز، أو أي نوع .

4 �  بواسطة مسئول رسمي، أو بدرجة من درجات املشاركة الرسمية.

وق�د اق�رتح املقرر اخلاص أن يض�اف إىل هذه العنارص معيار )العجز(، وتنش�أ حالة العجز 
عندما يامرس ش�خص ما، س�يطرة تامة عىل شخص آخر، تكون يف العادة يف حاالت االحتجاز، 
حيث ال يس�تطيع املحتجز اهلرب، أو الدفاع عن نفس�ه، غري أهنا قد تنش�أ أيضًا أثناء املظاهرات 
عندما ال يستطيع شخص ما، مواصلة الصمود يف وجه القوة، كأن يكون مكبل اليدين يف سيارة 
تابع�ة للرشطة مثاًل، وإذا رئي أن أحد الضحايا غري ق�ادر عىل الفرار، أو أكرهته بعض الظروف 

عىل البقاء، يمكن عندئذ اعتبار أن معيار العجز قد حتقق . 

وتعريف التعذيب هبذه الصورة جيعل منه فعاًل رس�ميًا قائاًم عىل القصد إذا تم ممارس�ته من 
قب�ل موظف ع�ام، مثل: املحقق، أو الرشطي، أو الطبيب احلكومي، أو حارس الس�جن، أو أي 

 ) 1( بس�يوين: حق�وق اإلنس�ان، مرجع س�ابق، ج1، ص200 وما بعدها؛ انظر: نصوص ه�ذه االتفاقية عىل املوقع 
www.umn.edu Thumants larab 0039.html

CAT/C/USA/CC/2 2( انظر:مثاًل املالحظات اخلتامية حول الواليات املتحدة )200٦( وثيقة األمم املتحدة ( 
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ش�خص يامرس س�لطة رسمية، أو يترصفون بصفة رس�مية، وبالتايل فإن التعذيب هبذا املعنى ال 
ينطبق عىل املامرسات التي يقوم هبا أفراد عاديون أو عصابات إجرامية. 

ويالحظ يف هذا التعريف ش�موله وش�دة تفصيله، بحيث يتس�ع ليشمل أشكااًل عديدة من 
املعان�اة ذات الطبيع�ة البدنية والنفس�ية)1( ، ويأخذ يف االعتبار مجيع العوام�ل املحيطة بالضحية، 
حي�ث أش�ار إىل أن كل عم�ل ينت�ج عنه أمل فه�و تعذيب، كام أن�ه يدخل فيه التعذي�ب للحصول 
ع�ىل اع�رتاف أو معلومات، والتعذيب للتخويف، والتعذيب بناء ع�ىل التمييز، كام ال يوجد أي 
غموض يف أن التعريف يش�مل التحريض، واملوافقة، والتس�رت، والسكوت من جانب املوظفني 
الرس�ميني، وُيالحظ أن التعريف مل يميز بني التعذيب من جهة، وس�وء املعاملة من جهة أخرى، 
فعىل الرغم من أن االتفاقية تفرد مادة خاصة بتعريف التعذيب؛ إال أن سائر املعامالت املحظورة 
مل تعرفه�ا، ومل تض�ع خطوط�ًا فاصل�ة، ودقيقة ب�ني ما يمكن اعتب�اره تعذيبًا أو خالفه من س�ائر 

املعامالت املحظورة. 

رابعًا: تعريف التعذيب يف إعالن طوكيو 

يعد إعالن طوكيو أهم وثيقة خاصة بأخالقيات مهنة الطب عىل املستوى العاملي، وقد تبنتها 
اجلمعية الطبية العاملية يف مؤمترها التاسع والعرشين يف أكتوبر 19٧5م يف مدينة طوكيو باليابان ، 

ويتضمن اإلعالن ستة مبادئ توجيهية لألطباء بام خيص تعذيب املعتقلني والسجناء )2(. 

وجاء يف تعريف التعذيب بأنه:العقوبة املتعمدة، أو النظامية، أو الوحشية التي يكون قوامها 
األمل اجلسدي أو النفيس، أو أي نوع آخر من أنواع اإلجراءات القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة 
من قبل ش�خص واحد، أو عدة أش�خاص يترصفون بمفردهم، أو وفقًا ألوامر يتلقوهنا من أي 

سلطة، بنية إرغ�ام شخص آخ�ر عىل إفش�اء معلومات أو عىل االعرتاف، أو ألي سبب آخر. 

 ) 1( نتيجة هلذه الشمولية، لقد حاز عىل ثقة فقهاء القانون، وانعكس يف تطبيقات املحاكم الوطنية والدولية عىل حد سواء.
 (2) Geneva oath, see(1985): Amnesty International, Ethical codes and declarations Relevant to

the health professions, AL index: Act 75/01/85, second editions June, p.2.
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الفرع الثاين: تعريف التعذيب يف القانون الدويل اإلنساين 

لقد أصبح مستقرًا اعتبار حظر جريمة التعذيب يف القانون الدويل اإلنساين، وعىل الرغم من 
أن اتفاقيات الهاي ال تتضمن نصوصًا حتظره رصاحة، إال أن هناك بعض من املبادئ التي حتظر 
ارتكاب هذه اجلريمة، وأبلغ داللة عىل ذلك املادة الرابعة املتعلقة بوجوب معاملة أرسى احلرب 
معامل�ة إنس�انية، وتعّد ه�ذه اللوائح بمثابة أول حماول�ة لتدوين قواعد القانون الدويل اإلنس�اين 
الذي يتكون من جمموع األحكام القانونية الدولية التي تكفل احرتام الفرد يف املنازعات املسلحة. 
وحتظ�ر اتفاقيات جنيف األربع لع�ام 1949م التعذيب رصاحة ، والتي توجب عىل الدول 
األط�راف فيه�ا عقوب�ات فعالة عىل األش�خاص الذي�ن يقرتفون خمالف�ات خطرية، وم�ن بينها 

التعذيب أو املعاملة الالإنسانية )1(.
وألمهي�ة ع�دم جّر الش�عوب للتعذيب إب�ان النزاع�ات املس�لحة، فقد أك�د الربوتوكوالن 
اإلضافي�ان تأكيد هذا احلظر، حي�ث حتظر املادة )11( من الربوتوك�ول األول واملادة 2/5/ه� 
م�ن الربوتوكول الثاين املس�اس بالصحة والس�المة البدنية، والعقلية لألش�خاص الذين هم يف 

قبضة العدو، أو يتم احتجازهم أو اعتقاهلم أو حرماهنم من احلرية)2(. 
وبموجب الربوتوكول األخري، الذي يطور ويكمل املادة الثالثة املش�رتكة يف اتفاقيات جنيف 
األرب�ع، فإن بعض األعامل، ومن بينها املعاملة القاس�ية كالتعذيب، أو التش�ويه، أو أية صورة من 
صورة العقوبات البدنية، وانتهاك الكرامة الش�خصية، وبوجه خاص املعاملة املهينة، واملحطة من 
قدر اإلنسان حمظورة حااًل ومستقباًل ، ويف كل زمان ومكان، ويظهر ذلك التأكيد يف املادة الرابعة. 

أواًل:تعريف التعذيب يف النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية 

أنش�أ نظ�ام روما األس�ايس املعتم�د يف 1998/٧/1٧م املحكم�ة اجلنائي�ة الدولية ملحاكمة 
األف�راد املسئولني ع�ن أفعال اإلبادة اجلامعية، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب )3(، 

) 1( املادة )٦0( من االتفاقية األوىل ، و50 من الثانية ، و130 من الثالثة، و14٦، 14٧ من الرابعة .
 Derby, Daniel H,(1999): Torture in, International criminal law vol (1) Bassioni, M. Cherif )2(

translational publishers inc New York. P.115
) A / CONF.183 / 9( انظر: القرار رقم )3 (
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وهلذه املحكمة اختصاص النظر يف قضايا إدعاء وقوع التعذيب، إما ضمن جريمة اإلبادة اجلامعية، 
أو بوصفه جريمة مرتكبة ضد اإلنس�انية، وذلك إذا كان التعذيب جزءًا من اعتداء واس�ع النطاق 
أو منهج�ي، أو بوصفه جريمة حرب يف اتفاقيات جنيف لعام 1949م، ويعّرف التعذيب يف نظام 
روما األس�ايس للمحكمة اجلنائية الدولية جريمة التعذيب يف املادة الس�ابعة اخلاصة باجلرائم ضد 
اإلنس�انية  يف فقرهتا الثانية بند )ه�( بأنه: » تعمد إحلاق أمل ش�ديد أو معاناة ش�ديدة، س�واء بدنيًا أو 
عقليًا بش�خص موجود حتت إرشاف املتهم أو س�يطرته، ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو معاناة 

ينجامن فحسب عن عقوبات قانونية، أو يكون جزءًا منها، أو نتيجة هلا«.

ومن خالل التعريف يتضح أن القانون الدويل اإلنس�اين يعتمد تعريفًا خيتلف عن التعريف 
ال�دويل التفاقي�ة مناهض�ة التعذيب، من حيث عدم اقتضائه اش�رتاك ش�خص يت�رصف بصفته 

الرسمية لتوضيح العمل الذي ُيقصد منه إحلاق أمل أو عذاب شديد بأنه تعذيب.

ثانيًا: تعريف التعذيب يف املحكمة اجلنائية يف يوغسالفيا السابقة

جاء تعريف التعذيب يف املحكمة اجلنائية يف يوغسالفيا السابقة يف قضية Furndziga كالتايل:

1 �  التعذي�ب هو إخضاع ألمل ش�ديد أو معاناة ش�ديدة، جس�دية أو عقلية س�واء ت�م بالفعل أو 
باالمتناع عن الفعل. 

2 �  جيب أن يكون هذا الفعل أو االمتناع متعمدًا. 

3 �  جي�ب أن يك�ون اهلدف من وراء هذا الفعل أو االمتناع ع�ن الفعل احلصول عىل معلومات، 
أو اعرتاف، أو العقاب، أو التخويف، أو اإلذالل، أو إكراه الضحية، أو شخص آخر، أو أن 

يتم عىل أساس متييزي ضد الضحية أو شخص ثالث، مهام كان أساس هذا التمييز.

4 �  جيب أن يرتكب الفعل، أو االمتناع عن الفعل بنزاع مسلح. 

5 �  جيب أن يكون شخص واحد عىل األقل من املتورطني يف التعذيب مسئواًل رسميًا)1(.

 Jones John R.W.D. the practice of the international criminal tribunals for the former  )1(  
Yugoslavia and Rwanda op.cit,p.p.116-117.
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ثالثًا: التعذيب يف مواثيق املحاكم اجلنائية الدولية 

 من خالل اس�تقراء نصوص ميثاقي نورمربغ وطوكيو مل يكن هناك وجود لتعريف جريمة 
التعذيب رغم الفظائع املرتكبة من قبل النازيني واليابانيني خالل احلرب العاملية الثانية. 

»وق�د عال�ج القانون رق�م )10( ملجلس الرقاب�ة عىل أملانيا ه�ذه الثغرة القانونية باإلش�ارة 
للتعذيب رصاحة يف مادته الثانية، مس�تندًا إىل حمكمة نورمربج، والتي أدرجت جريمة التعذيب 
يف األفع�ال الالإنس�انية، هذا إضافة الس�تناد احللفاء إىل احلظر الرصي�ح للتعذيب يف تقرير جلنة 

املسئوليات لعام 1919م يف أعقاب احلرب العاملية األوىل«)1( . 

2 . 1 . 3 رؤية نقدية للتعاريف املتعلقة بالتعذيب

الفرع األول: تقييم التعاريف املتعلقة بالتعذيب 

لق�د كان هن�اك حماوالت للفقه�اء القانونيني بوضع تعريف حمدد للتعذيب س�واء يف الفقه، 
أو االتفاقيات الدولية واإلقليمية ،س�عيًا لتحديد مصطلح جيري التمييز بينه، وبني مصطلحات 
أخرى، ربام ختتلف عنه يف الدرجة، والقسوة ،وسوف نستعرض تلك اآلراء مبدين وجهة النظر 

حياهلا عىل النحو التايل:

أواًل :تقييم تعاريف الفقه القانوين للتعذيب 

كان التعري�ف الفقه�ي القان�وين خمتلف�ًا من فقي�ه آلخر، وذلك حس�ب رؤي�ة، وتوجه كل 
واحد، ونظرته للجريمة، فالبعض اشرتط صفة اجلسامة والشدة )2(، وآخرون مل يولوا الشدة أي 
معيار)3(، والبعض اكتفى باألعامل املادية، وأغفل التعذيب املعنوي )4(، ويالحظ أن البعض قرص 

)1( زنايت، عصام حممد )1998م(: محاية حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة، القاهرة، مرص: دار النهضة العربية، 
Derby, Daniel H., op. cit, p.740 :ص1٦1. وكذلك انظر

 ) 2( انظر: تعريف الفقيه:  Veron  واملال.
 ) 3( راجع تعريف كاًل من الفقهاء: خليل واحلسيني وأبو عامر. 

Veron  :4( راجع تعريف الفقيه ( 
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رم لذاته ال بوصفه  غايته عىل اعرتاف من املتهم، وهو أمر ال يمكن التس�ليم به؛ ألن التعذيب جُمَّ
أو تقييده، وأيضًا القليل الذي أش�ار للرابطة الرسمية للمعِذب، كذلك أغفل معظمهم اإلشارة 
إىل ع�دم انطب�اق التعذيب لآلالم اجلس�دية واملعنوي�ة النامجة عن اجل�زاءات القانونية املرشوعة، 
لذلك كان من املناسب عند صياغة أي تعريف شموله عىل العنارص التالية )األمل الشديد جسديًا 

أو عقليًا � القصد � الغرض � ضلوع الدولة( . 

ثانيًا : تقييم تعريف االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب لعام 1984م 

يف البداي�ة مل تك�ن صياغ�ة التعريف الدويل باألمر اليس�ري، إذ ُبذلت جه�ود كبرية حتى يصل 
هلذا التعريف املتفق عليه، والذي يضفي عليه صفة الش�مولية، فجميع الوثائق التي تم تبنيها عىل 
الصعيدين الدويل واإلقليمي، تتضمن حظرًا رصحيًا جلريمة التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ولكن مل تتضمن أيًا منها تعريفًا رصحيًا له، وأول من أعطى تفسريًا 
لتعريف التعذيب، اللجنة األوروبية حلقوق اإلنس�ان يف قضية Greekcase يف 5 نوفمرب 19٦9م، 
أثن�اء حماولتها تفس�ري املادة الثالثة م�ن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان، حيث قالت: إن كلمة 
تعذيب تس�تخدم عادة لوصف معاملة غري إنس�انية، والتي هلا هدف كاحلصول عىل معلومات، أو 

اعرتافات، أو إيقاع عقوبة، وهي بشكل عام شكل متفاقم من املعاملة غري اإلنسانية)1(. 

ف�ال يوج�د تعريف هلذه اجلريمة س�واء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان ، أو العهد الدويل 
اخل�اص باحلق�وق املدنية والسياس�ية ، أو جمموعة املبادئ املتعلقة بحامية مجيع األش�خاص، الذين 
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، وإعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء 
القرسي، أو اتفاقية حقوق الطفل، أو اتفاقيات الهاي، أو اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م. 

ومن خالل استعراض التعريف الدويل نلمح النقاط التالية: 

1 �  عن�د تبني اتفاقية األم�م املتحدة ملناهضة التعذيب، وغريه م�ن رضوب املعاملة، أو العقوبة 
القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهين�ة كان التعذيب حمرمًا قبل ذلك بمقت�ى القانون الدويل، 
وكان الغ�رض م�ن االتفاقية تعزي�ز التحريم بإج�راءات حمددة وقائي�ة وعالجية، وبكلامت 

( 1) year book of the European convention on human rights. 1969.p.1.
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اجلمعي�ة العمومي�ة لألمم املتح�دة، لتحقيق أش�د فعالي�ة للتحريم احلايل بموج�ب القانون 
الدويل، والوطني ملامرس�ة التعذيب، وغريه من املعاملة، والعقوبة القاس�ية، أو غري اإلنسانية 

أو املهينة )1(.

2 �  مما زاد من قوة التعريف الدويل اعتامده عىل العنارص الرئيسية التالية: 

أ �  العنرص املادي: هو األمل الثقيل أو املعاناة الشديدة. 

ب �  عن�رص التعم�د: جيب أن تتم ممارس�ته عمدًا وهلدف معني، ولك�ن قائمة األهداف غري 
حمصورة.

ج �  عنرص مرتكب اجلريمة املخول: أن يلحق مثل هذا األمل أو العذاب من قبل أو بتحريض، 
أو بموافقة ، أو س�كوت موظف رس�مي، أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية.
وم�ن وجهة نظ�ر االتفاقية الدولية، ال يمك�ن احلديث عن تعذي�ب إال إذا توفرت هذه 

املقومات الثالثة. 

3 � ال يش�ري التعريف إىل أنامط حمددة من س�وء املعاملة ، وال يعطي قائمة باألساليب املحظورة؛ 
ألن�ه م�ن الصعوبة بمكان وضع تع�داد لألفعال التي يمكن أن تندرج حت�ت التعذيب، وإن 

كان من املمكن ذكرها عىل سبيل املثال. 

4�  من خالل اس�تقراء الترشيعات والدس�اتري الوطنية، يالحظ أن األغلبية منها مل تضع تعريفًا 
جامعًا مانعًا للتعذيب، فمجال التعريف حمدود، فهو عىل سبيل املثال ال يشمل بشكل رصيح 
التعذي�ب املعنوي، وهن�اك مدد تقادم صغ�رية، والعقوبات التي حيدده�ا القانون غري كافية 
بش�كل واضح،  فالبعض اس�تقى التعري�ف الدويل -اتفاقية مناهض�ة التعذيب-،  والبعض 
ت�رك ذلك ملحكمة املوضوع تس�تخلصه م�ن ظروف الدعوى، كذلك ع�ربت جلنة مناهضة 
التعذي�ب املنبثق�ة من اتفاقي�ة مناهضة التعذيب يف مناس�بات متع�ددة يف أن يكون التعريف 

املحيل � متامشيًا أو يتقيد � حرفيًا مع تعريف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب  .

www.  1( رويل، سري ناجيل؛ ومات بوالرد، ترمجة الغول، نعيم: جتريم التعذيب موجود عىل اإلنرتنت عىل املوقع (
alftoday.info
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5 �  حرمت االتفاقية مجيع أشكال املسامهة اجلنائية األصلية والتبعية ملامرسات التعذيب، وميزت 
بني التعذيب، وبني غريه من رضوب املعاملة القاسية، أو الالإنسانية ، أو احلاطة من الكرامة 
باختالف درجة املعاناة ، وهي مس�ألة نس�بية مرتوكة لقايض املوضوع عىل ضوء ظروف كل 

قضية عىل حدة. 
٦� تعري�ف االتفاقي�ة الدولي�ة، وإع�الن محاية األش�خاص م�ن التعرض للتعذي�ب، وغريه من 
رضوب املعاملة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة متشابه إىل حد كبري، حيث يالحظ عليهام: 

أ �  التوسع يف التعذيب ليشمل التعذيب املادي واملعنوي. 
ب �  ع�دم قرص غايته عىل احلص�ول عىل االعرتاف؛ ألن فعل التعذيب يقع بمجرد حصوله 

واقرتافه، أي أن التعذيب جمرم لذاته ال بوصفه أو تقييده. 
ج �  توس�يع نط�اق املس�امهة اجلنائية لتش�مل الفاع�ل واملحرض، وكل م�ن يوافق عىل فعل 

التعذيب، أو يسكت عنه. 

ثالثًا: تقييم تعريف جريمة التعذيب يف نظام املحكمة اجلنائية الدولية 

عن�د التدقي�ق يف تعري�ف جريم�ة التعذي�ب وفق نظ�ام املحكمة اجلنائي�ة الدولي�ة يف مادته 
الس�ابعة/ الفقرة الثانية/ ه� بام نصه: » يعني التعذيب تعمد إحلاق أمل ش�ديد أو معاناة ش�ديدة، 
س�واء بدنيًا أو عقليًا بش�خص موجود حتت إرشاف املتهم أو سيطرته، ولكن ال يشمل التعذيب 

أي أمل أو معاناة ينجامن فحسب عن عقوبات قانونية، أو يكون جزءًا منها أو نتيجة هلا«.

فهذا التعريف يعد تغيريًا جذريًا للمفهوم التقليدي جلريمة التعذيب، حيث ال يقيد تعريف 
التعذيب بام يرتكب عىل يد املوظفني الرس�ميني، أو بتحريض، أو مباركة منهم عىل غرار ما كان 

عليه احلال يف تعريف اتفاقية عام 1984م. 

» وهكذا يمكن أن يندرج يف مفهوم التعذيب باعتباره جريمة ضد اإلنسانية األفعال املرتكبة 
م�ن قب�ل وحدات خاصة، أو مجاعات، أو منظامت إرهابية، أو إجرامية أو أفراد عاديني ما دامت 

ترتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي«  )1(.

(1) Byrnes, Andrew, tourture other offences, op. cit.p./234        
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رابعًا: تقييم تعريف اتفاقية الدول األمريكية 

لق��د كانت صياغ�ة تعريف التعذيب الوارد يف اتفاقية الدول األمريكية موفقًا للغاية حيث 
ح بعض األمور منها:  وضَّ

1 �  رضورة أن يكون هذا العمل متعمدًا وينجم عنه أمل جسدي، أو عقيل.

2 �  توضي�ح املقصود من التعذيب، وختم�ه بعبارة » ألي غرض آخر«؛ وذلك لتفادي أغراض 
قد تطرأ مستقبلية مل ُينوه عنها يف التعريف. 

3 �  توضيح أهداف التعذيب التي منها حتطيم شخصية الضحية، أو تقليص قدراته اجلسدية أو 

العقلية. 

ويالحظ عليه عدم اإلشارة للرابطة الرسمية للمعِذّب.

الفرع الثاين: االنتقادات املوجهة للتعريف الدويل والرد عليه: 

رغ�م اجله�ود الكبرية املبذولة يف صياغ�ة االتفاقية الدولية ملناهض�ة التعذيب، إاّل أن بعض 
نصوصه تعرضت لالنتقاد من الفقهاء، ولعل أبرز تلك االنتقادات: 

1 �  ذكرت املادة املتعلقة بالتعريف لألمل دون حتديده بدقه حيث وضحت أن التعذيب أي عمل 
ينت�ج عنه أمل أو عذاب ش�ديد، جس�ديًا كان أم عقليًا، وجتاهلت ح�االت أخرى حيدث فيها 

التعذيب مثل: إساءة استعامل علوم الصيدلة، والوضع يف املؤسسات النفسية )1(.

2 �  إن ه�ذه امل�ادة يف حتديده�ا ألغ�راض التعذيب ذكرت أغراض احلصول ع�ىل املعلومات أو 
االع�رتاف... وخالف�ه، ولكنه�ا مل تش�تمل يف حتديده�ا التج�ارب العلمية الت�ي جتري عىل 

الضحية دون موافقته  )2(.

(1) B. Sprensen & P. Vesti (1990)" Medical Education for the prevention at torture" J.Irct.
torture.no24..p.467.

 (2) op.cit.p.467
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3 �  اقترصت املادة عىل املوظف الرس�مي أو أي ش�خص آخر يترصف بصفته الرسمية، وبالتايل 
اس�تثنت جمموع�ة من الظ�روف واملالبس�ات، مث�ل: التعذيب املرتك�ب بواس�طة الثوار يف 

احلروب املدنية )1(.

الرد عىل االنتقادات السابقة: 

يمكن الرد عىل االنتقادات السابقة من خالل اآليت:

أواًل : فيام يتعلق باالنتقاد األول 

من خالل اإلطالع عىل بداية املادة املتعلقة بتعريف التعذيب ذكر بأنه: » أي عمل« ينتج عنه أمل 
أو عذاب شديد، جسديًا كان أو عقليًا، وبالتايل فإن عبارة » أي عمل« ال تقرص جتريم التعذيب عىل 
وسيلة بذاهتا، وهبذا قد حددت مفهوم التعذيب باألثر، أو النتيجة التي حيدثها فعل القائم بالتعذيب، 
فطاملا نتج عن هذا الفعل أمل، أو عذاب ش�ديد جس�ديًا كان أو عقليًا � أيًا كانت الوس�يلة �، فيتحقق 

بذلك الفعل وصف التعذيب، أو املعاملة الالإنسانية أو احلاطة من الكرامة)2(.

ثانيًا : الرد عىل االنتقاد الثاين 

هذا االنتقاد ليس يف حمله للمربرات التالية: 

أ �   ذكر عبارة » أو إرغامه« تدل عىل اإلكراه، فإذا ما أجريت التجارب العلمية عىل الضحية دون 

موافقته فقد توفرت صفة اإلكراه. 

ب �  ذكرت االتفاقية الدولية أغراض التعذيب عىل سبيل املثال، وليس احلرص، وأبلغ داللة عىل 

ذلك أهنا بعد أن عددت أغراض التعذيب ختمتها بعبارة » أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو 

العذاب ألي سبب من األسباب« )3(، وهذه العبارة تعني عدم اقتصار أغراض التعذيب عىل 

الواردة يف االتفاقية، وإنام يتعداها ألغراض أخرى قد تطرأ مستقبلية. 

(1) op.cit.p.467 
 ) 2( رخ�ا، ط�ارق ع�زت، )1999م(: جتريم التعذيب واملامرس�ات املرتبط�ة به، د.ط، القاهرة، م�رص، دار النهضة 

العربية ، ص30 .
 ) 3( املادة السابعة - الفقرة الثانية- من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
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ج �  إن إج�راء التج�ارب والبحوث العلمية، والطبية دون  رضا األش�خاص من قبيل االعتداء 

عىل حق اإلنسان يف السالمة اجلسدية  )1(.

ثالثًا: الرد عىل االنتقاد الثالث 

ع�دم النص يف املادة األوىل من االتفاقية عىل حتريم التعذيب املرتكب بواس�طة ثوار احلرب 
املدني�ة، ال يعني أهنم مس�تثنون من احلامي�ة؛ ألن اتفاقيات جنيف لع�ام 1949م والربوتوكولني 

امللحقني هبام، قد حظرت التعذيب، واملعاملة املهينة يف مثل تلك الظروف إذ تنص عىل: 

»ال خت�ل ه�ذه املادة بأي ص�ك دويل أو ترشيع وطني يتضمن أحكامًا ذات تطبيق أش�مل«، 
وهبذا فتحت اتفاقية مناهضة التعذيب الباب التفاقيات جنيف � أو أي اتفاقيات أو ترشيع آخر� 
لس�ّد أي ثغرة يمكن أن تنش�أ، وهبذا تكون ممارس�ات التعذيب، واملعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنس�انية، أو احلاط�ة من كرامة اإلنس�ان قد حرم�ت يف مجيع الظروف، واملالبس�ات دون أن 
تكون االتفاقية تكرارًا أو نسخًا ألحكام اتفاقية أخرى، وبالتايل فإن هذا االنتقاد ليس يف حمله)2(.

2 . 1 . 4 التمييز بني التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة املحظورة:

تشكل جريمة التعذيب أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان جسامة، وخطورة عىل السالمة 
البدنية، والنفس�ية لإلنس�ان، وحظ�ر التعذيب ليس متعلق�ًا بذاته فقط، ولكن هن�اك آثار خمتلفة 
مالزم�ة تزي�د من حرمته وجتريمه منها احلط من كرامة اإلنس�ان وس�المته، وهذا األمر يتفاوت 

بحسب جسامة الفعل وخطورته. 

وبالرغم من أن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أكدت يف تعليقها العام رقم 20 )44( املتعلقة 
بامل�ادة )٧( م�ن العهد الدويل أن التفرقة بني التعذيب، وبني خمتلف رضوب املعاملة الالإنس�انية 
أو املهينة ليست ذات شأن من الناحية العملية )الفقرة2( ، إاّل أن لفظ التعذيب يظل منصبًا عىل 
االعتداءات األكثر جسامة، وخطورة عىل السالمة الشخصية لإلنسان، وعىل كرامته اإلنسانية. 
 ) 1( هناك بعض الفقهاء القانونيني من عرف التعذيب واكتفى بذكر »ألي س�بب من األس�باب« دون ذكر أغراض 
أه�داف التعذي�ب، وقد أحس�ن بذلك، ومنهم الغ�زال، عبداحلكيم ذن�ون :احلامية اجلنائية للحري�ات الفردية ، 

مرجع سابق، ص220. وهذا ما يؤيده الباحث.
 ) 2( رخا، طارق عزت: جتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة هبا، مرجع سابق ، ص3٦ . 



40

ل�ذا كان من املناس�ب تعريف املعامالت املحظ�ورة خالف التعذي�ب، والضوابط واملعايري 
لتمييز التعذيب من غريه من رضوب املعاملة املحظورة، ونحاول يف السطور التالية أن نميز بني 

التعذيب، واألمل الناجم عن تنفيذ العقوبات املرشوعة؛ وذلك عىل النحو التايل: 

الفرع األول: تعريف املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

مل يرد ذكر لتعريف املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة يف اتفاقية مناهضة 
التعذي�ب لعام 1984م، أو املواثي�ق، واالتفاقيات اإلقليمية، والدولي�ة املتعلقة بالتعذيب رغم 
الن�ص الرصي�ح لتعري�ف التعذي�ب يف املادة األوىل م�ن االتفاقية، وأش�ري للمعامل�ة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف املادة )1٦( ، والتي تقتيض من الدول األطراف اختاذ عدد من 

التدابري ملنع ممارسة سوء املعاملة وذلك بقوهلا:

»تتعه�د كل دولة ب�أن متنع يف أي إقليم خيض�ع لواليتها القضائية ح�دوث أية أعامل أخرى 
من أفعال املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة التي ال تصل إىل حد التعذيب، 
كام حددته املادة األوىل عندما يرتكب موظف عام أو شخص آخر يترصف بصفته الرسمية هذه 

األعامل ، أو حيرض عىل ارتكاهبا، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. 

ومما ال شك فيه أن التفرقة بني التعذيب، وبني املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو 
املهينة ليس باألمر اليسري، فال توجد قواعد واضحة للتفريق بني التعذيب، وبني سائر املعامالت 

املحظورة ، فهذا التمييز يعتمد عىل نوع كل معاملة بعينها، وهدفها ودرجة قسوهتا« )1(. 

فاملعامل�ة الالإنس�انية ه�ي التي تكون ناجتة عن س�ابق إرصار إم�ا » أذى جس�ديًا فعليًا، أو 
عذاب�ًا جس�ديًا، أو عقليًا حادًا« ففي قضي�ة Soering c/Roy/aume-uni )2(. قدم املتهم ش�كواه 

)1( األم�م املتح�دة، الصكوك الدولية حلقوق اإلنس�ان جلميع التعليق�ات العامة والتوصيات العام�ة التي اعتمدهتا 
HRI/OEN/1/REV.7.12 MA// 2004.P.122 ،هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

 ) 2( تتلخ�ص وقائ�ع القضي�ة ب�أن املدع�و Jean soering األملاين اجلنس�ية التح�ق بجامع�ة Virginia يف الواليات 
املتح�دة ع�ام 1984م، وق�د وقع يف حب طالب�ة زميلة له ، وقد رفضت ه�ذه العالقة من قبل وال�دي الطالبة ، 
فق�ام باالش�رتاك مع زميلته يف قتل والدهيا، وهرب إىل بريطانيا عام 1985م، ث�م قبض عليه يف العام الذي يليه 
من أجل جريمة احتيال لتحريره ش�يك دون رصيد، وقد طلبت حكومة الواليات املتحدة من حكومة بريطانيا 

تسليمه إليها ملحاكمته عن جريمة اشرتاكه يف القتل العمد.
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إىل اللجن�ة األوروبية حلقوق اإلنس�ان، وأس�س ش�كواه عىل أن تس�ليمه إىل الوالي�ات املتحدة 
األمريكية ملحاكمته عن جريمة القتل العمد، س�وف يعرضه جلزاء املوت، كام أن تس�ليمه سوف 
يعقبه اس�تمرار احتجازه لفرتة طويلة، مما يش�كل انتهاكًا للامدة الثالثة من االتفاقية ، وذهب رأي 
األغلبي�ة )٦-5( إىل رفض اإلدعاء بأن التلويح بج�زاء املوت خمالف للامدة الثالثة من االتفاقية، 
ث�م أحيل�ت القضية إىل املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان اس�تنادًا إىل ما ورد فيها من أس�باب 
أخرى، وقد أخذت املحكمة برأي األقلية )5� ٦( من أعضاء اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، 
وقد قضت املحكمة بأن تس�ليم الش�خص إىل الواليات املتحدة مع خطر التعرض جلزاء املوت 

يمثل معاملة، أو عقوبة ال إنسانية، أو حاطة من كرامة اإلنسان. 

وم�ن خالل اس�تقراء نصوص الصكوك الدولية، يالحظ يف إعالن محاية مجيع األش�خاص 
من التعرض للتعذيب، وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة، 
ق�د حدد معيار التميي�ز يف املادة األوىل الفق�رة الثانية بأن التعذيب يمثل ش�كاًل متفاقاًم ومتعمدًا 
من أش�كال املعاملة أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنسانية، أو املهينة، وهو يمثل اجلسامة، والشدة، 

والقسوة يف الفعل املرتكب ضد الضحية من قبل املعذب. 

وقد رأى البعض أن توفر غرض حمدد من إحلاق األذى هو الفيصل يف التمييز بني التعذيب، 
وبني املعاملة القاسية، أو الالإنسانية، إذ البد من توفر الغرض املحدد من التعذيب)1(.

وبالت�ايل هناك تباي�ن يف التعريف للمصطلح�ات، وكذلك أثناء تن�اول القضايا للتمييز بني 
التعذيب، وبني املعاملة القاسية، أو الالإنسانية، فقد رأت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان بأنه 
من املفروض أن تس�بب هذه املعاملة – غري اإلنس�انية- أوجاع خطرية عقلية، ونفس�ية ال مربر 
هل�ا، يف ح�ني ذهبت املحكمة األوروبية ألبعد م�ن ذلك حني اس�تغنت ع�ن عبارة » ال مربر هلا« 

وأكدت أن مثل هذه  املعاملة هي ما يؤدي إىل مثل هذه األوجاع )2(.

) 1( اللجنة الدولية للصليب األمحر، صفحة االستقبال ، موارد املعلومات ، األسئلة املطروحة غالبًا، ما هو تعريف 
التعذيب واملعاملة السيئة ؟. 

 ( 2) Guilaume (G)," Article2(1999)" IN Pettite (L.E), Couss Iratcous tere (v) decaux (E), Imbert 
(E)La convention europeene des droits de I,home: commentaire article par article, paris 
Economica, 2eme edition,. pp.145147-.
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وأبلغ داللة عىل هذه الصعوبة االختالف، والتباين فيام خلصت إليه كل من اللجنة األوروبية 
حلق�وق اإلنس�ان، واملحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان يف ض�وء حظر التعذي�ب والعقوبة، أو 
املعاملة القاسية، أو املهينة يف املادة الثالثة من االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنسان، واحلريات 
األساسية لعام1950م ، إذ أخذت اللجنة يف عام 19٧٦م بإمجاع اآلراء بوجهة النظر األيرلندية 
حني خلصت إىل أن اس�تخدام ما أطلق عليه أس�اليب االس�تجواب اخلمس�ة، والتي تتكون من 
تغطية رأس املشتبه فيه، وإرغامه عىل الوقوف رافعًا ذراعيه الصقًا يديه عىل احلائط، واإلخضاع 
للضوضاء أو الصخب بصورة مستمرة، والتقتري يف املأكل واملرشب، واحلرمان من النوم يشكل 
تعذيبًا جلأت إليه اململكة املتحدة عام 19٧1م يف أيرلندا الشاملية يف حماولة منها لقمع مترد اجليش 

اجلمهوري األيرلندي. 

وع�ىل العكس أخ�ذت املحكمة عام 19٧8م بوجهة النظر الربيطاني�ة، حني قررت بأغلبية 
كبرية )13 ضد 4( أن أساليب االستجواب اخلمسة ال تبلغ حد التعذيب ، وإنام هي جمرد معاملة 
ال إنس�انية، وكتربير ملوقفها اعتربت املحكمة أن املعاناة املتأتية من جراء هذه األس�اليب مل تكن 

هبذه احلدة، أو القسوة التي تتضمنها كلمة تعذيب )1(.

وبالت�ايل يالحظ أن اللجنة واملحكم�ة األوروبية ومرجعيتهام واحدة، عرضت عليهام قضية 
واحدة، يف زمنني خمتلفني قد أعطتا حكمني خمتلفني !! 

ومرد ذلك إىل أن مرجعية التأويل تظل � رغم وجود املحكات واملعايري � مشوبة بتصورات 
وأفكار املؤول للقانون، مما يوقع يف كثري من االختالف والتباين.. وتلك طبيعة برشية .

وبحث�ًا ع�ن املعيار الضابط يف تأويل عموميات املواثي�ق الدولية، يقول عبدالعزيز رسحان: 
» ونالحظ عىل املادة الثالثة من االتفاقية األوروبية أهنا وإن كانت حترم العقوبات غري اإلنس�انية 
واالس�تثنائية، وكذل�ك املعام�الت غ�ري اإلنس�انية أو االس�تثنائية إال أهن�ا مل تض�ع تعريفًا لكل 
منه�ا، ومل تتضم�ن بيانًا ملا يعد م�ن قبيلهام، ولذلك فإننا ن�رى أنه يف تطبيق امل�ادة الثالثة جيب أن 
نسرتش�د باملبادئ العامة يف القانون الدويل اخلاص بحقوق اإلنس�ان، وهذه املبادئ العامة يمكن 

 )1( عل�وان، حمم�د يوس�ف )198٧م(: حظر التعذي�ب يف القانون الدويل حلقوق اإلنس�ان، جمل�ة احلقوق، جامعة 
الكويت، الكويت، العدد الرابع، سنة 11، ربيع الثاين،  ص٧8- ٧9 . 



43

اس�تخالصها من األحكام التي أصدرهتا املحاكم الدولية ضد جمرمي احلرب بعد احلرب العاملية 
الثاني�ة... وبجان�ب ذلك يمك�ن للجنة األوروبية حلقوق اإلنس�ان، وأيض�ًا املحكمة األوروبية 
حلقوق اإلنس�ان أن تسرتش�د يف تطبيق امل�ادة الثالثة بأحكام الترشيع�ات الداخلية للدولة عامة، 

وللدول األطراف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان عىل وجه اخلصوص« )1(.

ورغ�م كل ذل�ك ، تظل عمومية الن�ص دافعًا إىل اختالفات التأوي�ل، وتباينات األفهام، مما 
يوسع الثغرة التي يلج منها من شاء، ملحاولة تكييف فعل غري قانوين ليلبسه إطارًا قانونيًا. 

وهك�ذا يتض�ح أن اللجنة  األوروبية حلقوق اإلنس�ان قد اعتمدت عىل درجة ش�دة املعاناة 
الناجتة عن الفعل املحرم، وطبيعة اإلحس�اس الذي يولده هذا الفعل لدى الضحية، للتمييز بني 

التعذيب، وبني غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية، أو املهينة. 

وبذلك فإن معيار التفرقة بني التعذيب، وبني املعاملة الالإنسانية، أو املهينة هو درجة املعاناة 
واألمل الذي يلحق بالضحية من جراء كل منهام، وهو معيار استندت املحكمة األوروبية حلقوق 
اإلنس�ان علي�ه مؤخرًا للتفرقة ب�ني التعذيب، وبني املعاملة القاس�ية، أو الالإنس�انية، فإذا كانت 
درج�ة األمل أو املعان�اة يف أقصاها فقط نكون أمام تعذيب، وإال فإن األمر ال يتجاوز جمرد معاملة 

قاسية، أو غري إنسانية، أو مهينة )2(. 

أم�ا املعاملة أو العقوب�ة املهينة، أو احلاطة من الكرامة فهي الت�ي تتضمن قدرًا من اإلذالل، 
أو اإلهانة التي حتط من قدر الضحية، وكرامته، واعتباره، يف نظر نفسه أو يف نظر اآلخرين، وأن 
هذا القدر من اإلذالل جيب أن يتعدى القدر الطبيعي، أو العادي، أو احلتمي الالزم، واملصاحب 

لكل عقوبة مرشوعة )3(.

) 1( رسحان، عبدالعزيز )198٧م(: اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان يف القانون الدويل، ص234 . 
 ) 2( علوان، حممد يوسف: حظر التعذيب يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص٧9 . 

 ) 3( رخ�ا، ط�ارق ع�زت: جتريم التعذيب واملامرس�ات املرتبطة به، مرجع س�ابق ، ص٧9 . أيض�ًا انظر نحو ذلك: 
كونور فويل)2003م(: مكافحة التعذيب: كتيب للقضاة واملدعني العموميني ، مركز حقوق اإلنس�ان ، جامعة 

إيسكس ، ط1، نرشت يف بريطانيا ، ص12 . 
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» وق�د ذك�رت اللجن�ة األوروبية يف معرض حديثه�ا يف القضية اليوناني�ة »Greek Case« لعام 
19٦8م أن املعاملة أو العقوبة املوقعة عىل الشخص يمكن أن تكون حاطة من الكرامة، إذا ما انطوت 

عىل إذالل جسيم للشخص أمام اآلخرين ، أو دفعته للترصف ضد إرادته أو مشاعره«  )2-1(. 

ومس�ألة كون العقوبة، أو املعاملة حاطة من الكرامة من عدمه، هي من األمور التي تتوقف 
عىل ظروف كل حالة، ومالبساهتا، وظروف الضحية، وصفته، وحالته الصحية .

كام ذكرت نفس اللجنة يف قضية Tyer  عام 19٧8م أن املعاملة تكون حاطة من الكرامة إذا 
قللت من منزلته، أو وضعه، أو سمع�ته، أو صف�ة الشخص سواء يف عينه، أو عني اآلخرين )3(، 
وأضاف�ت اللجنة بأن املعامل�ة أو العقوبة لكي تكون حاطة من الكرامة جيب أن يكون مس�توى 
اإلذالل أو املعان�اة املتوف�ر فيه�ا زائ�دًا عىل عن�رص اإلذالل، أو املعان�اة احلتمي امل�الزم للعقوبة 

املرشوعة )4(.

وق�د أش�ارت جلنة مناهضة التعذي�ب، يف مالحظات ختامية إىل عدد م�ن خروقات اتفاقية 
مناهض�ة التعذي�ب دون أن حتدد ما إذا كانت املعاملة هي التعذيب، أو غريه من رضوب املعاملة 

السيئة، وقد سلمت بأن النامذج التالية هي أمثلة خلروقات للامدة )1٦( وليست للامدة)1(: 

�  احتجاز أطفال مرتكبي جنح بينهم من هو يف سن سبع سنوات يف مستشفيات متخصصة، أو 

وحدات محاية)5(. 

 ) 1( املرجع السابق ، ص85 
 ) 2( العبارات كام ذكرهتا اللجنة: 

Treatment or punishment of an individual may be said to be degrading if grossly humiliates him 
before others or drives him to act against his will and conscience.

 ) 3( العبارات كام ذكرهتا اللجنة:
Treatment or punishment of degrading if it lowers him in rank position, reputation or character 

whether in his own eyes or in the eye of other people 
 )4 ( صيغ�ة العب��ارات كم�ا ذكرهت�ا اللجن�ة:

Recalls that for punishment or treatment associated with it to be inhuman or degrading suffering  
or humiliation involved in suffering or humiliation in hornet in a given form of legitimate 
punishment.

CAT/C/CR/31/4.&.6 5( املالحظات اخلتامية حول اليمن )2004( وثيقة األمم املتحدة ( 
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�  احتجاز طويل األمد لطالبي جلوء جيري النظر يف طلبات جلوئهم)1(. 

�  االحتجاز يف زنزانة ملدة 22 ساعة يف اليوم، دون ممارسة نشاطات معينة )2(.

�  عدم الفصل بني السجناء األحداث والبالغني، وعدم الفصل بني السجناء الذكور واإلناث)3(.

�  االستخدام غري املناسب لألسلحة الكياموية، واملهيجة، واملسببة للعجز، وامليكانيكية، بواسطة 

سلطات تعزيز القانون يف إطار السيطرة عىل احلشود)4(. 

�  أع�امل االنتق�ام، واإلرع�اب، والتهديد ضد أش�خاص قام�وا بالتبليغ عن أع�امل تعذيب، أو 
معاملة سيئة)5(. 

�  سجناء يفرض عليهم دفع نصيب من تكاليف سجنهم)٦(.

�  وضع أغطية الرأس والوجه واألقنعة بواسطة ضباط ينفذون عمليات إبعاد قرسي)٧(.

�  استخدام أحزمة الصدمات الكهربائية الصاعقة، وكرايس ضاغطة كأساليب لإلكراه)8(.

�  احلبس يف عزلة تامة ملدة مخسة أيام)9(، أو أكثر)10(.

�  إطالة احلبس االنفرادي كإجراء للعقاب يف السجون)11(. 

CAT/C/CR/31/3.&.6 1( املالحظات اخلتامية حول التفيا )2004( وثيقة األمم املتحدة (
CAT/C/CR/32/3. &.8 2 ( املالحظات اخلتامية حول كرواتيا )2004( وثيقة األمم املتحدة( 

CAT/C/CR/29/329. &.56 املالحظات اخلتامية حول أسبانيا )2002( وثيقة األمم املتحدة -  
CAT/C/BIH/CI/1. &.14 3 ( املالحظات اخلتامية حول البوسنة واهلرسك)2005( وثيقة األمم املتحدة( 

CAT/C/CR/34/CAN. &.4 4( املالحظات اخلتامية حول كندا، )2005(، وثيقة األمم املتحدة ( 
CAT/C/GC/2002/1. &.42 املالحظات اخلتامية حول إندونيسيا )2002(، وثيقة األمم املتحدة -

A/51/44. &.63 املالحظات اخلتامية حول اململكة املتحدة، )199٦( وثيقة األمم املتحدة -
CAT/C/CR/33/1. &.6 5( املالحظات اخلتامية حول األرجنتني، )2004( وثيقة األمم املتحدة ( 
A/54/44/.&. &.97.102 (c) املالحظات اخلتامية حول تونس، )1999(، وثيقة األمم املتحدة -

CAT/CCR/32/2. &.5 ٦( املالحظات اخلتامية حول مجهورية تشيكا، )2004(، وثيقة األمم املتحدة ( 
CAT/C/CR/34/CHE8.4 ٧( املالحظات اخلتامية حول سويرس، )2005(، وثيقة األمم املتحدة ( 
A/55/44. &.160 8( املالحظات اخلتامية حول الواليات املتحدة، )2000(، وثيقة األمم املتحدة ( 

CAT/C/USA/CO/2. &.36 املالحظات اخلتامية حول الواليات املتحدة، )200٦(، وثيقة األمم املتحدة -
A/59/44. &.61 9( املالحظات اخلتامية حول أسبانيا، )199٧(، وثيقة األمم املتحدة ( 

A/52/44/.&.42 10( املالحظات اخلتامية حول الفيدرالية الروسية، )199٧(، وثيقة األمم املتحدة ( 
CAT/C/USA/CO/2. &.36 11 ( املالحظات اخلتامية حول الواليات املتحدة، )200٦(، وثيقة األمم املتحدة( 
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وخالص�ة الق�ول إن أم�ر تقدير احلد ال�ذي يتعني أن تبلغ�ه املعاملة أو العقوبة القاس�ية، أو 
الالإنسانية، أو املهينة لكي تندرج ضمن التعذيب، أو ال يندرج ضمنها يعود إىل قايض املوضوع، 
وهو إذا يقرر ذلك بأخذ مجيع الظروف يف االعتبار، بام يف ذلك جنس املجني عليه، وسنه، وحالته 
الصحية، ومدى حساس�يته لألمل ، السيام وأن جسامة الفعل، ودرجة األمل واملعاناة نسبية ختتلف 

من حالة ألخرى.

الفرع الثاين: الضوابط واملعايري لتمييز التعذيب من غريه من رضوب املعاملة املحظورة:

من خالل استقراء التعريف الدويل ملناهضة التعذيب، يتضح أنه يتضمن بعضًا من املعايري، 
والضوابط التي من شأهنا متييز التعذيب من غريه من رضوب املعاملة املحظورة، ومنها: 

1�  درجة املعاناة: يشرتط لكي يصبح األمل من قبيل التعذيب أن يكون عىل درجة كبرية من اجلسامة 
والش�دة، وحتدي�د ه�ذا املعي�ار أمر فيه صعوب�ة، وهو مرتوك لق�ايض املوضوع، وهي مس�ألة 
نس�بية تتعلق بالعديد من املعطيات، والوقائع مثل: جنس الضحية، وعمره، وحالته الصحية 
واالجتامعية يف حتديد تلك الش�دة واجلس�امة ، كام أن اإلساءة اجلسدية لرجل مسن مريض قد 
تصل لدرجة التعذيب نتاج أمل ثقيل، أو معاناة شديدة، بينام ال ترقى ملستوى التعذيب إذا كان 
الضحية شابًا يافعًا، وتصنف بأهنا جمرد معاملة ال إنسانية ، وعىل هذا سيعتمد تقييم احلد األدنى 

للشدة املطلوب استيفاؤها يف جريمة التعذيب عىل ظروف كل قضية عىل حدة  )1(.

أم�ا املعامل�ة الالإنس�انية املتعم�دة، فهي أق�ل درجة م�ن التعذيب، وهي بحس�ب املحكمة   
األوروبي�ة حلق�وق اإلنس�ان تل�ك املعاملة التي تس�بب أمل�ًا أو معان�اة ال ترقى إىل مس�توى 
التعذي�ب، بين�ام تنط�وي املعاملة القاس�ية، أو املهينة ع�ىل إذالل وإهانة للف�رد الضحية أمام 

الغري، أو تدفعه إىل الترصف ضد إراداته، ورغبته وضد معتقده )2(.

ومما سبق يتميز التعذيب عن صور سوء املعاملة األخرى بدرجة املعاناة الشديدة التي تنجم عنه ،   
ولذلك فإنه من املناسب االقتصار يف استخدام هذا املصطلح عىل أكثر صور سوء املعاملة خطورة. 

) 1( احلس�يني، ن�ور الدي�ن )19٧8م(: اإلص�الح العقايب يف ضوء مب�ادئ القانون الدويل العام، د.ط��،  مرص، دار 
النهضة العربية ، ص484 .

 ( 2) Cour EDH. Tyrer c./R.U. 251978/4/, A.26, PAVRS,2932-
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وبطريق�ة موضوعي�ة، يمك�ن تصني�ف أنامط معينة م�ن املعاملة كن�وع من أن�واع التعذيب،   
ومث�ال ذلك الصدمات الكهربائية يف األعضاء التناس�لية، وانتزاع األظافر، إال أن التعذيب 
ال يقترص عىل مثل هذه األمثلة املألوفة، ولكنه جيمع أش�كااًل عديدة من املعاناة ذات الطبيعة 

البدنية والنفسية أيضًا )1(. 
ولكي تتمكن اهليئات الدولية من التمييز بني خمتلف صور سوء املعاملة، ومن تقييم درجة املعاناة   
النامج�ة ، جي�ب أن تضع يف االعتبار، ويف كل مرة، الظروف اخلاصة للحالة، واخلصائص املميزة 
لكل ضحية عىل حدة، وهذا جيعل من الصعب وضع خطوط فاصلة دقيقة بني الصور املختلفة 
لسوء املعاملة؛ ألن هذه الظروف، وتلك اخلصائص سوف تتفاوت، ولكن هذا جيعل من القانون 
أكثر مرونة، حيث يمكنه من التأقلم مع الظروف ، وبالتايل فإن القانون الدويل يعتمد عىل نقطتني 
رئيستني ُيستعان هبام عند تقييم ما إذا كانت جمموعة من احلقائق ترقى إىل مستوى التعذيب ومها: 

أ �  العنارص الرئيسة التي حيتوهيا تعريف التعذيب جيب أن تكون مدعومة باحلقائق.
ب �  يمكن متييز التعذيب من صور سوء املعاملة األخرى بدرجة املعاناة الشديدة التي تنجم 

عنه، وتوفر العنرص اهلادف )2(. 
وم�ن جانب آخر، ما يمكن أن يس�ببه االعتداء م�ن أمل، أو عناء خيتلف من جمتمع آلخر وفق   
تقبله للقس�وة، وهو ما أوضحته اللجنة األوروبية حلقوق اإلنس�ان لقضية keerG الشهرية، 
رغ�م أن البع�ض عرب عن خطورة هذا القول؛ ألنه قد ي�ؤدي إىل اختالف املعايري املطبقة بني 

الدول املختلفة، وحتى داخل كل دولة من هذه الدول  )3(.

2- تع�د جريم�ة التعذي�ب من اجلرائ�م العمدية الت�ي يتعني أن يتوف�ر فيها لدى اجل�اين القصد 
اجلنائي، وجوهر جريمة التعذيب هو احلصول عىل اعرتافات، أو معلومات، أو العقاب، أو 

التخويف، أو الضغط عىل الشخص الذي خيضع للتعذيب، أو شخص ثالث . 

 ) 1( جيف�ارد، كامي�ل)2000م( : دلي�ل التبليغ ع�ن التعذيب: كيفية توثي�ق إدعاءات التعذيب، وال�رد عليها وفقًا 
للنظام الدويل حلامية حقوق اإلنسان، مركز حقوق اإلنسان ، جامعة إسيكس، ص11.

 Human right center university Essex انظر: نرش الدليل يف موقع رابطة تعليم حقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت -
 Wivenhoe perv colchester of co43sq united kingdom

 )2 ( جيفارد، كاميل: دليل التبليغ عن التعذيب، مرجع سابق ، ص11 . 
 (3 ) Byrnes , Andrew, Torture and other offences, op.cit,p.207
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3- يقت�رص التعذي�ب ك�ام ورد يف اتفاقية عام 1984م عىل التعذيب الرس�مي ال�ذي يتم عىل يد 
موظف رس�مي، أو ش�خص آخر يترصف بصفته الرس�مية، وبالتايل فالتعذيب املامرس من 

غري ممثيل السلطة الرسمية ال يكون مشمواًل بالتعريف الوارد يف االتفاقية املذكورة. 

» والذين يرجح تورطهم يف التعذيب، أو يف صور أخرى من سوء املعاملة يشملون: 

�  الرشطة. 

�  اجليش. 

�  القوات شبه العسكرية التي تعمل بالتنسيق مع القوات الرسمية. 

�  القوات التابعة للدولة ملكافحة فرق العصابات.

�  ضباط السجون.

�  فرق املوت.

�  أي مسئول حكومي.

�  موظفو الرعاية الصحية.

�  رفاق املعتقل الذين يعملون بموافقة، أو بناء عىل أوامر من املسئولني الرسميني )1(.

ويف نظ�ام املحكم�ة اجلنائية الدولية املادة الس�ابعة من�ه، واملتعلقة باجلرائم ضد اإلنس�انية ال   

تقيد تعريف التعذيب بام يرتكب عىل يد املوظفني الرس�ميني، أو بتحريض أو مباركة منهم، 

»وهك�ذا يمك�ن أن يندرج حتت إط�ار جريمة التعذي�ب األفعال املرتكبة م�ن قبل وحدات 

خاص�ة، أو مجاع�ات، أو منظامت إرهابية، أو إجرامي�ة، أو أفراد عاديني ما دامت ترتكب يف 

إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي«  )2(.

4- ال يمت�د التعذي�ب إىل » األمل أو العذاب الناش�ئ فق�ط عن عقوبات قانوني�ة، أو املالزم هلذه 

العقوبات ، أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا، فال يعّد من قبيل التعذيب عقاب جمرم بالطريق 

القانوين املقرر .

 ) 1( املرجع السابق، ص1 . 
 (2 ) Byrnes, Andrew, torture and other offences. Op.cit, p.234.
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الفرع الثالث: التمييز بني التعذيب واآلالم النامجة عن تنفيذ العقوبات املرشوعة 

نص الش�طر األخري من تعريف التعذيب لعام 1984م بأال يكون األمل واملعاناة الش�ديدان 
نامج�ني عن عقوب�ات مرشوعة، أو مالزمني أو تابعي��ن هلا )1(.وتعرض هذا الن�ص لالنتقاد من 
بعض املختصني)2(، نظرًا الس�تثنائه العقوبات املرشوعة من نطاق التجريم، مش�ككني بذلك يف 
مرشوعية عقوبة اإلعدام، والعقوبات اجلس�دية، والتي كانت من وراء إدراج هذه العبارة اهلامة 

املتعلقة بعدم شمول التعذيب، واآلالم النامجة عن عقوبة مرشوعة )3(.

ُويالحظ أن املعايري التي حتكم مرشوعية العقوبة من عدمها مل يتم اإلش�ارة إليها، فلم حتدد 
أركان جريم�ة التعذيب ماهية العقوبة املرشوعة املذكورة يف الفقرة )3( من املادة )٧( من النظام 

األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية )4(.

فلم تذكر اللجنة املناهضة للتعذيب ما إذا كانت عقوبة اإلعدام تتعارض مع اتفاقية التعذيب 
الع�ام 1984م باس�تثناء إش�ارهتا للقان�ون الصين�ي، حيث وج�دت أن بعض وس�ائل اإلعدام 
 ) 1( مجيع املواثيق واإلعالنات واالتفاقيات الدولية التي اهتمت بالتعذيب أكدت بأنه ال يغطي األمل واملعاناة النامجة 
أو املتالزم�ة والعقوب�ات املرشوعة، إال أن إعالن ع�ام 19٧5م، يضيف عبارة هام�ة مفادها رضورة متي هذه 

العقوبات، واإلجراءات مع القواعد النموذجية ملعاملة السجناء.
 ) 2( توصلت العديد من اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان إىل أن العقوبات البدنية تتخطى حيز العقوبات املرشوعة، 
ولذا فإهنا تقع ضمن إطار تعريف التعذيب. انظر: جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعليقات العامة 20 فيام 
يتعلق بمنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية 10 /1992/3م )اجللسة األرب�ع واألربعني( فقرة 5 ملحق 

1، وثيقة األمم املتح�دة CAT/C/CR/28/S ، 2002/٦/12م فقرة 4 )ب( .
 ) 3( لالطالع عىل تفس�ري ملا يش�كل " جزاءات مرشوعة" انظر: تقرير املقرر اخلاص املعني بمسألة التعذيب إىل جلنة 
حقوق اإلنس�ان يف دورهتا الثالثة واخلمس�ني ) E/CN.٧/199٧/4 ، الفقرات) 3- 11(، والتي يعرب فيها 
املقرر اخلاص عن رأي مفاده أن توقيع عقوبات مثل الرجم حتى املوت، واجللد، والبرت ال يمكن أن يعترب قانونيًا 
ملجرد صدور اإلذن بالعقوبة بناء عىل إجراءات رشعية، وقد أيدت جلنة حقوق اإلنس�ان التفس�ري الذي طرحه 
املقرر اخلاص، واملتس�ق مع املوقف الذي اختذته جلنة حقوق اإلنس�ان، وغريها من آليات األمم املتحدة، وذلك 
يف ق�رار جلنة حقوق اإلنس�ان 1998/38م الذي »يذك�ر احلكومات بأن العقوبة البدنية ق�د تبلغ مبلغ العقوبة 
القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة، أو حتى التعذيب« ، كذلك أوىص جملس األمم املتحدة يف تقرير عن دورته 
الرابعة واخلامس�ة عام 1949م، بإلغاء العقوبات اجلس�دية فورًا ، وطالبت اجلمعية العامة يف قرارها 440 )2-
5( يف 1950/9/2م بأن تتخذ التدابري من أجل اإللغاء التام للعقوبات اجلس�دية. ولالس�تزادة حول رأي جلنة 
حقوق اإلنس�ان حول العقوبات البدنية، انظر عىل س�بيل املثال: املالحظات اخلتامية حول العراق، )199٧م( 
وثيق�ة األم�م املتح�دة CCPR/C/79 ADD.84. &.12 مت�ت إدان�ة القت�ل رمج�ًا باحلجارة وقط�ع األطراف يف 

CCPR/CO/84/YEM. &.&.15-16 املالحظات اخلتامية حول اليمن، )2005م( وثيقة األمم املتحدة
 (4 ) Byrnes, Andrew, torture and other offences, op.cit,p.218
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املرشوعة يف القان�ون الصيني ق�د تنتهك املادة )1٦( من االتفاقية، فتش�كل عقوبة قاس�ية، أو ال 
إنسانية أو مهينة ، وإن كانت التصل إىل درجة التعذيب )1( . 

ولق�د أوضح�ت اللجن�ة املعنية بحقوق اإلنس�ان يف مناس�بات خمتلف�ة أن اجللد، والرضب 
بالعصا ينطويان عىل خرق للحكم الوارد يف املادة )٧( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياس�ية ، وال يغري من األمر ش�يئًا كوهنا عقوبة مرشوعة بمقتى القوانني الوطنية، وصادرة 

عن حمكمة خمتصة  )2(.

وبالنسبة للعقاب البدين لألطفال، فهو أمر الزم يقوم به اآلباء واألمهات عند تربية أبنائهم، 
واحلظر الوارد يف املادة )٧( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يمتد إىل العقوبة 
البدني�ة ، ب�ام يف ذلك العقاب الش�ديد الذي يؤمر ب�ه للمعاقبة عىل جريم�ة أو كتدبري تعليمي أو 
تأديب�ي، وه�و حيمي األطفال والتالمي�ذ واملرىض يف املؤسس�ات التعليمية والطبي�ة )3(، وبالتايل 
فالعق�اب الب�دين غري الش�ديد، أو غري املتعس�ف الذي ال يس�بب إهانة للطف�ل أو رضرًا لبدنه، 
وال�ذي يك�ون حمدودًا بأغراضه التعليمية أو التأديبية، ال يعد من قبيل االنتهاك حلق اإلنس�ان يف 
س�المة بدنه وعقله، ويكون العقاب البدين بالنتيجة مقبواًل كجزء من عملية تعليمية أو تأديبية، 

ما دام ال يتسم باخلطورة أو القسوة )4(. 

وع�ىل هذا األس�اس اعت�ربت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنس�ان أن العقوبات اجلس�دية يف 
مدارس اململكة املتحدة ال تندرج ضمن أحكام املادة )3( من االتفاقية  )5(.

والس�ؤال الذي يطرح نفس�ه هل العقوب�ات البدنية يف الرشيعة اإلس�المية داخله يف احلظر 
املنصوص عليه دوليًا ؟. 

يمكن اإلجابة عىل هذا السؤال من خالل اآليت: 

) 1( املرجع السابق ، نفس الصفحة . 
 (2) CDH, Osbourne c./ Jamaique. U.n.doc ccpR/c/68/D/759/1997 (2000)

 )3 ( الفقرة )5( من التعليق العام رقم 20 )44( للجنة املعنية بحقوق اإلنسان.  
 ( 4) Cour edh,( 1982) campell et cosans c./R.U, ser.A, No48 .
 (5)    Alice Hebert- I,inter diction de la torture dans les instruments regionauxop .cit.p.279. 
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أواًل: أبرز املالمح التي تم استخالصها لالتفاقيات واملواثيق الدولية: 

1 �  ُيالحظ يف املواثيق واالتفاقيات الدولية أهنا اعتمدت صياغة عامة للمبادئ التي يمكن أن تتفق 
عليها غالب األمم والشعوب، وبقدر ما أكسبتها هذه العمومية من موافقة األمم املتبانية ثقافيًا، 
واقتصادي�ًا، وحضاريًا إال أهنا – عىل مس�توى التطبيق – وقع�ت يف أزمة اختالف التأويالت 
أمام كل حادثة فردية، مع ما يشوب تلك التأويالت من حتيزات إنسانية ال يسلم منها اإلنسان 
بطبعه، ولعل التباين بني ما توصلت إليه كل من اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، واملحكمة 
األوروبية حلقوق اإلنس�ان بش�أن أس�اليب االس�تجواب اخلمس�ة، واخت�الف وجهات نظر 

املحكمتني هل هي تعذيب أم معاملة ال إنسانية؟ أبلغ داللة عىل ذلك!! 

2- م�ا ذكرت�ه املواثيق واالتفاقي�ات الدولية من منع العقوب�ات » املهينة واحلاط�ة من الكرامة« 
عب�ارة فضفاض�ة ، إذ أن كل عقوب�ة – حت�ى عقوبة الس�جن – حتتوي عىل ق�در من اإلهانة 
واحل�ط م�ن كرام�ة املعاقب، وال ض�ري ... فهو من جلب عىل نفس�ه ذل�ك بمقارفته جلرمه. 
»وامل�رّشع ال يذكر عادة املقصود بالعقوبة القاس�ية أو احلاطة من الكرامة، وال يذكر برصيح 

النص أن العقوبة البدنية تنتمي إىل هذه الطائفة من العقوبات املحظورة« )1(.

رغم أنه من املفهوم يف السياق ضمنًا أن » اإلهانة واحلط من الكرامة« املقصودين يف النصوص   
إهانة زائدة عام هو مقرر  يف عقوبة اجلريمة. 

وم�ن هنا، خترج العقوبات البدنية يف الرشيعة اإلس�المية عن ه�ذه املقوالت، إذ متثل عقوبة   
مكافئ�ة للج�رم، حماطة بالضامن�ات اإلنس�انية يف التطبيق، مم�ا ينأى هبا أن تك�ون حاطة من 

الكرامة اإلنسانية. 

3 – قرار اللجنة األوروبية واضح يف أن العقوبات التأديبية، ليست حاطة من الكرامة اإلنسانية، 
لكن يمكن أن تصبح غري إنسانية إذا كان من شأهنا إذالل الذي وقعت عليه، كأن تكن األداة 

قاسية، أو سبب طريقة الرضب شديدة )2(.
)1( غنام، حممد غنام )1988م (: حق اإلنس�ان يف الكرامة اإلنس�انية ، بحث منش�ور يف حقوق اإلنس�ان، دراسات 

حول الوثائق العاملية واإلقليمية، حممود رشيف بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ج2، ص301.
 ) 2( غنام، حممد غنام )1994م(: حقوق اإلنسان يف السجون، الكويت، جامعة الكويت ص85- 8٦ . 
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وي�دل ع�ىل ذلك: » الش�كوى املقدمة م�ن والدي طفل�ني يف إحدى مدارس اس�كتلندا إىل 
اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان يف 19٧٦/3/30م، بإدعاء أن أحد املدرسني يف هذه املدرسة 
قام بمجازاة التلميذين بالرضب، وقد أسس الشاكيان شكوامها عىل أن الرضب عقوبة بدنية غري 
إنس�انية ، وقد قبلت اللجنة الش�كوى مرفقة هبا التقرير إىل املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان، 
فأص�درت املحكمة حكمه�ا يف 1982/2/25م، بأن الرضب مل يكن بقصد اإلذالل واإلهانة، 

بقدر ما كان للتأديب، ومن ثم فال يعد عقوبة ال إنسانية )1(.

ثانيًا: الرد عىل شبهة قسوة العقوبات البدنية يف الرشيعة اإلسالمية 

نظ�ر اإلس�الم إىل اجلريمة عىل أهنا مع�ول من معاول اهلدم، حيول بني اإلنس�ان، وبني القيم 
املثالية التي يسعى إليها يف الكون، واملتمثلة يف إعالء كلمة اهلل، وتعمري الكون العامرة املثىل.

ويثري أعداء اإلسالم العديد من الشبهات جتاه العقوبات البدنية هبدف الكيد هلذه الرشيعة، 
وحماولة النيل منها، ويتابعهم يف ذلك بعض كّتاب املس�لمني، الذين جهلوا املقاصد الرشعية من 

العقوبات البدنية . 

وق�د أثارت العقوبات البدنية ج�داًل ال تزال آثاره قائمة يف الن�دوات، واملؤمترات الدولية، 
ونعتها بالقاس�ية واملهينة، وانعكس هذا اجلدل عىل الترشيعات الوضعية يف كثري من الدول التي 
اعتم�دت سياس�ات بديلة متباينة، وألغ�ت العقوبات البدنية � أو حّدت من اس�تخدامها � رغم 
مزاياه�ا، وم�ن ذلك التباين الدويل حيال العقوبات البدنية ما نوقش يف طوكيو س�نة 19٦0م يف 
حلقة األمم املتحدة عن حقوق اإلنسان، وحرضها ممثلو عرشين دولة انقسموا عىل أنفسهم فيام 
يتعلق بالغرض االجتامعي الرئيس هلذه العقوبة وأثرها الرادع، والحظ املش�رتكون يف احللقة أن 

هذا النوع من العقوبة قد ألغي يف معظم الدول املمثلة فيها. 

وانقس�م ال�رأي حول وجوده�ا يف الترشيعات اجلنائي�ة، فرأى بعض املش�رتكني أهنا عقوبة 
سليمة خصوصًا بالنسبة للجرائم التي تتضمن استعامل العنف، وقد دلت التجربة عىل أن أثرها 

رادع بالنسبة هلذا النوع من اجلرائم. 

 ) 1( عيس�ى ، حس�ن س�عد)1999م(: احلامية الدولية حلق اإلنسان يف السالمة اجلس�دية، ط2، القاهرة، مرص: دار 
النهضة العربية ، ص35٦ . 
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ورأى البعض أهنا عقوبة قاس�ية زائدة عن احلد املعق�ول لتحقيق الغرض منها، وإذا أدخلنا 
يف احلساب نوع وطبيعة اجلريمة التي تطبق بالنسبة هلا عادة، ّنجد أن تأثريها غري رادع، وأهنا عىل 

أي حال عقوبة ماسة بالكرامة اإلنسانية  )1(.

وعىل ذلك يمكن أن نقول إن العقاب عن الذنب أو اخلطأ أمر تقره الطبائع البرشية، ويتامشى 
مع الس�نن الكونية بل هو مطلب الس�تقامة احلياة، أما التعذيب فهو أم�ر مرفوض رشعًا وعرفًا 

وقانونًا عىل مجيع املستويات الدولية التي من سامهتا اإلنصاف والرفع من كرامة اإلنسان. 

إال أن�ه الب�د من اإلش�ارة إىل أن هذا العق�اب البد أن يك�ون يف إطار الرشعي�ة املعتربة فال 
يتجاوز فيه احلد حتى يصل األمر إىل ظلم يتعرض له املذنب، وأس�لم طريق لذلك اتباع الرشع 
احلنيف بام فيه من حدود وزواجر وعقوبات ىض هبا اهلل أحكم احلاكمني من فوق سبع سموات.

ويمكن الرد عىل املعارضني للعقوبات البدنية من خالل اآليت:

1� كان من املناس�ب اإلش�ارة للفرق بني التعذيب والعقاب من الناحية اللغوية، فقد أقر العلامء 
بأن العقاب إنام هو عقوبة مرتتبة عىل فعل يشء خالفًا للعذاب، أو التعذيب، كام أس�لفنا يف 
بداي�ة البحث، فقد ين�ال املذنب، ويف نفس الوقت ينال املحس�ن، أو املظلوم، قال أبو البقاء 
الكف�وي: » العق�اب ه�و ج�زاء الرش«)2( . وق�ال أبو حاتم ال�رازي: »العقاب م�ا يتعقب به 

املذنب، أي يؤخذ به بعد الذنب«)3( .

وقد أيد ذلك االس�تعامل القرآين، قال تعاىل يف احلديث عن عذاب فرعون وقومه: ﴿َكَدْأِب   
ُ َش�ِديُد اْلِعَقاِب ﴿11﴾  ُ بُِذُنوهِبِْم َاهللَّ ُبوا بِآَياتَِنا َفَأَخَذُهُم اهللَّ ِذي�َن ِمْن َقْبِلِهْم َكذَّ آِل ِفْرَع�ْوَن َوالَّ
)آل عمران(. وبالنظر يف االستعامل القرآين يظهر أنه قد ارتبط يف استعامله بالداللة عىل معنى 

اجلزاء الرسيع يف الدنيا عىل العمل السيئ )4(.
)1 ( عوض، حممد حميي الدين )1989م(: القانون اجلنائي مبادئه األساس�ية يف القانون األنجلو األمريكي، دراس�ة 

مقارنة، د.ط، ص185. 
 ) 2( الكفوي، الكليات يف معجم املصطلحات والفروق اللغوية، مرجع سابق، ص٦53 . 

 ) 3(  الرازي، أمحد بن محدان: الزينة يف الكلامت اإلسالمية العربية ، حتقيق: السامرائي، عبداهلل، بدون طبعة وبدون 
تاريخ، ج1، ص223 . 

 ) 4( احلس�يني، مح�ادة حمم�د دهينة )1424ه�(: ألف�اظ أدوات العذاب يف الدنيا يف اآليات القرآنية، دراس�ة داللية، 
رسالة ماجستري خمطوطة، جامع�ة األزهر، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، القاهرة ، ص82، 83 . 
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وعىل ذلك يمكن أن نقول إن العقاب عن الذنب أو اخلطأ أمر تقره الطبائع البرشية، ويتامشى   
مع السنن الكونية بل هو مطلب الستقامة احلياة، أما التعذيب فهو أمر مرفوض رشعًا وعرفًا 

وقانونًا عىل مجيع املستويات الدولية التي من سامهتا اإلنصاف والرفع من كرامة اإلنسان. 

إال أن�ه الب�د م�ن اإلش�ارة إىل أن هذا العقاب الب�د أن يك�ون يف إطار الرشعي�ة املعتربة فال   
يتج�اوز في�ه احلد حتى يص�ل األمر إىل ظلم يتعرض له املذنب، وأس�لم طري�ق لذلك اتباع 
ال�رشع احلنيف ب�ام فيه من حدود وزواجر وعقوبات قى هب�ا اهلل أحكم احلاكمني من فوق 

سبع سموات.

2� األص�ل أن يكون امليزان العادل يف الترشيع العقايب: أن ُيرّشع ما يمكن تطبيقه عىل أمثل صورة 
إنس�انية، ولي�س م�ا يتعذر بصورة م�ن الصور حتقيق�ه فيفتح الب�اب ملخالف�ة الترشيع بحجة 
رضورات الواق�ع، )وذلك يش�اهد جلي�ًا يف وقائع التعذيب يف الس�جون(، وذلك متحقق يف 
العقوبات البدنية بالضامنات الرشعية، والتي حتقق أعىل ما يمكن من حفظ حق األمة، مع عدم 
التجاوز عىل حق اجلاين يف كرامته، وأي كرامة أعىل من أن يقول رسول اهلل < لصحابته: »ال 
تعينوا الشيطان عىل أخيكم« )1(، أو » لقد تابت توبة لو قسمت عىل أهل املدينة لوسعتهم«)2(، 
وش�تان ب�ني ترشيع يراعي أفراده حت�ى يف حال عقوبة املجرم منهم، رغ�م تعديه عىل أنظمته، 
وإس�اءته لذات�ه، وجتنيه عىل أمت�ه، وبني ترشيع ب�رشي يصيب أفراده بصن�وف التعذيب التي 

تربأت منه املجتمعات البدائية، وطبقها أبناء حضارات القرن الواحد والعرشين!! . 

3� انتظ�ام احلي�اة ال يكون إال بااللتزام بالقوانني والترشيع�ات، واحرتام حقوق اآلخرين، فمن 
خرج عىل هذه األطر متجنيًا عىل نفسه وغريه، كان ردعه متحتاًم رشعًا وعقاًل، وال ردع دون 
قس�وة وإيالم؛ ألن العقوبة ليس�ت مكافأة عىل فعل خري، بل هي مقابلة لفعل فاس�د وضار، 

وهذا نظري ما اقرتف للمجني عليه. 

) 1( البخاري، أبو عبداهلل بن حممد بن إسامعيل )1401ه�(: صحيح البخاري، حتقيق: البغا، مصطفى ديب، دمشق، 
ب�ريوت: دار القل�م، كتاب احلدود، ب�اب الرضب باجلريد والنعال ، حديث رق�م )٦395( راوي احلديث: أبو 

هريرة ، ج٦، ص2488. 
 ) 2( النيسابوري، مسلم بن احلجاج )1980م(: صحيح مسلم، حتقيق: عبدالباقي، حممود فؤاد ، السعودية ، رئاسة 
إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، حديث رقم )1٦9٦(، راوي احلديث: عمران بن حصني، 

كتاب احلدود، باب من اعرتف عىل نفسه بالزنا  ، ج3، ص1324 . 
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وعن�رص القس�وة واألمل، ه�و األب�رز يف تكوي�ن العقوب�ة، ودون�ه تتج�رد العقوبة م�ن أبرز   
خصائصه�ا، وزج�ر اجل�اين وردع اآلخرين حتذيرًا هل�م من مغبة مالقاة املصري نفس�ه مقصٌدً 

أصيل للعقوبة الرشعية. 

» والعقوبات البدنية ليست غاية بحد ذاهتا، وإنام يتضمن تقييمها عىل أساس مدى فعاليتها،   
وتأثريه�ا يف هذا االجتاه، ويف حتقيق العدالة اإلنس�انية، فليس امله�م مظهرها املهني والرادع؛ 
ألن كل ج�زاء في�ه قدر من اإلهانة والردع ولو بنس�ب متفاوتة، إنام امله�م أن تقوم بوظيفتها 

اجلوهرية يف الدفاع عن املجتمع ضد اجلريمة« )1(. 

4� إذا أردن�ا أن نع�رف قس�وة العقوبات البدنية، فمن املناس�ب وضعها مع اجلريم�ة وما خلفته 
بميزان عادل لنجدها متناسبة ومالئمة، وجيب أال تقترص النظرة عىل الرأفة باجلاين وترك ما 
خلفته اجلريمة من تلويث صفحة املجتمع بإشاعة الفاحشة فيها، وما تعرض له املجني عليه 

من آثار نفسية واجتامعية. 

يقول عيل أبو جريش�ة: »إن الذين يعرتضون عىل قس�وة العقوبة يش�بهون من يرى ش�خصًا   
يدف�ع ضحيته ب�كل عنف فيقتل�ه أو يؤذيه، فيلوم�ون الضحية، وينظرون بع�ني العطف إىل 
م�ن دفعه�ا، مع أن الضحية يف حالة اجلريمة ربام أكثر من واح�د: العفة، الفضيلة، الرشف ، 

األخالق، األمن ، املال، احلياة ، املجتمع كله )2(.

5 � إن إدعاء القسوة والشدة يف العقوبات البدنية مظهر من مظاهر السطحية يف فهمها ملن مل يرتَو 
يف إع�امل الفك�ر، واملنطق باحثًا عن املقصد من الترشيع ، فالقس�وة ال تعدوا قس�وة ختويف 

وتلويح وإنذار، وبالتايل فهو أسلوب وقائي أكثر منه انتقامي أو عالجي. 

ويتجىل ذلك بسلوك الشارع املسالك التالية: 

أ � س�لك الش�ارع مس�لكًا فريدًا يف إغالق مجيع املنافذ املؤدية الرتكاب اجلريمة، وعمد إىل 
إتباع منهج وقائي وسياس�ة رش�يدة ملنع وق�وع اجلرائم، والعمل ع�ىل هتذيب النفوس، 

 ) 1( جعف�ر، ع�يل حمم�د )1420ه�(: العقوب�ات البدنية ب�ني الرشيعة اإلس�المية والترشيع الوضع�ي، جملة األمن 
والقانون، كلية رشطة ديب، السنة السابعة، العدد الثاين ، ص٦5 .

 ) 2( أبو جريشة، عيل )139٧ه�(: رشيعة اهلل حاكمة ال باحلدود ، د.ط ، القاهرة، مرص: مكتبة وهبة، ص81 . 
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وتطه�ري الضامئر، ومراقبة اهلل واخلش�ية من س�خطه فلم يرتك ع�ذرًا ملنحرف وال حجة 
ملجرم. 

ب �  وم�ن جان�ب آخر فإن قيام أي ظروف من ش�أهنا أن تكون كفيل�ة بمنع تطبيق احلدود، 
إعاماًل لتطبيق املس�ألة الفقهية املجمع عليها )ادرؤوا احلدود بالش�بهات( )1( ، وبذلك ال 
تنال العقوبة إال من جاهر بجريمته، واس�تهرت بمصالح الناس، وهانت عليه أعراضهم 

يف سبيل حتقيق شهواته ونزواته. 

وبتأم�ل املنه�ج اجلنائي اإلس�المي، نجد غايته تنص�ب عىل تربئة س�احة املتهم، وليس   
عقاب�ه، يق�ول <: » ادرؤوا احلدود عن املس�لمني ما اس�تطعتم، فإن وجدتم للمس�لم 

خمرجًا فخلوا سبيله، فخري لإلمام أن خيطئ يف العفو من أن خيطئ يف العقوبة« )2(.

فهذا املبدأ األصيل الذي أقر قبل أربعة عرش عامًا، ضم يف جنابه توجيه رجال الرشطة،   
والتحقيق، والقضاة لتربئة املتهم، وليس إدانته وصواًل لعقابه. 

ج � أيض�ًا لق�د ش�ّبه الفقه�اء العقوبة بالطبيب، فالطبي�ب إذا مل جيد للمري�ض عالجًا إال برت 
العضو ُبرت رمحة باملريض، حتى ال يس�ترشي املرض يف جس�مه، ويؤدي إىل نتائج أعظم 

وأخطر. 

د �  أخ�ريًا فح�رص املجتمع ال�دويل هو بمثابة رد فعل عاطفي جتاه الش�دة والقس�وة اللتني 
اقرتنت�ا بالعقوب�ة البدين�ة يف الق�رن الثامن عرش، وم�ا صاحبها من إج�راءات خاطئة يف 
تنفيذه�ا، وكل ه�ذه العش�وائية ما زالت باقية يف نفوس�هم إىل هذا اليوم ب�كل ما هلا من 

ماٍض مثقل باألوزار. 

) 1( ابن املنذر، )1425ه�(: اإلمجاع، حتقيق: عبداملنعم، فؤاد، ط1، الرياض، الس�عودية: دار املس�لم ، املس�ألة رقم 
٦39، ص113 . 

 ) 2( الرتمذي، حممد بن عيس�ى )1413ه�(، موس�وعة الس�نة، الكتب الس�تة ورشوحها،  حتقيق: عطوة، إبراهيم ، 
ط2، تونس، دار س�حنون ، رقم احلديث )1424(، كتاب احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود، ج4، ص33 ، 
قال احلاكم يف املس�تدرك: »هذا حديث اإلس�ناد ومل خيرجاه« ، وتعقبه الذهبي فقال: قال النس�ائي: يزيد بن زياد 

شامي مرتوك، وقال األلباين يف إرواء الغليل: » احلديث ضعيف« رقم احلديث )2355( ، ج8، ص25.



57

»وه�ذا م�ا دف�ع أصح�اب النظري�ات اإلصالحي�ة يف املج�ال العق�ايب إىل توجيه أش�د   
االنتقادات إليها، وطرح تدابري وجزاءات تكون أجدى من القضاء عىل اجلريمة، وكان 
نتاج ذلك استبعاد معظم الترشيعات احلديثة العقوبات البدنية من نصوصها، واعتبارها 

ال تنسجم مع كرامة اإلنسان، وال تتالءم مع مقتضيات تأهيله« )1(.

»إذن ف�ام قي�ل، وُيقال عن العقوبات البدنية اإلس�المية، بأهنا وحش�ية وقاس�ية هو قول   
يصدق عىل الوضع القائم يف أوروبا حتى قيام الثورة الفرنس�ية، وال ينس�حب بأي حال 
من األحوال عىل نظام العقوبات البدنية يف الرشيعة اإلس�المية، س�واء من ناحية اهلدف 

أو األساس أو كيفية التنفيذ«  )2(.

» وإن�ه ليء مث�ري للعجب حقًا، أن يضخم ُأن�اس من مظهر هذه القس�وة اخليالية التي   
عرفنا حقيقتها، يف غيبة من التأمل العقيل، ثم ال يلتفتون بأي نظرة إىل النتائج اإلنس�انية 
احلميدة، التي تنبس�ط يف س�احة املجتمع كله لدى اختاذ قرار جاد بتطبيق هذه احلدود... 
حت�ى إذا م�ا أقبلت الرشيعة اإلس�المية تل�وح بعصا التأدي�ب التي ال بدي�ل عنها لتقي 
املجتمع من هذه الفوىض، والوحشية املرعبة، وتغرس يف مكاهنا األمن والنظام والرمحة، 

استشعروا القسوة فجأة ، وتذكروا الرمحة عىل حني غرة !! )3(.

ه�  � إن العقوبة البديلة التي حلت حمل العقوبات البدنية - وهي عقوبة السجن)4( – مل حتقق 
األغ�راض املقص�ودة منه�ا  يف إصالح وهتذيب املس�جونني، بل دمرهتم نفس�يًا وصحيًا 

) 1( جعفر، عيل حممد: العقوبات البدنية بني الرشيعة اإلسالمية والترشيع الوضعي، مرجع سابق ، ص٦1.
 ) 2( عقيدة، حممد أبو العال )1418ه�(: فلسفة العقوبات البدنية يف الرشيعة اإلسالمية والترشيعات الوضعية، ديب، 

جملة األمن والقانون، السنة اخلامسة ، العدد الثاين، ربيع األول، ص2٦5 . 
 )3 ( البوطي، حممد س�عيد )1405ه�(: عىل طريق العودة لإلس�الم " رس�م ملنهاج وحل ملشكالته" ، ط4، دمشق ، 

سوريا: مؤسسة الرسالة للنرش والتوزيع ، ص122 . 
 )4 ( انظ�ر: ع�ودة، عبدالق�ادر)1985م(: الترشيع اجلنائي اإلس�المي مقارنًا بالقانون الوضعي، ب�ريوت، لبنان : دار 
إحياء الرتاث العريب، ج1، ص ٧32- ٧40 ؛  اجلريوي، حممد عبداهلل )141٧ه�(: السجن وموجباته يف الرشيعة 
اإلس�المية مقارنًا بنظام الس�جن والتوقيف يف اململكة العربية الس�عودية، ط2، الرياض: نرش جامعة اإلمام حممد 
بن س�عود اإلس�المية، ص ص142-14٦ ؛ أبو غدة، حس�ن )140٧ه�(: أحكام الس�جن ومعاملة السجناء يف 
اإلسالم، الكويت، مكتبة املنار: مطبعة الفيصل، ص593- 594 ؛ منصور، عيل عيل )19٧9م(: أسس الترشيع 
اجلنائ�ي اإلس�المي، املجلة العربية للدفاع االجتامعي، جامعة الدول العربي�ة، املنظمة العربية للدفاع االجتامعي، 
القاه�رة، الع�دد العارش، أكتوبر، ص44 وما بعده�ا ؛ الرمحاين، نور احلق )1405ه�(: العقوبات اإلس�المية بني 

دعاية وحقيقة ، جملة البعث اإلسالمي، اهلند، املجلد 30، العدد 5، حمرم ، ص48 وما بعدها. 
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وبدنيًا وخلقيًا، ليعودوا للمجتمع أكثر احرتافًا لإلجرام، مما اضطر السياس�ة اجلنائية يف 
الغرب إىل البحث من جديد عن بدائل هلا، وجرى ذلك يف أكثر الدول تقدمًا يف الغرب، 

الواليات املتحدة األمريكية ، وهذا يؤكد صحة وصالحية املنهج العقايب اإلسالمي )1(.

ثالثًا :املقاصد الرشعية من العقوبات البدنية

1ـ الردع والزجر

نظرت الرشيعة اإلس�المية يف تقريرها للعقوبات البدنية إىل حماور عدة: إىل اإلنس�ان الذي 
ارتكب اجلرم ظاملًا لنفسه متعديًا عىل غريه، وإىل من وقع عليه أثر املجرم مترضرًا حزينًا مكلومًا، 

وإىل املجتمع الذي وقعت فيه فاختل أمنه وتقوضت أركانه . 

ومتث�ل الوظيف�ة الردعي�ة الزاجرة مقص�دًا من أهم مقاص�د الرشيعة اإلس�المية للعقوبات 
البدنية، محاية ملصالح املجتمع، وكفالة عن السقوط يف الرذائل . 

يقول القفال الشايش: » رشعت العقوبات يف اجلنايات الواقعة بني الناس بعضهم عىل بعض 
يف النف�وس واألب�دان، بالقتل واجل�راح، ويف األعراض بالق�ذف والش�تم، ويف الرسقة بالنهب 
واالختالس .. فأحكم جّل وعز معاين األحكام فيام بعباده احلاجة إليه من وجوه الردع عن هذه 
الرذائل ... لتزول العواقب ، وتنقطع األطامع عن املظامل والتغاصب، ويقترص كل إنسان عىل ما 

دبره خالقه، ويقتنع بام أتاه«  )2(.

ولل�ردع يف الرشيع�ة هدفان: أحدمه�ا يعود إىل اجلاين ويس�مى » الردع اخل�اص« ، واآلخر 
يرجع إىل املجتمع، ويسمى »الردع العام« .

 ) 1( قط�ب، حمم�د )1401ه�(: ش�بهات حول اإلس�الم ، ط4، القاهرة ، مرص، دار ال�رشوق ، ص150 ؛ زيدان، 
عبدالكريم )1395ه�(: العقوبة يف الرشيعة اإلسالمية، ضمن جمموعة بحوث فقهية ، دمشق، سوريا: مؤسسة 

الرسالة، ص409 ؛ البوطي، حممد سعيد: عىل طريق العودة لإلسالم، مرجع سابق ، ص123 . 
 ) 2( القف�ال الش�ايش، حمم�د بن عيل: حماس�ن الرشائع ، خمط�وط بجامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلس�المية ، برقم 
٦9ص، ل 1/ب، وحي�ث إن الب�اب الراب�ع » اجلناي�ات « م�ن املخطوط�ة مل حيقق ويرقم ، فقد ج�رى ترقيمها 
اعتب�ارًا م�ن اللوحة ل 1 / أ مع اإلحاطة بأن املخطوطة قد حققت حتى ب�اب النكاح، حتقيق: كامل احلاج غلتو 
العرويس )1412ه�(، رس�الة دكتوراه غري منش�ورة، جامعة أم القرى، كلية الرشيعة والدراس�ات اإلسالمية، 

قسم الدراسات العليا الرشعية ، فرع الفقه واألصول. 
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ويس�تهدف ال�ردع اخلاص: ك�ف املجرم عن املع�اودة إىل جرمه، » فإن العقوب�ة وأملها، وما 
يرتتب عليها من أذى مادي، ومعن�وي تص�ده ع�ن العودة مرة أخرى إىل اقرتاف اجلريمة« )1(.

أم�ا الردع العام فه�و صامم األمان للمجتمع كله ، إذ يرى أفراده مغبة خمالفة الرشع جمس�دة 
أمامه�م يف ص�ورة واقعية ، ومن املعلوم يف النظريات النفس�ية احلديث�ة أن التعليم بالنموذج من 
أقوى صور التعليم، وقد س�بق اإلس�الم � وهو السباق لكل خري � إىل إرساء ذلك بقوله تعاىل يف 

اَم َطائَِفٌة ِمَن امْلُْؤِمننَِي ﴿2﴾ )النور(. عقوبة الزاين والزانية: (  ﴿َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبُ

 ويراعي اإلسالم يف ذلك أن املسلم قد تسف به شهوته عن املثال املطلوب، وتدفعه رغباته 
إىل التحقق، منتهكًا حدود اهلل، وترك املرء مع ش�هواته مصارعًا هلا دون معني خارجي: إضعاف 
لقوت�ه، وتعري�ض له إىل الس�قوط، ومن هن�ا كانت علنية العقوب�ة معينًا لن�وازع اخلري يف النفس 

املسلمة، زاجرة لنوازع الرش التي يمكن أن تنشأ فيها، ملا ترى من سوء املآل وفساد العاقبة. 

وفك�رة ال�ردع العام فكرة وقائية« تتحقق ع�ن طريق هتديد الناس كاف�ة بإيقاع العقوبة عىل 
م�ن خيالف منه�م أوامر الرشع ونواهيه، ولك�ي يتحقق للعقوبة التهديد فالّب�د أن تكون مهددة 
برضر يلحق بالفرد يفوق النفع الذي يبغي حتقيقه من وراء اجلريمة، وهبذا يشكل التهديد بتوقيع 

العقاب الباعث املانع من ارتكاب اجلريمة)2(.

ويف سياق تقريرهم للحكم البالغة يف ترشيع العقوبات، تناول فقهاء املسلمني وظيفة الردع 
)العام واخلاص( للعقوبة . 

فق�د ع�رب القفال الش�ايش عن ذلك بقول�ه:« وأما اجلنايات فه�ي من اجلرائم الت�ي ارتكبها 
العص�اة للخالق يف إخواهنم ، وأهل جنس�هم يف أبداهنم، وأمواهل�م فوضعت احلدود ردعًا عنها 

وكفًا للناس عن التظامل، وهذا كله واجب يف العقوبات وال تتم السياسات الفاضلة إال به« )3(.

 )1( س�المة، مأمون حممد )19٧٦م(: العقوبة وخصائصها يف الترشيع اإلس�المي، املجلة اجلنائية القومية، مارس- 
يوليو ، جملد 19، ص219 . 

 ) 2( القفال الشايش، حممد بن عيل: حماسن الرشائع ، مرجع سابق، ص114 . 
 )3 ( املرجع السابق ، ص114 . 
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ويق�ول اب�ن اهلامم: » حدود الرشع موانع قبل الفعل وزواجر بع�ده، أي أّن العلم برشعيتها 
يمنع اإلقدام عىل الفعل، وإيقاعها بعده يمنع من العودة إليه«)1(.

ونلحظ مما سبق أن اإلسالم قد تعامل مع اجلرائم عىل مستويات متعددة: )2( 

�   املس�توى األول: جمرد تقنني العقوبة، من خالل تطبيق العقوبة عىل املجرم، ويف ذلك غنى ملن 
تأمله لريتدع عن اجلريمة.

�  املس�توى الث�اين: الردع العام للمجموع، من خالل تطبي�ق العقوبة عىل املجرم، ويف ذلك ردع 
هلم من خالل نموذج متجسد.

�  املس�توى الثال�ث: التحول م�ن الردع العام إىل الردع اخلاص، وذل�ك حني ال جيدي مع اجلاين 
زواج�ر إق�رار العقوبة، وال رادع رؤية تطبيقها عىل غريه ، فيتح�ول هو إىل جان معاقب يرتدع 

برؤيته اآلخرون. 

ويف ذل�ك التقس�يم مراعاة بالغة احلكم�ة لطبائع اخللق، فمنهم من تردع�ه الفكرة املدركة ، 
وآخر ال يردعه إال النموذج املجسد، وثالث ال يردعه عن الفعل إال العقاب املوقع عليه.

2 ـ هتذيب اجلاين وتطهريه 

إن الرشيعة اإلسالمية راعت حق املرء حتى يف حال جنايته، ومل ترشع العقوبة انتقامًا منه بل 
زجرًا له وردعًا لغريه، وقد فهم الصحابة رضوان اهلل عليهم ذلك املعنى فهاًم عميقًا، فجاء ماعز 

إىل رسول اهلل < » يا رسول اهلل ، طهرين من الزنا«)3(.

ر أن يس�عى  ول�و كان مقص�د العقوبة إهانة املج�رم، أو إهدار قيمته، أو االنتقام منه ملا ُتُصوِّ
اجلاين بنفسه إلهدار قيمة نفسه !

 )1( ابن اهلامم، كامل الدين بن حممد )1389ه�(: فتح القدير، ج4، ص112 . 
 ) 2( راجع هذا التقس�يم يف : الدوهان، حممد عبدالرمحن )142٦ه�(: مقاصد الرشيعة اإلس�المية من عقوبة اجللد 
مقابل�ة باملواثيق الدولي�ة والقوانني الوضعية، ط1، الرياض، اململكة العربية الس�عودية: مركز البابطني للرتاث 

والثقافة، ص ص85-8٦ .
 ) 3( انظر: ختريج احلديث ، ونصه كاماًل ، ص٦٧.



61

ولقد ظهر اس�تهداف اإلس�الم هتذيب اجل�اين، وتطهريه قبل جنايته، وح�ال جنايته، وأثناء 
تطبيق العقوبة عليه، وبعد تطبيقها يف معايشته ملجتمعه. 

فقد منع الش�ارع أس�باب الفتنة قطعًا لدابرها، ومحاية لضعيف النف�س من الوقوع فيها، ثم 
ندب الش�ارع إىل الس�رت فقال <: »ال يس�رت عب�د عبدًا يف الدنيا إال س�رته اهلل ي�وم القيامة« )1(،  
وق�ال: » تعاف�وا باحلدود فيام بينكم فام بلغني من حد فقد وج�ب« )2(، وغلظ يف طرق اإلثبات ، 

وجعل الشهود عليه بني أمرين: إما أن يكتملوا أربعة، أو جيلدوا حد املفرتي. 

ويف تطبيق العقوبة راعى الرمحة والش�فقة عليه، ثم حث املجتمع عىل تقبل اجلاين بعد تنفيذ 
العقوبة، وعدم التضييق عليه يف رزقه من أجل ّسد السبل املؤدية لإلجرام )3(.

يقول القفال الش�ايش: » بلغ من س�عة رمحته جل ثناؤه ، أن عرفهم عىل لسان رسول اهلل < 
أن احلدود كفارات ... يشري بذلك إىل زوال املؤاخذة عنهم يف اآلخرة بتبعات اجلنايات املحدود 

فيها يف الدنيا ... إذا كانت من املحدودين التوبة واإلنابة«  )4(.

يق�ول اب�ن القي�م � رمح�ه اهلل �: » ثم بلغ من س�عة رمحته وج�وده أن جعل تل�ك العقوبات 
كفارات ألهلها، وطهرة تزيل عنهم املؤاخذة باجلنايات إذا قدموا عليها، والس�يام إذا كان منهم 
بعدها التوبة النصوح واإلنابة ، فرمحهم هب�ذه العقوب�ات أنواعًا من الرمحة يف الدنيا واآلخرة«)5(.

يقول ابن تيمية: » إن العقوبات الرشعية كلها أدوية نافعة يصلح اهلل هبا مرض القلوب، وهي 
ًة لِْلَعامَلنَِي ﴿10٧﴾  من رمحة اهلل بعباده، ورأفته هبم، الداخلة يف قوله تعاىل:﴿ َوَما َأْرَسْلَناَك إاِلَّ َرمْحَ
)األنبياء(، فمن ترك هذه الرمحة النافعة لرأفة جيدها باملريض، فهو الذي أعان عىل عذابه وهالكه، 
 ) 1( صحيح مسلم، حديث رقم )2590( راوي احلديث: أبو هريرة، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب بشارة من 

سرت اهلل عيبه يف الدنيا بأن يسرت عليه يف اآلخر، ج4، ص2002 . 
 ) 2( س�نن أيب داود، حديث رقم )43٧٦( راوي احلديث: عبداهلل بن عمرو بن العاص، كتاب احلدود، باب العفو 
عن احلدود ما مل تبلغ السلطان ، ج4، ص540 ، وذكر احلاكم يف املستدرك: بأن احلديث صحيح يف اإلسناد ومل 

خيرجاه، ووافقه الذهبي، حديث رقم )815٦( ج4، ص424 . 
 ) 3( أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )19٧٦م(: النظام العقايب اإلسالمي، دراسة مقارنة، د.ط، مرص ، دار التعاون 

للطبع والنرش، توزيع دار األنصار، ص151 . 
 ) 4( القفال الشايش ، حماسن الرشيعة ، ل2/ أ .

 ) 5( اب�ن القي�م، ش�مس الدين حممد )13٧4ه�(: إعالم املوقعني ، )حتقيق: عبداحلمي�د، حممد حميي الدين(، د.ط ، 
مرص: مطبعة السعادة، ج2 ، ص٧4 – ٧5 . 
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وإن كان ال يريد إال اخلري، إذ هو يف ذلك جاهل أمحق، كام يفعله بعض النساء والرجال بمرضاهم ، 
وبمن يربوهنم من أوالدهم، وغلامهنم، وغريهم يف ترك تأديبهم وعقوبتهم عىل ما يأتونه من الرش، 

ويرتكونه من اخلري، رأفة هبم ، فيكون ذلك سبب فسادهم وعدواهنم، وهالكهم« )1( .

يق�ول الدهلوي: » واحلد يكون كفارة ألحد وجهني؛ ألن العايص إما أن يكون منقادًا ألمر 
اهلل وحكمته ، مسلاًم وجهه هلل، فالكفارة يف حقه توبة عظيمة ... ، وإما أن يكون إيالمًا له وقرسًأ 
علي�ه، ورس ذل�ك أن العام�ل يقتيض يف حكمة اهلل أن جيازي يف نفس�ه أو مال�ه ، فصار مقيم احلد 

خليفة اهلل يف املجازاة « )2( .

ويف العقوب�ة تطهري للنفس من أثر الذنب، تفتح له ب�اب التوبة النصوح التي تفئ بصاحبها 
إىل رحاب اهلل جل وعال، وجتعله حماًل لربكته بعد أن كان مستحقًا لغضبه ، فقد روى عمران بن 
احلص�ني: » أن ام�رأة من جهينة أتت النبي <، وهي حبىل م�ن الزنا، فقالت: يا نبي اهلل، أصبت 
ح�دًا فأقم�ه عيل ، فدعا نبي اهلل < وليها ، فقال: »أحس�ن إليها ف�إذا وضعت فائتني هبا« ففعل، 
فأم�ر هب�ا نبي اهلل < فش�ددت عليها ثياهبا، ثم أمر هب�ا فرمجت ، ثم صىل عليه�ا ، فقال له عمر: 
تصيل عليها يا نبي اهلل، وقد زنت ؟ فقال: »لقد تابت توبة لو قس�مت بني س�بعني من أهل املدينة 

لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها هلل تعاىل« )3(.

وع�ن س�ليامن بن بريدة عن أبيه ق�ال: جاء ماعز بن مال�ك إىل النبي < ، فقال: يا رس�ول اهلل، 
طهرين ، فقال: »وحيك، ارجع فاستغفر اهلل وتب إليه« قال: فرجع غري بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول 
اهلل طهرين . فقال النبي < مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول اهلل <: »فيم أطهرك ؟« 
فقال: من الزنا ، فس�أل رس�ول اهلل <: »أبه جنون؟« فأخرب أنه ليس بمجنون، فقال: أرشب مخراً ؟ 
فقام رجل فاستنكهه، فلم جيد فيه ريح مخر، قال: رسول اهلل : أزنيت ؟ فقال: نعم، فأمر به فرجم« )4(. 
)1( اب�ن تيمي�ة، أمح�د بن عبداحللي�م )1423ه�(: جمموع فتاوى ش�يخ اإلس�الم ب�ن تيمية ، )مجع وترتيب قاس�م، 

عبدالرمحن بن حممد ؛ وابنه حممد(، ط1، املغرب، مكتبة املعارف،  ج15 ، ص290 . 
 ) 2( الدهلوي، ش�اه ويل اهلل )1420ه�(: حجة اهلل البالغة، )حتقيق: ضمرييه، عثامن مجعة( ، د.ط ، الرياض: مكتبة 

الكوثر للنرش والتوزيع ، ج2،  ص10٦2 .
 ) 3( صحيح مسلم ، حديث رقم )1٦9٦( راوي احلديث: عمران بن حصني، كتاب احلدود، باب من اعرتف عىل 

نفسه بالزنا، ج3 ، ص1324 . 
 ) 4( صحيح مس�لم ،حديث رقم )1٦95( راوي احلديث: س�ليامن بن بريدة ، كتاب احلدود ، باب من اعرتف عىل 

نفسه بالزنا، ج3 ، ص1321 . 
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وعن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه: قال كنا عند النبي < يف جملس، فقال: »بايعوين عىل 
أن ال ترشكوا باهلل شيئًا، وال ترسقوا، وال تزنوا، فمن ويف منكم فأجره عىل اهلل، ومن أصاب من 
ذلك ش�يئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك ش�يئًا فس�رته اهلل عليه، إن شاء غفر له ، 

وإن شاء عذبه« )1(.

وروى ع�يل ب�ن أيب طال�ب t قال: قال رس�ول اهلل <: » من أصاب ح�دًا فعجل عقوبته يف 
الدني�ا، ف�اهلل أعدل م�ن أن يثني عىل عبده العقوب�ة يف اآلخرة، ومن أصاب حدًا فس�رته اهلل عليه 

وعفا عنه ، فاهلل أكرم من أن يعود إىل يشء قد عفا عنه«  )2(.

وه�ذا اهلدي النبوي الس�امي يس�مح لل�ذات اإلنس�انية أن حتلق يف فض�اء الفضائل بعد أن 
تس�قط يف مح�أة الرذيلة، ثم ال تعيد املرء إىل س�ابق عه�ده قبل املعصية بل ترفع�ه إىل منزلة من لو 

قسمت توبته عىل سبعني من أهل املدينة لوسعتهم . 

3 ـ حتقيق السعادة للعباد يف املعاش واملعاد 

 جيد الفرد املسلم يف العقوبة سعادة، ما دام متصاًل بطاعة اهلل لشعوره بعدة أشياء هي: 

أ �  بمصدرية العقوبة من اهلل العيل القدير، الذي ال يرقى إىل قراره نقد معيب.

ب �  شعوره باستحالة اإلفالت من قبضته؛ ألن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون.

ج �  ش�عوره بش�مول سلطانه يف الدنيا واآلخرة، وفيه ما يكفي لاللتزام بأوامره، حني تغيب كل 

رقابة دنيوية . 

وكم يؤدي اجلهل بمقاصد العقوبة، ومضامينها من قلب احلياة من س�عادة إىل شقاء، وقلق 
مستمر، ال يزيله إال الفهم الواعي للمعاين اإلنسانية الرتبوية من وراء تطبيق هذه العقوبة دنيويًا 

أو أخرويًا . 
) 1( صحيح البخاري ، حديث رقم )٦402( كتاب احلدود، باب احلدود كفارة ، ج٦، ص2490 . 

 ) 2( س�نن الرتم�ذي، حدي�ث رقم )2٦2٦( كتاب اإليامن ، باب ما جاء: ال ي�زين الزاين وهو مؤمن، ج5 ، ص1٦؛ 
وذك�ر احلاكم يف املس�تدرك: بأن احلديث صحيح اإلس�ناد، ومل خيرجاه ، ووافقه الذهب�ي يف التلخيص، حديث 
رقم )13( ج1، ص48، وحكم عليه الس�يوطي، بأنه صحيح ، راجع اجلامع الصغري للس�يوطي، حديث رقم 

)8448( ص 14. 
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يقول الرسول <: »اعملوا فكل ميرس، أما أهل السعادة فيسريون لعمل أهل السعادة ، وأما 
َق  َقٰى ﴿5﴾َوَصدَّ ا َمْن َأْعَطٰى َواتَّ أهل الش�قاوة فيسريون لعمل أهل الش�قاوة« )1( ، ثم قرأ: ﴿َفَأمَّ
ْسَنٰى ﴿9﴾  َب بِاحْلُ ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنٰى ﴿8﴾ َوَكذَّ ٰى ﴿٧﴾ َوَأمَّ ُه لِْلُيرْسَ ُ ْس�َنٰى ﴿٦﴾ َفَس�ُنَيرسِّ بِاحْلُ

ٰى ﴿10﴾ )الليل(.  ُه لِْلُعرْسَ ُ َفَسُنَيرسِّ

يقول القفال الش�ايش: »إن يف معاقبة املفس�دين إصالحًا هلم، وهذا بني ليس وراء االمتناع 
والعمل به، إال أمزاج الناس، وإمهاهلم وإباحة التظامل والتهارج ، وذلك حمظور يف العقول« )2(.

ويقول ابن تيمية: »املقصود هنا أنه < بني أن العواقب التي خلق هلا الناس سعادة وشقاوة 
ييرسون هلا باألعامل التي يصربون هبا إىل ذلك« )3(، فمن زكى نفسه، وأصلح عمله سعد يف الدنيا 
واآلخرة ، وم�ن دسى نفسه أظلم قلبه باملعصية، وانحرفت جوارح�ه عن اخللق القويم، وشقي 
بقدر ذلك يف الدنيا« وإذا ع�لم اإلنس��ان أن الس�يئ�ة من نفس�ه مل يطمع يف السعادة التامة م�ع ما 
َز بِِه ﴿123﴾ )النساء(. وقوله  فيه م�ن الرش«، ب�ل علم حتقيق قول�ه تعاىل: ﴿َمْن َيْعَمْل ُسوًءا جُيْ

ا َيَرُه ﴿8﴾ )الزلزلة(. ٍة رَشًّ ا َيَرُه ﴿٧﴾ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٍة َخرْيً تعاىل: ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

واس�تقراء التاريخ يدل عىل أن أمة اإلس�الم مل تصل إىل السعادة، والوحدة، والوئام إال بعد 
أن أخذت أحكام، وآداب هذا الدين منهاجًا، ونرباسًا. 

يق�ول حمم�د الطاهر بن عاش�ور: » وبذل�ك تكون الرشيعة  مس�تهدفة حتقي�ق مقصد عام ، 
وه�و إس�عاد األفراد واجلامعة ، وحف�ظ النظام ، وتعمري الدنيا بكل م�ا يوصل إىل اخلري والكامل 

اإلنساين، حتى تصري الدنيا مزرعة لآلخرة، فيحظى اإلنسان بسعادة الدارين« )4(.

 ) 1( صحيح مسلم، حديث رقم )2٦4٧( راوي احلديث: عيل بن أيب طالب، كتاب القدر، باب كيفية اخللق اآلدمي 
يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ، ج4 ، ص2039 . 

 ) 2( القفال الشايش، حماسن الرشيعة ، ل 3/ ب .
 ) 3( اب�ن تيمي�ة ، أمح�د ب�ن عبداحلليم ب�ن عبدالس�الم )د.ت( : التحفة العراقي�ة يف األعامل القلبي�ة ، ضمن جمموع 

الرسائل املنريية ، القاهرة ، مرص: إدارة الطباعة املنريية ، ج2 ، ص15 . 
) 4( اب�ن عاش�ور، حمم�د الطاه�ر )د.ت( ، مقاصد الرشيعة اإلس�المية، د.ط ، تون�س: الرشكة التونس�ية للتوزيع، 

ص٦3 .
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»والعق�ل يش�هد بام دل علي�ه الرشع، إذ م�ا من صاحب عقل س�وي، وفطرة س�ليمة يبلغه 
ال�رشع املطه�ر، إال ويقط�ع ب�أن أحكامه ج�اءت حاوية جلمي�ع املصالح واخل�ري، قاطعة جلميع 
املفاس�د والرش، فالرشائع كلها، وبخاصة رشيعة اإلسالم جاءت ملا فيه صالح البرش يف العاجل 

واآلجل، أي يف حارض األمور وعواقبها«  )1(.

وبتأم�ل س�رية الصحابة رضوان اهلل عليهم الذين ارتووا م�ن املعني النبوي ، نرى الصحايب 
الذي خيطئ فيزين ، ثم يقارن بني عقوبة اآلخرة وعقوبة الدنيا، فتهون عليه نفسه أن يبذهلا تكفريًا 
ع�ن س�يئته ، وتطه�ريًا لروحه، ويتكلف طلب إقام�ة احلد عليه حتى يلقى رب�ه وهو راض عنه، 
لينته�ي بع�د ذلك بش�هادة نبوية مباركة » لقد تاب توبة لو قس�مت عىل س�بعني م�ن أهل املدينة 

لوسعتهم« )2(.

إن ش�عور املس�لم بامتداده يف الزمن املايض » منذ اس�تخلف اهلل أباه يف األرض، ودوامه يف 
املستقبل » البعث بعد املوت » ليطلعه عىل صغر هذه احلياة التي يعيشها.

وح�ني ينظ�ر املرء إىل احلياة هبذه الصورة، هيون لديه أمل ع�ارض )جزاء وفاقًا عىل طلب لذة 
عارض�ة( أم�ام مغفرة اهلل تعاىل ورضوانه، وجيد ما يلقاه من مش�قة العقوبة هينًا يف جنب التكفري 

عن سيئته . 

4 ـ مراعاة طبيعة اإلنسان ونفسيته 

جاءت العقوبات عن علم صحيح بتكوين اإلنس�ان وعقليته، وتقدير دقيق لغرائزه وميوله 
وعواطفه، ووضعت عىل أس�اس العلم بالنفس البرشية ، وهي عقوبات ترشيعية؛ ألهنا رشعت 

ملحاربة اجلريمة . 

فالعقوبة التي تقوم عىل فهم نفس�ية املجرم هي العقوبة التي ُيكتب هلا النجاح؛ ألهنا حتارب 
اإلج�رام يف نف�س الفرد، وحتف�ظ مصلحة اجلامعة، ثم ه�ي بعد ذلك أع�دل العقوبات؛ ألهنا ال 
تظلم املجرم، وال هتضمه، وال حتمله ما ال يطيق يف سبيل اجلامعة ، وكيف تظلمه، وقد بنيت عىل 

) 1( املرجع السابق ، ص13 .
 ) 2( صحيح مسلم، حديث رقم )1٦9٦( راوي احلديث: عمران بن حصني ، كتاب احلدود، باب من اعرتف عىل 

نفسه بالزنا ، ج3، 1324 .
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أس�اس قدرته، واش�تقت من طبيعته ونفس�يته ؟ وهي عادلة أيضًا بالنسبة للجامعة؛ ألن عدالتها 
بالنس�بة لألف�راد هي عادلة ملجموعه�م؛ وألهنا حتف�ظ للمجتمع حقه، وال تضحي به يف س�بيل 
الف�رد واجلامع�ة معًا؛ ألهنا ت�ؤدي إىل زيادة اجلرائم ، واختالل األمن ث�م توهني النظام وانحالل 

املجتمع)1(.

وبذا تكون الرشيعة اإلسالمية قد حاربت الدوافع النفسية التي تدعو إىل اجلريمة، بالدوافع 
النفس�ية املضادة التي ترصف بطبيعتها عن اجلريم�ة، والتي ال يمكن أن يقوم غريها من الدوافع 

النفسية مقامها. 

وق�د حتدثت الكثري من النظريات النفس�ية املع�ارصة عن الثواب والعق�اب باعتبارمها آليتني 
رئيستني يف التعامل مع النفس البرشية، فرأت املدرسة السلوكية األمريكية أن يف هذا الثواب تعزيزًا 

للسلوك ، واحتاملية تكراره، وأن العقوبة تكف صاحبها عن السلوك املقرتن هبا وتنفره منه . 

بين�ام تنظر املدرس�ة املعرفي�ة إىل األفكار التي حيمله�ا الفرد يف داخله ليعم�ل بصورة معينة، 
وي�امرس س�لوكًا خاص�ًا، وه�ي ت�رد كل خلل نف�يس إىل أصل�ه املع�ريف يف فكر اإلنس�ان وبنائه 

املنطقي)2( . 

وقد كان ميزان اإلسالم دقيقًا يف تعامله مع الذات اإلنسانية بام يناسبها فأقر مبدأ املثوبة عىل 
فعل اخلري الذي يس�مو باملجتمع ، والعقوبة الصارفة عن الرش الذي يس�ف بقيم األمة ، وعالج 
اجلان�ب املعريف للجريمة بإبانته لعلل األحكام، وغاياهتا حتى حيجم املرء حني حيجم عن اجلرم، 
وهو يدرك علة إحجامه، ويقدم � إن هو أقدم عليه �، وهو مستيقن من رضره عىل ذاته وأمته . 

5  ـ الرمحة باألمة 

م�ن مقاصد الرشيع�ة للعقوبات البدني�ة: الرمحة باألم�ة حتى ال يس�ترشي الضالل، ويعم 
الفساد، وتنترش الرذيلة، وختتفي القيم العالية الرفيعة، وتقوض دعائم املجتمع . 

 )1( عودة، عبدالقادر: الترشيع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ج1، ص٦44 . 
 ) 2( إبراهيم، عبدالس�تار، وآخرون )1993م(: العالج الس�لوكي للطفل ، الكويت : سلسلة عامل املعرفة ، ع180، 

ص3٦- 45 ) بترصف بسيط(
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» إن تص�ور جمتمع خاٍل من الش�ذوذ يف احلي�اة الدنيا يشء من قبيل األح�الم، والتحليق يف 
اخلي�ال مل�ا يف الطبع م�ن مغالبة الش�هوات امللهية عن الوعيد ، ف�كان البّد، واحلال�ة هذه من أن 
توض�ع عقوبات تنّبه هذا اإلنس�ان إذا ما غفل، واس�تجاب لنزواته رمحة ب�ه، ومحاية ملجتمعه من 

الرش والفساد  )1(.
» إن املقص�د الع�ام م�ن احلدود: إنام ه�و الرمحة باملجم�وع ، وردع الذين تومه�وا احلرية كام 

تتومهها األفاعي والعقارب والوحوش )2(. 
وترشيع العقوبات البدنية رمحة اهلل بعباده، ومن أراد أن يتأمل يف هذه الرمحة ، فيجب أن ال 

يقرص ناظره عىل تنفيذ العقوبة جمردًا مما قبلها وبعدها. 
وإذا كان�ت العقوب�ة بكل صورها أذى ملن تنزل به، فإن م�ن مقاصدها الرمحة بالعباد مجيعًا، 

جناة، وجمنيًا عليهم، وسائر املجتمع . 
وتكون العقوبة رمحة باجلناة يف صور شتى ، من أمهها:

1 �  وجود العقوبة الرادعة يرصف املجرمني عن التفكري يف اإلقدام عىل اجلريمة ، فإذا ساورهتم 
أنفسهم بأفكار رشيرة يف فرتة ضعف تذكروا األمل فانكفوا عنها .

2 �  مب�دأ درأ احل�دود بالش�بهات، وهو من املس�ائل الفقهية املتفق عليها بني املس�لمني)3(، وهو 
قاع�دة فقهية نج�د أصلها يف احلديث النبوي الرشيف الذي روته الس�يدة عائش�ة ريض اهلل 
عنها: » ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فإن كان له خمرج فخلوا سبيله، فإن اإلمام 

خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة« )4(.
3 �  اشرتاط وسائل إثبات يصعب من خالهلا تكييف اجلريمة، ومتيل إىل التربئة ال اإلدانة، إذ ال 
تثبت العقوبة إال باإلقرار أو الش�هادة ، ومل يكتف اإلس�الم بذل�ك، بل راجع املقر باجلريمة 

مرات لعله يرجع عن إقراره؛ ألن أساس العقوبة هي الرمحة وامليل للرباءة . 

) 1( الزاح�م، حمم�د عب�داهلل )1412ه�(: أثر تطبيق الرشيعة اإلس�المية يف منع اجلريم�ة ، ط2، القاهرة، مرص: دار 
املنار، ص94 .

 ) 2( وج�وب تطبيق الرشيعة اإلس�المية والش�بهات التي تثار حول تطبيقها)1404ه��(: املجلس العلمي بإرشاف 
إدارة الثقافة والنرش بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص58- 59 .

 )3 ( ابن املنذر: اإلمجاع، مرجع سابق، املسألة رقم )٦39( ، ص118 .
 ) 4( احلديث سبق خترجيه ، ص ٦0.
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4 �  وم�ن ص�ور الرمحة باملتهم يف الرشيعة اإلس�المية، أن الش�اهد خمري إذا ش�هد وقوع اجلريمة 
�َهاَدَة  بني أداء الش�هادة حس�بة هلل تعاىل، لقوله جل ش�أنه يف حمكم التنزيل: ﴿...َوَأِقيُموا الشَّ
ِ...﴿2﴾ )الطالق( ، وبني أن يس�رت عىل املتهم لقول الرس�ول <: »من س�رت مسلاًم سرته  هلِلَّ

اهلل يوم القيامة« )1(.

5 �  يف العقوب�ة هتذي�ب وإص�الح للجاين إذا ما وق�ع يف اجلريمة؛ ليعود فردًا صاحلًا مش�اركًا يف 

البناء املثمر للمجتمع .

أم�ا كوهن�ا رمحة باملجن�ي عليهم فذلك: بش�فاء صدورهم م�ن الغيظ ، وإطف�اء نار قلوهبم 
املكلومة بعقاب الظامل بجريرة ظلمه. 

وأم�ا كوهنا رمحة للمجتمع فإن يف تطبيق العقوبة اس�تتباب األمن، وتوطيد دعائمه ووقايته 
من األرضار، وما حيدق به من أخطار. 

إن الرف�ق بحق اجلناة اعتداء، وقس�وة يف حق املجتمع ال رمحة ب�ه، إذ ليس من الرمحة الرفق 
باألرشار الذين ينقضون بناء املجتمع باالعتداء عليه ، إن الرفق بحق هؤالء قس�وة يف مضامينها 

فمن ال يرحم ال ُيرحم . 

يق�ول أب�و زه�رة: »إن العاطفة الكريمة الرشيف�ة التي تنبعث فرتقًأ ج�روح املجروحني أمر 
مطل�وب يف الرشيعة اإلس�المية ، ولكن برشط أال تؤدي إىل تقوي�ض الرمحة العامة التي تفرض 
ايِن َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهاَم ِماَئَة  انَِيُة َوال�زَّ العقوبة العادلة«، ولذلك يقول س�بحانه وتعاىل: ﴿الزَّ
اَم َطائَِفٌة  ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبُ ِ إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ َجْلَدٍة َواَل َتْأُخْذُكْم هِباَِم َرْأَفٌة يِف ِديِن اهللَّ

ِمَن امْلُْؤِمننَِي ﴿2﴾ )النور(. 

وهب�ذا يتب�ني أن الرأف�ة باجلناة تتناىف مع اإلي�امن باهلل واليوم اآلخر، م�ع أن اهلل تعاىل وصف 
املؤمنني بأهنم رمحاء بينهم، فدل هذا عىل أنه ليس من الرمحة يف يشء الرفق باجلاين )2( .

) 1( صحيح البخاري ، حديث رقم )2310( ، راوي احلديث: عبد\اهلل بن عمر، كتاب املظامل ، باب ال يظلم املسلم 
وال يس�لمه، ج2 ، ص8٦2 ؛ صحي�ح مس�لم، حديث رقم )2580( كتاب ال�رب والصلة واآلداب، باب حتريم 

الظلم ، ج4 ، ص199٦ . 
)2 ( أبو زهرة، حممد )19٧0م(: اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمية، القاهرة، مرص: دار الفكر العريب ، ص14 . 
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2 . 2 اجلذور التارخيية للتعذيب

2 . 2 . 1  التعذيب يف العصور القديمة
ظاه�رة التعذيب قديمة، وال توجد حلظة زمنية معين�ة حتدد بداياهتا، وهي قديمة قدم احلياة 
البرشية ذاهتا، وباس�تقراء كتب التاريخ تطالعنا بصنوف كثرية من التعذيب)1(، وال يستطيع أحد 
أن حي�دد بثقة مطلقة متى مورس التعذي�ب ألول مرة)2(، فلقد عرف املرصيون اجلحيم املظلم بام 
حيتوي�ه من أل�وان العذاب«، ففي مرص القديمة كان الس�جناء يفضلون امل�وت عىل احلياة داخل 

السجن نظرًا للمعاملة القاسية، وغري اإلنسانية التي يعاملون هبا« )3(.
وكان العق�اب يف بداية األمر يقوم عىل مبدأ القصاص » النفس بالنفس والعني بالعني«، إال 
أن�ه ُيالحظ أن العقوب�ة مل تكن باختالف خطورة اجلريمة بل كان ملركز اجلاين عليه دور يف حتديد 
العقوبة املناسبة، فإذا تسبب طبيب أثناء جراحة يف موت مريض، أو يف فقد عني من عينيه ُقطعت 

أصابع الطبيب، وإذا استبدلت قابلة طفاًل بآخر عن علم بفعلتها ُقطع ثدياها)4(.
وقد اس�تخدم القدماء املرصيون التعذيب، والتمثيل كوس�يلة من وسائل استجواب املتهم، 
حيث اعترب التعذيب إحدى الوسائل املرشوعة للتوصل العرتاف املتهم، وبالتايل استباح القضاء 
كل س�بل اإلكراه، وصواًل لالعرتاف س�ندًا إلدانة املتهم)5(، فكان التعذيب يتم عن طريق رجال 
الدي�ن، فف�ي القرن احل�ادي عرش قبل امليالد ، ونظ�رًا لنفوذ رجال الدي�ن كان جيري العمل عىل 
استفتاء اإلله أمون يف مدى ثبوت اجلريمة عىل املتهم، فكان يؤيت باألخري أمام متثال اإلله أمون، 
وي�رسد رئيس الكهنة الوقائع أمام�ه، واإلله أمون هو الذي حيدد إذا كان املتهم بريئًا أو مذنبًا هبز 
رأسه باإلجياب أو بالنفي أو حيرك يده، ويمسك بأحد كتابني مقدمني له، بأوهلام االهتام، وثانيهام 

الدفاع، فإذا قبض عىل األول اعترب املتهم مذنبًا، وإذا أمسك بالثاين اعترب بريئًا. 
 )1( لالس�تزادة وبص�ورة مفصلة انظر: زنايت، عادل )2003م(: الس�جون والتعذيب يف مرص من العرص الفرعوين 

حتى ثورة يوليو 1952، القاهرة، مرص: مجعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء ، ص19 وما بعدها .
 ) 2( هروود، بريهنارت )1984م(: التعذيب عرب العصور ، )ترمجة: علوان، ممدوح (، الالذقية ، سوريا: دار احلوار، ص10.

 ) 3( عيسى، حسن سعد: احلامية الدولية حلق اإلنسان يف السالم اجلسدية، مرجع سابق، ص358 . 
 ) 4( ديورانت ، ول )2008م(: موسوعة قصة احلضارة )ترمجة: حممود بدران، مراجعة: جمموعة من االختصاصيني، 

بإرشاف: سعيد اللحام(، ط1، بريوت ، لبنان، دار نوبليس، جملد2، ص ص224-223 . 
 )5 ( حسني، حممود نجيب )د.ت(: اإلجراءات اجلنائية، د.ط، القاهرة، مرص: دار النهضة العربية ، ص44 .
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وإذا كان اجلاين غري معروف ِقدم إليه املتهمون فيش�ري بيده لتمييز اجلاين من بينهم، ويس�مع 
صوت�ه قائ�اًل مثاًل » هذا هو الس�ارق«، فإذا أنك�ر املتهم كرر أمون اهتام�ه، وإن متادى يف اإلنكار 

ُأعيد إىل السجن لتعذيبه حتى يعرتف )1(.
»وكانت عقوبة الكي بالنار من العقوبات املعروفة يف مرص القديمة، ولعل أقدم اإلشارات إىل 
ذلك ما ورد يف متون األهرام، حيث نجد يف إحدى الفقرات خياطب فيها املتوىف برضورة سامع أبيه 

حتى ال يسمع صوت أداة الكي فوق رأسه: » إذا أنت مل تسمعه فسوف تسمع كيه فوق رأسه« . 
وكانت هذه املامرسة تقع عىل العبيد واألرسى كام كانت تقع عىل املجرمني وبخاصة املحكوم 

عليهم بعقوبة السجن إشارة إىل أهنم أصبحوا عبيدًا وخدمًا يف خدمة العرش)2(.
» ويرى املؤرخ » لوسيان« أن اللجوء إىل األمل أو التعذيب كان الوسيلة املتبعة ملعرفة احلقيقة، 
السيام يف جرائم هنب أو سلب املعابد، ويؤكد املؤرخ »اليان« أن كثريًا من املرصيني كانوا يموتون 
أثناء التعذيب قبل أن يعرتفوا، أو يكشفوا عن جرائمهم، األمر الذي يدل عىل قسوة التعذيب يف 
السجون، بل إن وصف أماكن ممارسة التعذيب مثل » سجن انتيفيل« كان يثري االشمئزاز، فمثاًل 
كان يرقد الش�خص عىل األرض ومل تكن تس�مح الزنزانة بأن يمد قدميه أثناء الوقت املخصص 
لنومه، وكان املس�جون، يقيد أثناء الليل يف فرع من اخلش�ب، ويف الصباح كان يوضع يف رأس�ه 
عق�د من احلدي�د وتقيد يداه بالسالس�ل لضامن عدم هروبه، كام كان حراس الس�جن يتس�مون 
بالرشاس�ة، وغلظة الطباع، وبداهة كان ضيق املكان حيد من التنفس الصحي، كام أن السالس�ل 

بضوضائها كانت متنع املسجون من التمتع بأي راحة. 
ويرى » كابار« أن التعذيب العادي كان يتم الرضب بالعصا، بل يعتقد أنه كان جيوز استعامله 
حي�ال أرسة املتهم، إذا ما مات املذنب قبل بداية اجللس�ة، ولقد ح�دد الرضب بالعصا أو باجللد 

مائة جلدة، أو بظهور مخسة جروح عىل اجلسم. 
ويرى » داجالري« من جانبه أن اجللد عىل األقدام، وعىل األيدي، وشد أطراف اإلنسان بعد 
تصليبه كانت تعد من وسائل التعذيب الشائعة، كام يوضح وجود آالت خمصصة للتعذيب«)3(. 
)1( عبيد، رؤوف )1958م(: القضاء اجلنائي يف مرص الفرعونية، القاهرة: املجلة اجلنائية القومية، نوفمرب 1958، ص55 . 
 ) 2( حممود، منال حممود )199٧م(: العقوبة يف مرص القديمة، رسالة ماجستري، جامعة القاهرة، قسم اآلثار املرصية، 

ص ص214-203 . 
) 3( انظر: زنايت، عادل: السجون والتعذيب يف مرص من العرص الفرعوين حتى ثورة يوليو 1952، مرجع سابق، ص38. 



71

» وعند اليونان ظهر جتريم الرسقة يف قانون دراكون الذي نص عىل عقوبة اإلعدام ألي نوع 
من أنواعها، ويف قانون األلواح االثنى عرش عند الرومان أحيطت امللكية بحامية كبرية، فالسارق 
ال�ذي يضب�ط يف جريمة الرسقة يصبح عبدًا للمرسوق منه، هذا إذا كان الس�ارق حرًا، وإذا كان 

عبدًا فللمرسوق منه أن يعمد إىل جلده وإعدامه« )1(.

وكان الروم�ان يفرق�ون بني احلر والعب�د، إذ كان األخري دومًا موضعًا للتعذيب من س�يده 
ملا س�اد بينهم من ملكية الس�يد لعبيده... ومن ضمن امللكية: أن يفعل الس�يد بالعبد ما يشاء وال 
معقب عليه يف ذلك، ثم ما لبث التعذيب أن صار وسيلة من وسائل الدولة يف العصور الوسطى 
متارس�ه بمقول�ة كش�ف احلقيقة ... حتى أمس�ى التعذيب معرتفًا به من أكثر ال�دول مدنية ... إذ 

صار وسيلة لتحقيق ما تومهوه من عدالة جنائية« )2(.

»وكان يتم تعريض املتهم لبعض االختبارات العس�رية انتظارًا لبيان حكم اهلل يف شأنه، كأن 
تقيد يد املتهم اليمنى إىل قدمه اليرسى، ثم يلقى به يف ماء هنر أو حوض ماء فإذا غرق املتهم كان 
ه�ذا دلياًل عىل إدانته، أما إن طفا عىل الس�طح رغم ذلك فه�و برئ، وقد أنقذه اهلل لرباءته، وكان 

املتهم يعرض عىل النار، وكانت العقيدة السائدة أن النار ال حترق بريئًا«)3( .

كام عرفت روما القديمة أش�كااًل من العقوبات غري اإلنسانية مثل: عقوبة الصلب التي يتم 
م�ن خالهلا وضع الضحايا رأس�ًا عىل عق�ب، أو دفعهم باخلازوق يف عوراهتم، أو بس�ط األذرع 
فوق اخلشب، وكام قال الفيلسوف » سينكا » عن صنوف التعذيب هذه: » وهناك رأيت أسالكًا 
وسياطًا، وأجهزة اخرتعوها لتعذيب كل عضو، وكل مفصل« ، كام عرفت روما أساليب وحشية 
يف تنفيذ عقوبة اإلعدام، مثل املوت بواس�طة » احلقيبة«، والتي كانت بمقتضاها يوضع املحكوم 
عليه بعد جلده جلدًا بالغ القسوة يف حقيبة من جلد ثور مع حية، وديك وكلب أو قرد، ثم ختاط 

احلقيبة ويلقى هبا يف هنر التيرب أو يف البحر« )4(.

 ) 1( جعفر، عيل حممد: فلسفة العقوبات يف القانون والرشع اإلسالمي، مرجع سابق، ص10-9 . 
 ) 2( عيسى، حسن سعد: احلامية الدولية حلق اإلنسان يف السالم اجلسدية، مرجع سابق ، ص358 . 

 ) 3( احلسيني، عمر الفاروق: تعذيب املتهم حلمله عىل االعرتاف ، اجلريم�ة واملسئولية، مرجع سابق، ص ص14- 15. 
 ) 4( زنايت، حمم�ود س�الم: مدخل تارخيي لدراس�ات حقوق اإلنس�ان، د.ط، القاهرة ، مرص: دار النهضة العربية، 

ص93- 95 . 



72

أما العصور الوسطى األوروبية، فقد حفلت بالعديد من صور التعذيب البدين البشع، فقد 
كان�ت احلاالت الت�ي جتيز احلكم باإلعدام متع�ددة، وكان القانون الفرن�يس القديم يقرر عقوبة 
اإلع�دام مل�ا يزيد عن مائة حالة منها بعض الرسقات، أما القانون اإلنجليزي فكان يقرر اإلعدام 

يف مائتي حالة من بينها الرسقات البسيطة. 

وكان احلكم باإلعدام واس�ع االنتش�ار، فريوى أن أحد قضاة القرن الس�ابع عرش قد حكم 
باإلعدام عىل عرشين ألف شخص خالل أربعني عامًا هي مدة توليه وظيفة القضاء. 

وكانت غرفة التعذيب يف القرون الوسطى عبارة عن قبو معتم دون نوافذ، وحتت األرض فيه 
جوانب غائرة يف الظلمة، وال يضاء إال بشموع يتصاعد منها الدخان، وكان اجلالدون غارقني يف 
صمت جليدي، خيفون مالحمهم بأقنعة سوداء خميفة ال تظهر إال عيوهنم، وللمزيد من اإلرهاب 
كان السجني أو السجينة يعرى دون اعتبار لإلنسانية أو الرشف، ليس فقط فيام يتعلق بالرجال، 
بل وبالنس�اء والعذارى ، وأكثر النس�اء رشفًا وفضيلة ممن يأتني أحيانًا إىل السجون، وكان اجللد 
شائعًا بالنسبة هلؤالء السجناء مثل استنشاق اهلواء ، وكانوا يف لشبونه يعرونه ويلقونه عىل األرض 
عىل وجهه، ويمس�ك به عدة رجال وهو يف هذه الوضعية، بينام يقوم آخرون بجلده بقسوة بالغة 
بحب�ال تزداد قس�وهتا بغمس�ها بالزفت، وتصبح ق�ادرة عىل انتزاع اللحم م�ع كل رضبة، وحتى 

يصبح الظهر قرحة كبرية واحدة)1(.

واملالحظ يف هذه العصور أن أساليب التعذيب تطورت للحصول عىل األدلة الالزمة إلدانة 
املتهم حتى ولو كان بريئًا . 

كتب انطونيوس ماثيوس الثاين )1٦54م-1٦01م(: رغم أن التعذيب ليس هو األسلوب 
امل�رشوع، واملتف�ق م�ع القانون اإلهلي، والطبعي لالس�تدالل ع�ن احلقيقة، إال أن�ه من الواضح 

والثابت أن ذلك الدليل اخلطري، واملّزيف كان مسموحًا به يف قانوننا املدين .

وعرب الفيلسوف واألديب األسباين جوان لويس عن التعذيب واصفًا آالمه وانتهاكه للقوانني 
قائاًل: » إننا نعذب البرش حتى يموتوا دون ذنوب، رغم أن ذلك يؤملنا أكثر من موهتم«)2(.

) 1( بريهنارت : التعذيب عرب العصور، مرجع سابق ، ص50 . 
 ) 2( فضل اهلل ، حامد: التعذيب وضحاياه ودور مركز ضحايا التعذيب يف برلني بمناسبة اليوم العاملي للتضامن مع 

www.ibn.rushed.org :ضحايا التعذيب عىل املوقع
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»واخرتعت كنيس�ة العصور الوس�طى االس�رتاباد ، وهو إطار يعلق عليه الش�خص ليتمكن 
ب م�ن تطبيق مخس درج�ات من الق�وة املرتاتبة من الش�ّد واليل عىل أطرافه وظهره بس�بب  املع�ذّ
االس�رتاباد، نش�أ التعبري » االس�تجواب بالدرجة الثالثة« ، بحيث يكون اليل للدرجة الرابعة مميتًا، 
أما الدرجة اخلامسة، فلم يتم وصفها ، ولكن السجالت تقرتح بأهنا تشري إىل تقطيع األطراف« )1(.

»وق�د ص�در يف فرنس�ا ع�ام 1٦53م أمر ملك�ي أصبح عىل املحق�ق بمقتض�اه أن يلجأ إىل 
التعذي�ب للحصول عىل االعرتاف، وكان لكل إقليم وس�ائله وفنونه يف إجراء التعذيب وس�بل 
ممارسته، وأصبح التعذيب بعد ذلك إجراًء قضائيًا يتعني اللجوء إليه، بل أكثر من ذلك، فقد كان 

التعذيب حكاًم متهيديًا تلجأ إليه املحكمة قبل احلكم يف النزاع« .

وش�هد ع�رص لويس الرابع ع�رش صدور الئحة اإلج�راءات اجلنائية يف ع�ام 1٦٧0م التي 
نظمت التعذيب، وقسمت االستجواب إىل )استجواب حتضريي وهنائي( ، ويف ظل االستجواب 
التحض�ريي يعذب املتهم ث�الث مرات: األوىل قبل االس�تجواب، والثانية أثناء االس�تجواب، 

والثالثة بعد االستجواب. 

ومل يك�ن احلال يف إنجلرتا بأحس�ن منه يف فرنس�ا، إذ كانت طريقة التعذي�ب تتمثل يف إيداع 
املته�م يف كه�ف مظل�م حتت األرض، وإبقاؤه ملقى عىل ظهره وهو ش�به ع�ار، ووضع ثقل من 
حديد فوق جسده دون أن يتناول طعامًا أو رشابًا، عدا اخلبز الفاسد واملاء اآلسن ، حتى يعرتف 

بارتكاب اجلرم املنسوب إليه« )2(.

ويف الق�رن الس�ابع عرش، » وصف الكاتب الفرنيس ج�ان دوال بروبري املخلعة � أداة قديمة 
للتعذيب � عىل أهنا اخرتاع عجيب، ووسيلة يمكن الوثوق هبا إليذاء رجل برئ ضعيف، وإنقاذًا 

قوي« )3(.

  ) 1( مايل�ز، س�تيفني ه�)1428ه��(: خيان�ة القس�م التعذيب، والتواط�ؤ الطبي ، واحلرب ع�ىل اإلرهاب )ترمجة: 
املنجد، فايزة؛ مراجعة اهلاشمي، حممد نداء( ط1، بريوت، لبنان: الدار العربية للعلوم، ص4٦. 

 ) 2( ناجي، س�مري )1988م(: تاريخ التحقيق ومس�تحدثات العلم، بحث مقدم للمؤمتر الثاين للجمعية العمومية 
للقان�ون اجلنائ�ي ح�ول محاي�ة حقوق اإلنس�ان يف اإلج�راءات اجلنائي�ة يف مرص، وفرنس�ا والوالي�ات املتحدة 

األمريكية، املعهد العايل للعلوم اجلنائية ، اإلسكندرية، مرص، ص1٦٧- 1٦8 . 
 Citd at 122 in holmes s. Is defiance af law aproof :3( مايلز، ستيفني ، مرجع سابق ، ص48، نقاًل عن ( 

 .of success ? Iv Greenberg 118- 135
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»أما أخصائي القانون اإلنجليزي � ويليام بالكس�تون � فيس�خر من التعذيب، ويصفه عىل 
أن�ه صنف مهجي من الرمحة يف كتابه املش�هور � )تعليقات ع�ىل قوانني بريطانيا(: يبدو أنه مذهل 

أن يتم تقييم صدق اإلنسان بصالبة جسده« )1(.

ومن�ذ بداي�ة الق�رن الثامن عرش � ع�رص التنوير� بدأت حت�ركات ملناهض�ة التعذيب ، فلقد 
ح�اول مفكرو حركة التنوير الفلس�فية يف كل أنحاء أوروبا إثب�ات أن التعذيب أمر غري منطقي، 
وأن�ه يعتدي ع�ىل كرامة األفراد املتأصلة، وترجع أهم الكتابات ض�د التعذيب لعامل الرياضيات 
س�يزار � بيكاريا Beccaria الذي ألف كتابًا عن»اجلرائم والعقوبات« طرح فيه األس�ئلة التالية: 
ه�ل يع�ّد التعذي�ب وأدواته عادل�ة ؟ وهل تصل إىل الغاي�ات التي يريدها القان�ون؟ وهل تعترب 
العقوب�ات املتك�ررة يف إطار ذلك التعذيب مفيدة؟ وما هو تأث�ري التعذيب وأدواته عىل العادات 

والقيم االجتامعية؟.

وشجب بيكاريا عقوبة اإلعدام، وكان أول من روج لفكرة الرتبية كوسيلة ملحاربة اجلريمة، 
وقد كان آلرائه دورًا هامًا يف إصالح القانون اجلنائي يف العديد من البلدان الغربية منها الواليات 

املتحدة األمريكية. 

»وق�دم بيكاري�ا كالمًا مجياًل اعتربه الكثريون حجة حمكمة في�ام يتعلق بالتعذيب، ومن ذلك 
قول�ه: ال يمك�ن اعتب�ار أي إنس�ان جمرمًا قب�ل إثبات أنه مذن�ب، إذا كان مذنب�ًا، عندها جيب أن 
يلق�ى فقط العقوبة التي تفرضها القوانني، وهكذا يصبح التعذيب بال فائدة طاملا أن اعرتافه غري 
رضوري، أما إذا مل يكن مذنبًا. فأنت بذلك تعذب بريئًا، ففي عني القانون، كل إنس�ان بريء ما 

مل تثبت جرائمه«)2(. 

»كذلك مما سطره بيكاريا هبذا الصدد قوله: إن من النتائج الغريبة أن يكون املجرم يف وضع 
أحسن حااًل من الربيء؛ ألن الثاين )أي الربيء( قد يعرتف باجلريمة حتت وطأة التعذيب فتتقرر 

 (1) Blackstone w.( 1765) commentaries on the laws of England oxford: clarendon press, Book 
IV.321

 ) 2( كرييف�ان، ماي�كل )2002م(: أدوات ووس�ائل التعذي�ب ، )ترمج�ة مركز التعري�ب والربجمة( : ال�دار العربية 
للعلوم، ص12 . 
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إدانت�ه، أم�ا األول فإنه قد خيتار بني أمل التعذيب وأمل العقوبة التي يس�تحقها، فيختار األمل األول؛ 
ألنه أخف لديه من أمل العقاب فيصمم عىل اإلنكار وينجو من العقوبة« )1(.

ولع�ب رج�ل القان�ون األمل�اين Paul Feurbach )1833م-1٧٧5م( دورًا هام�ًا يف مملكة 
بافاريا، حيث أسهم نضاله يف سن أول قانون معروف ألغي التعذيب، وصدر سنة 1813م )2(. 

ويف القرن التاسع عرش تلوث الدم يف احلروب املدنية ، ويف النضال االجتامعي، وقمع الفتن 
القومي�ة: دم عامل مصانع احلرير يف ليون، وع�امل باريس، ودم رجال الكومونة، ودم البولونيني 
الذي�ن س�حقتهم جي�وش القي�رص، ودم األح�رار اإليطالي�ني الذين قتله�م أمراؤه�م الضعفاء 

بالرصاص أو شنقوهم، ودم رجال القبائل )يف اجلزائر( ، ودم البوير )يف جنوب أفريقيا( )3(. 

وارتكب�ت جرائ�م ال تع�ّد، وال حتىص من حيث الع�دد، والتنوع بحق الب�رش الذين فتحت 
بلداهنم بقوة اآللة العس�كرية اجلهنمية بغية اس�تعامرها، أي اس�تعباد شعوهبا، وهنب خرياهتا ومل 
يفلت من هذه اهلجمة الوحشية أحد، ال يف مرشق األرض، وال يف مغرهبا، فخضعت كل شعوب 
آس�يا، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية، وأوقيانوس�يا ملختلف أنواع العذاب، والتعذيب اللذين سبقا 
جرائم القتل الرسيع أو البطيء، ونال حصة األس�د من كل ذلك من وقف يف وجه املس�تعمرين 

األوروبيني، واألمريكيني الشامليني، واليابانيني )4(.

2 . 2 . 2 التعذيب يف العرص احلارض

الواق�ع املرص�ود يف القرن العرشين، ه�و حدوث رجوع لإلنس�انية نحو نظام القي�م الرببرية، 
والالمباالة بآالم الغري، وعدم اإلحساس بالرعب وتوبيخ الضمري للدم املراق دون متييز وال شفقه)5(.

)1( الكبييس، عبدالس�تار س�امل )1981م(: ضم��انات املتهم قبل وأثن�اء املحاكمة )دراس�ة مقارن��ة(،  رسالة  دكتوراه، 
 Beccariac. of crimes and punishments 1764,chapter. 16 :كلية احلقوق، جامعة القاهرة، ص48 نقاًل عن
 ) 2( مناع، هيثم )2005م(: مس�تقبل حقوق اإلنس�ان القانون الدويل وغياب املحاس�بة، النارش: املؤسس�ة العربية 
األوروبية للنرش – أوراب – باريس، األهايل للنرش والتوزيع، سوريا، اللجنة العربية حلقوق اإلنسان ، باريس، 

وقدم الباحث بحثًا بعنوان: التعذيب يف القانون الدويل: محاية املنجز وحق املحاسبة، ص18٧. 
 ) 3( س�يمون، بيري هنري )195٧م(: ضد التعذيب يف اجلزائر ، )نقله عن الفرنس�ية: ش�عبان، هبيج(، ط1، بريوت، 

لبنان : دار املاليني، ص30. 
 ) 4( جرمايت، نذير )2005م(: العذاب والتعذيب ، ط1 ، دمشق ، سوريا: األهايل للطباعة والنرش، ص1٦5.

 ) 5( سيمون، بيري هنري: ضد التعذيب يف اجلزائر، مرجع سابق، ص30 .
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»وأبل�غ دالل�ة عىل هذا االنحطاط ما اش�تهر ب�ه األمريكي�ون يف أوائل األربعينيات بس�لق 
رؤوس اليابانيني حتى يتساقط اللحم عنها، لكي حيولوا اجلامجم إىل تذكارات« )1( .  

وحس�ب اع�رتاف األمريكيني أنفس�هم فإن عرشات الق�رى أحرقت عن بك�رة أبيها، فلقد 
ق�ام اجلنود األمريكيون بوضع أعداٍد ال حتىص من الفيتناميني اجلنوبيني األبرياء، ثم أطلقوا النار 
عليهم، وأكثر من ذلك أن اجلندي األمريكي كان يدخل رأس سكينه يف بطن الفيتنامي، ويدفعها 
أكثر مع كل س�ؤال ال جيي�ب عليه املعذب، وجيربون املعّذب عىل وضع يده عىل منضدة خش�بية 

وغرز مسامر أو أكثر يف كل أصبع عن كل سؤال ال جييب عليه الفيتنامي. 

واس�تفادت عصابة بول ب�وت يف كمبوديا، من ال�دروس الياباني�ة واألمريكية يف التعذيب 
وأقامت جبااًل من مجاجم ضحاياها. 

وبفض�ل األمريكيني وغري األمريكي�ني انترش هذا الوباء يف كل أنحاء الع�امل، واحتل موقعًا 
متميزًا من تعريض املعذبني للظلم واالضطهاد، س�واء كان يف آسيا أو أفريقيا أو أمريكا الالتينية 

أو أوقيانوسيا، وسار اإلرسائيليون يف طليعة هذا االنحطاط)2(.

» وعىل الرغم من جهود الفالسفة السابقني يف حماربة التعذيب البدين، إال أن التعذيب بات 
س�مة مميزة لبعض أنظمة احلكم يف كثري من الدول، الس�يام األنظم�ة العنرصية، وأصبح الفارق 
بني األمس واليوم فارقًا نظريًا فقط، بل إن األبش�ع أن هناك صنوفًا من التعذيب مل تكن معروفة 

من قبل« )3(. 

ويعرب الكتَّاب بلفظ » الدولة الوصية« عن الدولة التي تعترب فيها الس�لطة نفسها وصية عىل 
الش�عب، ويف ممارس�تها هلذه الوصاية تلجأ إىل كل األس�اليب املتاحة هلا، وال بأس أن يكون من 
بينها التعذيب، ويقدم هؤالء الكّتاب أمثلة للدولة الوصية يف القرن العرشين باالحتاد السوفيتي 

وأملانيا النازية، وبصفة عامة كل الدول ذات النظام الدكتاتوري أو العنرصي. 

)1( بريهنارت: التعذيب عرب العصور،  ص192. 
 )2( املرجع السابق، ص192.

)3( عيسى، حسن سعد حممد: محاية الدولية حق اإلنس�ان يف السالمة اجلسدي�ة، مرجع سابق، ص358. 
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واملالح�ظ يف كل ه�ذه ال�دول أن التعذيب عاد م�رة أخرى إىل الظهور حقيق�ة، وإن كان مل 
ين�ص عليه كنظام قانوين يف أي ترشي�ع من ترشيعات هذه الدول، كام كان عليه احلال يف القرون 

الوسطى، ولكنه أصبح أسلوب عمل لسلطات األمن يف هذه الدول.

وق�د ظهر يف الق�رن العرشين ظاهرة أخرى اقرتن فيها التعذيب بالثورات واحلروب التحريرية 
يف بلدان عديدة، كاجلزائر والربازيل واليونان وتركيا وفيتنام )جنوهبا وشامهلا( واألرايض املحتلة من 
فلسطني، ومن الواضح أنه وإن اتفق التعذيب يف احلالتني من حيث انطوائه عىل االعتداء عىل حقوق 
الف�رد، وحقوق اإلنس�ان بصفة عام�ة إال أن اهلدف منه يف احلال�ة األوىل خيتلف عنه يف احلالة الثانية، 
فتعذيب الثوار أو سكان األرايض املحتلة الواقع عىل أيدي سلطات االحتالل اهلدف منه إمخاد روح 
الثورة كله بال حتديد أو متييز، أما يف احلالة الثانية فالغرض أنه يامرس داخل دولة ذات سيادة ، وتتواله 

سلطات األمن فيها ضد متهمني حمددين بقصد محلهم عىل االعرتاف بام هو منسوب إليهم. 

وقد يكون ذلك بمناسبة حتقيق قائم معهم، أو متهيدًا إلجراءات التحقيق، ويف احلالتني فإن 
ذلك يمثل اعتداء عىل حق من حقوق الفرد باعتباره إنس�انًا، وهي احلقوق التي تتس�ابق اجلهود 

الدولية من أجل احلفاظ عليها ومحايتها«)1( .

ويذكر حس�ن أب�و غدة مبين�ًا للتناقض بني نصوص القوان�ني وتطبيقات الواقع أنه » س�أل 
املس�ئول بالس�جن املركزي بالكويت عام إذا كانوا يؤدبون الس�جناء بالرضب، فأجابه واثقًا من 
نفس�ه: لقد قم�ت بجوالت اس�تطالعية يف العديد من الس�جون يف العامل، وتعرف�ت عىل النظم 
املتبع�ة فيها، وبخاص�ة يف الواليات املتحدة وبريطانيا، ولقد حرضت مؤمترات ملدراء الس�جون 
وأستطيع أن أقول لك: ال تصدق أن الرضب غري معمول به يف أي سجن من سجون العامل؛ ألننا 
نواج�ه مواق�ف صعبة ال جيدي معها س�وى الرضب، والرضب فق�ط، وإن األمل البدين يف بعض 

احلاالت أنجح يف العالج من وسائل التأديب األخرى)2(.

ومم�ا يؤك�د تفي ظاه�رة التعذي�ب يف العرص احل�ارض ما ترص�ده املنظ�امت واهليئات غري 
احلكومية ومن ذلك:

)1( احلسيني، عمر الفاروق: تعذيب املتهم حلملة عىل االعرتاف، مرجع سابق، ص ص23-22 . 
 )2( أبو غدة، حسن: أحكام السجن ومعاملة السجناء يف اإلسالم، مرجع سابق، ص519.
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ورد يف تقري�ر منظم�ة العف�و الدولية لعام 2002م اس�تمرار أغلب دول الع�امل يف التعذيب 
يف 140 دول�ة، في�ام بني 19٧٧م و2001م، كام خلص إىل أن اآلالف يامرس�ون س�نويًا الرضب 

واالغتصاب والصعق بالكهرباء، بحق أناس آخرين. 
وخالل الفرتة املمتدة من 200٦/12/1٦م إىل أن 200٧/12/14م، وجه املقرر اخلاص 
)٧9( رسالة تتعلق بإدعاءات التعذيب إىل )51( حكومة، ووجه )18٧( نداء عاجاًل إىل )59( 

حكومة بالنيابة عن أشخاص معرضني للتعذيب، أو لغريه من أشكال سوء املعاملة)1(.
وهن�اك دراس�ة ألس�تاذة القانون« أون�ا هاثاري« ع�ىل )1٦0( دولة، وجدت ب�أن مصادقة 

الدول عىل القوانني الدولية ضد التعذيب ال ختفف من فرصة جلوئها له)2(.
كذلك فأفعال التعذيب وسوء املعاملة ترتكب عىل نطاق واسع، سواء بشكل مبارش عىل أيدي 
احلكومات، أو غري مبارش عىل أيدي األفراد واجلامعات اخلاصة، ولسوء احلظ كان هناك يف اآلونة 
األخ�رية، ويف س�ياق احلرب عىل اإلرهاب بعض التش�كيك حتى يف املعارض�ة املبدئية للتعذيب، 
وسوء املعاملة حتت أي ظرف، ومن هنا فإن املقرر اخلاص املعني بالتعذيب أشار بقلق إىل أن هناك 
اجتاهًا يف بعض القطاعات لتآكل اإلمجاع العاملي عىل حظر التعذيب والطبيعة املطلقة هلذا احلظر«)3(. 
» ويف الع�رص احل�ارض أخ�ذ األطباء ع�ىل عاتقهم دورين س�لبيني ، فقد س�اعدوا مس�ئويل 

احلكومة عىل تطوير تقنيات بدنية ونفسية، ال ترتك أية جروح تورطهم بذنبهم«)4( . 

وواقع بعض الس�جون مرير للغاية س�اء يف الس�جون الغربية أو العربية ال يرس، فأس�اليب 
التعذي�ب النف�يس تف�وق التعذيب اجلس�دي)5(، وتعددت أهداف�ه ومل يعد اهلدف م�ن التعذيب 
) 1( جملس حقوق اإلنسان، الدورة السابعة، البند الثالث من جدول األعامل املؤقت 2008/1/15م: تقرير ومحاية 
مجيع حقوق اإلنس�ان املدنية والسياس�ية واالجتامعية والثقافية، بام يف ذلك احلق يف التنمية، تقرير املقرر اخلاص 
املعني بمس�ألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفريد نوراك، 

التقرير الثاين ، قرار اجلمعية العامة ٦0/2510. 
)2(Hathaway oa.( 2004) The promise and limits of the international law of torture, in torture: A 

collection, ed. Levinson s.(New York: oxford university press,) ,199212- .
56/2004/UNDOC.E/CN.4 ، 3( انظر تقرير املقرر اخلاص املعني بالتعذيب، بتاريخ 2003/12/23م( 

 Iacopino V, Heisler M, Pisherars, et al. physician complicity in miss sensation and omission :4(   انظر( 
.402-of evidence of torture in post – detention medical examinations in turky. Jama 1996: 396

)5( تعدد أساليب التعذيب، ويصعب حرصها، فالكّتاب الفقهاء تناولوا البعض من تلك األساليب. أيضًا املنظامت 
واهليئ�ات غ�ري احلكومية أوردوا هذه األس�اليب ، وهي ختتلف م�ن جمتمع آلخر، ومن دول�ة ألخرى، وتلعب 

الثقافة دورًا يف حتديد ما يعد تعذيبًا أو ال.
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يقترص عىل جمرد احلصول عىل اعرتاف أو إجراء حتقيقات، بل أصبح منهجًا تتبعه الدول ألهداف 
سياس�ية أو أمنية، أو عقائدية أو عنرصية معينة، بحيث يصعب عىل اإلنس�ان أن يتصور أن هناك 

أناسًا يامرسون هذه األساليب بحق ُأناس آخرين)1( .

فالسجني يعتقل بطريقة غري رشعية، وجيرد من إنسانيته، وال يعرف اجلهة التي سينقل إليها، 
ويظل س�نني طويلة دون حماكمة، وال يس�مح له باالتصال بعائلته أو حماميه، ويطبق بحقه ش�تى 

أصناف التعذيب وأكثرها دموية باإلضافة للتعذيب النفيس. 

ولألس�ف مع تط�ور العلم واس�تخدامه يف اح�رتام كرامة وحقوق اإلنس�ان، اس�تخدمت 
تقنيات حديثة ملامرسة التعذيب واإلذالل، بل زاد األمر سوءًا » بوجود سجون رسية أمريكية)2( 
يف أوروبا ، وبعض الدول العربية ففي عام 200٧م، ثبت وجود أدلة تقطع هنائيًا عن تواطؤ دول 
أوروبي�ة يف الربنامج الذي تقوده الواليات املتح�دة العتقال أفراد بصورة رسية دون وجه حق، 
كام تثبت هذه األدلة أن بعض احلكومات كانت متواطئة يف نقل أشخاص إىل بلدان أجنبية خارج 
نطاق القانون، ويف حوادث إخفاء قرسي، ويف التعذيب وغريه من صنوف املعاملة الس�يئة التي 

تعرض هلا من كانوا ينقلون رسًا )3( . 

 كذلك هناك أس�اطيل من الطائرات)4( تابعة للمخاب�رات املركزية األمريكية لنقل املتهمني 
ليكون�وا خ�ارج القان�ون، وخ�ارج العامل لن�زع اعرتافاهت�م، وتعذيبه�م هروبًا م�ن كل القوانني 

 )1( » توص�ل برمل�ان املجل�س األورويب إىل أن العدي�د م�ن الس�جناء يف خلي�ج غوانتانامو، قد ت�م اعتقاهلم بطريقة 
غري رشعية، وتعريضهم للتعذيب واملعاملة أو العقوبة الوحش�ية أو غري اإلنس�انية أو املذلة التي حتدث كنتيجة 

للسياسة األمريكية الرسمية«
- ligament of Europe. Resolution 1433 (2005) law fullness of detentions by the United States in 

Guantanamo bay. Apr26,2005, http:// assembly. Coe.int/ main. Asp?link=http:// assembly.

coe.int/ documents/ adopted text/ta05/eres3 htm.

 ) 2( م�ن ال�دول التي لدهيا س�جون رسية: تايالند، وأفغانس�تان ، والعراق، ورومانيا، وبلغاري�ا، وبولندا، ومعتقل 
غوانتاناموا يف كوبا .

 ) 3( انظر: تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008م.
 ) 4( تؤكد منظمة العفو الدولية أن عدد الرحالت الرسية التي نظمتها االستخبارات املركزية األمريكية الستنطاق معتقيل 

ما يسمى احلرب عىل اإلرهاب بلغ 1٦00 رحلة أغلبها استعمل املجال اجلوي األورويب والرشق األوسط وآسيا . 
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والضواب�ط مم�ا دفع الرئيس األمريكي األس�بق » جيمي كارتر« إىل القول » إنني أش�عر باخلجل 
لوجود إدارة كهذه ترشع التعذيب، ومتارسه هبذه الطريقة الفجة«)1( . 

وخالصة الق�ول رغم كل اجلهود، واملحاوالت لوقف ظاه�رة التعذيب، وصدور املواثيق 
واإلعالن�ات، واالتفاقيات الدولي�ة، واإلقليمية املناهضة للتعذيب، فال ي�زال التعذيب منترشًا 
بصورة واس�عة، وأصبحت بعض احلكومات متارسه بطرق رسية غري معلنة، سواء الدول الغنية 
أو الفق�رية، املتح�رضة أو النامي�ة ، بل إن القرن احلايل فاق وحش�يته كل العصور الس�ابقة، ليس 
بتطور آليات التعذيب فحس�ب، بل بتطور وس�ائل اإلبادة اجلامعية التي ذهب ضحيتها عرشات 

املاليني، إذا قورنت بوحشية احلضارات، واألمم القديمة فإهنا تتفوق عليها جمتمعة . 

وازداد اللج�وء للتعذي�ب بحج�ة احلفاظ عىل األم�ن القومي ، وحمارب�ة اإلرهاب يف بعض 
األنظم�ة القمعي�ة، وكثريًا م�ا كان وس�يلة النتزاع االعرتاف�ات ، كام كان األش�خاص املقبوض 

عليهم يف كثري من األحيان يف سياق ذي عالقة باالنتامء العنرصي)2(. 

وظه�رت عومل�ة التعذيب وهو نقل األش�خاص املقب�وض عليهم إىل بلد ثالث، وس�جنهم 
وتعذيبهم، واالعتقال االنفرادي املطول، واس�تخدام تقني�ات حديثة للتعذيب البدين والنفيس، 
والتدخل الداخيل يف الدول بحجة احرتام حقوق اإلنسان، ويف الوقت نفسه يامرس أبشع أنواع 
االس�تبداد بحق خمالفيه سياسيًا وفكريًا، فرتاجع املبادئ والقيم الديمقراطية، وتوظيف أساليب 
التضلي�ل، واخلداع للرأي العام أصبح الس�مة الس�ائدة لألنظمة السياس�ية)3( ، وتصدير أدوات 

التعذيب من الغرب للعامل تلك هي أبرز الصور القائمة للتعذيب يف العرص احلارض. 

 ) 1( احلوراين، حممد )2003م(: عوملة التعذيب خفايا س�جون الديمقراطية األمريكية، ط1، جدة، اململكة العربية 
السعودية: مركز الراية للتنمية الفكرية، ص٦8 . 
 ) 2( انظر: تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2000م . 

 ) 3( انتقدت الواليات املتحدة الصني حلوادث القتل دون حماكمة، وتعذيبها وإس�اءة معاملتها للس�جناء وحوادث 
الوف�اة الت�ي حصل�ت يف الس�جون، واالعرتافات اإلجباري�ة، واالعتقاالت العش�وائية، واحلبس يف الس�جون 
االنفرادية، والنقص يف حتقيق مبادئ العدالة األساس�ية ، وأجاب رئيس وزراء الصني رافضًا: جيب أال يس�تثني 
 Bureau of :أي بل�د نفس�ه من عملي�ة تطوير حقوق اإلنس�ان الدولية .. وأن يعط�ي األوامر لآلخرين. انظ�ر
 Democracy, Human Rights, and labor, United States state department country reports on

 human rights practices china 2004. feb 28,2005
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وهذا مما جعل الربوفيس�ور نيقل روديل املقرر اخلاص لألم�م املتحدة يف قضايا التعذيب أن 
يق�ول: » الواق�ع املظلم رغم إج�راءات املنظامت احلكومي�ة وغري احلكومية عىل م�دى ربع قرن 
من الزمن ال يزال التعذيب مش�كلة واس�عة، ولق�د أصبحنا مدرك�ني إدراكًا متزايدًا أن تواصل 
التعذيب ليس فقط ضد املعارضني السياسيني ، بل أيضًا ضد املشتبه بارتكاب جرائم حمددة«)1(.

واآلن وبعد أكثر من س�تني عامًا من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان الذي حظر التعذيب، 
وبعد مرور حوايل عقدين من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب، ما زالت آهات وأنني املعذبني 
مت�أل الع�امل يف كل م�كان، وكأن البرشية تعي�ش يف متناقض�ات ، دعاة الحرتام حقوق اإلنس�ان 
وتأصي�ل كرامت�ه، ويف اجلان�ب املقاب�ل دع�اة متارس ش�تى صن�وف التعذيب بح�ق املعارضني 

واملخالفني لتوجهاهتم السياسية والفكرية. 

فالتعذيب واملعاملة الالإنس�انية، واإلذالل واإلهانة التي مورست عىل مدى قرون من قبل 
اجلالدي�ن ، ال ت�زال تطبق حتى يومنا ه�ذا ، ويكفي مراجعة تقارير حقوق اإلنس�ان ، والتقارير 
الصادرة من املنظامت واهليئات احلكومية، وغري احلكومية لتدلل عىل الصورة املمقوتة، واملظلمة 
للواق�ع املعي�ش، ومل تكف رصخات األمل وقس�وة املعان�اة للضحايا الذين س�قطوا حتت جرائم 
التعذي�ب م�ن أن تعلمن�ا الدرس األس�ايس: أن نعامل اآلخر بوصفه إنس�انًا ب�رصف النظر عن 

جسامة األفعال التي ارتكبها، رغم أن التعذيب كان يف الغالب يصيب األبرياء .!! 

2 . 3 دوافـع التعـذيب وأساليبه

2 . 3 . 1 دوافع التعذيب

ظاه�رة التعذي�ب مل تنقطع يف ش�تى احلضارات واألمم ع�ىل اختالف معتقداهت�ا وثقافاهتا، 
وباستقراء التاريخ، فكافة األمم القديمة مارست التعذيب وابتدعت وسائل معتقدة أهنا تساهم 
يف بقائه�ا وقوهت�ا، وكان من أهدافه األساس�ية الدفاع عن الس�لطات القائمة، ووس�يلة النتزاع 
املعلوم�ات التي مت�س قواعد املجتمع املعني أو س�لطاته، ولكنها يف هناية امل�راد تعمل عىل محاية 

)1( انظر: تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008م .
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مواق�ع احل�كام وامتيازاهتم من أي خط�ر حيدق هبم ، حفاظًا عىل مصالح تلك الس�لطة، وضامن 
اس�تمرار س�يطرهتا وس�طوهتا، واملتابع للتقاري�ر الدورية للهيئ�ات واملنظ�امت احلكومية، وغري 
احلكومي�ة جي�د ازدياد اس�ترشاء التعذيب، رغم تضم�ني إدانة التعذيب يف النص�وص القانونية، 
ولكن هذا كله يشء، وإخراج ذلك إىل حيز التطبيق يشء آخر،  ولعل املقاصد الرئيسة للتعذيب 
ال خيل�و منه�ا أي جمتم�ع برشي، وختتلف من جمتم�ع إىل آخر، ومن ثقافة إىل أخ�رى، وتتغري من 

حقبة تارخيية إىل أخرى . 

ويت�م اللج�وء للتعذي�ب لتحقي�ق غاي�ات معين�ة، فالتعذيب جمرد وس�يلة ُي�راد من خالهلا 
الوص�ول إىل نتائ�ج حمددة كاحلصول عىل اعرتافات ومعلومات ُي�دان من خالهلا املتهم ، وهناك 
قاس�م مش�رتك هلذه املامرسات، وتعتمد بدرجة أساسية بمرحلة االس�تجواب أثناء التحقيقات، 

ومحل املتهم عىل اإلقرار الذي متارسه أجهزة السلطة ضد املواطنني. 

وأحيانًا يعترب التعذيب احلل األس�هل للحصول عىل االعرتاف من املتهمني، الس�يام يف ظل 
انع�دام أو قل�ة كفاءة العاملني يف التحقيق�ات، وتطور اجلريمة واملجرم�ني، وثبوهتم يف ارتكاب 

اجلرائم، ويقابله عدم جماراة رجال الرشطة والتحقيقات. 

ويف بعض األحيان يامرس التعذيب دون قيد احلصول عىل اعرتافات حمددة بارتكاب جرائم 
معينة، بل قد يتم بدافع جماملة بعض األصدقاء أو الشخصيات اهلامة)1( من جانب، ومن جانب 
آخ�ر قلة الكف�اءة يف التحري والبدائية يف مج�ع املعلومات، مما ينتج عنه تف�ي ظاهرة التعذيب، 
وأحيانًا التعذيب لتصفية حس�ابات ش�خصية بني أحد أفراد الرشطة، وأح�د املواطنني، وأحيانًا 

يكون التعذيب لسحب شكوى تقدم هبا أحد املواطنني ضد أحد أفراد رجال الرشطة)2(. 

   ) 1( انظر: تقرير مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء، يدًا بيد... مرص بدون تعذب، ص40 .
 ) 2( ارتكب ضباط ومعاونو الرشطة بقس�م الزاوية احلمراء يف مجهورية مرص العربية بضغوطهم املتزايدة عىل أرسة 
املواطن/ أمحد بدوي إلجبارهم عىل التنازل عن القضية رقم 588 لسنة 199٦م إداري الزاوية احلمراء، والتي 
اهتموا فيها ضباط القس�م بقتل االبنة / صباح أمحد بدوي يف 18 يونيو 199٦م بعد دفعها من الطابق اخلامس 

إثر اقتحام قوة من قسم الرشطة ملنزل األرسة. 
� لالس�تزادة حول هذه القضية ومالبس�اهتا بصورة مفصلة، انظر: مركز املس�اعدة القانونية حلقوق اإلنس�ان، مركز 

النديم للعالج والتأهيل النفيس لضحايا العنف، ص93 وما بعدها. 
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ويب�دو أن أه�داف التعذي�ب يف العق�ود األخرية، ال تس�تهدف احلصول ع�ىل اعرتافات أو 
معلومات، أو كإجراء وقائي، فاألغراض احلقيقية وراء ممارسة هذه اجلريمة هي حتطيم الشخصية 
للمع�ّذب، وجعله�م ضعفاء، مكس�ورة إراداهت�م، وبالتايل يصبح�ون غري قادرين عىل ممارس�ة 
حياهتم سواء عىل املستوى الشخيص أو العام، وُيصاب اإلنسان بحالة من التصدع الكامل نفسيًا 
واجتامعي�ًا، ويصب�ح التعايش مع الواقع أمرًا بالغ الصعوبة، وتتعم�د احلكومات والقائمني عىل 
التعذي�ب ع�ىل إبقائهم عىل قيد احلياة، وهم معّذبون مذلولون يف حالة من االنكس�ار والتحطيم 
ليكونوا رس�الة للمجتمع بأرسه ، الس�يام إذا حاول ش�خص أن يسلك مس�لكهم؛ ألنه يعلم أن 

مصريه سيكون مثل هؤالء، وبالتايل فإن أحدًا ال جيرؤ عىل هذا الفعل.

ويؤكد هذا ما جاء يف ش�هادة أحد السجناء األتراك السابقني، إذ يقول حسيني: » لقد قاموا 
بتعذيب�ي ألهنم أرادوا احلصول عىل املعلوم�ات، وأيضًا؛ ألهنم أرادوا أن يكرسوين، بحيث يرى 

اآلخرون ما حيدث، حينام يعارض املرء احلكومة« )1(.

ويذهب جانب من الفقهاء إىل أن التعذيب له هدفان، هدف قريب يتمثل يف حتطيم الشخصية 
اإلنسانية للضحية، وهدف بعيد يتمثل يف استخدام التعذيب ضد الديمقراطية. 

ووفق�ًا هلذا ال�رأي، فإن اهلدف من التعذي�ب هو حمو الفرد، عىل أس�اس أن التعذيب حيطم 
شخصية الضحية عىل نحو يغري من حياته اخلاصة واالجتامعية، بل قد حيط منها متامًا، فال يتوقف 
التعذي�ب عندم�ا تنتزع املعلوم�ات من الضحية، بل يس�تمر العن�اء حتى بعد توق�ف التعذيب، 
وبذل�ك حني حيطم اجل�الدون إرادة الضحية، فإهنم يكونون قد بلغ�وا هدفهم ويصبح الضحية 

»ميتًا حيًا«)2( .

(1) Sorrig K, (1997), The torturers still give him nightmares in victims of torture , a senies of 
articles from the Danish newspaper Berlingske tidende on torture and the rehabilitation 
activities of rct and lrct. Translated by: henriksen .D. and Curtis. L. published by the 
international rehabilitation council for torture victims (lrct).

 ) 2( ياعكبسون ، لونه؛ وينلسن، كنوذ سميدت )2000م(: الناجون من التعذيب الصدمات وإعادة التأهيل املركز 
الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب واملعهد العريب حلقوق اإلنسان، ط1، ص20 . 
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والنتيج�ة املتوخ�اة هي إع�ادة هؤالء األش�خاص الذي�ن كان ُينظر إليهم بأهن�م غري قابلني 
للهزيمة واالنكسار خائفني هلعني، وهذا يمثل رادعًا ألي شخص يفكر يف ممارسة ذلك النشاط 
الس�يايس املعارض الذي مارس�ه هؤالء، باإلضافة إىل أن العمود الفقري ألي حركة مقاومة يتم 

قهرها من خالل قهر رؤوس تلك احلركة. 

فالتعذيب ال يقترص عىل كونه جريمة ضد اإلنسانية، وإنام هو جتسيد ملا يمكن أن تنحدر إليه 
ممارس�ات بعض البرش ضد اآلخرين، وتؤكد إحدى العامالت يف جمال تأهيل ضحايا التعذيب، 
أن تل�ك ه�ي الكيفية التي ختلق هبا األنظمة االس�تبدادية اخلوف واخلضوع يف الش�عوب، حيث 
ال يقترص التعذيب عىل املعتقلني السياس�يني أو س�جناء الرأي، بل هو يمتد ليش�مل األشخاص 
الضعف�اء املنتمني إىل الطبقات الفقرية، وهؤالء املس�جونني يف قضاي�ا جنائية، وغريها، كام يطال 
يف أحيان كثرية املش�تبه فيهم، دون أي أدلة تدينهم، وهكذا تتم الس�يطرة عىل املجتمع باإلرهاب 

والتهديد لسنوات طويلة. )1( 

غ�ري أن العن�اء النات�ج ع�ن التعذيب ال يقترص ع�ىل الضحية فق�ط، بل يمتد ألف�راد أرسته 
واملجتم�ع ال�ذي يعيش في�ه، والذي يغلب عليهم الصمت خش�ية أن يناهل�م أمل التعذيب عندما 
يريدون البوح بمشاعرهم جتاه ما حيصل للضحية، وبالتايل تأثري ذلك عىل حياهتم، وهكذا يصبح 
التعذيب سالحًا ضد الديمقراطية، وبالتايل يتحقق هدف مهم من أهداف التعذيب يف املجتمع، 
وه�و ك�رس إرادة وكرامة املجتمع بأرسه )2(، وي�رى جانب آخر من الفقه�اء أن للتعذيب أهدافًا 

تكتيكية وأهدافًا هنائية . 

1 ـ األهداف التكتيكية 

ه�ي بصفة عامة حتقيق الق�رس أو اإلكراه للحصول عىل املعلوم�ات، أو االعرتافات أو غري 
ذلك من الترصحيات املفيدة سياس�يًا أو أمنيًا أو إجرائيًا؛ أو لتخويف الضحية أو ش�خص آخر، 

وهذه هي األهداف املبارشة الراسخة يف ذهن القائم بالتعذيب)3(. 

(1) Genefke, (1995), Torture in the world today lecture presented in cape town. South Africa p.p117-
(2) Iacpino V., (1998) Treatment of survivors of political torture commentary journal of 

ambulatory care management .21(2)
)3( رخا، طارق عزت، حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به ، مرجع سابق ، ص221 .
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وق�د يامرس التعذيب م�ن جانب البوليس الرس�مي لتحقيق هدف االنتقام الش�خيص من 
جان�ب املع�ذب؛ أو لتحطي�م الش�خصية والذاتية اإلنس�انية للضحي�ة، وقد ين�درج اهلدف من 
التعذي�ب يف م�ا نس�ميه التعذيب ال�ذي تعاقب علي�ه احلكومة، واخت�ذ التعذيب يف التس�عينات 
وجوهًا أكثر تعددًا ، فمن أهدافه إجبار السجناء عىل أن يصبحوا خمربين، وقد يستخدم التعذيب 

بغية نرش الرعب وترهيب السكان عمومًا )1(. 

2 ـ األهداف النهائية

ه�ي النتيج�ة املرتتب�ة عىل األه�داف التكتيكي�ة، أو التابعة هل�ا، ويتمثل اهل�دف النهائي عن 
األهداف التكتيكية يف حتقيق أحد األمور التالية أو حتقيقها مجيعًا:

أ �  حفظ النظام السيايس. 

ب �  حفظ النفوذ السيايس ملجموعة خاصة. 

ج �  حفظ النفوذ السيايس ملجموعة مسيطرة . 

د �  تفادي التهديد بالرضر املحتمل من أي نوع. 

ه� � إثبات الوالء والتبعية للنظام بمامرسة التعذيب ضد املعارضني)2(.  

وقد كرس�ت إعالنات واتفاقيات مناهضة التعذيب حتديدًا مش�اهبًا ألهداف هذه املامرس�ة 
فض�اًل عن تقارير املنظ�امت واهليئات املعنية بحقوق اإلنس�ان، والتي تعني بحظ�ر التعذيب من 

أوىل اهتامماهتا)3(.

وعندما ندقق النظر يف إعالن محاية األش�خاص من التعرض للتعذيب، وغريه من رضوب 
املعامل�ة أو العقوبة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهينة، والرتباط التعذيب بمرحلة االس�تجواب 
أك�دت امل�ادة )1( م�ن اإلعالن  عىل أنه: عىل كل دولة أن جتعل طرق االس�تجواب وممارس�اته، 

) 1( ياعكبسون ، لونه؛ ونيلسن، كنوذ سميدت:الناجون من التعذيب، مرجع سابق ، ص21-20 .
 ) 2( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق ، ص223 .

 )3 ( انظ�ر ع�ىل س�بيل املث�ال: التقرير الصادر من منظم�ة العفو الدولية حت�ت عنوان: أحداث أب�و غريب االعتقال 
والتعذي�ب يف العراق، رق�م الوثيقة mde 200٦/001/14  يف ٦ أذار متاح ع�ىل موقع منظمة العفو الدولية 

عىل اإلنرتنت.
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وكذل�ك الرتتيبات املعمول هبا يف حجز ومعاملة األش�خاص املحرومني من حريتهم يف إقليمها 
حمل مراجعة مستمرة، ومنهجية هبدف تفادي مجيع حاالت التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة 
أو العقوبة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهينة، ونحو ذلك أكدت املادة )11( من اتفاقية مناهضة 
التعذي�ب لع�ام 1984م عىل أن:  تبقى كل دولة قيد االس�تعراض املعظم قواعد االس�تجواب، 
بحجز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال، أو السجن يف أي 

إقليم خيضع لواليتها القضائية ، وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب. 

2 . 3 . 2 أساليب ممارسة جريمة التعذيب

يؤك�د تاري�خ البرشية أن ممارس�ة التعذيب قد الح�ق أفرادها عىل مر العص�ور، وعانت منه 
مجيع الش�عوب، إال أن أساليب التعذيب اجلسدي والنفيس)1( مل تصل يف قسوهتا، ووحشيتها إىل 
الدرج�ة التي بلغتها يف القرن العرشين، والس�نوات األوىل من العق�د احلايل احلادي والعرشين، 
حي�ث أصب�ح التعذيب وس�يلة لتحطي�م قوى الضحي�ة، وكرامته ووس�يلة إلذالله م�ع التعمد 

بإصاباته بعاهات جسدية، ونفسية ترافقه إىل هناية عمره . 

وباس�تقراء التاري�خ فلم يك�ن التعذيب منحرصًا يف فئ�ة خاصة أو مجاعة معين�ة من البرش، 
وإنام ش�مل األطفال، والش�يوخ األصحاء واملرىض املتهمني، واألبرياء دون مراعاة لالعتبارات 
اإلنس�انية، أو العقائدي�ة، أو الديني�ة، وصاحب�ه ابتكار أصن�اف جديدة للتعذي�ب؛ ليكون أكثر 

إيالمًا، وأرسع يف الوصول للنتائج. 

وُيالح�ظ أن التعريف الدويل للتعذيب مل يتضمن الئحة بأس�اليب التعذيب؛ ألن أس�اليب 
التعذيب خمتلفة وتتغري بتغري الزمان واملكان، ومن ثم فإن وضع الئحة هبذه األساليب قد يعطي 
األجه�زة األمنية الفرصة للجوء إىل أس�اليب جدي�دة، واالحتجاج بأهنا ال تش�كل تعذيبًا لعدم 
وروده�ا يف الالئحة التي تش�مل وس�ائل التعذيب، فكذلك ما كان ي�امرس يف أمة أو حضارة أو 

)1( وتشري األبحاث العلمية يف السنوات األخرية إىل آثار بعيدة املدى يسببها التعذيب لألفراد . انظر:
 Genefke, Inge (1993) " Torture the most, destructive power against democracy" International 

. Journal of Humanities and peace. V.10,no.1.73
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ثقافة معينة من وسائل جتد ابتكار وسائل جديدة يف أمة وحضارة وثقافة أخرى ، »كذلك تعددت 
أش�كال التعذي�ب البدين والنفيس، وتطورت مس�تفيدة يف ذلك من التق�دم العلمي الذي حتقق يف 
الوقت احلارض، والذي قدم للبرشية كثريًا من املنافع والفوائد، ولكنه قدم يف الوقت نفسه كثريًا من 
املثالب، لعل أخطرها هو ما يتعلق باحلريات العامة واحلقوق الفردية«)1(، واآلثار املرتتبة عىل الفرد 
واملجتمع، نتاج األبعاد االجتامعية، والسياسية، والثقافية، والطبية والنفسية التي خلفها التعذيب. 

كذلك من خالل استقراء تقارير املنظامت، واهليئات الدولية احلكومية، وغري احلكومية، فيام 
يتعلق بمناهضة التعذيب اتضح أن هناك شبكة عاملية يف استخدام وسائل التعذيب، فمن املؤكد 

أن )٧٧( دولة يف العامل متارس حكوماهتا التعذيب )2(.

ويس�تخدم املعذبون وس�ائل عدة ملعرفة نقاط الضعف عند الضحية، وبالتايل يمكن تقسيم 
أساليب التعذيب إىل: 

1 �  أساليب التعذيب اجلسدي. 

2 � أساليب التعذيب النفيس.

3 �  األساليب الفنية احلديثة يف االستجواب. 

واآلن من املناسب احلديث عن كل أسلوب عىل حدة:

الفرع األول: أساليب التعذيب اجلسدي 

تتنوع أشكال التعذيب اجلسدي، والتي هي من أهم وسائل الضغط عىل املتهمني إلجبارهم 
عىل االعرتاف، وهو موجود منذ القدم، فهذه األساليب متشاهبة ، فالعزل والفلقة )الرضب عىل 
أمخص القدمني( ، واخلنق واحلرق أس�اليب مس�تخدمة يف مجيع أنحاء العامل، ومثل هذا التش�ابه 

يظهر وجود شبكة تبادل معلومات )3(.

 ) 1( عقي�دة ، حمم�د أبو العال )1993م(: مراقبة املحادثات التليفونية .. دراس�ة مقارن�ة ، القاهرة، مرص: دار الفكر 
العريب ، ص5 . 

 (2) Genfke. Inge (1995) " Evidence of the ase of torture" in Torture:Human rights, medical Ethics 
and the case of Israel, eds neve Gordon & Rachama marton new jersy. Zed books, 98. 

 ( 3) Genefke 1995, 100
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وم�ن خالل اس�تقراء التاريخ الب�رشي القديم، واحلديث يصعب حرص أس�اليب التعذيب 
اجلس�دي، وإن كان هن�اك ش�يوع تس�تخدم م�ن خالهل�ا وأبرزها: ال�رضب ب�اآلالت احلديدية 
والفلق�ة، ال�رضب عىل باطن القدمني ، والركل باألقدام، واجللد بالس�ياط، والتحقيق حتت نور 
كهربائي وهاج، والتعليق بش�كل معكوس، والكي بأعقاب السجائر والصدمات الكهربائية يف 
األج�زاء احلساس�ة من اجلس�م، وإخضاع املتهم للضوء بصورة مس�تمرة إىل درج�ة جتهد اجلهاز 
العصب�ي، واحلرم�ان م�ن النوم، ومن الطع�ام والرشاب، ومتثي�ل اإلعدامات الومهي�ة ، وإذالل 

وامتهان النساء، واغتصاهبن، وبرت أطراف اجلسم واجللد.

وتتمثل أكثر طرق التعذيب اجلسدي شيوعًا واستخدامًا يف: 

1 �  االعتداءات اجلسدية )اجللد والرضب( . 

2 �  التعذيب بكرس وخلع األسنان . 

3 �  التعليق. 

4 �  التعذيب بالتقييد.

5 �  التعذيب بتشويه أعضاء اجلسم. 

٦ �  التعذيب باخلنق . 

٧ �  التعذيب باحلرق . 

8 �  التعذيب بالكهرباء. 

9 �  التعذيب اجلنيس . 

10�  التعذيب بالعقاقري . 

أواًل: التعذيب بالرضب واجللد 

ال�رضب هو اإلي�الم، ورضب يرضبه رضبًا أي إيالم�ًا، ورضب يف األرض يرضب رضبًا، 
ومرضب�ًا بفتح الراء أي: س�ار البتغاء الرزق، يقال: إن يف ألف دره�م ملعذبًا أي رضبًا. ورضب 

اهلل مثاًل أي وصف وبني. والرضب العنف)1(. 

)1( ابن منظور: لسان العرب، ج1، مادة )ض.ر.ب(.
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وعرف الرضب بالرشع بأنه: إيالم اجلسد بيد أو سوط أو عصا أو نحو ذلك)1(.

واجَلْل�د يف اللغ�ة: » مصدر جلده بالس�وط جيلده جلدًا أي رضبه بالس�وط وأصاب جلده، 
ومثله قوهلم: َظهَرَه ورأسه ، أي أصاب ظهره ورأسه وبطنه . 

ُيق�ال: جلدته بالس�يف والس�وط جل�دًا إذا رضب�ت جل�ده، وجالدناهم بالس�يوف جمالدة 
وجالدًا، أي ضاربناهم . واجللد بفتح الالم: القوة والشدة، واجللد: واحد واجللود)2(.

اجلل�د يف الرشع: عندما يذك�ر الفقهاء تعريف اجللد فإهنم يبحث�ون عن أحكامه ويرصفون 
النظ�ر عن تعريفه لوضوح معناه اللغوي ، فاملعنى اللغوي للجلد هو املقصود رشعًا، قال تعاىل: 
ٍة ... ﴿2﴾ )النور(.ويقصد باجللد يف هذه  ايِن َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهاَم ِماَئَة َجْل�دَ انَِي�ُة َوال�زَّ ﴿الزَّ

اآلية رضب اجللد بام يؤمل من سوط ونحوه)3( .

ويمي�ل الباح�ث إىل وض�ع تعريف للجلد يف الرشيعة اإلس�المية بأنه: » إح�داث أمل ملجرم 
برضبه بسوط أو نحوه عىل صفة خمصوصة، عقوبة له عىل جرم وقع فيه.

والرضب ال يفتقر إىل اس�تعامل وس�يلة ، فيكفي فيه فعل اليد ليطلق عىل الفعل أنه رضب، 
فيمكنك القول: رضبته بيدي كام يمكنك أن تقول رضبته بالسوط، وال يمكنك أن تقول جلدته 
بي�دي بل البد أن تقول: جلدته بالس�وط، فاجللد أخص من ال�رضب فكل جلد رضب، وليس 

كل رضب جلدًا )4(.
وبالنس�بة للتعذي�ب بالرضب يف الس�جون واملعتقالت فهو أول ما يس�تقبل ب�ه الضحية يف 
الس�جن، أو حلظة إلقاء القبض عليه، ويطلقون عليه يف العادة اسم حفل االستقبال، وهيدف إىل 
إرهاق الضحية نفسيًا وبدنيًا، وحفلة الرضب إما أن تكون مجاعية أو فردية)5(، وهو من أقدم أنواع 

 ) 1( الشهاوي، إبراهيم دسوقي )19٦2م(: احلسبة يف اإلسالم ، القاهرة، مرص: دار املعارف، ص13٦ . 
 )2 ( ابن منظور: لسان العرب، ج1، ص481 . 

 ) 3( القرطبي، حممد بن أمحد )2003م(: اجلامع ألحكام القرآن، )حتقيق: املهدي، عبدالرزاق( ، الرياض، السعودية: 
دار عامل الكتب، ج12، ص1٦3 . 

 ) 4( راج�ع للموازن�ة بني اجللد والرضب. احلديث�ي ، عبداهلل صالح )1408ه�(: التعزي�رات البدنية وموجباهتا يف 
الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه منشورة: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص ص131 – 134 . 

 ) 5( انظر حول ذلك: تقرير مركز النديم للعالج والتأهيل النفيس للفرتة من أغسطس 1993م إىل أغسطس 199٧ 
للتعذيب يف السودان، ص41 . 
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التعذيب)1( وأسهلها، وتتعدد وسائل الرضب سواء باأليدي أو باألرجل، أو كافة أنواع الرضب 
األخرى بالعىص والكرابيج واألسالك الكهربائية، واهلراوات اخلشبية، أو املعدنية، والكابالت، 
والسالس�ل، والِعىِصّ والس�ياط  املوضوعة داخل خراطيم بالستيكية مهرتئة األطراف بام يؤدي 

إىل التشويه وحتى للوفاة يف بعض احلاالت )2(. 
وه�ي تتمثل ب�رضب الضحية رضبًا منظاًم، ومن أمثلتها الفلكة واهلاتف، وأس�لوب الفلكة 
ل�ه تاري�خ طويل، فمن املعتقد أنه مس�تخدم يف الع�امل العريب منذ القرن الع�ارش، وكام رشح أحد 
خرباء التعذيب: » أمخص القدمني ال يتمتع بعضالت كثرية ، وهلذا فالرضب عليها مؤمل عىل نحو 
خاص، وبناء عىل وزن العصا، وش�دة تكرار الرضبات يمكن هلذه املامرس�ة أن تتس�بب يف تورم 

القدمني ، وحتى كرس العظام مما يرض األشخاص عىل نحو دائم« )3(.
فالفلك�ة هي عبارة عن رضب الضحية ع�ىل القدمني ، إما عىل باطن القدم وإما عىل طوهلا، 
بواسطة أسالك وقضبان حديدية وعصا وغريها من األدوات، سواء كان عاري القدمني أو عىل 
احلذاء، وأحيانًا جيرب الضحايا عىل لبس األحذية مبارشة بعد الرضب أو عىل السري بأقدام حافية 
ع�ىل قطع من الزجاج)4(، وق�د جيلس الضحية عىل كريس، ويتم تعلي�ق الكريس بوضع مقلوب 
وي�رضب بالكرب�اج)5(، والنتيج�ة املبارشة للفلكة ه�ي األوجاع يف مواضع خمتلف�ة من األقدام، 

واألرجل إىل الركبة، وعدم القدرة عىل الوقوف. 
أم�ا اهلات�ف فهو رضب الضحية عىل األذنني يف آن واحد، مما قد يؤدي إىل ثقب الطبلتني)٦(، 
وقد تشمل الصور األخرى لالعتداءات الرضب عىل كسور سابقة، والرضب عىل كامل اجلسم 

حتى ينزف الدم منه)٧(، وبالنسبة للحامل الرضب عىل البطن إلجهاضها. 
 ) 1( يش�كل الرضب 90% من أش�كال التعذيب التي يشتكي منها الضحايا، ولعل مجيع السجناء الذين عذبوا ناهلم 

الرضب. انظر: الطبيب أمام ضحية التعذيب، مرجع سابق، ص38.
 ) 2( انظ�ر: املالحظ�ات اخلتامي�ة للجن�ة مناهض�ة التعذي�ب ح�ول يوغس�الفيا، )1990م( وثيق�ة األم�م املتحدة 

A/54/44.8.47
 ) 3( انظر: رجيايل، دوريس)200٧م(: التعذيب والديمقراطية ، برينس�تون وأوكسفورد : مطبعة جامعة برينستون، 

ص ص 2٧3 – 2٧٦ . 
 ) 4( ياعكبسون ، لونه؛ ونيلسن، كنوذ سميدت: الناجون من التعذيب، مرجع سابق ، ص4٧ . 

 ) 5( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق ، ص1٦٧.
 ) ٦( ياعكبسون ، لونه؛ ونيلسن، كنوذ سميدت:الناجون من التعذيب، مرجع سابق ، ص4٧

 )٧ ( اينز، براين : تاريخ التعذيب، مرجع سابق، ص٦9 . 
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ثانيًا: تعذيب األسنان 

ويتم ذلك بكرس األس�نان أو نزعها س�ليمة بواسطة آلة لعالج األسنان دون ختدير، وختضع 
جمموع األسنان للتعذيب بالكهرباء)1(. وقد يؤدي ذلك إىل فقدانه األسنان أو هتشيمها، وانتفاخ 
اللث�ة ونزيفه�ا، وقد تتس�بب متالزمة املفصل الفكي األس�فل يف آالم يف املفص�ل وتقييده لقدرة 
الف�ك ع�ىل احلرك�ة، ويف بعض احل�االت إىل خلع جزئي للمفصل بس�بب التش�نجات العضلية 

النامجة عن التيار الكهربائي، أو الرضبات املسددة إىل الوجه.

ثالثًا: التعذيب بالتعليق

ه�ذا النوع من التعذيب من الوس�ائل الش�ائعة يف مجيع احلاالت التعذيبي�ة )2(، » ومع أنه قد 
يس�بب آالمًا مربحة؛ ألن أي حركة من الضحية أو حماولة مقاومة الفعل تنتج عنه مضاعفة األمل 
ناهيك عن األمل النفيس الشديد املصاحب هلذا األسلوب)3(، فإنه ال يرتك إال القليل من الشواهد 

الظاهرة عىل اإلصابة أو ال يرتك أي شواهد، ويتخذ التعليق صورًا عديدة: 

1 �  تعليق الصلب: وذلك بفرد الذراعني وربطهام بعمود أفقي.

2 �  تعليق اجلزار: وذلك بربط األيدي إىل أعىل إما معًا أو منفردتني. 

3 �  تعليق اجلزار املعكوس: وذلك بتثبيت القدمني إىل أعىل والرأس من أسفل. 

4 �  تعلي�ق الفلس�طينيني: وذل�ك بتعل�ق الضحي�ة م�ع ربط الس�اعدين معًا خل�ف الظهر وثني 
الكوع�ني ب� 90 درجة ثم ربط الس�اعدين بعم�ود أفقي، وكبديل لذلك يعلق الس�جني من 

رباط حول الكوعني أو املعصمني مع وضع الذراعني خلف الظهر. 

5 �  تعلي�ق جمثم الببغاء: وب�ه يتم تعليق الضحية من الركبتني املثنيتني وذلك بإمرار قضيب حتت 

ظهر الركبتني، ويقرتن ذلك عادة بربط املعصمني بالعرقوبني.  

 )1( ياعكبسون ، لونه؛ ونيلسن، كنوذ سميدت:الناجون من التعذيب، مرجع سابق، ص4٧ .
 )2( تقرير اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان )1993م(: الوثائق الرسمية لألمم املتحدة )A/47/40( نيويورك،اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة ، ص290 . 
 )3( يعترب هذا الوضع من أكثر طرق التعذيب انتش�ارًا يف أماكن االحتجاز والس�جون، حيث يصبح الضحية يف وضع 
العجز الكامل، وفيه إهانة كربى، حيث يكون اإلنسان يف وضع التعليق، أشبه ما يكون بوضع الذبائح يف املجازر.
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وقد يدوم التعليق فرتة ترتاوح بني15 و20 دقيقة وعدة ساعات، وكثريًا ما يرضب الضحايا 
أثناء التعليق أو يعتدي عليهم عىل نحو آخر«)1( ، وقد يسبب التعليق القتل يف بعض احلاالت )2(.

رابعًا: التعذيب بالتقييد 

ويت�م ذل�ك بتقيي�د الضحية بالسالس�ل أو القيود احلديدي�ة، أو من قدمي�ه، أو ربط اليدين 
م�ع القدمني بالسالس�ل، وتركه مقيدًا لع�دة أيام)3(، وقد تتضمن بعض أش�كال التعذيب ملزيج 
من القيود واألدوات، وأحد هذه األس�اليب ما يس�مى ب�« الش�بح« حيث يتم تقييد الضحية يف 
أوضاع مؤملة، وغالبًا غري طبيعية فرتات طويلة من الزمن باستخدام األغالل، أو حديد األرجل، 
أو أصف�اد اليدي�ن، وقد يتم تكبيل معصمي وقدمي الضحية باألغ�الل وربطهام بعضهام ببعض 
بسالس�ل فوالذية متصالبة ، باس�تخدام أداة تس�مى »دي الو«، مما جيعل من شبه املستحيل عىل 
الضحي�ة املي أو اجللوس، وق�د يتم تكبيل معصمي وكاحيل الس�جني يف الوقت ذاته املعروف 
بالتقييد ذي النقاط األربع باس�تخدام كريس التقييد، ويمكن إضافة إىل ذلك ش�د األحزمة عرب 
كتف�ي الضحي�ة وصدره )4(، وأيضًا تقييد الضحية يف وض�ع القرفصاء، مع ثني الذراعني، كام لو 

كان موضوعًا يف صندوق ضيق، وتركه لعدة أيام متصلة. 

) 1( مفوضي�ة األم�م املتحدة الس�امية حلقوق اإلنس�ان )2004م( : بروتوكول اس�طنبول،  دلي�ل التقيص والتوثيق 
الفعالني للتعذيب، وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  ، نيويورك وجنيف ، 

منشورات األمم املتحدة ، رقم املبيع e.04.vIv.3 ,Isbn 92 – 15415-5، ص ٧5. 
 ) 2( يف حادث قتل حتت التعذيب عام 1994م حيث قام رجال قسم رشطة حلوان بجمهورية مرص العربية بالقبض 
عىل أحد املواطنني، ويدعى فتح الباب عبداملنعم، وقاموا بتعليقه ملدة أربعة وعرشين ساعة بتهمة حيازته سالحًا 
ناريًا غري مرخص حتى تويف، فام كان من وزارة الداخلية إال إيفاد أحد ضباط العالقات اإلنس�انية بالوزارة إىل 
األرسة، ونق�ل إليه�ا تعازي الداخلية يف ذلك الوقت اللواء حس�ن األلفي وس�لمها 2000 جنيه، وصدر قرار 
بنق�ل الضاب�ط املتهم للعم�ل بقوات األمن. انظر: تقرير مركز حقوق اإلنس�ان ملس�اعدة الس�جناء عن تعذيب 

املواطنني يف أقسام الرشطة، محلة املركز ضد جريمة التعذيب، يدًا بيد ... مرص بدون تعذيب، ص11 . 
 ) 3( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق ، ص1٧0 . 

 )4 ( منظمة العفو الدولية )2001م(: وقف جتارة التعذيب ط1، ص ص 10، 12 . 
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خامسًا: التعذيب بتشويه أعضاء اجلسم 

يمكن أن يتخذ التعذيب صورًا خمتلفة، فيمكن اقتالع شعر الرأس أو اللحية، ونزع األظافر، 
وب�رت أج�زاء من اجلس�م كاألذن أو اللس�ان أو اخلصيت�ني)1(، والتمثيل بالضحاي�ا، وجثثهم، أو 

إلقاؤها يف الشوارع والطرقات، أو إسقاطها يف املجاري املائية)2(.

سادسًا: التعذيب باالختناق 

من وسائل التعذيب املتزايدة الشيوع اخلنق شبه الكامل، وهي وسيلة ال ترتك عادة عالمات، 
ويربأ منها املعذب برسعة ، وقد كثر استعامهلا يف أمريكا الالتينية حتى أصبحت املصطلح األسباين 

الدال عليها »سبامرينو Submarine« جزءًا من مصطلحات حقوق اإلنسان.

والتغطي�س صورة من صور التعذي�ب باالختناق، حيث يغط�س رأس الضحية يف املاء إىل 
أن ت�كاد خيتنق مما حي�دث هلعًا قاتاًل )3(، أو يتم وضع رأس الضحي�ة داخل كيس، وإرغامه عىل 
تنفس غبار أو أسمنت أو فلفل حار، أو يربط حتى مرحلة االختناق ، أو وضع كيس من القامش 
املبل�ل بامل�اء، وبداخله نوع من الغاز عىل أنف الضحية، مما يش�عره باالختن�اق إىل درجة املوت، 
ثم يس�كب امل�اء، فوقه إلعادته إىل الوعي )4(، أو غطس الرأس بالق�وة يف املاء الذي يكون ملوثًا 
يف كث�ري م�ن األحيان بالب�ول أو الرباز أو القيء، أو غري ذلك من األوس�اخ ف�إن ذلك يؤدي إىل 
اإلرشاف ع�ىل الغ�رق ، ودخول امل�اء إىل الرئة قد يؤدي إىل التهاب رئوي ح�اد، وهذا النوع من 

التعذيب يسمى » السبامرينو املائية« . 

سابعًا: التعذيب باحلرق 

رب�ام يكون األمل الناتج ع�ن اإلحراق أكثر إيالمًا وحده من أي وس�يلة تعذيب أخرى، وقد 
مورست هذه الوسيلة بوضع السجائر، أو القطب احلديدي املسخن لدرجة اإلمحرار عىل أجزاء 

 ) 1( ياعكبسون ، لونه؛ ونيلسن، كنوذ سميدت:الناجون من التعذيب، مرجع سابق، ص52 .
 ) 2( املنظمة العربية حلقوق اإلنس�ان )1988م(: تقرير املنظمة العربية حلقوق اإلنس�ان عن حالة حقوق اإلنسان يف 

الوطن العريب، القاهرة، مرص: مطبوعات املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، ص45 . 
 ) 3( ياعكبسون ، لونه؛ ونيلسن، كنوذ سميدت:الناجون من التعذيب، مرجع سابق، ص49 . 

 ) 4( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق ، ص1٧4 . 
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اجلس�م )1(، وحروق الس�جائر كثريًا م�ا ترتك ندوبًا بقعي�ة دائرية أو بيضاوية ي�رتاوح طوهلا من 5 
و10 مليمرتات، ويتصف وس�طها إما بفرط االصطباغ أو ضعف االصطباغ ويكون حميطها أشد 
اصطباغًا وإن كان أقل وضوحًا، ووردت بالغات عن حاالت إزالة الوشم بحرقة بالسجائر، ويف 
مثل هذه احلاالت سيساعد الشكل املتميز للندبة، وبقايا الوشم عىل التوصل إىل هذا التشخيص)2(. 

كام تم اس�تخدام أس�اليب خمتلفة مثل الثور املعدين، والكريس األس�باين، ففي سنة 1990م 
تم توقيف أحد األكراد األتراك س�هموس يف اليونان، ادعى أن الرشطة قد ربطت يديه باحلديد 
بعد وضعهام خلف ظهره، ثم راحو حيرقون أمخص قدميه، وأعضاءه التناسلية بوالعة السجائر، 
وذل�ك بع�د رضبه رضب�ًا مربحًا )3(، وهناك أس�اليب أخرى تس�تند إىل احل�رارة بالتعذيب، مثل 
اس�تعامل املاء املغيل والزيت املغيل، أو الش�حم احليواين املغيل، أو الرصاص الذائب، والس�اخن 

أو املواد الكاوية . 

ثامنًا: التعذيب بالكهرباء 

إن اس�تعامل الكهرب�اء داللة عىل مس�امهة القرن احل�ارض يف تطور أس�اليب التعذيب، ويتم 
هذا التعذيب بتوصيل أس�الك كهربائية باألصابع، أو اللسان، أو ما وراء األذن، أو اإلجبار عىل 
اجللوس عىل كريس مكهرب، وعادة ما تس�تخدم الكهرباء يف األعضاء التناس�لية، وهو من أكثر 
الوس�ائل إيالمًا وإحداثًا لألمل والفزع، فاألمل الش�ديد يصاحبه فقدان كامل الس�يطرة عىل اجلسم 
كله، مما حيدث حالة ش�ديدة من اهللع واخلوف، ففي تقرير ملنظمة العفو الدولية يوضح أنه تويف 
5٦ ش�خصًا إث�ر صعقهم بمسدس�ات الصعق الكهربائ�ي، وبالتايل يصل ع�دد الذين توفوا من 
جراء اس�تخدام هذه األس�لحة إىل 34٦ ش�خصًا، منذ ع�ام 2001م حت�ى 2008م، وكثرٍيٌ من 
الذين توفوا تعرضوا للصعق عدة مرات، وكثريًا ما تم استخدام تلك املسدسات ضد أشخاص 

مل يشكلوا خطرًا جسياًم )4(. 

 ) 1( تقرير مركز النديم للعالج والتأهيل النفيس للفرتة من أغسطس 1993م إىل أغسطس 199٧م عن الوضع يف 
السودان، ص42 . 

 ( 2) L. Danielsen, (1992), " skin changes after torture " , Torture, vol, supplement 1pp.27-28 .
 ) 3( اينز ، براين: تاريخ التعذيب ، مرجع سابق ، ص٧٧ . 

 )4( انظر: تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009م . 
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ويكفي وصل الضحية باإلش�ارات املغناطيس�ية التي كان يس�تعملها اجليش، وهي تس�مى 
أداة » gegene« أو حت�ى وص�ل ذل�ك الضحية بالكهرباء بمعظم مناطق اجلس�م احلساس�ة، هذا 
وقد اس�تخدمت أداة خاصة للتعذيب بالصدمة الكهربائية تس�مى »أبولو Apollo « اس�تعملها 
البوليس الرسي لش�اه إيران، ويقال إهنا ال تزال قيد االس�تعامل يف إيران، وهي تعمل عىل إعطاء 
ش�حنات كهربائية يف أجزاء حساس�ة من اجلل�د، ومزودة بخوذة حديدي�ة مصنوعة من الفوالذ 
تغطي الرأس وتضخم رصخات الضحية)1(، كام اس�تعمل التعذيب هبذه الوس�يلة باستخدام ما 
يسمى » هراوة الصدمة الكهربائية »، وهي غالبًا ما كانت تطبق عىل األعضاء التناسلية للضحية، 
وحل�امت الثدي، أو الش�فتني، وعىل اللثة، واللس�ان، وع�ىل األصابع، واألذن�ني، وهي عرفت 
بالص�ني باس�م » Dianji «)2( وقد اس�تخدمت هذه الطريقة يف الغالب إلحل�اق إصابات خطرية 
باملتظاهرين واخلصوم السياس�يني ، »وكثريًا ما يعمد مرتكبو التعذيب هبذه الطريقة إىل اس�تعامل 
املاء، أو بعض املواد اهلالمية لزيادة كفاءة التعذيب، وتوس�يع مدخل التيار الكهربائي يف اجلس�م 

ومنع ترك حروق كهربائية قابلة لالكتشاف« )3(. 

تاسعًا: التعذيب اجلنيس 

يب�دأ التعذيب اجلنيس باإلرغام عىل التعري، وذلك يش�كل عاماًل ثابتًا يف حاالت التعذيب 
يف كثري من البلدان، فاملرء ال يش�عر بالضعف يف أي ظرف قدر ما يش�عر به وهو عار، والشخص 
عندما يكون متعريًا فإنه يميل للفزع النفيس؛ ألنه يتوقع تعرضه لالعتداء واالغتصاب واللواط، 
وم�ن التعذيب اجلنيس م�ا يلحق باملعذبني من إهانات وعبارات خادش�ة للكرامة، وبذلك تزيد 
من الش�عور باهلوان وإهدار الكرامة ، وتلمس أعضاء املرأة يس�بب هلا صدمة يف مجيع األحوال، 

ويعترب رضبًا من التعذيب )4(.

)1( اينز، براين: تاريخ التعذيب ، مرجع سابق ، ص1٦4 . 
 ) 2( طبق�ت الصدم�ة الكهربائي�ة عىل صبي مل يزد عمره عن 13 س�نة يف منطقة التيبت الصيني�ة، ثم وضعت هراوة 

الصدمة الكهربائية داخل فمه غري أنه قد أطلق رساحه الحقًا دون أي هتمة . 
 )3( بروتوكول اسطنبول ، مرجع سابق، ص٧٧ . 

 )4( تروي ناديا التي اعتقلت يف سجن أبو غريب التي أجربت عىل رشب قدح ماء عرفت فيام بعد أنه كان حيتوي عىل 
خمدر، ومل تفق إال بعد يومني أو أكثر لتجد نفسها جمردة من مالبسها بعد أن تعرضت لالغتصاب، ثم تكرر املشهد 

بشكل يومي، حيث كان أكثر من مخسة جنود يتعاقبون عىل اغتصاهبا، وهم يضحكون وسط موسيقى صاخبة . 
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ورغ�م وجود بعض الفروق بني التعذيب اجلنيس للرجال، والتعذيب اجلنيس للنس�اء، فإن 
العدي�د من القضايا تظل منطبقة عىل احلالتني عىل الس�واء، واالغتص�اب ينطوي دائاًم عىل خطر 
اإلصاب�ة بم�رض من األمراض الت�ي تنتقل بواس�طة االتصال اجلنيس، والس�يام فريوس نقص 

املناعة البرشية )1(.

وهذه الوس�يلة متارس بصورة متعددة ، متثلت يف الرضب عىل خمتلف األعضاء اجلنس�ية أو 
الصعق بالكهرباء، أو إدخال الزجاجات أو العيص واهلراوات يف املناطق اجلنس�ية احلساس�ة)2(، 
وتس�تعمل يف بع�ض احلاالت ، وكث�ريًا ما يك�ون التهديد بإرغام املس�جونني باالعتداء جنس�يًا 
بعضهم عىل بعض، وتزداد معاناة النساء خشية محلهن سفاحًا، واخلوف من فقدان البكارة ومن 
ع�دم القدرة عىل اإلنجاب.والتهديد هبتك العرض مل يكن ش�ائعًا، فقد كان يف الس�ابق احلرص 
ع�ىل مواض�ع العفة للضحية، ولك�ن يف العرص احل�ارض انترشت ظاهرة خل�ع مالبس الضحية 

بشكل كامل أو جزئي؛ إلذالهلا أو إذالل أقارهبا من الرجال)3(.

وم�ن خالل اإلطالع عىل تقاري�ر منظامت املجتمع املدين، نس�تطيع أن نخلص إىل أن صور 
التعذيب اجلنيس تتم بطرق عدة ومتنوعة وشائعة وهي:

1 �  التحرش اجلنيس وهتك العرض والتهديد باالغتصاب: حيث يتم إجبار الضحية عىل خلع 

املالبس، ثم يتم التحرش باجلسد، وباألخص باألجزاء احلساسة منه، وحيدث هذا التحرش 

مع الرجال والنساء.

2 �  إدخال سلك معدين يف القضيب الذكري: ويرتك فيه هذا السلك يومًا أو أكثر، حتى يصاب 

الضحي�ة بنزيف من اجلهاز البويل التناس�يل، ثم ينزع الس�لك حتى يتوق�ف النزيف، ثم تعاد 

العملية التعذيبية.

( 1) I. Lunde, and J. Ortmann, (1992) " sexual torture and the treatment approaches . m. Basoglu 
ed.(Cambridge, Cambridge university press.pp.310-331.

 ) 2( ت�روي ش�ابة م�ن كينيا عمرها 1٦ س�نة حمنتها م�ع التعذيب بالقول إن�ه قبض عليها يف آب 1992م، بواس�طة 
البولي�س األمن�ي يف كينيا، وخضعت لش�تى أن�واع التعذيب، وبصفة خاص�ة عذبت بوضع عص�ا عنوة داخل 

مهبلها، مما عرضها آلالم وجروح بالغة .
 ) 3( انظر: تقرير مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء ضد جريمة التعذيب لعام 2001م- 2002م، يدًا بيد ... 

مرص بدون تعذيب، ص41-40 . 
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3 �  ربط اخلصيتني بحبل يلف حول بكرة بآخرها ثقل، أو الضغط عليها بكامشة أو زرادية.
4 �  اخلوزقة: أو االغتصاب بأدوات صلبة، ويستخدم مع الرجال بشكل أسايس، وفيه يتم إدخال 
عص�ا غليظ�ة، أو تدفع زجاج�ة بفتحة الرشج، أو جت�رب الضحية عىل اجلل�وس عليها، وقد ال 

يمكن إخراج الزجاجة بسبب ضغط اهلواء إال بكرسها، وهي بداخل الرشج.
5 �  االغتص�اب الفع�يل: وق�د يت�م من قبل ف�رد واحد، أو يتن�اوب أكثر من ف�رد عىل اغتصاب 

الضحية، وحيدث مع اجلنسني، وبنسبة أعىل كثريًا مع النساء. 
٦ �  التهديد بإيذاء األرسة أو األصدقاء بالتعذيب أو االغتصاب أو القتل: وكثريًا ما يتضمن ذلك 
حماوالت فعلية هلذا الشكل من أشكال االعتداء، كام يتضمن التهديد بإفقاد الضحية عقله، أو 
بإخصائ�ه، أو باالعتداء اجلنيس عليه، وقد يص�ل التهديد إىل حد تعذيب األطفال الرضع، يف 
حال�ة القبض ع�ىل أم ومعها رضيعها، حيث حتجز األم بمفردها وينتزع الرضيع منها، وحيجز 

بمفرده يف مكان آخر، ال يبعد كثريًا من غرفة األم، حتى تسمع رصاخه.

عارشًا: التعذيب بالعقاقري 

يتم ذلك بأن جيرب الضحية عىل ابتالع أقراص من الدواء بإعطائه حقن غري معروفة له، حتدث 
آالمًا جس�امنية فادحة، وذك�رت حاالت أصبح الضحايا فيها من مدمن�ي املخدرات واملورفني، 
وحتدث�ت بعض الش�هادات عن ضحايا انتفخوا أو ماتوا إثر جترعه�م لكمية من األدوية، أو من 

السم ُقدم إليهم عن طريق الفم أو احلقن . 

الفرع الثاين: أساليب التعذيب النفيس 

تكتس�ب أس�اليب التعذيب النفيس)1( أمهية كبرية؛ وذلك ألهنا حتدث نتائج وتبعات نفسية 
ق�د تبقى لفرتات طويلة، وتظل مصدرًا لآلالم املس�تمرة ، فاألعراض اجلس�دية قد تتم عالجها 

 )1( يع�رب البع�ض من الضحايا بقوهل�م: نحن ال هنتم كثريًا باألمل الناتج عن ال�رضب والتعليق، إنام الرصاخ الصادر 
م�ن الغرق�ة األخ�رى ، وهو ما مل تتمك�ن من احتامله. انظ�ر: أطباء وحمام�ون ضد التعذي�ب: الوقاية من خالل 
التوثيق ، دليل األطباء واملحامني لتوثيق حاالت التعذيب، وسوء املعاملة عىل خلفية برتوكول اسطنبول ، مركز 
 ،)IRCT( النديم للعالج والتأهيل النفيس، مارس 2009م، بدعم من املجلس العاملي لتأهيل ضحايا التعذيب

ص28 . 
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بشكل أرسع، أو ربام يتم التكيف مع نتائجها، أما األعراض النفسية فوقعها أشد)1(؛ ألهنا تعصف 
باإلنسان سواء عىل مستوى السلوك أو االنفعاالت، وهو بحد ذاته يتسبب يف أعراض جسدية، 
ويعص�ف بالعالقات االجتامعية، واحلياة املهنية، لعل التبعات النفس�ية للتعذيب خري دليل عىل 

شدة وقع التعذيب النفيس، ومنها: 

أ �  االكتئاب. 

ب  �  اضطراب كرب ما بعد الصدمة. 

ج �  اضطراب ذهني متعدد األشكال. 

د �  اضطراب اضطهاد. 

ه� �  تغريات دائمة يف الشخصية. 

و �  العجز اجلنيس. 

ز �  بالنس�بة لألطف�ال الذي�ن هومجت منازهل�م، أو ش�اهدوا تعذيب أهاليهم ح�االت من اهللع 

والتبول اللييل الالإرادي)2(.  

وجيب التنويه »أن للتعذيب اجلسدي دومًا مكون نفيس، ويف املقابل ولو بصفة أقل ثباتًا، ثمة 
تأثري جسدي مبارش أو غري مبارش ألشكال التعذيب النفيس عرب األعراض النفسية اجلسدية« )3(.  

)1( ن�رشت جمل�ة نيوزويك األمريكي�ة عام 2005م نقاًل عن ش�هود عيان من معتقلني مس�لمني أفرج عنهم، حيث 
ذك�رت املجل�ة أن حمقق�ني، وجن�ودًا أمريكيني يف معتق�ل غوانتاناموا ق�د دأبوا عىل رمي املصح�ف الرشيف يف 
املراحيض، أو التبول عليها أمام املعتقلني كنوع من الضغط النفيس واإلذالل . عبدالعاطي، حممد: غوانتانامو.. 
تش�ويه الصورة ال يزال مس�تمرًا ، ش�بكة اجلزيرة نت، البحوث والدراس�ات، العامل العريب ما بعد 11 س�بتمرب 

الواقع والتحديات ، سبتمرب/ أيلول/ 200٦م . 
 ) 2( انظر: حول ذلك تقرير مركز النديم وللعالج والتأهيل النفيس من أغس�طس 1993م إىل أغس�طس 199٧م، 

ص34 .
 ) 3( الطبي�ب أم�ام ضحية التعذيب )200٧م(، إعداد اجلمعية من أج�ل ضحايا القمع يف املنفى AVRE بالتعاون 
مع وزارة التضامن والصحة والعائلة الفرنسية، )ترمجة: املرزوقي، منصف(، الناش: أوراب- األهايل- اللجنة 

العربية حلقوق اإلنسان ، األهايل للنرش والتوزيع، دمشق، سوريا، ط1، ص38.
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وإن كان هن�اك تباين يف درجة تعقيد أس�اليب التعذيب وأدواته، فال�دول املتقدمة تتجه إىل 
استخدام أساليب نفسية بشكل أسايس، بينام يتم استخدام أساليب يغلب عليها الطابع اجلسدي 

يف معظم الدول األخرى )1(.

وأهم تلك األساليب هي: 

1 �  احلرمان.

2 �  التهديد بالتعذيب باإلعاقة وباإلعدام، والتهديدات املوجهة إىل أفراد العائلة أو األصدقاء. 

3 �  مشاهدة تعذيب اآلخرين. 

4 �  اإلذالل. 

5 �  التعذيب باإلكراه اجلنيس. 

٦ �  االحتفاظ بالضحية دون حماكمة لعدة شهور، ويف بعض القضايا لعدة سنوات. 

وسوف يتم احلديث بيء من التفصيل عنها عىل النحو التايل: 

أواًل: احلرمان 

يتمث�ل احلرم�ان يف إفقاد الضحية حس امل�كان والزمان، أو جعله عاجزًا ع�ن معرفة هويته 
الذاتي�ة، ويمك�ن حصول ذلك بط�رق متعددة ومتنوعة، فأحوال الس�جن ذاهت�ا يف زنزانة رطبة 
وب�اردة دون مش�اهدة نور النهار جيعل من الصعب عىل الس�جني أن يتابع مس�ار الزمن، وغالبًا 
م�ا يمن�ع الضحاي�ا من النوم، وجيلس�ون ف�رتة طويل�ة للتحقيق تص�ل إىل 20 س�اعة، ويتناوب 
املحققون يف جوالت التحقيق عىل املعتقل؛ إلفقاده تركيزه وإضعافه، ,كذلك حياطون بالضجيج 
والرصخات التي يطلقها رفاقهم الس�جناء، أو تس�لط عليهم ح�زم مكثفة من الضوء، ويف حال 
منع الطعام والرشاب عن ذلك السجني، أو إعطاء ذلك الطعام والرشاب يف فرتات غري منتظمة، 

 (1) Vesti, peter and Marianne Kastup. (1995). Refugee status , torture and adjustment," traumatic 
stress from theory to practice , ed. Steven E. Hobeoll. New York: plenum press, 228.
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أو تقديمهام ملوثني فيصاب الس�جني باالرتباك النفيس، ويفقده اإلحساس بالوقت، وأيضًا من 
احلرمان عدم حصوله عىل العالج الطبي الالزم، واحلرمان من إتاحة الفرصة لدخول املراحيض 

واالستحامم، واحلرمان من احلركة . 

كذلك احلرمان احليس من أي مؤثرات صوتية أو سمعية أو برصية)1(، وأيضًا أسوأ ما جرى 
ابتكاره هبذا الصدد- املنع من كل منبه- التعذيب األبيض، وهو وضع عصابة عىل العينني، وسد 
األذن�ني، وارت�داء لباس له قناع خانق )األورقواي: إن مبتكري هذه التقنية املس�امة منع املنبه هم 

مهنيو الصحة( ويسبب العزل املطول دون الصلة بأي كائن أخطر أنواع الدمار النفيس)2( .

ويعد هذا األس�لوب من األس�اليب التي حتكم السيطرة والتحكم يف الضحية، وتعتمد عىل 
حتطيم الشعور باالستقاللية، ويوضع جسد الضحية ووظائفه احليوية حتت املالحظة الدؤوبة من 
القائم بالتعذيب، ويتعرض الضحية لإلحساس باخلجل واإلهانة واالرتباك عن طريق التالعب 
املس�تمر بجميع التفاصيل الدقيقة واخلاصة بمفردات حياته اليومية، مثل اخللود للنوم، وتناول 

الطعام، وحتى قضاء احلاجة)3(. 

)1( من أس�اليب احلرمان البرصي تغمية العينني، والتي هتدف إىل عدم التعرف عىل اجلاّلد، وهي طريقة بش�عة؛ ألن 
فيها تفاعاًل غري مرئي بالنسبة للضحية، وال يمكن إدراك مالحمه، ويشعر الضحية بأنه يف حالة من اخلطر الدائم، 
فالضحي�ة ال يع�رف األش�خاص املحيطني به، وال يس�تطيع أن يتوقع ما ييل من أحداث، وم�ا يعّد له يف اخلطوة 
التالية، واهلدف هو خلق حالة مس�تحيلة بيولوجية ونفس�ية لدى الضحية، يرتتب عليها قلق عيني، ينتهي عادة 
حتطيمه نفس�يًا، واستس�الم لإلرادة. انظ�ر حول ذلك: تقرير مرك�ز النديم للعالج والتأهي�ل النفيس للفرتة من 
أغس�طس 1993م إىل أغس�طس 199٧م، ص ص43- 44 ؛ وكذلك تقرير املرك�ز لعام 2003م عن أوضاع 

السودان ، ص٦2. 
 ) 2( لالستزادة انظر: الطبيب أمام ضحية التعذيب، مرجع سابق، ص40 . 

( 3) Herman. JL (1992).Trauma and Covery New York basic Books.
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ثانيًا: التهديدات 

تتس�م ف�رتة التعذيب بالتهديدات املس�تمرة بدءًا م�ن حلظة اإليقاف ، ويك�ون ذلك بتهديد 
الضحي�ة باملوت)1( أو بإي�ذاء األرسة)2(، أو متثي�ل عمليات إعدام ومهي�ة)3(، أو التهديد بإطالق 

حيوانات ملهامجته مثل الكالب)4( والقطط واجلرذان والعقارب .
ويستوي يف التهديد أن يكون بإيذاء املهدد يف شخصه أو يف ماله، أو بإيذاء غريه من أقربائه، 
ويستوي أن يكون التهديد مبارشًا أو غري مبارش، ومثال غري املبارش تعذيب والدة املتهم أو والده 
أو زوجته ، كام يستوي أن يكون التهديد مصحوبًا بفعل مادي أو غري مصحوب بيء من ذلك، 
كام يس�توي أن يكون متضمنًا إيقاع األمر املهدد به يف احلال أو غري متضمن ذلك، مع مراعاة أن 

التهديد املصحوب بفعل مادي يكون اإلكراه فيه ماديًا أو معنويًا)5(.
واخلالص�ة، إن التهدي�دات يعمل عىل بث الرعب، واالستس�الم الرسي�ع ألفكار ومبادئ 
املعِذب، وحتطيم إحساس الضحية بالذات بالطرق املشار إليها آنفًا، أو ابتكار وسائل جديدة مع 

مرور الزمن حتقق اهلدف املتبقي من وراء التعذيب.
 ) 1( راج�ع: رونال�د، باتك: اجله�ود الدولية الرامية إىل مكافح�ة التعذيب واملعاملة الالإنس�انية ، املجلة األوروبية 

للقانون الدويل، املجلد 8، رقم 4، ص٦13 وما بعدها . 
 ) 2( يت�م اس�تغالل األهايل من قبل املحققني للضغط عىل املعتقلني ، واعتقال أح�د أفراد األرسة )الزوجة، الوالدة، 
الوال�د، األخ�وة( ، رغم أن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  رق�م )43- 1٧3( الصادر يف كانون األول عام  
1988م، والذي يتعلق بحامية مجيع األش�خاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 
وبش�كل حمدد املبدأ رقم )21(، حيث حيظر اس�تغالل حالة الش�خص املحتجز أو املسجون استغالاًل غري الئق 

بغرض انتزاع اعرتاف منه، أو إرغامه عىل جتريم نفسه بأي طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر. 
 ) 3( اإلعدام الومهي: وهو من أبشع وسائل التعذيب النفسية، حيث يتم إعداد الضحية له برسم سيناريو مضمونة 
أن�ه ق�د حكم عليه فعلي�ًا باإلعدام، ويتم ترتيب كل مراس�م تنفيذ اإلع�دام، مثل ارتداء ال�زي اخلاص والنطق 
باحلك�م أم�ام جلنة خاصة، وطلب كتابة وصي�ة، ثم جتري اخلطوات العملية للتنفيذ، مث�ل تغمية العينني، وربط 
احلب�ل ح�ول العن�ق إذا كان اإلعدام ش�نقًا، أو الربط يف ش�جرة إذا كان اإلعدام رميًا بالرص�اص، ويف اللحظة 
األخ�رية يؤجل احلكم إما بس�بب عطل يف املش�نقة، وإما خط�أ يف تصويب الرصاصة وتكرر ه�ذه العملية عدة 
م�رات، ويف كل م�رة تكون الضحية يف موعد مؤكد مع املوت، وبعد عدد من املرات تكون الضحية يف حالة من 

اإلجهاد النفيس، بحيث يصبح املوت حلاًم مجياًل، وأمنية حمبوبة ختلص الضحية من كابوس احلياة املستحيل. 
CCPR/C/79/ 4( انظ�ر: عىل س�بيل املث�ال املالحظات اخلتامي�ة حول الدن�امرك )199٧م( وثيقة األمم املتح�دة ( 

ADD.68.&.14
CCPR/CO/84/THA.&.24 املالحظات اخلتامية حول تايالند )2005م( وثيقة األمم املتحدة  -

)5( الرشق�اوي، عبدالعزي�ز )198٧م(: التعذي�ب يف الترشيع�ات الوضعي�ة، وقبله�ا يف الرشيعة اإلس�المية، جملة 
املحاماة، العددان األول والثاين – يناير وفرباير، السنة السابعة والستون، ص٧3 . 
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ثالثًا: مشاهدة تعذيب اآلخرين 
تك�ون مش�اهدة تعذي�ب اآلخري�ن عندما يش�غل جالدون مث�اًل يف زنزانة الس�جن أرشطة 
سجلت فيها رصخات معتقلني آخرين يعذبون، أو عندما ُيكره املجني عليه عىل مشاهدة تعذيب 
اآلخري�ن، وه�ذا الرضب من التعذيب يعّد من أش�د جوان�ب التعذيب وقع�ًا، وكثريًا ما عذب 
ضحايا إىل حد املوت بينام يراقبهم آخرون ، ويروي األش�خاص الذين تعرضوا هلذا األس�لوب 
من التعذيب أهنم يتذكرون كل فرد ش�اهدوا تعذيبه، وكل فرتة مرت خالل ذلك، وكيف كانوا 

يتمنون املوت بداًل من أن يعيشوا تلك التجربة )1(. 

رابعًا: اإلذالل 

هيدف اإلذالل إىل حتقري الضحايا يف نظر أنفسهم، وإظهارهم عىل أهنم طبقة دنيا، جيرب خالهلا 
الضحية عىل أداء أفعال مهينة، والتلفظ بأشياء مهينة ، أو يكرهها مثاًل عىل األكل مثل احليوانات، 

أو التسمي بأسامء النساء، أو ارتداء ثياهبن مما يثري السخرية، والضحك لدى املعذب)2(. 

خامسًا: التعذيب باإلكراه اجلنيس 

يكون ذلك بإكراه الضحية عىل إتيان أفعال جنس�ية ضد ضحية أخرى، كام جيرب عىل مش�اهدة 
التعذيب اجلنيس لآلخرين، ومشاهدة الرجال للنساء، والنساء للرجال أثناء التعذيب باإلكراه اجلنيس. 

سادسًا: االحتفاظ بالضحية يف السجن دون حماكمة

تلجأ الس�لطات إىل هذه الوس�يلة لقتل روح األمل يف نفوس الضحايا، وذلك باالنتظار يف 
احلج�ر لفرتات طويلة يف ظروف معيش�ية س�يئة، فيبقى الضحية يف وضعي�ة خوف دائم ينعكس 

حزنًا وأملًا نفسيًا، ويعد هذا األسلوب نوعًا من أنواع التعذيب النفيس البطيء والطويل. 

الفرع الثالث: األساليب الفنية احلديثة لالستجواب 

هناك كثري من الّكتاب الذين اقرتحوا أنه بام أن املربر القانوين أو الرشعي األصيل للتعذيب هو 
رضورة احلصول عىل املعلومات، يمكن استبدال كل أشكال التعذيب بنجاح ودون أمل بواسطة 

)1( ياعكبسون ، لونه؛ ونيلسن، كنوذ سميدت:الناجون من التعذيب، مرجع سابق، ص54 .
 )2( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق ، ص185- 18٦ . 
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استعامل املخدرات، لكن استعامل املخدرات دون موافقة الشخص الذي يعطي تلك املخدرات 
يعد غزوًا لشخصيته، واألهم من ذلك أنه قد يساء استعامل تلك املخدرات بسهولة)1(. 

وقد أسهم العلم احلديث والتكنولوجيا يف جمال الكشف عن احلقيقة، يف هذا العرص عن أساليب 
مما ال شك فيه أهنا متس بسالمة اجلسم بصورة مبارشة أو غري مبارشة، فهل استعامل هذه الوسائل يعد 

من قبيل التعذيب، واملعاملة الالإنسانية، أو القاسية أو املهينة؟ وأهم هذه الوسائل هي: 
1 �  التنويم املغناطييس. 

2 �  مصل احلقيقة.

3 �  جهاز كشف الكذب . 

أواًل: التنويم املغناطييس 

تق�وم فكرة التنويم املغناطييس عىل إحياء للش�خص بفكرة النوم فيرتاخى، مما جيعله يف حالة 
تبعي�ة للمن�وم يأمتر بأوام�ره دون إمكانية التحكم بنفس�ه أو برد فعله)2(، وغالب�ًا ما تكون طريقة 
اإلحي�اء بالنوم ه�ذه هي تركيز االنتباه عىل يشء متحرك، والتنويم املغناطييس يتميز بأن ش�خصًا 
نائ�اًم يتذك�ر حال النوم كل ما حدث خ�الل اليقظة، وكل ما حدث خالل فرتات النوم الس�ابقة 
ولكنه ال يتذكر حال اليقظة ما حدث خالل النوم)3( ، وباختصار فإن الشخص النائم يصري جمرد 
آلة س�لبية متامًا يف يد املنوم )4(، يأمره فيطيع، ويمكن أن يس�تخدمه الرتكاب أي فعل مهام كانت 

خطورته حتى ولو كان يرض بالشخص النائم ذاته )5(. 
  ) 1( اينز ، براين: تاريخ التعذيب ، مرجع سابق، ص244 . 

 ) 2( العوجي، مصطفى )1989م(: حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية ، بريوت، لبنان: مؤسسة نوفل ، ص٦10؛ 
رياض، حممود هش�ام حممد )1991م(: اعرتاف املتهم يف القانون الوضعي، رس�الة ماجس�تري، القاهرة: جامعة 

القاهرة، كلية احلقوق ، ص125 . 
 ) 3( إبراهي�م ، حس�ني حمم�ود )1981م(: النظرية العامة لإلثب�ات العميل يف قانون اإلج�راءات اجلنائية ، القاهرة، 

مرص: جامعة القاهرة، كلية احلقوق ، رسالة دكتوراه، ص11٦ . 
 ) 4( أب�و الذه�ب، كام�ل وصف�ي )1991م(: التنويم املغناطي�يس من الوجهت�ني العلمية والقانوني�ة، القاهرة: دار 

النهضة العربية ، ص41 . 
 ) 5( يفرس فرويد التنوم املغناطييس بأنه: عملية طرح ال ش�عورية عىل ش�خص املنوم لالجتاهات الفطرية الالش�عورية  
املكبوتة جتاه أرباب القبائل، وشيوخها؛ ألن القائم بالتنويم حيل من املنوم حمل أب اجلامعة البدائية أو شيخ القبيلة، 
وحيث إن الشخص اخلاضع للتنويم حيمل يف الالشعور ذكريات قبلية فطرية مكبوتة ورثها اإلنسان منذ العصور 
األوىل، ومتارس نفوذها احلاسم يف دفع اإلنسان إىل السلوك، فإن املنوم ملا يتمتع به من قوة مبهمة  تسلب الوسيط 
إراداته، فاملنوم حني يقوم بتثبيت عينيه يف عيني الوسيط يوقظ عنده الذكريات الالشعورية                          ===
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وع�ىل ذل�ك يمكن ع�ن طريق التنوي�م املغناطي�يس التأث�ري عىل الوس�يط وس�لب إراداته، 
واملعل�وم أن معظ�م اجلرائم التي ترتكب هب�ذه الطريقة تتناول جريمة هت�ك العرض، وهناك يف 
هذا اخلصوص قول بأن الضمري ينفر من اس�تعامل هذه الطريقة، حيث يعامل اإلنس�ان اخلاضع 
هل�ا كاحلي�وان؛ ألهنا جترده من كل إدراك، وجتعله متحل�اًل من مجيع القيم إىل جانب أن القرارات 

التي حيصل عليها منه، وهو خاضع لتأثريها ليس دائاًم ما تكون صحيحة )1(.
وعىل هذا نجد أنه ال ش�ك يف أن اس�تعامل التنويم املغناطييس للحصول عىل االعرتاف من 
الش�خص، هو عمل يتناىف واحلرية الش�خصية للفرد؛ ألن هذا األس�لوب يفقد اإلنس�ان حرية 
اإلرادة بقصد س�لب املعلومات املخزونة يف ذاكرته، وال يغري من هذه احلقيقة موافقة الش�خص 
املس�بقة للخض�وع ملث�ل ه�ذه التجربة؛ ألن اإلنس�ان ك�ام ذكر معظ�م الفقهاء ال يع�رف عىل أي 
يشء يواف�ق؛ ألن�ه ال يع�رف س�لفًا ماهية املعلومات التي س�وف تؤخ�ذ منه عن طري�ق التنويم 
املغناطييس، وقد يبيح اإلنس�ان بمعلومات خاصة به، وبحرمته الش�خصية ال يرغب البوح هبا، 
وهي من أرساره اخلاصة، ولذلك فليس غريبًا أن يساير القضاء يف معظم البلدان رأي الفقه بعدم 
االعرتاف باملعلومات املس�تخلصة عن الشخص هبذه الطريقة، وبعدم رشعيتها؛ » ألن املتهم يف 
ه�ذه احلال�ة يكون خاضعًا لتأثري م�ن ينومه، فتأتني إجاباته صدى ملا يوح�ي إليه، ويعترب مكرهًا 

ماديًا عىل ما يأتيه يف أفعال وأقوال، لذلك حيظر االلتجاء إليه«)2(. 

ثانيًا: مصل احلقيقة 

حتصل هذه الوس�يلة بالقيام بتخدير الش�خص سواء باحلقن، أو بوس�يلة أخرى، بامدة تؤثر 
يف مراك�ز معينة يف امل�خ دون غريها ،بحيث تبقى قدرته عىل الذاكرة، والس�مع، والنطق بام يتيح 
استجوابه بتوجيه إليه ورده عليها بصورة غري إرادية، ودون أدنى حتكم من جانبه يف إجاباته)3(. 
=== املكبوتة اخلاصة بالقبيلة، والطفولة؛ ألهنا ذاهتا نظرة شيخ القبيلة التي مل يكن يقوى اإلنسان البدائي عىل حتملها، 
ويوقظ املنوم يف الوسيط بإجراءاته اخلاصة جزءًا من مرياثه القديم الذي جعله يذعن ألبيه ويبعث فيه من جديد 
خربة فردية عن عالقته بأبيه، ومن ثم فإن ما أيقظه يف نفس�ه هو فكرة عن ش�خصية طاغية س�امية ال جيدي معها 
س�وى اجتاه س�لبي، والتي ال يملك الف�رد إزاءها إال اإلذعان . ويلز ، ه�اري )د.ت(: بافلوف وفرويد، )ترمجة 

شوقي جالل( ، القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، ج1، ص8٧ . 
 ) 1( النرباوي ، حممد سامي: استجواب املتهم ، مرجع سابق ، ص48٧ . 

 ) 2( أبو الروس، أمحد )2003م(: املتهم، اإلسكندرية، مرص: املكتب اجلامعي احلديث، ص2٧0 .
 )3 ( سمري، ناجي : تاريخ التحقيق ومستحدثات العلم ، مرجع سابق، ص182 . 
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وعىل هذا فإن أي وس�يلة تس�تخدم هبدف معرفة مضمون الفكر دون رضا من صاحبه ، تعد 
انتهاكًا حلق إنساين يتعلق بالشخصية الذاتية، وهذا القيد ذاته هو الباعث األسايس ملعرفة التعذيب 
كوسيلة للوصول إىل احلقيقة)1(، حيث إن هذه الطريقة متثل قهرًا لإلرادة حلمل املتهم عىل االعرتاف. 

ثالثًا: جهاز كشف الكذب

تعد أجهزة كشف الكذب أحد نتائج التقدم العلمي الكبري الذي حتقق يف علم وظائف أعضاء 
اجلسم، فقد أثبت هذا العلم أن االنفعاالت الداخلية لإلنسان تنعكس عىل هذه الوظائف يف صورة 
 polygraph تغ�ريات يف نم�ط أدائها)2(، وهلذا تقوم فكرة هذا اجلهاز ال�ذي يطلق عليه البوليغراف
ع�ىل القي�اس الطبي للم�ؤرشات، والدالئل النامج�ة عن االنفع�االت الداخلية لإلنس�ان، وذلك 
بغرض متييز ما هو صادق من أقوال الشخص وما هو كاذب)3(، وذلك برصد االنفعاالت النفسية 
التي تعرتي الشخص إذا أثريت أعصابه، أو نبهت حواسه بأي مؤثر قد يتأثر به كاخلوف أو اخلجل 
أو اجلرم أو الش�عور باملس�ئولية، ويف هذه احلالة يقوم اجلهاز برصد تلك التغريات الناجتة عن هذه 
االنفع�االت)4(، ويعتمد هذا اجله�از يف رصد هذه االنفعاالت عىل قياس ثالثة عنارص تتولد عنها 

هي: التنفس ومدى رسعته، وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، ومدى تصبب العرق. 
وهذا اجلهاز هو كريس بسيط جيلس عليه املستجوب ، وعىل كال املسندين رقائق من املعدن 
يض�ع عليها كفيه لقي�اس درجة تصبب العرق، وجهاز حتول عضده لقياس ضغط الدم، وأنبوبة 
تلت�ف ح�ول ص�دره لقياس التنفس ، ويؤيت باملس�تجوب وتع�رض عليه جمموعة من األس�ئلة، 

ويطلب منه أن جييب عليها بنعم أو ال . 

) 1( زيد، حممد إبراهيم )19٧1م(: مرشوعية استخدام األساليب الفنية احلديثة ، القاهرة ، جملة األمن العام، العدد 54  .
 )2 ( مث�ال ذل�ك التغي�ري يف رضبات القلب، أو يف إفراز اللعاب يف معدل ضغط ال�دم، أو يف رسعة التنفس وبقياس 
معدالت أداء، أجهزة اجلس�م لوظائفها يف الظروف العادية للش�خص، فمقياس�ها حلظة اس�تجوابه، يتبني ما إذا 
كان هن�اك اخت�الف بني احلالت�ني أم ال ، ويعطي هذا االخت�الف أن وجد داللة عىل أن هذا الش�خص ال يقول 
الصدق، وذلك عىل أس�اس ما ثبت علميًا من أن اإلنس�ان يف رغبته إىل الكذب أو تغيري احلقيقة يبذل جهدًا غري 
عادي للسيطرة عىل حواسه، وينتج عن هذا اجلهد غري العادي تغري يف معدالت األداء العادية ألجهزة اجلسم . 
احلس�يني ، عمر الفاروق: تعذيب املتهم عىل االعرتاف، مرجع س�ابق ، ص148 ؛ السمني، عيل: رشعية األدلة 

املستمدة من الوسائل العلمية، مرجع سابق ، ص2٧1 . 
 ) 3( إبراهيم، حس�ني حممود )1981م(: الوس�ائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي، القاهرة، مرص: دار النهضة 

العربية، ص ص121 – 122 . 
 ) 4( أبو الروس: املتهم، مرجع سابق، ص2٧٧ .
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وقد أثار استخدام جهاز كشف الكذب يف جمال االستجواب والتحقيق اجلنائي كثرياً من اجلدل بني 
فقهاء القانون اجلنائي بني مؤيد ومعارض؛ وذلك ألن جهاز كشف الكذب يعجز أن يفرق بني االنفعاالت 
التي حتدث للشخص بتأثري الكذب، وبني نفس االنفعاالت التي حتدث له بتأثري مؤثرات أخرى غري 
الكذب قد يكون بعضها خارجيًا، وقد يكون اآلخر داخليًا، فهذه االنفعاالت حتدث للشخص املذنب، 
والربيء عىل الس�واء، وبالتايل ال يمكن أخذ النتيجة التي يعطيها اجلهاز عىل علتها، ونس�ّلم هبا تسلياًم 

مطلقًا، وهلذا انقسم الفقه إىل اجتاهني اجتاه مؤيد الستخدام كشف الكذب، وآخر معارض. 

االجتاه املؤيد الستخدام جهاز كشف الكذب 

يؤيد البعض اس�تخدام جهاز كش�ف الكذب، حيث إنه ال حيمل مساس بالسالمة اجلسدية 
للشخص حمل التجربة، التي ال تتعدى ربط بعض أجزاء من اجلسم عىل اجلهاز كاملعصم وأسفل 
الس�اق، واجل�زء األعىل من الصدر، وذلك عن طريق أس�الك متصلة بأجه�زة لقياس التغريات 
املختلف�ة التي تطرأ عىل اجلس�م م�ن نبض وضغط دم وتنفس، وال يؤث�ر اجلهاز عىل املتهم إال يف 

منعه من احلركة)1( مؤقتًا .

وقد ساير جانب من الفقه املرصي هذا االجتاه ورأى أن استخدام جهاز كشف الكذب هام 
للغاية يف جمال البحث عن احلقيقة، ومجع االس�تدالالت، وجيب االس�تفادة منه كأسلوب علمي 
جدي�د، ورفض هذا الفقه القول بأن اجلهاز يس�بب إكراهًا معنويًا للش�خص حمل التجربة أو أنه 
ي�ؤدي إىل قهر إرادته، وذلك عىل س�ند من أن اجلهاز تنحرص مهمت�ه يف قياس ما يطرأ عىل الفرد 
م�ن انفعاالت، وعىل ذلك فإن اس�تخدام هذا اجله�از يف حد ذاته ينطوي عىل إيذاء بدين، ونفيس 

للمتهم حلمله عىل االعرتاف . 

االجتاه املعارض الستخدام جهاز كشف الكذب 

تباين أنصار رافيض استخدام وسيلة جهاز الكشف عن الكذب عىل عدة نواحي: 

1 �  إن استخدام هذا اجلهاز يمثل إهانة للفرد، ومصدر عذاب له، وبالتايل إهانة للمجتمع.

 )1( املال ، صادق: اعرتاف املتهم ، مرجع س�ابق ، ص131 ؛ الس�مني ، حسن: رشعية األدلة املستمدة من الوسائل 
العلمية ، مرجع سابق، ص 2٧9 . 
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2 �  رفض هذا اجلهاز عىل أساس أن النتائج املتحصل عليها بواسطته تتساوى مع تلك املتحصل 

عليها بواسطة التعذيب . 

3 �  إهنا تسلب اإلنسان شعوره وحتطم إراداته، وتتناىف مع قاعدة حق املتهم يف الصمت)1(.

ويؤيد الباحث الرأي القائل بعدم جواز اس�تخدام جهاز كش�ف الكذب؛ وذلك ألن النتائج 
املتحصل�ة ممك�ن أن يت�م اس�تحصاهلا من ش�خص جم�رم، وب�رئ يف ذات الوقت؛ ألن كث�ريًا من 
األشخاص العاديني يتأثرون باألجهزة املعلقة عليهم ، وبالتايل يعطي نفس النتائج أو قريب منها)2(. 

2 . 4 نطاق جريمة التعذيب

2 . 4 . 1  النطاق السيايس 

تنحرص ممارسات التعذيب يف محاية نظام احلكم القائم، وتظاهر السلطات بالسعي لتحقيق 
أه�داف مثل: الوحدة الوطنية، أو األمن الوطني، ويكون املقصود من ممارس�ات التعذيب قمع 
املعارضة املتزايدة، أو فرض سلوك يتامشى مع سياسة النظام القائم، وتلجأ احلكومات إىل القمع 
السيايس لتثبيت حكمها، وتوفري الدرع للشعوب للتحرك ضد ما من شأنه هتديد سلطة احلكام. 

»إن هدف تعذيب املعتقلني السياسيني هو استبدال مبادئهم، وآرائهم، ومعتقداهتم املختلفة 
املعارض�ة بأخرى موالية للنظام، والوصول بالضحية حلاف�ة االهنيار، وجتميد إراداهتا، وحتويلها 

من الطبيعة اإلنسانية إىل جمرد يشء غري صالح سوى لئن يكون هدفًا للتعذيب«)3(.

ويرى الفقيه الش�افعي بشري أن خطورة التعذيب يف هذه احلالة تتضاعف عن احلاالت التي 
تليها؛ ألن » ممارساته ال تقع عىل شعب خمتلف عقائديًا، أو عىل حماربني أعداء، أو حتى متمردين 

 )1( أبو الروس: املتهم، مرجع سابق، ص2٧2 .
 )2( بعض األشخاص العاديني يتأثرون بقياس ضغط الدم، وارتفاع برضبات القلب، وتصبب العرق بالعيادات األولية 
بمج�رد وضع اجلهاز عىل معصم اليد، وهذا ما أثبتته التجارب والدراس�ات، حت�ى أن األطباء يوصون بأنه هناك 
زي�ادة مقرتح�ة عن مقياس الضغط العادي يف العيادات األولية . وهذا ما أف�اد به الدكتور/ احلريب، خالد: طبيب 

بمستشفى قوى األمن، مدينة تدريب األمن العام بالرياض- اململكة العربية السعودية، طب األرسة واملجتمع.
 ) 3( عبدالعزيز، بس�مة )200٧م(: ما وراء التعذيب: اجلوانب النفس�ية والسياسية معاجلة مستفيضة للفصل الرابع 
من رسالة ماجستري بعنوان »التبعات النفسية للتعذيب ختصيصًا اضطربا كرب ما بعد الصدمة«، ط1، القاهرة، 

مرص: دار بريوت، ص ص٦5- ٦٦ . 
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مس�لحني ، وإن�ام تق�ع عىل مواطنني عادي�ني ، ومن جان�ب حكومتهم وس�لطاهتم الوطنية حتت 
ش�عارات مقاوم�ة املعارضة املثرية للرأي الع�ام، أو التي تتهم يف أقىص درجاهت�ا بمحاولة تغيري 
نظ�ام احلكم حتت ش�عارات وطني�ة عقائدية )1(، وتعذي�ب املعتقلني واملحك�وم عليهم يف قضايا 
سياس�ية مل يك�ن اهلدف الوحيد من ورائه ه�و احلصول عىل اعرتاف�ات أو معلومات، بل كان يف 
بعض احلاالت بغرض حتديد اهلوية السياس�ية والتنظيمية للمعتقل أو املحكوم عليه ، ويف بعض 
احلاالت هبدف معرفة اخلريطة التنظيمية للجامعة السياسية التي ينتمي إليها املعتقل أو السجني . 

ولقد عكس�ت التقاري�ر الصادرة ع�ن جلنة مناهض�ة التعذيب، وعن املق�رر اخلاص املعني 
بالتعذي�ب، وعن منظمة العفو الدولية، واملنش�ورات الصادرة عن مراك�ز عالج، وإعادة تأهيل 
ضحاي�ا التعذي�ب ما حي�دث من ممارس�ات يف مثل ه�ذه الظروف واحل�االت، فقد ثب�ت للجنة 
مناهضة التعذيب وقوع ممارسات التعذيب يف النطاق السيايس ، وذلك خالل مناقشتها للتقارير 
الت�ي عرضت عليها من الدول األطراف، حيث تعرض املواطن الباكس�تاين طاهر حس�ني خان 
للتعذي�ب عىل أيدي املخابرات الباكس�تانية نتيجة لنش�اطه الس�يايس، وكذل�ك تعرض املواطن 
»إسامعيل أالن« للتعذيب يف تركيا عىل أيدي قوات األمن الرتكية النتامئه ملنظمة »كاوا« الكردية 
املاركس�ية املحظ�ورة ، وكذلك تعرضت الس�يدة »بول�ني موزترت وباكوكيس�وكي« للتعذيب يف 

زائري؛ الهتامها بمامرسة أنشطة سياسية حمظورة )2(.

كام أش�ار املقرر اخلاص لألم�م املتحدة املعني بالتعذيب، أن التعذيب حيدث دائاًم يف س�ياق 
س�يايس، وأن ضحاي�ا التعذيب كثريًا م�ا يكونون هم خصوم احلكومة التي تتوىل الس�لطة، ولذا 
فإن املعلومات املبارشة عن التعذيب كثريًا ما جتئ من مجاعات ختتلف آراؤها السياس�ية عن آراء 

النظام احلاكم )3(.

ويف تقري�ر آخر نرشته منظمة العفو الدولية، يش�ري إىل ممارس�ات التعذيب التي اتبعت أثناء 
حكم حس�ني حربي )تش�اد(  الذي أصدر ش�خصيًا األمر بتعذيب أشخاص معنيني، حيث كان 

)1( الش�افعي،  بش�ري حمم�د )1992م(: قان�ون حق�وق اإلنس�ان ، د.ط، القاهرة، م�رص: املطبعة العربي�ة احلديثة ، 
ص1٦8 . 

 ) 2( من تقارير جلنة مناهضة التعذيب لعامي 1995م و199٦م مشار إليها يف مرجع د. طارق عزت رخا، ص252. 
 ) 3( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق، ص 255 .
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أفراد إرادة التوثيق واألمن يقومون يف العادة باستجواب السجناء السياسيني يف قيادة اإلدارة يف 
ندجامينا، كام كان بعضهم يستجوب، وحيتجز يف قرص الرئاسة بعد تعذيبه، وقد تعرضت معظم 
احل�االت الت�ي أبلغت عنها منظم�ة العفو الدولية للتعذي�ب عىل يد أف�راد إدارة التوثيق واألمن 
للحصول عىل معلومات بش�أن أنش�طتها السياس�ية، وإلكراهها عىل اإلرش�اد عن أعداء النظام 

اآلخرين املشتبه فيهم . 

وق�د ألق�ى القب�ض عىل جربين بين�اي يف ع�ام 198٦م، واصطح�ب إىل خمفر الس�وق )يف 
ندجامين�ا( ، ث�م إىل خمفر ال�درك، ثم إىل إدارة التوثي�ق واألمن، وأخريًا إىل املق�ر الذي متكن من 

اهلرب منه. 

ولقد ُعذب املذكور يف خمفر السوق يف إدارة التوثيق واألمن، حيث ُأكره عىل رشب كميات 
ضخم�ة م�ن املاء، ثم رُضب بقس�وة عىل بطن�ه، كام ُصعق بالكهرباء ، و بس�بب االش�تباه بأن له 

عالقة باملعارضة املسلحة)1(. 

ومم�ا يدل عىل ه�ذه املعاناة ما ورد يف تقرير منظمة العفو الدولي�ة لعام 2009م من احتجاز 
س�جناء الرأي يف أكثر من 50 دولة ، وقد غطى التقرير 15٧ دولة أي ما يعادل 32% وهو قرابة 

ثلث دول العامل )2(.

وتفي�د معظم تقارير منظمة العفو الدولية أن معظم إدعاءات التعذيب تدور حول الرضب 
بالعىص أو السياط، والتعليق من األيدي أو األرجل لفرتات طويلة، واحلرق بأعقاب السجائر، 

والتهديد بالقتل، أو باالعتداء اجلنيس عىل املعتقلني، أو زوجاهتم، أو أفراد عائالهتم. 

ويف م�ارس/آذار لع�ام 2008م ن�رش تقرير » اللجن�ة األوروبية ملنع التعذيب« حول س�وء 
األوضاع التي يسجن فيها زعيم»حزب املعارضة الكردستاين« عبداهلل أوجالن، وأوىص التقرير 
بإجراء فحوص طبية معينة له ، وبتحس�ني ظروف احتجازه، وباختاذ السلطات الرتكية خطوات 

لزيادة فرص اتصاله بالعامل اخلارجي )3(.

.AFR 20/004/2001,16 1( النرشة اإلخبارية ملنظمة العفو الدولية رقم(
 )2( انظر: تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009 م . 
 )3( انظر: تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009م . 
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وتكاد ال ختلو منطقة من العامل ينتاهبا عدم استقرار سيايس داخيل إال وحدثت فيها ممارسات 
التعذيب بصورة منسقة للمناهضني السياسيني للقوة املسيطرة . 

2 . 4 . 2 نطاق العدالة اجلنائية

تعترب أساليب ووسائل نطاق العدالة اجلنائية التي يسهل من خالهلا ممارسة التعذيب، وغريه 
من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية أو املهينة إذا توفرت هلا ظروف معينة، 

ويتمثل ذلك يف حالتني: 

1 �  أثناء التحقيق أو االستجواب . 

2 �  التعذيب كعقوبة يف السجن .

الفرع األول: التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة أثناء التحقيق أو االستجواب

يش�كل التعذي�ب ظاه�رة خطرية مس�تمرة، ومتفش�ية ع�ىل نطاق واس�ع يف أقس�ام ومراكز 
الرشط�ة، فقد أصبح س�مة من س�امت مرحل�ة مجع االس�تدالالت املميزة له الت�ي ال بديل عنها 
لس�هولة التعذي�ب يف حتقي�ق اس�تجابة فوري�ة يف الضغط عىل الش�خص الواقع علي�ه التعذيب؛ 
لتحقي�ق مطالب الضابط؛ وذلك هب�دف )تفصيل التحقيق بالكيفية الت�ي يراها ضابط الرشطة( 
للوص�ول إىل النتائج املرجوة، وأصبح التعذيب األداة الفعالة التي تؤيت ثامرها بالرسعة املطلوبة 
إلنج�از القضاي�ا املكلف هبا، وذلك ولو عىل حس�اب الكرامة والس�المة اجلس�دية للمواطنني، 

ناهيك عن تعدد وسائله سواء املادية أو املعنوية. 

وتتنوع املامرسات باإلهانات بشتى أنواعها والتهديد واحلرمان، والتعدي بالرضب واجللد، 
واإلجب�ار ع�ىل النوم ع�ىل األرض بال أغطية، واحلرم�ان من الطعام أو م�ن الذهاب إىل دورات 
املي�اه، ولعل أبرز أنواع املامرس�ات التحفظ عىل األفراد يف مراكز الرشط�ة لفرتات، تتعدى املدد 

النظامية التي يقرها القانون.

وجتم�ع التقاري�ر الصادرة حول اس�تخدام التعذيب أثن�اء التحقيق من قب�ل أجهزة األمن، 
كداللة عىل تعثر عمل نظام العدالة اجلنائية للسلطة . 
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ولقد اس�تخدم التعذيب منذ القدم كوس�يلة من وس�ائل اس�تجواب املتهم، وكان التعذيب 
ممارس�ة رشعية خالل الثالثة آالف س�نة املاضية، وكان يشكل جزءًا من الترشيعات القانونية يف 
أوروب�ا والرشق األقىص ، وال يوجد أي ذكر للتعذي�ب يف األنظمة القانونية عند البابليني، لكن 
توج�د إثباتات تش�ري إىل أن األش�وريني، واملرصي�ني القدماء كانوا يطبق�ون التعذيب عىل البرش 

للحصول عىل اعرتاف)1( . 

وكان اهل�دف الرشع�ي الرئيس من التعذي�ب، احلصول عىل معلوم�ات ال يمكن احلصول 
عليه�ا يف األح�وال الطبيعي�ة، ومل�ا مل يكن باإلم�كان تعذي�ب املواطنني األح�رار ، كان البد من 
احلص�ول ع�ىل اإلثباتات التي تدين ه�ؤالء من خالل تعذي�ب أولئك الذي�ن يعملون يف خدمة 

أسيادهم من أولئك املواطنني. 

 The »ويمك�ن أن نذك��ر يف ه��ذا اإلط��ار التع�ذيب الذي ع�ان�ى من�ه ثي�ودور »الفضيل
Virtuos Theodere  يف اليونان القديمة بالرضب بالس�ياط، واللسع بالقضبان احلديدية امللتهبة 

بالن�ار، وال�ذي مل جيربه التعذيب عىل البوح بأس�امء معاونيه يف املؤامرة الت�ي دبرت ضد الطاغية 
اليوناين هايري نايموس، وقد صار ثيودور بعد هذا التعذيب رجاًل موضع ثقة من  الطاغية نفسه، 

وبعد أن قام بقتل الرجل تبني أن ثيودور قد خدعه )2(.

ويف بداي�ة العصور الوس�طى مل يكن التعذي�ب بقصد انتزاع االعرتاف م�ن املتهم، ذلك أن 
النظام القانوين اإلقطاعي، قد اس�تبدل بإجراءات التحقيق إجراءات لالهتام، حيث يتم تعريض 
املتهم لبعض االختبارات العسرية انتظارًا لبيان » حكم اهلل » يف شأنه، كأن تقيد يد املتهم اليمني 
إىل قدمه اليرسى، ثم يلقى به يف ماء هنر أو حوض ماء، فإذا غرق املتهم كان هذا دلياًل عىل اهتامه. 

وبانتقال مقاليد األمور إىل الس�لطة الدينية ، أخذ موضوع التعذيب أبعادًا جديدة، وأصبح 
اللجوء إىل التعذيب أثناء التحقيق أمرًا مرشوعًا، يس�تخدم رس�ميًا يف اجلرائم السياسية، وبعض 
اجلرائم اجلنائية، هذا وشهدت فرنسا - أيضًا- خمتلف أساليب التعذيب كأسلوب لالستجواب، 
أما انكلرتا فإهنا تعد يف الواقع الدولة األوروبية الوحيدة التي مل يكن يسمح فيها رسميًا بمامرسة 

)1( اينز، براين: تاريخ التعذيب ، مرجع سابق ، ص15 – 1٦ . 
 )2( املرجع السابق ، ص19 . 
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التعذيب ، ورغم ذلك فقد مورس التعذيب عماًل يف انكلرتا، إبان حكم امللكة إليزابيث األوىل، 
حي�ث اتص�ف بالعمومية يف كثري م�ن املحاكامت، خاصة م�ا كان منها ذو طابع ديني، ثم اتس�ع 
نطاق�ه بعد ذلك، ليش�مل جرائم اخليانة العظم�ى، ومن ثم اجلرائم العادي�ة، وظل احلال كذلك 
 »Ia grande ordonnance crminelle إىل أن صدر يف فرنسا ما يسمى »باملرسوم اجلنائي الكبري
سنة 1٦٧0م )1(، وقد قسم هذا املرسوم االستجواب إىل استجواب حتضريي واستجواب هنائي، 

 . »Ia question« ووفقًا هلذا املرسوم أصب�ح التعذيب يع�رف رسمي�ًا باسم االستجواب

وهك�ذا ف�إن التعذيب اس�تخدم كأس�لوب للتحقيق، وانترش عىل نطاق واس�ع كأس�لوب 
م�رشوع يف اإلثب�ات اجلنائ�ي، وأصبح يمثل جزءًا م�ن غالبية األنظمة القانوني�ة يف العامل، إىل أن 
بدأ التعذيب خيتفي عن الساحة يف أواخر القرن السابع عرش، وأوائل القرن الثامن عرش، بفضل 
جهود رجال القانون يف فرنسا من جهة، وفالسفة ذلك العرص، وأصبح التعذيب حمرمًا وممنوعًا 
يف كاف�ة األنظمة القانونية، كأس�لوب قانوين يس�تخدم يف إدارة العدال�ة اجلنائية)2(، ويرتتب عىل 

استخدامه بطالن االعرتافات، واملعلومات املنتزعة بواسطته.

ولكن املالحظ أن التعذيب عاد إىل الظهور مرة أخرى يف العرص احلارض، وإن مل ينص عليه 
كنظ�ام قان�وين يف أي ترشيع من ترشيعات معظم دول العامل، وأصبح أس�لوب عمل لس�لطات 

األمن)3(. 

ويزخ�ر الواق�ع العم�يل)4( بأمثل�ة، وح�االت كث�رية ع�ن خمتل�ف رضوب التعذي�ب الت�ي 
اس�تخدمت النتزاع اعرتافات، ونس�بتها ع�ىل غري احلقيقة إىل الضحي�ة، أو إلجبار الضحية عىل 

 )1( احلسيني، عمر فاروق: تعذيب املتهم حلمله عىل االعرتاف، مرجع سابق، ص14 وما يليها.
 )2( فق�د ألغ�ى امللك )فردرديك( التعذيب يف بروس�يا س�نة 1٧40م، تبعه جوس�تاف ملك الس�ويد س�نة 1٧٧2م 
وامرباط�ورة روس�يا )كاترين( س�نة 1٧٦9م، ثم عدل »لويس الس�ادس ع�رش« الترشيعات اجلنائية يف فرنس�ا 

واصدر سنة 1٧80م مرسومًا بإلغاء »االستجواب التحضريي« . 
 )3( ال يقترص التعذيب يف أقسام الرشطة وحدها، بل يامرسه ضباط الرشطة يف أماكن أخرى كالشارع واملنازل حلظة 
اقتحامه�ا، وذل�ك بفضل الصالحيات الكثرية املمنوح�ة يف ظل قانون الطوارئ والقوانني االس�تثنائية، ويؤكد 
تقري�ر املنظمة املرصية حلقوق اإلنس�ان الص�ادر يف مارس 199٧م ، 5٧ حالة تعذيب يف مرص بأقس�ام الرشطة 

تويف منهم 12 مواطنًا بينهم 9 حاالت للنساء تم تعذيبهن واغتصاهبن. 
 )4( تقري�ر منظم�ة العفو الدولية)2001م(، م�رص: تفي التعذيب وال أحد يكرتث برصخ�ات املطالبني بالعدالة، 

. MDE 12/001/2001 رقم الوثيقة
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تغيري مواقفه السياسية، أو لالنتقام أو الثأر من جمموعة سياسية معينة، ويف حاالت كثرية أدى إىل 
موت الضحية نتيجة ملامرسات التعذيب)1(.

الفرع الثاين: التعذيب يف السجون واملعتقالت 

تشري التقارير واملعلومات إىل شيوع استخدام التعذيب سواًء كان املعذب حمبوسًا احتياطيًا، أو 
حمكومًا عليه، أو مشتبهًا فيه؛ وذلك كوسيلة للضغط عليه إلجباره عىل االعرتاف أو تقديم معلومات. 

ويلجأ اجلالدون يف املؤسسات العقابية للتعذيب، ألسباب متعددة منها: 

1 �  ثقاف�ة اجلالدين يف املعاملة العقابية اخلش�نة، وعدم خضوعها للمعايري والضوابط القانونية، 
وارتباط التعذيب بإرث ثقافة املؤسس�ات العقابية منذ القدم، حيث اش�تملت بعض لوائح 
الس�جون يف مراحل تارخيية كثرية ببعض العقوبات اجلس�دية، فأصبحت جزءًا من املايض، 

ومن األمور املستعملة يف احلارض. 

2 �  كث�ري م�ن القضايا يتم اس�تخالص نتائجها من خ�الل التعذيب، فأصبح مس�لكًا لكثري من 
العاملني يف أقس�ام الرشطة، والتحقيق، السيام يف ظل كثرة القضايا، والطرق البدائية يف مجع 
املعلومات، والتحري، فكان اللجوء للتعذيب األس�هل للوصول للنتائج يف عيون القائمني 

عىل مبارشة تلك القضايا. 

وتزخ�ر تقارير منظمة العفو الدولية بالعديد من أش�كال التعذيب، والقس�وة، والعقوبات 
الفظيعة، والتي جتري عىل نطاق واس�ع يف العامل يف آس�يا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ، حتى الدول 

املتقدمة ليست بمنأى من هذه اآلفة )2(.
 ) 1( تقول س�ارة لياويتس�ن مديرة الرشق األوس�ط وش�امل أفريقيا يف منظمة هيومن رايتس ووتش، عىل احلكومة 
املرصية تغيري الثقافة الس�ائدة التي جتعل من التعذيب أمرًا معتادًا يف السجون املرصية، وجيب عىل املسئولني عن 
هذه اجلريمة املقززة املثول أمام العدالة ، وعىل احلكومة توجيه رس�الة مفادها أهنا لن تتس�امح مع التعذيب من 
جان�ب الرشطة أو غريهم م�ن موظفي احلكومة. انظر: تقرير منظمة هيوم�ن رايتس ووتش )200٦م(: مرص: 
جيب حماسبة الرشطة عىل أعامل التعذيب 200٦/12/22م . ويف األردن تقول سارة ليا ويتسن: بذلت األردن 
حماوالت للتصدي ملشكلة التعذيب يف السجون، لكن خالصة األمر أن ما تم اختاذه من إجراءات مل يكن كافيًا ، 
والتعذيب مستمر. انظر:  منظمة هيومن رايتس ووتش )2008م(: اإلصالحات تفشل يف التصدي لإلساءات 

واإلفالت من العقاب مستمر، األردن: التعذيب يف السجون مستمر ومنترش ، 2008/10/8م . 
 ) 2( علوان ، حممد يوسف : حظر التعذيب يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف ضوء اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة 

التعذيب ، مرجع سابق، ص54 .



114

فقد وردت أنباء عن تعرض أش�خاص للتعذيب، أو املعاملة السيئة عىل أيدي قوات األمن 
أو الرشطة، أو غريها من السلطات احلكومية يف 125 بلدًا . 

وكانت صنوف التعذيب أو املعاملة الس�يئة، أو نقص الرعاية الطبية، أو األوضاع القاس�ية 
أو غري اإلنسانية، أو املهينة يف السجون سببًا أساسيًا، أو يشتبه يف أهنا سبب لوفاة أشخاص أثناء 

احتجازهم يف 51 بلدًا )1(. 

ويوثق التقرير الس�نوي ملنظمة العفو الدولية لس�نة 2000م، م�ا رصدته املنظمة من حاالت 
اإلع�دام خارج نطاق القضاء يف 38 بلدًا ، وحاالت اإلعدام بموجب أحكام قضائية يف 31 بلدًا، 
وحاالت س�جناء الرأي العام فيام ال يقل عن ٦1 بلدًا، وحاالت التعذيب وس�وء املعاملة يف 132 
بلدًا، وحاالت االختفاء يف 3٧ بلدًا، وترى املنظمة أن األرقام احلقيقية جلميع هذه االنتهاكات أعىل 
من األرقام املذكورة بكثري، وقد اس�تمرت الواليات املتحدة يف تنفيذ أحكام اإلعدام يف أشخاص 
أدين�وا بجرائ�م ارتكبوها، وه�م دون الثامنة عرشة م�ن العمر، كام اس�تمرت يف حرمان املواطنني 
األجان�ب املتهم�ني بجرائ�م يعاقب عليه�ا باإلعدام من حقه�م يف طلب املس�اعدة من قنصليات 

بلداهنم، وبلغ العدد اإلمجايل ملن أعدموا خالل عام 1999م يف الواليات املتحدة 98 شخصًا )2(.

» ويت�درج التعذي�ب من أس�هل العقوبات كاجللد بالس�ياط، والرضب ب�اآلالت احلديدية 
اج، والتعليق  والفلق�ة، -الرضب عىل باط�ن القدمني-، مرورًا بالتحقيق حتت ن�ور كهربائي وهَّ
بش�كل معكوس، والك�ي بأعقاب الس�جائر ، والصدمات الكهربائية يف األجزاء احلساس�ة من 
اجلسم، وإخضاع املتهم للضوضاء بصورة مستمرة إىل درجة جتهد اجلهاز العصبي، انتهاء بتمثيل 
اإلعدامات الومهية، وإذالل وامتهان النس�اء، وبرت أطراف اجلس�م، واستخدام الطب النفيس بام 
يف ذل�ك األجهزة الكاش�فة للكذب، واألدوي�ة، والعقاقري التي تؤث�ر يف اإلرادة، وغري ذلك من 

أشكال التعذيب اجلسدي، والنفيس القاسية قسوة خاصة ال تعرف الروح اإلنسانية« )3(.

 ) 1( انظر: ملخص التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية لعام 1999 عىل اإلنرتنت ، املوقع:
 http://www.amnesty-arabic.org/text/divers/air99/po199-03-10-air99sum.htm

 ) 2( انظر: تقرير منظمة العفو الدولية ، رقم الوثيقة Pol 00/03/10 لعام 2000م عىل املوقع:
http://www.amnesty-arabic.org/text/divers/air200000-10--3/ns.htm 
=         http://www.hrcap.org/a-Reports/report26/report.htm :3( التعذيب يف مرص حقيقة قضائية عىل املوقع(
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واملؤس�ف أن ح�االت التعذي�ب يف ازدياد، حي�ث يوثق تقري�ر منظمة العف�و الدولية لعام 
2008م تع�رض املواطن�ني للتعذي�ب أو س�وء املعاملة يف م�ا ال يقل عن 81 دول�ة، وهو يغطي 
150 دول�ة، أي أن ح�االت التعذيب توجد يف 54% من دول الع�امل، وبالتايل فالتعذيب يف أكثر 

من نصف دول العامل .

كذل�ك تزخر تقارير املجتمع املدين املعنية بجريمة التعذيب، وبأوضاع الس�جون حقيقة أن 
ظاه�رة التعذي�ب قد زادت، وتصاعدت يف الس�نوات األخ�رية دون أي رادع س�واء من خالل 
احرتام احلقوق القانونية للمواطنني، أو عقاب ومتابعة املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلريمة)1(.

 = وانظر: معركة التحقيق بحث من إعداد جهاد طلعت وهو منشور عىل موقع حركة اجلهاد اإلسالمي
 www.qudsway.com/link/jehad/6/html-jehad66/hje8.htm يف فلسطني »نداء القدس« ؛ عىل املوقع
      كذلك انظر: حقوق اإلنسان العراقي بني وحشية النظام ودور املعارضة مقال منشور يف العدد السابع ،
 ٧، وكذلك تقرير املواطنhttp://www.angelfire.com/hi4/alafdain/issueمن  جملة الرافدين عىل املوقع
 وكذلك وسائل التعذيب ، http://www.hrcap.org/arabic/arabicsite.htm املرصي املنشور عىل املوقع
http://www.shamsona.250x.com/sh.13zeb.html مقال منشور عىل موقع هدير احلق عىل املوقع
)1( أصدرت املنظمة املرصية حلقوق اإلنسان بتاريخ 200٧/8/8م تقريرها النوعي عن ظاهرة التعذيب يف مرص بعنوان 
» التعذيب يف مرص ... اجلناة بال عقاب« ، والذي يأيت يف إطار احلملة املنظمة املتواصلة من أجل هذه اجلريمة البشعة. 
ويتناول التقرير بالرصد والتوثيق حاالت التعذيب، وسوء املعاملة داخل املراكز، وأقسام الرشطة، وذلك خالل   
الف�رتة م�ن 1993م، وحتى يولي�و 200٧م، وقد بلغ عدد ح�االت التعذيب )5٦٧( حال�ة نموذجية لتعذيب 
املواطن�ني داخل أقس�ام الرشطة، م�ن بينها )1٦٧( حالة وفاة توفرت لدى املنظمة ش�كوك قوية حول أن الوفاة 

جاءت نتيجة التعذيب، وسوء املعاملة، وذلك خالل الفرتة من 1993م وحتى يوليو 200٧م. 
واملنظمة املرصية حلقوق اإلنسان هي واحدة من أوىل املنظامت غري احلكومية التي تعمل يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان   
يف مرص، وأنشئت املنظمة عام 1985م، ومتثل وفقًا ملبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وترشيعات حقوق اإلنسان 
الدولية األخرى، ويبلغ عدد أعضاء املنظمة املرصية حلقوق اإلنسان 2300 عضو، ولدهيا سبعة عرش مكتبًا فرعيًا يف 
خمتلف حمافظات مرص، وقد أنش�ئت املنظمة املرصية حلقوق اإلنس�ان عام 1985م، كفرع للمنظمة العربية حلقوق 
اإلنسان باسم "الفرع املرصي للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان" ويف عام 198٧م، قرر املؤسسون إنشاء منظمة مستقلة 
عن املنظمة العربية باسم املنظمة املرصية حلقوق اإلنسان حتت التأسيس مع االحتفاظ بعضوية املنظمة العربية حلقوق 
اإلنسان وتم التقدم بطلب لوزارة الشئون االجتامعية وفقًا لقانون اجلمعيات رقم 32 لسنة 19٦4م، واملنظمة املرصية 
مسجلة لدى األمم املتحدة، ولدهيا وضع استشاري باللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وهي أيضًا عضو يف 
مخس منظامت تتمتع بالصفة االستشارية لدى املجلس االقتصادي واالجتامعي باألمم املتحدة )ECOSOC ( منظمة 
مناهضة التعذيب بجنيف OMCT – الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان باريس ) FIDH( ، واملنظمة العربية حلقوق 
اإلنسان القاهرة )AOHD ( اللجنة الدولية للحقوقيني جنيف ) ICJ( ، كام أن املنظمة عضو باملنظمة الدولية حلرية 
الرأي والتعبري )IFEX( ، والتي تديرها اللجنة الكتابية حلامية الصحفيني، والتي تضم أكثر من 350 صحفيًا وكاتبًا 
وحم�رراً ون�ارشاً ومواطنًا بالتعاون مع أعضاء املنظمة الدولية لتبادل الرأي . ملزيد من املعلومات راجع موقع املنظمة 

http://ar.sohr.org املرصية حلقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت
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2 . 4 . 3 نطاق احلروب الدولية واألهلية
ارتبط التسلسل يف استخدام التعذيب بتطور الرصاع املسلح، وتطور فن احلروب، وقد كان 
اجلس�د اإلنس�اين هو حمور احلرب يف العرص التارخيي القديم، حيث كان هذا اجلسد هو املوضوع 
ال�ذي يعكس أس�لوب القهر من مظاهر االس�تيالء أو اس�تعراض القوة، وكان يت�م تنفيذه عىل 

املحاربني، وعىل غري املحاربني )1(.
فقد اس�تخدم التعذيب بصورة متسعة عىل األرسى يف احلروب القبلية، كام كان األرسى يف 
املجتمعات املدنية القديمة عرضة لش�تى أنوع التعذيب واملعاملة الالإنس�انية، ويف مرحلة تالية، 
بذل�ت املس�اعي من أجل حتدي�د وتنظيم املعاناة غ�ري الرضورية، وذلك يف حض�ارات اإلغريق 

والرومان والبابليني . 
ويف أوروبا الوس�طى اختذت إجراءات يف ش�كل حظر كل من األس�لحة والبنادق والسهام 

والقوس يف التعذيب.
ومع انتش�ار روح االستقاللية الوطنية، وتطور األس�لحة القتالية، والتكتيكات العسكرية، 
وانتش�ار احلروب الداخلية واخلارجية اس�تخدم التعذيب يف احلروب املعارصة ، بصورة واسعة 
ملعرفة املعلومات العس�كرية واألمنية عن طريق األرسى، س�واء أكانوا حماربني أم غري حماربني ، 

ومل تقترص هذه املامرسات عىل منطقة بعينها يف العامل )2(.
وتكف�ل اتفاقيات جنيف لعام 1949م، والربوتوك�والن امللحقان هبا عام 19٧٧م املعاملة 
اإلنس�انية للمتحارب�ني الذين يقعون يف األرس خ�الل احلروب الدولي�ة أو األهلية، واملدنيني يف 
األقالي�م املحتل�ة ، حيث يمتنع تعذيبهم، وإهانته�م، أو إزهاق أرواحهم، غ�ري أن حروبًا دولية 

وأهلية معارصة شهدت ممارسات تعذيب لألرسى. 
وخط�ورة الوض�ع يف حاالت احل�روب الدولية واألهلي�ة تنبع من عقي�دة املتحاربني بأهنم 
أصحاب قضية تسوغ هلم سحق خصوهم بال رمحة، ومن هنا كان عنف ممارسات التعذيب التي 

شاهدناها، ونشاهدها يف احلروب املعارصة دولية كانت أو أهلية )3(.

   ) 1( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به ، مرجع سابق ، ص283 . 
 ) 2( املرجع السابق ، ص285- 28٦ . 

 ) 3( الشافعي، بشري حممد: قانون حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص1٦٧ . 
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ففي احلرب العاملية الثانية تعرض األسري لشتى أنواع التعذيب واالضطهاد، ورغم النضال 
من أجل إقرار احرتام حقوق اإلنسان، وعدم امتهان كرامته أو تعذيبه ، فإن ذلك مل يمنع استمرار 

احلروب الدولية واألهلية. 

فق�د ورد تقري�ر عن احل�رب اإليرانية العراقية يص�ف ما حيدث ل�ألرسى العراقيني، حيث 
جيري تعذيب األس�ري جس�ديًا ونفس�يًا من خالل عدة وس�ائل منها وضع أنبوب من املطاط يف 
الف�م، وم�لء املعدة باملاء، والربط والتعليق واجللد والزح�ف والرضب بالفلقة ، وإحلاق األذى 
باألعضاء التناسلية ، والكرس املتعمد لعظام الرجل واليد، والدفن بالثلج حتى الرقبة ، وإيقاف 

األسري يف الشتاء عاريًا ملدة طويلة، وغريها من الوسائل التي يأباها الضمري اإلنساين )1(.

وباملثل أش�ار تقرير لألمم املتحدة تعرض األرسى اإليرانيني للتعذيب بإطفاء الس�جائر يف 
أجسامهم والنفخ، وعقاهبم بمنعهم من تناول أي طعام )2(.

كام ش�هدت أرض الكويت ممارسات تعذيب وحشية من جانب القوات العراقية الغازية يف 
عام 1990م . 

ولقد استخدمت الواليات املتحدة األمريكية صنوف التعذيب، واإلذالل يف سجن أيب غريب 
وغوانتانامو بغية إضعاف معنوياهتم متهيدًا الستجواهبم، وشملت هذه األساليب: إرغام املعتقلني 
ع�ىل البقاء يف أوض�اع جمهدة ومؤمل�ة، وحرماهنم من الن�وم والضوء لفرتات طويل�ة، وتعريضهم 
ألق�ىص درجات احلرارة والربودة والض�وء والضوضاء، وتغطية رؤوس�هم، واحتجازهم عرايا، 

وهذه األساليب حمظورة يف القانون اإلنساين الدويل ، وقوانني الرصاع املسلح)3(. 

ه�ذا النم�وذج من التعذيب يف احل�روب الدولية، نج�ده يتامثل يف حالة احل�روب األهلية ، 
وعىل مدى السنوات األخرية، كان هناك يف مجيع األوقات نحو 30 نزاعًا مسلحًا أو أكثر، تدور 
رحاها يف نفس الوقت يف مناطق شتى من العامل، ومل تكن معظمها حروبًا بني دول، بل رصاعات 
مس�لحة داخلية ترتاوح بني حروب حمددة النطاق تش�نها مجاعات من املقاتلني، وحروب أهلية 

) 1( املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ، النرشة اإلخبارية ، حزيران، 198٧م .
 ) 2( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به ، مرجع سابق، ص28٧ . 

 ) 3( انظ�ر: تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنس�ان )هيومن رايتس ووتش(: سياس�ات ب�وش أدت إىل االنتهاكات يف 
العراق 2004/٦/4م.
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ش�املة بني جيوش جمهزة ، ففي س�ريالنكا مارس التعذيب كل من طريف احلرب األهلية طويلة 
األمد بني القوات احلكومية، و»جبهة نمور حترير تاميل إيالم«، وكان »نمور حترير تاميل إيالم« 
مس�ئولني ع�ن ارت�كاب عمليات تعذي�ب، مثل: تعلي�ق األرسى يف وضع مقل�وب، ورضهبم ، 
وجعله�م يستنش�قون أبخرة الفلف�ل األمحر، وغ�رس الدبابيس حتت أظافره�م وكيهم بقضبان 
حديدية )1(. وتظهر صور فوتوغرافية لكوفينثان ميلغا غانانم، وهو سجني احتجزته منظمة »نمو 
حتري�ر تاميل إيالم« بني عام�ي 1992م- 1995م ، عالمات واضحة عىل تعرضه للكي بمعدن 

حممي ، عىل خصيتيه وفخذه وإليتيه وظهره )2(.

ويف روان�دا قام�ت ميليش�يات اهلوت�و باغتص�اب وتعذيب ما يق�در ما ب�ني 250000 إىل 
500000 نس�مة تعذيب�ًا جنس�يًا أثن�اء محل�ة اإلبادة ض�د التوتيس ع�ام 1994م، ويف البوس�نة 
واهلرسك تعرضت ما بني 20000 إىل 50000 امرأة لالعتداءات اجلنسية أثناء حماولة الرصب 

القيام بعملية »تطهري عرقي« للمسلمني خالل عمليات احلمل اإلجبارية )3(.

وتوجد نامذج عديدة للحروب األهلية عىل مس�توى قارات الع�امل وفقًا لتقارير صادرة عن 
منظمة العفو الدولية، كاحلروب األهلية يف نيكاراغوا، وبنام، وأفغانستان، والفلبني، وكذلك يف 
كولومبيا، وغواتيامال، والس�لفادور، وبوليفيا، وتكاد رضوب التعذيب تتامثل يف معظم حاالت 
احلروب األهلية إذ تش�مل الرضوب بكافة الوس�ائل التقليدية واملتطورة، وكرس األسنان وخلع 

الفك عنفًا، والصعق بالكهرباء يف األماكن احلساسة إىل ما هنالك من وسائل تعذيب وحشية.

ويرى الش�افعي بش�ري » أن الغرض من التعذيب يف حاالت احلرب األهلية يقصد به »إذاعة 
رس�الة لكل املعادين لنظ�ام احلكم هبالكهم التام بع�د التعذيب الوحي الذي يس�بق املوت، إهنا 
رسالة إرهاب تقابلها قوات املتمردين أو املحاربني ضد النظام بمامرسات مماثلة لعمالء السلطة، مما 
يشيع جوًا من الفوىض واإلرهاب يف البالد، ويصبح التعذيب سياسة بطش وتنكيل باإلنسان«)4( .

)1( منظمة العفو الدولية ، ساهم يف القضاء عىل التعذيب، مرجع سابق ، ص32 وما بعدها .
 )2( املرجع السابق ، ص35 . 

 )3( فريدل�ن ، جينيف�ر)2001م( : اخل�رباء يولون أمهية ملعاجلة ضحايا االغتصاب يف احل�روب، جريدة وميننز نيوز 
اإلخبارية 2001/5/1٧م. 

 )4( الشافعي، بشري: قانون حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص1٦٧ وما بعدها.
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واحلقيق�ة إنه رغم النصوص القانونية التفاقيات جنيف األربع، فإن ممارس�ات التعذيب مل 
تتوقف، وتظهر دراس�ة ملنظمة العفو الدولية أن املوظفني الرس�ميني مارس�وا التعذيب واملعاملة 
الس�يئة يف عملي�ات مكافح�ة التمرد أو ح�االت الرصاع املس�لح يف أكثر من 30 دول�ة منذ عام 
199٧م، كام خلصت الدراس�ة إىل أن صنوف التعذيب واملعاملة السيئة كانت متارس عىل أيدي 
مجاعات سياس�ية مسلحة يف أكثر من 30 دولة منذ عام 199٧م، ويبدو من الصعوبة بمكان، يف 
ظل أهوال الرصاع املس�لح، وما يثريه من فظائع ، حتديد مس�ئولية أي من اجلانبني عن التعذيب، 

أما ما هو واضح فهو أن التعذيب حمظور حظرًا مطلقًا يف مجيع األحوال دون استثناء. 

2 . 4 . 4 النطاق العنرصي والعقائدي

خيتلف التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة يف هذه احلاالت عن احلاالت السابقة يف عدة 
أمور تتمثل يف اعتقاد القائم به، ويف هدفه ويف منهجه حيال ذلك. 

ففي هذه احلاالت يصدر التعذيب من نقطة االس�تعالء اجلنيس، إذ يصدر الش�عب احلاكم 
عن اعتقاد بأنه أس�مى عنرصًا من الش�عب أو الشعوب املحكومة ، ومن ثم فهو ينكر عليها حق 
احلياة، ومن أجل هذا تسود ممارسات إبادة اجلنس بالقتل اجلامعي، واإلبادة املجردة من الرمحة ، 
ثم يأيت التعذيب كدرجة تالية للمامرس�ات غري اإلنسانية، وهذا التوصيف رضوري للتمييز بني 
ه�ذه احل�االت، واحلاالت التي ختتل�ف يف املنهج النفيس إزاء ممارس�ات التعذيب، ففي حاالت 
التمييز العنرصي تكون اإلبادة هدفًا، ولو كان مستحياًل حتقيقه، أو أن تكون اإلبادة غاية مكتومة 
ل�دى املعذب�ني، ال يمنعهم م�ن إدراكه�ا إال صعوبة حتقيقها ألس�باب طبيعي�ة أو دولية، ويظهر 
التعذي�ب عندئ�ذ كبديل هلذه الغاية الش�يطانية، وه�و تعذيب يتجرد من أدن�ى درجات الرمحة ، 

وتطغى مشاعر االحتقار والتدين عىل غريها من املشاعر اإلنسانية الرحيمة )1(.

وقد شهد الواقع العميل نامذج من ممارسات التعذيب عىل أساس عقائدي وعنرصي وتطهري 
عرق�ي)2(، حيث أظهرت بحوث منظم�ة العفو الدولية أن كثريًا من ضحايا وحش�ية الرشطة يف 

 )1( املرجع السابق ، ص1٦2 . 
 )2( ش�هدت املناطق ذات األصول غري العربية يف جنوب وغرب الس�ودان إىل عمليات تطهري عرقي، وإبادة مجاعية 
للس�كان. انظر لالس�تزادة بصورة مفصلة م�ا ورد بتقرير مركز الندي�م والتأهيل النفيس لضحاي�ا العنف، لعام 

2003م ، ص31 وما بعدها.



120

أوروبا والواليات املتحدة األمريكية ، إن مل يكن معظمهم من السود أو غريهم من أبناء األقليات 
العرقية ، وقد اس�تخدم االغتصاب والتش�ويه، وغريمها من أش�كال التعذيب سالحًا يف احلرب 
يف غ�امر الرصاع�ات ذات البعد العرقي التي اندلعت مؤخرًا يف أفريقيا ضد األغلبية الس�وداء ما 
أطلق عليه سياس�ة »األبارتاي�د« )1(، والتي أدانتها اجلمعية العام�ة لألمم املتحدة وكذلك جملس 
األم�ن واملنظامت الدولية املتخصصة، وأوقعت عقوبات ع�ىل حكومة جنوب أفريقيا العنرصية 
، وناش�دهتا مرارًا بإيقاف مسلس�ل التعذيب ضد األفارقة ، وهو تعذيب مل حيدث مثله بالنس�بة 
للمواطنني البيض يف هذه الدولة، وإنام ينصب فقط عىل جس�د وروح الش�عب اإلفريقي وغريه 

من امللونني .

)1( منظمة العفو الدولية : ساهم يف القضاء عىل التعذيب ، مرجع سابق ، ص39 . 
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الفصل الثالث
املصادر القانونية حلظر التعذيب

3 . 1 مصادر حظر التعذيب يف الرشيعة اإلسالمية 

يوجد اجتاهان يف الفقه اإلسالمي فيام يتعلق بموقف الرشيعة اإلسالمية من التعذيب، اجتاه 
ضعيف يرى إقرار التعذيب، واجتاه قوي يرى جتريم التعذيب. 

وسوف نعرض ذلك يف مطلبني : 

3 . 1 .1  االجتاه املؤيد للتعذيب. 

3 . 1 . 2  االجتاه الرافض للتعذيب.

3 . 1 . 3  مناقشة املؤيدين لرضب املتهم والرأي املختار.

3 . 1 . 1 االجتاه املؤيد للتعذيب

كفلت الرشيعة اإلس�المية حق اإلنس�ان باحلياة وسالمته الش�خصية، وعىل محاية هذا احلق 
وصيانت�ه من كل اعت�داء، وأعطى احلق للدولة يف التدخل واحليلول�ة دون اعتداء فرد عىل آخر، 
ويب�دو ذل�ك واضحًا يف العقوب�ات الدنيوية واألخروية الزاجرة الت�ي رشعتها يف حاالت القتل 
أو القت�ل اخلطأ، أو التس�بب يف الوفاة، أو االعتداء عىل النف�س البرشية بالتعذيب أو بأي صورة 

أخرى؛ وذلك محاية منها وحفاظًا عىل احلياة اإلنسانية والسالمة الشخصية لإلنسان. 
ومع ذلك يرى بعض الفقهاء بعض حاالت التعذيب كوسيلة للوصول للحقيقة، ولتحقيق 
الع�دل واإلنصاف، فالقضاء بني الناس فريضة من فروض الكفايات، يقول اهلل تبارك وتعاىل يف 
...﴿13٥﴾ )النس�اء(، فعندما نكون  اِمنَي بِاْلِقْس�طِ ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ ا الَّ َ كتاب�ه العزي�ز:﴿ َيا َأيهُّ
أمام متهم ناكر لفعلته، ولدينا ما يعضد اهتامه من أدلة وقرائن، فمن اجلائز توقيع التعذيب عليه 
توصاًل إلظهار احلقيقة، حيث ذكر ابن تيمية يف هذا الش�أن ملا س�ئل عن رضب املتهم إذا عرف 
أن امل�ال عن�ده، وق�د كتمه وأنك�ره ليقر بمكانه فهذا ال ري�ب فيه )1(، كام ذكر الش�اطبي أنه: » ال 
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يعذب أحد ملجرد الدعوى، بل مع اقرتان قرينة حتيك يف النفس، وتؤثر يف القلب نوعًا من الظن، 
فالتعذيب يف الغالب ال يصادف الربيء«  )2(.

فيق�ال بج�واز رضب املته�م املع�روف عنه الفجور، وس�وء الس�رة نفر من أتب�اع املذاهب 
األربعة، وبخاصة املتأخرة منهم، حيث يقسم أنصار هذا االجتاه املتهمني إىل ثالثة أنواع: )3( 

النوع األول: أن يكون املتهم مشهورًا عنه الصالح، والتقوى، والورع، والبعد عن مواطن النفور 

والشهبات)4(، أي أنه باملعنى االصطالحي للفقه اجلنائي احلديث حسن السر والسلوك، 

ولي�س لدي�ه ميواًل إجرامية، وليس جمرمًا معتادًا، وهذا الن�وع طبقًا هلذا االجتاه ال يعاقب 

وال يعذب من أجل االعرتاف بجريمته. 

الن�وع الثاين: أن يكون املتهم جمه�ول احلال، ويعرف هذا النوع من املهتمني بأنه من ال يعرف برب 

وتقوى، وال فجور وعدوان)٥(، وال يدري إن كان صاحلًا تقيًا حس�ن الس�معة، أو ش�قيًا 

مفس�دًا يسء الس�معة ، فقد أمج�ع فقهاء هذا االجتاه ع�ىل أنه حيبس حبس�ًا دون إهانة، أو 

تعذي�ب حتى ينكش�ف حاله ويتضح، فإن كان بارًا صاحل�ًا أطلق رساحه ومل يتعرض له، 

وإن كان فاس�دًا ش�قيًا اس�تمر حبس�ه حتى يتحقق من نس�بة ارتكاب اجلريمة إليه بطرق 

أخرى غر التعذيب وال يوجد خمالف)6(. 

)1( ابن تيمية : جمموع الفتاوى ، مرجع سابق، ج3٥، ص406 . 
 )2( الش�اطبي، إبراهي�م ب�ن موس�ى )1424ه�(: االعتص�ام، )حتقيق: إبراهيم، س�يد( ، ط1، القاه�رة، مرص: دار 

احلديث، ج2، ص368 .
 )3( ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم )1423ه�(: تبرصة األحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، )حتقيق: 
مرعشيل، مجال (، الرياض، السعودية: دار عامل الكتب، ج2، ص128 وما بعدها ؛ ابن القيم اجلوزية ، أيب بكر 
ش�مس الدي�ن أيب عبداهلل حمم�د )1410(: الطرق احلكمية يف السياس�ة الرشعية، )حتقيق: عيون، بش�ر حممد( 
، ط1،ب�روت، لبن�ان: مكتب�ة املؤيد، ص88 وما بعده�ا ؛ الطرابليس، عالء الدين عيل بن احلس�ن )1993م(: 
مع�ني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األح�كام، ط2، القاهرة، مرص: رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب، 
ص178؛ ابن تيمية: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، ج3٥، ص396 وما بعدها؛ كذلك انظر لتلك التقسيامت يف 

املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج12، ص24٥ . 
 )4( الطرابل�يس: مع�ني احل�كام، مرجع س�ابق، ص178؛ ابن القيم: الط�رق احلكمية، مرجع س�ابق، ص88؛ ابن 

فرحون: تبرصة احلكام، مرجع سابق، ج2، ص131. 
 )٥( ابن تيمية: جمموع فتاوى ش�يخ اإلس�الم، ج3٥، ص397؛ ابن القيم : الطرق احلكمية، مرجع سابق، ص88؛ 

الطرابليس: معني احلكام، مرجع سابق، ص178- 179. 
 )6( الطرابليس، : معني احلكام، مرجع سابق، ص174- 180 .
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الن�وع الثال�ث: أن يكون املته�م معروفًا بالفجور وارت�كاب املعايص، وهو عن�د فقهاء الرشيعة 

بأن�ه »من ال يبع�د أن يكون من أهل التهمة« )1(، وقيل بأن�ه من »عرف بارتكاب املعايص 

وجرأت�ه عىل احلرمات«)2(، أي باملعنى االصطالحي اجلنائ�ي أنه معتاد اإلجرام، وأنه ذو 

سوابق إجرامية، مثل املتهم بالرسقة إذا كان معروفًا هبا قبل ذلك، فهذا النوع من املتهمني 

حيب�س حتى يتم مج�ع التحريات عنه، ويكش�ف حاله، ويتم مجع االس�تدالالت اخلاصة 

باجلريمة املدعى هبا ملعرفة ما إذا كان قد ارتكبها أم ال.

ويذه�ب أغلبي�ة ه�ذا ال�رأي إىل جواز تعذي�ب املتهم بال�رضب، ليقر بام أهتم به، واس�تدل 
أصحاب هذا القول بالسنة واملعقول، وكذلك آراء لبعض الفقهاء : 

أواًل: فمن السنة  

فقد أمر الرسول < بتعذيب عم ُحَيّي بن أخطب، حتى يدل عىل مال ُحَيَي الذي أخفاه،   
فظل ُيعَذبه حتى اعرتف ودل عىل مكان املال. 

هذا األثر ورد بصيغتني، األوىل يف س�نن البيهقي وورد فيه النص عىل مس الزبر لعم حيي 
ابن أخطب بالعذاب حتى يدل عىل املال الذي غيبه وهي عىل النحو التايل: 

ففي س�نن البيهقي حيث س�اق بسنده عن ابن إس�حاق عن عبداهلل بن عمر:» أن رسول اهلل 
< قات�ل أهل خي�رب حتى أجلأهم إىل قرصه�م، فغلب عىل األرض وال�زرع والنخل، فصاحلوه 
ع�ىل أن جيلوا منها وهلم ما محلت ركاهبم، ولرس�ول اهلل < الصف�راء والبيضاء وخيرجون منها، 
واش�رتط عليهم أن ال يكتموا وال يغيبوا ،فإن فعلوا فال ذمة هلم وال عهد، فغيبوا مس�كًا فيه مال 
وحيل حليي بن أخطب، كان احتمله معه إىل خيرب حني أجليت النضر، فقال رسول اهلل < لعم 
حيي»م�ا فعل مس�ك حيي الذي جاء ب�ه من النضر« ، فقال: أذهبت�ه النفقات واحلروب، فقال: 
»العه�د قري�ب وامل�ال أكثر من ذلك«، فدفعه رس�ول اهلل < إىل الزبر فمس�ه بعذاب، وقد كان 

 )1( اجلندي، حسني )1411ه�(: أصول اإلجراءات اجلزائية يف اإلسالم، جامعة صنعاء، اليمن، ص281 . 
 )2( صبح�ي، حس�ن )1406ه��(: عقوبة املتهم يف الفقه اإلس�المي، ن�دوة املتهم وحقوقه يف الرشيعة اإلس�المية، 

مطبوعات املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، ج2، ص16 وما بعدها.
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حيي قبل ذلك قد دخل خربة فقال رأيت ُحييًا بن أخطب يطوف يف خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا 
فوجدوا املسك يف اخلربة فقتل رسول اهلل < ابني حقيق« )1(.

ووردت يف رواي�ة ع�ن أيب داود دون ذكر قصة تعذيب الزب�ر لعم حيي ، وذلك عىل النحو 
التايل: 

فقد س�اق بس�نده عن اب�ن عمر أن النبي < قات�ل أهل خيرب فغلب ع�ىل النخل واألرض، 
وأجلأه�م إىل قرصه�م، فصاحل�وه عىل أن لرس�ول اهلل < الصف�راء والبيضاء واحللق�ة، وهلم ما 
محل�ت ركاهب�م، ع�ىل أن ال يكتموا وال يغيبوا ش�يئًا، فإن فعل�وا ذمة هلم وال عهد، فغيبوا مس�كًا 
حليي بن أخطب، وقد كان قتل قبل خيرب، كان احتمله معه يوم بني النضر حني أجلت النضر، 
في�ه حليه�م، قال: فقال النبي < لس�عيه: أين مس�ك حيي ب�ن أخطب؟ ق�ال: أذهبته احلروب 

والنفقات، فوجدوا املسك ، فقتل ابن أيب احلقيق« )2(.

ورواية البيهقي هي التي استند عليها ابن تيمية وابن القيم حيث علقوا عىل احلديث بقوهلام 
» فهذا أصل يف رضب املتهم«)3( .

)1( انظر: البيهقي، أمحد بن احلس�ني )142٥ه�(: كتاب الس�نن الكربى، )ضبط متنه وقدم له:  علوش، عبدالسالم 
حممد( ، ط1،  الرياض، السعودية: مكتبة الرشد، راوي احلديث )ابن عمر( ج9، ص228. 

واحلديث ذكره ابن حبان يف صحيحه، وقال: إسناده صحيح؛ عبدالواحد بن غياث: ثقة، روى له أبو داود ومن   
فوق�ه ثق�ات من رجال الصحيح. انظر: ابن بلبان، عالء الدين ع�يل )1418ه�(: صحيح ابن حبان برتتيب ابن 
بلبان، )حتقيق: األرنؤوط، ش�عيب( ، رقم احلديث )٥199(، كتاب املزارعة، ذكر خرب ثالث يرّصح بأن الزجر 
ع�ن املخاب�رة واملزارعة اللتني هنى عنهام إنام زج�ر عنه إذا كان عىل رشط جمهول، ط2، بروت، لبنان، مؤسس�ة 

الرسالة ، جملد 11، ص ص610-607 .
 )2( انظر: ابن األش�عث، س�ليامن )1999م(: سنن أيب داود، )إرشاف ومراجعة : آل الشيخ، صالح بن عبدالعزيز( 
، ط1، الرياض، السعودية، دار السالم، دار احلديث )3006(، كتاب اخلراج والفيء واإلمارة، باب ما جاء يف 

حكم أرض خيرب، ص440 . 
وقال عنه األلباين: بأنه حديث حس�ن . انظر: األلباين، حممد نارص الدين )1409ه�(: صحيح س�نن أيب داود،   
)صح�ح أحاديث�ه: األلباين، حممد ن�ارص، اخترص أحاديثه وعلق عليه وفهرس�ه: الش�اويش، زهر(، ط1، نرش 
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،  بروت، لبنان: توزيع املكتب اإلسالمي ، راوي احلديث )عبداهلل بن عمر( 

رقم احلديث )3006(، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب يف حكم أرض خيرب، ج3، ص٥83- ٥84 .  
 )3( ابن تيمية: الفتاوي، مرجع سابق، ج3، ص407؛ ابن القيم: الطرق احلكمية، مرجع سابق، ص91 وما بعدها. 
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ثانيًا: أما املعقول : فقد استدلوا به من وجهني: 

1 �  قول ابن تيمية: » أنه من وجب عليه حق، وهو قادر عىل أدائه، وأمتنع عن أدائه، فإنه يعاقب 
بال�رضب واحلب�س، ورضب املتهم إذا ُعرف أن املال عنده، وقد كتم�ه وأنكره ليقّر بمكانه، 
فه�ذا ال ري�ب فيه، فإنه رضب لي�ؤدي الواجب من التعريف بمكان�ه، كام يرضب ليؤدي ما 

عليه من املال الذي يقدر عىل وفائه« )1(.

2 �  ألنه إذا مل يكن الرضب والسجن بالتهم لتعذر استخالص األموال من الرساق والغصاب، 
ونحوهم، إذ قد يتعذر إقامة البينة ، فكانت املصلحة يف التعذيب؛ ألنه وس�يلة إذ التحصيل 

بالتعيني واإلقرار)2(.

ثالثًا: آراء بعض املذاهب الفقهية املؤيدة للتعذيب، ومنها 

1 ـ املذهب احلنفي 

جاء يف املبس�وط: » إال يشء روى عن احلس�ني بن زياد ريض اهلل عنه أن بعض األمراء بعث 
إليه رسالة عن رضب السارق ليقر، فقال: »ما مل يقطع اللحم أو يبني العظم، ثم ندم عىل مقالته، 
وج�اء إىل جمل�س األمر ليمنعه من ذلك، فوج�ده قد رضبه حتى اعرتف، وج�اء باملال فلام رأى 

املال موضوعًا بني يدي األمر قال: ما رأيت ظلاًم أشبه باحلق من هذا« )3(.

وذكر يف الدر املختار قصة مش�اهبة هلا، وعلق عليها ابن عابدين بقوله » س�امه جورًا باعتبار 
الصورة، وإال فهو عدل حيث توصل به إىل إظهار احلق«  )4(.

وج�اء يف الفتاوى اهلندي�ة: »إذا أقر بالرسقة مكرهًا فإقراره باط�ل، ومن املتأخرين من أفتى 
بصحته، كذا يف الظهرية املدعي عليه بالرسقة إذا أنكر الرسقة، حكى عن الفقيه أيب بكر األعمش 
أن اإلمام يعمل فيه بأكرب رأيه، فإن كان أكرب رأيه أنه سارق، وأن املال عنده عّذبه، وجيوز له ذلك، 

)1( ابن تيمية، الفتاوي، املرجع السابق، ج3، ص37- 38، ج3٥، ص406 .
) 2( الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم: االعتصام ، مرجع سابق، ج2، ص368 . 

 ) 3( الرسخيس، شمس الدين أبو بكر: املبسوط ، مرجع سابق ، ج24، ص70 .
 ) 4( اب�ن عابدين، حممد أمني )1423ه�(: حاش�ية ابن عابدي�ن، رد املختار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار يف 

فقه اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، ط1، الرياض، السعودية : دار عامل الكتب، ج2، ص417 .
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وعام�ة املش�ايخ � رمحهم اهلل تعاىل �  عىل أن لإلمام أن يعزره ك�ام لو رآه اإلمام يميش مع الرساق 
كذا يف الذخرة« )1(.

2ـ املذهب املالكي 

ج�اء يف تبرصة احل�كام: » وأما من أخذ من أموال الناس بدين أو يتجر، ثم زعم أنه ال يشء 
معه، ومل ُيعلم أنه عطب، وال رسق، وال نكب، رضب بالس�ياط يف اجلميع وغرها، حتى يؤدي 

ما عليه، أو يموت يف احلبس«)2(.
أيضًا قال ابن فرحون: »وهذا القسم البد أن يكشفوا ويستقيص عليهم بقدر هتمتهم وشهرهتم 

بذلك، وربام كان بالرضب وباحلبس، وباحلبس دون الرضب عىل قدر ما اشتهر عنهم«)3(.
ونسب رأي إىل سحنون من املالكية، قال: وقال سحنون: » يعمل بإقرار املتهم بإكراهه، وبه 

احلكم، أي إن ثبت أنه من أهل التهم، فيجوز سجنه ورضبه ويعمل برضبه«)4(.
أما ما عداه من أئمة املذهب فإهنم ذهبوا عىل القول بعدم صحة اإلقرار املنبثق عن هتديد ونحوه)٥(.

3 ـ املذهب الشافعي 

ذك�ر امل�اوردي أن لألمر مع ق�وة التهمة أن ي�رضب املتهم رضب التعزي�ر ال رضب احلد؛ 
ليأخ�ذه بالص�دق عن حاله فيام قرف به، وقال: » تعرف قوة التهمة من ش�واهد احلال وأوصاف 
املتهم، فإذا كانت التهمة بزنى وكان املتهم متصنعًا للنس�اء ذا فكاهة وخالبة قويت التهمة، وإن 
كانت التهمة برسقة، وكان بدن املتهم هبا ذا عبارة، أو يف بدنه آثار رضب، أو كان معه حني أخذ 

منقب قويت التهمة)6(.
 )1( نظام، اهلامم )1993م(: الفتاوى اهلندية، ط3، بروت، لبنان: دار املعرفة، ج2، ص173. 

 )2( ابن فرحون: تبرصة األحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، مرجع سابق، ج2، ص23٥ .
 )3( املرجع السابق ، ج2، ص129. 

 )4( الدردير، أبو الربكات: الرشح الكبر عىل املخترص، القاهرة، مرص: طبعة احللبي، ج4، ص34٥ .
 )٥( انظر: القرواين، عبداهلل بن عبدالرمحن )1999م(: النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غرها من األمهات، ط1، 
دار الغرب اإلسالمي، بروت، لبنان، ج1، ص249. كذلك راجع: ابن جزي، حممد بن أمحد )1429ه�(: القوانني 
الفقهية، )حتقيق: القياين، حممد؛  الصباغ،  أمحد(، ط1، مرص: دار األندلس احلديثة،ص2٥1 ؛ كذلك انظر: نس�خة 

أخرى حمققة )حتقيق: الفضييل، عبدالكريم( )1420ه�(، ط1، بروت، لبنان: املكتبة العرصية، ص2٥3.
)6( امل�اوردي، أبو احلس�ن عيل بن حممد )1414ه�(: األحكام الس�لطانية، )حتقيق: عم�رة، عبدالرمحن(، القاهرة، 

مرص: دار االعتصام، ج2، ص4٥2.
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4 ـ املذهب احلنبيل 

ُنق�ل عن اب�ن تيمية قوله: » وما علمت أحدًا من أئمة املس�لمني املتبعني من قال: إن املدعي 
علي�ه يف مجي�ع هذه الدعاوي حيلف ويرس�ل، بال حب�س وال غره، من مجي�ع والة األمور، ومن 
زعم أن هذا � عىل إطالقه وعمومه � هو الرشع، فقد غلط غلطًا فاحش�ًا، خمالف�ًا لرس�ول اهلل < 
وإلمجاع األمة، ويمثل ه�ذا الغلط الف�احش جت�رأ الوالة عىل خمالفة الرشع، وتومه�وا أن الرشع 

ال بسياس�ة العامل وبمصالح األمة، واعتدوا عىل ح�دود اهلل )1(.

واخلالصة مما سبق يظهر لنا أن بعض أصحاب املذاهب الفقهية قد أجازوا التعذيب للمتهم 
املع�روف بالفج�ور، وارتكاب املعايص، واجلرائم فقط، وقد أقروا وس�يلة واحدة يف هذا األمر، 

وهي الرضب فقط .

3 . 1 . 2 االجتاه الرافض للتعذيب وحججهم

رغم أن هناك نصوصًا تبيح التعذيب يف الرشيعة اإلسالمية متعلقة باملتهم املشهور بالفجور، 
ووج�ود بع�ض القرائن الدالة ع�ىل ارتكاب املجرم للج�رم، إال أن القول الق�وي واألصل هبذا 
الص�دد، ه�و حظر الرشيع�ة اإلس�المية للجوء للتعذي�ب أيًا كان�ت صورته، واألدل�ة الرشعية 

لتحريم التعذيب هي: 

أواًل: حتريم التعذيب يف القرآن وأدلته 

تضم�ن الق�رآن الكريم كثرًا من اآلي�ات التي تتضمن تكريم اإلنس�ان وتفضيله، يقول عز 
ْلَناُهْم َعىَلٰ  َباِت َوَفضَّ يِّ ْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِم�نَ الطَّ ْمَنا َبنِ�ي آَدَم َومَحَ وج�ل: ﴿َوَلَقْد َكرَّ
َكثٍِر مِمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل ﴿70﴾ )االرساء(، كذلك حظر القرآن الكريم اإلنسان من إيذاء اإلنسان 
ِذيَن ُيْؤُذوَن امْلُْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمَناِت بَِغْرِ َما اْكَتَس�ُبوا َفَقِد  ألخيه اإلنس�ان ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿َوالَّ
َتاًنا َوإِْثاًم ُمبِيًنا ﴿٥8﴾ )االحزاب(، فدلت هذه النصوص القرآنية عىل قيمته من حيث  اْحَتَمُلوا هُبْ

مصدره، وهو اهلل سبحانه وتعاىل. 
) ( ابن تيمية: جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ج3٥، ص400 ؛ ابن قيم اجلوزية: الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، 

مرجع سابق ، ص91. 
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ويرفض اإلس�الم إخضاع اإلنس�ان للتعذيب، حيث يعد ذلك ظلامً وعدوان�ًا، واآليات القرآنية 
ِذيَن  ِ الَّ التي تنهي عن الظلم واعتداء اإلنس�ان عىل غره كثرة، يقول اهلل تعاىل:﴿ َوَقاتُِلوا يِف َس�ِبيِل اهللَّ
َ اَل حُيِبهُّ امْلُْعَتِديَن ﴿190﴾ )البقرة(، ويقول: ﴿َوَمْن أَْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَٰى َعىَل  ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَّ
امِلنَِي  ِ َعىَل الظَّ ِْم أاََل َلْعَنُة اهللَّ ِذيَن َكَذُبوا َعىَلٰ َرهبِّ ُؤاَلِء الَّ ْشَهاُد َهٰ ِْم َوَيُقوُل اأْلَ ئَِك ُيْعَرُضوَن َعىَلٰ َرهبِّ ِ َكِذًبا ُأوَلٰ اهللَّ
﴿18﴾ )هود(، وهذا ال يعني بأي حال من األحوال التسامح والرفق والشفقة باملجرمني، واملفسدين، 
واملعتدي�ن، واخلارج�ني عن الرشيعة والقان�ون، حيث إن هؤالء الفئة من الن�اس قد حددت الرشيعة 
اإلسالمية جزاءهم وعقوبتهم، مقابل ما يرتكبونه من جرم يف حق الفرد واملجتمع؛ ألنه من الطبيعي أن 
الرفق باملجرم يعني القسوة بالطرف املعتدى عليه، ومن يعتد عىل الناس، ويعذهبم سواء أكان ذلك من 

أفراد أم مجاعات أم سلطات فإن رشيعة اهلل تعاقبه وتردعه حتى ال ينترش الفساد يف األرض.

ثانيًا: حتريم التعذيب يف السنة وأدلته 

إن املتأم�ل يف نص�وص الس�نة النبوية جيد أمثلة حي�ة ونصوصًا واقعية تنه�ي عن التعذيب، 
سواء يف السلم أو احلرب، فلقد حرص النبي < عىل احرتام الكرامة اإلنسانية حتى يف احلروب، 

وهنى عليه الصالة والسالم عن التمثيل بالقتىل فال تشوه أجسامهم بعد القتال.
فلقد أمر رسول اهلل < بالاًل أن يدفع اللواء إىل عبدالرمحن بن عوف يف غزوة دومة اجلندل، وقال 
له: »اغزوا مجيعًا يف سبيل اهلل، فقاتلوا من كفر باهلل، ال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا، وال تقتلوا وليداً «)1(.

فالتعذيب والرضب واملعاملة القاس�ية أو غر اإلنس�انة حمظور بنص الش�ارع، ومن ثم فإن 
اإلق�دام علي�ه غر جائز )2(، فالرس�ول < هنى عن التعذي�ب: »إن اهلل تعاىل يع�ذب يوم القيامة 
الذي�ن يعذبون الناس يف الدنيا«)3( ، فالرشيعة اإلس�المية الربانية س�بقت ذلك بنحو أربعة عرش 

قرنًا، لتبني وتفصل بشكل جيل، ال لبس فيه تلك احلقوق ألمة اإلسالم بل للبرشية مجعاء)4(. 
) 1( صحيح مسلم ، رقم احلديث )1731(، راوي احلديث )سليامن بن بريدة عن أبيه(، كتاب اجلهاد والسر، باب 

تأمر اإلمام األمراء عىل البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغرها، ج3، ص ص 13٥6- 13٥7. 
 ) 2( أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم )د.ت(: اخلراج، ط3، بروت، لبنان: دار املعرفة، ص116، 17٥ . 

 ) 3( صحيح مس�لم، مرجع س�ابق، حديث رقم )2613( ، راوي احلديث: هش�ام بن حكيم بن حزام، كتاب الرب 
والصلة واآلداب، باب الوعيد الشديد ملن عذب الناس بغر حق، ج4، ص218 . 

 ) 4( بكر، أمحد )198٥م(: الضمر الديني وحقوق اإلنس�ان، تونس: سلس�لة الدراس�ات اإلس�المية الصادرة عن 
مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتامعية، ص1٥8 ؛ الصالح، عثامن عبدامللك )1983م(: حق األمن 
الفردي يف اإلسالم دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، الكويت: جملة احلقوق، السنة السابعة، العدد الثالث ، سبتمرب، 
ص68؛ رسحان، عبدالعزيز )1984م(: حقوق اإلنسان يف القانون الدويل ، الكويت: جامعة الكويت، ص301.
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فقد ثبت يف الصحيحني أن الرس�ول خطب الن�اس فقال <: »إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا« )1(، فهذا احلديث يدل عىل حتريم األموال والدماء، فال جيوز االعتداء 
عىل يشء منها إال بحق أوجبه الرشع، فاملتهم إن مل يثبت عليه ما يوجب تعذيبه فال جيوز تعذيبه، 
وال جيوز إهدار هذه العصمة الثابتة له بالرشع بمجرد التهمة، وهذه العصمة وهي أن املتهم برئ 

حتى تثبت إدانته.

كام كان النبي < ينهي عن القتل باجلوع والعطش؛ ألن ذلك ليس من تكريم اإلنسانية كام 
اد بن أوس قال: قال رس�ول  هن�ى ع�ن تع�ذيب اجلرحى ورضب الوجوه وتش�ويها، فعن ش�دَّ
اهلل <:  »إن اهلل كتب اإلحس�ان عىل كل يشء، فإذا قتلتم فأحس�نوا القتلة، وإذا ذبحتم أحس�نوا 
الذبح�ة« )2(، إذ لي�س م�ن املروءة االعت�داء عىل الكرامة اإلنس�انية، فالوجه اإلنس�اين هو جممع 
املحاس�ن اإلنس�انية فيجب ع�دم االعتداء علي�ه أو تش�ويه، وهكذا كان حرص اإلس�الم عىل 

تكريم اإلنسانية، وعدم اإلساءة عليها بالتعذيب أو أي وسيلة أخرى غر إنسانية. 

وكانت هناك العديد من املامرس�ات التي أنكرها اإلس�الم أيضًا، ونش�ر يف هذا الصدد إىل 
ق�ول الرس�ول < عن مثل ه�ذه األفعال فق�ال: »كان الرجل فيمن قبلكم حيف�ر له يف األرض، 
ُفيجعل فيه، فيجاء باملنش�ار فيوضع عىل رأس�ه فيش�ق باثنني، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط 
بأمش�اط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، واهلل ليتمن اهلل هذا 
األم�ر، حتى يس�ر الراكب من صنع�اء إىل حرضموت، ال خي�اف إال اهلل، أو الذئ�ب عىل غنمه، 

ولكنكم تستعجلون« )3( .

غ�ر أن بع�ض الفقه�اء قد أج�از إك�راه املتهم املع�روف بالفج�ور كالرسقة مث�اًل حلمله عىل 
االعرتاف، وم�ن ثم أجازوا رضبه، إذا عرف أن املال املرسوق عنده وقد كتمه، وذلك حتى يقر به.

) 1( صحيح مسلم، مرجع سابق، رقم احلديث )1218(، راوي احلديث: جابر بن عبداهلل ، كتاب احلج، باب حجة 
النبي < ، ج2، ص886 وما بعدها .

 ) 2( صحيح مسلم، مرجع سابق، رقم احلديث )19٥٥(، راوي احلديث: )شداد بن أوس(، كتاب الصيد والذبائح، 
باب األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة، ج3، ص1٥48 . 

 )3 ( صحي�ح  البخ�اري، مرجع س�ابق، رقم احلدي�ث )3416(، راوي احلديث: خباب ب�ن األرت، باب عالمات 
النبوة يف اإلسالم، ج3، ص1322 .
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ثالثًا: حتريم التعذيب من مواقف الصحابة وأدلته

إن حياة اإلنس�ان مقدس�ة كحريته، والعكس كذلك، وأن هذين األمرين � احلياة واحلرية � 
عمودان متالزمان، ومطلبان ال غنى عنهام، وبس�قوط أحدمها أو كليهام، تصبح اإلنسانية منتهية 
أو بال معنى، وتس�ود رشيعة الغاب، ويتس�لط طغاة السلطة والثروة عىل الناس، يعتدون عليهم 
يس�تضعفوهنم، ويذبحوهن�م ويس�تعبدوهنم، مما ييئ لألف�راد واجلامعات أن يبغ�ى بعضهام عىل 

بعض، وهذا ما نراه بالفعل حيدث يف املجتمعات املصادرة حريتها. 

اتب�ع الصحابة رض�وان اهلل عليهم املنهج النبوي الكريم يف حتري�م التعذيب، وجتىل ذلك يف 
أقواهل�م وأفعاهلم، ولع�ل الوقائع واخلطب والتوجيهات التي صدرت م�ن اخللفاء والوالة أبلغ 

داللة عىل االقتداء بسنة املصطفى <.

يق�ول عمر ب�ن اخلطاب ريض اهلل عنه : »ليس الرجل أمينًا عىل نفس�ه إذا أجعته، أو أوثقته، 
أو رضبته« )1(.

فإذا أس�قط اإلكراه حكم الكفر، فاألوىل ما س�واه وقال < »رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان 
وم�ا اس�تكرهوا عليه« )2(، حيث ال جيوز يف ظل أحكام الرشيعة اإلس�المية إك�راه املتهم عىل أن 
) 1( الصنع�اين، عبدال�رزاق ب�ن مهام )1421ه�(: املصن�ف، )حتقيق: األزهري، أيمن ن�رص الدين(، ط1، بروت، 

لبنان: دار الكتب العلمية، رقم األثر 19063، ج9، ص487 .
 )2( لقد تتبع ابن حجر العس�قالين طرق إس�ناد هذا احلديث يف تلخيص احلبر فقال: »حديث )رفع عن أمتي اخلطأ 
والنس�يان وما اس�تكرهوا عليه( قال النووي يف الطالق من الروضة يف تعليق الطالق: حديث حسن، وكذا قال 
يف أواخر األربعني له انتهى. رواه بن ماجة وابن حبان والدارقطني والطرباين والبيهقي، واحلاكم يف املس�تدرك 
من حديث األوزاعي واختلف عليه: فقيل عنه عن عطاء عن عبيد بن عمر عن بن عباس بلفظ »إن اهلل وضع«، 
وللحاك�م والدارقطني، والط�رباين جت�اوز، وهذه رواية برش بن بكر ورواه الوليد بن مس�لم عن األوزاعي فلم 
يذكر عبيد بن عمر، قال البيهقي جوده برش بن بكر وقال الطرباين يف األوسط: مل يروه عن األوزاعي يعني جمودا 
إال برش تفرد به الربيع بن سليامن والوليد فيه إسنادان آخران روى عن حممد بن املصفى عنه عن مالك عن نافع 
ع�ن اب�ن عمر، وعن ابن هليعة عن موس�ى ب�ن وردان عن عقبة بن عامر، قال بن أيب حاتم يف العلل: س�ألت أيب 
عنها فقال هذه أحاديث منكرة كأهنا موضوعة، وقال يف موضع آخر منه مل يسمعه األوزاعي من عطاء إنام سمعه 
من رجل مل يس�مه أتوهم أنه عبد اهلل بن عامر األس�لمي، أو إس�امعيل بن مسلم قال وال يصح هذا احلديث وال 
يثبت إس�ناده  وقال عبد اهلل بن أمحد يف العلل: س�ألت أيب عنه فأنكره جدا وقال ليس يروى هذا إال عن احلس�ن 
عن النبي < ونقل اخلالل عن أمحد، قال من زعم أن اخلطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب اهلل وسنة رسول 
اهلل < ، ف�إن اهلل أوج�ب يف قتل النف�س اخلطأ الكفارة يعني من زعم ارتفاعهام ع�ىل العموم يف خطاب الوضع 
والتكليف قال حممد بن نرص يف كتاب االختالف يف باب طالق املكره يروى عن النبي < أنه قال:                =
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يكون ش�اهدًا ضد نفس�ه وذلك باإلدالء بأق�وال تيسء إىل مصلحته، واع�رتاف املتهم الذي يتم 
نتيج�ة لإلك�راه أو التعذيب أو احلبس لفرتة جتاوز ما يقيض ب�ه الرشع ال جيوز أن ينهض دلياًل يف 
اإلثبات، فاالعرتاف يف ظل الرشيعة اإلس�المية عمل إرادي ينس�ب به املتهم إىل نفس�ه ارتكاب 

وقائع معينة، مما تتكون به اجلريمة، ويبطله كل عيب من عيوب اإلرادة يعلق به« )1(.

وق�د ذك�ر العديد من اآلث�ار يف مصنف عبدال�رزاق منها: » عن عبدال�رزاق بن معمر »عن 
الزهري«، قال : »ال جيوز اعرتاف بعد عقوبة يف حد وال غره« ، وعن عبدالرزاق بن سفيان قال: 
» إذا اعرتف برسقة ثم أنكر عند السلطان، فإن نكل ترك، وغرم ما اعرتف به، ومل يقطع أو رسق، 

ثم مات قبل أن يقطع، تؤخذ الرسقة من ماله إذا مل يقم عليه احلد، ومل يذهب املال«. 

وعن عبدالرزاق عن حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميرسة: » أن رجاًل كان مع قوم يتهمون 
هب�وى، فأصب�ح يوم�ًا قتي�اًل، فاهتم به رج�ل من القوم، فأرس�ل إليه عم�ر ب�ن عبدالعزيز، وأمر 
بالس�ياط، فق�ال الرج�ل: أيا املس�لمون، إين واهلل ما قتلت�ه، وإن جلدين ألعرتف�ن، فأمر به عمر 

فاستحلف وخىل سبيله«.
=     )رفع اهلل عن هذه األمة اخلطأ والنسيان وما أكرهوا عليه( إال أنه ليس له إسناد حيتج بمثله. ورواه العقييل يف تارخيه 
من حديث الوليد عن مالك به ورواه البيهقي وقال: قال احلاكم هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك، وقال 
البيهق�ي يف موض�ع آخر ليس بمحفوظ ع�ن مالك، ورواه اخلطيب يف كتاب الرواة عن مالك يف ترمجة س�وادة بن 
إبراهيم عنه وقال سوادة جمهول واخلرب منكر عن مالك. ورواه ابن ماجة من حديث أيب ذر وفيه شهر بن حوشب 
ويف اإلسناد انقطاع أيضًا، ورواه الطرباين من حديث أيب الدرداء ومن حديث ثوبان ويف إسنادمها ضعف، وأصل 
الباب حديث أيب هريرة يف الصحيح من طريق زرارة بن أوىف عنه بلفظ: »إن اهلل جتاوز ألمتي ما حدثت به أنفسها 
ما مل تعمل به أو تكلم به«، ورواه بن ماجة ولفظه عام توسوس به صدورها بدل ما حدثت به أنفسها وزاد يف آخره 
وما استكرهوا عليه" والزيادة هذه أظنها مدرجة كأهنا دخلت عىل هشام بن عامر من حديث يف حديث واهلل أعلم. 
)تنبيه(: تكرر هذا احلديث يف كتب الفقهاء واألصوليني بلفظ، رفع عن أمتي ومل نره هبا يف األحاديث املتقدمة عند 
مجيع من أخرجه، نعم رواه بن عدي يف الكامل من طريق جعفر بن جرس بن فرقد عن أبيه عن احلسن عن أيب بكرة 
رفعه )رفع اهلل عن هذه األمة ثالثًا: اخلطأ والنسيان واألمر يكرهون عليه( وجعفر وأبوه ضعيفان، كذا قال املصنف 
وقد ذكرناه عن حممد بن نرص بلفظه، وقد وجدته يف فوائد أيب القاس�م الفضل بن جعفر التميمي املعروف بأخي 
عاصم حدثنا احلسني بن حممد، حدثنا، حممد بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس 

هبذا ولكن رواه ابن ماجة عن حممد بن مصفى بلفظ )إن اهلل وضع(. 
راجع: ابن حجر، شهاب الدين أمحد )د.ت( : تلخيص احلبر يف ختريج أحاديث الرافعي الكبر، تصحيح وتنسيق والتعليق 

عليه: عبداهلل هاشم اليامين، رقم احلديث )4٥0(، د.ط ، بروت، لبنان: دار املعرفة، ج1، ص ص281 – 283 .
وق�ال عنه األلباين بأنه صحيح بلف�ظ »وضع«. انظر: األلباين، حممد نارص الدي�ن )1402ه�( صحيح اجلامع الصغر   
وزيادته )الفتح الكبر( رقم احلديث )3٥09(، ط3، بروت، لبنان، دمشق، سوريا، املكتب اإلسالمي، ج3، ص 179 .

)1( أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم: كتاب اخلراج، مرجع سابق، ص17٥.
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وعن عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سرين قال: » وهب قوم غالمًا حتى اعرتف 
هلم ببعض ما أرادوا ، ثم أنكر بعد، فخاصموه إىل رشيح، فقال: هو هذا إن شاء اعرتف، ومل جيز 

اعرتافه بالتهديد« )1(.

رابعًا: حتريم التعذيب يف املذاهب الفقهية وأدلته

تدل معظم أقوال أئمة املذاهب األربعة وأصحاهبم، والظاهرية عىل عدم جواز رضب املتهم 
ِ ِمْن َبْعِد  وتعذيبه؛ ألن فيه إكراها عىل اإلقرار، وإقرار املكره ال يصح لقوله تعاىل: ﴿َمْن َكَفَر بِاهللَّ
 ِ ًرا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللَّ َح بِاْلُكْفِر َص�دْ ِكْن َمْن رَشَ إِياَمنِ�ِه إاِلَّ َم�نْ ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِ�نٌّ بِاإْلِياَمِن َوَلٰ

ْم َعَذاٌب َعِظيٌم ﴿106﴾ )النحل(.  َوهَلُ
ومما جاء يف أقوال الفقهاء :

 جاء يف املبسوط)2(: » ولو أن قاضيًا أكره رجاًل بتهديد رضب أو حبس أو قيد حتى يقر عىل 
نفس�ه بحد أو قصاص كان اإلقرار باطاًل؛ ألن اإلقرار متمثل بني الصدق والكذب، وإنام يكون 
حج�ة إذا ترجح جانب الصدق عىل جانب الك�ذب، والتهديد بالرضب واحلبس يمنع رجحان 
الص�دق عىل م�ا قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه:»ليس الرجل أمينًا عىل نفس�ه إذا أجعته أو 

أوثقته أو رضبته« )3(.
قال الطرابليس: »وأما لو أكرهته عىل اإلقرار بحد أو قصاص فال جيوز«)4(.

»وذكر ابن الشحنة يف كتابه أنه : » إذا كان الرجل من األرشاف أو من األجالء أو من كرباء العلامء 
أو الرؤساء، بحيث يستنكف عن رضب سوط أو حبس ساعة مل جيز إقراره؛ ألن مثل هذا الرجل يؤثر 
ألف درهم عىل ما يلحق به من اهلوان هبذا القدر من احلبس والقيد فكان مكرهًا، وكذا اإلقرار حجة 

لرتجح جانب الصدق فيه عىل جانب الكذب، وعند اإلكراه حيتمل أنه يكذب لدفع املرضة« )٥(.
) 1( راجع الصنعاين يف املصنف، مرجع سابق، أرقام اآلثار )190٥7(، )190٥8(، )190٥9(، )19060(، ج9، 

ص486 وما بعدها. 
 ) 2( الرسخيس: املبسوط، مرجع سابق، ج24، ص70 .

 ) 3( الصنعاين: املصنف، مرجع سابق، رقم األثر )19063(، ج9، ص487 .
 )4 ( الطرابليس،: معني احلكام ، مرجع سابق،  ص17.

 )٥ ( ابن الش�حنة احلنفي، أبو الوليد إبراهيم بن أيب اليمن حممد بن أيب الفضل )1393ه�(: لس�ان احلكام يف معرفة 
األح�كام ، ط3، مطبع�ة مصطفى البايب احللبي، مطبوع يف جملد واحد م�ع كتاب معني احلكام للطرابليس ، ص 

ص311 ، 313.
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ويف البدائع: » اإلكراه يمنع صحة اإلقرار، سواء كان املقر به مما حيتمل الفسخ أو ال حيتمل، 
وسواء كان مما يسقط بالشبهات كاحلدود والقصاص أو ال «.

ويرى الكاس�اين أن إخالء س�بيل املتهم الذي أكره عىل اإلقرار)األول(، ثم قبض عليه مرة 
أخ�رى ال يص�ح إق�راره الث�اين طاملا كان حتت ب�رص من أكره�ه أواًل إذ يقول: »ول�و أكرهه عىل 
اإلقرار بذلك )كاحلدود والقصاص( � ثم خىل سبيله فهذا عىل وجهني: إما أن يتوارى عن برص 
املك�ره حين�ام خىل س�بيله، وإما أن ال يتوارى عن برصه حتى بعث من أخ�ذه ورده إليه. فإن كان 
توارى عن برصه، ثم أخذه فأقر إقرارًا مس�تأنفًا جاز إقراره؛ ألنه ملا خىل س�بيله حتى توارى عن 
ب�رصه، فق�د زال اإلكراه عنه، فإذا أقّر به من غر إكراه جديد فقد أقّر طائعًا فصح إقراره؛ ألنه ملا 
خىل س�بيله حتى توارى عن برصه بعد حتى رده إليه، فأقّر به من غر إكراه جديد فقد أقّر طائعًا 
فصح، وإن كان مل يتوار عن برصه بعد حتى رده إليه، فأقّر به من غر جتديد اإلكراه مل يصح؛ ألنه 

ملا مل يتوار عن برصه فهو عىل اإلكراه األول« )1(.

» ول�و أكرهه ع�ىل اإلقرار بالقصاص فأقر به، فقتله حيثام أقر به م�ن غر بينة، فإن كان املقر 
معروفًا بالدعار يدرأ عنه القصاص استحسانا، وإن مل يكن معروفًا هبا جيب القصاص«)2(.

ومل يفِت اإلمام مالك بجواز الرضب بالتهمة، فقد جاء يف املدونة، قال سحنون: » قلت: أرأيت 
إذا أقر بيشء من احلدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الرضب أو السجن أيقام عليه احلد أم ال يف 
قول مالك؟ قال مالك: من أقر بعد التهديد أقيل، فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والرضب هتديد 
عندي كله، وأرى أن يقال: قلت: والوعيد والتهديد عند مالك بمنزلة الس�جن والرضب؟ قال: قد 
أخربتك بقوله يف التهديد، فام سألت عنه عندي مثله، قال: أرأيت إن أقر بعد القيد والرضب، ثم ثبت 
عىل إقراره أيقيم عليه مالك احلد، إنام كان أصل إقراره غر جائز عليه؟ مل أسمع من مالك يف هذا إال 
ما أخربتك أنه قال: يقال، وأنا أرى أنه ما كان من إقراره بعد أمن من عقوبة يعرف ذلك، فأرى أن يقام 
عليه احلد، أو خيرب بأمر يعرف به وجه صدق مما أقر به وأعني، وإال مل أر أن يقطع؛ ألن الذي كان من 

إقراره أول مرة قد انقطع، وهذا كأنه إقرار حادث، بل هو إقرار حادث)3(. 
)1( املرجع السابق، ص312.
 )2( املرجع السابق، ص312.

 )3( ابن سعيد، سحنون : املدونة ، مرجع سابق، املجلد الثاين، ج16، ، ص93.
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فواض�ح أن مال�كًا ال يقر التهديد والرضب، وال يعترب اإلقرار معه، حتى مع قيام قرينة تدل 
ع�ىل صحت�ه- كام جاء يف غر كتاب عند املالكي�ة- كأن خيرج املتهم الرسقة التي اهتم هبا، أو يدل 
عليه�ا، أو خي�رج القتي�ل الذي رم�ى بقتله، أو يدل عىل م�كان وضع املال عنده جربًا أو خلس�ة، 

ونحو ذلك من االحتامالت، وهذا قول أكثر العلامء. 
ووردت نصوص يف املذهب الشافعي عىل أنه ال جيوز رضب املتهم ليقر، ولكن ذكر بعضهم 
أن�ه إذا رضب املته�م ليص�دق يف القضي�ة فأقر حال ال�رضب أو بعده فإقراره صحي�ح، وال يعترب 
مكرهًا؛ ألن املكره من أكره عىل يشء واحد، وال ينحرص النطق يف االعرتاف، ولكن أصحاب هذا 

الرأي يكرهون مع هذا أن يلزم املقر بإقراره، حتى يراجع، ويقر ثانية من غر هتديد وال رضب. 
ق�ال املصن�ف: وقبول اإلق�رار حال الرضب مش�كل؛ ألنه قري�ب من املك�ره، ولكنه ليس 
مكره�ًا، وعلل�ه ب�ام مر، ث�م قال: وقب�ول إقراره بع�د الرضب فيه نظ�ر إن غلب ع�ىل ظنه إعادة 
الرضب إن مل يقّر، وقال األذرعي: الوالة يف هذا الزمان يأتيهم من يتهم برسقة أو قتل أو نحومها 
فيرضبونه ليقّر باحلق، وُيراد بذلك اإلقرار بام ادعاه خصمه، والصواب أن هذا إكراه، س�واء أقّر 

يف حال رضبه أم بعد)1(. 
يقول املاوردي: » فإن رضب مل يكن إلقراره حتت الرضب حكم« )2(.

والراجح عند احلنابلة أن املدعى عليه إذا أقر بيشء جمهول طولب بتفسر، فإن أيب حبس حتى 
يف�رس لئ�ال يضيع حق املقر له، وهذا القول أيضًا عند الش�افعية)3(، ون�ص ابن حزم عىل أنه ال حيل 
تعذيب املتهم، وال يعترب إقراره حتت التهديد إال إذا استضاف إىل اإلقرار أمرًا يتحقق به يقينًا صحة 
ما أقر به، وللمستحسن مع ذلك حق القود عىل من رضبه سلطانًا كان أو غره؛ ألنه رضبه ظاملًا له 
دون أن جيب عليه رضب، وهو عدوان، وقد قال اهلل تعاىل: َفَمِن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل 
َ َمَع امْلُتَِّقنَي ﴿194﴾ )البقرة( ، وهكذا يرى اإلمام ابن  َ َواْعَلُموا َأنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ َما اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم َواتَّ

حزم أن اهلل عز وجل حرم رضب املسلم إال بحق أوجبه القرآن أو السنة الثابتة)4(.
)1( الرشبيني، شمس الدين حممد بن اخلطيب )1419ه�(: مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج،)تعليق: الشافعي، 

جوييل ، إرشاف: العطار، صدقي(، بروت، لبنان: دار الفكر، ج2، ص ص 236-23٥ .
 )2( املاوردي: األحكام السلطانية، مرجع سابق، ج2، ص4٥2 .

 )3( اب�ن قدام�ة، ، موف�ق الدي�ن حمم�د عبداهلل بن أمح�د املق�ديس )1992ه�( املغن�ي: )حتقيق: الرتك�ي، عبداهلل بن 
عبداملحسن ؛ احللو، عبدالفتاح( ، ط2، القاهرة، مرص: هجر للطباعة والنرش، ج7، ص303. 

 )4( اب�ن ح�زم، أب�و حممد بن أمحد بن س�عيد )1402ه�(: املحىل رشح املجيل، )حتقيق: ش�اكر، أمح�د حممد( ، ط2، 
بروت، لبنان، دار إحياء الرتاث العريب، ج13، ص ص 22- 23 . 
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وذكر أن اإلكراه يتحقق يف كل ما كان رضرًا يف جسم أو مال، أو توعد به املرء يف ابنه أو أبيه، 
أو أهله أو أخيه املس�لم لقوله <: »املس�لم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه«)1(، وعن رشيح أنه 

قال: »السجن كره، والوعيد كره، والقيد كره، والرضب كره«)2(.

ومن جانب آخر، فتحريم القس�وة والتعذيب مع املتهمني � أيًا كانت جس�امة جرمهم � هو 
ال�ذي يتف�ق مع روح مقاصد الرشيعة اإلس�المية التي حتفظ للن�اس كرامتهم، وال ختول لرجال 

السلطة العامة املساس هبا مطلقًا إال وفق النظام العقايب اإلسالمي.

3 . 1 . 3  مناقشة املؤيدين لرضب املتهم والرأي املختار

أواًل : مناقشة املجيزين لرضب املتهم 

1 �  املستند النبوي للفقهاء الذين أقروا رضب املتهم، هو ما ورد يف سنن البيهقي » فدفعه رسول 
اهلل < إىل الزب�ر فمس�ه بع�ذاب« ، وه�ذه الزيادة مل ت�رد يف رواية أيب داود أو كتب الس�نن، 
وأيض�ًا جي�اب بأن هذه احلادثة وقعت مع اليهود ويف ظروف حرب، وال تصلح ش�اهدًا عىل 

ما نحن فيه)3(. 

2 �  ت�م تتب�ع أقوال اإلمام مالك، ومل يرد فيه قول برضب املتهم، بل عىل العكس مل يؤيد التحايل 
عىل املتهم، أو غش�ه، أو خداعه ليقّر، يقول الزرقاين« وكره مالك أن يقول الس�لطان للمتهم 

أخربين، ولك األمان؛ ألنه خديعة«)4( .

)1( صحي�ح مس�لم، مرجع س�ابق، رق�م احلدي�ث )2٥80(، راوي احلديث : قتيبة بن س�عيد، كت�اب الرب والصلة 
واآلداب، باب حتريم الظلم ، ج4، ص1996 . 

 )2( ابن حزم، أبو حممد بن أمحد بن سعيد: املحىل رشح املجىل، مرجع سابق، ج13، ص23 ؛ كذلك انظر: الصنعاين: 
املصنف، مرجع سابق ، رقم األثر )19062(، ج9، ص487.   

 )3( انظ�ر: تعلي�ق املحقق محد الكبييس عىل ش�فاء الغليل للغزايل، ص229، مع مالحظ�ة أن اإلمام الغزايل مل يقطع 
برأي قاطع، وقال يف هناية حديثه عن هذه املس�ألة: »هذه املس�ألة حمل االجتهاد«؛ انظر: الغزايل، حممد بن حممد 
الط�ويس )1390ه�(: ش�فاء الغلي�ل، )حتقيق: الكبي�يس، أمحد(، بغ�داد، العراق: مطبعة اإلرش�اد، ص234، 

وأصل التحقيق رسالة دكتوراه يف الرشيعة اإلسالمية، كلية الرشيعة والقانون، جامعة األزهر، سنة 1969م.
 )4( انظ�ر: الزرق�اين، عبدالباقي الزرقاين )د.ت(: رشح الزرقاين عىل خمترص خليل، بروت، لبنان: دار الفكر، ج8، 

ص106 .
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3 �  ناقش الغزايل الدليل العقيل املستند عليه يف جواز التعذيب بقوله: »هذه املصلحة غر معمول 
هب�ا عندن�ا، وليس ألنن�ا ال نرى إتباع املصالح؛ ولكن ألهنا ال تس�لم ع�ن املعارضة ملصلحة 
تقابله�ا، فإن األم�وال والنفوس معصومة، وعصمتها تقتيض الص�ون عن الضياع، وإن من 
عصم�ة النفوس أن ال يعاقب إال ج�ان، وأن اجلناية تثبت باحلجة، وإذا انتفت احلجة انتفت 
اجلناية، وإذا انتفت اجلناية اس�تحالت العقوبة، فكان يف املعرب إليه نوع آخر من الفس�اد، فإن 

املأخوذ بالرسقة قد يكون بريئًا عن اجلناية« )1(.

4 �  م�ن جان�ب آخ�ر ربط بع�ض الفقه�اء رضب املتهم ب�أن هذا من قبي�ل السياس�ة، ويرجع يف 
إقراره لعرف كل بلد، حيث يقول ابن فرحون : »وأعلم أن الواليات ختتلف بحس�ب العرف 
واالصطالح.. وكالم ابن سهل وغرمها من أصحابنا مبنى عىل عرف بالد األندلس يف والية 
القض�اء، فإن كان�ت والية القضاء يف قطر آخر متنع من تعاطي هذه السياس�ات نصًا أو عرفًا، 
فلي�س للق�ايض تعاطي ذلك، وإال فل�ه أن يفعل ذلك، ألي دعوى رشعي�ة حكمها االختبار 
باحلب�س والرضب، فيس�وغ له احلكم فيها كغرها من احلكوم�ات«)2( ، والذي يرتجح أن من 
تبنى رضب املتهم من احلنابلة � كابن تيمية وابن القيم � قد راعى جانب السياس�ة الرشعية يف 
ذل�ك الوق�ت، وإن كان خالف تعام�ل الصحابة مع اجلنايات يف العصور اإلس�المية األوىل، 
وخالف توجه األمم املتحرضة يف العرص احلارض)3(، كذلك فام أقره بعض الفقهاء يف العصور 
املتقدمة كان وفق ضوابط رشعية دقيقة، وكان التعامل مع احلاالت اجلنائية يتم بناء عىل املنهج 
العق�ايب بدقة س�واء يف اإلج�راءات، أو يف التنفيذ، وهذا ما ال يتم تطبيق�ه يف العصور الراهنة، 
ولنا أن نتصور احلال لو سمح بالرضب يف العرص احلارض فكم نفس ستزهق، وكم من عضو 
سيتلف، وكم من أرسة ستنتهك حرماهتا، وبالتايل فإن إبطال إقرار املكره يف الرشيعة اإلسالمية 

بني عىل مصلحة املجتمع.

)1( انظ�ر: ش�فاء الغلي�ل، مرجع س�ابق، ص228 وما بعدها؛ الغزايل، أب�و حامد )1324ه�(: املس�تصفي، بغداد، 
العراق: مكتبة املثنى، مرص : مطبعة األمرية، ج1، ص297 . 

 )2( ابن فرحون: تبرصة احلكام ، مرجع سابق، ج2، ص131 .
 )3( راج�ع فت�اوى دار اإلفت�اء املرصي�ة باألزهر منذ ع�ام 1312ه� بجانب جلن�ة الفتوى باألزه�ر، املجلس األعىل 

للشؤون اإلسالمية، القاهرة، الفتوى رقم )12٥( عام 1997م.
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٥ �  م�ا أورد بع�ض الفقه�اء برضب املته�م املعروف بالفج�ور وارتكاب املع�ايص، فنحن أمام 
مشكلة تتمثل باملعاير املطلوب توفرها لكي يصبح الشخص املتهم معروفًا بالفجور، وهبذا 
ق�ال اإلمام الغزايل »ف�إن قيل: إن التهمة تثبت بكونه معروف�ًا بالرسقة، وبام يعرف من حاله 
يف ال�رتداد ع�ىل املوضع الذي جرت فيه الرسقة قبل ذلك الوق�ت أو بعده، أو ما جيري جمراه 
من املخايل. فنقول : يستحيل اهلجوم عىل عقوبته بالرسقة السابقة: التي عرف هبا، وعوقب 
عليها، ويس�تحيل أن يعاقب بام يتوهم عليه: من هذه الرسقة املدعاة، فليس من رضورة كل 
من رسق ش�يئًا، أنه يرسق أمثاله، وإن كان من رضورته: فالزجر بالقطع عن الرسقة، رشع: 
ك�ي ال ي�رسق ثانيًا بع�د ما قطعت يمينه، ففي�ه أكمل مقنع يف الزج�ر. فللهجوم عىل عقوبته 
تعرض حلقه الناجز، بالتفويت ألمر موهوم، ويعتضد هذا بأمر، وهو أن اجلنايات قد كثرت 
يف عه�د الصحاب�ة من الرسق�ة وغرها، ومل ينقل عنه�م قط إال احلكم باإلق�رار واحلجة، أو 

باليمني، فأما العقوبة بالتهمة فلم يرص إليه منهم يشء مع كثرة الوقوع)1(. 
6 �  ي�رد ع�ىل من ق�ال بجواز تعذيب املته�م املعروف بالفجور مس�تندين إىل تعذي�ب الزبر بن 
الع�وام ريض اهلل عن�ه ، البن أيب احلقيق بأمر رس�ول اهلل <، فإن ه�ذا حالة رضب املتهم يف 
حالة حرب، وبعد نقض العهد، وكانت بأمر ويل األمر وهو رسول اهلل <، ومل يكن بترصف 
فردي للزبر التي ذكرها ابن تيمية وابن القيم، كام حيدث اآلن من انتهاكات رجال الرشطة، 
وممارستهم للتعذيب بصورة يومية ومشينة، وأيضًا فالقصة جتيل واقعة حمتملة، وواقعة احلال 

الفعلية املحتملة ال تفيد عموم احلكم.

ثانيًا: الرأي املختار

يف مقام املوازنة بني اآلراء الس�ابقة، نؤيد الرأي القائل بعدم رضب املتهم، وإن كان معروفًا 
بالفساد أو ما يطلق عليه أمنيًا ذوي السجل اإلجرامي لألسباب واملربرات التالية:

َثَنا َأُبو ُأَساَمَة َعْن ِهَشاٍم َعْن َأبِيِه َقاَل َمرَّ ِهَشاُم ْبُن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َعىَل  1 �  لثبوت حديث: ُكَرْيٍب »َحدَّ
ْزَيِة، َفَقاَل:  ْم َقاُلوا ُحبُِسوا يِف اجْلِ ْمِس، َفَقاَل: َما َشْأهُنُ اِم، َقْد ُأِقيُموا يِف الشَّ ُأَناٍس ِمَن اأَلْنَباِط بِالشَّ
ْنَيا«)2(.  ُبوَن النَّاَس يِف الدهُّ ِذيَن ُيَعذِّ ُب الَّ َ ُيَعذِّ ِ < َيُقوُل: »إِنَّ اهللَّ ِهَشاٌم َأْشَهُد َلَسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ

)1( الغزايل، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص231. 
 )2( احلديث سبق خترجيه ، ص 144.
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فه�ذا احلديث رصيح يف هني وزجر الرس�ول < عن تعذيب الناس، س�واء كانوا بريئني أو   
متهمني، فكلمة )الناس( عامة تشمل كل الناس، بدليل أن الصحايب هشام بن حكيم استنكر 
أن يعاقب الوايل هؤالء الفالحني من أهل الكتاب يف الشمس؛ إلجبارهم عىل دفع اجلزية.. 
ومل يسأل هشام بن حكيم هل هم من أرباب السوابق أو من املامطلني يف دفع اجلزية؟ فبمجرد 
أن رآهم س�أل عن ش�أهنم، واستنكر أن حيبسوا هكذا يف الش�مس، واعترب أن ذلك نوعًا من 
التعذيب غر اجلائز رشعا، فقال: عىل الفور بصيغة اجلزم أشهد أين لسمعت رسول اهلل  <  

يقول إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا.
2 �  االستش�هاد بحدي�ث عب�د اهلل بن عم�ر- ريض اهلل عنهام- الذي ذكر فيه قصة أمر الرس�ول 
للزبر بتعذيب عم حيي بن أخطب، تبني لنا أن الرواية مل تذكر إال يف سنن البيهقي، مما يتبني 
هن�ي الرس�ول عن تعذيب الناس حتى ولو يف هتم�ة، ومل يثبت أنه عذب أو رضب أحدًا ليقر 
أمام�ه يف هتمة، وعىل افرتاض صحة رواي�ة عبد اهلل بن عمر- ريض اهلل عنهام- التي تفرد هبا 
البيهقي عن ابن إس�حاق، فإن هذا األمر قيل يف زمن حرب، وهو اس�تثناء ال جيوز أن يتخذ 

قاعدة يف رضب أي متهم، وإن كان من أرباب السوابق.
3 �   مما يؤيد ويرجح الرأي بعدم جواز تعذيب املتهم أن أئمة املذاهب مل يرد منهم روايات تؤيد جواز 
التعذيب، وإنام كان من اجتهاد لبعض شيوخ املذهب، حتى أن بعضًا منهم ندم عىل فتواه، ومن ذلك 

احلسن بن زياد من أئمة احلنفية، وهذا ما أكده الرسخيس أثناء عرضه ملقولة احلسن بن زياد )1(.
4 � ويؤكد هذا املبدأ سامحة الرشيعة اإلسالمية بعدم تعذيب األسر وإكراههم، فقد كفل اإلسالم 
لألسر ذلك وحفظه من األذى، وحيض اإلسالم عىل إطعامه وسقيه، ويوفر له املأوى املناسب، 

وحتريم تعذيب األرسى يشمل عدم تعذيب اجلرحى منهم بطريق األوىل )2(.
وأمجل ما يف هذه الرشيعة من إنس�انيات يتمثل يف عدم إكراه األس�ر للحصول عىل معلومات   
من العدو، قيل ملالك: » أيعذب األس�ر إن ُرجي أن يدل عىل عورة العدو؟ قال : ما س�معت 

بذلك«)3(.
 )1( انظر: الرسخيس: املبسوط، مرجع سابق، ج24، ص70

 )2( راجع صحيح مسلم ، كتاب اجلهاد والسر، باب غزوة بدر، رقم احلديث )1779( ، ج3، ص1403 .
 )3( امل�واق، حمم�د بن يوس�ف)1398ه�(: التاج واألكلي�ل: رشح خمترص خليل، ط2، ب�روت ، لبنان: دار الفكر، 

كتاب اجلهاد، حكم االستعانة باملرشكني ، ج3، ص3٥3 . 
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وهذا يدل عىل أن اإلسالم راعى املعاملة احلسنة لألسر، وأن ال ُيْظلَم أحد منهم يف نفس أو   
مال أو أهل، وهو من رفع س�الحه يف وجه املس�لم، فكيف بالش�خص املسلم الذي زلت به 

اخلطيئة، فارتكب جرمًا، فذلك من باب أوىل.
٥ �  أخرًا من الفقهاء املعارصين من أيد عدم اإلقرار الناجم عن اإلكراه، وعّده باطاًل، وأن أي 

اعرتاف متحصاًل عن إكراه فحكمه البطالن)1(.

وم�ن ث�م، فإننا نؤيد عدم رضب املته�م حتى وإن كان من أرباب الس�وابق، فرغم أن هناك 
صنف�ًا م�ن املتهم�ني من ذوي الس�وابق واملس�جلني بأهنم خطري�ن ، إال أن التعذي�ب جيب عدم 
االلتج�اء إلي�ه إطالقًا، فاملذنب الذي تعود عىل األمل ق�د حيتمله يف جتلد وتفرتض براءته، يف حني 
ُيْك�ِره األمل بريئ�ًا مرهف األعصاب عىل االعرتاف بأي يشء، فيحكم بأنه مذنب« كام أن التعويل 
ع�ىل إق�رار املتهم املكره قد يس�ول لبعض ضعاف النف�وس من رجال الرشط�ة، واملخابرات أن 
يلجأوا إىل وس�ائل لتعذي�ب املتهم، حتى يقر باملعلومات التي يريده�ا ضابط األمن. لذلك فإن 
إعامل مبدأ س�د الذرائع رضوري يف إبطال أي إق�رار يصدر عن املتهم نتيجة اإلكراه؛ ألن الغاية 

ال تربر الوسيلة، وال يبنى صحيح عىل باطل.

)1( راجع: عوض، حممد عوض )1979م(: حقوق املش�تبه فيه يف مرحلة التحقيق يف الفقه الرشعي، املجلة العربية 
للدفاع االجتامعي، العدد العارش، ص120 . 
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3 . 2 مصادر حظر التعذيب يف القانون الدويل 
3 . 2 . 1  حظر التعذيب يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

الفرع األول: املصادر القانونية األولية حلظر التعذيب
أواًل: العرف كمصدر للحظر )1(

الع�رف الدويل ه�و اعتياد أش�خاص القانون ال�دويل عىل ترصف معني يف ص�ورة عمل أو 
امتناع عن عمل، وثبوت االعتقاد بإلزامية هذا الترصف، أي يلزم توفر السلوك املتواتر واملتتابع، 

وتوفر عنرص آخر، وهو إلزامية الترصف لوجود العرف الدويل. 

وق�د كان الع�رف يمث�ل املصدر األس�ايس لقواعد القانون ال�دويل، وبس�بب التطور الذي 
ح�دث يف مي�دان العالقات الدولي�ة، تراجع دور العرف أمام دور كل م�ن املعاهدات وقرارات 

املنظامت الدولية )2(.

فالطبيع�ة املطلق�ة حلظر التعذيب بموجب أح�كام االتفاقيات الدولية، ق�د تعززت بعد أن 
حظي�ت باملرتبة الرفيعة كقاعدة قطعية بموجب القان�ون العريف الدويل، ومرتبة القاعدة القطعية 
تتضمن الطبيعة األساسية واالستباقية لاللتزام باحلظر، والتي هي بكلامت حمكمة العدل الدولية 
»غ�ر قابلة للنكوص« )3(، وهناك عدد هائل من اهليئات الدولية التي تعرتف بأن حلظر التعذيب 

)1( انظر يف ش�أن دراس�ة العرف: العناين، إبراهيم حممد )1990م(: القانون الدويل العام، ص19؛ الش�افعي، حممد 
بشر )1971م(: القانون الدويل العام يف السلم واحلرب، اإلسكندرية، مرص، ص6٥ ؛ الدقاق، حممد السعيد: 
القان�ون ال�دويل، مرجع س�ابق، ص16٥؛ عبداحلمي�د، حممد س�امي)1974م(: أصول القان�ون الدويل،ط2، 
اإلس�كندرية، مرص: مؤسسة شباب اجلامعة، ص14٥؛ ش�هاب، مفيد )1980م(: القانون الدويل العام، ط2، 

القاهرة، مرص: دار النهضة العربية، ص70؛ وانظر يف مبادئ القانون الدويل العام )1919( ، بدون نارش.
 Barberis (J.A):Reflexions sur la coatume international , A.F.D.I.199.P.9 . sur (S): La coutume 

in juris classeur D,I,1989,fascicule.13

 )2( جوي�يل، س�عيد س�امل )2003م(: املدخل لدراس�ة القانون الدويل اإلنس�اين، ط1، القاهرة، م�رص: دار النهضة 
العربية، ص18٥.

 )3( الرأي االستش�اري ملحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية إلقامة س�ور يف األرايض الفلسطينية املحتلة، 
القائم�ة العام�ة رق�م 131، حمكمة الع�دل الدولي�ة )2004/7/9م(، انظر أيض�ًا امل�ادة ٥ )3( مفهوم »عرف 

قطعي«. 
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مرتب�ة القاع�دة القطعية )1(، ويفرض حظر التعذيب � أيضًا � التزامات ترسي عىل اجلميع، فلكل 

دولة مصلحة قانونية يف أداء مثل هذه االلتزامات التي تدين هبا للمجتمع الدويل ككل )2(.

إن التبع�ة األساس�ية للمرتبة الرفيعة للحظر بوصفه عرفًا يمثل قاع�دة قطعية، هي أن املبدأ 

أو القاع�دة ال يمك�ن انتقاصها من جانب الدول من خ�الل أي قوانني أو اتفاقيات ال حتمل قوة 

العرف نفسها )3(، وهكذا ال يمكن صياغة اتفاقية، أو سن قانون يتعارض مع عرف قاعدة قطعية، 

وال جيوز ألي ممارس�ة أو فعل يكون مناقضًا لعرف قاعدة قطعية أن » يكتس�ب رشعية بوس�ائل 

اإلذعان أو الس�كوت أو االعرتاف« ، وبالتايل ف�إن أي عرف يتعارض مع مثل هذا احلكم يعترب 

باطاًل )4(،  ويس�تتبع ذلك أن أي تفس�ر اللتزامات اتفاقية ال يتس�ق مع احلظر املطلق للتعذيب، 

يعترب عديم الصالحية يف القانون الدويل. 

إن حقيقة اعتبار حظر التعذيب قاعدة قطعية، وأنه يقود اللتزام يرسي عىل اجلميع، يتضمن 

أيض�ًا تبعات هامة بموجب املبادئ األساس�ية ملس�ئولية الدولة، والتي تن�ص عىل املصالح، ويف 

)1( انظ�ر: كمث�ال التقري�ر األول للمق�رر اخل�اص ملناهض�ة التعذي�ب )الس�يد. كوجيامن�ز( )1986م( وثيقة األمم 
املتحدة E/CN.4/15,&.3 أحكام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغس�الفيا السابقة IT6021 )1998/11/16م(
الس�ابقة  ليوغس�الفيا  الدولي�ة  اجلنائي�ة  للمحكم�ة  التابع�ة  املحاكم�ة  دائ�رة  كون�ازاك  ض�د  الع�ام  املدع�ي 
IT/21/96)1998/11/16م( املدع�ي الع�ام ضد فوروندزجيا،دائرة املحاكم�ة التابعة للمحكمة اجلنائية 
الدولي�ة ليوغس�الفيا الس�ابقة T/1/171-IT95-1 )1998/12/10م( العدس�اين ض�د اململك�ة املتح�دة رقم 

63/3٥/97 املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان 2001/11/21م .
 )2( تقارير حمكمة العدل الدولية : رشكة برشلونة للسحب واإلضاءة والطاقة املحدودة ، الطور الثاين )33&1970( 
قضي�ة تتعل�ق بتيمور الرشقي�ة )29&1995( قضية تتعل�ق بتطبيق اتفاقية من�ع ومعاقبة جريمة اإلب�ادة اجلامعية 
 ILC Draft( انظر أيضًا املواد 40 من مواد مسودة مفوضية القانون الدويل حول مسئولية الدولة )31&1996(
articles( والتعليق عىل مواد املسودة، انظر: قضية املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة املدعي العام ضد 
فوروندزجيا، دائرة حماكمة املخصصة اجلنائية الدولية ليوغس�الفيا السابقة، T/IT/171-1 )1998/12/10م( 
مفوضية الدول األمريكية حلقوق اإلنس�ان، تقرير حول اإلرهاب وحقوق اإلنس�ان )155 &2000 ( والتعليق 

العام رقم 2831  .
)3( انظ�ر: امل�ادة ٥3 م�ن اتفاقي�ة فيينا حول قان�ون املعاهدات لعام 1969م؛ انظ�ر أيضًا: املحكم�ة اجلنائية الدولية 
ليوغس�الفيا الس�ابقة بش�أن فوروندزجيا، دائرة املحاكمة التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغس�الفيا السابقة 

T (10/171-IT-95-1998/12/1م( && 153-145  .
 (4) Jennings and watts, oppenheim,s International law (vol.1.ninthed) & (1996) see also article 

53 vienna convention
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بع�ض األحي�ان التزام كل الدول يف من�ع التعذيب وغره من رضوب س�وء املعاملة للعمل عىل 
إهنائه، وليس لدعمه أو إىل التبني أو االعرتاف بأعامل خترق احلظر )1(.

وحيت�ل الع�رف الدويل أمهي�ة يف القانون الدويل، الس�يام القانون الدويل اإلنس�اين، ففي عام 
1874م، انعقد يف بروكسل مؤمتر دويل دعت إليه احلكومة السويرسية، واعتمد اإلعالن الدويل 
بشأن قوانني احلرب وأعرافها )2(، وهو وثيقة تضمنت أحكامًا كثرة من أجل جعل احلرب الربية 

أكثر إنسانية، وأصبح بعد ذلك أحد املصادر التفاقية الهاي عام 1899م.
وقد تضمنت ديباجة هذه االتفاقية اإلشارة إىل العرف باعتباره أحد مصادر القانون الدويل 
اإلنس�اين » إىل ح�ني أن يتيرس إصدار تقنني أكث�ر اكتاماًل لقوانني احلرب، فإن األطراف الس�امية 
املتعاقدة، ترى من املناس�ب أن تعلن أنه يف احل�االت التي ال تغطيها اللوائح املعتمدة منها، يبقى 
السكان واملحاربون حتت محاية سلطان، ومبادئ القانون الدويل املستمدة من العرف املستقر بني 

الدول املتمدينة، ومن مبادئ اإلنسانية وبام يمليه الضمر العام« . 
وقد تكرر هذا النص مع بعض التوسع يف اتفاقية الهاي الرابعة لعام 1907م، ويف الربوتوكول 
اإلضايف لعام 1977م، الذي نص عىل مكانة العرف الدويل بني مصادر القانون الدويل اإلنس�اين، 
وذل�ك يف الفق�رة الثانية م�ن املادة األوىل التي نصه�ا: » يظل املدنيون واملقاتل�ون يف احلاالت التي 
ال ين�ص عليه�ا يف هذا امللحق)الربوتوكول(، أو أي اتفاق دويل آخر، حتت محاية وس�لطان مبادئ 

القانون الدويل، كام استقر هبا العرف، ومبادئ اإلنسانية، وما يمليه الضمر العام« .
ويف الرأي الصادر من حمكمة العدل الدولية يف ش�أن مرشوعية اس�تخدام األسلحة النووية 
أو اس�تخدامها لعام 1996م، أكدت املحكمة أن كثرًا جدًا من قواعد القانون الدويل اإلنس�اين 
يع�د جوهري�ًا إىل احل�د الذي يوجب ع�ىل مجيع الدول احرتامها، س�واء أكان�ت قد صدقت عىل 
االتفاقي�ات الت�ي تتضم�ن ه�ذه القواعد أم مل تص�دق عليها، مس�تندة يف ذل�ك إىل وصفها هلذه 

القواعد بأهنا » قواعد للقانون الدويل العريف التي ال جيوز انتهاك حرمتها« )3(.
 )1( انظر: مواد مسودة مفوضية القانون الدويل )40-41( حول القاعدة القطعية واملواد 42، و48، عام يرسي عىل اجلميع، 
انظ�ر أيض�ًا: الرأي االستش�اري ملحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لبناء س�ور يف األرايض الفلس�طينية  
املحتلة، القائمة العامة رقم 131، حمكمة العدل الدولية )2004/7/9م( & 159 ، فيام يتعلق بطبيعة التزامات ما يرسي 

عىل اجلميع التي تتبع من العهد الدويل باحلقوق املدنية والسياسية ، انظر التعلق العام رقم 2&31 . 
(2) Schindler D., and Toman J.( 1938), the law of armed conflicts, 3rd  ed. Mrtinus nijhof 

publishers, ,p.25.
)3( انظر: تقرير حمكمة العدل الدولية لعام 1996م، الفقرة 79.
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ويتفق الفقه الدويل عىل أن القانون الدويل اإلنساين، ال يتكون من القواعد املكتوبة، فحسب، 
ب�ل أيض�ًا من القواعد العرفية، التي س�تدخل يف مدونة القانون املكت�وب تباعًا، ويعرب الفقه عن 
ذل�ك ب�أن ه�ذا القانون كل�ه � يف حقيقة األمر � ليس إال تأكي�دًا جديدًا لقواع�د عرفية قديمة تم 

تطويرها، وتوسيع نطاقها عند تدوينها )1(.

وتوج�د جمموع�ة م�ن القواعد االسرتش�ادية التي متكن الباح�ث من التوص�ل إىل القواعد 
العرفية اخلاصة بالقانون الدويل اإلنساين: 

1 �  احلروب السابقة ومواقف الدول املتحاربة من بعضها البعض. 

2 �  تبادل املذكرات بني القادة العسكريني للدول املتحاربة. 

3 �  التعليامت التي تصدرها الدول جليوشها لتطبيقها أثناء احلروب.

4 �  قرارات هيئات التحكيم، والقضاء الدويل يف املنازعات املتعلقة باحلروب.

٥ �  قرارات املنظامت الدولية احلكومية، وغر احلكومية. 

وقد عربت عن أمهية العرف الدويل يف القانون الدويل اإلنس�اين ديباجة اتفاقية الهاي لعام 
1899م، التي نصت عىل أن: »يبقى املحاربون واألفراد حتت محاية مبادئ القانون الدويل، الذي 
نشأ بحكم العادة بني األمم املتحرضة من خالل قوانني اإلنسانية، ومبادئ الضمر العام فيام بني 

املحاربني واملواطنني حلني استكامل قانون احلرب« . 

وهنا يثار تس�اؤل ع�ن القيمة القانوني�ة للقواعد العرفي�ة الدولية، ولإلجابة ع�ن ذلك هناك 
فريقان، فيذهب االجتاه الغالب يف الفقه إىل القول بأن العرف الدويل ملزم للدول، وأن أساس هذا 

االلتزام يكمن يف كونه وسيلة من وسائل التعبر من قبل اجلامعة الدولية عن إرادهتا الشارعة )2(.

ويوج�د رأي يمث�ل األقلية، م�ن بينهم تريبل األمل�اين، وأنزيلوين اإليط�ايل، والذي يرى أن 
العرف الدويل ال يلزم إال الدول التي اشرتكت يف تكوينه، ويمثل العرف عندهم اجتامع إرادات 

متامثلة للدول يرتتب عليها التزام هذه الدول هبا )3(.
)1( بكتيه، جان )197٥م(: مبادئ القانون الدويل واإلنساين، اللجنة الدولية للصليب األمحر، جنيف، ص279.

 )2( الغنيمي، حممد طلعت )1970م(: األحكام العامة يف قانون األمم، د.ط، اإلس�كندرية، مرص: منش�أة املعارف 
ص38 وما بعدها. 

 )3( غانم ، حممد حافظ )1972م(: القانون الدويل العام، ص٥1.
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ه�ذا ويكفي يف تكوين القاعدة العرفية الدولية أن تش�رتك يف تكوينها غالبية الدول، وليس 
مجيعها، ويكون ملزمًا للجميع سواء أكانوا موافقني عىل إصداره أم غر موافقني، وبالتايل تتمتع 

القاعدة العرفية بالصفة امللزمة نظرًا؛ ألهنا هتم اإلنسانية يف جمموعها. 
وعندما تطبق املحاكم الوطنية األحكام التي التزمت هبا الدولة املعنية عىل املستوى الدويل، 
بخص�وص حتري�م التعذي�ب س�واء كان هذا االلتزام نش�أ بموج�ب معاهدة دولي�ة أو بموجب 
الع�رف ال�دويل، فتكون ألحكامها يف هذا الش�أن قيمة قانوني�ة ملزمة يف الداخ�ل، كام تعد هذه 
األح�كام مصدرًا اس�تدالليًا م�ن مصادر القان�ون الدويل العام يف ه�ذا الش�أن )1(، وهكذا تقوم 
أح�كام املحاك�م الدولية والوطنية بدور هام، جيعلها مصدرًا قانوني�ًا أوليًا، كخط دفاع أول ضد 

التعذيب، واملامرسات املحرمة األخرى.

ثانيًا: قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة واملنظامت الدولية 

للق�رارات الصادرة عن اجلمعية العام�ة لألمم املتحدة أمهية خاصة يف جتريم التعذيب؛ ألن 
تصويت عدد من الدول عىل تلك القرارات، وقبوهلم بام جاء فيها، يعد دلياًل عىل املبادئ القانونية 

املتجسدة يف هذه القرارات. 
وتتجس�د املبادئ املقصودة بصدد مس�ألة التعذيب من خالل قرارات اجلمعية العامة لألمم 
املتح�دة فهذه القرارات تعبرًا عن ترس�خ تلك املبادئ املعرتف هب�ا، ورغم ما أثر من جدل عن 
األث�ر القانوين التعاقدي لتلك القرارات، فإن تصويت العدد الش�ائع ب�ني الدول وتأييدها، يعد 
دلياًل عىل قبول تلك األمم، وإقرارها للمبادئ القانونية التي ُجسدت يف هذه القرارات كمبادئ 

قانونية معرتف هبا بواسطة األمم املتمدينة . 
وم�ن هذه القرارات التي ص�درت عن اجلمعية العامة لألمم املتح�دة، وهلا أمهية خاصة يف 

جتريم التعذيب، وتعمل عىل مقاومته ما ييل: 

1 �  قرار اجلمعية بالرفض الرصيح للتعذيب وألي شكل من أشكال املعاملة، أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية، أو املهينة الصادر عام 1973م )2(. 

)1( الش�افعي، حممد بش�ر: القانون ال�دويل العام، مرجع س�ابق، ص76؛ عامر، صالح الدي�ن )1984م(: مقدمة 
لدراسة القانون الدويل العام، القاهرة، مرص: دار النهضة العربية، ص479- 482 . 

G. A. Res 3059 (xxv111) adopted unanimously, nov2,1973 :2( انظر( 
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2 �  ق�رار اجلمعي�ة العامة بش�أن محاية املس�جونني واملعتقلني من التعذي�ب، وغره من رضوب 
املعامل�ة، أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة الصادر ع�ام 1974م)1(. وقد تأكد 
ه�ذا الرفض يف املؤمتر اخلامس لألمم املتحدة للحامي�ة من اجلريمة، ومعاملة املذنبني، والتي 

احتوت عىل قواعد تفصيلية نموذجية ملعاملة السجناء )2(.

3 �  ق�رار جلنة حقوق اإلنس�ان التي طلبت فيه دراس�ة مش�كلة التعذي�ب، وفرض أي خطوات 
رضوري�ة للتأك�د من م�دى رعاية اإلع�الن عن املب�ادئ القانوني�ة حلامية مجيع األش�خاص 
املعرضني ألي شكل من أشكال االعتقال، أو االحتجاز عىل أسس الدراسة حلق كل إنسان 

يف التحرر من القبض التعسفي، أو االعتقال، أو النفي، وإعداد املبادئ اخلاصة بذلك )3(.

4 � قرار اجلمعية العامة بمطالبة جلنة منع اجلريمة إلعداد مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني 
بإنفاذ القوانني، وكذلك دعوة منظمة الصحة العاملية إلعداد قائمة باملبادئ التي حتكم آداب 
مهن�ة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني )4(، حيث عّرف اإلعالن التعذيب، وفرق بينه 
وبني أش�كال املعاملة األخرى، وحرم مجيع هذه املامرس�ات باعتباره�ا إنكارًا ملقاصد األمم 
املتحدة، وألزم مجيع الدول باختاذ التدابر الترشيعية واإلدارية والقضائية ملنع هذه املامرسات، 

وعدم تربيرها بأي ظروف استثنائية. 

٥ �  ق�رار اجلمعي�ة العام�ة يف 1977/12/28م ، بتكلي�ف جلنة حقوق اإلنس�ان إلع�داد اتفاقية 

ملناهضة التعذيب، وغره من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة)٥(.

وعىل الرغم من وج�ود بعض الشك حول األثر امللزم هلذه القرارات، إال أننا نرى أهنا � والسيام 
أنه مل يصوت أحد ضدها بالرفض � تعكس املبادئ العامة للقانون املعرتف هبا من قبل األمم املتمدينة، 

التي ترقى إىل أن تكون مصدراً من مصادر حتريم هذه املامرسات عىل املستوى الدويل. 

nov6,1974 ,1-0-G. A. Res 3218 (xx1) adopted BY A VOTE 125 :1( انظر(
)U.N. Publication. salcs. No 1956iv.4.approved by resolution 663(xxiv :انظر )2( 

G. A. Res. 3453 (X.X.X) adopted without vote dec,1975. C.N. publication. sales.65 xiv 2 :3( انظر ( 
xxiv.No.1956 Iv 4 July 31, 1957 : 4( انظر القرار رقم ( 

L/33/LIN Doc.A/C.3 )٥ ( 
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ويف جم�ال القان�ون ال�دويل اإلنس�اين، هناك بع�ض الترصفات الص�ادرة م�ن منظمة األمم 
املتحدة، والتي تساهم قراراهتا يف تكوين، وتطوير قواعده، ومنها :

بتاري�خ 22 أبري�ل لعام 1968م، دعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل عقد املؤمتر الدويل 
حلقوق اإلنس�ان، والذي استمر حتى 13 مايو لعام 1968م، من أجل تطوير القواعد اإلنسانية 

الدولية املطبقة يف مجيع املنازعات املسلحة )1(. 

وقد استجابت اجلمعية العامة لألمم املتحدة لدعوة املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان، فأصدرت 
خالل دورهتا الثالثة والعرشين التوصية رقم 2444 بتاريخ 19 ديس�مرب لعام 1968م، بعنوان 

)احرتام حقوق اإلنسان يف النزاعات املسلحة( )2(.

وكذل�ك هناك التوصية رق�م 2673 )2٥( اخلاصة بحامية رج�ال الصحافة الذين يقومون 
بمه�ام خط�رة يف مناطق املنازعات املس�لحة، والتوصيات رق�م 2674، 2676، 2677 )2٥( 
وكان موضوعه�ا واحدًا، وهو احرتام حقوق اإلنس�ان أثناء النزاعات املس�لحة، والتوصية رقم 
267٥ )2٥(، وكان موضوعها املبادئ األساسية حلامية املواطنني املدنيني يف النزاعات املسلحة. 
وبع�د انتهاء احلرب الب�اردة يف عام 1989م، بدأت مرحلة جدي�دة يف طور القانون الدويل 
اإلنس�اين، وكان أبرز التطورات التي س�امهت هبا األمم املتحدة، ذلك القرار الصادر من جملس 
األمن باعتبار االنتهاكات التي تقع عىل نطاق واسع حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين، 
 Act final de la conference international des droits de l»homme, Teheran,22 avril 13 :1( انظ�ر( 

41/mai 1963, A/Conf.32
)2( ج�اء ن�ص التوصية عىل النح�و التايل: إىل اجلمعية العامة إذ تعرتف برضورة تطبيق املبادئ اإلنس�انية األساس�ية 
يف كافة النزاعات املس�لحة، واضعة يف اعتبارها التوصية رقم 23 حول احرتام حقوق اإلنس�ان أثناء النزاعات 

املسلحة التي أقرها املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان يف مايو لعام 1968م. 
وإذا تؤكد أن نص تلك التوصية جيب أن يلقى تطبيقًا فعااًل بقدر اإلمكان :   

تؤك�د التوصي�ة رقم 28 الصادرة عن املؤمتر الدويل العرشين للصلي�ب األمحر الذي عقد يف فيينا لعام 196٥م،   
الت�ي انط�وت عىل املبادئ التالية التي يتعني عىل كافة األطراف احلكومية، وغرها من الس�لطات املس�ئولة التي 

تشرتك يف نزاع مسلح مراعاهتا. 
�  أن حق أطراف النزاع يف اختيار وسائل إيذاء العدو ليست مطلقة.   

�  من املحرم شن هجامت ضد املواطنني املدنيني.   
�  جيب املحافظة عىل التفرقة يف مجيع األحوال بني األشخاص الذين يسامهون يف العمليات العدائية، وبني أفراد   
الش�عب املدين، بحيث حيم�ي أولئك األخرون بقدر اإلمكان. كام تضمنت الوثائ�ق الدعوة إىل اختاذ اخلطوات 

الالزمة لتكوير القانون الدويل اإلنساين.
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واملعاناة اإلنسانية الشديدة التي ينتج عنها هتديد للسلم الدويل يسمح باختاذ تدابر وفقًا للفصل 
الس�ابع من ميث�اق األمم املتحدة، وقد أكد جمل�س األمن هبذا القرار أن احرتام حقوق اإلنس�ان 

والقانون اإلنساين، يشكل جزءًا ال يتجزأ من النظام األمني الذي وضع لتنظيم العامل )1(.
ويقترص جملس األمن فقط عىل الس�امح باس�تخدام القوة يف العديد من الكوارث اإلنس�انية 
الت�ي وقعت منذ ذلك الوقت، بل أنش�أ كذلك حمكمتني جنائيتني دوليتني ملحاكمة األش�خاص 

املسئولني عن االنتهاكات اخلطرة للقانون الدويل اإلنساين )2(.
وم�ن ذل�ك اجله�ود التي بذلته�ا اللجنة الدولي�ة للصليب األمح�ر يف فرتة ما قب�ل اتفاقيات 
جنيف األربع لعام 1949م، وما بعدها، تأيت املؤمترات الدبلوماسية املنظمة التي تعقدها اللجنة 
م�ن أجل مناقش�ة تطوير القانون الدويل اإلنس�اين، وع�ىل الرغم من أن هذه اللجن�ة تعد منظمة 
دولية غر حكومية، إال أهنا تتمتع بمركز قانوين خاص يف جمال القانون الدويل اإلنس�اين، يسمح 
هلا بالتعبر عن الرأي العام، من خالل هذه املؤمترات الدبلوماسية للصليب األمحر، والتي تضم 
وفودًا من خمتلف الدول، واملناطق اجلغرافي�ة، والنظم القانونية املختلفة، وهو األمر الذي يضفي 

عىل التوصيات الصادرة من ه�ذه املؤمترات قيمة أدبية ملحوظة.

ثالثًا: ميثاق وإعالنات األمم املتحدة

ويقص�د بذل�ك امليث�اق العاملي حلق�وق اإلنس�ان، وإعالنات األم�م املتح�دة التي حظرت 
التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وذلك عىل النحو التايل: 

1ـ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

اعتمد ونرش عىل املأل بقرار اجلمعية العامة 217 ألف )د-3( املؤرخ يف 1948/12/10م، 
وتم تبني اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان بواس�طة األمم املتحدة عام 1948م، عش�ية احلرب 

 )1( انظ�ر بوج�ه خاص ق�رار جملس األمن رق�م 794 )1992م( بش�أن الصومال والقرار 929 )1994م( بش�أن 
رواندا، والقرار رقم 770)1992( بش�أن البوس�نة واهلرس�ك، والقرار 1244 )1999م( بشأن كوسوفو وقد 
نصت القرارات الصادرة من جملس األمن بش�أن حماكة جنائية دولية يف يوغس�الفيا الس�ابقة ويف رواندا عىل أن 

االنتهاكات واسعة النطاق للقانون الدويل اإلنسان تشكل هتديدًا للسلم واألمن الدوليني. 
 )2( القرار رقم 827 لعام 1993م بش�أن إنش�اء حمكمة جنائية دولية ليوغس�الفيا الس�ابقة والقرار رقم 9٥٥ لعام 

1994م بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية لرواندا .
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العاملية الثانية، وبينام كانت »حقوق اإلنس�ان« تعترب عىل نحو واس�ع من األمور الداخلية للدول 
قب�ل احلرب العاملية الثانية، فإن فظاعات ذلك النزاع أيقظت العامل عىل الطبيعة اجلوهرية حلقوق 
اإلنس�ان، واحلاجة لالعرتاف هبذه احلقوق، ومحايتها عىل املس�توى الدويل، وخالل الثامنية عرش 
عام�ًا التي أعقبت ذلك ترمجت أحكام ذلك اإلعالن إىل ش�كل اتفاقية ملزمة قانونيًا من عهدين 
دولي�ني ت�م تبنيهام عام 1966م، وقد نصت امل�ادة الثالثة من اإلعالن عىل أنه » لكل فرد احلق يف 

احلياة واحلرية واألمان عىل شخصه« .
وق�د نص يف املادة اخلامس�ة منه عىل أنه: ال جي�وز إخضاع أحد للتعذي�ب، وال للمعاملة أو 

العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو احلاطة من الكرامة )1(. 
»غ�ر أن اإلع�الن ال يع�د يف ذاته وثيقة ملزمة قانون�ًا« )2(، وإنام هو عب�ارة عن توصيات أو 

أحكام أدبية« )3(.
وأع�رب يف ع�ام 1986م عن تواف�ق آراء املجتمع الدويل يف مؤمتر طهران حلقوق اإلنس�ان 
عىل أن اإلعالن العاملي يعرب عن تفاهم مشرتك بني شعوب العامل، فيام خيص احلقوق الثابتة لكل 
أعض�اء األرسة البرشي�ة، ويمثل التزامًا عىل أعضاء املجتمع ال�دويل، وليس هنا أي نص جزائي 
قانوين يرغم الدول عىل الوفاء هبذا االلتزام، وعىل نحو ما هو متبع يف املجاالت األخرى للقانون 
والعرف الدوليني، فإن أهم جزاء لدى املجتمع الدويل، هو أن تسحب الدول ثقتها بتلك الدول 

التي تكون عازفة عن التعاون للوفاء بالتزاماهتا )4(.
http:// :1( بس�يوين، وآخرون: حقوق اإلنس�ان ، ج1، ص 17 وما بعدها، وهو منش�ور عىل موقع األمم املتحدة (
www.un.org/Arabic/aboutun/humanr.htm  ويف موقع مكتبة حقوق اإلنس�ان بجامعة منيس�وتا بأمريكا 
ع�ىل ش�بكة اإلنرتن�ت: wwwi.umn.edu/humanrts/Arabic.html ، ويف موق�ع منظم�ة مراقب�ة حق�وق 
اإلنس�ان www.hrw.orw.org/Arabic/index.html، ويف موقع مجعية املس�اعدة القانونية حلقوق اإلنسان: 
www.hrcap.org/ويف موق�ع مرك�ز حقوق اإلنس�ان ملس�اعدة الس�جناء ، www.ahrla.org/index.html

 .arabicsite.html
 ) 2( ليفني، ليا )د.ت(: حقوق اإلنسان أسئلة وأجوبة ، القاهرة، مرص: دار املستقبل العريب، احتاد املحامني العرب، 
اليونسكو ، ص20؛ رأفت، وحيد )1977م(: القانون الدويل وحقوق اإلنسان، املجلة املرصية للقانون الدويل، 
جمل�د 33، ص40 ؛ الدق�اق، حمم�د س�عيد: بحث منش�ور يف حقوق اإلنس�ان دراس�ات حول الوثائ�ق العاملية 

واإلقليمية، حممود رشيف بسيوين وآخرون، ج2، ص7٥. 
 ) 3( ال زال موض�وع اإلع�الن العامل�ي يأخذ وجهات نظر متباينة، وهل يعترب ملزم�ًا أو غر ملزم، وهل يمثل قانونًا 
عرفي�ًا ودولي�ًا ملزمًا لكل الدول أم ال ؟  فالباحث يرى أنه من األم�ور القابلة لألخذ والرد، ولكل فريق وجهة 

نظر هلا حمَل للنظر واالعتبار.
 ) 4( ليفني ، ليا: حقوق اإلنسان أسئلة وأجوبة، مرجع سابق، ص21-20 .
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2 ـ إعالن طهرانـ 

أصدره املؤمتر الدويل حلقوق اإلنس�ان يف طهران يف الفرتة املمتدة من 22 أبريل إىل 13 مايو 
1968م، وح�ث اإلع�الن عىل متتع كل إنس�ان بأقىص درجة من احلري�ة والكرامة، وحث مجيع 

الشعوب واحلكومات عىل الوالء هلذا املبدأ )1(.

3 ـ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءـ 

اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلريمة واملجرمني، املعقود يف جنيف عام 19٥٥م، محاية 
األشخاص اخلاضعني للحبس أو السجن والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء. 

وأقره�ا املجل�س االقتص�ادي واالجتامع�ي بقراري�ه 663 جي�م » د – 24 » امل�ؤرخ يف 
19٥7/7/31م، 2076 » د- 62« املؤرخ يف 1977/7/13م .

ونص�ت امل�ادة )31( : » العقوبة اجلس�دية والعقوبة بالوضع يف زنزان�ة مظلمة، وأية عقوبة 
قاسية أو ال إنسانية أو حاطة من الكرامة، حمظورة كليًا كعقوبات تأديبية« )2(.

4 ـ إعالن محاية مجيع األشـخاص من التعرض للتعذيب، وغريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة 

القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة 

اعتم�دت اجلمعي�ة العامة لألمم املتح�دة يف 197٥/12/9م، »الق�رار 34٥2 عىل إعالن 
محاية مجيع األش�خاص من التعرض للتعذيب، وغره من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، 

أو الالإنسانية، أو احلاطة من الكرامة«.

ونص�ت امل�ادة )2( عىل أن: » أي عمل م�ن أعامل التعذيب، أو غره م�ن رضوب املعاملة، 
أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنسانية، أو احلاطة من الكرامة، هو امتهان للكرامة اإلنسانية، ويدان 
بوصف�ه إن�كارًا ملقاص�د ميثاق األم�م املتحدة وانته�اكًا حلقوق اإلنس�ان، واحلريات األساس�ية 

املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان«.

 ) 1( بسيوين، حممود رشيف: حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ج1، 49 .
 )2( خلي�ل، عب�داهلل؛ س�امل، أمر: قوانني ولوائح الس�جون يف مرص، مرجع س�ابق،ص4٥-٥1 ؛ بس�يوين ، حقوق 

اإلنسان، مرجع سابق، ج1، ص162.
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واملادة )3(:« ال جيوز ألي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غره من رضوب املعاملة، أو العقوبة 
القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو احلاطة من الكرامة، أو أن تتس�امح فيه، وال يسمح باختاذ الظروف 
االستثنائية، مثل حالة احلرب أو خطر احلرب، أو عدم االستقرار السيايس الداخيل، أو أية حالة 
طوارئ عامة أخرى ذريعة لتربير التعذيب، أو غره من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو 

الالإنسانية، أو احلاطة من الكرامة«.

وامل�ادة )4(: » ع�ىل كل دولة أن تتخذ وفق�ًا ألحكام هذا اإلعالن تدابر فعالة ملنع ممارس�ة 
التعذيب، وغره من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو احلاطة من الكرامة 

داخل إطار واليتها« )1(.

املادة )11(: » إذا ثبت أن عماًل من أعامل التعذيب، أو غره من رضوب املعاملة، أو العقوبة 
القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة، قد ارتكب بفعل موظف عموم�ي، أو بتحريض منه، يكون 

من حق املجني عليه اإلنصاف، والتعويض وفقًا للقانون الوطني«.

5 ـ إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القرسي

املادة األوىل:

فق�رة )1( » يعت�رب كل عم�ل من أع�امل االختفاء الق�رسي جريمة ضد الكرامة اإلنس�انية، 
وي�دان بوصفه إنكارًا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة، وانتهاكًا خطرًا، وصارخًا حلقوق اإلنس�ان، 
واحلريات األساسية التي وردت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأعادت تأكيدها، وطورهتا 

الصكوك الدولية الصادرة يف هذا الشأن«.

فق�رة)2(: » إن عمل االختفاء القرسي حيرم الش�خص الذي يتع�رض له من محاية القانون 
وينزل به، وبأرسته عذابًا شديدًا، وهو ينتهك قواعد القانون الدويل التي تكفل ضمن مجلة أموره 
حق الشخص يف االعرتاف به كشخص يف نظر القانون، وحقه يف احلرية واألمن، وحقه يف عدم 
التع�رض للتعذي�ب، وغره من رضوب املعاملة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة، كام ينتهك 

احلق يف احلياة أو يشكل هتديدًا خطرًا له« .
 )1( املرجع السابق، ج1، ص199.
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6 ـ إعالن طوكيو 

اعتمدت�ه اجلمعية الطبية العاملية يف دورهتا التاس�عة والعرشين املنعق�دة يف طوكيو يف اليابان 
يف عام 197٥م، إعالن طوكيو املس�مى: خطوط توجيهية لألطباء ملواجهة التعذيب، وغره من 
رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة، فيام يتعلق باالحتجاز والسجن. 

وقد نص هذا اإلعالن عىل اآليت:

1 �  ل�ن يق�وم الطبيب أو الطبيبة بتش�جيع ممارس�ة التعذيب، أو غ�ره من اإلجراءات القاس�ية، أو 
الالإنس�انية، أو املهينة بالتغايض عنها، أو باالش�رتاك فيها، مهام كان من نوع اجلريمة التي يشتبه 
بأن شخصًا ضحية تلك اإلجراءات، قد قام هبا، أو التي يتهم هبا، أو التي يكون مذنبًا فيها، ومهام 
كانت معتقداته، أو دوافعه، وذلك يف مجيع احلاالت بام فيها النزاعات املسلحة واحلروب األهلية. 

2 �  لن يقوم الطبيب أو الطبيبة بتأمني أي مكان أو أية أدوات أو مواد معروفة لتس�هيل ممارس�ة 
التعذيب، أو غره من أنواع املعاملة القاس�ية، أو غر اإلنس�انية، أو املهينة، أو لتنقيص قدرة 

الضحية عىل مقاومة هذه املعاملة. 

3 �  لن يقوم الطبيب أو الطبيبة بحضور أية إجراءات يتم خالهلا استعامل التعذيب، أو غره من 
أنواع املعامالت القاسية، أوالالإنسانية، أو املهينة، أو التهديد هبا )1(.

7 ـ املبادئ املتعلقة بحامية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو 

السجن 

اعتمدت جمموعة املبادئ املتعلقة بحامية مجيع األش�خاص الذين يتعرضون ألي ش�كل من 
أش�كال االحتجاز، أو الس�جن، ونرشت ع�ىل املأل بموجب قرار اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة 
173/43 امل�ؤرخ يف 1988/12/9م، وق�د نص�ت يف املب�دأ )33( ع�ىل أن�ه: حيق للش�خص 
املحتج�ز، أو املس�جون، أو ملحامي�ه تقديم طلب، أو ش�كوى بش�أن معاملته، والس�يام يف حالة 
التعذيب أو غره من رضوب املعاملة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة إىل السلطات املسؤولة 

http://www.johealth.com/static/law/pagel.htm :1( ينظر نص اإلعالن عىل املوقع( 
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عن إدارة مكان االحتجاز، وإىل السلطات األعىل، وعند االقتضاء إىل السلطات املناسبة املنوطة 
هبا صالحيات املراجعة أو اإلنصاف )1(. 

8 ـ مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 

اعتم�دت ونرشت عىل املأل بموجب قرار اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة 169/34 املؤرخ 
يف 1979/12/17م.

 وقد نصت يف املادة اخلامسة منها عىل أنه: » ال جيوز ألي موظف من املوظفني املكلفني بإنفاذ 
القوانني أن يقوم بأي عمل من أعامل التعذيب، أو غره من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، 
أو الالإنس�انية، أو احلاط�ة من الكرامة، أو أن حيرض علي�ه، أو أن يتغاىض عنه، كام ال جيوز ألي 
من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يتذرع بأوامر عليا، أو بظروف استثنائية كحالة احلرب، 
أو التهديد باحلرب، أو إحاقة اخلطر باألمن القومي، أو تقلقل االس�تقرار الس�يايس الداخيل، أو 
أي�ة حالة أخرى من ح�االت الطوارئ العامة، لتربير التعذيب أو غ�ره من رضوب املعاملة، أو 

العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة« )2(.

9 ـ مبادئ آداب مهنة الطب 

اعتم�دت مب�ادئ آداب مهنة الطب املتصلة ب�دور املوظفني الصحيني، والس�يام األطباء يف 
محاية املس�جونني، واملحتجزين من التعذيب، وغره من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو 
الالإنسانية، أو احلاطة من الكرامة، ونرشت عىل املأل بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

194/37 املؤرخ يف 1982/12/18م. 

ونص�ت يف املب�دأ األول عىل أن: » م�ن واجب املوظفني الصحيني املكلف�ني بالرعاية الطبية 
للمس�جونني، واملحتجزين، والسيام األطباء من هؤالء املوظفني، أن يوفروا هلم محاية لصحتهم 

 )1( بس�يوين، وآخ�رون، حق�وق اإلنس�ان، ج1، ص173، وه�و منش�ور يف موق�ع مكتبة حقوق اإلنس�ان بجامعة 
مينس�وتا بأمريكا ع�ىل ش�بكة اإلنرتن�ت: wwwi.umn.edu/humanrts/Arabic.html  وع�ىل موقع مجعية 

www.ahrla.org/index.html املساعدة القانونية حلقوق اإلنسان
 )2( بسيوين، وآخرون: حقوق اإلنسان، مرجع سابق ج1، ص213 وما بعدها، وهو منشور يف موقع مكتبة حقوق 

www.umn.edu/humants/Arabic.htm  :اإلنسان بجامعة مينسوتا بأمريكا عىل شبكة اإلنرتنت
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البدني�ة والعقلي�ة، ومعاجل�ة ألمراضه�م تكون�ان م�ن نف�س النوعي�ة، واملس�توى املتاحني لغر 
املسجونني أو املحتجزين«.

ونصت يف املبدأ الثاين عىل أنه: »يمثل خمالفة جسيمة آلداب مهنة الطب، وجريمة بموجب 
الصك�وك الدولي�ة املنطبق�ة، أن يقوم املوظف�ون الصحيون، والس�يام األطباء بطريق�ة إجيابية أو 
س�لبية، بأعامل تشكل مشاركة يف التعذيب، وغي�ره م�ن رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو 

الالإنسانية، أو تواطؤًا، أو حتريض�ًا عىل هذه األعامل أو حماوالت الرتكاهبا )1(.

رابعًا: مؤلفات الفقهاء القانونية وأحكام املحاكم

أمجع الفقهاء القانونيون عىل حظر التعذيب واملعاملة القاس�ية، أو الالإنس�انية يف مؤلفاهتم، 
ومل يسمحوا به حتت أي ظرف، وبقيت مسألتان حمل نقاش ومها: 

أ � هل حترم كل العقوبات كام حرمت كل أشكال املعاملة القرسية املتشاهبة معها؟

ب � كيف يستطيع أحد حتديد هوية املعاملة، وأشكال املعاملة السيئة التي تكون موضوعًا لعدم 

التربير؟ 

وتع�د هذه التس�اؤالت واالجته�ادات يف ال�رد عليها، وتعلي�ق الفقه�اء ورشوحهم حول 
هذه املس�ألة مصدرًا قانوني�ًا يرقى أن يك�ون خط دف�اع أول ض��د التعذيب، واملعاملة األخرى 

املحرمة)2(.

ولق�د س�لمت املحاك�م حتريم التعذي�ب، واملعاملة أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو 
املهين�ة، واعتربت أن مس�ألة التحريم هي مس�ألة أقرهتا األمم املتمدين�ة، وأقرها العرف الدويل، 

ولذلك أقرت تلك املحاكم مبدأ الوالية العاملية للنظر يف هذه املامرسات املحرمة.

وبالنسبة للقانون الدويل اإلنساين، فيأيت يف مقدمة املحاكم الدولية، املحكمتان العسكريتان 
اجلنائيتان الدوليتان اللتان تم تشكيلهام عقب احلرب العاملية الثانية يف عامي 1946م بنورمربج، 
ويف عام 1948م يف طوكيو، وقد سامهت هاتان املحكمتان يف إرساء كثر من القواعد العرفية يف 

)1( املرجع السابق، ج1، 218.
 )2( عامر، صالح الدين: مقدمة لدراسة القانون الدويل العام، مرجع سابق، ص479-478.
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القانون الدويل اإلنس�اين خاصة فيام يتعلق بمفهوم اجلرائم الدولية، وجرائم احلرب، واملس�ئولية 
اجلنائية الفردية. 

باإلضاف�ة إىل م�ا تقدم توجد املحكمت�ان اجلنائيتان الدوليتان اللتان تم تش�كليهام بقرار من 
جملس األمن، للنظر يف جرائم احلرب املرتكبة يف يوغسالفيا القديمة ورواندا.

وأخ�رًا إنش�اء املحكمة اجلنائي�ة الدولية الدائمة عام 1998م الذي دخل نظامها األس�اس 
حيز النفاذ يف عام 2002م، بعد اكتامل نصاب التصديقات الالزمة لذلك . 

الفرع الثاين: املصادر القانونية املساعدة حلظر التعذيب دوليًا 

وهي تلك املصادر التي تناولت احلظر بش�كل غر متكامل، س�وءا تطرقت لنصوص احلظر 
دون وضع اآللية التنفيذية للحامية، أو نصت عىل حظره يف إطار وثيقة يتناول إىل جانبها حظر أفعال 

أخرى، أو نصت عىل احلظر ضمن تلك الوثائق والصكوك واالتفاقيات بصورة غر مبارشة. 
ولعل أبرز املصادر القانونية املساعدة هي: )1(

أواًل: العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسة لعام 1966م. 

ثانيًا: االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنرصي واملعاقبة عليها لعام 1973م.

ثالثًا: اتفاقية منع جريمة اإلبادة اجلامعية، واملعاقبة عليها لعام 1948م. 

وسوف نتناول كل مصدر، وما حواه لتجريم التعذيب دوليًا من خالل اآليت:

)1( هن�اك بع�ض املص�ادر القانونية الدولية املس�اعدة مثل اتفاقيات جني�ف األربع لع�ام 1949م، والربوتوكوالن 
امللحق�ان هب�ام لعام 1977م، وكذلك ما ورد يف مواثيق املحاكم اجلنائي�ة الدولية إال أننا ارتأينا وضعه يف مطلب 

مستقل حتت عنوان مصادر حظر التعذيب يف القانون الدويل اإلنساين ييل هذا املطلب.
 )2( بس�يوين، وآخ�رون، حق�وق اإلنس�ان، مرجع س�ابق، ج1، ص31، وما بعدها منش�ور يف موق�ع مكتبة حقوق 
 ،wwwl.umn.edu/humanrts/Arabic.html :اإلنس�ان بجامعة مينس�وتا بأمريكا ع�ىل ش�بكة اإلنرتن�ت
ويف موقع منظمة مراقبة حقوق اإلنس�ان www.hrw.org.Arabic/index.html ، ويف موقع مجعية املس�اعدة 
القانونية حلقوق اإلنس�ان www.ahrla.org/index.html، يف موقع مركز حقوق اإلنس�ان ملس�اعدة السجناء 

www.hrcap.org/arabicsite.html
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: العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1966م)2( أواًلً

اعتم�د وعرض للتوقي�ع والتصديق واالنضامم بقرار اجلمع�ة العامة 2200 ألف املؤرخ يف 
1966/12/16م، ويف نوفم�رب 2006م أصب�ح عدد الدول األط�راف يف العهد )160دولة(، 
ويشكل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية جزءًا، مما يعرف بالرشعة الدولية حلقوق 

اإلنسان )1(. وهناك برتوكوالن اختياريان للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )2(.
وقد نص يف املادة السابعة عىل أنه » ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة 
القاسية، أو الالإنسانية، أو احلاطة من الكرامة، وال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية عىل أحد 

دون رضاه احلر«.
ومن خالل هذه املادة هناك ثالثة أنواع من السلوك املحظور ضد شخص آخر، وهي: 

1 �  التعذيب. 
2 �  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية. 

3 �  املعاملة أو العقوبة احلاطة من بالكرامة.
وأحكام هذه املادة مغلقة، وليس هلا اس�تثناءات وغر منتقصة، وال يمكن تربير جتاوزها يف 

احلاالت، والظروف االستثنائية كاإلرهاب أو أوقات احلروب.

وتؤكد املادة )10( عىل توفر املعاملة اإلنسانية للمحتجزين ونصها »تعامل مجيع املحرومني 
من حريتهم معاملة إنسانية، حترتم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين«. 

)1( تتأل�ف الرشعة الدولية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان ) UDHR( لع�ام 1948م، والعهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية، والسياسية ) ICCPR ( وبروتوكوله، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية 

)ICESCR ( والثقافية لعام 1966م
 )2( ُأحل�ق بروتوك�والن اختياريان للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية، ويمكن لدولة طرف يف العهد 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أن تصادق عىل أحد الربوتوكولني أو كليهام، ويمكنها أال تصادق عىل 
أي منهام، لكن ال يمكن لدولة أن تصبح طرفًا يف أي من الربوتوكولني ما مل تصبح طرفًا يف العهد الدويل اخلاص 
باحلق�وق املدنية والسياس�ية، لقد اعتمدت اجلمعية العمومية لألمم املتح�دة الربوتوكول االختياري األول عام 
1966م، وتس�مح مصادقة دولة عىل الربوتوكول األول بتقديم ش�كاوى حول انتهاكات العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية من جانب تلك الدولة إىل جلنة حقوق اإلنسان، ويف 2006/11/1م صارت هناك 
108 دول�ة طرف�ا يف الربتوكول االختي�اري األول ، وقد اعتم�دت اجلمعية العامة لألمم املتح�دة الربوتوكول 
االختي�اري الثاين ع�ام 1989م، ودخل حيز التنفيذ ع�ام 1991م، وهو حيظر عقوبة اإلع�دام، ومل تكن عقوبة 
اإلعدام حمظورة متامًا بموجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية نفس�ه، ويف 2006/11/1م، 

كانت هناك ٥9 دولة طرفًا يف الربتوكول االختياري الثاين.
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وال يكفي لضامن تنفيذ املادة السابعة – بحسب اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان- أن يتم حظر مثل 
هذه املعاملة، أو العقوبة أو جتريمها، بل ينبغي عىل الدول األطراف أن تتخذ ما تراه مناسبًا من تدابر 

ترشيعية، وإدارية وقضائية، وغرها ألفعال التعذيب، واملعاملة القاسية والالإنسانية أو املهينة )1(.

وتل�زم ال�دول األط�راف يف العه�د كذلك بن�رش البيان�ات، واملعلوم�ات ذات الصلة بمنع 
التعذيب، واملعاملة املحظورة يف املادة )7( عىل عامة السكان )2(.

وجيب أن توفر للموظفني املس�ؤولني عن إنفاذ القوانني وألفراد الرشطة، وألي فرد له دور 
يف حجز أو معاملة أي ش�خص جيري إخضاعه ألي ش�كل من أش�كال االحتجاز، أو للس�جن 

التعليامت والتدريب املناسبني )3(.

ولق�د أكدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنس�ان يف تعليقها الع�ام رقم 20 )44( عىل أن الدول 
األط�راف يف العه�د ملزمة بأن تبني عن�د تقديم تقاريرها إىل اللجنة األح�كام املدرجة يف قانوهنا 
اجلنائي التي تقيض باملعاقبة عىل التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية أو املهينة 
سواء ارتكبها مسؤولون عموميون، أم أشخاص آخرون يعملون باسم الدولة، أم أفراد بصفتهم 

الشخصية، وذلك يف الفقرة الثالثة عرش. 

كذلك أوضحت املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان إىل أن مسلويب احلرية من حقهم احلصول 
ع�ىل فحص طبي من قبل طبيب خيت�اره املوقوف أو املحتجز، ويف احلصول عىل حماٍم، واالتصال 

بأفراد أرسته هي من الضامنات األساسية للمعاملة احلسنة واإلنسانية )4(.

ثانيًا: االتفاقية الدولية ملنع جريمة الفصل العنرصي، واملعاقبة عليها)5(

أك�دت االتفاقي�ة يف الديباجة عىل كرامة اإلنس�ان، وأقرت يف مادهت�ا األوىل عىل أن جريمة 
الفصل العنرصي جريمة ضد اإلنسانية. 

 )1( الفقرة )8( من التعليق العام للجنة املعنية بحقوق اإلنس�ان رقم 20 )44( املتعلق باملادة )7( من العهد الدويل 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. 

 )2( الفقرة )10( من تعليق اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان العام رقم 20 )44(.
 )3( الفقرة )10( من التعليق العام للجنة املعنية بحقوق اإلنسان رقم 20 )44( .

ALGURC/Turquie, 22/10/2002/para.44 )4( 
 )٥( أقرهتا اجلمعية العامة لألم املتحدة يف عام 1973م، ودخلت حيز النفاذ يف 1976/7/18م . 
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ويف املادة الثانية نصت عىل: إن إحلاق أذى خطر بدين أو عقيل بأعضاء فئة أو فئات عنرصية، 
أو بالتعدي عىل حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاس�ية، 
أو الإلنس�انية، أو احلاطة من الكرامة تعد صورة من األفعال الالإنسانية التي تنطبق عليها عبارة 

» جريمة الفصل العنرصي«.
ويف امل�واد م�ن 3- 11 حرم�ت االتفاقي�ة األع�امل التي مت�ارس بدافع عن�رصي، وتوصف 
بالتعذيب أو تعترب انتهاكًا للكرامة اإلنسانية، وأوجبت عىل الدول األعضاء اختاذ إجراءات وتدابر 

ترشيعية وإدارية تضمن احلامية ضد هذه األعامل، ومما سبق نستخلص أن عىل الدول األطراف: 
1 �  أن تكفل التمتع فورًا باحلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية، والسياس�ية 

داخل حدودها واختصاصها دون متييز. 
2 �  جيب عىل الدول األطراف أن تكفل محاية احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق 

املدنية، والسياسية من خالل ترشيع قوانني حملية وغرها من اإلجراءات.
3 �  جي�ب أن تكف�ل الدول األطراف ألي ش�خص تعرض خل�رق حقوقه�ا، أن تتوفر له فرص 

احلصول عىل تظلم حميل فعال فيام يتعلق بذلك اخلرق.
4 � جيب أن تكفل الدول األطراف أن حيظى التظلم املحيل بالتعزيز املناسب.

ثالثًا: اتفاقية منع جريمة اإلبادة اجلامعية، واملعاقبة عليها)1(

عرفت اتفاقية منع جريمة اإلبادة اجلامعية )2(، واملعاقبة عليها يف مادهتا الثانية بأهنا ارتكاب أي » 
من األفعال التالية بقصد تدمر مجاعة قومية، أو أثنية، أو عنرصية، أو دينية كليًا أو جزئيًا بصفتها هذه : 

)1( أق�رت وعرض�ت للتوقي�ع وللتصديق أو لالنضامم بقرار اجلمعية العامة 260 أل�ف )د-3( املؤرخ يف 12/9 / 
1948م، تاريخ بدء النفاذ 19٥1/1/12م، طبقًا للامدة الثالثة عرشة، انظر: بسيوين، حممود رشيف وآخرون: 

حقوق اإلنسان، ج1، ص69 وما بعدها. 
 )2( انظر بخصوص هذه اجلريمة: املوسى، حممد خليل: جريمة اإلبادة اجلامعية يف القضاء اجلنائي الدويل، جملة األمن 
والقانون ، الس�نة احلادية عرشة، العدد األول، يناي�ر2003م، ص174؛ وللباحث ذاته، أوجه التباين بني جريمة 
اإلبادة اجلامعية واجلرائم ضد اإلنسانية ، جامعة دمشق، كلية احلقوق، واللجنة الدولية للصليب األمحر، املحكمة 
اجلنائية الدولية، وتوسيع نطاق القانون الدويل اإلنساين، أعامل الندوة املنعقدة يف دمشق من 13-14 كانون األول 
2003م، دمشق: اللجنة الدولية للصليب األمحر، ص237 وما بعدها ، شاباس، يليام: ما هي العالقة بني اإلبادة 
اجلامعية واجلرائم ضد اإلنسانية ، املرجع ذاته، ص213 وما بعدها؛ اجلوين، حسن: جريمة إبادة األجناس يف ضوء 
نظام املحكمة اجلنائية الدولية ، جامعة دمش�ق، كلية احلقوق، واللجنة الدولية للصليب األمحر، املحكمة اجلنائية 

الدولية: حتدي احلصانة،  أعامل الندوة املنعقدة يف دمشق من 3-4 ترشين الثاين 2001م، ص236 وما بعدها.
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أ  � قتل أعضاء اجلامعة.

ب � إحلاق أذى جسدي أو روحي خطر بأعضاء اجلامعة. 

ج � إخضاع اجلامعة عمدًا لظروف معيشية معينة، يراد منها القضاء عليها كليًا أو جزئيًا.

د � فرض تدابر تستهدف منع اإلنجاب داخل اجلامعة. 

ه� � نقل أطفال اجلامعة عنوة إىل مجاعة أخرى. 

وبالتايل، فإن حظر التعذيب يالحظ يف الفقرة )ب( من هذه املادة )الثانية( ، وختلص إىل أن 
حتريم االتفاقية لألذى اجلسدي أو الروحي، هو حتريم للتعذيب، واملعاملة، أو العقوبة القاسية، 

أو الالإنسانية، أو احلاطة من كرامة اإلنسان. 

الفرع الثالث: املصدر القانوين الدويل الرئيس 

تعد اتفاقية مناهضة التعذيب، واملعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة املصدر 
القان�وين الفرن�يس ملن�ع التعذيب حيث اعتم�دت بموجب ق�رار اجلمعية العامة لألم�م املتحدة 

46/39 املؤرخ يف 1984/12/10م تاريخ بدء النفاذ 1987/6/26م .

إن اتفاقية مناهضة التعذيب وغرها من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، 
أو املهينة )CAT( ، هي معاهدة دولية حلقوق اإلنسان، هتدف إىل القضاء عىل ممارسة التعذيب يف 
كل ال�دول يف مجيع أنحاء العامل، ومتثل اتفاقية مناهضة التعذيب أكثر عمليات الصياغة القانونية 
الدولي�ة تفصياًل من معاير، وممارس�ات هتدف حلامية األفراد م�ن التعذيب، وغره من رضوب 

املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة.

يمك�ن تعق�ب الب�ذور التي تط�ورت منها اتفاقي�ة مناهض�ة التعذيب بالرج�وع إىل اإلقرار 
العامل�ي، ملا يربز وجود وقيمة حلقوق اإلنس�ان بع�د فظائع احلرب العاملي�ة الثانية، ولكن الزخم 
احلقيقي للتحرك نحو إجياد اتفاقية هتدف بصورة حمددة إىل القضاء عىل التعذيب بدأ يف ديس�مرب 
1973م، يف املؤت�مر الدويل األول إللغ�اء التعذيب الذي دعت له منظمة العفو الدولية )1( ، ويف 

 )1( منظمة العفو الدولية، مؤمتر ألجل القضاء عىل التعذيب : التقرير اخلتامي)1973(.
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هذا املؤمتر أعلن األعضاء الثالثامئة أن استخدام التعذيب يمثل انتهاكًا للحرية واحلياة والكرامة، 
ودعوا احلكومات الحرتام، وإنفاذ وحتسني للقوانني الوطنية والدولية التي حتظر التعذيب )1( .

نج�ح املؤمت�ر يف جلب االنتب�اه العاملي للحقيقة املزعج�ة، بأن التعذي�ب مل خيتف يف القرون 
الوس�طى، بل إنه ال يزال يمثل يف العرص احلارض مش�كلة من مش�كالت حقوق اإلنس�ان، ويف 
األع�وام التالي�ة واصل�ت منظم�ة العفو الدولي�ة للعمل يف أن يك�ون موض�وع التعذيب ضمن 
األجندة الدولية )2(، وكان التطور الرئييس التايل يف احلملة العاملية ضد التعذيب هو تبني اجلمعية 
العمومي�ة لألم�م املتحدة ع�ام 197٥م إلعالن مناهضة التعذيب، ومل يك�ن هذا اإلعالن ملزمًا 

لكن كانت له أمهية حاسمة إذ مثل الشجب الدويل » املوجه مبارشة« للتعذيب )3(.

وعند تبني اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، وغره من املعاملة والعقوبة القاسية، أو 
غر اإلنسانية، أو املهينة، فكان التعذيب حمرمًا قبل ذلك بمقتىض القانون الدويل، وكان الغرض 
م�ن االتفاقي�ة تعزي�ز التحريم بإجراءات حم�ددة وقائية وعالجي�ة، وبكلامت اجلمعي�ة العمومية 
لألم�م املتح�دة: لتحقيق تطبيق أش�د فاعلية للتحري�م احلايل بموجب القانون ال�دويل والوطني 

ملامرسة التعذيب، وغي�ره من املعاملة، والعقوبات القاسية، أو غر اإلنسانية، أو املهينة )4(.

وه�ذه االتفاقي�ة ه�ي الصك الوحي�د امللزم قانون�ًا عىل الصعي�د العاملي ال�ذي يتم حرصًا 
باجتثاث ممارسة التعذيب، وهي خمصصة لوضع آليات عمل تنفيذية ملحاربة التعذيب، وتتكون 
ه�ذه االتفاقي�ة من )33( مادة ، وتتضم�ن تعريف التعذيب الذي ذكرناه س�ابقًا ، وجاءت املادة 
الثانية عىل احلق يف احلامية من التعذيب، حيث حرمت االتفاقية الدول األطراف من التذرع بأي 

(1) M. Lippman, (1994) the development and drafting of the united nations convention against 
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 17 Boston college 
international & comparative law review275.p.296 

 )2( كانت إحدى اإلنجازات الرئيس�ية ملنظمة العفو الدولية خالل هذه الفرتة ، تطوير قواعد الس�لوك، وكان هدف 
ه�ذه القواعد ه�و ضامن أال تتورط مجاعات مهنية حمددة، من بينها األطباء وموظف�و إنفاذ القوانني وأفراد املهن 

القانونية، يف ممارسة التعذيب، انظر: املصدر السابق ، ص296 .
 )3( املصدر السابق ، ص303 .

 )4( ق�رار اجلمعي�ة العمومية رق�م 46/39 ، وثائق األمم املتحدة/ وثيقة رقم أي�ة ٥1/39 لعام 1984م، املقدمة. 
انظر: أيضًا جيه. أتش�ن. برغر واتش�ن دانيلي�وس، اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذي�ب: دليل حول اتفاقية 
ملناهضة التعذيب أو غره من املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو غر اإلنس�انية أو املهينة، ص1، ونرشت هذه املقالة 

ltd  Sweet & Maxwell يف صحيفة قانون حقوق اإلنسان األوروبية ، قضية رقم 2 سنة 2006م، دار النرش
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ظروف استثنائية سواء كانت هذه الظروف حالة حرب و هتديدًا باحلرب، أو عدم استقرار سيايس 
داخ�يل، أو أية حالة م�ن حاالت الطوارئ العامة األخرى، أو األوامر الصادرة من موظف أعىل 
أو سلطة عامة كمربرات للتعذيب، وذلك فيام نصه عىل عدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية 
أيًا كانت كمربر للتعذيب، وأيضًا عدم جواز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعىل مرتبة، 

أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب )املادة2( . 

1�  كذل�ك ج�اء يف املادة الرابع�ة، تضمن كل دولة طرف أن تكون مجيع أع�امل التعذيب جرائم 
بموجب قانوهنا اجلنائي، وينطبق األمر ذاته عىل قيام أي شخص بأي حماولة ملامرسة التعذيب، 

وعىل قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤًا، ومشاركة يف التعذيب.

2 �  جتع�ل كل دول�ة طرف هذه اجلرائم مس�توجبة للعقاب بعقوبات مناس�بة، تأخذ يف االعتبار 
طبيعتها اخلطرة.

ونصت املادة السادسة عرشة عىل كل ما دون التعذيب من أوجه املعاملة، أو العقوبة القاسية، 
أو الالإنسانية، أو املهينة إذ نصت عىل أنه: 

تتعه�د كل دول�ة ط�رف بأن متن�ع يف أي إقليم خيض�ع لواليتها القضائية ح�دوث أي أعامل 
أخرى من أعامل املعاملة، أو العقوبة، أو القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة التي ال تصل إىل حد 
التعذيب كام حددته املادة )1( ، عندما يرتكب موظف عمومي، أو شخص آخر، يترصف بصفة 

رسمية هذه األعامل، أو حيرض عىل ارتكاهبا، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. 

ك�ام تنص يف امل�ادة )1٥( منها عىل أنه: »تضمن كل دولة طرف عدم االستش�هاد بأية أقوال 
يثب�ت أن�ه تم اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب، كدليل يف أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد ش�خص 

متهم بارتكاب التعذيب كدليل عىل اإلدالء هبذه األقوال« .

وأيضًا تنص عىل احلق يف عدم الطرد، أو الرتحيل، أو التسليم لدولة أخرى يكمن فيها حظر 
التعرض للتعذيب )املادة 3( . 

وكذلك حق إنصاف من يتعرض لعمل من أعامل التعذيب، والتعويض العادل واملناس�ب 
عنه، بام يف ذلك وسائل إعادة تأهيله عىل أكمل وجه ممكن، وحق رفع شكوى ينظر فيها بنزاهة، 

وحق املدعي يف احلامية من املساس به نتيجة لشكواه )م13، 14( . 
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واالتفاقية أنش�أت جلن�ة مناهضة التعذيب، تت�وىل حتقيق هدف االتفاقية م�ن خالل متابعة 
ذلك من الدول األطراف )املواد من 17- 24(. 

وتقوم الدول األطراف بمنح بعضها البعض أكرب قدر ممكن من املساعدة القضائية؛ لغرض 
إج�راء حتقيق يتعل�ق بأعامل التعذيب، فضاًل ع�ن تبني برامج للتعليم، واإلع�الم، يتعلق بحظر 

التعذيب بالنسبة للموظفني الذين هلم عالقة هبذا املوضوع )املادة 10(.

الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب 

يف 18ديسمرب/ كانون األول 2002م، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة )1( آلية جديدة 
هي: الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وغره من رضوب املعاملة القاسية، أو 
الالإنسانية، أو املهينة )2(، ودخل حيز النفاذ يف 22 يونيو2006م، وهدفه: » إنشاء آلية للزيارات 
املنتظم�ة تق�وم هب�ا هيئات دولي�ة، ووطنية مس�تقلة إىل األماك�ن التي حيرم فيها األش�خاص من 
حريته�م، وذل�ك من أجل من�ع التعذيب، وغره م�ن رضوب املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو 

الالإنسانية، أو املهينة«  )3(. 

وأمهية الربتوكول االختياري، يتضمن العديد من القواعد امللزمة، بام يف ذلك ممارس�ة رقابة 
حيوية عىل التعذيب، من خالل نظام دويل للزيارات الوطنية إىل أماكن االحتجاز )4(.

وم�ن أجل هذه الغاية ينص الربتوكول عىل إنش�اء جلنة فرعية معني�ة بمنع التعذيب، وغره 
من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة )اللجنة الفرعية(، )أي بقبوهلا 
ه�ذا الربوتوك�ول عن طريق املصادقة عليه، أو االنضامم إليه( فإهنا تصبح ملزمة بالس�امح للجنة 
الفرعي�ة بزي�ارة أي مك�ان خاضع لواليته�ا القضائية، حيثام يكون هناك أش�خاص حمرمون من 
حريتهم، أو يمكن أن يك�ون كذلك )املادة 4 فقرة3( ، وتكون الدول�ة الطرف ملزمة بمساعدة 

)1( صادق 14٥ دولة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب حتى عام 2008م .
 )2( انظ�ر تقري�ر منظم�ة العف�و الدولية : من�ع التعذيب يف الع�امل أمجع ، الربوتوك�ول االختي�اري التفاقية مناهضة 

2003/002/٥1 IOR التعذيب
 )3( املادة )1( من الربوتوكول . 

 )4( انظر: رسالة األمني العام بشأن اليوم العاملي لدعم ضحايا التعذيب 2007/6/26م.
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اللجن�ة الفرعي�ة يف زياراهتا، وبتوف�ر مجيع املعلومات ذات الصلة، وجعله�ا يف متناول اللجنة، 
والسامح هلا بمقابلة أي معتقلني ترغب بااللتقاء هبم عىل انفراد )املادة 4(، من دون أن جير ذلك 
عواق�ب س�لبية ع�ىل املعتقلني )امل�ادة 1٥(، ثم تقدم اللجن�ة الفرعية توصيات رسي�ة إىل الدولة 
الط�رف، وال تق�وم بنرشها إال بموافقة األخرة، إال عندما تك�ون الدولة غر متعاونة، أو تعجز 
عن اختاذ خطوات لتحسني األوضاع، فإنه جيوز للجنة الفرعية أن تصدر بيانًا علنيًا )املادة 16(.

كام ينص الربوتوكول عىل إنش�اء آليات وقائية وطنية، وحتديدًا هيئات خاصة بالزيارات يف 
كل دولة طرف، أو تس�ميتها أو اإلبقاء، ويكون عملها مكماًل لعمل اللجنة الفرعية، ومتداخاًل 

معه كذلك، وهذا أمر يتفرد به الربوتوكول دون غره من الصكوك الدولية.

وم�ن خالل اس�تعراض مواد الربتوكول، فإن اجلزء الرابع م�ن الربوتوكول – املواد )17-
23( ، مكرس لآلليات الوقائية الوطنية. 

وتن�ص امل�ادة )17( من الربوتوكول عىل أنه: » تقوم كل دولة طرف يف مدة ال تتجاوز الس�نة 
بعد دخول هذا الربوتوكول حيز النفاذ أو املصادقة عليه، أو االنضامم إليه، باإلبقاء عىل آلية واحدة، 

أو عدة آليات وقائية وطنية مستقلة ملنع التعذيب عىل املستوى الوطني، أو تسميتها، أو إنشائها« .

كام تقوم الدول األطراف بام ييل: 

1 � ضامن استقالل اآلليات الوقائية الوطنية، واستغالل متويلها وصفتها املهنية، فضاًل عن التأكد 
من أن تركيبتها تتسم بالتوازن بني اجلنسني، ومتثيل السكان )املادة 18(. 

2 �  من�ح اآللي�ات الوقائي�ة الوطني�ة صالحي�ات فح�ص أوض�اع املعتقل�ني بانتظ�ام، وتقديم 
توصيات إىل السلطة املعنية، وكذلك تقديم اقرتاحات، ومالحظات حول القوانني القائمة، 

أو مسودات القوانني )املادة 19(.

3 �   ض�امن حري�ة حصول اآلليات الوقائية الوطنية عىل مجيع املعلومات ذات الصلة بال عوائق، 
ومنها اإلحصاءات، ومجيع أماكن االعتقال واملعتقلني، بام يف ذلك إجراء مقابالت معهم عىل 
انف�راد، كام جيب عدم وضع أي عوائق يف س�بيل االتصاالت بني اآللي�ات الوقائية الوطنية، 

وبني اللجنة الفرعية . )املادة20( .
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4 �  ض�امن ع�دم تعرض أي ش�خص يتصل باآللي�ات الوقائية الوطنية ل�ألذى، واملحافظة عىل 
رسية مثل هذه االتصاالت، وعدم نرشها إال بعد احلصول عىل موافقة رصحية من الشخص 

املعني. )املادة21(.

٥ �  فحص توصيات اآلليات الوقائية الوطنية، وفتح حوار معها. )املادة )22(. 

6 �  نرش وتوزيع التقارير السنوية. )املادة 23(.

7 �  وباإلضاف�ة إىل م�ا تق�دم، فاملادة 26 من الربوتوكول، تدعو إلنش�اء صن�دوق دويل خاص 
للمس�اعدة عىل توصي�ات اللجنة الفرعي�ة، فضاًل عن الربام�ج التعليمية لآللي�ات الوقائية 

الوطنية. 

8 �  اآللي�ات الوقائية الوطنية هي آليات وطنية، وليس�ت دولية، وم�ن الواضح أن الربوتوكول 

يعترب أن من املهم للغاية أن يكون عملها مكماًل لعمل اهليئة الدولية، أال وهي اللجنة الفرعية. 

3 . 2 . 2 مصادر حظر التعذيب يف القانون الدويل اإلنساين

حظ�ر التعذي�ب يف القانون اإلنس�اين ال�دويل، هو ج�زء من احلامي�ة التي متده�ا املعاهدات 
واالتفاقي�ات الدولي�ة جلمي�ع ضحاي�ا احل�رب، وه�ذه االتفاقيات ت�ريس قواعد تتب�ع يف إدارة 
املنازعات املس�لحة، وخاصة يف معاملة األش�خاص الذين ال يش�رتكون يف األعامل العدائية، أو 

الذين مل يعدوا من املشاركني فيها، ويدخل يف عدادهم اجلرحى واألرسى واملدنيون)1(. 

ونتناول حظر التعذيب يف القانون الدويل اإلنساين من خالل اآليت: 

)1( ينص�ح الباح�ث باالطالع عىل منش�ورات اللجن�ة الدولية للصليب األمح�ر بالقاه�رة ) ICRC (، إعداد: نخبة 
م�ن املتخصص�ني واخلرباء )2006م(: القانون الدويل اإلنس�اين دلي�ل التطبيق ع�ىل الصعيد الوطني، ط3 ؛ أبو 
الوف�ا، أمح�د )1430ه�(: النظري�ة العامة للقانون الدويل اإلنس�اين يف القانون الدويل ويف الرشيعة اإلس�المية، 
ط1، القاهرة، مرص: دار النهضة؛ حسن، نبيل حممود )1429ه�(: املفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان والقانون 
الدويل اإلنساين والعالقة بينهام، ط1، القاهرة، مرص، املرصية للطباعة والتجليد؛ الفار، عبدالواحد )1999م(: 
القان�ون الدويل اإلنس�اين، أح�كام معاملة أرسى احل�رب، القاهرة، م�رص: دار النهضة العربي�ة؛ الزيد، زيد بن 
عبدالكريم )2004م(: مقدمة يف القانون الدويل اإلنساين، منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر؛ البزايعة، 
خالد رمزي )1427ه�(: جرائم احلرب يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، ط1، عامن، األردن: دار النفائس.
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الفرع األول: حظر التعذيب يف الصكوك الدولية قبل اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م.

الف�رع الثاين: حظر التعذي�ب يف اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م، والربوتوكولني امللحقني 
هبام لعام 1977م.

الفرع الثالث: حظر التعذيب يف مواثيق املحاكم اجلنائية الدولية. 

الفرع الرابع: حظر التعذيب يف املحكمة اجلنائية الدولية.

الفرع األول: حظر التعذيب يف الصكوك الدولية قبل اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م)1(

كان التفاقيات الهاي لسنة 1907م، وما متخض عنها من اتفاقيات وإعالنات إىل وصفها 
بأهنا بمثابة اللبنة األوىل للس�الم العاملي)2(، حيث نصت عىل حظر مهامجة أو االعتداء عىل املدن 
واملب�اين غر املدافع عنها، كام حرمت مهامجة األفراد غر املقاتلني، واملمتلكات اخلاصة، وأماكن 
العب�ادة، والتعلي�م، والعلوم، والفن�ون، واملعامل التارخيية، ويعد س�لب أو تدم�ر هذه األماكن، 

وإحداث رضر هبا سببًا الختاذ اإلجراءات القانونية حيال مقرتفيها. 

تبع ذلك املؤمتر التمهيدي للس�الم الذي عقد يف باريس س�نة 1919م، وكذا اتفاقية السالم 
املوقع�ة س�نة 1919م، والت�ي انبثق منها جلنة الوقائ�ع اجلنائية، ثم تكونت جلن�ة قوانني احلرب، 
وقام�ت ه�ذه اللجنة بحرص اثن�ني وثالثني عماًل تعد جرائم حرب، أو م�ا عربت عنه بأنه خرق 
جس�يم لقوان�ني وعادات احلرب، وج�اء من بني هذه األعامل )تعذيب املدني�ني( ، بوصفه خرقًا 

جسياًم لقوانني وعادات احلرب. 

وق�د أوصت اللجنة ع�ىل رضورة أن يكون كل األش�خاص الذين ينتمون لل�دول املعادية 
ب�ام يف ذلك رؤس�اء ال�دول الذين أدينوا يف جرائ�م خمالفة لقوانني، وع�ادات احلرب، مهام علت 

مراكزهم عرضة للمحاكمة اجلنائية. 

 )1( ينص�ح الباح�ث باالطالع عىل موس�وعة اتفاقيات القانون الدويل اإلنس�اين- النصوص الرس�مية لالتفاقيات 
الدولية والدول املصدقة واملوقعة، منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر، إعداد: علتم، رشيف عبدالواحد، 

ط7، القاهرة، مرص. 
 )2( انظر: داود، حممد أمحد )2008م(: احلامية األمنية للمدنيني حتت االحتالل يف القانون الدويل اإلنس�اين، مطابع 

أخبار اليوم، ص80.
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وقد نصت املادة السادسة من ميثاق نورمربج، يقابلها املادة اخلامسة من ميثاق طوكيو عىل ما ييل: 

أ  � تك�ون املحكمة املنش�أة بموجب االتفاق املش�ار إليه يف امل�ادة األوىل ملحاكمة ومعاقبة جمرمي 
احلرب من بالد املحور األوروبية، خمتصة بمحاكمة ومعاقبة مجيع األشخاص الذين ارتكبوا، 
بصورة فردية أو بوصفهم أعضاء يف منظمة، وهم يعملون حلس�اب بالد املحور األوروبية، 
إح�دى اجلناي�ات التالي�ة، واألفعال التالي�ة أو أي واحد منها، هي جناي�ات خاضعة لوالية 

املحكمة، وتستتبع مسئولية شخصية. 

ب � جنايات احلرب، أي انتهاكات قوانني احلرب وأعرافها، وتتضمن هذه االنتهاكات دون أن 
يكون هذا التعداد حرصيًا: القتل العمد )مع اإلرصار(، واملعاملة الس�يئة أو إقصاء الس�كان 
املدنيني من أجل العمل يف أش�غال ش�اقة يف البالد املحتلة، أو ألي هدف آخر، ويالحظ أن 

التعذيب يدخل يف إطار املعاملة السيئة للسكان املدنيني. 

الفرع الثاين: حظر التعذيب يف اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م والربوتوكولني 
امللحقني هبام لعام 1977م 

لقد ورد حظر التعذيب يف املادة الثالثة املشرتكة يف االتفاقيات األربع )1( مجيعًا، وهي تنطبق 
ع�ىل النزاع املس�لح » الذي ليس له طابع دويل« ، وهي بذلك ترت�ب التزامات جوهرية البد من 
احرتامه�ا يف مجي�ع أن�واع النزاع املس�لح، وليس فق�ط بني البل�دان يف احل�روب الدولية، وحظر 

التعذيب هو واحد من هذه القواعد األساسية. 

وتنص املادة املشرتكة الثالثة عىل أنه: » حتظر األفعال التالية، وتبقى حمظورة يف مجيع األوقات 
واألماكن... االعتداء عىل احلياة، والس�المة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، 
واملعاملة القاس�ية، والتعذيب... واالعتداءات عىل الكرامة الش�خصية، وعىل األخص املعاملة 

املهينة واحلاطة من الكرامة« .
 )1( اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 12 أغسطس 1949م، وهي: 

االتفاقية األوىل: اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى، واملرىض بالقوات املسلحة يف امليدان.
االتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسني حال جرحى، ومرىض، وغرقى القوات املسلحة يف البحار.

االتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أرسى احلرب.
االتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص، واملدنيني يف وقت احلرب. 



167

ومما ال ش�ك فيه أن اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م، تش�كل أس�اس جتريم التعذيب 
كجريم�ة حرب، فامل�واد ٥0 من االتفاقية األوىل، و٥1 من االتفاقية الثانية، و130 من االتفاقية 
الثالث�ة، وأخ�رًا 147 من االتفاقية الرابعة تصف التعذيب، وس�ائر املعاملة الالإنس�انية من بني 

االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين. 
وجاء النص رصحيًا يف الربوتوكول األول لسنة 1977م،  إذ نص عىل جتريم التعذيب لكل 
س�كان األرايض املحتلة، سواء كان هذا التعذيب ماديًا أو معنويًا« )املادة 7٥/أ من الربوتوكول 

األول لسنة 1977م( .

الفرع الثالث: حظر التعذيب يف مواثيق املحاكم اجلنائية الدولية 

إذا كان جتريم التعذيب كجريمة ضد اإلنسانية مل ينص عليه رصاحة يف نظام حمكمة نورمربغ، 
وإنام أش�ارت )املادة 6 ف ج ( إىل كل » األفعال غر اإلنس�انية املوجهة ضد السكان« ومع ذلك، 
ف�إن هذا التعبر يش�مل أع�امل التعذيب باالس�تناد إىل القانون رقم )10( ال�ذي عدد قائمة غر 

حرصية باألفعال غر اإلنسانية كجرائم ضد اإلنسانية، ويف هذا إشارة إىل التعذيب )1(.
ومع تش�كيل املحكمتني اجلنائيتني ليوغس�الفيا الس�ابقة 1993م، ولرواندا 1994م، ُجرم 
التعذيب يف إطار جرائم احلرب، وهذا ما أكدته املادة الثانية من ميثاق املحكمة الدولية ملحاكمة 
جمرمي احلرب يف يوغس�الفيا الس�ابقة، والتي حددهتا بأهنا األفعال التي ترتكب ضد املمتلكات 
أو األشخاص املشمولني باحلامية طبقًا ألحكام االتفاقية، والتي بموجبها تكون املحكمة الدولية 
خمتص�ة بتوجيه االهتام، وحماكمة أي ش�خص يرتك�ب، أو يأمر بارتكاب خمالف�ات خطرة طبقًا 

التفاقيات جنيف لسنة 1949م. 
وامل�ادة الرابعة م�ن ميثاق حمكمة روان�دا، والتي نصت عىل اختص�اص املحكمة بمحاكمة 
األف�راد الذي�ن قام�وا بارت�كاب انته�اكات جس�يمة لل�امدة املش�رتكة يف اتفاقيات جنيف لس�نة 
1949م، اخلاصة بضحايا النزاعات املس�لحة، وتضمنت هذه االنتهاكات: استعامل العنف ضد 
حياة األشخاص، أو صحتهم، أو سالمتهم البدنية أو العقلية، وخاصة القتل، فضاًل عن املعاملة 

القاسية كالتعذيب، أو برت األعضاء، أو أي شكل من أشكال العقاب اجلامعي.
(1) Eduard Dela place. Le torture droit international penal sous la direction de herve ascensio, 

Emmanue decaux et alain pellet- editiona pendone- cedin paris x- p.370. 
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الفرع الرابع: حظر التعذيب يف املحكمة اجلنائية الدولية 

أنش�أ نظام روما األس�ايس املعتم�د يف 17 متوز/ يولي�ه 1998م، املحكم�ة اجلنائية الدولية 
ملحاكمة األفراد املسؤولني عن أفعال اإلبادة اجلامعية، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وجرائم 
احلرب، وهلذه املحكمة اختصاص النظر يف قضايا إدعاء وقوع التعذيب، إما ضمن جريمة اإلبادة 
اجلامعية، أو بوصفه جريمة مرتكبة ضد اإلنسانية، وذلك إذا كان التعذيب جزًء من اعتداء واسع 

النطاق أو منهجي، أو بوصفه جريمة حرب يف إطار اتفاقيات جنيف لعام 1949م.

حي�ث جاء يف املادة الس�ابعة/ الفقرة 2/ ه� بأنه: تعمد إحلاق أمل ش�ديد أو معاناة ش�ديدة، 
سواء بدنيًا أو عقليًا، بشخص موجود حتت إرشاف املتهم أو سيطرته، ولكن ال يشمل التعذيب 

أي أمل أو مع�اناة ينجامن فحسب عن عقوبات قانونية، أو يكونان جزءًا منها أو نتيجة هلا.

وجت�در اإلش�ارة إىل أن النظام األس�ايس بتحديده أركان اجلرائم الت�ي تقع حتت اختصاص 
املحكم�ة اجلنائي�ة الدولية، قد ت�رك املحكمة أمام مهمة صعبة يف حتديد اس�تيفاء أركان التعذيب 

وفق ظروف كل قضية، األمر الذي قد يبقى جريمة التعذيب حمل خالف دائم )1(.

وجريمة التعذيب يف إط�ار جرائم احلرب يف املحكمة اجلنائية الدولية يف مادهتا الثامنة نصت عىل: 

1 �  يكون للمحكمة اختصاص فيام يتعلق بجرائم احلرب، والسيام عندما ترتكب يف إطار خطة 
أو سياسة عامة، أو يف إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرائم. 

2 �  لغرض هذا النظام األسايس، تعني )جرائم احلرب(: االنتهاكات اجلسمية التفاقيات جنيف 
املؤرخة يف 1949/8/12م، أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص أو املمتلكات الذين 
حتميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، ومن ضمنها التعذيب أو املعاملة الالإنسانية، بام يف 
ذلك إجراء جتارب بيولوجية، وكذلك اس�تعامل العنف ضد احلياة، واألشخاص، وبخاصة 

القتل بجميع أنواعه، والتشويه واملعاملة القاسية والتعذيب. 

ويف إطار اجلرائم ضد اإلنسانية يف املادة السابعة نصت عىل: 

)1( بك�ة، سوس�ن متر خان )2006م(: اجلرائم ضد اإلنس�انية يف ض�وء أحكام النظام األس�ايس للمحكمة اجلنائية 
الدولية،  ط1، بروت، لبنان ، منشورات احللبي احلقوقية، ص3٥٥.
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لغرض هذا النظام األسايس يشكل أي فعل من األفعال التالية: »جريمة ضد اإلنسانية« متى 
ارتك�ب يف إطار هجوم واس�ع النطاق، أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من الس�كان املدنيني، 

وعن علم باهلجوم . 

3 . 3 حظر التعذيب يف االتفاقيات اإلقليمية

توجد العديد من االتفاقيات اإلقليمية بني جمموعة من الدول التي ترتبط مع بعضها بروابط 
حمددة منش�أها تربطه�ا ظروف جغرافية أو اقتصادية أو سياس�ية أو تارخيية، وذهبت االتفاقيات 
الدولي�ة اإلقليمي�ة إىل مدى أبعد من املواثيق العاملية يف محاية حقوق اإلنس�ان، الس�يام من حيث 
نطاق احلامية، ومن حيث قوة اإللزام ، ومن حيث اخلطاب، ومن حيث اعتبار الفرد ممثاًل بشخصه 

ولشخصه أمام هذه اهليئات )1(.

وتتب�وأ الق�ارة األوروبي�ة القمة ب�ني القارات يف جم�ال محاية احلق�وق واحلري�ات، وهذا ما 
س�نعرضه يف املطلب األول، ثم يليه تباعًا االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنس�ان يف املطلب الثاين، 
ويتبع�ه حظر التعذيب عىل املس�توى األفريق�ي يف املطلب الثالث، وأخرًا، حظ�ر التعذيب عىل 

املستوى العريب يف املطلب الرابع، وذلك عىل النحو التايل: 

3 . 1 . 1 االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. 

3 . 1 . 2  االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. 

3 . 1 . 3  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. 

3 . 1 . 4 حظر التعذيب عىل املستوى العريب.

3 . 1 . 1 االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  

أبرم�ت االتفاقي�ة األوروبية حلق�وق اإلنس�ان يف 19٥0/11/4م، وص�دق عليها جملس 
أوروبا ودخلت مرحلة النفاذ يف 19٥3/9/3م. 

)1( الربعي، عزت الس�يد )198٥م(: محاية حقوق اإلنس�ان يف ظل التنظيم الدويل اإلقليمي، د.ط، القاهرة، مرص: 
دار النهضة العربية، ص٥ وما بعدها.
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ونص�ت املادة الثالثة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان املنعقدة يف روما س�نة 19٥0 
عىل أنه: ال جيوز إخضاع أي إنسان للتعذيب، وال للمعاملة، أو العقوبة املهينة للكرامة.

وق�د ج�اءت هذه االتفاقية بآلية تنفيذية متميزة، لتطبي�ق نصوصها عن طريق عمل اللجنة، 
واملحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )1(.

وي�رى البعض أن�ه يف نطاق جملس أوروبا يمك�ن القول بأن املادة الثالثة م�ن اتفاقية حقوق 
اإلنس�ان، واحلري�ات األساس�ية، قد حرم�ت العقوبات اجلس�امنية، والتأديبية الت�ي تنص عليها 

القوانني الداخلية يف بعض الدول األطراف يف االتفاقية. 

وامل�ادة الثالثة من االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنس�ان حتمي لألفراد احلق يف الوحدة 
املادي�ة، وأيض�ًا الوح�دة األدبي�ة، وهلذا فإن ه�ذا احلق نصت علي�ه االتفاقية بعد احل�ق يف احلياة 
مب�ارشة؛ وذل�ك ألن واضع�ي أحكام ه�ذه االتفاقية كانت ماثل�ة يف أذهاهنم عن�د صياغة املادة 
الثالث�ة، األح�داث اجلس�يمة التي تعرض هلا اإلنس�ان يف جس�مه، وعقله خالل احل�رب العاملية 

الثانية  )2(.

ث�م صدرت االتفاقي�ة األوربية ملنع التعذي�ب، واملعاملة، أو العقوبة الالإنس�انية، أو املهينة 
لع�ام 1987م، التي أحلق هبا برتوكوالت عام 1993م، وتم بموجبها اس�تحداث جلنة أوروبية 
ملن�ع التعذي�ب، واملعامل�ة، أو العقوبة الالإنس�انية، أو املهينة، وهي جلنة تق�وم بالتحقق يف كيفية 
معاملة األش�خاص الذين سلبت حريتهم هبدف محايتهم عند الرضورة من التعذيب، واملعاملة، 

أو العقوبة الالإنسانية، أو املهينة.

3 . 3 . 2 االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

أبرم�ت ه�ذه االتفاقية س�نة 1969م، ودخلت مرحل�ة النفاذ س�نة 1978م، وقد صدقت 
عليها غالبية الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية.

 )1( انظ�ر: بخص�وص االتفاقية األوربية حلامية حقوق اإلنس�ان، وآليات تنفيذ مضموهن�ا من خالل أجهزة الرقابة، 
القباين، إبراهيم )1989م(، بحث منش�ور يف حممود رشيف بس�يوين وآخرين، حقوق اإلنس�ان ، املجلد الثاين، 

دراسات حول الوثائق العاملية، ج2، ص373-361 .
 )2( رسحان، عبدالعزيز حممد: اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان يف القانون الدويل، مرجع سابق، ص331.
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نصت املادة اخلامس�ة عىل: حق كل إنس�ان يف أن تكون سالمته اجلسدية، والعقلية واملعنوية 
حمرتمة، وعىل عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب، أو لعقوبة، أو ملعاملة قاس�ية، أو غر إنس�انية، 
أو مذل�ة، ويعام�ل كل الذين قي�دت حريتهم باالح�رتام الواجب للكرامة املتأصلة يف ش�خص 

اإلنسان« )1(.

ويعد إقرار اتفاقية األمم املتحدة املناهضة للتعذيب، وغره من رضوب املعاملة القاسية، أو 
الالإنسانية، واحلاطة من الكرامة، أو املهينة، طلبت اجلمعية العامة ملنظامت الدول األمريكية من 
جلنتها القانونية إعداد مرشع اتفاقية ملناهضة التعذيب، واعتباره جريمة دولية، وتم إعداد املرشوع 
يف ع�ام 1980م، ومت�ت مراجعة نصوصه عام 1984م، وتم إق�رار االتفاقية األمريكية ملناهضة 
التعذي�ب يف ديس�مرب 198٥م، وقد أضفت هذه االتفاقية عىل اتفاقي�ة األمم املتحدة ما هو أكثر 
حس�اًم يف حماربة اجلريمة، مثل التوس�ع يف تعريف التعذيب، بحيث يتسع ليشمل كل الترصفات 
غر اإلنسانية، وكذلك نصت املادة اخلامسة عىل أنه ال يمكن التذرع بالظروف االستثنائية لتربير 
التعذيب، وقد سارت االتفاقية عىل نسق اتفاقية األمم املتحدة يف معظم نصوصها، حيث ألزمت 
الدول األطراف باختاذ كافة اإلجراءات ملنع العقوبة، أو املعاملة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة 

للكرامة ،أو التي تنطوي عىل قسوة )2(.

3 . 3 . 3 امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

لي�س ل�دى أفريقيا اتفاقية بش�أن التعذي�ب، ومنعه عىل غ�رار االتفاقية األوروبي�ة واتفاقية 
البل�دان األمريكي�ة، وقد عول�ج التعذيب يف املق�ام األول يف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنس�ان، 
والشعوب الذي متت إجازته من قبل جملس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم 18 يف نرويب، 

وكينيا يف يونيو 1981م، ودخل مرحلة النفاذ يف أكتوبر عام 1986م. 

)1( بسيوين، وآخرون، حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ج1، ص343 .
 )2( عيسى، حسن سعد: احلامية الدولية حلق اإلنسان يف السالمة اجلسدية، مرجع سابق، ص218 .
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وق�د ن�ص يف امل�ادة اخلامس�ة منه ع�ىل أن » لكل ف�رد احلق يف اح�رتام كرامت�ه، واالعرتاف 
بش�خصيته القانوني�ة، وحظر كافة أش�كال اس�تغالله وامتهانه، واس�تعباده خاصة االس�رتقاق 

والتعذيب بكافة أنواعه، والعقوبات، واملعاملة الوحشية، أو الالإنسانية، أو املذلة«)1(.

وتظ�ل اللجن�ة األفريقية حلقوق اإلنس�ان والش�عوب ه�ي اآللي�ة الوحيدة لتطبي�ق امليثاق 
األفريقي، وأنشأت اجلمعية العام�ة لالحتاد األفريقي املحكمة األفريقية لإلنسان والشعوب يوم 

3 يونيه 2006م، ومهمتها إكامل والية اللجنة يف محاية حقوق اإلنسان والشعوب.

3 . 3 . 4 حظر التعذيب عىل املستوى العريب

لق�د جرى حظر التعذيب يف امليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان، وال�ذي اعتمد ونرش عىل املأل 
بموجب قرار جملس جامعة الدول العربية ٥427 املؤرخ يف 1997/9/1٥م، وقد نص يف املادة 

)13( منه عىل أنه : 

1 �  حتم�ي ال�دول األطراف كل إنس�ان يف إقليمها م�ن أن يعذب بدنيًا، أو نفس�يًا، أو أن يعامل 
معاملة قاس�ية، أو ال إنس�انية، أو مهينة، أو حاط�ة من الكرامة، وتتخ�ذ التدابر الفعالة ملنع 

ذلك، وتعد ممارسة هذه الترصفات، أو اإلسهام فيها جريمة يعاقب عليها. 

2 �  ال جيوز إجراء جتارب طبية، أو علمية عىل أي إنسان دون رضاه احلر )2(.

ونصت املادة )38( من املرشوع عىل أنه: جيب أن يعامل املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية 
معاملة إنس�انية. ويف صيغة حديثة للميثاق العريب حلقوق اإلنس�ان التي اعتمدت من قبل القمة 

العربية السادسة بتاريخ 2004/٥/23م.

ودخ�ل حي�ز النف�اذ يف 2008/3/1٥م، وتم اعتامد نصوص متش�اهبة، فامل�ادة الثامنة منه 
نصت عىل : 

  Organization of African unity, document cab/leg/67/3, rev.5,21 (International legal:انظ�ر )1(
materials.58 (1982) ، بس�يوين، حقوق اإلنس�ان، ج1، ص366 وما بعدها، وهو منش�ور عىل موقع مكتبة 
حقوق اإلنسان بجامعة مينسوتا wwwl.umn.edu/humanrts/Arabic.html، وبالنسبة للوثائق األفريقية 

wwwl.umn.edu/ humanrts/Arabic/rgdoc.html حلقوق اإلنسان متاحة عىل املوقع
w w w l . u m n . e d u /  )2( منشور يف موقع مكتبة حقوق اإلنسان بجامعة مينسوتا عىل شبكة اإلنرتنت:  

humanrts/Arabic.html
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1 �  حيظر تعذيب أي ش�خص بدنيًا، أو نفس�يًا، أو معاملته معاملة قاسية، أو مهينة، أو حاطة من 
الكرامة أو غر إنسانية. 

2 �  حتم�ي كل دول�ة طرف كل ش�خص خاض�ع لواليتها من هذه املامرس�ات، وتتخ�ذ التدابر 
الفعال�ة ملنع ذلك، وتعد ممارس�ة هذه الترصفات، أو اإلس�هام فيها جريم�ة يعاقب عليها ال 

تسقط بالتقادم. 
ك�ام تضمن كل دول�ة طرف يف نظامها القانوين إنصاف من يتع�رض للتعذيب، ومتتعه بحق 

رد االعتبار والتعويض.
وقد كان للدول اإلس�المية بعض من اإلجراءات محاية من التعذيب، ومنها: البيان العاملي 
حلقوق اإلنس�ان يف اإلس�الم الذي عقد يف باريس 21 ذي القعدة 1401ه�، املوافق 19 سبتمرب 

1981م، حيث جاء يف البند رقم )7( عن حق احلامية من التعذيب بأنه: 
1 �  ال جي�وز تعذي�ب املجرم فضاًل عن املتهم يقول الرس�ول <: » إن اهلل يعذب الذين يعذبون 
الن�اس يف الدني�ا«)1(، » كام ال جيوز محل ش�خص عىل االعرتاف بجريم�ة مل يرتكبها، وكل ما 
ينتزع بوسائل اإلكراه باطل«، إن اهلل رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«)2( . 
2 �  مه�ام كان�ت جريمة الفرد، وكيفام كان�ت عقوبتها املقدرة رشعًا، فإن إنس�انيته وكرامته تظل 

مصونة )3(.
كذلك كان هناك إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم حيث تبنت منظمة املؤمتر 
اإلس�المي يف 14 من حمرم س�نة 1411ه�، املوافق ٥ من أغسطس سنة 1990م، إعالن حقوق 
اإلنس�ان يف اإلس�الم املعروف بإعالن القاهرة، الذي أقر وثيقة املؤمتر اإلس�المي التاس�ع عرش 
لوزراء خارجية الدول اإلسالمية يف الدورة التي أطلق عليها )دورة السالم والتكافل والتنمية(، 
املنعقدة يف القاهرة يف الفرتة من 9-13 من حمرم 1411ه� املوافق 31 يوليه 4 أغسطس 1990م، 

بالقرار رقم 19/49 )4(.

  )1( احلديث سبق خترجيه ، ص 144.
 )2( احلديث سبق خترجيه ، ص 146.

 )3( عبدالعزي�ز، عص�ام زكريا )2001م(: حقوق اإلنس�ان يف الضبط القضائ�ي، د.ط، القاهرة، مرص: دار النهضة 
العربية، ص349.

 )4( عامر، حممود إسامعيل: حقوق اإلنسان بني التطبيق والضياع ، جمدوالي، ص209.
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وقد نص يف املادة )20( منه عىل أنه : ال جيوز القبض عىل إنس�ان، أو تقييد حريته، أو نفيه، 
أو عقاب�ه بغ�ر موجب رشعي، وال جي�وز تعريضه للتعذيب البدين أو النف�يس أو ألي من أنواع 
املعامالت املذلة أو القاس�ية، أو املنافية للكرامة اإلنسانية، كام ال جيوز إخضاع أي فرد للتجارب 
الطبي�ة أو العملي�ة إال برض�اه، وب�رشط عدم تع�رض صحته وحيات�ه للخطر، كام ال جيوز س�ن 

القوانني االستثنائية التي ختول ذلك للسلطات التنفيذية)1(. 
ويف فتوى أصدرها جممع البحوث اإلس�المية يف 29/مارس/2001م، بام نصه:« ال جيوز 

استخدام التعذيب كالرضب، أو غره ،وسيلة للحصول من املتهم عىل اإلقرار بام فيه«.
ويالح�ظ يف املواثي�ق الثالثة األخ�رة التي انبثقت م�ن اجتامع لدول عربية وإس�المية، أهنا 
تناولت ما تتفق فيه الرشيعة مع املواثيق الدولية من حتريم للتعذيب، وصون للكرامة، وحتاشت 
احلدي�ث عن العقوبات البدنية املقررة رشعًا، كالقذف والرجم، وقد ذكر البعض أنه قد اختلف 
يف الرأي يف ندوة حقوق اإلنسان )ديسمرب 1986م( التي وضعت ميثاق حقوق اإلنسان العريب 
حول مدى تعارض العقوبات البدنية مع حقوق اإلنس�ان، بس�بب إقرار الرشيعة اإلسالمية هلا، 
وق�د انتهى ال�رأي التوفيقي إىل عدم ذكر العقوبات البدنية باالس�م واالكتف�اء بحظر العقوبات 
املهين�ة، أو املحط�ة م�ن الكرامة، مادة 2/3 من امل�رشوع، وترك األمر لكل دول�ة لتحديد ماهية 

العقوبات املهينة أو املحطة من الكرامة)2(. 

3 . 4 حظر التعذيب يف الدساتري والترشيعات الوطنية
3 . 4 . 1 حظر التعذيب يف الدساتري، والقوانني العربية 

تزخر الدس�اتر والقوانني الوطنية بالنصوص التي حتظر التعذيب، ومحاية الس�المة البدنية 
بع�د احلظ�ر العامل�ي الرصي�ح الجتث�اث ظاه�رة التعذي�ب)3(، وأك�دت الصك�وك الدولية ويف 

http://www.oic.org/Arabic/ :1( منش�ور ضم�ن موق�ع منظم�ة املؤمت�ر اإلس�المي ع�ىل ش�بكة اإلنرتن�ت( 
wwwl.umn.edu/ وع�ىل موق�ع مكتب�ة حقوق اإلنس�ان بجامعة مينس�وتا ، fm/foreign-minister.html

.humanrts/Arabic.html
 )2( غنام، غنام حممد)1988م(: حق املس�جون يف الكرامة اإلنس�انية ، بحث منش�ور يف حقوق اإلنس�ان، دراسات 

حول الوثائق العاملية واإلقليمية ، حممود رشيف بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ج2، ص301. 
 )3( وقد مجع هذه القوانني العربية املتعلقة بالتعذيب، مراد عبدالفتاح يف كتابه الدساتر العربية واملستويات الدولية، 

ص17 وما بعدها ، وسوف يتم االعتامد عليها يف هذا البحث.
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طليعتها اتفاقية مناهضة التعذيب بمطالبة الدول بالنص يف ترشيعاهتا عىل عقاب مرتكبي أعامل 
التعذيب، ومن خالل اس�تقراء الترشيعات العربية نجد حظر التعذيب يف مجيع الدول، إذ تنص 
املادة )126( من قانون العقوبات املرصي عىل: » كل موظف أو مستخدم عمومي ُأِمَر بتعذيب 
متهم فعل ذلك بنفس�ه حلمله عىل االعرتاف يعاقب باألش�غال الش�اقة، أو السجن من ثالثة إىل 
عرش س�نوات، وإذا مات املجني عليه حيكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدًا »، كام تقرر املادة )42( 
م�ن القان�ون املرصي ع�ىل أن » كل مواطن يقبض عليه، أو حيبس، أو تقي�د حريته بأي قيد جيب 

معاملته بام حيفظ عليه كرامة اإلنسان، وال جيوز إيذاؤه بدنيًا، أو معنويًا«.

وتنص املادة )28( يف فقرهتا الثالثة من دس�تور اجلمهورية العربية الس�ورية لسنة 1973م، 
ع�ىل أن�ه » ال جيوز تعذيب أحد جس�ديًا، أو معنوي�ًا، أو معاملت�ه معاملة مهينة، وحي�دد القانون 

عقاب من يفعل ذلك« .

وتنص املادة )31( من دستور ليبيا الصادر عام 1969م، عىل أنه » ... حيظر إيذاء املتهم، أو 
املسجون جسامنيًا أو نفسيًا« ، كام نص دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املادة )26( عىل 
أنه » وال يعرض أي إنسان للتعذيب، أو املعاملة احلاطة من الكرامة« ، كام نصت املادة )28( منه 

عىل أن » ... إيذاء املتهم جسامنيًا أو معنويًا حمظور« .

ويوجد يف نصوص إدارة الدولة، ودستور العراق لعام 200٥م، ما يعزز فكرة التجريم بشكل 
قاط�ع حيث نصت املادة )1٥/ي( من قان�ون إدارة الدولة العراقية عىل أنه: » حيرم التعذيب بكل 
أشكاله اجلسدية منها، والنفسية، ويف كل األحوال، كام حيرم التعامل القايس املهني، وغر اإلنساين، 
وال يقب�ل كدلي�ل يف املحكمة أي اعرتاف انتزع باإلكراه أو التعذيب ألي س�بب كان ، ويف أي من 
اإلج�راءات اجلنائية األخرى« ونصت املادة )37/ج( عىل أنه »حيرم مجيع أنواع التعذيب النفيس، 
واجلسدي، واملعاملة غر اإلنسانية، وال عربة بأي اعرتاف انتزع باإلكراه، أو بالتهديد، أو التعذيب، 

وللمترضر املطالبة بالتعويض عن الرضر املادي، واملعنوي الذي أصابه وفقًا للقانون« . 

وتنص املادة )13( من قانون فلسطني املعدل لسنة 2003م، عىل أنه« ال جيوز إخضاع أحد 
ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل املتهمني وسائر املحرومني من حرياهتم معاملة الئقة، ويقع باطاًل 

كل قول أو اعرتاف صدر باملخالفة ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة«. 
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وتن�ص املادة )34( من دس�تور دولة الكويت الصادر ع�ام 1962م، عىل أن: » املتهم برئ 
حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانونية، يؤمن له فيها الضامنات الرضورية ملامرسة حق الدفاع، وحيظر 

إيذاء املتهم جسامنيًا أو معنويًا«.

كام تنص الفقرة )د( من املادة التاسعة عرشة من دستور دولة البحرين الصادر سنة 2003م، 
عىل: » عدم جواز تعرض أي إنسان للتعذيب املادي، أو املعنوي، أو لإلغراء، أو للمعاملة احلاطة 
م�ن الكرامة، وحي�دد القانون عقاب من يفعل ذلك، كام يبطل كل قول أو اعرتاف يثبت صدوره 
حت�ت وطأة التعذيب، أو باإلغراء، أو تلك املعاملة، أو التهديد بأي منها«، كام أكدت الفقرة )د( 

من املادة عرشين من نفس الدستور عىل حظر إيذاء املتهم جسامنيًا ومعنويًا.

وتنص املادة )16( من دس�تور جيبويت عىل أنه » ال جيوز إخضاع أي ش�خص للتعذيب،أو 
العن�ف، أو املعامل�ة الالإنس�انية، أو القاس�ية، أو املتدنية، أو املهينة، وإذا ثبت إدانة أي ش�خص 
أو موظف يف الدولة أو س�لطة عامة بارتكاب هذه األفعال س�واء بمبادرة ش�خصية، أو بناء عىل 

تعليامت يعاقب طبقًا للقانون«.

أما يف اململكة العربية السعودية، فقد نصت املادة )26( من النظام األسايس للحكم )1( عىل 
أن: » حتمي الدولة حقوق اإلنسان وفق الرشيعة اإلسالمية« .

وأشارت املادة الثانية من نظام اإلجراءات اجلزائية)2( عىل حاالت القبض النظامي، ونصت 
يف فقرهتا الثانية: » ... وحيظر إيذاء املقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، كام حيظر تعريضه للتعذيب، 

أو املعاملة املهينة للكرامة« . 

أما النص اخلاص بالتعذيب كجريمة مستقلة، فلقد ورد يف الفقرة الثامنة من املادة الثانية من 
املرسوم امللكي رقم 43 لعام 1377ه� ما ييل: 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن عرش سنوات، أو بغرامة ال تزيد عن عرشين ألف ريال كل 
موظف ثبت ارتكابه اجلرائم اآلتية، ومنها كل من اشرتك، أو تواطأ معه عىل ارتكاهبا سواء كانوا 

موظفني أو غر موظفني .
 )1( الصادر باملرسوم امللكي رقم أ/90 وتاريخ 1412/8/27ه� .
 )2( الصادر باملرسوم امللكي رقم م/39 وتاريخ 1422/8/28ه�.
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ويف القان�ون الس�وداين املادة )20( بام نصه: » لكل إنس�ان احلق يف احلري�ة، ويف األمان عىل 
ش�خصه، وكرامت�ه، وعرضه إال باحل�ق وفق القانون، وهو حر حيظر اس�رتقاقه أو تس�خره، أو 

إذالله، أو تعذيبه« .

ويف الدستور املوريتاين الصادر سنة 1991م، نصت املادة )13( عىل أنه: 

�   يعترب كل شخص بريئًا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية رشعية. 

�   ال يتاب�ع أح�دًا وال يوقف، أو يعتقل، أو يعاقب إال يف احلاالت، وطبق اإلجراءات التي ينص 
عليها القانون. 

�   تضمن الدولة رشف املواطن، وحياته اخلاصة، وحرمة شخصه، ومسكنه، ومراسالته ويمنع 

كل شكل من أشكال العنف املعنوي واجلسدي. 

ويف الدس�تور الصومايل الصادر س�نة 1961م، يف املادة )18( بام نصه: »اإليذاء اجلس�امين، 
أو املعن�وي ض�د أي ش�خص مفروض عىل حريته الش�خصية أي قي�د من القي�ود يعترب جريمة 

تستوجب العقاب«. 
ويف الدس�تور اليمني املادة )47( : »كل إنس�ان تقيد حريته بأي قي�د جيب أن تصان كرامته، 
وحيظر التعذيب لكل إنس�ان جس�ديًا أو نفس�يًا أو معنويًا، وحيظر القرس ع�ىل االعرتاف، وجيرم 

التعذيب، واملعاملة غر اإلنسانية عند القبض، وأثناء فرتة احلجز أو السجن«. 
ويف النظام األس�ايس لس�لطنة عامن، املادة )20( “ ال يعرض أي إنسان للتعذيب املادي، أو 

املعنوي، أو لإلغراء، أو املعاملة احلاطة من الكرامة، وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك”.
ويف الدس�تور القط�ري لس�نة 2004م امل�ادة )36( »احلرية الش�خصية مكفول�ة، وال جيوز 
القبض عىل إنس�ان، وحبس�ه، أو تفتيشه«، وال يعرض أي إنس�ان للتعذيب، أو للمعاملة احلاطة 

من الكرمة، ويعترب التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
ويف الدس�تور اللبن�اين نصت امل�ادة الثامنة عىل أن » احلرية الش�خصية مصونة« ، وهو نفس 

املوقف الذي اختذه املرشوع األردين الذي جاء فيه»احلرية الشخصية مصونة«)1(.

 )1( راجع حظر التعذيب يف املادة الثامنة من الدستور اللبناين، واملادة السابعة من الدستور األردين نقاًل عن الطراونة، 
حممد )2003م(: ضامنات حقوق اإلنس�ان يف الدعوى اجلزائية – دراسة مقارنة، ط1، عامن، األردن: دار وائل 

للنرش والتوزيع، ص229 . 
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3 . 4 . 2 حظر التعذيب يف الدساتري والترشيعات األوروبية

لقد تأثرت الدس�اتر والقوانني األساس�ية لل�دول األوروبية باملواثي�ق الدولية، ومن ذلك 
نجد أن دستور أملانيا االحتادية »سابقًا« والصادر سنة 1949م، يف الفقرة الثانية من املادة الثانية، 
ينص عىل » أنه لكل فرد احلق يف احلياة والس�المة الش�خصية، وحرية الفرد مصونة ال متس، وال 

يمكن املساس هبذه احلقوق إال بناء عىل قانون«. 

ك�ام نص الدس�تور البلجيك�ي الص�ادر يف 1972/2/10م يف املادة )7( عىل أن: »س�المة 
الفرد مكفولة، وحرمة الفرد الشخصية، والعائلية مصونة ال متس« .

ك�ام حظ�رت التعذي�ب يف امل�ادة )13( من الدس�تور اإليط�ايل، واملادة )23( من الدس�تور 
الرتك�ي، وامل�ادة )343( من قانون العقوبات األمل�اين، واملادة )260( من القان�ون الدانامركي، 

واملادة )230( من القانون اليوناين، واملادة )11٥( من القانون النروجيي. 

ولق�د كان امل�رشع الفرن�يس حريصًا عىل وض�ع الضامن�ات الكفيلة احلامية حلرمة اجلس�د، 
وتتج�ىل ذل�ك بإضافة نصوص كفلت احرتام الكرامة اإلنس�انية للمش�تبه فيه املحتجز بموجب 
قانون تدعيم قرينة الرباءة رقم ٥16 لس�نة 2000م، حيث وفر ضامنات تؤكد الكرامة اإلنسانية 
للمشتبه فيه، وتتمثل تلك الضامنات يف إلزام مأمور الضبط القضائي بأن يثبت يف املحرض مواعيد 
س�ؤال املشتبه فيه املحتجز، وأوقات الراحة والطعام، وبيان األسئلة التي جييب عليها املشتبه فيه 

باملحرض )مادة 64 ومادة 29 أ ج( )1(.

وبموجب قانون العقوبات الفرنيس الصادر يف 1 مارس 1994م، أصبحت أفعال التعذيب 
جرائم منفصلة عوضًا عن ظروف مش�ددة، ووفقًا للامدة )222-11 الفصل 1( ، والتي نصت 
ع�ىل أنه: »يعاق�ب عىل فعل تعريض الش�خص للتعذي�ب، واألفعال الرببرية بالس�جن ملدة 1٥ 

عامًا«.

(1) Jacques Buisson (2001)" la grade avue danas le loi du 15- juin 2000"rev .s.c.CRIM-- 
NO.1.PP.3738-. Henri leclerc" la loi 15. juin 2000. Renforcant la presumption d,innocence 
et les droits des ves victime " G.P.2000- NO 273- A-274-doc.p.3
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وبموجب املادة )222-703( » يمكن معاقبة موظف رس�مي، رشطي مثاًل، يرتكب هذه 
األفعال مدة تصل إىل 20 عامًا« )1( .

»وق�د أص�در املؤمتر ال�دويل ملقاوم�ة التعذيب ال�ذي ُعقد يف باري�س ع�ام 1974م، قرارًا 
ب�رضورة منع تقديم املعونات العس�كرية للدول التي متارس التعذي�ب، وكان هذا القرار آنذاك 

بمثل رصخة للضمر اإلنساين إزاء قضية التعذيب« )2(.

3 . 4 . 3 حظر التعذيب يف الدستور والترشيع األمريكي

لق�د كان هن�اك قيد ع�ىل اس�تخدام االعرتاف�ات املنتزعة بناًء ع�ىل إكراه يف قان�ون اإلثبات 
األنجلوأمريك�ي، ولكن املحلفني هم الذين يقررون ما إذا كانت اعرتافات معينة جيب اعتبارها 
س�ليمة أم ال، ك�ام أن أداء قاع�دة اإلثبات أو الدلي�ل يف الوالية ال يعّد أساس�ًا للمحكوم عليهم 
باإلدانة يف الواليات لطلب إعادة النظر يف احلكم عىل املستوى الفيدرايل، بناًء عىل فحص سالمة 
القب�ض قانونًا، وقد أش�ارت املحكمة العلي�ا يف إحدى القضايا إىل أن اس�تخدام االعرتاف غر 
الس�ليم بمقتىض قان�ون اإلثبات، يمكن أن خيالف احلق ال�وارد يف التعديل اخلامس بعدم حتريم 
ال�ذات أو النف�س، وحكمت املحكمة أن االس�تخدام القضائي يف أية والي�ة لالعرتاف الصادر 
عن إكراه يؤدي إىل إنكار قاعدة سالمة اإلجراءات القانونية الواردة بالتعديل الرابع عرش، ومنذ 
ذلك الوقت فإن املحكمة استخدمت أربعة نصوص دستورية خمتلفة لتنظيم قبول االعرتافات. 

ك�ام أن أي اع�رتاف تم أخذه بش�كل واضح نتيج�ة ضغط، أو إكراه يع�ّد مناهضًا لنصوص 
التعدي�ل اخلام�س، وبالتايل يعد االعتداد به منافيًا للحق يف ع�دم جتريم النفس، والعوامل املهمة 
التي حيملها اإلكراه هي أنه يتضمن شبهة العزل أي عدم إسداء النصح إىل املشتبه فيهم بحقوقهم 
الدستورية، كالسؤال عن طريق أجهزة هبا دوائر كهربائية أو إلكرتونية حمكمة أو استعامل وسائل 
اإلكراه النفيس أو املش�تملة عىل التنويم املغناطييس أو عن طريق التخدير، والتهديد بنتائج س�يئة 
لألقارب إذا مل حتدث االعرتافات، واس�تغالل العيوب الش�خصية كاجلهل )عدم معرفة القراءة 

 )1( الدس�وقي، أمح�د عبداحلمي�د )2007م( : احلامي�ة املوضوعي�ة واإلجرائي�ة حلقوق اإلنس�ان يف مرحل�ة ما قبل 
املحاكمة، ط1، القاهرة، مرص: دار النهضة العربية ، ص240 .

 )2( انظر: الطبيب أمام ضحية التعذيب، مرجع سابق، ص22 . 



180

والكتاب�ة( ، والضع�ف العقيل، وحداثة الس�ن واملرض العقيل واملرض الع�ادي، أو اإلصابات، 
والتهديدات، واإلكراه البدين، وإس�اءة املعاملة أثناء احلجز، وغيبة اخلربة املس�بقة مع البوليس، 
ولي�س من ال�رضوري أن يكون أحد هذه العوامل بذاته كافيًا، إذ جي�ب تقدير كل حالة بناء عىل 
الوقائع اخلاصة هبا، ومع ذلك جيب أن تكون هناك عالقة س�ببية يف نش�اط البوليس واالعرتاف، 
فإذا حرض ش�خص مريض عقليًا إىل ضابط بوليس واع�رتف أمامه بجريمة، فإن احلكم اخلاص 
باشرتاط سالمة اإلجراءات القانونية، ال يكون قد خولف باستخدام هذا االعرتاف يف إجراءات 

قضائية الحقة )1(.

وتعد العبارات الصادرة من ش�خص قبض عليه، أو احتجز باملخالفة للتعديل الرابع نتاجًا 
هل�ذه املخالف�ة، وبالت�ايل جي�ب أن تلغ�ى أو ال تقبل ما مل تكن ه�ذه العالقة ق�د أصبحت ضعيفة 
جدًا لدرجة غض النظر عنها، وال تس�تخدم هذه القاعدة لعرقلة احلصول عىل الدليل )الذي تم 
احلصول عليه بطريقة قانونية( ، الذي يشر إىل املدعي عليه كفاعل للجريمة؛ ألنه لو استخدمت 
يف إفس�اد هذا الدلي�ل املتحصل بطريق قانوين ألدى ذلك إىل حتص�ني املتهم أو املدعي عليه ضد 
املس�ئولية اجلنائية، وه�ذه احلصانة لن تقوم املحكمة العليا بإضفائها أو إتاحتها كوس�يلة لتطبيق 

التعديل الرابع. 

ويالح�ظ أن اتفاقية الدول األمريكي�ة ملنع التعذيب، واملعاقبة علي�ه )املادة6( ، تتطلب من 
ال�دول األط�راف ضامن أن تكون أعامل التعذيب جرائم جنائية، وينبغي عىل مجيع البلدان ضامن 
أن تنص قوانينها عىل التعذيب باعتباره جريمة حمددة بحسب الرشوط املوصوفة فيام سبق، سواء 

أكانت أطرافًا يف هذه االتفاقيات أم ال .

 ) ( راجع: أعامل املؤمتر الثاين للجمعية املرصية للقانون اجلنائي، »محاية حقوق اإلنس�ان يف مرص وفرنس�ا والواليات 
املتحدة األمريكية« ، اإلسكندرية، 9-12 أبريل 1988م . 
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الفصل الرابع
آليات مقاومة حظر التعذيب،  وسائر املعامالت املحظورة

4 . 1 آليات مقاومة التعذيب عىل مستوى الرشيعة اإلسالمية

لقد س�بقت الرشيعة اإلس�امية املجتمع ال�دويل، واملتمثل يف هيئاته، ومنظامته يف إنش�اء   
آلي�ات حلامية اإلنس�ان من التعذيب، واملعاملة الإلإنس�انية، أو املهينة، وذلك اس�تنادًا إىل مبادئ 

العدالة، ودفع الظلم وفقًا للرشيعة اإلسامية. 

وجتلت هذه اآللية يف والية املظامل، وسيتم بحثها من خال املطالب التالية: 

4 . 1 . 1  تعريف والية املظامل.

4 . 1 . 2  نشأة والية املظامل.

4 . 1 . 3  دور وايل املظامل يف منع التعذيب.

واآلن نتكلم عن كل مطلب عىل حدة.

4 . 1 . 1 تعريف والية املظالم

املظ�امل يف اللغ�ة: مج�ع مظلمة، يقال: ظلم�ه يظلمه ظل�اًم، ومظلمة، ويق�ال: تظلم فان إىل 
احلاكم من فان مظلمة تظلياًم أي أنصفه من ظامله، وأعانه عليه)1(.

وعرفها املاوردي بأهنا : » قود املتظاملني إىل التناصف بالرهبة، وزجر املتنازعني عن التجاحد 
باهليبة، فكان من رشوط الناظر فيها أن يكون جليل القدر نافذ األمر، عظيم اهليبة، ظاهر الفقه، 
ظاه�ر العف�ة، قلي�ل الطمع، كثري ال�ورع؛ ألنه حيتاج يف نظره إىل س�طوة احل�امة، وتثبت القضاة، 

فيحتاج إىل اجلمع بني صفات الفريقني، وأن يكون بجالة القدر نافذ األمر يف اجلهتني«)2(.
 )1( اب�ن منظور: لس�ان الع�رب، ج12، ص373؛ املناوي، حمم�د عبدالرؤوف )1410ه��(: التوقيف عىل مهامت 

التعاريف، )حتقيق: الداية، حممد رضوان(، ط1، دمشق، سوريا، بريوت، لبنان: دار الفكر، ص493. 
 )2( املاوردي، عيل بن حممد : األحكام السلطانية والواليات الدينية، مرجع سابق، ج1، ص194 .
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وع�ىل ه�ذا فقايض املظامل عمله ليس قضائيًا، فحس�ب، بل هو قضائ�ي وتنفيذي، فقد يعالج 
األمور الواضحة بالتنفيذ فريد احلق لصاحبه بش�تى الطرق، والوسائل، وطرق اإلثبات يف أحكام 
املظ�امل تغاي�ر أح�كام القض�اء، فبينام الق�ايض ال حيك�م إال بالبينات يص�ح لناظر املظ�امل أن حيكم 
باألمارات، وقد ذكر الفقهاء أوجه اخلاف بني ناظر املظامل والقايض، فقالوا: » يس�وغ لوايل املظامل 
أن يفس�خ يف مازمة اخلصوم إذا وضحت أمارات التجاحد، ويلزم بإلزام الكفالة، فيام يس�وغ فيه 
التكفل؛ لينقاد اخلصوم إىل التناصف، ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب، وأنه يسمع بشهادات من 
مل تثبت عدالتهم، ومل يثبت فسقهم، وذلك خيرج عن عرف القضاة العاديني من أهنم ال يقبلون إال 
ش�هادة املعدلني؛ وألن نظرهم أحيانًا يكون يف مس�ائل احلس�بة، جيوز أن يبتدأ باس�تدعاء الشهود، 

ويسأهلم عام عندهم يف تنازع اخلصوم، بينام القضاة البد أن يسبق اإلثبات الدعوي )1(.
وع�ر املقري�زي عن نظام املظامل بقوله: » إنه كل حك�م يعجز عنه القايض، فينظر فيه من هو 

أقوى منه« )2(.
ووض�ع ابن خل�دون تعريفًا حمكاًم لوالية املظامل عندما قال: » إهنا وظيفة ممتزجة من س�طوة 
الس�لطة ونصف�ة القضاة، وحتتاج إىل عل�و يد، وعظيم رهبة، تقمع الظ�امل من اخلصمني، وتزجر 

املعتدي، وكأنه يميض ما عجز عنه القايض، فينظر فيه من هو أقوى منه« )3(.
ونستطيع وضع تعريف خمترص لوالية املظامل بأهنا: » هي التي ترفع النزاع، والظلم بني الناس 

والدولة، ومن يمثلوهنا، مما عجز عنه القضاء العادي« .
وهتدف والية املظامل يف اإلسام إىل إقامة العدل، ودفع الظلم، وذلك فيام يتعلق بالتعديات 
التي حتدث من الوالة أو احلكام، أو عامهلم عىل أفراد الرعية، ويعجز القضاء العادي عن الفصل 
فيه�ا، أو يصع�ب التعامل معه�ا لصفة يف اخلصم كأن يكون صاحب مركز س�اٍم أو مقام كبري أو 

لصعوبة يف التنفيذ لكون املتعدي ممثًا للدولة)4(. 
 )1( الفراء: األحكام السلطانية ، ص64 .

 )2( املقري�زي، تق�ي الدين أمحد )1967(: كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلط�ط واآلثار املروي باخلطط املقريزية، 
القاهرة، مرص: مكتبة الثقافة الدينية ، ج2، ص 299 وما بعدها. 

 )3( ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد )1900(: مقدمة ابن خلدون، بريوت، لبنان، ص 193 .
 )4( انظ�ر ح�ول ذل�ك املراج�ع التالية: الزحييل، وهب�ة : الفقه اإلس�امي وأدلته، مرجع س�ابق، ص757؛العناين، 
إبراهيم )1982(: حقوق اإلنسان يف الرشيعة اإلسامية، بحث مقدم إىل مؤمتر حول دراسات يف بعض النظم 
القانوني�ة احلالي�ة يف م�رص، واملنعقد بالغردق�ة من 9 إىل 14 أبري�ل 1982م، ص82-84؛ حاف�ظ، زكي مجيل 
)1987(: احلامية القانونية حلقوق اإلنسان إقامة نظام للعدالة يكفل استقال القضاة واملحامني، بحث ُقّدم إىل 

املؤمتر السادس عرش الحتاد املحامني العرب املنعقد بالكويت، عام 1987م، ص101.
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4 . 1 . 2 نشأة والية املظامل

أواًل: نشأهتا 

كان الرسول < أول من نظر املظامل بنفسه، فقىض يف رشب بني الزبري بن العوام وأنصاري)1(.

وس�ار أب�و بكر وعم�ر وعثامن وع�يل � ريض اهلل عنهم � عىل ما أقره الرس�ول < من النظر 
يف املظ�امل، وق�د ظلت والية املظ�امل يف عهدهم، ومن بعدهم خمتلطة بالقض�اء العادي إىل أن جاء 
عهد الدولة األموية بتويل اخلليفة األموي »عبدامللك بن مروان« خافة املسلمني، فأعطى والية 
املظامل، قدرًا من التنظيم، حيث فتح بابًا لتقبل التظلامت، فكان ينظرها، ويوقع عليها برأيه وأمره، 

ويدفعها إىل قاضيه أيب إدريس األودي، ليفصل فيها يف يوم حمدد للفصل يف قضايا املظامل)2(.

وبعد تويل اخلليفة عمر بن عبدالعزيز مقاليد احلكم يف الدولة اإلسامية أعاد الفاعلية لوالية 
املظامل، فكان جيلس للمظامل بنفسه يف يوم معروف لعامة الشعب، وكان يعلن يف الناس عند قرب 
كل موس�م للح�ج عن جائ�زة مالية كبرية لكل من ق�دم عليه يف رد مظلم�ة، أو يف تقديم اقرتاح 

يصلح به أمرًا من أمور املسلمني)3(.

وأصب�ح اخللف�اء م�ن بعد ذل�ك خيصص�ون يومًا من األس�بوع لقض�اء املظامل جيلس�ون فيه 
بأنفسهم، وهكذا فعل خلفاء بني العباس، اهلادي والرشيد، واملأمون )4(.

ولكن بعد املهدي مل جيلس هلا أحد، وإنام أخذوا يعهدون هبا إىل وزرائهم)5(. 
 )1( املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ج1، ص ص 196-195 . 

كذل�ك هن�اك من املتأخرين من أيّد وجهة نظ�ر املاوردي بأنه أول من نظر يف املظامل هو الرس�ول ρ وهم: أبو طالب، 
حامد )1402ه�(: التنظيم القضائي اإلس�امي، ط1، مطبعة الس�عادة، ص18؛ اجليزة، عبداملنعم عبدالعظيم 
)1409ه�(: نظام القضاء يف اململكة العربية السعودية، معهد اإلدارة العامة، إدارة البحوث، ص91؛ املرصي، 
عيل عيل )1418ه�(: وظيفة الرشطة يف النظم الوضعية والرشيعة اإلس�امية، دراسة مقارنة بني اليمن ومرص، 

ط1، القاهرة، مرص: دار النهضة العربية، ص23.
 )2( املرج�ع الس�ابق، ص86؛ وانظر: القاس�م، عبدالرمحن ب�ن عبدالعزيز)1973(: مدى ح�ق ويل األمر يف تنظيم 

القضاء وتقييده، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، ص 209 .
 ) 3( عبداحلكيم: أبو حممد عبداهلل )1967(: سرية عمر بن عبدالعزيز، )حتقيق: عبيد، أمحد(، د.ط ، بريوت، لبنان: 

دار العلم للمايني، ص137 . 
 ) 4( املاوردي: األحكام السلطانية ، مرجع سابق، ج1، ص196.  

 ) 5( مدكور، حممد سام )1964(: القضاء يف اإلسام، د.ط، القاهرة، مرص: دار النهضة العربية، ص163 وما بعدها.
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وإحي�اء لوالية املظامل، أسس�ت اململكة العربية الس�عودية، »ديوان املظامل« بمرس�وم ملكي 
عام 1380ه� يقوم عىل رئاس�ته مس�ئول من درجة وزير يسأل مبارشة أمام امللك باعتبار األخري 

الرئيس األعىل هلذا الديوان)1(.

ثانيًا: جملس املظامل 

كان نظ�ر املظامل من اختصاص اخلليفة، أو األمري، أو الس�لطان، ولكن هذا ال يعني أنه كان 
ينفرد هبذا العمل الضخم الدقيق، ويف هذا يقول املاوردي: 

إن ديوان املظامل ال ينتظم عقد جلساته إال بحضور مخس مجاعات، وهي: 

1 �  األعوان للتغلب عىل من يلجأ إىل العنف، أو حياول الفرار من وجه العدالة .

2 �  القض�اة لإلحاط�ة ب�ام يصدر من أحكام؛ ل�رد احلقوق ألصحاهبا، وتطبيقه�ا عىل ما يعرض 
أمامهم من القضايا يف جلساهتم. 

3 �  الفقهاء، وكان يرجع إليهم صاحب املظامل، فيام أشكل عليه من املسائل الرشعية. 

4 �  الكّتاب؛ لتدوين أقوال اخلصوم.

5 �  الشهود؛ إلثبات ما يعرفونه عن اخلصوم، والشهادة عىل أن ما أصدره القايض من األحكام 

ال ينايف احلق والعدل)2(.

4 . 1 . 3 دور والي املظالم في منع التعذيب

خيت�ص وايل املظ�امل بع�دة اختصاصات، ما هيمنا منه�ا يف هذا املوض�ع اختصاصه بالنظر يف 
تعدي الوالة أو عامهلم عىل الرعية . 

وبالت�ايل إذا م�ارس ال�وايل، أو أح�د قادت�ه، أو عامل�ه، أو موظف�وه، التعذي�ب، أو املعاملة 
الاإنس�انية، أو املهينة، أو أمر بذلك، أو حرض، أو س�اعد، أو س�كت عن هذه املامرس�ات مع 

)1( التح�كاين، حممد احلبيب)د.ت(: النظرية العامة للقضاء واإلثبات يف الرشيعة اإلس�امية مع مقارنات بالقانون 
الوضعي، د.ط، بغداد، العراق: طباعة ونرش دار الثقافة العامة، ص91. 

 )2( املاوردي : األحكام السلطانية ، مرجع سابق، ج1، ص ص199- 200 .
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علم�ه هبا يكون متعديًا، وينعق�د االختصاص بمحاكمته، ورد االعتداء، ودفع الظلم، وإنصاف 
الضحية لوايل املظامل . 

وال يتوق�ف اختص�اص وايل املظامل يف ه�ذه احلالة عىل تقديم ش�كوى، أو تظلم من املجني 
عليه، فهي سلطة رقابية لوايل املظامل مراقبة حكام الدولة، وعامهلم، ومنعهم من الظلم ودفعه إن 

وقع )1(.

كام ال يتوقف اتصال وايل املظامل بالدعوى عىل إرادة الدولة، أو إرادة السلطة املتمثلة هلا، أو 
غري ذلك مما سبق ذكره يف شأن اآلليات التي استحدثها املجتمع الدويل. 

وأخريًا نس�تطيع القول: إن والية املظامل تعّد آلية رقابة، ومقاومة ملنع، وقمع تعدي احلكام، 
أو معاونيهم، أو من يعملون حتت إدارهتم عىل الرعية. 

كام أهنا آلية فعالة، حيث يتمتع القائم هبا بصاحيات واسعة يف املنع والزجر ورد احلقوق إىل 
أصحاهبا، وتنفيذ قواعد العدالة، ورد الظلم. 

وهي آلية مقررة حلامية اإلنسان ضد تعسف السلطة، ومؤسسة عىل أحكام الرشيعة يف إقامة 
العدال�ة ومن�ع الظلم، وينعقد هلا االختص�اص بذلك دون موافقة الدولة املس�بقة، أو اخلليفة أو 
احلاكم عىل النظر يف الدعوى، أو عىل تقديم ش�كوى أو تظلم من املجني عليه، وهي هبذا تتفوق 
عىل اآلليات األخرى عىل املس�توى الدويل، واإلقليمي حلامية اإلنس�ان م�ن التعذيب، واملعاملة 

الاإنسانية، أو احلاطة من الكرامة. 

وتق�ف والية املظامل لتأكيد احلامية لإلنس�ان ضد تعس�ف الس�لطة، وذل�ك بجانب القضاء 
اإلسامي العادي، وليست بديًا عنه )2(.

)1( املاوردي،: األحكام السلطانية، مرجع سابق، ج1، ص200 .
 )2( رخا، طارق عزت: جتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق، ص620 .
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4 . 2 آليات املقاومة عىل املستوى الدويل

نش�أت آلي�ات ضمن هي�كل األم�م املتحدة لتت�وىل مقاوم�ة التعذي�ب، وس�ائر املعامات 
املحظ�ورة من حيث وضع النصوص، ومتابعة تنفيذها، والرقابة عىل االلتزام هبا، وكذلك هناك 

آليات انبثقت من خال االتفاقية الدولية الصادرة عن األمم املتحدة. 

وسوف نتناول عرض هذا املبحث يف مطلبني : 

4 . 2 . 1  آليات منظمة األمم املتحدة .

4 . 2 . 2  آليات دولية طبقًا التفاقيات حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم املتحدة.

4 . 2 . 1 آليات منظمة األمم املتحدة

الفرع األول: اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

تتمت�ع اجلمعية العامة بأمهية كبرية بني خمتلف فروع األم�م املتحدة، باعتبارها اجلهاز العام يف 
املنظمة الذي يضم بني جنباته كل أعضائها، فضًا عن أهنا تتمتع بس�لطات عامة، إذ هلا أن تناقش 
أية مسألة، أو أمر يدخل يف نطاق امليثاق، أو يتصل بسلطان فرع من الفروع املنصوص عليها فيه)1(. 

وتقوم اجلمعية العامة بدور رئييس يف مقاومة التعذيب، وأشكال املعاملة األخرى املحرمة، 
وذلك بقيامها بثاث مهام أساسية: 

املهمة األوىل: قيامها بدراس�ة، وبحث وإعداد مرشوعات املواثيق، واإلعانات الدولية اخلاصة 

هبذا الشأن، وأخذ القرار الدويل هلا: 

وق�د أفرزت ه�ذه املهمة صدور اإلعان العاملي حلقوق اإلنس�ان ع�ام 1948م، ثم العهد 
ال�دويل للحقوق املدنية، والسياس�ية لعام 1966م، ثم اتفاقية مناهض�ة التعذيب لعام 1984م، 
ومتثل هذه الوثائق املصدر القانوين الدويل املبارش لتحريم، ومنع التعذيب، واملعاملة، أو العقوبة 

القاسية، أو الاإنسانية، أو احلاطة من الكرامة.

 )1( املادة )10( من امليثاق.
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ك�ام نجحت اجلمعية العامة يف إص�دار جمموعة من اإلعانات، واملواثي�ق الدولية األخرى 
الت�ي تس�هم إىل حد كب�ري يف مقاومة التعذي�ب، واملعاملة املحرمة األخرى، بفضل نش�اط جلاهنا 

املتخصصة بإعداد الدراسات، ومشاريع اإلعانات، واالتفاقيات الدولية)1(.

املهمة الثانية:قيامها برقابة تطبيق احرتام هذه اإلعانات، واملواثيق عىل املستوى الدويل: 
حيث تقوم بالنظر يف مش�كات محاية اإلنس�ان من التعرض للتعذي�ب، واملعاملة األخرى 
املحرم�ة بع�د ما يعرضه�ا عليه�ا املجلس االقتص�ادي، واالجتامع�ي، أو إحدى هيئ�ات األمم 

املتحدة، أو األمني العام لألمم املتحدة، أو تعرضها الدول األعضاء. 
وتق�وم اجلمعية العامة يف هذا الش�أن بدور املنر، أو الرمل�ان العاملي فهي متثل كل دول العامل، 
حيث تش�رتك هذه الدول يف طرح ومناقش�ة، ومراقبة مدى احرتام حق اإلنس�ان يف عدم التعرض 
للتعذي�ب، أو املعام�ات األخرى املحرمة، وتنتهي مناقش�ات اجلمعية باختاذ إج�راء ملقاومة هذه 
املامرسات املحرمة قد يتمثل يف إصدار توصيات للدول األعضاء، أو تطلب من جملس األمن القيام 

بعمل تنفيذي، أو تكليف األمني العام للمنظمة عن طريق التوصية بالقيام بدور يف هذا الشأن. 

املهمة الثالثة: قيامها بإنش�اء آليات للرقابة الدولية حس�بام تنص عليه االتفاقيات الدولية بش�أن 
حتريم التعذيب، واملعاملة أو العقوبة القاسية، أو الاإنسانية، أو احلاطة من الكرامة)2(.

الفرع الثاين: املجلس االقتصادي واالجتامعي

يقوم هذا املجلس بدور هام يف مقاومة التعذيب، وأشكال املعاملة األخرى املحرمة، وذلك 
بإعداد مرشوعات االتفاقيات التي تعرض عىل اجلمعية العامة إلقرارها، وإصدار التوصيات يف 

هذا الشأن، واستحداث آليات وأساليب عمل فعالة، ورسيعة ملقاومة هذه املامرسات. 
وتشمل آليات املجلس عىل املستوى الدويل سواء من ناحية احلامية، والرقابة من خال : 

أواًل: جلنة حقوق اإلنسان. 
ثانيًا: تبني اإلجراء رقم )1503( )3( . 

ثالثًا: املقرر اخلاص املعني بمسائل التعذيب.
 )1( الشافعي، بشري حممد: قانون حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص252 وما بعدها. 

 )2( رخا، طارق عزت: جتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق، ص ص529-527.
 )3( وهذا اإلجراء يتعلق بانتهاك حقوق جمموعة من الناس وليس احلاالت الفردية.
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وسوف نتعرض لكيفية عمل هذه اآلليات عىل مقاومة التعذيب فيام ييل: 

أواًل:جلنة حقوق اإلنسان 

أنش�أ املجلس االقتص�ادي واالجتامعي بموجب صاحيات�ه طبقًا لل�امدة )68( من امليثاق 
يف عام 1946م جلنة حقوق اإلنس�ان، ومركزها جنيف، وهي تتش�كل من ممثيل ثاث وأربعني 

دولة، وجتتمع يف دورة سنوية ملدة ستة أسابيع. 

وتق�وم ه�ذه اللجنة بدور هام يف تقديم املقرتحات، والتوصيات إىل املجلس، كام تعمل عىل 
مساعدته يف كل ما يتصل بصاحياته يف حتريم، ومقاومة التعذيب، واملعاملة، أو العقوبة القاسية، 
أو الاإنسانية، أو احلاطة من الكرامة، وتعد اللجنة آلية رقابية رسمية باسم األمم املتحدة ملراقبة 
أعضاء األخرية بمدى احرتامهم اللتزامهم بحامية اإلنس�ان من التعرض إىل التعذيب، وأشكال 

املعاملة األخرى املحظورة. 

وقد اقرتحت جلنة حقوق اإلنس�ان إنش�اء آلية طوارئ تابعة هلا حتى تتمكن من االس�تجابة 
بصورة فورية مائمة للحاالت التي تنجم عن االنتهاكات اجلس�يمة حلقوق اإلنس�ان، والس�يام 

ممارسات التعذيب أينام وحيثام وجدت)1(.

كذلك تقوم جلنة حقوق اإلنس�ان بدراس�ة، ومناقش�ة تقارير جلنة مناهضة التعذيب التابعة 
لألم�م املتح�دة، وختل�ص إىل توصي�ات ترس�لها إىل ال�دول األطراف، وتش�دد فيها ع�ىل أمهية 
تقي�د الدول األطراف الت�ام بااللتزامات املق�ررة عليهم بموجب االتفاقي�ة، وحتثهم عىل تقديم 
التس�هيات الازمة س�واء من الناحية اإلدارية، أو املالية للجنة مناهضة التعذيب حتى تستطيع 

األخرية أداء وظائفها بفاعلية)2(.

وقد أوصت جلنة حقوق اإلنس�ان اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأن تعتر يوم 26 يناير من 
كل سنة هو اليوم العاملي لدعم ومساندة ضحايا التعذيب)3(.

 )1( تقرير جلنة حقوق اإلنسان، الدورة الثانية واألربعون ، األمم املتحدة، املجلس االقتصادي واالجتامعي، جنيف، 
1993م، ص166 وما بعدها.

 )2( تقرير جلنة حقوق اإلنسان لعام 1993، ص93، 97، 98 .
  UN:هبذه الفك�رة. انظر ،RCT 3( ق�د س�بق أن ن�ادى مركز عاج وإع�ادة تأهيل ضحايا التعذي�ب يف كوبنهاجن(

Torture-Resolution,1997. «JRCT.Torture,Vo1.7,No.2,1997.p35.
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ثانيًا: تبني اإلجراء )1503(

تبن�ى املجلس االقتص�ادي واالجتامعي ع�ام 1970م، ما يعرف باس�م اإلج�راء )1503(، 
واخلاص ببحث اإلخطارات املتعلقة بانتهاكات حقوق عدد كبري من األشخاص، ولفرتة ممتدة من 
الزمان )أما انتهاكات احلاالت الفردية، فيختص هبا عادة اإلجراء الذي نص عليه امللحق االختياري 

للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، أو ذلك الذي نص عليه االتفاق الدويل املعني( . 
ويتميز اإلجراء )1503( باآليت: 

1 �  أنه يستند يف نشأته إىل قرار صادر عن املجلس االقتصادي واالجتامعي.
2 �  أن�ه يطب�ق ع�ىل كل الدول، بينام اإلجراء املنصوص علي�ه يف أي اتفاق دويل آخر يتوقف عىل 

كون الدول أطرافًا فيه. 
3 � أنه يطبق عىل كل انتهاكات حقوق اإلنس�ان، وحرياته األساس�ية، بينام أي اتفاق دويل يقترص 

عىل ما هو مذكور يف نصوصه. 
4 � أن الش�كاوي يمك�ن أن تق�دم م�ن أي ش�خص، أو جمموع�ات أش�خاص، أو منظم�ة غري 
حكومي�ة، بين�ام يف االتفاقيات الدولي�ة األخرى جيب أن يقدم الطلب من الش�خص املجني 

عليه أو ممن يمثله. 

ثالثًا: املقرر اخلاص املعني بمسائل التعذيب

1 ـ إنشاء وظيفة املقرر اخلاص املعني بمسائل التعذيب
أنش�ئت وظيفة املقرر اخلاص املعني بمس�ائل التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة 
القاسية، أو الاإنسانية، أو املهينة بواسطة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عام 1985م، ألجل 
فحص املوضوعات املتعلقة بالتعذيب، وغريه من رضوب س�وء املعاملة، ويعمل كل مقرر خاص 
بصفت�ه الفردية مس�تقًا عن احلكومة، أو املنظامت األخرى، وحت�ى اآلن مر أربعة مقررين خاصني 
للتعذيب، ويعتر اختيار املقرر أمراً حاساًم، فيام يتعلق بمصداقية التفويض، لذلك تتطلب وظيفة املقرر 

اخلاص للتعذيب أشخاصًا يتمتعون بمكانة رفيعة، ومعروفة عميقة بحقوق اإلنسان)1(. 

(1) UN Fact sheet No.27,»Seventeen Frequently Asked Questions about United Nations special, 
p.6http://www.ohchr.org/English/abut/publications/sheets.htm.Repponteurs»at
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وصف التفويض األصيل للمقرر اخلاص للتعذيب يف قرار مفوضية 1985/33م، وتطور 
يف الق�رارات الاحقة له، وقد عرضت اخلطوط العريض�ة للمعايري النهائية لعمل املقرر اخلاص 
يف الصك الدويل حلقوق اإلنسان، والصكوك األخرى لألمم املتحدة التي حتظر أعامل التعذيب، 
واملعامل�ة، أو العقوبة القاس�ية، أو الاإنس�انية، أو املهين�ة)1(، والوظيفة األساس�ية هي أن يقدم 
للمفوضي�ة )واآلن بدي�ل املفوضي�ة، وهو جمل�س حقوق اإلنس�ان( تقريرًا دقيقًا بق�در اإلمكان 
عن ممارس�ة التعذيب يف العامل، وتش�مل أنواع املوضوعات التي يتناوهلا املقرر اخلاص إجراءات 
مكافح�ة اإلره�اب، واتفاقي�ة مناهض�ة التعذي�ب، والعقوب�ات البدني�ة، وعملي�ات االختفاء، 
والتحقي�ق الفعال يف التعذيب، وأش�كال التعذي�ب ، وأدوات التعذي�ب واحلصانة واالحتجاز 

االنفرادي، ودور املوظفني الطبيني ورد »إعادة« األشخاص إىل دولة أخرى.
ويسمح تفويض املقرر اخلاص له أن يستجيب عىل نحو فريد إىل أوضاع قد ال تستطيع هيئات 
حقوق اإلنس�ان العاملة يف جمال مناهضة التعذيب العمل فيها، فمثًا ليس�ت هناك متطلبات بأن 
تكون الدولة املعنية باملوضوع طرفًا يف اتفاقية مناهضة التعذيب، أو أي اتفاقية أخرى، لذلك قد 

يستجيب املقرر اخلاص ملزاعم تعذيب ضد أي دولة. 

2 ـ الوظائف املركزية للمقرر اخلاص املعني بمسائل التعذيب

ـ مناشدات عاجلة:

يرز عمل املقرر اخلاص عندما يتلقى معلومات إىل أن فردًا، أو جمموعة من األفراد يتعرضون 
خلطر التعذيب، أو املعاملة السيئة، ويف هذا الوضع يتخذ املقرر اخلاص قرار، بعد التأكد بأن مثل 
ه�ذه املعلوم�ات موثوق هبا، وعن�د تقييم ما إذا كانت هناك أس�باب حقيقية تدع�و إىل االعتقاد 

بوجود خطر التعذيب، أو املعاملة السيئة ، وبالتايل ينظر املقرر اخلاص يف: 

أ � مدى املصداقية السابقة ملصدر املعلومات. 

ب � االتساق الدويل للمعلومات.
  Annex to UN doc.E/CN.4/1997/7.(hereinafter referred to as  )1( عم�ل املق�رر اخل�اص للتعذي�ب 

 Methods of work)&1
          أقرت طرق العمل هذه بواسطة مفوضية حقوق اإلنسان يف القرار2001/62 )2001 (، وثيقة األمم املتحدة 

E/CN.4/RES/2001,&30
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ج � اتساق املعلومات مع معلومات أخرى، تلقاها املقرر اخلاص ذات عاقة هبذه الدولة املحددة. 

د � وج�ود تقاري�ر جدي�رة باالعت�امد، والقبول عن ممارس�ات تعذي�ب من مص�ادر وطنية، مثل 

مفوضيات التحري الرسمية. 

ه� � نتائج حتقيقات هيئات دولية أخرى، مثل تلك التي أنشئت يف إطار آلية األمم املتحدة حلقوق 

اإلنسان. 

و �  وجود ترشيع وطني يسمح بإطالة أمد االحتجاز االنفرادي يف عزلة تامة، مما يمكن أن ييرس 

التعذيب. 

ز �  التهديد بالتسليم، أو اإلبعاد بطريقة مبارشة، أو غري مبارشة إىل دولة، أو أرايض حيث يوجد 

واحد أو أكثر من العنارص الواردة أعاه. 
ويأخذ أي إجراء يتخذه املقرر اخلاص � عمومًا � ش�كل مناش�دة عاجلة من خال رس�الة 
لوزير الش�ئون اخلارجية للدول�ة املعنية يطلب فيها التحقيق يف املزاع�م، واختاذ خطوات لكفالة 
السامة اجلسدية، والعقلية للفرد، أو األفراد املعنيني، وال يبلغ هذا االتصال درجة االهتام، وإنام 
يسعى للحث عىل التعاون، واملساعدة للحكومة يف ضامن تعزيز املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، 
ويمكن أن تستخدم املناشدة العاجلة لتكملة طلب تدابري مؤقتة من هيئة أخرى حلقوق اإلنسان، 
مث�ل جلنة حقوق اإلنس�ان، أو جلنة مناهض�ة التعذيب، ويف عام 2005م، أرس�ل املقرر اخلاص 

للتعذيب، بمشاركة مفوضني آخرين وبمفرده، 190 مناشدة عاجلة إىل 55 دولة)1(. 

ـ رسائل حول مزاعم التعذيب 

بعد أن يتس�لم املقرر اخلاص رس�ائل تتعلق بمزاع�م بوجود التعذيب، ويق�رر بأهنا جديرة 
باالعتبار، حياول فتح حوار مع احلكومة املعنية، وذلك بأن يبعث هلا »رسالة حول مزاعم« تطلب 
من احلكومة الرد عىل املزاعم، وتقديم تفاصيل ألي حتقيق الحق،وبعد أن يتسلم املقرر اخلاص 
رد احلكوم�ة عىل املزاعم ينظر يف تفاصيل الرد، وينق�ل املعلومات إىل األفراد، أو املجموعة التي 

(1)  "Special Procedures of the commission on human rights- (2005) comniunications"at.http://
www.obchr.org/English/bodies/che/special/facts20%and%20on figures %20on %20 2005 
%20specil l20 procedures %.20 communications .pdf.p.3



193

تقدم�ت باملزاع�م )بطريقة مناس�بة( ، وينظر املقرر اخل�اص  � أيضًا � فيام إذا كان سيس�عى ملزيد 
من احلوار مع الدولة املعنية، ويف عام 2005م، أرس�ل املقرر اخلاص بمش�اركة مفوضني آخرين 

وبمفرده، 93 رسالة حول مزاعم بوجود تعذيب إىل 47 دولة)1(. 

ـ زيارات تقيص احلقائق 

أح�د اجلوانب األساس�ية يف تفوي�ض املقرر اخلاص ه�و القيام بزيارات تق�ي احلقائق إىل 
ال�دول، ودائاًم م�ا تتم هذه الزي�ارات بموافق�ة الدولة املعني�ة، ويمكن تنظيمه�ا بطريقتني، فقد 
تدع�و حكومة دولة املقرر اخلاص للزيارة، أو قد يس�عى املق�رر اخلاص للحصول عىل دعوة من 
حكومة؛ بس�بب »عدد ومصداقية، وخطورة املزاعم املتلق�اة، واألثر املتوقع للزيارة عىل الوضع 
اإلمجايل حلقوق اإلنس�ان« ، وقد تلعب املنظامت غري احلكومية دورًا نشطًا يف حث املقرر اخلاص 

عىل زيارة دولة معينة. 

ت�زود زيارات ال�دول املقرر اخلاص بفرصة احلصول عىل فهم مبارش، واس�تبصار يف وضع 
حقوق اإلنسان، فيام يتعلق بمامرسات التعذيب واملعاملة السيئة، وفيام يتعلق بالدولة املعينة التي 
يزوره�ا، ويتضمن نوع التحقيق ال�ذي جيريه املقرر اخلاص القيام بزي�ارات ألماكن االحتجاز، 
وعق�د اجتامعات مع أفراد، ومجاعات ذوي صلة باملوضوع كالضحايا، وأرسهم واملنظامت غري 

احلكومية، واملحامني والسلطات احلكومية. 

ولكي تتكفل زيارة املقرر اخلاص، وأن جتعله قادرًا عىل احلصول عىل تصور حقيقي للوضع 
وأال حت�رك أو تؤج�ج أوضاع�ًا من العن�ف، فإن عىل املق�رر أن يطلب توفري ضامن�ات معينة من 

حكومة الدولة قبل بدء الزيارة ، وهذه الضامنات تشمل: 

أ � حرية التنقل يف الباد.

ب �  حرية التحري خصوصًا فيام يتعلق بالوصول إىل مراكز االحتجاز.

ج � حرية االتصال بمس�ئويل احلكوم�ة، وأعضاء املنظامت غري احلكومية، واملؤسس�ات اخلاصة 

واإلعام.
)1( املرجع السابق.



194

د � الوصول الكامل لكل املواد الوثائقية ذات الصلة. 

ه� � إعطاء تأكيدات بأال يتعرض أي شخص عىل اتصال باملقرر اخلاص لعقوبة بسبب ذلك)1(.

وعىل س�بيل املث�ال، كان املقرر اخلاص قد ألغى زيارة خمططًا هل�ا إىل مركز االعتقال اخلاص 
بالواليات املتحدة يف خليج جوانتانامو يف أواخر عام 2005م؛ ألن الواليات املتحدة مل تس�مح 

له بحرية إجراء حوارات مع املحتجزين يف املعتقل بصورة رسية)2(. 

ـ التقارير 

 إن نتائ�ج حتقيقات املقرر اخل�اص غري ملزمة قانونيًا، ولكن الطبيع�ة العامة لنتائج حتقيقاته 
مت�ارس ضغطًا ع�ىل الدول لتمتثل لتوصياته، ويعد املقرر اخلاص تقريرًا س�نويًا عن عمله خال 
الع�ام، بام يف ذلك عدد الزي�ارات التي قام هبا، والباغات التي تس�لمها، واملوضوعات البارزة 
املتعلق�ة بالتعذي�ب واملعاملة الس�يئة)3(، وتعني هذه التقارير العوامل واملامرس�ات التي تس�بب، 
وتدعم أعامل التعذيب، أو األشكال األخرى من املعاملة السيئة، وتويص بتدابري تتعلق بالقضاء 
عىل مثل هذه املامرسات، وختضع التوصيات إىل قدر حمدود من املتابعة من جانب املقرر اخلاص، 
ال�ذي » يذك�ر احلكوم�ات املعنية، عىل نح�و دوري باملاحظ�ات، والتوصيات الت�ي وردت يف 
التقاري�ر اخلاص�ة هبا، طالبًا احلكومات حول االهتامم الذي حظي�ت به، واخلطوات التي اختذت 

لتنفيذها، واملعوقات التي قد تكون منعت تطبيقها«.

واعتاد املقرر اخلاص أن يقدم تقريرًا سنويًا ملفوضية حقوق اإلنسان)4(، وهذه التقارير تقدم 
اآلن ملجلس حقوق اإلنس�ان باألمم املتحدة، ويقدم املقرر اخلاص تقريرًا سنويًا للجمعية العامة 

لألمم املتحدة )5(.

http:// : 1( انظ�ر: مكات�ب املفوض األعىل حلقوق اإلنس�ان، املقرر اخل�اص للتعذيب، زيارات دول ع�ىل موقع(
.www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteurr/visits.htm

 )2( انظ�ر: خراء حقوق إنس�ان يصدرون تقريرًا مش�رتكًا حول الوضع يف معتق�ل جوانتانامو ، بيان صحفي لألمم 
املتحدة 16 فراير 2006م .

http://ap.ohchr.org/documents/dpage.easpx?m=103 :3( للوصول إىل هذه التقارير اذهب إىل املوقع( 
December 2005 6.23/2006/E/CN.4 4( انظر: عىل سبيل املثال وثيقة األمم املتحدة( 

August 2005 316.30/A/60 5( انظر: عىل سبيل املثال وثيقة األمم املتحدة( 
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ـ معلومات عملية حول تقديم بالغ للمقرر اخلاص: 

عند تقديم باغ للمقرر اخلاص للتعذيب هناك معلومات أساسية معينة جيب تضمينها لكي 
حيظى الباغ بالقبول وهي: 

أ � اسم الضحية كامًا. 
ب � املكان الذي اعتقل فيه الشخص)مدينة، حمافظة، الخ(، واملوقع الذي وقع فيه التعذيب )إن 

كان معروفًا( .
ج � اإلشارة إىل القوات التي قامت بالتعذيب.

د � وصف نوع التعذيب املستخدم، وأي إصابة وقعت نتيجة لذلك.
ه�  � هوية الشخص، أو املنظمة املقدمة للتقرير )االسم والعنوان، اللذان سيحافظ عىل رسيتهام)1(.

ه�ذا وم�ن  األدوات املفي�دة ملس�اعدة ش�خص يكت�ب رس�الة للمق�رر اخلاص ه�و نموذج 
االستجواب املتاح باللغات اإلنجليزية، والفرنسية، واألسبانية عىل املوقع املتاح بشبكة اإلنرتنت)2(. 
ومع أنه ليس إجباريًا التقدم برس�الة هبذا األس�لوب، فإن االس�تجواب مفيد جدًا يف حتديد 
املعلومات التي جيب تضمينها إن أمكن ذلك، وجيب إعطاء أكر قدر ممكن من التفاصيل يف أي 
رسالة تقدم للمقرر اخلاص، ولكن إذا كانت ثمة تفاصيل غري معروفة أو غري واضحة، فإن هذا 
ال جيب أن حيول دون تقديم رسالة )خضوعًا للمتطلبات املعلوماتية األساسية املوضحة أعاه( 
أم�ا املعلوم�ات األخرى التي جي�ب تضمينها فهي: أي نس�خ لوثائق تدعم املزاع�م، مثل تقارير 

الرشطة، والتقارير الطبية)3(. 

 )1( انظر: نموذج االستجواب الذي جيب أن يمأله األشخاص الذي يزعمون بالتعرض للتعذيب أو ممثليهم، موجود 
http://www..ohchr/ org/ english. /issues/torture/rapporture/model/htm:عىل املوقع

http://www.oh:hr.ohchr/english/issues/torture/rapporteur/modc/htm  )2( 
 )3( للمزيد من املعلومات حول عمل املقرر اخلاص وإجراءاته لتقديم شكوى الذهاب إىل موقع األمم املتحدة عىل شبكة 
HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index. اإلنرتن�ت:  
htm. and.www.ohchr.org.onglish/bodies/chr/special/complaints.htm" http://www.ohchr.
org/english/issues/torture/rapporteur/index.htm. and.www.ohchr.org.onglish/bodies/chr/

.special/complaints.htm
Special Reporter on Torture :العنوان الريدي والعنوان اإللكرتوين للرسائل املرسلة للمقرر اخلاص هي

c/o Office of the high commissioner for human rights
united nations office at geneva

CH-1211 Geneva 10 -Switzerland
. Email:urgent-action@ohchr.org



196

الفرع الثالث: جملس حقوق اإلنسان

أنش�ئ جملس حقوق اإلنس�ان بقرار م�ن اجلمعية العامة لألمم املتح�دة يف مارس 2006م، 
)القرار251/60( ، ليحل حمل جلنة حقوق اإلنسان، وكجهاز فرعي من أجهزة اجلمعية العامة، 
ويت�م انتخاب أعض�اء املجلس، وعددهم 47 بواس�طة اجلمعي�ة العام�ة، ويف 9 مايو 2006م، 

انتخبت اجلمعية العامة هؤالء األعضاء، وخيتص املجلس باألمور اآلتية: 

1 �  تعزيز االحرتام العاملي حلقوق اإلنسان، وحرياته األساسية.

2 �  مناقش�ة املواق�ف اخلاص�ة بانته�اكات حق�وق اإلنس�ان، بام يف ذل�ك االنتهاكات اجلس�يمة 
واملستمرة.

3 �  أن يتناول املجلس يف حواراته، ومداوالته كل موضوعات حقوق اإلنسان. 

4 �  للمجل�س أن يصدر توصيات يرفعه�ا إىل اجلمعية العامة، بخصوص تطوير القانون الدويل 
يف جمال حقوق اإلنسان. 

وع�ىل املجلس يف مبارشت�ه لعمله، أن يراعي مبادئ العاملية، واحليادية، واملوضوعية، وعدم 
االنتقائية، واحلوار والتعاون الدويل البناء من أجل رفعة شأن حقوق اإلنسان ومحايتها. 

كذلك جيتمع املجلس بصورة منتظمة خال الس�نة بام ال يقل عن ثاث دورات يف الس�نة، 
مع إمكانية عقده لدورات خاصة بناء عىل طلب عضو واحد يؤيده ثلث أعضاء املجلس. 

وق�د تبن�ى املجل�س يف أول اجتامع ل�ه وثيقتني مهمت�ني، مه�ا: االتفاقية الدولي�ة حلامية كل 
األشخاص ضد االختفاءات القرسية، واإلعان اخلاص بحقوق الشعوب األصلية)1(. 

الفرع الرابع: صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب)2(

أنشئ هذا الصندوق من أجل تلقي الترعات هبدف إعادة توزيعها عن طريق السبل املعمول 
هبا للمس�اعدة، كمعونة إنس�انية، وقانونية، ومالية إىل األش�خاص ضحاي�ا التعذيب وأرسهم، 
)1( أبو الوفا، أمحد )2008م(: احلامية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة والوكاالت الدولية املتخصصة 

، ط2، القاهرة، مرص: دار النهضة، ص 43 . 
 )2( أنشئ بمقتىض قرار اجلمعية العامة رقم 151/36 يف 16 من ديسمر 1981م .
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ويعتمد الصندوق كلية عىل الترعات التي متنحها احلكومات، واملنظامت اخلاصة، واملؤسسات، 
واألفراد، وهو ال يمول من امليزانية العادية لألمم املتحدة)1(.

وي�دار الصندوق بمعرف�ة األمني العام لألمم املتحدة، وبمس�اعدة جمل�س أمناء يتكون من 
رئي�س وأربع�ة أعضاء هلم خرة واس�عة يف ميدان حقوق اإلنس�ان، ويس�تخدم اجلزء األكر من 

اإلعانات التي تصل إىل الصندوق يف متويل مرشوعات العاج، وإعادة التأهيل.

4 . 2 . 2 آليات دولية طبقًا التفاقيات حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم املتحدة

الفرع األول: اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان

أواًل: هيكلة اللجنة 

أنشئت جلنة حقوق اإلنسان )HRC( بموجب املادة )28( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدني�ة، والسياس�ية، وقد بينت وظائفه�ا يف اجلزء الرابع من االتفاقية ، وتت�وىل اللجنة دور املراقبة 
واإلرشاف عىل تطبيق الدول األطراف اللتزاماهتا بموجب االتفاقية، وتتكون جلنة حقوق اإلنسان 
من 18 عضوًا ، ويرشح كل عضو بواسطة دولة طرف، ويتم اختيار أعضاء اللجنة باالقرتاع الرسي، 
ويعمل كل عضو لوالية متتد ألربع س�نوات ، وجيوز أن يعاد انتخابه إذا أعيد ترش�يحه، وجيب أن 
تكفل الدول األطراف وجود مزيج جغرايف عادل من أعضاء جلنة حقوق اإلنسان، ويكون أعضاء 
اللجنة من أش�خاص من ذوي املناقب اخللقية الرفيعة املشهود هلم باالختصاص يف ميدان حقوق 

اإلنسان)2(، ويعمل العضو بصفته الشخصية، وليس كممثل للدولة التي رشحته)3( .

 )1( انظر: املراجع اآلتية: 
تقرير جلنة حقوق اإلنس�ان عن دورهتا الثانية واخلمس�ني، 1996م، مرجع س�ابق، حيث ورد يف ص131: »أن جلنة 
حقوق اإلنس�ان ناش�دت مجيع احلكوم�ات، واملنظامت، واألفراد الذي�ن يكونون يف مركز يس�مح هلم بأن يلبوا 
بصورة إجيابية طلبات تقديم ترعات إىل الصندوق أن يفعلوا ذلك عىل أس�اس منتظم وس�نوي، إن أمكن بغية 
مراع�اة الطلب�ات الذاتي�ة املتزاي�دة للحصول عىل املس�اعدة ، وطلبت اللجن�ة من األمني الع�ام أن حييل إىل كل 

احلكومات املناشدات التي وجهتها للجنة للترع للصندوق«. 
Jaap A. Walkate. "the UN Fund for torture victims"
J.RCT (1993).Torture.vol.3.no3.copenhagen..pp.7172-.

)2( املادة 28)2( ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
 )3( املادة 28)3( ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
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وجتتم�ع جلنة حقوق اإلنس�ان ثاث م�رات يف العام، مرتني يف مقر األم�م املتحدة بجنيف، 
ومرة يف املقر الرئييس بمدينة نيويورك، ويستمر كل اجتامع ملدة ثاثة أسابيع، وجتتمع جمموعات 
عم�ل جلن�ة حقوق اإلنس�ان التي تت�وىل أداء وظائف عديدة ملدة أس�بوع قب�ل كل اجتامع رئييس 

للجنة ، وبالتايل فإن اللجنة تعمل عىل أساس دوام جزئي، وليس بصورة دائمة. 

ثانيًا: طرق عمل اللجنة 

ت�ؤدي جلن�ة حقوق اإلنس�ان وظيفته�ا يف اإلرشاف واملراقبة؛ إلنفاذ العه�د الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية بأربعة طرق: 

1 �  إصدار التقارير. 

2 �  النظر يف الشكاوى الفردية.

3 �  إصدار التعليقات العامة. 

4 �  النظر يف الشكاوى بني الدول. 

1 ـ وظيفة إعداد التقارير 

جي�ب ع�ىل كل دولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية تقديم تقرير 
أويل بعد عام من رسيان العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية بالنس�بة لتلك الدولة، 
وبعد ذلك جيب أن تقدم الدولة الطرف تقارير دورية تفصل بينها فرتات زمنية تفرضها اللجنة، 
وتطال�ب ال�دول األطراف عمومًا أن تقدم تقريرًا كل مخس�ة أعوام، وجيوز يف بعض احلاالت أن 

تطالب بتقديم تقرير يف وقت مبكر أكثر خصوصًا يف وضع ختيم فيه أزمة معينة)1(.  

وجيب أن يفصل التقرير إنفاذ الدولة الطرف عىل املستوى الوطني للحقوق الواردة يف العهد 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، كذلك يشري التقرير إىل القوانني ذات الصلة والسياسات، 
واملامرس�ات باإلضافة إىل أي مش�كات يف التطبيق، ويفحص التقرير يف جلس�ة مفتوحة بواسطة 
 On emergency reports, S. Joseph, new procedures concerning the rights:انظ�ر  )1(
 Committee›s examination of state reports"(1995)13.Netherlands quarterly of human

22-rights.p.5.pp.13
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جلنة حقوق اإلنسان يف حوار مع ممثيل الدولة الطرف، وتسعى اللجنة خال هذا احلوار للحصول 
عىل توضيحات، ورشح من ممثيل الدولة حول حمتويات التقرير، وحول عمليات احلذف الواضحة 
من التقرير، ويتس�لم أعضاء جلنة حقوق اإلنس�ان معلومات من مصادر غري حكومية، وحتى من 

هيئات عاملية تساعد األعضاء يف أداء حوار زاخر باملعلومات مع الدولة. 

وبعد اكتامل احلوار املعني، تناقش جلنة حقوق اإلنسان يف جلسة مغلقة حمتويات »ماحظاهتا 
اخلتامي�ة«  ح�ول الدول�ة، ثم تص�در »ماحظات ختامية« ل�كل بلد طرف تم فح�ص تقريره يف 
جلس�ة معينة يف هناية تلك اجللس�ة، ومتثل املاحظات اخلتامية »بطاقة تقرير« للدولة الطرف)1(، 
فمثًا توضح املاحظات اخلتامية املظاهر الس�لبية، واإلجيابية لس�جل الدول�ة، فيام يتعلق بإنفاذ 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وتكون املاحظات متاحة عىل نحو علني)2( .

2 ـ عملية الشكاوى الفردية 

إذا صادق�ت دولة طرف ع�ىل الروتوكول االختياري، فإن هذا يعني أهنا ستس�مح لألفراد 
بتقديم ش�كاوى للجنة حقوق اإلنس�ان، تتعلق بانتهاكاهتا للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسية،  وتعتر عملية الشكوى عملية شديدة التعقيد.

فيجب أن تس�تويف الش�كاوى الفردية، والت�ي تدعي أيضًا »الباغ�ات الفردية« مواصفات 
قبول معينة قبل اعتامدها بصورة كاملة من قبل جلنة حقوق اإلنس�ان، وإذا حازت الش�كوى عىل 
املقبولي�ة ف�إن اللجن�ة تنظر بعد ذل�ك يف موضوع الش�كوى، ويف هناية األمر تق�رر اللجنة ما إذا 
كان�ت احلقائ�ق املزعومة تقود إىل وقوع انتهاك، أو إىل انته�اكات للعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية أم ال ، وتبعث اللجنة بآرائها النهائية إىل كل من الدولة الطرف املعنية، والفرد 
املعن�ي بموجب امل�ادة )5( الفقرة )4( من الروتوكول االختياري، وأخ�ريًا تنرش اآلراء النهائية 
للجنة حقوق اإلنس�ان علن�ًا، ويف حالة وجود أي انتهاك، فإنه يتوق�ع من الدولة الطرف إخطار 

(1) S. Joseph, J, Schultz, M. Castan (2004) "the International covenant on civil and political 
rights.2nd agenda . oxford university press.1.39

http://www.unhchr.ch/tbs/ »2( متاح�ة من خال مواقع »اهليئات املنش�أة بموج�ب معاهدات األمم املتح�دة( 
doc.nsf ويت�م توضي�ح املناطق التي حتظ�ي باألولوية، من حي�ث االهتامم داخل املاحظ�ات اخلتامية، وتتوىل 

اللجنة متابعتها بني دورات إصدار التقارير.
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جلنة حقوق اإلنسان خال 90 يومًا بسبيل االنتصاف التي تقرتحها ملجاهبة الوضع، وتتابع جلنة 
حقوق اإلنسان بعد ذلك رد الدولة للنتيجة املستخلصة لانتهاك.

3 ـ التعليقات العامة

تس�تند جلن�ة حقوق اإلنس�ان ع�ىل امل�ادة )40( من العه�د الدويل اخل�اص باحلق�وق املدنية، 
والسياسية يف إصدار » التعليقات العامة« ، وتوجه التعليقات العامة لكل الدول األطراف، وتقدم 
توضيحات مفصلة ملظاهر واجباهتا بموجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويف 
كثري من األحيان يكون التعليق العام تفسريًا موسعًا بموجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية ، ولكن صارت التعليقات العامة  � أيضًا  � بعدد من املوضوعات املتنوعة مثل حقوق 
الدولة يف التحفظ)1(، والشجب)2(، واالنتقاص)3(، بموجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسية ، وتتصل التعليقات العامة - أيضًا-  بموضوع)4( أو التزامات التقارير)5(. 
وتعتر التعليقات العامة أدوات عظيمة الفائدة يف تفسري العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياس�ية، ويعت�ر التعليق العام 20 )حول املادة 7(، والتعليق الع�ام 21 )حول املادة 10( أكثر 
التعليقات العامة صلة بموضوع التعذيب، واملعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الاإنسانية، أو املهينة. 

4 ـ  الشكاوى بني الدول 

جي�وز ل�كل دولة ط�رف بموجب امل�ادة )41( م�ن العهد ال�دويل اخلاص باحلق�وق املدنية 
والسياس�ية، أن تع�رتف باختص�اص جلنة حقوق اإلنس�ان باس�تام ودراس�ة الش�كاوى حول 

انتهاكات العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية، والسياسية. 

 )1 ( التعليق العام رقم 24 تبدي دولة حتفظ أثناء مصادقتها عىل االتفاقية، ويش�ري التحفظ  إىل أن الدولة ترغب يف 
تعديل التزامات االتفاقية ، ويشري عادة إىل نية أال تكون ملزمة ببعض األحكام . 

 ) 2( التعليق العام رقم 26 تشجب دولة طرف معاهدة عن طريق االنسحاب منها، والشجب يعني أن الدولة غري ملزمة 
باتفاقي�ة كانت طرف فيها، وقد تبنت جلنة حقوق اإلنس�ان عىل الدوام ، وجهة النظ�ر القائلة بأن الدول األطراف 
ليس هلا احلق يف االنس�حاب من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والروتوكول االختياري الثاين، 

.)OP ( بعد أن صادقت عىل إحدى هاتني االتفاقيتني أو كليهام، لكنها متلك حق شجب الروتوكول االختياري
 ) 3( التعليق العام رقم 29 ، قد تنتقض الدول أحيانًا، أو تعلق بعض أحكام االتفاقية يف أوقات أزمة، أو طوارئ عامة. 
 ) 4( انظر عىل سبيل املثال: التعليق العام 15، حول وضع األجانب بموجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية . 

 ) 5( انظر: التعليقات العامة رقم 1و 2 و 30 . 
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وقبل حتريك إجراءات املتابعة مل تكن اللجنتان حتظيان إال بقليل من املعرفة عن األثر الفعيل 
لنتائج حتقيقاهتام عىل ممارسة الدول األطراف، وقد أعطت الدول احلرية يف تطوير طرقها اخلاصة 
يف الت�رصف ) أو عدم الترصف( ، فيام يتعلق بنتائ�ج حتقيق اللجنتني، وتنفيذ التوصيات التي تم 
التوصل إليها)1(، ودون وجود آلية رقابة مل يكن ليتوفر سوى قليل من احلوافز أحيانًا لدفع دولة 
ك�ي تضع مثل ه�ذه التوصيات موضع التنفي�ذ يف الواقع العميل. وهتدف اللجنتان إىل تس�هيل، 

وتشجيع االمتثال للتوصيات، واإلرشاف عليها من خال تنفيذ تدابري املتابعة. 

ه�ذا وقد » تم متييز موضوع متابعة املاحظات اخلتامية كموضوع ذي أمهية مركزية لفعالية 
عمل هيئات املعاهدات، ودون وجود جهود كهذه، فإن احتامل تنفيذ التوصيات يتقلص بصورة 

كبرية«)2(.

وعىل هذا فإن تطور إجراءات املتابعة يعني أن الدول ختضع لفحص مستمر، بعد أن وجدت 
منتهكة لاتفاقية املعنية، مما حيسن السجل العام لامتثال لقرارات هيئات املعاهدات . 

الفرع الثاين: جلنة مناهضة التعذيب

أواًل: هيكلة اللجنة  

تأسس�ت جلن�ة مناهض�ة التعذي�ب )CAT (، بموج�ب امل�ادة )17( م�ن اتفاقي�ة مناهض�ة 
التعذيب، وقد حددت وظائفها يف اجلزء 2 من االتفاقية ، وتقوم اللجنة بدور املراقبة واإلرشاف 
ع�ىل إنفاذ الدول األطراف اللتزاماهتا بموجب االتفاقية، وتتش�كل جلن�ة مناهضة التعذيب من 
10 أعضاء، ويرش�ح كل عضو بواس�طة دول طرف، وينتخب بطريق االقرتاع الرسي بواس�طة 
الدول األطراف، وينتخب كل عضو ألربع سنوات قابلة للتجديد يف حالة إعادة ترشيحه، وعىل 
الدول األطراف أن تكفل وجود مزيج جغرايف عادل من أعضاء جلنة مناهضة التعذيب، وجيب 

(1) M. Schmidt, (2000)"Follow-up Mechanisms Before UN Human rights Treaty and the UN 
Mechanisms Beyond" in A.F. Boesky (ed).UN Human Treaty system the UN 21 century. 
Kluwer law internatioml..p.234.

 ( 2) M.O. Flherty. (2006)  "The concluding observation of united nations human rights treaty 
bodies" 6human rights law Review.27.p.47
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أن يكون األعضاء من ذوي الصفات األخاقية العالية، واملشهود باختصاصهم يف ميدان حقوق 
اإلنسان)1(، ويعمل العضو بصفته الشخصية، وليس كممثل للباد التي رشحته)2( .

وتنش�ط جلنة مناهضة التعذيب عىل أس�اس دوام جزئ�ي، وجتتمع عادة مرت�ني يف العام، مرة 
لثاثة أسابيع، واألخرى ألسبوعني، بينام جتتمع جمموعة العمل الذي يسبق اجللسات ملدة أسبوع. 

ثانيًا : مهام اللجنة

ت�ؤدي جلنة مناهض�ة التعذيب، وظيف�ة اإلرشاف، ومراقبة إنفاذ اتفاقي�ة مناهضة التعذيب 
بستة طرق : 

1 �  وظيفة إعداد التقارير. 

2 �  النظر يف الشكاوى الفردية. 

3 �  إصدار التعليقات العامة. 

4 �  النظر يف الشكاوى بني الدول. 

5 �  التحريات اخلاصة. 

6 �  واجبات بموجب الروتوكول االختياري. 

وجيري أداء الوظائف األربعة األوائل بنحو ش�ديد الش�به ألداء جلنة حقوق اإلنسان لنفس 
الوظائف، ويف هذا التعليق االستهايل سنميز املواقع التي تكون فيها املامرسات خمتلفة عىل نحو 

أسايس عن ممارسة جلنة حقوق اإلنسان، فيام يتعلق هبذه الوظائف األربعة اأُلوَل.

1 ـ وظيفة إعداد التقارير 

تعد عملية إعداد التقارير مش�اهبة للغاية لعملية إعداد التقارير داخل جلنة حقوق اإلنسان، 
والفرق األسايس هو أن التقارير عمومًا يفرتض أن تقدم مرة كل أربع سنوات، بداًل عن تقديمها 

مرة كل مخس سنوات. 

)1( املادة 17 )1(، من اتفاقية مناهضة التعذيب .
 )2( نفس املادة السابقة.
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2 ـ عملية الشكاوى الفردية  

إذا أقدم�ت دولة طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب عىل إصدار إعان ذي صلة باملوضوع، 
بموجب املادة )22( من تلك االتفاقية، فإنه جيوز لألفراد تقديم شكاوى للجنة مناهضة التعذيب 

حول انتهاكات تلك الدولة التفاقية مناهضة التعذيب. 

3 ـ التعليقات العامة 

متلك جلنة مناهضة التعذيب سلطة إصدار تعليقات عامة توجه لكل الدولة األطراف، وقد 
أص�درت جلنة مناهض�ة التعذيب حتى 1 س�بتمر 2006م، تعليقًا واحدًا من ه�ذه التعليقات، 

ويرتكز التعليق حول املادة )3( من اتفاقية مناهضة التعذيب. 

4 ـ الشكاوى بني الدول 

جي�وز ألية دولة طرف بموج�ب املادة )21( من اتفاقية مناهض�ة التعذيب أن تعلن أن جلنة 
مناهضة التعذيب خمتصة يف تس�لم ش�كاوي تلك الدولة الطرف التفاقية مناهضة التعذيب من 

دولة طرف أخرى. 

5 ـ إجراء حتري 

جي�وز للجن�ة مناهضة التعذيب بموجب املادة )20( من اتفاقي�ة مناهضة التعذيب أن تتوىل 
القيام بإجراء حتري حول دولة طرف، إذا تلقت معلومات موثوقًا هبا، تشري إىل أن تعذيبًا يامرس 

عىل نحو منّظم يف تلك الدولة. 

6 ـ واجبات بموجب الربوتوكول االختياري 

حت�ال معظم املهام الت�ي تقع يف دائرة الروتوكول االختياري إىل هيئة جديدة، تعرف باس�م 
اللجن�ة الفرعية ملنع التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو الاإنس�انية، 
أو املهين�ة التابع�ة للجنة مناهضة التعذيب، وجيب عليها أن تعق�د اجتامعها مرة يف العام يف نفس 
توقي�ت اجتامع اللجنة الفرعية)1(، وتتس�لم جلنة مناهضة التعذيب التقرير الس�نوي العام للجنة 

 )1( املادة )10( )3( من الروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
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الفرعي�ة)1(، ويمكنها أيضًا الرتويج للنتائج التي توصلت هلا اللجنة الفرعية بموجب الرتوكول 
االختي�اري، أو إص�دار بيان عن دول�ة إذا طلبت منها اللجنة الفرعية القي�ام بذلك، نتيجة لعدم 

تعاون تلك الدولة)2(.

ثالثًا : دور جلنة مناهضة التعذيب يف املتابعة 

تق�وم جلنة مناهضة التعذيب � أيضًا � بتعليامت ملتابعة ماحظاهتا اخلتامية بموجب اإلجراء 
اخلاص بعملية إصدار التقارير، باإلضافة إىل الش�كاوى الفردية التي اختذت القرارات بش�أهنا، 

بموجب املادة )22( ، وذلك عىل النحو التايل: 

1 ـ متابعة املالحظات اخلتامية 

ق�د تطل�ب جلنة مناهض�ة التعذيب كجزء م�ن اس�تنتاجاهتا، وتوصياهتا الص�ادرة بموجب 
عملي�ة تقدي�م التقارير الواردة يف املادة )19( من اتفاقي�ة مناهضة التعذيب، أن تقوم دولة باختاذ 
خط�وات خال فرتة زمنية حمددة لتحس�ني وضع فش�لت فيه يف تلبية التزاماهت�ا بموجب اتفاقية 
مناهض�ة التعذيب، ويعني مقرر بواس�طة جلن�ة مناهضة التعذيب ملتابعة امتث�ال الدولة ملثل هذه 

التوصيات)3(.

ويف عام 2002م، عينت جلنة مناهضة التعذيب اثنني من أعضائها كمقررين ملراقبة االمتثال 
للماحظات اخلتامية، واملهمة األخرى هلذين املقررين هي املحافظة عىل االتصال املبارش بممثيل 
الدول التي ال تقدم تقارير، وذلك لتش�جيع إع�داد وتقدير التقارير)4(، وقد تم حتديد أكثر لدور 
هذين املقررين يف التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب لعام 2002م، كام يظهر لنا من خال 

النص التايل:

)1( املادة )16( )3( من الروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
 )2( املادة )16( )4( من الروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.

 )3( قواعد إجراءات جلنة مناهضة التعذيب ، القاعدة 68 )1( . 
 )4( نظرة شاملة ألساليب عمل جلنة مناهضة التعذيب عىل املوقع: 

Part vhttp://www.ohche.org/English/bodiescat//workingmetohds.hodo.htm#n3
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» ه�ذان املق�رران سيس�عيان إىل احلصول عىل معلوم�ات حول تنفيذ، وامتث�ال دولة طرف 
باس�تنتاجات، وتوصي�ات اللجن�ة بعد التقارير الرس�مية، أو الدوري�ة، أو غريها م�ن التقارير، 
وحيثان الدولة الطرف عىل اختاذ إجراءات مناسبة من أجل ذلك اهلدف، ويتقدم املقرران بتقارير 

للجنة عن النشاطات التي يقومان هبا وفقًا هلذا التفويض«)1( .

وخاص�ة القول تعد عملية املتابع�ة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ش�بيهة جدًا بعملية 
املتابعة بموجب العهد الدويل اخلاص للحقوق املدنية والسياسية. 

2 ـ متابعة البالغات الفردية التي تقدم بموجب املادة )22( من اتفاقية مناهضة التعذيب:

جي�وز للجنة مناهضة التعذيب بموجب املادة )114( من قواعد اإلجراءات أن تعني مقررًا 
واح�دًا، أو أكث�ر ملتابعة ما تقوم به دولة مل تس�تجب لنتائج حتقيق ح�ول انتهاكات بموجب املادة 
)22( م�ن اتفاقية مناهضة التعذيب، وللمقررين تفويض عريض، كام هو موضح يف املادة 114 
)2( : » جيوز للمقررين أن يقيموا اتصاالت مبارشة، وأن يتخذوا خطوات مناسبة لتقييم األداء 

وفقًا لتفويض اللجنة«.

هذا وقد تم عرض األنواع املحددة للخطوات التي قد يتوىل املقرر اخلاص القيام هبا، وذلك 
يف التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب لعام 2004م، وتشمل:

أ �  طلب معلومات من الدول األطراف فيام يتعلق باخلطوات التي تتخذ اس�تجابة لنتائج حتقيق 
اللجنة. 

ب �  تقديم النصح للجنة حول سلسلة األعامل املمكنة عندما تفشل الدول يف االستجابة للتحريات 
من املقرر، أو يتسلم املقرر معلومات تشري إىل أن الدولة مل تدعم توصيات اللجنة. 

ج �  إرشاك ممث�يل الدول�ة لتش�جيع التنفيذ، وتقديم املش�ورة، أو املس�اعدة م�ن مكتب املفوض 
السامي حلقوق اإلنسان إذا اعتر املقرر ذلك رضوريًا. 

د �  زيارة أرايض الدول املعنية بموافقة جلنة مناهضة التعذيب، وموافقة الدولة نفسها.

 Annex X(Amended rule of.44/A /57  وثيق�ة األم�م املتح�دة )1( تقري�ر جلن�ة مناهض�ة التعذي�ب )2002(
.procedure 68&15
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وجي�ب عىل املقرر أن يبلغ اللجنة بش�كل دوري بتقارير عن نش�اطاته ، وتضمن املعلومات 
املستقاة من هذه التقارير بعد ذلك يف التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب. 

واعت�امدًا ع�ىل ما س�بق يتضح لنا أن وظائ�ف املقرر ح�ول املتابعة آلراء املادة )22( ش�بيهة 
بوظائف مقرر جلنة حقوق اإلنسان حول املتابعة آلراء الرتوكول االختياري. 

4 . 3 آليات املقاومة على املستوى اإلقليمي

خيتلف نظام اآلليات عىل املس�توى اإلقليمي باختاف نصوص كل اتفاقية، وبام أنش�أته من 
خمتلف اهليئات ، وسوف نعرض هلذه اآلليات يف التايل: 

4 . 3 . 1  آليات املقاومة عىل املستوى األورويب 

تع�د آلي�ات احلامي�ة ع�ىل املس�توى األورويب نموذج�ًا للحامي�ة النظري�ة، والواقعية حلقوق 
اإلنسان، وهذا سيظهر لنا من خال الفروع التالية: 

الفرع األول: اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان 

أواًل : هيكلة اللجنة  

نشأت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان بموجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان كآلية 
رقابية عىل تطبيق االتفاقية التي تم التوقيع عليها يف مدينة روما بتاريخ 1950/11/4م، والتي 

دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1953/9/3م . 

وه�ي تتكون من عدد من األعضاء يس�اوي ع�دد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق اإلنس�ان، 
وهذا يعني أن عدد أعضاء اللجنة يتزايد مع تزايد أطراف االتفاقية ، وال تضم اللجنة أكثر من عضو 
واحد من رعايا دولة واحدة، وذلك لضامن العدالة يف تشكيلها)1(. ويظل العضو يف اللجنة ملدة ست 
سنوات، يعمل بصفة فردية استقالية عن الدولة التي ينتسب إليها، ويستمر العضو الذي انتهت مدته 
يف مزاولة عمله حتى يتم حلول آخر حمله، وكذلك إىل أن ينتهي من نظر املسائل التي سبق أن أحيلت 

 ) 1( املواد 20، 21، 22 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. 
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إليه، ويتم انتخاب أعضاء اللجنة بواسطة جلنة الوزراء باألغلبية املطلقة من قائمة مرشحني يضعها 
مكتب اجلمعية الرملانية، وتضم هذه القائمة مرشحي جمموعات ممثيل األطراف يف اجلمعية الرملانية، 
حيث تتقدم كل جمموعة بثاثة مرش�حني يكون اثنان منهم عىل األقل من جنس�ية الطرف املرش�ح، 

وتتبع نفس اإلجراءات كلام أمكن، لتكملة العدد، أو لشغل املراكز التي ختلوا. 

ثانيًا: حق اللجوء إىل اللجنة 

يكون حق اللجوء إىل اللجنة للفئات اآلتية: 

1 �  للدول األطراف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .

2 �  لألشخاص الطبيعيني برشط موافقة دولتهم مسبقًا عىل ذلك. 

3 �  للهيئ�ات غري احلكومي�ة، وملجموعات األفراد يف حالة اإلدعاء بوقوعهم ضحايا للتعذيب، 
أو للعقوب�ة الاإنس�انية، أو املهينة، ويش�رتك أن تكون دولة جنس�يتهم ق�د أعلنت اعرتافها 
باختص�اص اللجنة يف ذلك، ويك�ون اللجوء إىل اللجنة عن طريق الس�كرتري العام ملجلس 
أوروبا، الذي يتلقى الباغات من قبل الدول، أو الش�كاوى من قبل األفراد أو اهليئات غري 
احلكومي�ة )1(. وال جي�وز اللجوء إىل اللجنة إال بعد اس�تنفاد ط�رق االنتصاف الداخلية وفق 

أحكام القانون الدويل، ويف غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القرار النهائي الداخيل)2(.

ثالثًا: رشوط قبول الشكاوى

خيضع قبول الشكوى لعدة رشوط إجرائية تتمثل يف : 
�   أن يكون الشاكي معلومًا. 

�  أن يكون ترصف املشكو يف حقه صادرًا عن سلطة عامة.

�  أن تك�ون الوقائع حمل الش�كوى الحقة لرسيان االتفاقي�ة يف التاريخ الذي اعرتفت فيه الدول 

بحق الطعن الفردي للجنة )3(.

)1( املادة 25 فقرة 3 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .
 )2( املادة 26 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .

)3( انظر املواد : 28، 29، 30، 31، 32 من االتفاقية . 
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وال يمث�ل تقدي�م الطلب أية صعوبة عملية ، فهو يتم برس�الة بس�يطة موجهة إىل أمني اللجنة 
يف سرتاس�بورغ، ودون رس�وم ، وتق�رر اللجنة قب�ول الطلب، أو رفضه بعد قيامه�ا بفحصه، فإذا 
قررت قبوله، تقوم بإثبات الوقائع ، وإذا اقتىض األمر إجراء حتقيق، فإن اللجنة جتري هذا التحقيق، 
وتضع اللجنة نفس�ها حتت ترصف ذوي الش�أن للوصول إىل تسوية ودية، فإذا مل تتوصل إىل حل، 
فإهنا تضع تقريرًا تثبت فيه الوقائع، وتبدي الرأي فيام إذا كانت هذه الوقائع تنطوي عىل خمالفة من 
جانب الدولة ذات الشأن لالتزامات التي تقع عىل عاتقها طبقًا ألحكام االتفاقية، ومن ثم يمكن 

رفع القضية أمام املحكمة بواسطة الدولة املعنية، أو اللجنة، أو أمام جلنة الوزراء الختاذ القرار.

ويتضح مما س�بق أن إس�ناد االختصاص للجنة تنظر الش�كاوى التي تتق�دم هبا دولة طرف 
ضد أخرى الرتكاب األخرية ملامرس�ات التعذيب، واملعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الاإنسانية 
أو املهين�ة، أو احلاطة من الكرامة يبنى عىل جمرد االعتقاد بوجود املخالفة، وبالتايل يقع عىل عاتق 
اللجن�ة مهمة التحقيق من وقوع املخالفة أو ال، كام أنه ال يش�رتط يف حتريك املس�ؤولية القانونية 
بناء عىل الشكوى أن يكون الشاكي أو املبلغ له صفة أو مصلحة، إذ أن حق الشكوى أو اإلباغ 
هنا ثابت لكل دولة طرف ضد أي دولة طرف، حتى ولو كان االنتهاك قد أرض بدولة، أو برعايا 

دولة أخرى غري الدولة الشاكية)1(.

والواق�ع إن أع�امل هذا النظام يوح�ي بأنه قد حقق خطوة تقدمية يتف�وق هبا عىل التنظيامت 
الدولي�ة األخرى يف مس�ألة محاية حقوق اإلنس�ان بصف�ة عامة ، وحقه يف احلامي�ة من التعذيب، 

واملعاملة، أو العقوبة الاإنسانية، أو املهينة بصفة خاصة)2(.

وي�رى الفقي�ه العن�ايت » أن هذا اإلحياء ال�ذي يبديه هذا النظ�ام إنام هو م�ن الناحية النظرية 
والظاهرية فقط، فكثريًا ما تؤثر االعتبارات السياس�ية، والدبلوماسية يف تقديم الباغات املشار 
إليه�ا م�ن عدم�ه، ويؤيد ذلك عمليًا قل�ة عدد الطع�ون أو الباغات املقدم�ة إىل اللجنة من قبل 
ال�دول األط�راف، إذ ياحظ أن عدد ش�كاوى الدول مل يتجاوز حتى آخر ع�ام 1973م، اثنتي 
عرشة ش�كوى ، وأعلنت اللجنة عن قبول تس�ع ش�كاوى منها فقط ، أما بالنسبة إىل حق الطعن 

)1( رخا، طارق عزت : حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق، ص572 . 
 )2( حممد، خري الدين عبداللطيف )1991م(: اللجنة األوروبية حلقوق اإلنس�ان ودورها يف تفس�ري ومحاية احلقوق 

واحلريات األساسية لألفراد واجلامعات: اهليئة املرصية العامة للكتاب، ص332 وما بعدها . 
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الف�ردي فإن�ه مما ال ش�ك فيه يش�كل حجر األس�اس يف النظام ال�ذي أوجدت�ه االتفاقية، ولكن 
ياح�ظ أن ث�اث عرشة دولة من ال�دول األعضاء فقط كانت قد اعرتف�ت حتى مايو 1978م، 
باختص�اص اللجن�ة يف نظر الطعون الفردية، كام أن قبول اللجنة النظر يف الطعون الفردية خيضع 
بموجب االتفاقية لعدة رشوط هي اس�تنفاد طرق الطعن الداخلية، والتوقيع عىل الش�كوى من 
قبل الش�اكي، وعدم س�بق قيام اللجنة بفحص الشكوى، أو تقديمها هليئة دولية أخرى للتحقيق 
فيها، أو فض النزاع بشأهنا. كام ال تلتفت اللجنة إىل هذه الشكاوى إذا كانت ترى أهنا ال تتامشى 
مع أحكام االتفاقية، أو أهنا ال تستند بصورة واضحة إىل أي أساس، أو أهنا تعسفية. هذا وتضع 
اللجن�ة ع�ىل املدعي ع�بء إثبات كونه ضحية انته�اك احلقوق التي حتميه�ا االتفاقية، بمعنى أن 
الفرد ال يس�تطيع أن يتقدم بش�كوى إال يف حالة انتهاك حقوقه، وال يمكنه أن يدعي أمام اللجنة 
بأن حقوقًا ال تتعلق به مبارشة قد كان حمل انتهاك من قبل إحدى الدول األطراف، وليس غريبًا 
يف ظ�ل ه�ذه القيود والرشوط ، أن الغالبية العظمى من الش�كاوى )حوايل 99%(، والتي وصل 

عددها إىل بضعة آالف من الشكاوى، كانت قد أعلنت اللجنة عن عدم قبوهلا هلا)1(.

ويق�ول غريغ بالنس�بة إىل تقرير ح�ق األفراد يف االلتجاء إىل اللجنة: » ه�ذا نوع من العملية 
شبه القضائية املتاحة لألفراد مبارشة يف مقاضاة الدول، ومع ذلك فإنه يبقى مشكوكًا ما إذا كان 
ح�ق الف�رد يف االلتامس إىل اللجنة يقوي كثريًا احلجة القائلة بأن األفراد جيب أن يعتروا مزودين 
بقدر من الش�خصية القانونية ، ذلك أن وظيفة اللجنة هي بصفة أساس�ية وظيفة توثيق، ولذلك 
فإن�ه حت�ى إذا ُقبل�ْت ادعاءات امللتمس، ف�إن أقىص ما تس�تطيع اللجنة أن تفعل�ه هو أن تضمن 
بحثها يف تقرير ترفعه إىل جلنة وزراء جملس أوروبا مشفوعًا باقرتاحاهتا إىل الدولة املعنية واللجنة 
الوزاري�ة ، وأن�ه مرتوك بصفة مطلق�ة للجنة، أو الدولة صاحبة الش�أن يف أن حيال املوضوع عىل 
املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان، فليس هناك حق يسمح للفرد بأن يبدأ، أو يبادر بإجراءات 

التقايض أمام املحكمة«)2( .

)1( علوان، حممد يوسف )1982م( : ماحظات حول بعض جوانب احلامية الدولية حلقوق اإلنسان، جملة احلقوق، 
كلية احلقوق بجامعة الكويت، الكويت ، السنة السادسة ، العدد 3 ، أيلول 1982، ص229.

Greg (1976) International Law- 2nd ed (London : Butter worth, p.p.7-118 )2( 
�  نق�ًا ع�ن عصف�ور، حمم�د: ميث�اق حقوق اإلنس�ان رضورة قويم�ة ومصريي�ة، حقوق اإلنس�ان، ال�رؤى العاملية 

واإلسامية والعربية ، سلسلة كتب املستقبل العريب )41( مركز دراسات الوحدة العربية ، ص244.
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رابعًا: وقائع تطبيقية عىل اللجنة األوروبية 

مارست اللجنة رقابتها الفعالة من حيث الواقع من خال قضايا عديدة عرضت عليها)1(،  وكان 
هلا موقف حاس�م اختذت من خاله إجراءات فعالة ملقاومة ممارس�ات التعذيب املدعى هبا، وأثبت 
الواقع التطبيقي ملامرس�ات اللجنة عدالة، وجدية، وإنصافًا للتس�وية التي تق�وم هبا، وقد ظهر ذلك 
بوضوح يف قضية » حممد ميكران« املغريب اجلنسية، الذي كان ضابطًا بالساح اجلوي املغريب، واهتم 
مع جمموعة أخرى بتدبريه مؤامرة لقتل »امللك احلسن« ملك املغرب وإسقاط حكومته، وقلب نظام 
احلكم، وعندما فشلت املؤامرة هرب » حممد ميكران« يف عام 1972م، من املغرب إىل جبل طارق، 
وهناك طلب حق اللجوء السيايس إىل اململكة املتحدة، وطلبت حكومة املغرب تسليمه إليها، فقامت 
اململكة املتحدة بتس�ليمه إىل املغرب، ومل متنحه حق اللجوء الس�يايس، وبعد عودته إىل املغرب حكم 
عليه باإلعدام بعد حماكمة عسكرية، ونفذ حكم اإلعدام عليه رميًا بالرصاص يف 15 فراير 1975م. 
ويف ع�ام 1972 كانت قد قدمت ش�كوى إىل اللجنة األوروبية حلقوق اإلنس�ان باس�م »حممد 
ميكران« من زوجته، وطفليه، وادعت فيها الزوجة أن تسليم زوجها يع�د انتهاك�ًا للامدة الثالثة من 
االتفاقي�ة األوروبية حلق�وق اإلنسان، حيث إن زوجه�ا أخضع ملعاملة، وعقوبة ال إنسانية، وحاطة 
من الكرامة بعد عودته إىل املغرب، والس�يام أن اململكة املتحدة كانت تعلم أنه س�يرتتب عىل إعادته 
حماكمته حماكمة عسكرية من أجل جريمة سياسية عقوبتها يف املغرب هي اإلعدام، وقد قبلت الشكوى، 

وحلت املشكلة عن طريق »التسوية الودية« بأن دفعت اململكة املتحدة تعويضًا كبرياً وهنائيًا. 
ويعّد هذا تأكيدًا واضحًا إلمكانية إثارة املس�ؤولية الدولية لدولة ما عىل املس�توى اإلقليمي 
األورويب من قبل الفرد، طاملا كان هذا األخري متواجدًا عىل إقليم تابع ألي من الدول األطراف 
يف االتفاقي�ة األوروبي�ة حلقوق اإلنس�ان حتى ول�و كان أجنبي�ًا)2(. وإذا مل تتم تس�وية املوضوع، 
وقدمت القضية إىل املحكمة، فإن اللجنة تقوم بدور املدعي العام أمام املحكمة، وال تترصف كام 

لو كانت طرفًا يف الدعوى)3( .

 ) 1( م�ن ه�ذه القضايا: قضية Vankuij ضد اليونان لعام 1989م، قضية Diaz Ruao ضد أس�بانيا لعام 1982م، 
قضية Campbell ضد اسكتلندا عام 1982م، قضية Mc Feely  ضد اململكة املتحدة .

 ) 2( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق، ص880 .
 ) 3( الشافعي،  بشري حممد: قانون حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص280.
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ويرى العناين » أن هذه اللجنة هي أقرب إىل جلان التحقيق، والتوفيق، وليست جهة تسوية 
إلزامية للنزاع أو املش�كلة، كام أهنا ال تعد جهة اختصاص تس�مو ع�ىل األجهزة الداخلية للدول 
األط�راف، حتى ولو كانت بحكم س�لطتها املقررة باالتفاقية مت�ارس نوعًا من الرقابة من خال 

ماحظاهتا حول الترصفات، واألنظمة القانونية الداخلية«)1(.
هذا بالنس�بة إىل دور اللجن�ة كآلية أوجدهتا االتفاقية للحامية الواقعية حلقوق اإلنس�ان بصفة 
عام�ة، وحل�ق الفرد يف احلامي�ة من التعذيب بصفة خاص�ة، قبل صدور الروتوك�ول رقم 11 عام 
1998م، الذي ألغاها، وأصبحت الشكاوى تقدم مبارشة أمام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. 
فأمهي�ة ال�دور الذي اعرتفت به االتفاقية للفرد من أجل محاية حقوقه كان يعرتيه ضعف واضح يف 
قرص اللجوء إىل اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، وربط هذا احلق برشط اعرتاف الدولة املتعاقدة 
املش�كو ضدها باختصاص اللجنة، مما جعل جلوء الفرد منحة من الدولة يتوقف عىل رضاها، كام 
أن الف�رد مل يك�ن له حق املث�ول، أو اللجوء إىل املحكمة، أو جلنة ال�وزراء، حيث متثل العيب الذي 
ش�اب عمل أجهزة الرقابة يف طول اإلجراءات، وتعقيدها إذا كان يس�تغرق نظر الطعن أمام هذه 
األجهزة سنوات عدة منذ أن تبدأ اللجنة التعرض للموضوع، ودراسته، وبذل جهود للتوصل إىل 
تسوية ودية بشأنه، ثم عند فشلها تضع تقريرًا حيال إىل جلنة الوزراء، ويعرض عىل املحكمة، ثم تبدأ 
املحكم�ة يف بحث الطع�ن، وحتقيقه إىل هناية املطاف، ويلزم قبل بدء كل هذه اإلجراءات اس�تنفاد 

طرق الطعن الداخلية، مما يؤثر با شك يف فاعلية إجراءات الرقابة واحلامية )2(.

الفرع الثاين: املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

أواًل: املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )قبل التعديل(

أ  ـ هيكلة املحكمة 

تعد املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اجلهاز القضائي الفعال الذي أنشأته االتفاقية حلامية 
حقوق اإلنسان، وكفالة احرتام الدول األطراف لتعهداهتا املقررة فيها. 

 )1( العن�ايت، إبراهيم: دراس�ة ح�ول االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان، قانون اإلنس�ان، ضمن بحوث بس�يوين 
وآخرون، حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص367 .

 )2( املرجع السابق، ص372 وما يليها . 
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وتتكون املحكمة من عدد من القضاة مساٍو لعدد الدول األعضاء يف جملس أوروبا، ومقرها 
سرتاسبورغ بفرنسا . 

ب ـ طرق اللجوء إىل املحكمة 

تفصل املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان يف القضايا التي مل تس�تطيع اللجنة الوصول فيها 
إىل تس�وية، وحتول القضايا إىل املحكمة بواس�طة اللجنة أو دولة عضو، وينظر القضايا دائرة من 
س�بعة قضاة، بينهم رئيس، أو نائب رئيس املحكمة ، وقايض من رعايا الدولة صاحبة الشأن)1(، 
وليس للفرد املثول أو حتى اللجوء إليها يف قضية تتصل بحقوقه املقررة يف االتفاقية ، بل يقدمها 
إىل اللجن�ة، واألخ�رية تتوىل عرضها عىل املحكمة، وعندئذ يس�مح للفرد بتقديم أدلة مكتوبة أو 
ش�فوية للمحكمة، ويمكن أن يدعى الفرد الش�اكي للمثول أمام املحكمة بصفة شاهد، فيصبح 
الف�رد يف هناية األمر طرفًا غري مبارش يف الدعوى، ويقايض دولته أو الدولة التي انتهكت حقه يف 
عدم التعرض للتعذيب، أو املعاملة القاس�ية، أو الاإنس�انية، أو املهينة، فاللجوء إىل املحكمة ال 
يت�م بداية، أي بمجرد إثارة املش�كلة، وإنام يتعني أن تكون اللجنة قد قامت ببحثها، ودراس�تها، 
وتبني هلا عدم إمكان التوصل إىل تس�وية ودية بش�أهنا، ثم يتعني بعد ذلك أن تعرض القضية عىل 
املحكم�ة من قب�ل اللجنة، أو من قب�ل الدولة الطرف خال الثاثة أش�هر التالي�ة إلحالة تقرير 

اللجنة األوروبية إىل جلنة الوزراء)2(.
وعندم�ا تع�رض القضي�ة عىل املحكم�ة، فإنه يتم الس�ري يف إج�راءات نظرها وفق�ًا لائحة 
الداخلي�ة للمحكمة، ويف ضوء تقري�ر اللجنة، واألدلة املكتوبة، واحلجج املقدمة، جيتمع القضاة 
يف جلس�ة مغلق�ة ينتهون فيها عن طري�ق التصويت إىل وقوع التصوي�ت أو عدم وقوعه، وتتخذ 
املحكم�ة قراراه�ا باألغلبي�ة ، وينط�ق باحلكم يف جلس�ة علنية، وه�و حكم هنائ�ي، ويلزم مجيع 

األطراف ، ومتلك املحكمة سلطة منح الطرف املترضر تعويضًا عاداًل.
ومن اجلديد بالذكر أن نقول إن اإلجراءات أمام املحكمة يف ضوء قضية معينة قد ال تكتمل 
يف حالت�ني: إم�ا بس�بب التوصل إىل ح�ل ودي للخ�اف عن طري�ق اللجن�ة األوروبية حلقوق 

 )1( املواد: 38، 39، 44، 47 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .
 )2( العنايت، إبراهيم ، دراسة حول االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، قانون اإلنسان، مرجع سابق، ص368 وما يليها.
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اإلنس�ان، ويف ه�ذه احلالة يتم إخطار الدائرة التي تنظر القضية لش�طب الدع�وى؛ وإما يف حالة 
تن�ازل الطاعن عن القضية، برشط أن يكون هذا التن�ازل ال يمس االحرتام الواجب عىل الدول 
األعضاء يف تطبيق أحكام االتفاقية، ويف غري هاتني احلالتني تصدر املحكمة حكمها باألغلبية)1(.

ج ـ اختصاصات املحكمة 

يضاف لاختصاص القضائي للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان، اختصاص استشاري 
يتمث�ل يف تقدي�م املعلومات، واملبادئ املقررة بش�أن ما ُيعرض عليها من مس�ائل، وينحرص هذا 
االختصاص يف املسائل القانونية املتعلقة بتفسري االتفاقية، وال يمتد إىل املسائل املتعلقة بمضمون 

احلقوق، واحلريات الواردة يف االتفاقية، وبروتوكوالهتا. 

وأود أن أشري هنا إىل أن رأي املحكمة يف هذا الشأن ال يعتر ملزمًا من الناحية القانونية.

وقد مارس�ت املحكمة اختصاصها القضائي يف الواق�ع التطبيقي، واختذت إجراءات فعالة 
فيام عرض عليها من قضايا . 

ويبدو جليًا مما سبق أن املحكمة اعرتفت بتطور مركز الفرد جتاه دولته مانحة إياه الشخصية 
الدولي�ة بموج�ب أح�كام القانون الدويل املق�ررة حلامية حقوق�ه، تعطيه إمكانية إثارة مس�ؤولية 
الدول�ة عىل املس�توى الدويل اإلقليم�ي إذا ما انتهكت حقه يف احلامية م�ن التعذيب، وهذا الدور 
كان يشوبه عيب يتمثل يف القيود القضائية واإلجرائية التي منحتها االتفاقية للمحكمة األوروبية 
حلقوق اإلنس�ان، ولقد كان من املفيد اإلش�ارة إىل املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قبل اعتامد 
الروتوكول رقم 11، ودخوله حيز التنفيذ يف 1998/11/1م للوقوف عىل مدى التطور الذي 
أوج�ده يف محاية الف�رد من التعذيب، والذي بموجبه ألغيت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنس�ان، 
وليكلف املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان وحدها مهمة الس�هر عىل احرتام الدول األطراف 
يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ملا نصت عليه من حقوق وحريات، بحيث متثلت اخلطوة 
اهلام�ة يف الس�امح هلذه املحكمة بقبول الش�كاوى الفردية من دون حاجة ملوافق�ة مبدئية من قبل 
ال�دول األط�راف، إذ أن النظام ال�ذي أوجدته االتفاقي�ة األوروبية حلقوق اإلنس�ان مع خمتلف 

)1(  املرجع السابق، ص369 . 
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بروتوكوالهت�ا كان�ت تتضمن مس�اوئ متعددة، أوهل�ا: التصاعد املتزايد لعدد الش�كاوى خال 
سنوات قليلة، بداية بسبب ظهور أعضاء جدد )40 دولة(، وثانيًا: بسبب رعاية العدالة األوروبية 
الت�ي جتع�ل املتداعني – دواًل وأفرادًا- ي�رتددون يف اللجوء إليها عندما تك�ون طرق االنتصاف 
الداخلي�ة معق�دة وطويلة ، فعىل س�بيل املثال ع�ام 1993 أهنت اللجنة 1760 ش�كوى يف حني 
بقي 2746 أخرى دون حل، ويف فراير 1998م، عاجلت اللجنة 797 شكوى، وانخفض هذا 

العدد إىل 715 يف مارس والوضع نفسه بالنسبة للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. 

يضاف إىل ذلك أن قضاة اللجنة، واملحكمة ال جيتمعون بصورة دائمة، ويامرسون يف الغالب 
وظيف�ة أخ�رى، والنتيجة العملية هلذه احلالة أن اإلجراءات كانت تس�تمر طويًا مخس س�نوات 

ونصف السنة عىل األقل. 

وق�د برز اجت�اه كان الفق�ه ق�د عارض�ه ، فالقاضي�ان » Martens« و»Mornilla« اعترا أن 
الرقابة املزدوجة كانت تثقل اإلجراءات، كام أن عدم املساواة تلحق رضرًا بالضحية ، وكل هذه 
املس�اوئ تتمحور أساس�ًا حول فكرة بطء اإلج�راءات التي قادت إىل تعدي�ات مهمة أدت إىل 

إصدار الروتوكول رقم 11 لتحل املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اجلديدة )1(. 

ثانيًا: املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )اجلديدة( 

1 ـ هيكلة اللجنة 

تتك�ون ه�ذه املحكمة من عدد من القضاة مس�اٍو لع�دد األطراف الس�امية املتعاقدة)2(، يتم 
انتخاهبم من قبل اهليئة الرملانية ملجلس أوروبا ملدة ست سنوات قابلة للتجديد بأغلبية األصوات 
املدرجة يف الئحة من ثاثة مرشحني من قبل كل دولة، وهذا اإلجراء يتبع يف حالة انضامم دولة 

جديدة أو مللء مركز شاغر. 

 (1) Jean Pradel- Geert Corstens- Droit penal European- op-cit-p.257-258.
 )2( امل�ادة )2( م�ن الروتوك�ول رقم 11- وقب�ل التعديل كانت املحكم�ة تتكون من عدد من القضاة مس�اٍو لعدد 

الدول األعضاء يف جملس أوروبا .
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ولك�ن هناك جمموعة من الرشوط، واإلج�راءات املفروض إتباعها أمام املحكمة األوروبية 
حلق�وق اإلنس�ان يف حال انتهاك م�واد هذه االتفاقي�ة إذ يقوم رئيس املحكمة بتوزيع الش�كاوى 
التي تصلها إىل خمتلف أقس�امها، ويمكن التقدم بالش�كاوى احلكومية)1(، والشكاوى الفردية - 
أيض�ًا- )ش�كاوى أف�راد، أو جمموعات أف�راد، أو منظامت غري حكومية( ، وذل�ك بعد أن دخل 

الروتوكول رقم 11 حيز التنفيذ يف 1998/11/1م . 

» وتتعه��د األط�راف الس�امي�ة بأال تعرقل بأية وس�يلة املامرس�ة الفعلية هل�ذا احلق« ، وق�د 
 Akkoc  10( مارست املحكم�ة اختصاصها القضائي فيم�ا عرض عليها من قضايا ، ففي قضية
c/ Turquie ت 2000 ( اعت�رت املحكم�ة أثناء التحقيق مع املس�تدعي خ�ال اعتقاله وتعذيبه، 

أن تأثريات املادة )34( تش�مل ليس فقط اإلكراه، واملامرس�ات املحرجة، ولكن تشمل -أيضًا- 
املامرس�ات غري الائقة، واهلادفة إىل إحباط عزيمة املس�تدعي، مما يساعد عىل إجياد حل للقضية، 
ويف قضية )Bilgin c/ Turquie  …16ت 2 2000( )2( ، حيث اس�تدعي الش�اكي إىل مقر الرشطة 

للتحقيق معه استخدمت املحكمة األوروبية الطريقة نفسها. 

2 ـ رشوط تقديم الشكاوي 

أ  ـ استنفاد طرق الطعن الداخلية 

يش�رتط اللجوء إىل هذه املحكمة باس�تنفاد طرق الطعن الداخلية، مم�ا يعني بأن اللجوء إىل 
املحكمة هو ترصف الحق، أو متمم لترصف أصيل وأويل، أال وهو اللجوء إىل املحاكم الوطنية، 
ه�ذا م�ن جهة، لكن رضورة اس�تنفاد طرق الطعن الداخلية ال يعني م�ن جهة ثانية بأن املحكمة 
األوروبية ستطبق هذه القاعدة بحذافريها دون األخذ بعني االعتبار أوضاع املشتكي، وظروف 
القضي�ة املعروض�ة عليها، فمن خال العديد من القضاي�ا التي عرضت عىل املحكمة أوضحت 
بأن هذه األخرية كانت متفهمة، ومقدرة ملثل هذه األوضاع، والظروف؛ مما جعلها تتغاىض عن 
تطبيق هذه القاعدة، أو تعفي املشتكي منها، أو تطلب من الدولة املشتكي منها أن تثبت بأن طرق 

 )1(  املادة )33( من االتفاقية.
 )2( يف هذه القضية مل يامرس تعذيب جسدي ولكن ختريب وإحراق إرادي ملنزل الشاكي.
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الطع�ن الداخلي�ة كانت مفتوحة أمام املش�تكي وميرسة له، فللمحكمة كلم�ة الفصل فيام يتعلق 
بتطبي�ق ه�ذه القاعدة تبعًا لتفس�رياهتا يف كل قضية ُتعرض عليها، والتي يقص�د منها محاية فعلية 

حلقوق اإلنسان. 

ب ـ تقديم الشكاوى خالل مهلة الستة أشهر 

يوج�د رشط آخ�ر لتقديم الش�كاوى احلكومي�ة منها، أو الفردي�ة أمام املحكم�ة األوروبية 
حلقوق اإلنس�ان، وهو تقديمها خال مهلة »س�تة أش�هر« بدءًا من تاريخ صدور القرار الداخيل 
النهائ�ي )1(، ويف ه�ذا دليل عىل حرص الطرف املش�تكي عىل تبليغ هذه املحكم�ة بوجود خمالفة 

ألحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وعرض شكواه عليها. 

ج ـ إيضاح هوية املشتكي 

ال تقب�ل املحكم�ة األوروبية أية ش�كوى فردية تقدم إليها إذا كان�ت جمهولة املصدر، وذلك 
لقطع الطريق عىل كل حماولة ُيراد هبا التهجم عىل دولة طرف يف االتفاقية األوروبية، أو استغال 

تقديم الشكوى لإلساءة إليها تبعًا إلغفال اسم املشتكي، أو عدم اإلفصاح عن هويته. 

د ـ أال تكون الشكوى قد عرضت سابقًا عىل املحكمة األوروبية، أو عرضت عىل أية هيئة أخرى

ال جي�وز عرض نفس الش�كوى التي س�بق أن نظ�رت فيها املحكم�ة األوروبية، وأصدرت 

حكمها س�واء بالرفض أو القبول، إال إذا اس�تجدت وقائع جديدة تسمح بعرض هذه الشكوى 

جمددًا عىل هذه املحكمة، كام ال جيوز التقدم بشكوى فردية إىل املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 

وتقديم نفس الشكوى إىل هيئة حتقيق، أو ،تسوية إقليمية، أو دولية أخرى. 

وبذلك يتضح بأنه من حق املنظامت اإلنسانية، واخلريية كمنظامت غري حكومية أن تلجأ إىل 
املحكمة األوروبية يف حال انتهاك حقوقها من قبل أية دولة طرف يف االتفاقية األوروبية حلقوق 
اإلنس�ان، وجيب اإلش�ارة إىل املادة )35( من الروتوكول رقم )14( ، والتي تس�مح للمحكمة 
األوروبية حلقوق اإلنس�ان، إذا تبني هلا بأن املش�تكي الذي قدم ش�كواه إليها مل يترضر فعليًا، ومل 

 )1( املادة )35( الفقرة )1( من االتفاقية . 



217

تنته�ك عملي�ًا حقوق اإلنس�ان أن تقرر بأن الش�كوى املقدمة إليها ال تس�تحق أن ينظر فيها من 
حي�ث املوض�وع يف الوقت الذي جيب أن حت�رص فيه هذه املحكمة عىل عدم رفض الش�كاوى، 
التي مل يتم النظر فيها بشكل فعيل من قبل القضاء الوطني لصاحب الشكوى، فليس القصد م�ن 

هذه املادة هو احلد من حق األفراد بتقديم شكواهم، وال منع املحكمة من النظر فيها )1(.

ويبدو جليًا مما سبق، أن املحكمة اعرتفت بتطور مركز الفرد جتاه دولته، مانحة إياه الشخصية 
الدولية بموجب أحكام القانون الدويل املقررة حلامية حقوقه، تعطيه إمكانية إثارة مسئولية الدولة 
عىل املستوى الدويل اإلقليمي إذا ما انتهكت حقه يف احلامية من التعذيب، وهذا الدور كان يشوبه 
عي�ب جوهري يتمث�ل يف القيود القضائي�ة، واإلجرائية التي كانت متنحه�ا االتفاقية قبل دخول 
الروتوك�ول رقم 11 عام 1998م، والذي جاء ليمنح املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان آلية 
جديدة حلامية حقوق اإلنس�ان بصفة عامة، وحق اإلنس�ان يف احلامية من التعذيب بصفة خاصة، 
ع�ن طري�ق منحها وحدها مهمة الس�هر عىل اح�رتام الدول األط�راف يف االتفاقي�ة األوروبية، 
وحرصه�ا ع�ىل احرتام هذه الدول لنصوص هذه االتفاقية، وس�عيها إلدانة كل خمالفة أو انتهاك 
تقوم به دولة طرف يف هذه االتفاقية، وهذه املحكمة، كانت وال زالت ، بام هو معروف عنها من 
نزاهة واس�تقالية وحياد ، يف منأى عن سياس�ات الدول األطراف الت�ي متليها عليها مصاحلها، 
ومنافعها بغض النظر يف كثري من األحيان عن مصالح شعوهبا، وإحقاق احلق، وإنصاف املظلوم، 

ومحاية الضعيف . 

الفرع الثالث: جلنة الوزراء 

تع�د جلن�ة الوزراء اجله�از التنفيذي والرقايب والت�ي تضمن احرتام أح�كام االتفاقية، وهي 
ختتص بنوعني من السلطات : سلطة القرار، وسلطة مراقبة تنفيذ األحكام .

أواًل : سلطة القرار  

تتوقف سلطة القرار للجنة الوزراء عىل عدة رشوط : 

)1( املي�داين، حمم�د أمني: اآللية األوروبية حلامية حقوق اإلنس�ان والدفاع عن املنظامت اإلنس�انية واخلريية، موجود 
.www.ibh.fr/Arabic%20index/Arabic-pages/midani.htm عىل املوقع
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1�  أن يك�ون املوض�وع ق�د عرض عىل اللجنة األوروبية حلقوق اإلنس�ان س�واء بواس�طة دولة 
طرف، أو بطعن من أحد األطراف ، وأعدت بشأنه تقريرا أحالته إىل جلنة الوزراء . 

2 �  قيام اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان باختاذ قرار تثبت فيه وقوع املخالفة ألحكام االتفاقية . 

3 �  انقضاء مدة الثاثة أشهر التالية إلحالة التقرير دون عرض املوضوع عىل املحكمة . 

4 �  امتن�اع الدولة الطرف ذات الش�أن ع�ن اختاذ التدابري التي ترتتب عىل القرار الس�ابق خال 

األجل الذي حتدده جلنة الوزراء . 

ويتض�ح من ذل�ك الصفة االحتياطي�ة لتدخل اللجنة الخت�اذ القرار ح�ني ال حيال موضوع 
الطع�ن إىل املحكمة ، ثم متتنع الدولة ذات الش�أن عن اختاذ التدابري التي ترتتب عىل قرار اللجنة 
األوربي�ة حلقوق اإلنس�ان بثبوت املخالفة حت�ى تضمن كفالة احرتام االتفاقي�ة، وحتى ال ترتك 

فراغا قانونيا . 

ثانيًا: سلطة مراقبة تنفيذ األحكام 

عه�دت االتفاقية إىل جلنة الوزراء س�لطة مراقبة، ومتابعة تنفيذ أح�كام املحكمة، وال يمتد 
ذلك إىل تنفيذ احلكم ، إذ يظل تنفيذ األحكام مسألة إرادية بحتة للدول ذات الشأن ، وإذا حدث 
وماطلت الدولة يف تنفيذ احلكم ، فكل ما متلكه جلنة الوزراء هو إدراج املسألة يف جدول أعامهلا، 
وتوجيه توصيات إىل هذه الدولة بالعمل عىل تنفيذ احلكم إىل أن ختطرها الدولة باإلجراءات التي 
قام�ت أو تق�وم باختاذه�ا . ويف حالة رفض الدولة الكامل تنفيذ احلك�م ، فإن جلنة الوزراء متلك 
حق تطبيق نص املادة الثامنة من نظام جملس أوروبا الذي يعطي هلا س�لطة وقف عضوية الدولة 
التي ترتكب خمالفة جسيمة حلكم املادة الثالثة من النظام، والتي تلزم كل عضو يف جملس أوروبا 
بأن يقبل مبدأ اخلضوع للقانون ، ومبدأ متتع كل ش�خص خاضع الختصاصه بحقوق اإلنس�ان 
وحريات�ه األساس�ية ، وأن يتعهد بالتعاون املخلص واإلجيايب م�ن أجل حتقيق أهداف املجلس . 

وال شك يف أن رفض الدولة تنفيذ حكم املحكمة األوروبية فيه انتهاك لكل هذه املبادئ . 

ويرى العنايت أن دور جلنة الوزراء كجهاز س�يايس كثريا ما يتأثر باالعتبارات السياس�ية غري 
املوضوعي�ة، التي توجه مناقش�ات اللجنة، وتؤثر يف توجيهات قراراهت�ا وتوصياهتا ، وهو ما قد 
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يضع�ف دورها يف رقابة اح�رتام أحكام االتفاقية . كام أن دورها يف رقاب�ة تنفيذ أحكام املحكمة 
يتضح ضعفه خاصة عند امتناع الدولة ذات الش��أن عن تنفيذ احلكم. فا يكفي لتحقيق فاعلية 
إج�راء الرقاب�ة وقف أو إهناء عضوي�ة الدول�ة يف جملس أوروبا ، إذ أن ذلك حيتاج إىل تنفيذ فعيل 
للحك�م الص�ادر عن املحكمة، حت�ى يع�ود احلق الذي س�لب إىل صاحب�ه، أو يتلقى التعويض 

املناسب عن الرضر ال�ذي أصاب�ه، فيتحقق احت�رام حقوق اإلنسان بمجمله )1(. 

الفرع الرابع : اللجنة األوروبية ملنع التعذيب 

أواًل: هيكلة اللجنة 

نش�أت ه�ذه اللجن�ة بمقت�ىض االتفاقي�ة األوروبي�ة ملن�ع التعذي�ب، واملعامل�ة، أو العقوبة 
الاإنسانية، أو املهينة لعام 1987م)2(. وهى تتكون من عدد من األعضاء يساوي عدد األطراف 
يف االتفاقي�ة ، تنتخبه�م جلنة وزراء جملس أوروبا من قائمة يعدها مكت�ب اجلمعية الرملانية التي 

يقدم وفد كل دولة قائمة من ثاثة مرشحني اثنان منهم عىل األقل من جنسيتها)3( . 

ويكون انتخاب األعضاء ملدة أربع س�نوات ، ويتمتعون بحصانات وامتيازات دبلوماسية، 
متكنهم من القيام بوظائفهم اهلامة بحرية داخل الدول األعضاء . 

ثانيا: دوافع إنشاء اللجنة 

أنشئت اللجنة هبدف تدعيم محاية األشخاص من التعذيب، واملعاملة، أو العقوبة الإلنسانية، 
أو املهينة عن طريق زياراهتا إىل مكان تواجد هؤالء األشخاص أيًا كان ، وألزمت االتفاقية الدول 
األطراف بأن تكفل ألعضاء اللجنة بحرية ، بل أيضا تلتزم الدول بالتعاون مع اللجنة عىل تطبيق 
االتفاقي�ة . وال تل�زم اللجن�ة بإعان الدول�ة الطرف عن موع�د الزيارة ، ولك�ن يكفي فقط أن 
ترسل هلا إخطارا عامًا بعزمها عىل الزيارة، ثم تفاجئها بالزيارة يف أي وقت لإلطاع عىل أحوال 

 )1( العن�ايت، إبراهي�م: دراس�ة حول االتفاقي�ة األوروبية حلقوق اإلنس�ان، ضمن بحوث: بس�يوين، حممود رشيف 
وآخرون: حقوق اإلنسان، مرجع سابق، املجلد 2، ص371، 372، 373 . 

 )2( املادة )1( من االتفاقية املذكورة .
 )3( املادة )4( فقرة )1/5( من االتفاقية .
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املسجونني، واملحتجزين عىل الطبيعة، والتأكد من معاملتهم معاملة إنسانية خالية من التعذيب، 
طبق�ا لتعهدات ال�دول يف االتفاقية )1(. ويعد هذا جماال هاما يف مس�ألة محاي�ة الفرد من التعرض 
للتعذي�ب، واملعاملة األخرى املحرم�ة . كام يعد تطورًا ملفهوم الس�يادة باملعنى التقليدي ، حيث 
إن اللجن�ة املذك�ورة هي التي حتدد الدولة التي ترغ�ب يف زيارة أماكن االحتجاز هبا ، وهي التي 
حتدد املوعد الذي ستقوم فيه بالزيارة ، وال تلتزم بإعان الدولة الطرف املزمع زيارهتا عن موعد 
الزيارة، ثم تفاجئها بذلك يف أي وقت . ويعد هذا تطبيقا ملحوظا لس�يادة الدولة األوروبية من 

جانب الدول األطراف لصالح حقوق اإلنسان هبا  )2(.

وجيوز للجنة أثناء زيارهتا أن تطلب مقابلة األشخاص املسلوبة حرياهتم يف جلسة خاصة)3(. 
ك�ام جي�وز للجنة أن تتصل بحرية بأي ش�خص تعتقد أنه يس�تطيع أن يزوده�ا بمعلومات تتصل 
بمهمتها ، وجيوز هلا  � أيضا � عند الرضورة أن تستعني بخراء أو مرتمجني يف أداء مهمتها ، وجيب 
ع�ىل أعضاء اللجنة، وكذلك اخلراء وغريهم من األش�خاص املس�اعدين أن حيافظوا عىل رسية 

الوقائع واملعلومات التي أحاطوا هبا أثناء قيامهم بأعامهلم)4(.

وتضع اللجنة بعد كل زيارة تقريرًا عن احلقائق التي وجدهتا أثناء الزيارة، آخذة يف االعتبار 
أية ماحظات تقدمها الدولة املعنية ،وجيوز للجنة أن تتش�اور مع س�لطات الدولة بش�أن اقرتاح 
حتس�ني محاية األش�خاص املس�لوبة حرياهتم ،وتنقل اللجنة تقريرها إىل الدولة املعنية مع ما تراه 

من توصيات)5(.

وإذا مل تتعاون الدولة مع اللجنة، أو رفضت حتسني الوضع عىل ضوء توصيات اللجنة، فيجوز 
لألخرية إصدار بيان عام باملوضوع، وتقديم تقرير عام كل سنة إىل جلنة الوزراء، وحيول إىل اجلمعية 
الرملاني�ة )6(. وق�د أحالت اتفاقية منع التعذي�ب، واملعاملة، أو العقوبة الاإنس�انية، أو املهينة، فيام 
يتعلق بتحريم التعذيب وأش�كال املعاملة األخرى إىل امل�ادة الثالثة من االتفاقية األوروبية حلقوق 

)1( املادة )5( فقرة )8( من االتفاقية .
 )2( الشافعي، بشري حممد: قانون حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص281 وما يليها.

 )3( املادة )8( فقرة )3( من االتفاقية .
 )4( املادة )8( فقرة )4(، املادة )7( فقرة )2( ، املادة )13( من االتفاقية .

 )5( املادة )10( من االتفاقية .
 )6( املادة )10( فقرة )2( من االتفاقية .
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اإلنس�ان؛ وذل�ك لتف�ادي االزدواج وحتديد املفاهيم والدالل�ة عىل وح�دة اهل�دف، وهو مقاومة 
التعذيب، واملعاملة، أو العقوبة الاإنسانية، أو احلاطة من كرامة اإلنسان )1(.

وهك�ذا ال تكون هناك ح�دود إقليمية أمام جلنة منع التعذيب، فكل الدول مفتوحة أمامها، 
وكل الس�جون واملعتق�ات أماك�ن مفتوح�ة أم�ام اللجنة، أو تزوره�ا يف مواعي�د حتددها هي، 
وتعاي�ن األماك�ن وتقابل األش�خاص، وجت�ري حتقيقات يف ش�أن معاملتهم، والتأك�د من عدم 

ممارسة التعذيب، واملعاملة، أو العقوبة الاإنسانية، أو املهينة. 

وقد أجازت االتفاقية للسلطات املختصة لدى الدولة املعنية أن تبدي ماحظاهتا إىل اللجنة 
ض�د الزي�ارة، بمعنى أهنا تعرتض عىل الزيارة مؤقتًا أو تؤجلها، وذلك يف الظروف االس�تثنائية، 
وق�د نصت االتفاقية عىل مررات هذه الظروف االس�تثنائية بعبارات مثل »الدفاع الوطني«، أو 
»األم�ن الع�ام«، أو »الفوىض اخلط�رية«، أو »احلالة الصحية للش�خص«، أو »اس�تجوابًا رسيعًا 
جيري بشأن جريمة خطرية« )2(، وبعقد مقارنة بسيطة بينها، وبني اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة 
ع�ن األمم املتحدة، نجد أن ه�ذه األخرية عندما أعطت لألطراف يف الظروف االس�تثنائية تعليق 
العمل بأحكام االتفاقية استثنت من هذا التعليق حتريم التعذيب، واملعاملة، أو العقوبة القاسية، أو 
الاإنسانية، أو املهينة؛ مما جيعل نص االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب يف تأجيل الزيارة، أو رفضها 

نصًا غري مقبول، وخاصة يف جمتمع مثل املجتمع األورويب رائد حقوق اإلنسان يف الوقت احلايل. 

وباإلط�اع ع�ىل األعامل التحضريي�ة هلذا النص، يتض�ح أن الدول األط�راف أرصت عىل 
وجوده، لتحقيق نوع من احلامية يف يدها ضد أي احتامالت أو تدخات غري متوقعة أو حمس�وبة 
من جانب أعضاء اللجنة، أو أي من الدول جتاه األخرى. وبذلك تضمن الدولة املطلوب زيارة 
أراضيها سيطرهتا عىل املوقف )3(. وبمعارضة هذا النص تم التوصل إىل النص عىل حق الدول يف 
إبداء املاحظات يف الظروف االس�تثنائية يف الفقرة األوىل من املادة التاس�عة، ثم النص يف فقرهتا 
الثانية عىل أن تبدأ كل من الدولة الطرف، واللجنة بعد إبداء هذه املاحظات يف التشاور لاتفاق 
عىل ترتيبات بديلة، حتى ال تتعطل مهمة اللجنة، أو يكون أمامها عوائق، وجيوز أن تتضمن هذه 

)1( ديباجة االتفاقية . 
 )2( املادة )9( من االتفاقية األوربية ملنع التعذيب.

 )3( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق، ص588.
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الرتتيبات نقل أي شخص تقرتح اللجنة زيارته إىل مكان آخر، وإىل أن تتم هذه الزيارة جيب عىل 
الطرف املعني أن يزود اللجنة باملعلومات عن أي شخص يكون حمل اهتاممها  )1(.

ورغم هذه العوائق نرى أن الواقع األورويب حلقوق اإلنس�ان، أثبت احرتام الس�لطات هلا، 
ومحاية الرأي العام، ووسائل اإلعام للتمتع هبا عىل أكمل وجه )2(.

وعموم�ًا، فإن أهم ما يف االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب، هو إنش�اء اللجنة األوروبية ملنع 
التعذيب وهي بمثابة جهاز غري قضائي له طبيعة وقائية حلامية حق اإلنسان من التعذيب، ويعيب 
هذه اللجنة ضعفها، إذا ما قورنت بلجنة مناهضة التعذيب املنبثقة عن االتفاقية الدولية ملناهضة 
التعذي�ب، ويرجع ذلك إىل أن واضعي ه�ذه االتفاقية قد اقترصوا يف خصوص هذه اللجنة عىل 
قيامها بزيارات للدول لاستيثاق من عدم ممارسة التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية، 

أو الاإنسانية، أو املهينة، وإصدار توصيات لتحسني معاملة األشخاص املسلوبة حريتهم. 

وق�د مارس�ت اللجن�ة مهمتها من حي�ث الواق�ع، حيث قامت بزي�ارات لعدد م�ن الدول 
األعض�اء؛ لبحث إدعاءات التعذيب، وتقابلت مع بعض املس�جونني، ومع موظفي الس�جون، 

والبوليس؛ هبدف تأمني احلامية من التعذيب .

4 . 3 . 2  آليات املقاومة عىل املستوى األمريكي

الفرع األول: اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان

أواًل: هيكلة اللجنة

تتك�ون اللجنة من س�بعة أعضاء تنتخبه�م اجلمعية العمومية للمنظمة بصفتهم الش�خصية 
م�ن قائمة بأس�امء املرش�حني، الذي�ن تقرتحهم حكوم�ات ال�دول األعضاء، حيث ترش�ح كل 
حكوم�ة ثاثة أش�خاص يكون م�ن بينهم واحد ع�ىل األقل من غري جنس�ية الدول�ة، وينتخب 
ه�ؤالء األعضاء ملدة أربع س�نوات، وبمج�رد انتخاهبم، فإهنم يمثلون مجي�ع دول منظمة الدول 

 )1( املادة )9( فقرة )2( من االتفاقية .
 )2( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق، ص589.



223

األمريكية، ويعملون باس�تق�ال ت�ام يف ظل حصانات دبلوماس�ية تكفل هلم احلرية واألمان يف 
أداء مهمتهم )1(.

ثانيًا:اختصاصات اللجنة

يتمث�ل اختص�اص اللجنة يف تلقي ش�كاوى األف�راد، وجمموعات األف�راد، واملنظامت غري 
احلكومي�ة ضد أي دولة عضو يف منظمة ال�دول األمريكية، وما يميز االتفاقية األمريكية حلقوق 
اإلنس�ان يف خص�وص اختصاص اللجنة بالفص�ل يف الطعون الفردية باملقارنة م�ع اتفاقيات أو 
مواثي�ق دولي�ة، أو إقليمية أخرى هو اإلمكاني�ة املتاحة للفرد، أو ملجموعة م�ن األفراد، أو ألية 
هيئة، أو منظمة غري حكومية، بتقديم ش�كوى إىل اللجنة األمريكية تطبيقًا للامدة )44( من هذه 
االتفاقي�ة ، يف ح�ال انته�اك أية دولة متعاق�دة طرف يف االتفاقي�ة األمريكية حلقوق اإلنس�ان أو 
خمالفتها، وليس هناك حاجة لنظر هذه الطعون الفردية تقديم أي إعان خاص من جانب الدول 
األط�راف )2(، وه�و اختصاص أصيل للجن�ة، وإلزامي يف مواجهة الدول األط�راف )3(. واألمر 
اآلخر هو أنه ليس هناك حاجة إىل التصديق عىل بروتوكول إضايف، وهو ما تتميز به هذه اللجنة 
عن مثيلتها اللجنة الدولية حلقوق اإلنس�ان املنبثقة عن العهد الدويل للحقوق املدنية، والسياسية 
لتقديم مثل هذه الش�كاوى، أما بالنس�بة للباغات املقدمة من دولة ضد دولة أخرى عن انتهاك 
الثانية حلق اإلنسان يف عدم التعرض للتعذيب، وغريه من رضوب املعاملة األخرى، فإنه يشرتط 

موافقة الدولتني عىل اختصاص اللجنة يف هذا الشأن. 
فيحق للفرد أو جمموعة من األفراد، أو املنظامت غري احلكومية اللجوء إىل اللجنة األمريكية 
حلقوق اإلنس�ان مبارشة من دون حاجة لقبول دوهلم أو موافقتها، ويكفي أن تكون هذه الدول 
قد صادقت عىل االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، مما يسمح بالقول بأن آلية احلامية التي نصت 
عليه�ا ه�ذه االتفاقية هي أكثر تقدمًا، وتطورًا من بقية اآلليات التي نصت عليها بقية االتفاقيات 

الدولية واإلقليمية )4(.
)1( املواد من 34- 37 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.  

 (2)   Sandrine Azzoppard – 1,organisation des etats americains – proteger les droits humanins- 
Amnesty international- op-cit- p.121.

 )3( عيسى، حسن سعد حممد : احلامية الدولية حلق اإلنسان يف السامة اجلسدية، مرجع سابق، ص155.
)4( املي�داين، حمم�د أم�ني )2000م(: اللج�ان الدولي�ة واإلقليمية حلامية حقوق اإلنس�ان،، القاه�رة: مركز القاهرة 

لدراسات حقوق اإلنسان ، ص50 . 
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وق�د انف�ردت االتفاقي�ة األمريكية حلقوق اإلنس�ان يف أن�ه جيوز ألي فرد بغ�ض النظر عن 
جنس�يته، وع�ن جنس�ية الضحي�ة تقديم ش�كوى إىل اللجن�ة األمريكي�ة يف حال انته�اك حقوق 
اإلنس�ان، وهو ما أكدته االتفاقية األمريكية حلظر التعذي�ب التي اعرتفت فيها بصاحية اللجنة 
باس�تام املعلومات التي ترس�لها هلا الدول، واملتعلقة بوضع تدابري ترشيعية، وقضائية، وإدارية 
هت�دف إىل منع أعامل التعذيب، واملعاقبة عليها، بحي�ث تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية 
بام ييل: » حق كل شخص يشتكي بأنه ضحية التعذيب يف إقليمها بدراسة حالته بشكل حيادي«.

وعىل ه�ذه الدول التأكد يف حال وجود باغ، أو س�بب صحيح لاعتقاد بأنه متت ممارس�ة 
تع�ذيب يف إقليمها، م�ن أن سلطاهتا ستق�وم حااًل ورسيعًا بعمل حتقيق ورفع دعوى جزائية )1(.

ووفقًا للامدة )26( من نظام اللجنة األمريكية يمكن للمشتكي أن يتقدم بشكواه باسمه، أو 
باس�م أي ش�خص آخر، مما يعني عدم اشرتاط أن يكون املش�تكي هو ضحية انتهاك التعذيب أو 
وكيله أو نائبه، إذ قد يكون هذا الضحية خمتفيًا أو مفقودًا، أو مسجونًا أو قابعًا يف أحد املعتقات، 
وهل�ذا يس�مح لغريه مم�ن يعلم بالواقعة أن يقوم بالباغ، أو الش�كوى وفقًا مل�ا نصت علي�ه املادة 
)44( من االتفاقية، هذا ويمكن تقديم الشكوى إىل اللجنة األمريكية بغض النظر  � أيضًا � عن 
مكان إقامة املش�تكي، طاملا أن انتهاك حقوق اإلنس�ان قد تم عىل أرايض دولة متعاقدة طرف يف 
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنس�ان، فهذه االتفاقية عىل خ�اف االتفاقيات الدولية واإلقليمية 
اخلاصة بحقوق اإلنس�ان التي متيز بني الش�اكي، وبني ضحية انتهاك حقوق اإلنسان، ويف هذا ما 

يؤكد عىل مكانة الفرد، ودوره أمام خمتلف اهليئات الدولية، واإلقليمية حلامية حقوق اإلنسان. 

وُياح�ظ أن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنس�ان قد خففت من تطبيق قاعدة اس�تنفاد طرق 
الطع�ن الداخلية يف حاالت رصحية حددهتا، وهي يف صالح املش�تكي بالدرجة األوىل )2(، وقامت 
اللجنة األمريكية حلقوق اإلنس�ان من جهتها، وفيام يتعلق ببعض طرق الش�كاوى، بتعيني طريقة 
الطعن التي جيب أن يستنفدها املشتكي حتى تقبل شكواه، ومما يثري االهتامم هو أن الائحة اإلجرائية 
للجنة تتضمن قواعد رصحية بش�أن توزيع عبء إثبات اس�تنفاد طرق الطعن الداخلية الذي يقع 
بالدرج�ة األوىل عىل عاتق الدولة املش�تكي منها، وهذا الدفع كث�ريًا ما يرفض يف النظام األمريكي 

)1( املادتان 7و 8 من االتفاقية األمريكية.
 )2( املادة 46 من االتفاقية األمريكية .
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ال�دويل، حي�ث تفرتض اللجنة عادة صحة إدعاءات مقدم الش�كوى طاملا الدولة املش�كو منها، مل 
تدِل خال األجل الذي حددته اللجنة بام خيالف ذلك، وهذا يمكن أن يعد يف مصلحة املش�تكي؛ 
ألن الدول حتاول أن تثبت دائاًم بأن املشتكي مل يستنفد طرق الطعن الداخلية لتطلب بالتايل رفض 

شكواه، وتعوق بذلك تطبيق رقابة فعلية عىل احرتام حقوق اإلنسان، ومنع انتهاكها )1(.

فاشرتاط استنفاد طرق الطعن الداخلية له أمهية تكمن يف إفساح املجال أمام األفراد؛ للتمتع 
باحلامية الدولية دون االصطدام بعقبات إجرائية مطولة، كام أن الطعون الفردية كانت وال زالت 
بمثابة مدخل تنفذ منه اللجنة إىل الوقوف عىل الوضع العام داخل الدولة املشكو فيها متى رأت 
أن الفح�ص املبدئي للطعن ينب�ئ عن أن انتهاكات جتري بصورة منهجي�ة، ومنظمة ضد حقوق 
اإلنس�ان، وهو ما يمكنها من االنتقال، والتحقيق داخ�ل أقاليم الدول األطراف، وهو ما قامت 
به فعًا اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان يف دولة بوليفيا عام 1980م، وهايتي عام 1987م )2( .

ك�ام ختتص اللجنة بإرس�ال برقيات، وعمل اتص�االت فورية إىل احلكومات بش�أن األفراد 
املعرض�ني خلطر التعذيب، وتبحث احلاالت والبيان�ات اخلاصة بحاالت األفراد، والدول، وهلا 
صاحية القيام بمبادرات خاصة من جانبها بزيارات ملواقع التعذيب داخل الدولة املعنية، وذلك 

بعد موافقة احلكومات أو دعوهتا. 

ويمك�ن للجنة أن تصدر تقريرًا عن نتائج التحقيق�ات التي تقوم هبا، وعن زياراهتا امليدانية 
حت�ى دون موافقة الدول األطراف )3(، فاللجنة هلا دور حيوي وهام يف خصوص نظام التقارير، 
وه�ي إم�ا تقارير بخص�وص دول معينة بالذات، وه�ي التقارير اخلاصة، وإما التقارير الس�نوية 
التي تتعرض فيها اللجنة ألوضاع حقوق اإلنس�ان بصورة ش�املة يف كل الدول األطراف، وقد 
أصدرت اللجنة بعضًا من هذه التقارير يف الواقع العميل بعد زياراهتا لكولومبيا، وهايتي، وبنام، 

ونيكاراغوا، والسلفادور، واألرجنتني، واكتشافها ملامرسات التعذيب يف هذه البلدان)4(.

)1( امليداين، حممد أمني : اللجان الدولية واإلقليمية حلامية حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص54.
 )2( عيسى، حسن سعد حممد : احلامية الدولية حلق اإلنسان يف السامة اجلسدية، مرجع سابق، ص156.

 )3( املادة )41( من االتفاقية األمريكية .
 )4( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق، ص594.
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ه�ذا ويت�م نرش كل تقارير اللجن�ة، وهو عبارة عن عقوبة فعلية، وهام�ة، وهتتم بردود فعل 
الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية عىل هذه التقارير، وهلذه التقارير ونرشها عىل الدول 

األخرى أثر كبري األمهية يف فاعلية النظام األمريكي.
وتتمت�ع اللجن�ة بصاحي�ات إج�راء مقاب�ات م�ع هيئ�ات، ومجعي�ات حقوق اإلنس�ان، 
واألحزاب السياس�ية وممثيل احلكومة، وإجراء املعاينات الازمة، وزيارة السجون واملعتقات، 
وحتاول اللجنة التوصل إىل تسوية ودية بني مقدم الشكوى، واحلكومة عىل أساس احرتام حقوق 
اإلنس�ان، ف�إذا مل تفلح يف ذل�ك، فإهنا تعد تقري�رًا تبني في�ه الواقعة، وما توصلت إليه مش�فوعًا 
برأهيا يف املوضوع، وترس�ل التقرير إىل الدول املعنية لتنفيذ توصياهتا )1(، وتعرض تقارير اللجنة 
ع�ىل اجلمعي�ة العمومية ملنظمة الدول األمريكية، وإذا مل جتد اللجنة اس�تجابة من الدولة املنتهكة 
لالتزام بحامية الش�خص من التعرض للتعذيب لتنفيذ توصياهتا بإيقاف ممارسات التعذيب، أو 

أي انتهاك آخر، فإهنا تعرض القضية عىل حمكمة حقوق اإلنسان األمريكية.

الفرع الثاين: املحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان 

أواًل: إنشاء املحكمة 

أنش�ئت املحكمة األمريكية حلق�وق اإلنسان س�ن�ة 1979م، متأخرة عن اللجنة األمريكية 
بحوايل 19 س�نة، وع�ن املحكمة األوروبية بحوايل 20 س�نة، واختذت مقرًا هلا يف س�ان خوسيه 
بكوستاريكا، وقد نشأت يف ظل االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان التي مل توقع عليها الواليات 

املتحدة األمريكية حتى اآلن. 

ثانيًا: هيكلة املحكمة: 

تتك�ون املحكم�ة األمريكي�ة حلقوق اإلنس�ان من س�بعة قض�اة ُينتخبون بواس�طة اجلمعية 
العمومية ملنظمة الدول األمريكية، ملدة س�ت س�نوات يعملون بصفتهم الفردية، ويش�رتط فيهم 
متتعه�م باألخاق الرفيع�ة، والكفاءة العالية يف ميدان حقوق اإلنس�ان )2(، ويكون مقر املحكمة 

)1( املواد )49- 51( من االتفاقية .
 )2( املادة )52 و 54( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.
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يف املكان الذي حتدده الدول األطراف يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنس�ان يف اجلمعية العامة 
للمنظم�ة، غري أنه يمكن للمحكمة أن جتتمع يف أرايض أية دولة عضو عندما تكتش�ف املحكمة 
أن ه�ذه ه�ي رغبة الدول، ويكون الق�رار بأغلبية أعضاء املحكمة، وبموافقة مس�بقة من الدول 

املعنية، ويمكن لل�دول األط�راف أن تغري مقر املحكمة يف اجلمعية العامة بأغلبية الثلثني )1(.

ثالثًا:كيفية رفع الدعاوي 

يك�ون حق رفع القضاي�ا أمام املحكمة للجنة، والدول األط�راف فقط دون األفراد، ولكن 
يمك�ن لقضي�ة الفرد أن تص�ل للمحكمة من خال اللجنة، ويش�رتط أن تع�رتف الدولة مقدمًا 
باختصاص املحكمة يف نظر القضايا املدعي عليها فيها، فمجرد التصديق عىل االتفاقية األمريكية 
حلقوق اإلنس�ان، ال يكفي وحده للخضوع للوالي�ة اإللزامية للمحكمة، وإنام يتعني عىل الدول 

التي تعرتف بتلك الوالية أن تصدر إعانًا خاصًا بذلك وفقًا ملا هو منصوص عليه. 

رابعًا: اختصاصات املحكمة

ختت�ص املحكمة األمريكية حلقوق اإلنس�ان بالفصل يف الطعون الت�ي تقدم إليها من اللجنة 
بخصوص انتهاك أحكام االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وإصدار آراء استشارية بخصوص 
تفسري أي نص من نصوص االتفاقية األمريكية؛  لذا سوف نقف عىل حق اإلنسان يف احلامية من 

التعذيب من خال هذين االختصاصني: 

أ ـ االختصاص القضائي 

يمك�ن للمحكم�ة بخصوص تأمني احلامية من التعذيب، واملعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو 
الاإنسانية أو املهينة، إذا رأت أن املجني عليه تع�رض ألي م�ن هذه املامرسات أن تقوم بام ييل: 

1 �  أن حتكم بوقف هذه االنتهاكات وإزالة آثارها، وتلزم الدولة املنتهكة بعاج هذه اآلثار.

2 �  احلكم بتعويض عادل للمترضر. 

)1( املادة )58( من االتفاقية . 
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3 �  هل�ا يف ح�االت ال�رضورة أن حتكم باختاذ إج�راء وقتي رسيع، واختاذ كاف�ة التدابري التي متنع 
وقوع أرضار يتعذر تعويض األشخاص عنها. 

4 �  تصدر حكمها بتنفيذ الدولة املنتهكة اللتزاماهتا بموجب االتفاقية بتنفيذ احلكم الصادر وفقًا 

لإلجراءات الداخلية هلذه الدولة )1(.
فف�ي احلك�م ال�ذي أصدرت�ه يف قضية فاس�كيز رودريغز ض�د هن�دوراس، حيث تضمن 
اإلدعاء ارتكاب هذه الدولة ألفعال ختالف أحكام االتفاقية األمريكية، مثل انتهاك حق الضحية 
يف احلري�ة، واألمن الش�خي، واملعاملة الاإنس�انية، وعدم جواز االعتقال اإلداري بأس�لوب 
العصاب�ات، حي�ث خيتطف الضحية بأس�لوب مفاج�ئ، ويرحل إىل املعتقل معص�وب العينني، 
ويس�تجوب حتت وط�أة التعذيب، وغالبًا ما ينته�ي األمر بالقتل، وإخف�اء اجلثث داخل مدافن 
رسية، حيث قررت املحكمة واقعة تعريض إنس�ان ملامرس�ات س�لطة أو أجهزة قمعية تس�تخدم 
إجراءات االعتقال اإلداري واإلخفاء، وتلجأ إىل ممارسة التعذيب، وأساليب التصفية اجلسدية، 
وهو يف حد ذاته انتهاك اللتزامات الدولة األساسية الناشئة عن االتفاقية األمريكية، وقد فرست 
املحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان مسؤولية الدول األطراف بموجب املادة األوىل من االتفاقية 
األمريكية حلقوق اإلنسان يف » احرتام احلقوق الواردة يف االتفاقية وضامهنا« ، وبحسب املحكمة 

ينطوي واجب احرتام حقوق اإلنسان عىل وجوب انتهاكها من جانب املوظفني الرسميني. 
بين�ام ينط�وي واج�ب ضامن حقوق اإلنس�ان ع�ىل واجب�ات املن�ع، والتحقي�ق، والعقاب، 
والتعويض، وكلام انتهك أحد أجهزة الدولة، أو موظفوها، أو كياناهتا العامة أحد هذه احلقوق، 

فذلك يشكل تقاعسًا عن أداء واجب احرتام احلقوق، واحلريات الواردة يف االتفاقية. 
واعترت املحكمة أنه حتى مع افرتاض عدم ثبوت أي دليل مبارش عىل أن إنسانًا قد تعرض 
للتعذيب، أو املوت، فإن وجود هذه املامرس�ات يف دولة معينة دليل كاف عىل أن هذه الدولة قد 
تنك�رت اللتزاماهت�ا بمنع ارت�كاب انتهاكات حقوق اإلنس�ان، وهو األمر الذي يؤكد مس�ئولية 
الدول�ة ع�ن هذا االنته�اك بتأمني حق�وق، وحريات األف�راد، والتزاماهتا بالتحقي�ق يف الواقعة، 
ومعاقب�ة مرتكبيه�ا، وتعوي�ض ضحايا هذه االنته�اكات )2(، وإن كان ياحظ أن�ه البد من عدم 

)1( املواد من )63- 68( من االتفاقية . 
 )2( عيسى، حسن سعد حممد: احلامية الدولية حلق اإلنسان يف السامة اجلسدية، مرجع سابق، ص158
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االكتفاء بالتعويض فقط، بل البد أن تلتزم الدولة املعنية بتقديم املس�ؤولني عن هذه الوقائع إىل 
املحاكمة حتت رقابة أجهزة االتفاقية األمريكية؛ إذ أن االكتفاء بالتعويض فيه إهدار حلق اإلنسان 

يف احلامية من التعذيب. 

ويف الواق�ع أن االختصاص القضائي للمحكمة األمريكية ، ما زال حمدود االس�تعامل، وال 
حيظ�ى باهتامم، بعكس اختصاصها االستش�اري، فلم تنظر املحكمة إىل قضية واحدة حتى س�نة 
1986م، وقضت بعدم قبوهلا ضد حكومة كوس�تاريكا؛ عىل أس�اس أنه ال جيوز لتلك احلكومة 
أن تتخ�ىل ع�ن اإلجراءات التي اخت�ذت أمام اللجن�ة، وتذهب مبارشة إىل املحكم�ة، ويف أبريل 
1986م، قدم�ت اللجن�ة إىل املحكم�ة ث�اث قضايا تتعلق بح�االت اختفاء أش�خاص، وعدم 
إمكاني�ة االتص�ال بالش�خص املعن�ي، وفصل�ت فيه�ا املحكمة يف س�نة 1987م ض�د حكومة 

هندوراس السالفة الذكر، مما اعتر تطورًا هامًا يف النظام األمريكي )1( .

ب ـ االختصاص االستشاري 

ه�ذا االختص�اص نظمته امل�ادة )64( من االتفاقي�ة األمريكية، وهو ال يقت�رص عىل الدول 
األمريكية التي صدقت عىل االتفاقية، وإنام يشمل مجيع الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية 
س�واء التي صدقت عىل االتفاقية أو مل تصدق، وللمحكمة يف تقديمها لرأهيا االستشاري تفسري 
ه�ذه االتفاقي�ة أو أية معاه�دات تتعلق بحامية حقوق اإلنس�ان يف ال�دول األمريكية، وقد رأت 
املحكم�ة من حي�ث املبدأ أن هذا االختصاص يش�مل مجي�ع معاهدات حقوق اإلنس�ان املطبقة 
أو الت�ي حيتم�ل تطبيقه�ا يف ال�دول التي تنتم�ي للنظام األمريك�ي، وبالتايل يمك�ن أن يمتد هذا 

االختصاص إىل اتفاقيات هيئة األمم املتحدة، وكذلك القانون الدويل اإلنسان )2(.

ويمك�ن للمحكمة بناء عىل طلب دولة عضو يف املنظمة، أن تزود تلك املحكمة بآراء حول 
مدى انس�جام أي من قوانينها الداخلية مع الوثائق الدولية الس�الفة الذكر، وبخصوص مس�ألة 
التعذي�ب، يمكن لألعضاء اس�تنادًا إىل االختصاص الس�ابق أن يستش�ريوا املحكم�ة فيام يتعلق 

 )1( اليامين، الس�يد )1988م(: محاية حقوق اإلنس�ان يف النظام األورويب والنظام األمريكي، ضمن بحوث بسيوين، 
حممود رشيف وآخرون:حقوق اإلنسان ، مرجع سابق، بريوت : دار العلم للمايني، املجلد الثاين ، ص449. 

 )2( املرجع السابق، ص449 . 
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بمفهوم التعذيب، وكيفية تنفيذ أحكامه، كام يمكنها أن ترسل إىل املحكمة بمرشوع دستورها أو 
أي قانون قبل إصداره إلبداء الرأي فيه ، لبني ما إذا كان متامش�يًا مع أحكام احلامية من التعذيب 

ومقاومته أو ال )1(.

وال شك أن هذا االختصاص االستشاري للمحكمة، هو اختصاص واسع النطاق يتجاوز 
نظريه املقر ألي من املحاكم الدولية األخرى )2(.

واملحكمة ليس�ت ملزمة بكل طلب رأي استشاري، فاآلراء االستشارية غري ملزمة، ولكن 
ق�د تنتج يف القانون الدويل العام أثرًا قانونيًا وسياس�يًا، لذا يمكن لآلراء االستش�ارية للمحكمة 

األمريكية أن تساهم عىل نحو طويل األثر يف فاعلية النظام األمريكي حلامية حقوق اإلنسان.

والش�ك أن النظام األمريكي بفضل جهازيه � اللجنة واملحكمة � اللتني هلام س�لطة إرشاف 
ورقابة عىل النش�اط الترشيعي، والقضائ�ي، واإلداري للدول األعضاء، وهذه اآلليات تعتر أن 
االحتياط�ي البديل للمحاكم الوطنية، يكفل احلامية الفعالة للفرد، وإن كانت هذه الفاعلية بقدر 
أق�ل مم�ا توفره االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان، إذ يوجد فارق كبري ب�ني القارتني األوروبية 
واألمريكي�ة يف جم�ال االحرتام الفعيل حلقوق اإلنس�ان، حيث ما زالت أمري�كا الاتينية متخلفة 

كثريًا يف هذا املجال )3(.

ولعل أحد األسباب التي تعوق من فاعلية النظام األمريكي، هو أن احلامية احلقيقية حلقوق 
اإلنس�ان بصف�ة عامة، وحق الفرد يف احلامي�ة من التعذيب بصفة خاصة، مل تب�دأ مع بداية النظام 
األمريكي، بل إن األمر احتاج إىل مدة غري قليلة من الزمن، إذ مل يسمح بإنشاء املحكمة األمريكية 
حلق�وق اإلنس�ان إال مع التصديق عىل االتفاقية األمريكية س�نة 1978م، أم�ا اللجنة األمريكية 
فكان�ت تعم�ل لوحدها منذ س�نة 1960م، وحاليًا يبلغ عدد الدول الت�ي صدقت عىل االتفاقية 
25 دول�ة، يف حني أن الواليات املتحدة وقع�ت عىل االتفاقية، ولكنها مل تصدق عليها، وجاءت 
االتفاقية األمريكية ملناهضة التعذيب التي تم إقرارها يف عام 1985م، لتضيف عىل اتفاقية األمم 

 )1( رخا، طارق عزت: حتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق، ص597.
 )2( كوك�وت، بوليان�ا: النظام األمريكي الدويل حلامية حقوق اإلنس�ان- حقوق اإلنس�ان ضمن بحوث: بس�يوين، 

حممود رشيف وآخرون، مرجع سابق، املجلد الثاين، ص380 .
 )3( الشافعي، بشري حممد: قانون حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص68.
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املتحدة ما هو أكثر حس�اًم يف حماربة هذه اجلريمة، مثل التوس�ع يف تعريف التعذيب، بحيث يتسع 
ليش�مل كل الترصفات غري اإلنسانية معرتفة للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان بصاحية استام 
املعلوم�ات التي ترس�لها هلا الدول، واملتعلقة بوضع تدابري ترشيعي�ة وقضائية وإدارية هتدف إىل 
منع التعذيب، واملعاقبة عليه، وهلا صاحية قبول الش�كوى، وتقي حقائق اإلدعاءات بوجود 
ممارس�ات ختالف نصوص االتفاقية، حيث إهنا صاحبة اختصاص ش�امل، ويمثل االختصاص 
املن�اط باللجن�ة األمريكية، واملحكمة األمريكي�ة جهدًا هامًا لقطع ش�وط يف طريق محاية حقوق 
اإلنس�ان مل يبل�غ الدرج�ة الرفيعة التي بلغتها، وس�ائل احلامية اإلنس�انية يف أوروب�ا، ولكن طاملا 
وجدت نصوص حلامية الفرد من التعذيب، ووجدت أجهزة للسهر عىل تطبيق، وتنفيذ النصوص 
يف ح�ال وج�ود ممارسات ختالف هذه النصوص، فإن حماوالت التطوير عر الزمن ، لكي تصبح 

ه�ذه اآلليات أكثر فاعلية هي الكفيلة بتحقيق ذلك )1(.

4 . 3 . 3 آليات املقاومة على املستوى األفريقي

الفرع األول: اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

أواًل: هيكلة اللجنة 

تظل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنس�ان، والش�عوب، والتي تأسس�ت بموجب الفصل 30 
من امليثاق األفريقي هي اآللية الوحيدة لتطبيق امليثاق األفريقي، واستمرت اللجنة بأعامهلا حتى 

دخول الروتوكول املتعلق باملحكمة األفريقية حيز التطبيق يف يناير 2004م. 

وحددت املادة )30( من امليثاق األفريقي أعامل اللجنة عىل أساس أهنا هيئة خبرية ومستقلة، 
تتكون من أحد عرش شخصًا من مواطني الدول املوقعة عىل امليثاق معروفني بأخاقهم العالية، 

واستقامتهم، وحياديتهم، وكفاءهتم يف جمال حقوق اإلنسان والشعوب )2(.

)1( لقد قيل إن النظام األورويب مل يصبح فعااًل إال يف السنوات العرش األخرية.
 )2( راجع امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، املادة 30، الفقرة 1.
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ثانيًا: طرق رفع الشكاوي أمام اللجنة 

يمك�ن لألطراف املترضرة س�واء من الدول، أو األفراد، أو املنظ�امت غري احلكومية بتقديم 
دع�اوي أو ش�كاوي أمام اجلنة )1(،  وخيول امليث�اق األفريقي للجنة األفريقي�ة صاحية النظر يف 
الش�كاوي الدولية ما بني الدول، أو الفردية املتعقلة بكل الدول األطراف، وال يمكن للدول أن 

ترفض املثول أمام اللجنة . 

وخيول امليثاق للجنة النظر يف الش�كاوى املقدمة من األشخاص الذين وقع انتهاك حقوقهم 
بحس�ب امليثاق، ويمك�ن للجنة أن تتخذ قرارًا، أو إعانًا تطالب م�ن خاله الدولة االمتثال إىل 
امليث�اق، ك�ام ُتَص�ِدر يف حالة وج�ود انتهاكات توصيات تطل�ب من الدولة العض�و التوقف عن 
ارتكاهبا، وقد أنشأت اللجنة من خال إجراء النظر يف الشكاوى الفردية فقه قضاء معتر فرست 
م�ن خال�ه قواعد امليثاق، بام يف ذلك احلق يف الس�امة م�ن التعذيب، واألش�كال األخرى من 

املعاملة القاسية. 

وتعتمد اللجنة كل »الوسائط املمكنة يف التحقيق«)2(، بام يف ذلك طلب معلومات من السكرتري 
العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية، أو أي ش�خص يمكنه أن يرشدها)3(، ويف إطار الوقاية واحلامية من 
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الاإنسانية، أو املهينة يمكن اللجوء إىل 
خراء أو استخدام إجراءات محاية مؤقتة، وتلقى شهادات من قبل الضحايا الباقني عىل قيد احلياة، 

والقائمني عىل التعذيب، كام جيب أال تلحق آليات جتميع األدلة أي رضر بالضحايا. 

ثالثًا: مهام مناطة باللجنة

1 �  تنص املادة )45( من امليثاق عىل أن مسؤولية اللجنة اإلفريقية تقتيض القيام بعمل تدعيمي، 

عر برامج توعية، مثل: املحارضات، واحللقات الدراسية، والندوات.

)1( راجع املواد من)55- 57( من امليثاق األفريقي . 
 )2( امليث�اق اإلفريق�ي املش�ار إلي�ه أعاه رق�م 9، امل�ادة )46( بمقتىض البيان التأس�ييس لاحت�اد اإلفريقي، يعوض 
رئيس جلنة االحتاد اإلفريقي السكرتري العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية كرئيس لسكرتارية االحتاد اإلفريقي البيان 

التأسييس لاحتاد اإلفريقي، املشار إليه أعاه رقم 11. 
 )3( امليثاق اإلفريقي املشار إليه أعاه رقم 9 ، املادة 46 . 
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2 �  وض�ع املعاي�ري التي تتضمن صياغة املب�ادئ، والقواعد اهلادفة إىل حل املش�كات القانونية 
املتصل�ة بحقوق اإلنس�ان، والش�عوب، واحلريات األساس�ية الت�ي يمك�ن أن ترتكز عليها 

الدول اإلفريقية يف وضع ترشيعاهتا. 

3 �  القيام بعمل استشاري بام يف ذلك تأويل امليثاق » بناء عىل طلب دولة طرف فيه، ومؤسسة تابعة 
ملنظمة الوحدة اإلفريقية، أو منظمة إفريقية معرتف هبا من قبل منظمة الوحدة اإلفريقية«.

4 �  تتسلم اللجنة كذلك التقارير الدورية للدول األعضاء باعتبارها ملزمة بذلك، وتنظر فيها، 
كام تراقب اللجنة من خال التقارير مدى احرتام هذه الدول لقواعد امليثاق.

5 �  إضاف�ة لذل�ك، ب�ادرت اللجن�ة بعد م�دة زمني�ة بوضع إج�راءات أخرى لتكمي�ل واليتها 
األصلي�ة، وم�ن بني ه�ذه اآلليات تم إنش�اء منصب املقرري�ن اخلاصني، وهم ع�ىل التوايل: 
املق�رر اخل�اص املعني باإلعدام خ�ارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعس�فًا بأفريقيا )يف 
1994م(، واملق�رر اخلاص املعني بالس�جون، وظروف االحتج�از بأفريقيا )يف 1996م( ، 
واملق�رر اخل�اص املعني بحقوق امل�رأة بأفريقيا )يف 1999م( ، واملق�رر اخلاص املعني بحرية 

التعبري بأفريقيا )يف 1999م( ، واملقرر اخلاص املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان. 

وعين�ت اللجن�ة  � أيضًا � جمموعة من فرق العمل مؤلفة من مف�وض أو أكثر ، وكذلك من 
أعض�اء من منظامت املجتم�ع املدين أو من خراء آخرين، ويوجد إضاف�ة إىل ذلك فرق آخر بني 
املقررين اخلاصني، وفرق العمل، ومن أجل حتقيق هدف خاص وحمدد، ونذكر عىل سبيل املثال 
من بني فرق العمل التابعة للجنة اإلفريقية، فريق العمل املعني بالش�عوب، واجلامعات األصلية 

يف إفريقيا، وفريق تطبيق توجهات جزيرة روبن.

ثالثًا: طريقة عمل اللجنة

حتتوي املادة )56( من امليثاق اإلفريقي عىل القواعد اإلجرائية للشكاوي داخل نظام اللجنة 
اإلفريقية، حيث يمكن ألي ش�خص أن يتقدم بش�كوى أمام اللجنة ، وال يش�رتط يف املدعي أن 
يك�ون حمامي�ًا أو ضحية، كام يمك�ن للمدعني أو الضحايا أن يتخذوا حمامني ملس�اعدهتم دون أن 

جيروا عىل ذلك، وجيب أن حتتوي الشكوى عىل ما ييل: 
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1 �  اس�م املدع�ي وعنوانه، أو معلومات أخ�رى عن كيفية االتصال به، وعم�ره ومهنته، ولكن 
يمكن للمدعي باملقابل أن يطالب اللجنة باحلفاظ عىل رسيته. 

2 �  اسم الدولة الطرف يف امليثاق املدعي عليها، واملسجلة يف الشكوى.

3 �  قواعد امليثاق التي يدعي انتهاكها. 

4 �  رشح واقع�ي لألح�داث، أو للحيثي�ات الت�ي ارتكزت عليها الش�كوى، ب�ام يف ذلك كيفية 
حدوثها وتارخيها ومكاهنا، واألشخاص، أو املؤسسات املشرتكة فيها. 

5 �  اجلراح أو النتائج األخرى لألفع�ال التي متث�ل أساس الدعوى، وتوفري الدليل إذا أمكن ذلك. 

6 �  اإلجراءات التي اختذها املدعي الستنفاد كل الوسائل املحلية، أو تفسري عدم جدواها.

7 �  بيان ما إذا وقع البت يف هذه الشكوى من قبل حتقيق دويل آخر يف هيئة تقريرية)1(.

ويف احلقيقة ال يوجد حتديد حلجم الش�كوى، ولكن يفض�ل االختصار والوضوح، وتتقبل 
اللجنة الش�كوى، وتقوم بإجراءاهتا  باإلنجليزية، والفرنس�ية؛ ولذلك جيب ترمجة الشكاوي، أو 
الوثائق املدعمة هلا واملكتوبة بلغات أخرى إىل إحدى اللغتني اإلنجليزية أو الفرنس�ية، ويتحمل 
املشتكي تكاليف هذه الرتمجة، وجيب أن ترسل الشكاوي إىل سكرتارية اللجنة يف بانجول بغامبيا 
يف ش�كل نسخة ورقية أو بالريد اإللكرتوين، وعندما تتقبل سكرتارية اللجنة الشكوى تسند هلا 
رق�اًم، وتفت�ح هلا ملفًا خاًص هب�ا، ثم يدرس املل�ف أواًل للتأكد من ختصص اللجن�ة يف النظر يف 
هذه الش�كوى، فا تقبل اللجنة مثًا احلاالت املقدمة ضد أش�خاص، أو ضد دول غري إفريقية، 
أو دول إفريقية ليس�ت طرفًا يف امليثاق اإلفريقي، وهلذا فإنه يمكن القيام بش�كاوى ضد دول غري 
إفريقية ، فقد اعترت اللجنة الشكاوى املقدمة ضد دولة غري إفريقية، مثل البحرين ويوغسافيا 

والواليات املتحدة األمريكية غري مقبولة)2(.

)1( قواعد إجراءات اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب املصادق عليها يف 6 أكتوبر/ترشين األول 1995م، 
املنسوخ يف 18 حقوق اإلنسان ل.ج.154-63)1997م( القاعدة 104)1( ]وقواعد إجراءات اللجنة[ . 

 )2( انظر: الشكوى 2/88 هينشوكفو ضد الواليات املتحدة األمريكية، تقرير النشاط السابع ) ACHPR( الشكوى 
3/88 مركز اس�تقال القضاة واملحامني ضد يوغس�افيا،تقرير النشاط السابع )ACHPR ( الشكوى 5/88 
برينس ج.ن. ماكوجي ضد الواليات املتحدة األمريكية ، تقرير النش�اط الس�ابع )ACHPR ( الشكوى 7/88 

.)ACHPR (جلنة الدفاع عن املساجني السياسيني ضد البحرين ، تقرير النشاط السابع
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وإذا نظرنا إىل اجلوانب الش�كلية بش�كل واس�ع خال مرحلة التسجيل، فنجد أن الشكوى 
مت�ر حت�ى تصل إىل مرحل�ة التقرير يف قبوهلا، وحت�دد اللجنة يف هذه املرحلة إذا كان املش�تكي قد 
اح�رتم رشوط القبول املتضمنة بالفصل 56 من امليثاق، ويمكن للمش�تكي، أو املستش�ار الذي 

ينوب عنه أن يطلب االستامع إليه من قبل اللجنة يف مرحلة القبول.
وينته�ي النظر يف الش�كوى عندما تقرر اللجنة عدم قبوهلا، ولكنه�ا إذا قررت يف املقابل قبول 
الش�كوى، فإهن�ا  تبدأ بالنظ�ر يف حقوق اخلصوم القانوني�ة املجردة، وتبلغ اللجنة ع�ادة األطراف 
املعنيني هبذه اإلجراءات، وتستدعي من خال دعوات االستامع الصادرة عن السكرتارية األطراف 
املتنازعة للحضور، ولتقديم أدلتها يف جلس�ات االستامع بنفس�ها أو بواسطة مستشار إذا اختارت 
ذل�ك ، وتتخذ اللجنة عادة قرارها عند االنتهاء من اإلجراءات، وتقوم باإلعان عنه بعد عرضه، 

ثم املصادقة عليه يف اجتامع رؤساء دول حكومات االحتاد اإلفريقي كجزء من تقرير نشاط جلنة.
 ويمك�ن ل�كل مقدم ش�كوى أن يقدم ملف�ًا إضافيًا متى أراد ذلك خال م�دة اإلجراءات، 
ولك�ن اللجن�ة مطالبة باملقابل أن مت�د الدولة املدعي عليها بكل ملحق إض�ايف، وأن تعطيها مدة 
ثاثة أشهر للرد عىل حمتواه، ومتدد هذه املاحق يف مدة النظر يف الشكاوى ، ويتحتم بالتايل عدم 

اللجوء إليها إال عندما تكون رضورية مطلقًا لنجاح الشكوى.
وأرس�ت اللجنة ممارس�ة تقوم عىل فض الش�كاوي بصورة ودية، بالرغ�م من غياب قاعدة 
رصحية يف هذا الش�أن يف امليث�اق، ويف القواعد اإلجرائية للجنة عىل الس�واء، وهتدف اللجنة من 

هذا اإلجراء إىل إجياد حلول حتاورية، وهادئة للمنازعات)1( .

الفرع الثاين: املحكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 

أواًل: هيكلة املحكمة

أنش�أت اجلمعية العام�ة لاحتاد اإلفريق�ي املحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنس�ان والش�عوب 
)املحكم�ة اإلفريقي�ة حلقوق اإلنس�ان( ي�وم 3 يوني�ه /حزي�ران 2006م، وقد كان مق�ررا بناء 

)1( فيلج�وان، فران�س، أدينكلو، ش�ريي )2006م( : حظر التعذيب واملعاملة القاس�ية يف النظ�ام اإلفريقي حلقوق 
اإلنس�ان دلي�ل للضحاي�ا واملدافعني عنه�م ، )ترمجة: الفخف�اخ، عبداللطيف( ، سلس�لة كتب املنظم�ة الدولية 

ملناهضة التعذيب، ط1، الدليل الثالث، ص67.
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ع�ىل الروتوكول املراف�ق للميثاق )1(، أن تدخل حيز التنفيذ س�نه 2004م، ويع�د قرار اجلمعية 
العام�ة بدمج املحكم�ة اإلفريقية حلقوق اإلنس�ان، وحمكمة العدل التابعة لاحت�اد اإلفريقي )2(، 
الس�بب الرئييس يف تأخري إرس�اء املحكمة. وال يزال مسار الدمج متواصا، وقد ينتهي إىل إقرار 
حمكمة واحدة حتتوى عىل دائرة أو غرفة حلقوق اإلنسان. وإىل حدود 31 يونيه  2006م، حيث 
وقع�ت 23 دولة عىل الرتوكول املتعل�ق باملحكمة اإلفريقية )3(، ويف كل احلاالت ال يمكن دمج 
املحكمتني إال عند دخول الرتوكول املتعلق بمحكمة العدل التابعة لاحتاد اإلفريقي حيز التنفيذ 
وهذا ما مل حيدث إىل اآلن، وعىل الرغم من حتديد مقر املحكمة )بتنزانيا مدينة أروشا( ، فإهنا غري 
جاهزة بشكل تام، ويصبح من السابق ألوانه النظر يف مدى تأثريها عىل نظام دعم ومحاية حقوق 

اإلنسان عىل مستوى القارة اإلفريقية، وخاصة فيام يتعلق بتقوية مسعى التظلامت الفردية )4(.
وتتكون املحكمة من أحد عرش قاضيا اختريوا عىل أساس متيزهم بأخاق عالية، وكفاءة عملية، 
وقانونية، أو أكاديمية معرتف هبا يف جمال حقوق اإلنسان والشعوب، وقد أدى هؤالء القضاة األحد 
ع�رش اليم�ني يوم 3 يوني�ه 2006م )5(، بعد انتخاهبم يف وقت مبكر من نفس الس�نة، ويتوىل القضاة 
مهامهم ملدة ست سنوات يقع جتديدها مرة واحدة)6(، كام حدد النصاب الذي خيول للمحكمة البدء 
يف مداوالهتا بسبعة أعضاء)7(، وللمحكمة إدارهتا وطاقمها اخلاصني هبا )8(، وتقوم املحكمة بأعامهلا 

عىل أساس الروتوكول، ومن خال القواعد اإلجرائية التي تصدرها املحكمة ذاهتا .

)1( انظر: امليثاق اإلفريقي املشار إليه أعاه رقم 26 . 
Dec.45 (III) REV.1./AU / 2( قرار متعلق بمقرات هياكل االحتاد اإلفريقي، اجلمعية( 

 )3( وهم: اجلزائر، بوركينا فاسو، بورندي، كوت دي فوار، جزر القمر، الغابون، غامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، لوزوتو، مايل، 
موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، النيجر، نيجرييا، روندا، جنوب أفريقيا، السنغال، تنزانيا، التوغو، وأوغندا. 

 )4( صادق�ت جلن�ة االحتاد اإلفريقي يف نوفم�ر/ ترشين الثاين 2005م، عىل ميزانية لتفعيل املحكمة س�نة 2006م 
مطالبة بأن تكون املحكمة اإلفريقية جاهزة للعمل خال سنة 2006م. 

 )5( وقد انتخب القضاة اآليت ذكرهم: الس�يد فنصاح أغرغوز )اجلزائر( )املدة 4 س�نوات( ، السيد جون إيميل سومدا 
)بوركينا فاسو( )سنتني(، السيد جرياراد نيبونجاكو )بوروندي( )6 سنوات( السيدة صوفيا أكوفو )غانا( )سنتني(، 
السيدة كااللو جيستينا- غوين )لوزوتو( )4 سنوات (، السيد محدي فرج قلوش )ليبيا )4 سنوات(، السيد موديبو 
تونتي غيندو )مايل( )6 سنوات( ، السيد جون موتسجنزي )روندا( )6 سنوات( السيد احلاجي غوييس )السنغال( 

)4 سنوات(، السيد برنار نغويب )جنوب أفريقيا( )سنتني( والسيد جورج كانبهامبا )أوغندا( )سنتني(. 
 )6( بروتوكول املحكمة اإلفريقية ، املش�ار إليه أعاه رقم 22، الفصل 15: " ينتخب قضاة املحكمة ملدة 6 س�نوات 
يق�ع جتديده�ا م�رة واحدة، تنتهي مدة املنتخبني ملدة 4 س�نوات ألول مرة بعد 4 س�نوات، وتنته�ي مدة القضاة 

املنتخبني ملدة سنتني ألول مرة بعد سنتني. 
 )7( م.ن، الفصل 23 .
 ) 8 م.ن، الفصل 55 .
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وخيول الرتوكول للمحكمة مد املتقاضني باملساعدة القانونية عند املثول أمامها، إذا تطلبت 
مصلحة العدالة ذلك )1(، وجتلس املحكمة للنظر يف القضايا والقيام بإجراءاهتا بش�كل علني)2(، 
وتص�در أحكامها بعد تس�عني يوما م�ن االنتهاء من املداوالت )3(، ويك�ون احلكم الصادر عنها 

نافذ املفعول، وعىل الدول األطراف أن تضمن تنفيذه إجباريا )4(.

ثانيا :املهام املناطة باملحكمة

تأسس�ت املحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنس�ان لتكمل والية اللجنة يف محاية حقوق اإلنس�ان 
والش�عوب )5(، وبمعنى آخر فإهنا لن تعوضها بل ستقوم عىل إمتام مهمتها يف النظر يف الشكاوى 
الفردية، وما بني الدول، وتبقى اللجنة معنية بمسألة الدعم، وحتافظ بذلك عىل واليتها كاملة .

4 . 3 . 4 حظر التعذيب في االتفاقيات العربية

الفرع األول: مرشوع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان 

ع�ىل الرغ�م من أن اجلامعة العربية تعد من أقدم املنظ�امت اإلقليمية، إال أهنا يف جمال حقوق 
اإلنسان تتخلف عن غريها من املنظامت اإلقليمية .وجاء مرشوع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان 
تتوجيا جلهود عربية متتالية من أجل تقرير ومحاية حقوق اإلنسان، وتم إقراره من جملس اجلامعة 

يف 15 سبتمر 1994م )6(. 
ودخل امليثاق العريب حلقوق اإلنسان حيز التنفيذ يف 15مارس 2008م، بانضامم سبع دول 

هي: األردن واجلزائر والبحرين وليبيا وسوريا وفلسطني واإلمارات العربية املتحدة.
وم�ن املناس�ب التطرق لنص�وص امليثاق التي حتظ�ر التعذيب، واآللي�ة الرقابية وذلك عىل 

النحو التايل: 

)1( م.ن، الفصل 10 )2( .
 )2( م.ن، الفصل 10 )1( .

 )3( م.ن، الفصل 28 .

 )4( م.ن، الفصل 30 .
 )5( بروتوكول املحكمة اإلفريقية ، الفصل 2 . 

 )6( متك�ن جمل�س جامع�ة الدول العربية من إق�رار امليثاق يف دورته الثاني�ة بعد املائة )القرار رق�م 5437( يف دورته 
العادية رقم 102 . 
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أواًل : حظر التعذيب وفقا ملرشوع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان

ن�ص امليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان لعام 1994م، عىل االلتزام بحامية الدولة لكل إنس�ان 
مقي�م ع�ىل أرضها من التعذيب البدين، والنفيس، واختاذ التداب�ري الفعالة ملنع ذلك، واعتبار هذه 
الترصفات، أو اإلس�هام فيها جريمة يعاقب عليه�ا )1(، ووجوب معاملة املحكوم عليهم بعقوبة 
س�البة للحرية معاملة إنس�انية )2(، وأجاز امليثاق للدول األطراف يف أوقات الطوارئ التي هتدد 
حي�اة األمة أن تتخذ من اإلجراءات ما حيلها م�ن التزاماهتا طبقا هلذا امليثاق إىل املدى الرضوري 
الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع، واستثنى منها مخسة جماالت ال جيوز فيها التحلل من أحكام 

امليثاق، أوهلا »التعذيب واإلهانة« .
هذا وقد جاء مرشوع حتديث امليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان يف 2003/3/24م يف املادة 8 
من�ه، ليؤك�د ما نصت عليه املادة )4( من م�رشوع امليثاق ،حيث تنص الفقرة )ب( من هذه املادة 

عىل » إمكانية التعويض ألي شخص يقع ضحية للتعذيب«.
ومما جتدر اإلش�ارة إليه أن هذا احلظر املنصوص عليه ال يتامش�ى مع احلظر املنصوص عليه 
يف القان�ون ال�دويل، فالقانون الدويل حيظر العقوبة ،فضا عن املعاملة القاس�ية، أو الاإنس�انية، 
أو املهني�ة ،كام أن�ه ال يتضمن تعريفا واضحا للتعذيب، فضا ع�ن أن مرشوع امليثاق ال يتضمن 
نص�ا واضح�ا يقتيض أن تتخذ الدولة » إجراءات ترشيعية، أو إدارية أو قضائية، أو أية إجراءات 

أخرى ملنع أعامل التعذيب«.
وبالرغ�م م�ن أن الصياغ�ة الت�ي تضمنها مرشوع حتدي�ث امليثاق العريب ج�اءت أفضل من 
صيغة امليثاق الذي تم اعتامده عام 1994م، إال أّن املرشوع مل يتضمن جوانب مهمة جلهة احلامية 

من التعذيب يف الصورة التي عكستها املادة )8( من مرشوع حتديث امليثاق .

ثانيا : جلنة حقوق اإلنسان العربية

جاء امليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان خاليا من أي آلية رقابية، فس�عت اللجنة الدائمة حلقوق 
اإلنس�ان يف جامع�ة الدول العربي�ة يف كانون الث�اين 2004م إىل حتقيق تط�ور ملموس عن نص 

 )1( املادة )4( من مرشوع امليثاق .
 )2( املادة )38( من مرشوع امليثاق . 
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امليثاق السابق لعام 1994م، من خال تعزيز اآللية املكلفة بحامية حقوق اإلنسان، وهي » جلنة 
حقوق اإلنس�ان العربية «، وأود هنا أن أوضح هيكل�ة اللجنة، وإلقاء الضوء عىل الرؤية النقدية 

آلليات امليثاق العريب.

1 ـ هيكلة اللجنة 

تتكون من س�بعة أعضاء يتم انتخاهبم من قبل ال�دول األطراف يف هذا امليثاق، وتؤلف من 
مواطن�ي ال�دول األطراف يف هذا امليثاق من ذوي اخلرة، والكفاءة العالية يف جمال عمل اللجنة، 
ويعملون بصفتهم الش�خصية بكل جترد ونزاهة )1(، وتقوم الدول األطراف بتقديم التقارير كل 
ثاث س�نوات إىل اللجنة، وأخرى تتضمن معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ امليثاق، وتدرس 

اللجنة هذه التقارير، وترفع تقريرًا بآراء الدول وماحظاهتا إىل جملس اجلامعة )2(.

2 ـ رؤية نقدية آلليات امليثاق العريب

ج�اء امليث�اق العريب حلقوق اإلنس�ان خاليا م�ن أية آلية ج�ادة يمكن تطبيقه�ا حلامية حقوق 
اإلنس�ان يف الع�امل العريب ومراقبتها ،وهي الوظيفة األساس�ية املعروفة ألي ميث�اق إقليمي .وما 
خل�ص إليه امليثاق يظهر إىل أي مدى كان ضعف االهتامم بآليات التنفيذ واملراقبة، مكتفيا بلجنة 
خ�راء يقرتحها جمل�س اجلامعة العربي�ة مهمتها املتابع�ة، وتلق�ي التقارير املتعلق�ة باالنتهاكات 
احلاصل�ة، لتعرض بعد ذلك يف تقرير ختامي ، مش�فوعة بآراء ال�دول املعنية وماحظاهتا ، وهو 
ما جيعلها مس�ألة ش�كلية إىل أبعد احلدود، يضاف إىل ذلك  غياب وس�ائل التحقيق يف إجراءات 
التظلم، وحق ضحايا التعذيب، وانتهاكات حقوق اإلنسان يف تقديم الشكاوى عن االنتهاكات.
وم�ع اإلق�رار بأن امليث�اق العريب حلقوق اإلنس�ان يبقي قاب�ا ملزيد من التطوير والتحس�ني 
الحق�ًا، ليبل�غ املس�توى العاملي، إال أنه يعت�ر يف صيغته اجلديدة قد س�جل تقدم�ا هائا مقارنة 

بالصيغة التي كان عليها )3(.
)1( املادة )45( من مرشوع حتديث امليثاق العريب. 

 )2( املادة )48( من مرشوع حتديث امليثاق . 
 )3( الفقي، منية عامر )2004م(: حقوق الشعب اليوم، األسئلة والتحديات »نحو منظومة عربية حلقوق اإلنسان«، 
www.aihr.. اللقاء الذي نظمه املعهد العريب حلقوق اإلنسان عىل هامش دورة عنبتاوي 14-2004/7/29م

org.tn/Arabic/menbardh/chartearamounia.htm
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الفرع الثاين : مرشوع » ميثاق حقوق اإلنسان والشعب« يف الوطن العريب 

كان ه�ذا املرشوع نتاج عمل جمموعة من اخلراء، وأس�اتذة القان�ون العرب يف املؤمتر الذي 
انعق�د باملعه�د الدويل للدراس�ات العليا يف العل�وم اجلنائية بمدين�ة س�رياكوزا اإليطالية يف عام 
1986م، وج�اء متكام�ا مس�تلهام يف وضعه العهدين الدوليني حلقوق اإلنس�ان ،كام أنش�أ جلنة 

عربية حلقوق اإلنسان وحمكمة عربية حلقوق اإلنسان .

أواًل : حظر التعذيب وفقا ملرشوع ميثاق حقوق اإلنسان، والشعب يف الوطن العريب

نص�ت امل�ادة الثالثة فق�رة )2( من امل�رشوع عىل حظر، وحتري�م التعذيب، واإلي�ذاء البدين 
والنفيس، واملعاملة غري اإلنس�انية ،كام نصت عىل حظر إخضاع اإلنسان لعقوبة قاسية أو مهينة، 
أو حاطة من الكرامة، واعترت هذه األفعال أو اإلس�هام فيها جريمة يعاقب عليها، وال تس�قط 

بالتقادم .

ولك�ن تقدي�ر املعاملة يرجع إىل ما تعارف عليه كل قطر � حس�بام تق�ول املذكرة اإليضاحية 
للمرشوع  � أن يرتك تقدير ما إذا كانت العقوبة قاسية، أو مهينة، أو حاطة من الكرامة، ملا تعارف 
علي�ة أبن�اء كل قطر م�ن األقطار األطراف يف ه�ذه املعاهدة وفق تارخيه�ا، ومعتقداهتا، ونظامها 

القانوين وفلسفته )1(.

ثانيًا : أجهزة مرشوع ميثاق حقوق اإلنسان والشعب يف الوطن العريب

اتف�ق املؤمت�رون عىل رضورة وج�ود جهازين :جلن�ة وحمكمة كآلي�ة رقابية لض�امن احلقوق 
املنصوص عليها يف املرشوع .

1 ـ  اللجنة العربية حلقوق اإلنسان 

تتألف اللجنة العربية حلقوق اإلنس�ان من 11 عضوا ،ويعود لكل دولة عضو حق ترش�يح 
ش�خصني ع�ىل أن يك�ون أحدمها م�ن غ�ري جنس�يتها.وختتص اللجنة بقب�ول، ودراس�ة تقارير 

)1( وزير، عبدالعظيم )1988م( : حول مرشوع ميثاق حقوق اإلنسان والشعب يف الوطن العريب )معهد سرياكوزا( 
دراسة منشورة عند بسيوين، حممود رشيف وآخرون، حقوق اإلنسان ، مرجع سابق، املجلد الثاين، ص428 .
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األط�راف، وكذل�ك الش�كاوى التي حي�ق لألفراد واملنظ�امت غري احلكومي�ة ذات االختصاص 
ُعون ارتكاهبا ليس فقط من جانب سلطات القطر الذي ينتمون إليه  تقديمها بش�أن انتهاكات يدَّ
فق�ط، ولك�ن من جانب أي قطر طرف يف امليثاق ،وهذا يعني أن القبول بامليثاق هو قبول إلزامي 
هبذا االختصاص الذي متارس�ه اللجنة ،وليس مرتبطا بروتوكول اختياري يستوجب التصديق 
عليه بش�كل منفرد )1(،وختتص اللجنة بالنظر بأية انتهاكات جس�يمة حلقوق اإلنس�ان من جانب 

أي طرف، وذلك بناء عىل طلب عضوين عىل األقل من أعضائها )2(.

وهك�ذا كان تنظيم اللجنة يف مرشوع س�رياكوزا تنظياًم مواكبًا لتنظيم جلان حقوق اإلنس�ان 
الدولي�ة واإلقليمي�ة من حيث ختويله�ا اختصاص النظر يف باغات الدول األعضاء وش�كاوى 
األف�راد، واجلامع�ات يف حال�ة تعذر حصوهلم ع�ىل اإلنص�اف الداخيل يف وقت معق�ول، ويعد 
االختص�اص الذي نص�ت عليه امل�ادة 54 بتخويل اللجنة س�لطة التعليق والتوصي�ة، وإخطار 
األط�راف املعنية ب�ام يصدر عنها من تعليقات، وتوصيات، ونرشه�ا، بمثابة جزاء معنوي توقعه 

اللجنة، وضغط أديب يف سبيل إعامل نصوص امليثاق )3(.

2 ـ املحكمة العربية حلقوق اإلنسان

تتك�ون املحكمة من س�بعة قض�اة ينتخبه�م ممثلو األط�راف يف امليثاق من بني األش�خاص 
املرش�حني هلذه الغاية، ويقوم ممثلو األطراف بانتخاب أعضاء املحكمة من بني املرشحني بطريق 

االقرتاع الرسي، عىل أن ال يكون من بينهم أكثر من عضو من طرف واحد )4(.

وللمحكمة اختصاص قضائي يتمثل بالنظر يف الدعاوى التي يرفعها طرف ضد طرف آخر 
بع�د ميض مدة عىل تقدي�م ادعائه إىل اللجنة ،إذا مل تصل اللجن�ة، إىل حل يرتضيه ذلك الطرف. 
وكذلك النظر يف الشكاوى التي حتيلها إليه اللجنة بسبب عدم متكنها من الوصول إىل حل بشأهنا 

)1( عنبت�اوي، منذر)1988م( : مرشوع ميثاق حقوق اإلنس�ان والش�عب يف الوطن الع�ريب، نظرة خلفية وحتليلية، 
ضمن بحوث بسيوين، حممود رشيف وآخرون: حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، املجلد الثاين ، ص436 . 

 )2( املادة )53( فقرة )5( . 
 )3( وزير، عبدالعظيم )1988م(: حول مرشوع ميثاق حقوق اإلنس�ان والش�عب يف الوطن العريب، ضمن بحوث 

بسيوين، حممود رشيف وآخرون: حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، املجلد الثاين ، ص432 . 
 )4( املادة )56( من مرشوع ميثاق حقوق اإلنسان والشعب يف الوطن العريب .
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ول�كل ط�رف توكيل من ينوب عن�ه أمام املحكم�ة ، ويضاف إىل هذا االختص�اص ،للمحكمة 
اختص�اص استش�اري، فيام يتعلق بتفس�ري امليث�اق، وحتدي�د التزامات األطراف بن�اء عىل طلب 
األط�راف، واهليئ�ات التي يؤذن هلا بذلك وفقا لائح�ة الداخلية، كام نص عىل أن تقوم املحكمة 

بنرش تقرير سنوي عن أنشطتها)1(.

ولكي تكون للمحكمة فاعليتها املرجوة نصت املادة )59( عىل أن يكون » للقرارات الصادرة 
عن املحكمة قوة التنفيذ التي تتمتع هبا األحكام النهائية الوطنية داخل األقطار األطراف« .وهذا 
يف الواقع ما يؤكد احرتام األطراف املوقعة عىل االتفاقية حلقوق اإلنسان وضامناهتا، إذ تتعهد بأن 

يكون لقرارات املحكمة احلجية، والقوة التنفيذية كام لو كانت صادرة عن حماكمها الداخلية.

واحلقيقة إن مصادر حظر التعذيب عىل املستوى العريب، ما زالت حتظى بمزيد من التطوير، 
وحتت�اج إىل بع�ض اجلهود الت�ي حتقق املزيد م�ن احلفاظ عىل حقوق اإلنس�ان مع األم�ل أن يتم 
التصدي�ق ع�ىل امليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان الذي اعتم�د أخريًا، ألنه بعد دخول�ه حيز التنفيذ 

سيكون مصدرا قانونيا ملزمًا، وقد حيتاج بعض اآلليات للرقابة واملحاسبة.

واخلاصة ال يمكننا يف النهاية إال أن نؤكد عىل الفاعلية املجملة لكل األنظمة اإلقليمية التي 
تكاف�ح ضد التعذي�ب، ووفقا لآلليات التي أوجدهتا هذه األنظم�ة اإلقليمية، فإن بعضها تتمتع 
بفاعلية كتلك التي نصت عليها االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، واالتفاقية األمريكية حلقوق 
اإلنسان، وبعضها اآلخر يسعى حثيثا لضامن احرتام حقوق اإلنسان، والدفاع عنها ،كتلك التي 
نص عليها امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وتبقى أخريا آلية للميثاق العريب حلقوق 
اإلنسان، والذي هو بحاجة لدراسة وإعادة النظر يف كل اجلوانب؛ ألنه يقوم بدور فّعال يف محاية 

حقوق اإلنسان يف خمتلف البلدان العربية)2(.

)1( املادة )58(. 
 )2( امليداين، حممد أمني: اللجان الدولية واإلقليمية حلامية حقوق اإلنسان، مرجع سابق،ص ص90- 91.
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الفصل اخلامس
جريمة التعذيب يف مواجهة التحديات

5 . 1  التعذيب والتواطؤ الطبي.  

5 . 2  اإلفالت من العقاب.  

5 . 3   التعذيب يف املعتقالت والسجون.   



244

الفصل اخلامس
جريمة التعذيب يف مواجهة التحديات

رغ�م اجله�ود الكبرية الت�ي بذهلا املجتمع ال�دويل للحدىّ من ممارس�ة التعذي�ب، وجتلىّ ذلك 
يف سلس�لة م�ن املعاهدات، والصكوك الدولية، واإلقليمية التي تش�مل القان�ون اجلنائي الدويل 
حلقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، إالىّ أن هناك فجوة متزايدة 
ب�ن القواعد الدولية، واملامرس�ات الفعلية يف خمتلف البلدان األمر ال�ذي جيعل املنظومة الدولية 
تعاين خلاًل يف التطبيق، فالنصوص والدساتري الدولية، والوطنية حترم التعذيب، والدول متارسه 
باس�تمرار ، ولع�لىّ هناك الكثري م�ن املعوقات والتحديات التي جتعل هذه اجلريمة مس�تمرة عل 

أرض الواقع، وهذا ما نتناوله يف هذا الفصل من خالل املباحث التالية. 

5 . 1  التعذيب والتواطؤ الطبي.

5 . 2 اإلفالت من العقاب.

5 . 3  التعذيب يف املعتقالت والسجون. 

واآلن نتناول كل مبحث عل حدة بيشء من التفصيل : 

5 . 1  التعذيب والتواطؤ الطبي

5 . 1 . 1 حظر التعذيب يف أخالقيات الطب املهنية الدولية 

اهتم�ت املنظ�امت واهليئات الدولية بتوضي�ح العالقة الوثيقة بن مفاهيم حقوق اإلنس�ان، 
وآداب ممارس�ة مهنة الطب، ويتجل ذلك يف وثائق األمم املتحدة، واملنظامت املثل ملامريس املهن 
الصحية عل املس�توى الدويل، ونقابات األطباء عل املس�توى الوطني. وقد كان العامل املشرتك 
ب�ن مجيع املواثيق، واملبادئ هو كون الواجب اجلوهري يلزم الطبيب بالترصف عل النحو الذي 
يع�ي من ش�أن مصالح املريض، أو املصاب عل الوجه األمث�ل دون النظر ألية اعتبارات أخرى 

حتول دون حتقيق ذلك.
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وتؤكد املواثيق الدولية عل أن العالقة الوحيدة املسموح هبا من الوجهة األخالقية بن املسجون، 
ومماريس املهن الصحية هي العالقة التي يكون القصد منها تقييم، ومحاية، وحتسن صحة املسجونن.
فالصل�ة بن مفاهيم حقوق اإلنس�ان، واملبادئ الراس�خة آلداب الرعاي�ة الصحية واضحة 
متام�ًا. وااللتزامات األخالقية ملامريس املهن الصحية مس�جلة عل ثالثة مس�تويات. فهي تتجل 
يف وثائ�ق األمم املتحدة، كام تتجس�د يف نص�وص إعالنات صادرة عن املنظ�امت الدولية املمثلة 
مل�امريس املهن الصحية، مثل: اجلمعية الطبية العاملية، واجلمعية العاملية للطب النفيس، واملجلس 

الدويل ملامريس مهنة التمريض)1(. 
وهذا ما نتناوله يف الفروع التالية:

الفرع األول: إعالن طوكيو.
الفرع الثاين: مبادئ أخالقيات مهنة الطب لعام 1982م.
الفرع الثالث: نقابات األطباء العاملية، واجلمعيات الطبية.

الفرع الرابع: رؤية نقدية للمبادئ، واإلعالنات الطبية العاملية.

الفرع األول: إعالن طوكيو

يعد إعالن طوكيو أهم وثيقة خاصة بأخالقيات مهنة الطب عل املستوى العاملي، وقد تبنتها 
اجلمعية الطبية العاملية يف مؤمترها التاسع والعرشين يف أكتوبر 1975م يف مدينة طوكيو باليابان. 
وفيه أقرت اجلمعية الطبية العاملية، بأنه حيرم عل األطباء املش�اركة يف التعذيب بأي صفة كانت، 
وأيًا كان التربير،وقد أحلقت به سنة 1981م الئحة حترم عل األطباء املشاركة يف تنفيذ اإلعدام. 

ويتضمن اإلعالن ستة مبادئ توجيهية فيام خيص تعذيب املعتقلن والسجناء، وهي:

1 �  جيب عل الطبيب أال يقبل وأال يش�ارك وأال حيظر يف أعامل التعذيب، واألش�كال األخرى 
للمامرس�ات القاس�ية، والالإنس�انية، واملحط�ة م�ن الكرامة مه�ام كان الذنب ال�ذي اقرتفه 
الضحي�ة، ومه�ام كانت التهم�ة املوجهة إليه، ومه�ام كانت اعتقاداهت�ا أو دوافعها، وذلك يف 

مجيع احلاالت بام فيها حاالت الرصاع املدين أو املسلح.

) ( يوج�د  �  أيض�ًا � ع�دد من اهليئات اإلقليمية التي تصدر ألعضائها إعالنات هامة بش�أن اآلداب الطبية، وحقوق 
اإلنسان، مثل: اجلمعية الطبية لكومنولث، واملؤمتر الدويل للجمعيات الطبية اإلسالمية. 
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2 �  جي�ب عل الطبيب أن يمتنع عن تقديم اآلالت، واملواد، وعن اس�تعامل معلوماته؛ لتس�هيل 
التعذيب، أو أي ش�كل من أشكال املامرسات القاسية، والال إنسانية، واملحطة من الكرامة، 

أو إلضعاف مقاومة الضحية أمام هذه املامرسات.

3 �  جي�ب عل الطبيب أن يمتنع عن احلضور عندم�ا يكون املعتقل مهددًا بالتعذيب، أو خاضعًا 
له، أو ألي شكل آخر من املامرسات القاسية الالإنسانية، واملحطة من الكرامة.

4 �  جي�ب أن يتمت�ع الطبيب باس�تقاللية ورسية تامة عند قيامه بعالج ش�خص حتت مس�ؤوليته 
الطبي�ة، ذل�ك أن دوره األس�ايس يتمثل يف التخفي�ف من آالم الب�رش، وال يمكن ألي دافع 

شخيص، أو مجاعي، أو سيايس أن يقف ضد هذا اهلدف النبيل.

5 �  عندم�ا يق�وم س�جن بإرضاب عن الطع�ام جيب عل الطبي�ب أال يقوم بتعذيب�ه اصطناعيًا، 
رشيطة أن يكون السجن قادرًا عل معرفة نتائج رفضه للطعام بصفة واعية ومنطقية، وجيب 
أن يق�ع التأك�د من طرف طبيب ثاٍن مس�تقل، كام جيب عل الطبيب أن يفرس للس�جن نتائج 

قرار رفض الطعام عل صحته.

6 �  تس�اند اجلمعي�ة الطبية العاملية كل طبيب، وكذلك عائلت�ه إذا تعرض لعملية انتقام أو هتديد 

نتيجة لرفضه قبول استعامل التعذيب، أو أي شكل من أشكال املامرسات املحظورة)1(.

الفرع الثاين: مبادئ أخالقيات مهنة الطب
تبن�ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مب�ادئ آداب مهنة الطب يف عام 1982م املتصلة بدور 
املوظفن الصحين، والس�يام األطباء يف محاية املس�جونن، واملحتجزين من التعذيب وغريه من 
رضوب املعامل�ة، أو العقوب�ة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة وتعترب هذه املب�ادئ التوجيهية 

حجر األساس يف النظام العاملي للمسؤولية األخالقية.

وتؤك�د مبادئ األمم املتحدة ع�ل أنىّ واجب املوظفن الصحين، فيام خي�ص العناية الطبيبة 
باملعتقل�ن، والس�جناء بعالجهم وتوفري احلامية هلم بنفس املواصف�ات، واملعايري هلؤالء الذين ال 

تتعرض حرياهتم للتقييد سواء باالعتقال أو السجن.

www.johealth.com :1( انظر تلك املبادئ عل املوقع( 
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ويعدىّ االنخراط يف التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة السيئة بشكل سلبي، أو إجيايب، هو 
انتهاك جسيم آلداب املهن الطبية، ويعد خمالفة قانونية بموجب القانون الدويل، عالوة عل ذلك 
فإنه يعد تعارضًا مع أخالقيات مهنة الطب؛ ألن األوىل أن تكون العالقة بن السجن، واملعتقل، 

واملوظف الصحي تقديم العناية الصحية الالزمة.
وقد نصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عل ستة مبادئ هي :

املبدأ األول:

من واجب املوظفن الصحين املكلفن بالرعاية الطبية للمس�جونن واملحتجزين، والسيام 
األطباء من هؤالء املوظفن، أن يوفروا هلم محاية لصحتهم البدنية، والعقلية، ومعاجلة ألمراضهم 

تكونان من نفس النوعية، واملستوى املتاحن لغري املسجونن، أو املحتجزين.

املبدأ الثاين:
يمث�ل خمالفة جس�يمة آلداب مهنة الطب، وجريمة بموجب الصك�وك الدولية املنطبقة، أن 
يقوم املوظفون الصحيون، والس�يام األطباء، بطريقة إجيابية أو س�لبية، بأعامل تشكل مشاركة يف 
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنسانية، أواحلاطة بالكرامة، أو 

تواطؤًا، أو حتريضًا عل هذه األفعال، أو حماوالت الرتكاهبا.

املبدأ الثالث:
يمث�ل خمالف�ة آلداب مهن�ة الطب أن يتورط املوظف�ون الصحيون، والس�يام األطباء، يف أية 
عالقة مهنية مع الس�جناء، أو املحتجزين، ال يكون القصد منها جمرد تقييم، أو محاية، أو حتس�ن 

الصحة البدنية، أو العقلية للسجن، أو املحتجز.

املبدأ الرابع:
يمثل خمالفة آلداب مهنة الطب أن يقوم املوظفون الصحيون، والسيام األطباء، بام يي:

أ �  اس�تخدام معارفهم ومهاراهتم للمس�اعدة يف اس�تجواب الس�جناء واملحتجزين عل نحو قد 

ي�ر بالصح�ة، أو احلالة البدنية، أو العقلي�ة هلؤالء املس�جونن، أو املحتجزين، ويتناىف مع 

الصكوك الدولية ذات الصلة. 
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ب �  الش�هادة، أو االش�رتاك يف الش�هادة بلياقة الس�جن، أو املحتجز ألي ش�كل من أش�كال 

املعامل�ة، أو العقوب�ة قد ير بصحته البدنية، أو العقلي�ة، ويتناىف مع الصكوك الدولية ذات 

الصل�ة، أو االش�رتاك بأي�ة كيفية يف تل�ك املعاملة، أو يف إن�زال تلك العقوبة الت�ي تتناىف مع 

الصكوك الدولية ذات الصلة. 

املبدأ اخلامس

يمث�ل خمالف�ة آلداب مهنة الطب أن يش�رتك املوظفون الصحيون، والس�يام األطباء، يف أي 
إجراء لتقييد حركة س�جن، أو حمتجز إال إذا تقرر بمعايري طبية حمضة أن هذا اإلجراء رضوري 
حلامية الصحة البدنية، أو العقلية، أو السالمة للسجن، أو املحتجز ذاته، أو زمالئه السجناء، أو 

املحتجزين، أو حراسه، وأنه ال يعرض للخطر صحته البدنية أو العقلية.

املبدأ السادس

ال جي�وز اخل�روج عل املب�ادئ الس�ابقة الذكر ألي س�بب من األس�باب، ب�ام يف ذلك حالة 
الطوارئ العامة)1(.

الفرع الثالث: نقابات األطباء واجلمعيات الطبية العاملية وحظرها للتعذيب

أواًل : املعايري األخالقية اخلاصة بسلوك األطباء النفسيني

تبن�ت منظم�ة األطباء النفس�ين يف عام 1977م، إع�الن هاواي الذي اش�تمل عل معايري 
أخالقية خاصة بسلوك األطباء النفسين، وينص اإلعالن يف فقرته اخلامسة عل أنه:

جي�ب عدم تطبي�ق أي إجراء أو تقديم أي عالج دون رغبة املريض نفس�ه، عالوة عل ذلك 
حتظ�ر الفقرة الس�ابعة من اإلعالن عل الطبيب النفيس اس�تخدام قدراته املهني�ة؛ النتهاك كرامة 
اإلنسان ألي فرد أو جمموعة، وجيب أال يسمح أبدًا للرغبات الشخصية غري املالئمة، للعواصف، 

أو اآلراء املسبقة أن تتدخل يف العالج )2(.
 )1( بسيوين، حممود رشيف وآخرون: حقوق اإلنسان ، مرجع سابق، ج1، ص ص220- 221 . 

 ) 2 تبن�ت منظم�ة األطب�اء النفس�ين العاملية إع�الن ه�اواي يف الع�ام 1977م يف املؤمتر اخلامس للط�ب النفيس يف 
هونولولو، هاواي لإلطالع عل النص الكامل انظر Amnesty International, Ethical codes ، ص 12.
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ويف عام 1996م أصدرت نقابة األطباء النفس�ين العاملية إعالن مدريد الذي نص فيه عل 
أن�ه: جيب عل األطباء النفس�ين عدم االش�رتاك يف أي عملية تعذيب عقلي�ة أو بدنية، حتى ولو 

حاولت السلطات إجبارهم عل االشرتاك بمثل هذه األعامل )1(.

ثانيًا: اجلمعية الطبية العاملية

ين�ص إعالن جني�ف الذي أصدرت�ه اجلمعية الطبي�ة العاملية منذ مخس�ينيات القرن املايض، 
وتبناه األطباء يف كافة أنحاء العامل، عل قسم األطباء التايل:

إذ م�ا أصبح�ت عض�وًا يف املهن�ة الطبية، فإين أتعهد رس�ميًا بن�ذر حيايت خلدمة اإلنس�انية، 
وس�أمنح أساتذيت ما يس�تحقونه من االحرتام والعرفان، وسوف أمارس مهنتي بكرامة وضمري 
حي. وستحظى صحة مرضاي باهتاممي األول، وسوف أحرتم األرسار التي اؤمتنت عليها، حتى 
بعد موت أصحاهبا، وس�أحافظ بكل ما يف وس�عي من الوس�ائل عل رشف املهنة الطبية النبيلة، 
وس�يكون زمالء املهنة إخوانا يل، ولن أس�مح لالعتبارات الدينية، أو اجلنسية، أو العنرصية، أو 
السياسية، أو احلزبية أو املرتبة االجتامعية أن حتول بن واجبي كطبيب، وبن مرضاي، وسأتوخى 
االح�رتام الفائ�ق للحياة البرشية منذ نش�أهتا، حتى حتت ظروف التهديد، ولن أس�تخدم معاريف 

الطبية بام ينايف قوانن اإلنسانية.
ويف قرارات اجلمعية الطبية العاملية تأكيد عل أمهية أن ينارص ممارسو املهن الصحية زمالئهم 
الذين ينددون بانتهاكات حقوق اإلنس�ان، ويطالب اجلمعيات الطبية الوطنية باس�تعراض حالة 
حقوق اإلنس�ان يف بلداهنم، وضامن عدم جل�وء األطباء إىل إخفاء أية أدلة عل وقوع االنتهاكات 
خوفًا من االنتقام منهم. ويطالب اجلمعيات الوطنية برورة إجياد آلية ملحاسبة األطباء يف خمالفة 
آداب املهنة يف جمال حقوق اإلنس�ان. ويشدد عل واجب املنظامت املحلية يف محاية األطباء الذين 

يكشفون عن انتهاكات حقوق اإلنسان، وتقديم الدعم واملساندة الرورين هلم.
وعل الطبيب املكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم توفري رعاية صحية من نفس النوعية، 
واملس�توى املتاح�ن لغري املقيدة حريتهم، وحيظ�ر عليه القيام بطريقة إجيابية أو س�لبية بأية أفعال 
تش�كل مش�اركة يف عمليات التعذيب، وغريها من رضوب املعاملة القاس�ية، أو الالإنسانية، أو 

 ) ( املرجع السابق. 
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التواطؤ، أو التحريض عل هذه األفعال، وكذلك حيظر عليه استخدام معلوماته ومهاراته املهنية 
للمس�اعدة يف اس�تجواب املقيدة حريتهم عل نحو ير بالصحة أو احلالة البدنية أو العقلية هلم، 
أو املش�اركة يف أي إج�راء لتقييد حرك�ة املقيد حريتهم إال إذا تقرر ذلك وفق�ًا ملعايري طبية حمددة 

حلامية الصحة البدنية، أو العقلية للمقيدة حريتهم.

وأحيانًاَ يواجه األطباء إشكالية تعارض املعايري األخالقية، ويف بعض األحوال ازدواجيتها، 
فعل سبيل املثال ق�د يكون هناك تناقض وحرية بن واجب عالج إصابات التعذيب حفاظًا عل 
صح�ة الضحية، وبن اخل�وف من تقديم الرعاي�ة الصحية قبل حتويل الضحي�ة للطب الرشعي 
إلثبات ما به من إصابات ، أو بن احلفاظ عل رسية املعلومات، وأمهية الكشف عن االنتهاكات، 
ولع�دم وجود نصوص قطعية بش�أن ذلك، جيب عل األطب�اء أن يضعوا املصلحة املثل للضحية 
أم�ام أعينهم قبل أي اعتبار آخ�ر، وأن يترصفوا وفقًا ملا متليه عليهم أخالقهم وضمريهم املهني، 
واضع�ن يف االعتب�ار رأي ضحي�ة التعذيب ذاهت�ا  يف حالة كونه راش�دًا وكام�ل األهلية. وعل 
الطبي�ب توضي�ح البدائل التي يمكن الترصف يف إطارها، ومميزات وعيوب كل منها حتى تتوفر 
لضحي�ة التعذي�ب فرصة االختيار عن علم. وإن كان ضحي�ة التعذيب فاقدًا للوعي، وال يوجد 
بصحبته أي من أقاربه، فعل الطبيب الترصف وفقًا لظروف كل حالة عل حدة واضعًا مصلحة 
الضحي�ة يف املق�ام األول، وعليه يف كل األحوال عمل تقرير طبي دقي�ق موضحًا به اإلصابات، 
وترجيح أس�باهبا، وتسجيل س�بب اإلصابة وفقًا ملعارفه الطبية، وبعد االس�تامع لرواية الضحية 
أو مرافقي�ه، بحث�ًا عن الصل�ة بن أقوال الضحي�ة، وبن اإلصابات التي يكش�ف عنها الفحص 

العضوي والنفيس.

)1( )ICN(ثالثًا: املجلس العاملي للممرضني

تبن�ى املجل�س العاملي للممرض�ن يف عام 1975م إعالن�ًا ح�ول » دور املمرضن يف حال 
املعتقل�ن والس�جناء«، والذي حيرم انخراط املمرضن يف التعذي�ب، والبحث اإلكلينيكي الذي 
ينف�ذ عل امل�رىض دون موافقتهم احل�رة«، وينص اإلعالن عل أن مس�ئولية املمرض األوىل هي 

(1)  Amnesty International. Nurses and Human Rights AL-Index: ACT 75/002/1997.
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جتاه مريضه، عل الرغم من اعتبارات األمن واملصلحة القومية، وتعد أهم فقرة يف اإلعالن تلك 
التي تلقي بالواجب عل املمرضن عند علمهم بأن السجناء واملعتقلن يتعرضون لسوء املعاملة 
اجلسدية، والنفسية بأن يتخذوا اإلجراء املالئم ، ويف عام 1983م تبنى جملس املمرضن العاملي 
إعالن حول دور املمرضن يف صيانة حقوق اإلنس�ان، والذي ينص عل أن املريض/ املعتقل له 
احلق يف رفض تناول الطعام، أو رفض العالج، وأنه من واجب املمرض أن يبلغ بموافقة املرىض 
في�ام  خيص إج�راء بحث عليهم)1(. باإلضاف�ة إىل ذلك فقد تبنى جملس املمرض�ن العاملي موقفًا 
خاصًا إلرشاك املمرضن يف التعذيب، والذي حيدد مس�ئولية املمرض بأالىّ يش�جع، أو يتغاىض، 
أو يش�ارك يف أي شكل مقصود، ومنظم من إجراء مذل، أو مهن، أو حاط من الكرامة من قبل 
ش�خص، أو أكثر يعملون بمفردهم، أو بموجب أوامر من  أي س�لطة؛ إلجب�ار ش�خص آخ�ر 

عل اإلدالء بمعلوم�ات لالعرتاف أو ألي سبب آخر)2(.

رابعًا: جملس نقابة األطباء األمريكية للشئون األخالقية والقضائية

أصدر جملس نقابة األطباء األمريكية للشؤون األخالقية والقضائية هذا املعيار )3(.

التعذيب هو التطبيق اإلجباري، أو املنهجي، أو املتعمد للمعاملة، أو العقوبة الوحشية أو   
غري اإلنس�انية، أو املذلة خالل الس�جن، أو االعتقال، ويتوجب عل األطباء معارضة التعذيب، 
وعدم املش�اركة فيه ألي س�بب كان تتضمن املشاركة يف التعذيب، وعدم تقديم أية خدمات، أو 

مواد، أو معلومات لتسهيل ممارسة التعذيب .

وجي�ب ع�ل األطباء عدم احلض�ور عند اس�تخدام التعذي�ب أو التهديد ب�ه. ويتوجب عل 
األطباء معاجلة السجناء، واملعتقلن إذا كان ذلك من مصلحتهم، ولكن ال يتوجب عل األطباء 
معاجل�ة األف�راد للتأكد من صحتهم كي يبدأ التعذيب أو يس�تمر، ويتوجب ع�ل األطباء تقديم 
الدع�م لضحاي�ا التعذيب، واملناضلة كلام س�نحت الفرصة؛ لتغيري املواقف الت�ي تتم من أجلها 

ممارسة التعذيب، أو عندما تكون إمكانية التعذيب كبرية.

 )1( تم تبنيه من قبل جملس املمرضن العاملي يف عام 1983م يف الربازيل. 
 )2( تمىّ تبنيه يف اجتامع املمرضن العاملي يف سيئول يف مايو 1989م.

 (3) World Psychiatric Association, Declaration of Madrid199.
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خامسًا: املؤمتر الدويل للطب اإلسالمي

ين�ص اإلع�الن الصادر عن املؤمتر الدويل للطب اإلس�المي الصادر عام 1981م عل أنه » 
حيظر عل األطباء استخدام معارفهم املتخصصة للتسبب يف رضر، أو حتطيم، أو أذى للبدن، أو 
العقل، أو الروح أيا كان الس�بب العسكري، أو السيايس الكامن وراء ذلك«، كام يوجه احلديث 
لألطب�اء مطالبًا إياهم« أن ينرصفوا إىل رعية املحتاجن س�واء كانوا من القريبن أو البعيدين من 

أهل الفضيلة، أو الرذيلة من األصدقاء أو األعداء.

الفرع الربع: رؤية نقدية للمبادئ واإلعالنات الطبية العاملية

أواًل: تعترب آداب مهنة الطب ومعايريها األخالقية، التي تضمنتها اإلعالنات سابقة الذكر وغريها 
غري ملزمة تلقائيًا من الناحية القانونية لألطباء أو املنظامت الطبية، وهذه اإلعالنات تعترب 
توجيه�ات ذات طبيع�ة دولي�ة )1(، وع�ل الرغم من ذل�ك، فإن هذه املعاي�ري جيب أن يتم 
تبنيها، ومتابعة تطبيقها من قبل املنظامت الطبية القومية، حيث إهنا مسئوليتها األساسية.

ثانيًا: إن هذه املعايري التي متت صياغتها، وتفصيلها من قبل منظامت خاصة باألطباء واملمرضن، 
والنفس�ين، تعكس املعايري الدولي�ة املقبولة بن املوظفن الصحي�ن، لذلك فإن هلا قيمة 
أخالقي�ة قوية جدًا. إضافة إىل ذلك، فإن تلك املعايري، وخصوصًا االنخراط يف التعذيب 
ال يمك�ن التعام�ل معها،  والنظر إليها بمعزل عن املعاي�ري وااللتزامات القانونية اخلاصة 

بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين.

ثالث�ًاَ : يالح�ظ أن كاًل من مبادئ األم�م املتحدة اخلاصة بآداب مهنة الط�ب، وإعالن طوكيو ال 
تتضمن�ان أي م�ادة فيام خيص آلية للرقابة س�واء أكان�ت دولية أم إقليمي�ة؛ لضامن متايش 
س�لوك املوظفن الصحين، والسيام األطباء واملعايري األخالقية، وغياب مثل تلك اآللية 
جيع�ل التحريم أقل قوة وتأثريًا، وكذل�ك مل تتضمنا أية عقوبات بحق املوظفن الصحين 

الذين ينتهكون أحكامها.

 (1)  Danish  Medical Bulletin Copenhagen, January(1990),Supplement No. 1, p.45.
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رابعًا : لقد صيغت أحكام إعالن طوكيو فيام خيص املعايري األخالقية املهنية الطبية، واملتعلقة عل 
النح�و التايل : جيب ع�ل كل طبيب، وعليه فإن حتريم مش�اركة األطباء يف التعذيب ذات 

مستوين متداخلن يف املسئولية: املسئولية الفردية للطبيب ومسئولية الدولة.

خامس�ًا : املعاي�ري األخالقية ليس�ت هلا الق�وة القانونية املب�ارشة، فهي بص�ورة أو أخرى قواعد 
توجيهية سلوكية للموظفن الصحين، فيام خيص املوظف الصحي باملعتقل، فهذه املعايري 
تعكس أخالقًا مهنية مقبولة عامليًا، كام أهنا تضع ضوابط حمددة للسلوك األخالقي املحدد 
للموظفن الصحين من جانب، ومن جانب آخر، فهي معايري ذات طابع تعزيزي هتدف 
إىل احلفاظ عل نقاء املهنة، وتعزيز أخالقياهتا. لذا فانتهاك املعايري األخالقية التي هلا قيمة 
أخالقي�ة قوي�ة ِجدًا، تعترب انتهاكًا جس�ياًم للمعايري األخالقية، وهذا يش�كل أساس�ًا قويًا 

لتجريم مثل تلك األفعال. )1(

5 . 1 . 2 مسامهة األطباء يف التعذيب

إن مش�اركة األطباء وغريهم من أعوان القطاع الصحي يف التعذيب أمر مؤمل؛ ألنه من غري 
املتصور أن يسامهوا يف عمليات ال أخالقية. مثل ذلك العمل املهن.

وتش�مل املش�اركة يف التعذيب تقييم قدرة فرد عل حتمل إس�اءة املعامل�ة، أو احلضور أثناء 
إس�اءة املعامل�ة، أو اإلرشاف عليه�ا، أو اقرتافه�ا، وإنع�اش األف�راد م�ن أجل مواصلة إس�اءة 
معاملتهم، أو تقديم العالج الطبي قبل التعذيب مبارشة، أو أثنائه، أو عل أثره بناء عل تعليامت 
م�ن يرجح أن يكونوا مس�ئولن عنه، وإتاح�ة املعرفة املهنية أو البيانات الصحية الش�خصية عن 
الف�رد ملرتكبي التعذي�ب، والتجاهل املتعمد لألدلة وتزوير التقاري�ر، مثل تقارير ترشيح اجلثث 

وشهادات الوفاة)2(. 

وبن�اء ع�ل املعاي�ري األخالقي�ة، وآداب امله�ن الطبية، فإنه حمظور، وبش�كل قاطع اش�رتاك 
املوظفن بأي شكل كان يف التعذيب الذي قد يتخذ أحد األشكال اآلتية:

)Danish Medical Bulletin )1  مصدر سابق ص 194،195. 
 )2( انظ�ر نحو ذل�ك: مركز النديم للعالج والتأهيل النفيس لضحايا العنف: أطب�اء ضد التعذيب ، القاهرة، مرص، 

ص 17.
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1 �  فحص املعتقلن الذين قد يتم تعذيبهم قبل التحقيق معهم.

2 �  حضور جلس�ات التعذيب، والتي قد يستخدم خالهلا املوظفون الصحيون معرفتهم لتقرير 
درجة وطول فرتة التعذيب.

 3 �  املعاجلة املؤقتة للمعتقلن بغرض هتيئتهم جسديًا؛ إلعادة تعذيبهم.

4 �  رفض إعطاء املعاجلة املطلوبة للضحايا؛ إلجبارهم عل العمل أو الكالم ضد رغبتهم.

5 �  تطوير تقنيات ووسائل من قبل املوظف الصحي، تعطي نتائج يرغب هبا رؤساؤه)1(.

ومسامهة األطباء يف التعذيب تشمل العديد من الصور:

1 ـ   استغالل مرئيات الفحص الطبي  

تنص القواعد الدولية، وخاصة بروتوكول اس�طنبول عل رضورة فحص املحتجزين حلظة 
وصوهل�م للمعتق�ل وم�كان احلجز، وهذا الفح�ص يف غاية األمهي�ة، فمن جان�ب التعرف عل 
األم�راض التي يعانون منها حلظة دخوهلم، ومتابعة حالتهم بصفة مس�تمرة داخل املعتقل، فعل 
س�بيل املثال مريض ارتفاع الضغط يتطلب متابعة حالته، وحتديد اجلرعات املناس�بة، السيام وأن 
التوتر النفيس س�يصاحبه. ومن جانب آخر، فوصف اإلصاب�ات املوجودة باملعتقل أثناء دخوله 
ملرك�ز الرشط�ة، أو احلجز يفيد أن�ه يف حالة ظهور إصابات جديدة، فهذا يعن�ي أهنا حدثت أثناء 
احتجازه، وهنا يتجل دور الطبيب الرشعي؛ لتحديد ما إذا كانت هذه اإلصابات ناجتة عن تعذيب 
رجال الرشطة أم أهنا مفتعلة من املحتجز نفسه. وأكثر اإلصابات حدوثًا داخل مكان االحتجاز، 
حتدث من التعذيب تليها اإلصابات املفتعلة، ثم اإلصابات التي حتدث نتيجة الشجار، والعراك 
ب�ن املحتجزين معًا يف غرف�ة احلجز، وأخريًا اإلصابات التي حتدث أثناء الس�يطرة عل املحتجز 

الذي حياول اهلرب خالل ترحيله لعرضه عل النيابة العامة، أو أي جهة أخرى« )2(.

(1) Breaking of Bodies and Minds, p.13.
 )2( فرج، هشام عبداحلميد )2008م( : جرائم التعذيب، د.ط، دار الوالء احلديثة، ص216 وما بعدها.
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2 ـ   مساعدة األطباء اإلجيابية يف التعذيب

بعض األطباء قد يصفوا للسلطات طرق التعذيب؛ هبدف إحداث أمل شديد بالشخص دون 
ترك أثر يدل عل التعذيب، فبعض األطباء يفحص الس�جن قبل التعذيب ملعرفة املواقع األكثر 

تأثريًا عليه، وعدم حتمله عل نحو يمكن من الرتكيز يف ذلك املوقع من اجلسم.

3 ـ مساعدة األطباء السلبية يف التعذيب
 يتجل دور الطبيب، وسلبيته من خالل املظاهر التالية:

أ �  مشاهدة الطبيب آلثار تعذيب، وعدم إثباهتا يف تقريره.

ب �  أحيان�ًا يرسد الس�جن قص�ة تعذيبه للطبيب، ووجود آثاره، ويطلب م�ن الطبيب إثباهتا يف 

تقريره، ويرفض الطبيب.

ج �  عدم ذكرها من قبل الطبيب؛ جماملة منه لضباط القسم أو سلطات التعذيب.

د �  أحيان�ًا ي�رى بعض األطباء عدم ذكر اإلصابات يف صالح الس�جن، حت�ى ال ُيعاد تعذيبه يف 

حال إثباهتا يف تقريره.

4 ـ استخدام املساجني يف األبحاث الطبية ونقل األعضاء 

ال جتيز كافة القوانن، واملواثيق، واالتفاقيات الدولية استخدام السجن يف األبحاث الطبية 
حتى لو كان متطوعًا؛ ألن موافقة الس�جن عل االش�رتاك يف البحث، ال تضمن أهنا موافقة عن 

طواعية من قبل السجن، وأهنا ال تشوهبا شائبة.

ومن النامذج ملسامهة األطباء يف التعذيب 

ما كشفت عنه حمكمة نورمربغ، يؤكد تورط األطباء النازين بشكل منظم، ومقصود يف تلك 
األه�وال، وامل�آيس التي حصلت. ولقد أف�اد الناجون من ضحايا التج�ارب الطبية التي أجراها 
عليه�م األطب�اء النازيون، بأن األطباء قد قاموا من بن م�ا قاموا به« بوضع املعتقلن يف حاويات 

ذات ضغط منخفض، وحقنوهم بجراثيم التيفوس احلية. )1(
(1) Eric Sover, (1985), Breaking of bodies and Minds, W.H Freeman Company, New York, p.30. 
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ولقد عربت الكلية الطبية األمريكية حيال ذلك بإجياز

فم�ن غ�ري األخالق�ي حتت أي ظ�رف م�ن الظ�روف، اس�تخدام الطبي�ب كأداة للحكومة 
إلضع�اف املقاوم�ة العقلية، أو اجلس�دية لإلنس�ان، وجيب عدم مش�اركة الطبي�ب يف العقوبات 
القاس�ية، أو غري العادية، أو النش�اطات التأديبية )أو الس�امح هبا( ، بام يتجاوز القواعد املعيارية 
الدنيا اخلاصة بمعاملة الس�جناء لألمم املتحدة، ودور الطبيب األس�ايس هو ختفيف أمل اإلنسان، 

وال يتوقف عل أي دافع شخيص، أو مجاعي، أو سيايس أن يتغلب عل هذا اهلدف األسمى.

ويف ع�ام 2004م قام�ت جمل�ة )ني�و إنجالند جورنال أوف ميدس�ن( ، واملجل�ة الربيطانية 
الطبي�ة)ذا النس�يت( ، بنرش مق�االت تزعم بأن الطاق�م الطبي األمريكي العس�كري متورط يف 

إساءة معاملة السجناء يف سجن أيب غريب بالعراق )1()2(.

وق�د طلبت نقابة األطباء الربيطانية، واملؤسس�ة الطبية الربيطاني�ة للعناية بضحايا التعذيب 
ونقاب�ة ط�الب الطب األمريكية م�ن نقابة األطب�اء األمريكية التحقيق، وتأدي�ب األطباء الذين 
تعاونوا مع اإلساءات )3( وهبذا الصدد أكد مدير معهد النقابة الطبية األمريكية لألخالقيات عل 

موقف املنظمة السابق حلادثة أيب غريب جتاه األطباء والتعذيب.

ويتوجب عل األطباء املعارضة، وعدم املش�اركة ألي س�بب االشرتاك يف التعذيب، وعدم 
أي�ة خدم�ات، أو مواد، أو معلومات لتس�هيل ممارس�ة التعذيب، وجيب أال حي�ر األطباء أثناء 

استخدم التعذيب أو التهديد به.

ويس�مح لألطب�اء أن يقوموا بمعاجل�ة الس�جناء، أو املحتجزين إن كان ذل�ك يف صاحلهم، 
ولكن جيب أال يقوم األطباء بمعاجلة األفراد؛ ليتأكدوا من صحتهم بحيث يمكن أن تبدأ ممارسة 

التعذيب أو تستمر، وجيب أال يضطهد األطباء الذين يعاجلون ضحايا التعذيب. )4(   

(1)  Lifton RJ. ( 2004) Doctors and torture New England Journal of Medicine;35116-415-.
 (2) Miles Sh.(2004). Abu Ghraib; Its legacy?( for Military medicine: Lancet; 364:72529-. 
 (3) Mayors s(2004). Medical bodies urge Investigation of alleged involvement in torture BMJ; 

329: 473 
 (4)  American Medical  Association, council on Ethical Affairs. Opinion E-2      torture (I,III) 

Dec .Dec1999.
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5 . 1 . 3 أخالقيات الطب بني الترشيع والتطبيق

يق�ع عل مم�اريس امله�ن الصحية التزام�ات مزدوج�ة، فهم مطل�وب منهم تقدي�م الرعاية 
الصحي�ة للمري�ض ، كذل�ك عليهم واجب ع�ام جتاه املجتم�ع يقتيض ضامن العدال�ة، واحرتام 
حق�وق اإلنس�ان، وينش�أ االزدواج  يف االلتزامات لدى األطب�اء العامل�ن يف الرشطة، ومراكز 
املعتقلن، فقد تتعارض مصالح اجلهات الرسمية مع مصلحة املريض ، وهنا يتجي العمل املهني 

األخالقي بتقديم مصلحة املريض عل أية اعتبارات أخرى.

»وق�د تص�ل ازدواجية االلتزامات بوقوع تعارض بن آداب املهن�ة، وبن القانون، وخاصة 
فيام يتصل برسية املعلومات الطبية اخلاصة باملريض«. )1( 

ويف بع�ض احل�االت ق�د يتض�ارب التزام�ان أخالقي�ان، فاملب�ادئ اخلاصة بمامرس�ة مهنة 
الطب تتطلب اإلبالغ عن التعذيب، أو إس�اءة املعاملة للمس�ؤولن، وقد يرفض بعض ضحايًا 
التعذيب ذلك خشية من االنتقام منهم،أو يكونوا تعرضوا النتهاك جنيس، وال يريدون البوح به 

إلحساسهم باخلجل أو العار، أو الوصمة االجتامعية.

وهناك روايات كثرية عن الش�هادات الطبية، ومن ذلك ش�هادات وفاة مزيفة ترجع الس�بب 
للوف�اة إىل القل�ب، بينام الس�بب الرئييس أن الس�جن قيض نحبه يف الواقع من ج�راء التعذيب، أو 
الظروف البائسة يف السجن؛ لذلك جيب أن يفحص أطباء رشعيون مجيع حاالت الوفاة يف السجن)2(

ومعظم األطباء الذين س�اعدوا يف التعذيب كأنام يربرون أعامهلم ببساطة، فطبيب نفيس من 
األوروغواوي اش�رتك يف التعذيب يرى األمر هبذه الطريقة »اقترص عمي عل مهنتي، وجتاهلت 
بع�ض النواح�ي، وهناك بع�ض النواحي التي مل أرغب بأن أعرف عنها ش�يئًا ... مل يكن ذلك ما 
قصدت فعله.... أنا طبيب«)3(، وبطريقة مش�اهبة ينبذ طبيب تشيي )عمله خالل عهد اإلرهاب 

الذي تم يف حكم بيتوشيه( التناقض األخالقي بن التعذيب والطب هكذا:  

)1( مركز النديم للعالج والتأهيل النفيس لضحايا العنف: أطباء ضد التعذيب، مرجع سابق، ص19.
 )2( ياعكسبون ، لونه: الناجون من التعذيب، مرجع سابق،  ص 25. 

 (3) Bloch MG Uruguay›s( 1987)Military Physicians: Cogs in a system of star terror Washington; 
DC: American Association for the Advancement of Science,.15.
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ما الذي تتوقعونه؟ نحن يف حرب. )1(

»إن التزوير وعدم ذكر التقارير بالشكل الصحيح هو ما سمح للبنتاغون أن يدعي � إدعاءًا 
باطاًل � بأن السجناء الذين ماتوا جراء التعذيب، قد ماتوا نتيجة أسباب طبيعية، لقد علم الطاقم 

الطبي هبذا النظام من اإلمهال، وإساءة املعاملة، واملوت بسب التعذيب«.)2(

واحلقيقة فإنه بالرغم من إصدار القوانن واملبادئ، وترشيع األنظمة الدولية واملحلية اخلاصة 
بأخالقيات الطب، إال إن التطبيق عل أرض الواقع يعطي صورة قامتة، وغري مضيئة، الس�يام وأن 
األطب�اء أكثر من غريه�م عرضة للنقد؛ ألهنم هم الذين يناط هبم تقديم اخلدمة العالجية، ويكون 
يف الغال�ب الس�جن أو املعتقل يف ظروف نفس�ية عصيبة، وبداًل من أن يك�ون الطبيب عونًا له إذا 
ب�ه يك�ون مس�اعدًا لزيادة تعذيب�ه، وبالتايل تفق�د الثقة بن الس�جن والنظام الطب�ي، ومن جانب 
آخ�ر فاحلكوم�ات عندما تريد حماكمة م�ن تواطأ يف التعذيب، فالغالب أهن�ا عل صغار الرتب من 
العس�كرين دون الق�ادة، أو األطباء، وهذا ما رص�ده الواقع يف الس�جون واملعتقالت »أما حماكم 
جرائ�م احلرب الدولي�ة، فترتكز عل القادة العس�كرين والوطنين، ونادرًا م�ا تقرتب من األطباء 
واملمرضن املرشفن عل التعذيب، ولسوء احلظ كثريًا ما تدين املنظامت الطبية املدنية هذا التواطؤ 

من حيث املبدأ. وتبقى سلبية يف احلقيقة؛ ألهنا تتناول زمالء يف املهنة مسامهن يف التعذيب. )3(

5. 2 اإلفالت من العقاب

يعن�ي اإلفالت م�ن العقاب، أو املحاس�بة بأنه: مجيع اإلجراءات واملامرس�ات التي تفش�ل 
من ناحية بالتزاماهتا يف التحقيق، وحماكمة املس�ئولن عن انتهاكات حقوق اإلنس�ان، ومن ناحية 

أخرى تعوق الضحايا وعائالهتم عن معرفة احلقيقة واسرتداد حقوقهم. )4(

 (1) Jadresic A. ( 1980) Doctors and Torture. Journal of Medical Ethics, 6:12427-. 
 )2( مايلز، ستيفن: خيانة القسم، التعذيب والتواطؤ الطبي، مرجع سابق، ص 10.

 )3( املرجع السابق ، ص 9 .
 )4( هارب�ر، تش�ارلز)2005م(: وجه�ة نظ�ر الهوتي�ة حلو اإلف�الت من العقاب: س�وريا، دمش�ق: األهايل للنرش 
والتوزي�ع، ، ص ص 39-40، بح�ث ضم�ن جمموعة بحوث مقدمة للجنة العربية حلقوق اإلنس�ان: مس�تقبل 
 impunity: an Ethical perspective, six case حقوق اإلنس�ان القانون الدويل وغياب املحاس�بة، نقاًل عن

.studies from Latin America, Charles Harper, ed, (Geneva: wcc.1996) p.14



259

ويتناول هذا  املبحث أسباب اإلفالت من العقاب من خالل املطالب  التالية:
5 . 2 . 1  احلصانة.

5 .2 . 2  انحسار ممارسة االختصاص القضائي العاملي. 
5 . 2 . 3  عدم كفاية اإلطار القانوين.

5 . 2.  4 آليات فعالة للتغلب عل اإلفالت من العقاب.

5 . 2 . 1  احلصانة 

يقع عل النظام القضائي بالدولة حتقيق العدالة ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب، وال جيب 
السامح ألي شخص بأن يطالب باستثنائه؛ بسبب صفته الرسمية. وقواعد احلصانة التي تطبق ال 

تتامشى مع التزامات الدولة وفقًا لقوانن حقوق اإلنسان الدولية.

وينص النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية عل ما يي :

1 �  يطبق هذا النظام األسايس عل مجيع األشخاص بصورة متساوية دون أي متييز بسبب الصفة 
الرس�مية، س�واء كان رئيس�ًا لدولة، أو حكوم�ة، أو عض�وًا يف حكومة، أو برمل�ان، أو ممثاًل 
منتخب�اً، أو موظف�ًا حكوميًا، ال تعفيه بأي حال من األحوال من املس�ئولية اجلنائية بموجب 

هذا النظام األسايس، كام أهنا ال تشكل يف حد ذاهتا سببًا لتخفيف العقوبة. )1(

2 �  ال حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة، التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء 
كانت يف إطار القانون الوطني، أو الدويل دون ممارسة املحكمة اختصاصها عل هذا الشخص. )2(

كام رصحت جلنة حقوق اإلنسان � أيضًا � :»لقد الحظت اللجنة أن بعض البلدان قد منحت 
عفوًا فيام يتعلق بأعامل التعذيب، وإن العفو بصفة عامة ال يتامشى مع واجب الدول يف التحقيق 
يف تلك األفعال، وضامن خلو بالدهم من تلك األفعال، والتأكد من أهنا لن حتدث يف املستقبل، 
ورب�ام ال حت�رم الدول األش�خاص م�ن حق التداب�ري القانونية الفعال�ة بام يف ذل�ك التعويضات، 

والتأهيل التام بحسب ما قد يكون ممكنًا«. )3(
 )1( املادة 27 فقرة )1( من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.
 )2( املادة 27 فقرة)2( من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.

)3( جلنة حقوق اإلنسان، تعليق عام 20، فقرة 15.



260

ه�ذا وق�د طال�ب إعالن فيين�ا يف املؤمت�ر العاملي حلقوق اإلنس�ان ب�أن تقوم ال�دول« بالغاء 
الترشيع�ات الت�ي ت�ؤدي إىل احلامية من القصاص للمس�ئولن عن االنتهاكات اجلس�يمة حلقوق 

اإلنسان، مثل التعذيب وحماكمة تلك االنتهاكات، مما يوفر أساسًا راسخًا حلكم القانون. )1(

وتنص املادة )2( فقرة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب عل ما يي: » ال جيوز التوسل بأمر من 
مسئول أعل رتبة، أو سلطة عامة كمسوغ للتعذيب«.

وه�ذا النص يوضح بأنه ال يس�مح بالدف�ع بصدور »أوامر عليا« يف ما خي�ص التهم اجلنائية 
بالتعذي�ب، وبالتايل فإن ممارس�ة دول معينة من�ح أحكام عفو، أو حصانة كاملة للمس�ئولن، أو 

ألفراد اجليش بموجب قوانن » الطاعة الواجبة« ما تنص عليه االتفاقيات الدولية.

واحلقيق�ة إن احلصان�ة تعرب عن فش�ل الدولة يف تلبي�ة التزاماهتا الدولية يف حماس�بة مرتكبي 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، بالتحقيق باالهتام، والتقديم للمحاكمة يف حال توفر أدلة 
كافي�ة، ومعاقب�ة املتهم�ن الذين تثبت إدانتهم، وه�ي  � أيضًا � إنكار حل�ق الضحية يف أن يعرف 

حقوقه يف الوصول إىل العدالة، ويف عالج فعال وتعويض. )2(

وهن�اك إدراك واس�ع ب�أن احلصانة هي واح�دة من العوامل الرئيس�ة املس�امهة يف ارتكاب 
التعذي�ب، وك�ام الحظ املق�رر اخلاص املعن�ي بالتعذيب » ف�إن احلصانة تظل العامل األس�ايس 

املسبب الرتكاب، وتشجيع انتهاكات حقوق اإلنسان، والتعذيب بشكل خاص )3(.

ولق�د أثبت الواقع أنه ال يمك�ن التعويل عل دول�ة بمالحقة املجرمن الدولين تطبيقًا ملبدأ 
ى العام،  االختصاص القضائي اجلنائي ؛ بسبب عدم كفاية اإلطار القانوين للدول التي متكن املدعىّ
أو قايض التحقيق من بدء املالحقة، إضافة لبعض م�ن العوائق الواقعية  يف أحيان أخرى، كذلك 
امتناع اإلدارة السياسية للطلبات الرسمي�ة يف كثري م�ن األحي�ان، فلم تستجيب النمسا إلحلاح 
الواليات املتحدة عل تسليم عزت إبراهيم الدوري نائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، أثناء 

 )1( إع�الن فيين�ا وبرنام�ج العمل )1993م(: املؤمتر العاملي حلقوق اإلنس�ان، فيينا م�ن 14 إىل 25 يونيو 1993م، 
مستند األمم املتحدة A/CONF. 157/23، 12 يوليو 1993م، فقرة 60. 

 )2( منظمة ريدريس )2001م(: الناجن من التعذيب مفاهيم إصالح الرر، مسح أوىل، ص ص 61، 62.
 A/54/426 3( تقرير املقرر اخلاص حول التعذيب، السيد ناجيل روديل للجمعية العامة لألمم املتحدة، وثيقة رقم( 

فقرة 48.
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وج�وده يف فيين�ا عام 1999م، وامتنعت رشطة لندن عن مب�ارشة التحقيقات املتعلقة بكولونيل 
رواندي س�ابق متهم بجرائم حرب، وجرائم ضد اإلنس�انية، وإبادات مجاعية، وجرائم تعذيب 
س�نة 1994م، متام�ًا، كام مل حتق�ق يف اإلدعاءات املوجهة ضد رئيس س�رياليون األس�بق، وقائد 
عس�كري أفغاين، وكالمه�ا يقيام يف لندن، حتى إن إعاقة العدالة الدولية، وممارس�ة االختصاص 
اجلنائي العاملي جتس�دت باالمتناع عن تقديم املعونة القانونية، فالواليات املتحدة رفضت إعادة 
ملفات حلكومة هايتي، ُيقال: إهنا توثق جرائم ارتكبها مسئولون حمليون أمريكيون يف هايتي. )1(

ولعل أهم القضايا املتعلقة باحلصانة:

قضي�ة الكونغ�و ضد بلجي�كا )2( حيث نظرت حمكم�ة العدل الدولي�ة يف املرشوعية الدولية 
ملحاولة الس�لطات البلجيكية مقاضاة مس�ئولن حكومين موجودي�ن يف الكونغو عل ارتكاب 
تعذي�ب، قام�وا ب�ه يف الكونغو، وق�ررت حمكمة الع�دل الدولي�ة أن كبار املس�ئولن احلكومين 
املوجودي�ن يف دولة ما، مثل » رئيس الدولة، ورئيس احلكومة »ال يمكن اعتقاهلم، أو مقاضاهتم 
يف دول�ة أخ�رى يف أي جريمة بام يف ذلك ارتكاب التعذيب بموج�ب اتفاقية مناهضة التعذيب، 
م�ا دام�وا ال يزالون يف مناصبهم،)3( وال متتد هذه احلصانة ملس�ئويل دولة خ�ارج هذه الفئات،)4( 

وتنتهي احلصانة بمجرد أن ال يعود الشخص حيتل املوقع الذي يؤهله للحصانة. )5(

ويف 26 يناي�ر 2002م، تقدم تس�ع ضحايا، انضمت إليهم مجعي�ة ضحايا اجلرائم، والقمع 
ار  الس�يايس ضد رئيس تشاد السابق حسن حربي امللقب ب�»بينوشيه األفريقي«، أمام حمكمة دكىّ
الس�نغالية مرفقة بالبيانات اخلطية مس�ئوليته عن قتل 97 ش�خصًا ألس�باب سياس�ية، وتعذيب 
142، واختف�اء 100 ش�خص، وتوقيف 736 ش�خصًا توقيف�ًا اعتباطيًا، ورغ�م إصدار قايض 

(1) Amnesty International, Universal Jurisdiction: the evolution of the practice of universal 
Jurisdiction sep 2001,31 Oct. 2003. P-17. http:// web amnesty. Dg/ Library /Index 5300442001  

 )2( قضي�ة تتعل�ق بأم�ر اعتقال يف ع�ام 2000م )مجهورية الكنغ�و الديمقراطية ضد بلجيكا( مرييت�س ، 14 فرباير 
2002م، القائمة العامة رقم 121 )الكنغو ضد بلجيكا(.

 )3( )N. Rodley, and M. pollard )2006(, " Criminalisation of Torture: State obligations Under 
the United Nations Convention Against Torture and other Cruel, inhuman or Degrading 
Treatment"(2 European Human Right Law Review p.136.

 )4( املصدر السابق ، ص 136.
 )5( املصدر السابق، ص 135 انظر الكنغو ضد بلجيكا، ص 61.
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التحقيق قرارًا إهتاميًا قبلت املحكمة الس�نغالية الدفع بع�دم الصالحية، مقدمة احلجج القانونية 
ه�ا الت�ي تربهن عدم اختصاصها )1(، ولكن رئيس الس�نغال وافق ع�ل احتجاز احلربي، ريثام  كلىّ
يت�م البت يف طل�ب احلكومة البلجيكية تس�ليمه إليها، أم�ا احلكومة التش�ادية فأبلغت احلكومة 

البلجيكية عن استعدادها للتنازل عن أي حصانة قد حيتج هبا احلربي.

5 . 2 . 2 انحسار ممارسة االختصاص القضائي العاملي

يقصد باالختصاص القضائي  العاملي: االعرتاف بصالحية حماكم أية دولة أن حتاكم مرتكبي 
االنتهاكات أينام كانوا، بغض النظر عن مكان ارتكاب فعلتهم، وجنسيتهم، وجنسية ضحيتهم. )2(

ورغم أنىّ العديد من الدول  قد صدقت عل االتفاقيات األساس�ية املتعلقة بقمع انتهاكات 
حقوق اإلنس�ان، والقانون اإلنساين الدويل، والتي تنص عل وجود نظام اختصاص دويل مع ما 

يستتبعه من واجب يقع عل الدولة املعنية بتسليم، أو حماكمة مرتكب اجلريمة املفرتض.

Universal J -  وامل�ادة التي تدخل جريمة التعذي�ب يف حيز االختصاص القضائي العاملي
risdiction  ، ه�ي امل�ادة  الثامنة التي تس�مح ألي قضاء يف أي دول�ة وقعت عل اتفاقية مناهضة 

التعذي�ب، بقبول دع�اوى ضد من ارتكب ه�ذه اجلريمة أثناء وجوده ع�ل أرايض هذه الدولة، 
وبتعبري آخر، يمكن لضحية تعذيب من العراق أن يقيم دعوى قضائية عل وزير الدفاع األمريكي 
أثناء زيارته لبلد أورويب باعتباره املس�ئول مبارشة عن القوات املس�لحة األمريكية التي ارتكبت 

جريمة التعذيب بشكل منهجي، ومنظم يف العراق. حيث جاء  يف هذه املادة:

1 �  تعترب اجلرائم املشار إليها يف املادة )4( ، جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها يف أي معاهدة لتسليم 
املجرم�ن تك�ون قائمة بن الدول األط�راف، وتتعهد الدول األطراف ب�إدراج هذه اجلرائم 

كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها يف كل معاهدة تسليم تربم بينها.

(1)Amnesty International, ( 2001) Universal Jurisdiction: The Evolution of The    practice of 
Universal Jurisdiction, 1 Sep., 31 2003, p.. 21.

 HYPERLINK "http://web" http://web. Amnesty . org/Library / Index / engior 53 530052001.   
 (2) Anne – Marie La Rosa. (1998) Dictionnaire de droit international penal, termes         choisis, 

Preface de Antonio Cassese:,p. 10.
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2 �  إذا تس�لمت دول�ة ط�رف طلبًا للتس�ليم من دولة ال تربطه�ا هبا معاهدة لتس�ليم املجرمن، 
وكانت الدولة األوىل جتعل التس�ليم مرشوطًا بوجود معاهدة، لتس�ليم املجرمن، جيوز هلذه 
الدول�ة اعتبار هذه االتفاقية أساس�ًا قانونيًا للتس�ليم فيام خيتص بمث�ل هذه اجلرائم. وخيضع 
التسليم للرشوط األخرى املنصوص عليها يف قانون الدولة، التي يقدم إليها طلب التسليم.

3 �  تعرتف الدول األطراف التي ال جتعل التسليم مرهونًا بوجود معاهدة، بأن هذه اجلرائم قابلة 
لتس�ليم مرتكبيها، فيام بينها طبقًا للرشوط املنصوص عليها يف قانون الدولة التي يقدم إليها 

طلب التسليم.

4 �  وتت�م معامل�ة هذه  اجلرائم ألغراض التس�ليم ب�ن الدول األطراف، كام ل�و أهنا اقرتفت ال 
يف امل�كان ال�ذي حدثت فيه فحس�ب، بل � أيض�ًا � يف أرايض الدول املطالب�ة بإقامة واليتها 

القضائية طبقًا للفقرة )أ( من املادة )5(.

ومن الدول التي تعمل بمبدأ االختصاص القضائي العاملي: أسبانيا، وسويرسا، والدنامرك 
وأملانيا، وخاصة بلجيكا بموجب قانون 16 أكتوبر 1993م املتعلق بقمع االنتهاكات اجلس�يمة 
للقانون الدويل اإلنس�اين، وتعطي األحقية ملحاكمها باملامرس�ة، حت�ى ولو كان مرتكب اجلريمة 

غري مقيم عل أراضيها)1(. 

ورغ�م أن بلجيكا تتمتع بقانون واس�ع الصالحيات، فقد وجدت نفس�ها مضطرة لتحديد 
إمكانية تش�كيل إدعاء حق مدين، والس�امح حلكومتها أن ترفع يف بعض احلاالت الصالحية عن 

حماكمها، مما يعني أن هذا التقدم ما زال حمدودًا وهشًا )2(.

Augusto Pin - وكانت اململكة املتحدة  اعتقلت رئيس تش�يي األسبق أغوستو يبنوشيه )وكانت اململكة املتحدة  اعتقلت رئيس تش�يي األسبق أغوستو يبنوشيه 
chet( عام 1998م، بناء عل مذكرة توقيف صادرة عن املحكمة اإلسبانية بتهمة ارتكاب جرائم 

قتل وتعذيب وخطف أثناء إدارته لتش�يي ب�ن 1973م و 1990م، ويف 2001/1/29م أدين 

(1)Vandermeersch, le principe de la competence Universelle la  lumiere de l›exemple belge: 
le movement du balancier in SOS Attentats, Terrorisme Victimrs et responsbilit Penale 
international, calmann. Lvy.pp.463.et s.

 )2( صالح، حممد )2005م(: العوملة وغياب املحاسبة، ص 70 ، بحث ضمن بحوث مقدمة يف كتاب: مناع، هثيم، 
يف كتاب مستقبل حقوق اإلنسان القانون الدويل وغياب املحاسبة، مرجع سابق.
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الرئيس الس�ابق بجرم االشرتاك يف قتل 75 ضحية خطفهم يف حادثة 19 ترشين األول املعروفة 
ت اإلجراءات ضده بس�بب تدهور  »بقافلة املوت«، إال أن حمكمة االس�تئناف يف س�انتياغو علقىّ

صحته )1(.

5 . 2 . 3 عدم كفاية اإلطار القانوين

يتجل عدم كفاية اإلطار القانوين يف جريمة التعذيب، واجلرائم األخرى املش�مولة بالقانون 
ال�دويل بتطبيق القانون املؤقت، الذي يفرض من طرف واحد كالتعليامت العس�كرية األمريكية 
التي س�بقت حرب أفغانستان، وعرفت جرائم احلرب، أو إجراء اإلدارة األمريكية بحق معتقي 

غوانتانامو باعتبارهم خارج التصنيف والتعريف.

وهذا مثال عل رفض أمريكا تطبيق القانون الدويل اإلنس�اين عل معتقل غوانتانامو، فهؤالء 
املعتقلون خيضعون لقرار رئيس الواليات املتحدة الذي اختذه يف 13 نوفمرب 2001م بصفته رئيسًا، 
وقائدًا للقوات املس�لحة، والذي يقيض بتشكيل جلان عس�كرية تطبق قانونًا عسكريًا استثنائيًا، ال 
خيضع ال للقانون الوطني األمريكي، وال للقانون الدويل املعمول به يف حاالت النزاع املس�لح)2(، 
باإلضافة إىل أن مكان خميم غوانتانامو يس�مح بعدم تطبيق القانون الفيدرايل املعمول به من طرف 

القضاء األمريكي، الذي طلبت إليه منظامت حقوق اإلنسان النظر يف األمر)3(.

ومن أوجه عدم كفاية اإلطار القانوين، التي تعد يف احلقيقة بمثابة ذريعة لإلفالت من العقاب:

1 �  ح�رص املس�ئولية اجلنائي�ة الفردية عل الرت�ب األدنى دون األعل، والق�ادة، وبالتايل إفالت 
األشخاص املسئولن من العقاب.

(1) Amnesty International Universal Jurisdiction (2001): The Evolution of the practice of 
universal Jurisdiction, 1 sep., 31 Oct. 2003, p.1719-.

 HYPERLINK "http://web.amensty" http://web.amensty. Org/librabry/index/engior 530042001.
(2) S. Szurek, Le jugement des auteure d›actes de terrorisme: quells Ltribunaux aprs le 11 

september? In Le droit international face au terrorisme , pp.297319-sp.303. 
(3) W. Bourdon. Les detenus francais Guantanamo in Trou noir judiciaire. E. Servido. Delabre. Inter. 

Arma silent Leges in terrorisme victims et responsabilite penale international sp 186 . sp.217218-.
يتن�اول املرج�ع ق�رارات الترشيع�ات الفيدرالي�ة األمريكية التي تعت�رب أنه »فقط من ح�ق املواطن�ن األمريكين، أو 
األجانب الذين هلم صلة بأمريكا كأن يسكنوا فيها مثاًل، أن يرفعوا دعوى أمام املحاكم الفيدرالية لطلب احرتام 

القوانن التي يقرها الدستور األمريكي«.
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2 �  ال تتضمن حماكم بعض الدول التي يعثر فيه عل األش�خاص املش�تبه بمامرس�تهم التعذيب 
أحكامًا تسمح باالختصاص القضائي العاملي حيال جرائم ارتكبت يف بلدان أخرى.

3 �  ال تتوفر يف بعض الدول اآلليات القانونية؛ لتس�ليم املش�تبهن إىل أماكن تس�عى إىل التحقيق 
يف جرائمهم ومقاضاهتم.

4 �  يتع�ذر يف الغال�ب وج�ود آليات فعالة تتيح للضحايا، أو عائالهت�م أن يعوضوا عامىّ حلق هبم 
من تعذيب.

5 �  يغلب يف بعض الدول الضعف، أو الفساد، أو عدم االستقالل للهيئة القضائية. )1(

6 �  املقاومة التي تواجهها اهليئات القضائية من املؤسسات األمنية، وتتخذ تلك املقاومة أشكااًل 
عدة مثل: رفض موظفي قوات األمن حضور جلس�ات املحاكمة، أو تزوير األدلة، ورفض 

الكشف عنها، أو ترهيب القضاة واملحامن والشهود.

7 �  تطب�ق بع�ض الدول مدد تقادم قص�رية، والعقوبات التي حيددها القانون غري كافية بش�كل 
واضح.

8 �  كثري من قضايا التعذيب ال تصل ملرحلة املحاكمة.

�   مل يتواف�ق تعريف جريمة التعذي�ب يف الكثري من الدول مع التعريف املوجود يف االتفاقية 

الدولية ملناهضة التعذيب .

5 . 2 . 4 آليات فعالة للتغلب على اإلفالت من العقاب

لق�د اهتم املجتمع الدويل بجهود مضنية، من قبل األم�م املتحدة، وتعاون املنظامت الدولية 
غ�ري احلكومي�ة عل العمل ع�ل احلدىّ من اإلف�الت من العق�اب، وتكللت تلك اجله�ود بإعداد 
جمموع�ة م�ن اآلليات الدولية، وقرارات املحاكم اإلقليمية، باإلضافة إىل التجريم عل املس�توى 

اإلقليمي، ومقاضاة مرتكبيه بموجب قوانينها املحلية. 

 ) (  انظر : حالة حقوق اإلنسان يف املكسيك )1998م(، جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، الفقرة 323.
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ونعرض هلذه اآلليات بصورة موجزة من خالل اآليت: 

الفرع األول: بدء رسيان مفعول القانون األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية

 تش�كلت املحكم�ة اجلنائية الدولي�ة يف 17 يوليو 1998م، والتي دخلت حي�ز التنفيذ يف بداية 
يوليو/ متوز 2002م مؤلفة من 18 قاضيًا، ومقرها يف الهاي، وهذه املحكمة الدائمة مؤهلة بموجب 

البند اخلامس لنظامها للنظر يف اجلرائم األكثر شناعة، والتي متس املجموعة الدولية بكاملها )1(.

ويعد تش�كيلها حدثًا ذا أبعاد هامة، حيث يكلل جهودًا حثيثة منذ أمد طويل، وإنجاز كبري 
عل صعيد القضاء اجلنائي الدويل. 

فنظامها األسايس الذي اعتمد عل مكتسبات القانون الدويل الذي حددته حمكمتا نورمربغ، 
وطوكي�و، وطورته املحاك�م اجلنائية الدولية املح�ددة يف الزمان، واملكان، هناي�ة القرن العرشين 

خيول الطعن بأية حصانة شخصية أو وظيفية )2(.

ولقد جاء النظام األس�ايس للمحكمة اجلنائية الدولية شاماًل ملبدأ مسئولية القادة والرؤساء 
عن جرائم مرؤوسيهم، سواء تعلق األمر بالتطبيق املبارش هلذا املبدأ، أو تطبيقه غري املبارش. ففيام 
يتعلق بالتطبيق املبارش له، وهي احلالة التي يكون فيها القادة – الرؤساء هم من أصدروا األوامر 
ملرؤوس�يهم بارتكاب أي من اجلرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة، حيث تنص املادة 25 من 
النظام األس�ايس عل أنه » ... يس�أل الش�خص جنائي�ًا، ويكون عرضة للعق�اب عن أي جريمة 
تدخل يف اختصاص املحكمة يف حال قيام الشخص بام يي: األمر أو اإلغراء بارتكاب، أو احلث 

عل ارتكاب جريمَة وقعت بالفعل أو رشع فيها )3(.

�ا في�ام يتعلق بالتطبيق غ�ري املبارش للمب�دأ فهو يتمث�ل يف قيام امل�رؤوس بارتكاب بعض  أمىّ
اجلرائم دون أمر من الرئيس، ولكن بعلمه دون تدخل منه ملنع هذه اجلرائم أو قمعها)4(.

)1( تتعلق بجرائم إبادة مجاعية)مادة 6(، وجرائم ضد اإلنس�انية ترتكب يف إطار هجوم عام، أو متكرر ضد املدنين 
... "" )مادة7(، وجرائم حرب )مادة 8(، وجرائم عدوان)مادة 5 فقرة 1(. 

 )2( املادة 27 من نظام املحكمة اجلنائية الدولية. 
 )3( املادة )25( من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية. 

 )4( انظر: خليل، ضاري، يوس�ف ، باس�يل)2004م(: املحكمة اجلنائية الدولية - هيمنة القانون أم قانون اهليمنة،  
بغ�داد، الع�راق: بيت احلكم�ة، ص 169-170. حجازي، عبدالفت�اح)2004م(: املحكم�ة اجلنائية الدولية، 

د.ط، اإلسكندرية ، مرص: دار الفكر اجلامعي ، ص 182-181.
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وتن�ص امل�ادة 27 من النظام األس�ايس للمحكمة اجلنائية الدولية عل أن�ه » يطبق هذا النظام 
األس�ايس عل مجيع األش�خاص بصورة متس�اوية، دون أي متييز بس�بب الصفة الرسمية، وبوجه 
خاص، فإن الصفة الرس�مية للش�خص، س�واء كان رئيس�ًا لدولة أو حكومة أو عضوًا يف حكومة 
أو برملان، أو ممثاًل منتخبًا، أو موظفًا حكوميًا، ال تعفيه بأي حال من األحوال من املسئولية اجلنائية 
بموجب هذا النظام األس�ايس، كام أهنا ال تشكل يف حد ذاهتا سببًا لتخفيف العقوبة«. وقوهلا بأنه« 
ال حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة، التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء 
كانت يف إطار القانون الوطني، أو الدويل دون ممارسة املحكمة اختصاصها عل هذا الشخص )1(.

وبالت�ايل فق�د جاءت قواعد املحكمة بتنظيم ش�امل، وعل نحو غري مس�بوق عل مس�توى 
قواعد القانون الدويل ملبدأ مسئولية الرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم.

الفرع الثاين: إجياد املحاكم الدولية املؤقتة

أواًل: املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا

يف 1993/5/25م، وبعد صدور القرار رقم 808 )2( من جملس األمن، أصدر هذا األخري 
الق�رار رقم 827 )3(املتعلق بإنش�اء املحكم�ة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغس�الفيا وذلك هبدف 

)1( املادة )27( من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية. 
(2)Security Council Resolution 808. U.N SCOR. 48 Session U.N. Doc. S/Res/808(1993).
(3) Security Council Resolution 827. U.N SCOR. 48 Session U.N. Doc. S/Res/827(1993).
جدير بالذكر أن حق جملس األمن يف إنشاء هذا النوع من املحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة، قد متت منازعته من قبل حمامي 
الدفاع يف القضايا التي نظرهتا هذه املحكمة، حيث اعتربوها غري مرشوعة؛ وذلك ألهنا مل تنشأ بموجب قانون أو 

معاهدة متعددة األطراف حتت رعاية األمم املتحدة، أو تعديل مليثاق األمم املتحدة واضعن يف اعتبارهم ما يي:
عدم وجود سابقة يف تأسيس حماكم دولية بموجب املادة 29 من امليثاق، كام أن اجلمعية العامة مل تتدخل منذ تأسيس 

األمم املتحدة يف إنشاء أي حماكم دولية نائية خاصة. 
إن ميثاق األمم املتحدة مل يعط جملس األمن احلق يف إنشاء هيئات قضائية بموجب سلطات الفصل السابع من امليثاق.
إن جملس األمن مل يقم بإنشاء مثل هذه اهليئة القضائية يف نزاعات سابقة أشد وأعنف من النزاع الذي وقع يف يوغسالفيا 
 .ICTY Decision on the Defense Motion for interlocutory Appeal on Jurisdiction. الس�ابقة 

 Case No. it -94-A72,20 October 1995.p.32
حول هذا املوضوع راجع: د. السيد، مرشد أمحد؛ اهلرمزي ، أمحد غازي )2002م(، القضاء الدويل اجلنائي- دراسة 
حتليلي�ة للمحكم�ة الدولية اجلنائي�ة اخلاصة بيوغس�الفيا مقارنة مع حماك�م نورمربغ وطوكي�و ورواندا ، عامن، 

األردن:املكتبة القانونية ص 24-22.
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مساءلة املتسببن، وحماسبتهم عن اجلرائم ضد اإلنسانية بيوغسالفيا، وجرائم اإلبادة وغريها من 
د هذا القرار األول من نوعه منذ حماكامت  االنتهاكات اخلطرة التي وقعت يف منطقة البلقان، ويعىّ

نورمربغ عام 1945م، وطوكيو عام 1946م عقب احلرب العاملية الثانية.

وعل خالف احلال بالنسبة مليثاق طوكيو، وميثاق نورمربغ، فقد تضمن قانون إنشاء املحكمة 
اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا نصًا رصحيًا يتعلق بمبدأ مسؤولية القادة، والرؤساء عن جرائم 
مرؤوسيهم، حيث تنص املادة 7 )3( عل أن حقيقة كون األفعال املجرمة طبقًا لنظام هذه املحكمة، 
قد تم ارتكاهبا بواس�طة مرؤوس لن يعفي الرئيس من املس�ئولية اجلناية، إذا كان يعلم أو لديه من 
األسباب ما جيعله يعلم أن مرؤوسيه عل وشك ارتكاب مثل هذا الفعل، أو أنه ارتكب هذا الفعل 

وأخفق يف اختاذ اإلجراءات الالزمة، واملناسبة ملنع هذه األفعال أو معاقبة مرتكبها بعد ذلك.

هذا وقد وجهت املحكمة التهمة إىل حوايل 80 شخصًا أطلق رساح 6 منهم، و43 قيد االعتقال، 
و31 ش�خصًا مازال�وا فاري�ن. ولع�لىّ من أهم املتهمن س�لوبودان ميلوس�وفيتش ال�ذي اعتقل يف 
ل للمحاكمة يف 2001/6/29م،  2001/4/1م من قبل السلطات املحلية يف يوغسالفيا، والذي حوىّ
وكان ميلوسوفيتش قد ساهم بعمليات هتجري قرسي للبوسنين املسلمن والبوسنين الكروات من 
مناطق واسعة يف البوسنة واهلرسك. كام أنه هناك مسؤولية عليه بصفته مسؤواًل بشكل أسايس عن 
ارتكاب جرائم من قبل أشخاص كان  عليه بصفته مسئول بشكل أسايس عن ارتكاب جرائم من قبل 
أش�خاص كان عل علم بتوجههم الرتكاب هذه اجلرائم، ومل يامنع يف ذلك، ومل يتخذ أي إجراءات 
حت�ول دون ذلك، وهذه التهم التي وجهت إليه ع�ن اجلرائم التي قد ارتكبت ما بن 1991/8/1م 
يونيه 1992م بالتنس�يق مع جيش يوغس�الفيا الش�عبي، ووحدات الدفاع املحلي�ة، ورشطة وزارة 

الداخلية الرصبية، وقد توىف سلوبودان ميلو سوفيتش يف سجنه يف 2006/3/11م )1(.

ثانيًا: املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا

تأسس�ت املحكم�ة اجلنائي�ة الدولية اخلاصة برواندا بوس�اطة قرار جمل�س األمن رقم 955 
الص�ادر يف 1994/11/8م، بع�د أن وقع�ت جرائم خطرية يف رواندا س�قط فيه�ا آالف القتل 

(1) www.un.org/icty/qlance , date 3/4/2006
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واجلرح�ى، وذلك بس�بب االقتت�ال الداخي بن قبائل اهلوت�و والتوتيس، وهذا م�ا دفع املجتمع 
الدويل إىل إنشاء حمكمة خاصة، ملعاقبة هؤالء املجرمن.

وقد أصدرت املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا أول أحكامها يف ش�هر سبتمرب 1998م ضد 
رئيس وزراء رواندا الس�ابق » كابيندا«، الذي ش�ارك يف ارتكاب العديد من املجازر التي وقعت 
وتم احلكم عليه بالسجن املؤبد، كام تم احلكم عل حمافظ رواندا السابق بعقوبة السجن، وصدر 
يف ش�هر ترشي�ن األول من الس�نة ذاهت�ا احلكم عل جون بول أكايس�وا رئيس بلدي�ة تابا برواندا 

بالسجن املؤبد؛ الهتامه بارتكاب  جرائم دولية. )1( 

ثالثَاً: املحكمة اجلنائية يف سرياليون

أص�در جملس األم�ن قراره رق�م 1315 يف 14 أغس�طس 2000م القايض بإنش�اء حمكمة 
خاصة ملحاكمة جمرمي احلرب يف س�رياليون؛ نتيجة للجرائم البشعة التي ارتكبت يف تلك البالد 
)2(، وش�كل إنش�اء املحكم�ة تطورًا  هام�ًا يف تعزيز س�يادة القانون، وقد ب�دأت املحكمة عملها 

يف 1يولي�ه 2002م، واملحكم�ة اخلاص�ة هي حمكمة خمتلطة نش�أت بموجب اتف�اق بن حكومة 
س�رياليون واألم�م املتحدة، وهي جتمع ب�ن آليات وقوانن دولية ووطني�ة، وموظفن وحمققن، 
وقض�اة، ومدعن عامين دولين، ووطنين، وتقوم املحكمة بمس�اءلة األفراد الذين تقع عليهم 

املسؤولية الكربى عن االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين التي جرت يف سرياليون.

الفرع الثالث: قرارات املحاكم اإلقليمية 

كان أول حكم يف هذا املوضوع هو احلكم الذي أصدرته املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
يف18 ديسمرب 1996م يف قضية أكسوي ضد تركيا. )3( ففي هذه القضية رأت املحكمة:

  )1( القهوجي، عل عبدالقادر)2001م(: القانون الدويل اجلنائي، د.ط، بريوت، لبنان: منشورات احللبي احلقوقية 
، ص 306. 

  (RES/S (2000/1315 قرار جملس األمن رقم 1315يف 2000/8/14م، وثيقة رقم )2( 
 )3( انظر: الربوتوكوالت رقم 3 و5 و 8 التي بدأ نفاذها عل التوايل يف 21 س�بتمرب 1970م، وديس�مرب 1971م، 

 European treaty series Nos. 46 and 118 و1 يناير 1990م
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ظ الرشطة علي�ه يتبن عند إطالق رساحه أن  »أن�ه عندم�ا يكون فرد يف صحة جيدة عند حتفُّ
به إصابات، يصبح لزامًا عل الدولة أن تقدم تعلياًل مقبواًل لسبب اإلصابات، فإن مل تفعل ذلك 

تنشأ بجالء قضية يف إطار املادة الثالثة من االتفاقية«.)1( 

وذهبت املحكمة إىل أن اإلصابات التي حلقت بصاحب الدعوى نش�أت عن تعذيب، وأن 
املادة )3( قد انتهكت. )2(

وقد نظرت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف مسألة رضورة التحقيق يف دعاوي 
انتهاك االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنس�ان، فقررت يف حكمها الصادر يف 29 يوليه 1988م يف 

قضية فيال سكيز رود ريفز ما يي:

» إن الدولة ملزمة بالتحقيق يف كل حالة تنطوي عل انتهاك للحقوق التي حتميها االتفاقية، 
فإذا  ترصفت عل نحو يرتك االنتهاك بال عقاب، وال يرد للضحية بأرسع ما يمكن التمتع الكامل 
هبذه احلقوق، تكون الدولة قد قرصت يف أداء واجبها يف ضامن متتع األشخاص الواقعن ضمن 

واليتها القانونية باملامرسة احلرة، والكاملة هلذه احلقوق«.

ويف احلكم الصادر يف 28 / أكتوبر 1998م يف قضية 15 »استيوف، وآخرون ضد بلغاريا« 
)1997/90م/1086/874(، مض�ت املحكم�ة ش�وطًا أبع�د يف االع�رتاف بالت�زام الدول�ة 
بالتحقيق يف إدعاءات التعذيب، ففي هذه القضية قدم ش�اب من الغجر وعليه كدمات، وأقرت 
املحكم�ة ب�أن » م�دى الكدمات التي أثبته�ا الطبيب الذي فحص الس�يد اس�تيوف يدل عل أن 
إصابت�ه س�واء كان املتس�بب فيها ه�و األب، أو الرشط�ة كانت خطرية إىل حد يكف�ي العتبارها 
إس�اءة معاملة يف نطاق املادة )3( )3(، وخالفًا ملوق�ف اللجنة التي رأت عدم وجود انتهاك للامدة 
)3(، مل تق�ف املحكم�ة عند هذا احلد، بل أضافت إىل ذلك قوهلا بأن الوقائع« تثري ش�بهة معقولة 

يف أن تكون الرشطة هي املتسببة يف هذه اإلصابات)4(

 )1( انظر: املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان )1996م(: تقارير األحكام والقرارات - سادسًا، الفقرة 61.  
 )2( املرجع نفسه، الفقرة 64. 
 )3( املرجع نفسه، الفقرة 95. 
 )4( املرجع نفسه، الفقرة101.
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الفرع الرابع: جتريم التعذيب عىل املستوى الوطني، ومقاضاة مرتكبيه بموجب قوانينها املحلية

تظل أقوى اآلليات للتغلب من اإلفالت من العقوبة هي ما يشرتطه القانون الدويل بصورة 
أساس�ية إىل حد أنه جيب عل كل دولة جتريم التعذيب عل املس�توى الوطني، ومقاضاة مرتكبيه 

بموجب قوانينها املحلية، ويف حماكمها املحلية.

وتتمت�ع أجهزة القانون اجلنائي الوطني بقدر أكرب، وإج�راءات أكثر تطورًا، وموارد أفضل 
مما يتوفر ملحاكم تنفيذ القانون اجلنائي الدويل، وهلذا نجد أن للمسئولية اجلنائية لألفراد التي تنفذ 

بموجب أنظمة القانون الوطني هلا أمهية جوهرية للقضاء عامليًا عل اإلفالت من العقوبة.

فاإلفالت من العقاب مؤرش قوي عل اس�تمرار ممارس�ة التعذيب، ومواجهة اإلفالت من 
العق�اب عنرص رئييس يف اجتثاث التعذي�ب، واملقاضاة النامجة هي أكثر الطرق داللة عل االجتاه 
الس�ليم بتعزيز حكم القانون، وتفعيل دور االتفاقي�ات الدولية واإلقليمية التي حتظر التعذيب، 
وإظه�ار أنه ال أح�د فوق القانون، ويس�هم يف إعاقة تأهيل ضحايا التعذي�ب، وتعويضهم ماديًا 

ومعنويًا، وأخريًا يساعد يف بناء مناخ أخالقي يقوم عل رفع وتأصيل قيم حقوق اإلنسان.

5 . 3 التعذيب في املعتقالت والسجون
يرتب�ط التعذي�ب يف الس�جون واملعتق�الت ارتباط�ًا وثيقًا؛ ألن�ه كثري ما يتع�رض الضحايا 
للتعذي�ب؛ للحص�ول عل معلوم�ات منهم، أو هبدف االنتق�ام منهم ملا قاموا ب�ه من أعامل ضد 
الدولة، أو ملا حيملونه من أفكار ومبادئ ؛ أو بس�بب االعتقاد بخطورهتم عل النظام السيايس يف 
الدولة، لذا كان من أهم التحديات التي تواجه مناهضة التعذيب هي ما يواجه أو تلك الفئة من 

تشويه جسدي ونفيس وخالفه بعيدًا عن أعن الرقابة.
وهذا ما نتطرق إليه من خالل التايل.

5 . 3 . 1  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء. 
5 . 3 . 2  املبادئ الدولية األساسية ملعاملة السجناء.

5 . 3 . 2  مدونة القواعد الدولية لسلوك املوظفن املكلفن بإنفاذ القوانن.

5 . 3 . 4  مبادئ محاية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن.
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5 . 3 . 1  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 

�د القواع�د النموذجي�ة الدنيا)1( أكثر صك�وك األمم املتح�دة تفصياًل، وتنظياًم لش�ؤون   تعىّ
الس�جناء، وقد وافق املجل�س االقتصادي واالجتامع�ي التابع لألمم املتحدة ع�ل هذه القواعد 
يف عام 1957م، وكمتابعة إضافية إلعالن محاية مجيع األش�خاص من التعرض للتعذيب وغريه 
م�ن رضوب املعامل�ة، أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة، وال�ذي اعتمدته اجلمعية 
العامة يف قرارها 3452)د-3(، وطلب املجلس االقتصادي واالجتامعي من جلنة األمم املتحدة 
ملن�ع اجلريمة، ومكافحته�ا أن تدرس تطبيق القواعد النموذجية الدني�ا، وأن تصوغ جمموعة من 
اإلجراءات التنفيذية، فأضافت اللجنة القاعدة )95(، بغية توس�يع نطاق هذه القواعد لتش�مل 
مجيع األش�خاص املتعقلن، أو املسجونن ودون هتمة أو إدانة، وكذلك جمموعة من اإلجراءات 

الرامية إىل التنفيذ الفعال للقواعد.

وبصف�ة عامة، ف�إن الغرض من هذه القواع�د ليس تقديم وصف تفصي�ي لنظام نموذجي 
للس�جون، ب�ل إن كل م�ا حتاوله هو أن حتدد ما يعت�رب عمومًا حري القواع�د، واملبادئ العملية يف 

معاملة املسجونن، وإدارة السجون )2(.

» وتعترب هذه القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة املس�جونن من أقدم الصكوك الدولية، التي 
تتعلق بمعاملة املس�جونن، وقد استخدمت بواسطة املحاكم الوطنية، والدولية، ونالت اعرتافًا 

واسعًا ملا هلا من قيمة، وأثر يف تطوير السياسة، واملامرسة العقابية« )3(.
وق�د نصت القاع�دة )33( من قواعد احل�د األدنى ملعاملة املس�جونن، والتي أقرهتا األمم 
املتح�دة ع�ل أن�ه : » ال جي�وز أب�دًا أن تس�تخدم أدوات تقيي�د احلري�ة، كاألغ�الل والسالس�ل 
واألصفاد، وثياب التكبيل كوس�ائل للعقاب، وباإلضافة إىل ذلك ال جيوز اس�تخدام السالسل، 

)1( انظ�ر: تل�ك القواع�د يف حق�وق اإلنس�ان )1993م(، جمموعة صك�وك دولية، املج�د األول ، األم�م املتحدة، 
 .A.94.xiv-vol.1, part 1 p. 337 :نيويورك، رقم املبيع

 )2( عبدالعزيز، حممد)1998م(: حقوق اإلنسان، ومعايري قواعد األمم املتحدة يف العدالة اجلنائية، جمموعة حقوق 
اإلنسان، ط2 ، بريوت، لبنان: دار العلم للمالين ، ص 271.

 )3( الدلي�ل )1997م( تفعي�ل القواع�د النموذجية الدنيا ملعاملة الس�جناء  � إصدارات املنظم�ة الدولية لإلصالح 
اجلنائي بالتعاون مع معهد حقوق اإلنسان لدى نقابة املحامن يف بريوت � وزارة اخلارجية السويرسية، ص 8.
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أو األصفاد كأدوات لتقييد احلرية«، ووضعت القاعدة املش�ار إليها آنفًا اس�تثناء عل قاعدة عدم 
جواز استخدام أدوات التقييد كاألغالل، والسالسل، واألصفاد، وثياب التكبيل يف حالة ما إذا 
أخفقت الوسائل األخرى يف كبح مجاح السجن؛ ملنعه من إحلاق اإليذاء بنفسه، أو بغريه، أو من 
إحداث خس�ائر مادية. هذا إضافة إىل جواز هذه القيود إذا خيف هرب السجن أثناء فرتة النقل 
فق�ط، ويف حالة وجود دواعي طبية بناء عل أمر الطبيب، وألمهية أدوات  تقييد احلرية، وطريقة 
اس�تخدامها يف احلاالت الرورية، فقد أكدت القاعدة )34( إىل أن » اإلدارة املركزية للسجون 
هي التي جيب أن حتدد نامذج أدوات تقييد احلرية وطريقة استخدامها، وال جيوز استخدامها أبدًا 
مل�دة أطول من املدة الرورية »، واحلقيقة، أن�ه غالبَاً ما حيتاج املوظفون املكلفون بتنفيذ القانون 
إىل أدوات تقييد للس�يطرة عل الس�جناء اخلطرين، أو ملنع الس�جناء من اهلروب أثناء نقلهم من 
مكان إىل آخر، لكن أدوات التقييد كانت دائاًم عرضة إلس�اءة االس�تعامل. وإذا اس�تخدمت عل 
غ�ري الوجه الصحيح يمكن أن تس�بب أمل�ًا، وجروحًا حتى الوفاة، ويمكن الس�تعامهلا أن يكون 

مهينًا، كام يتسم استخدام بعض ِأدوت التقييد، وأساليبه بطبيعته بالقسوة والالإنسانية. )1(
ويالح�ظ أن القاع�دة )31( م�ن قواعد احلد األدنى ملعاملة املس�جونن، قد نصت عل أن« 
العقوبات البدنية، وأية عقوبة قاس�ية، أو ال إنس�انية، أو حاطة من الكرامة حمظورة كلية كعقوبة 
تأديبي�ة«، وإن�ه وإن عربت القاعدة الس�ابقة بقوهلا« العقوب�ة البدنية، وأية عقوبة قاس�ية بام يفيد 
العط�ف واملغاي�رة ب�ن التعبريي�ن، إالىّ أن أقل ما يقال أن واضع�ي هذه القواعد أرادوا املس�اواة 
بينهام يف احلكم. فالعقوبة البدنية عندئذ تتس�اوى، وأية صورة أخرى من العقوبات القاس�ية، أو 

الالإنسانية، أو احلاطة من الكرامة يف احلكم )2(.
وحتظ�ر القاعدة )32( فق�رة )1( من القواع�د الدنيا العقاب باحلبس املنف�رد، أو بتخفيض 
الطعام ما مل يكن الطبيب قد فحص املسجون، وشهد خطيًا بأنه قادر عل حتمل مثل هذه العقوبة.
وع�ل الرغ�م من أن القواعد الدنيا مل حتظر رصاحة احلبس االنف�رادي، إال أهنا اعتربته عقوبة 
غري عادية، واستثنائية، وقد ذكرت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم )20( 

)44( تاريخ 3 أبريل 1992م أن »احلبس االنفرادي طويل األجل« قد ينتهك حظر التعذيب.

(1) Amnesty International – combattre la torture – Manuel pour l› action – op.cit.p.90.
 )2( غنام، حممد غنام، حقوق اإلنسان يف السجون، مرجع سابق،ص 58.



274

ففي قضية الروزا ضد أوروغواي )بالغ رقم 1981/88م( ، قررت جلنة حقوق اإلنسان 
�د طويل األجل، ويعت�رب انتهاكًا حلقوق  أن » الع�زل االنف�رادي ال�ذي يزيد عن ش�هر واحد، يعىّ

السجن يف املعاملة الكريمة. )1(

ك�ام اعت�ربت جلنة حق�وق اإلنس�ان أن أقرص ف�رتة احتجاز متثل خرق�ًا لل�امدة )10( )2( من 
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياس�ية هي فرتة أسبوعن يف دعوى اريثونيان ضد اوزبكستان 
)917/00( ، بين�ام اعتربت اللجنة نفس�ها فرتة حبس انفرادي دامت ثامنية أش�هر بأهنا خطرية، 

بحيث تنتهك املادة )7( من العهد الدويل. )3( 

كام أنه ال جيب فرض احلبس االنفرادي عل أي س�جن لفرتة غري حمددة، وأن ما ينطبق عل 
السجن من حيث رضورة مراعاة حد أدنى للحياة اإلنسانية، جيب أن ينطبق عل الزنزانة الفردية 

مهام كان الغرض منها.

5 . 3 . 2 املبادئ الدولية األساسية ملعاملة السجناء

 تواصلت اجلهود الدولية يف معاملة السجناء، وذلك بإقرار املبادئ الدولية األساسية ملعاملة 
الس�جناء، التي أوىص هبا مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلريمة، ومعاملة املجرمن الذي عقد 

يف هافانا )كوبا( ، يف الفرتة من 28 أغسطس إىل 7 سبتمرب 1990م.

وقد أكدت تلك املبادئ)4(، عل أن يعامل السجناء بام يلزم من االحرتام لكرامتهم اإلنسانية 
باعتباره�م ب�رشًا، وال جيوز التمييز بينهم عل أس�اس العنرص، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو 
الدين، أو الرأي الس�يايس أو غري الس�يايس، أو األصل القومي أو االجتامعي أو الثروة أو املولد 

أو أي وضع آخر. )5(

)1( الدليل: تفعيل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ، مرجع سابق، ص 47.
االحتجاز يف عزلة ملدة 15يوم خرق املادة   )2( انظر: أيضًا أرزواجو جيلبوا ضد أوروغواي)147/83(، حيث يعدىّ

)10( فقرة )1(.
 )3( انظر: شو ضد جامايكا )704/96(.

 XIV-Vol.1, 4( انظ�ر نصوص تلك املبادئ: حقوق اإلنس�ان، جمموعة صكوك دولية، مرجع س�ابق،  رق�م املبيع( 
part 1 A.94. ، ص 365.

 )5( هذا ما أكدته املادة ) 10( من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية.
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وفيام يتعلق بالس�جون، أكدت املبادئ األساس�ية ملعاملة السجناء أن تقوم السجون بتحمل 
مس�ؤولياهتا ع�ن حب�س الس�جناء، ومحاية املجتم�ع م�ن اجلريمة بش�كل يتوافق م�ع األهداف 
االجتامعية األخرى للدولة، ومسؤولياهتا األساسية عن تعزيز رفاء ونامء كل أفراد املجتمع، وأن 

تشجع اجلهود الرامية إىل إلغاء احلبس االنفرادي، أو احلد من استخدامه.

5 . 3 . 3 مدونة القواعد الدولية لسلوك املوظفني املكلفني بإنقاذ القوانني
اعتم�دت اجلمعي�ة العام�ة بقراره�ا رق�م 169/34 لع�ام 1979م مدونة لقواعد س�لوك 
املوظفن بإنفاذ القوانن، وإحالتها للحكومات مع التوصية باستخدامها داخل إطار الترشيعات 
أو املامرس�ات الوطني�ة، بوصفه�ا جمموعة من املب�ادئ الواجب أن يتقيد هب�ا املوظفون املكلفون 

بإنفاذ القوانن.
وقد أكدت املادة الثانية تأصيل املحافظة عل حقوق اإلنس�ان لكل األش�خاص وتوطيدها، 

وكذلك احرتام الكرامة اإلنسانية.
ا املادة اخلامسة من املدونة فنصت عل أنه: »ال جيوز ألي موظف من املوظفن املكلفن بإنفاذ   أمىّ
القوانن أن يقوم بأي عمل من أعامل التعذيب، أو غريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو 
الالإنسانية، أو املهينة، أو أن حيرص عليه، أو أن يتغاىض عنه، كام ال جيوز ألي من املوظفن املكلفن 
بإنفاد القوانن أن يتذرع بأوامر عليا، أو بظروف استثنائية كحالة احلرب، أو التهديد باحلرب، أو إحلاق 
اخلطر باألمن القومي، أو قلقلة االستقرار السيايس الداخي، أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة؛ 

لتربير التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة«.

5 . 3 . 4 مبـادئ محايـة مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من  
                 أشكال االحتجاز أو السجن

تتمثل هذه املبادئ يف جمموعة القواعد التي أقرهتا األمم املتحدة بقرار مجعيتها رقم 173/43 
املؤرخ يف 9 ديسمرب 1988م والتي أورد منها ما يتعلق باإلنسان املسجون وهي:)1(

A.94. 1( انظ�ر: تل�ك املب�ادئ كامل�ة يف حق�وق اإلنس�ان: جمموع�ة صك�وك دولي�ة، مرجع س�ابق، رق�م املبي�ع(
XIV0Vol.1,part 1، ص 367.
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تطبق هذه املبادئ حلامية مجيع األشخاص، الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 
أو السجن.

ُيعام�ل مجيع األش�خاص الذين يتعرضون ألي ش�كل من أش�كال االحتجاز، أو الس�جن 
معاملة إنسانية، وباحرتام لكرامة الشخص اإلنساين األصيلة.

ال جي�وز إخض�اع أي ش�خص يتع�رض ألي ش�كل م�ن  أش�كال االحتج�از، أو الس�جن 
للتعذيب، أو غريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية أو املهينة، وال جيوز 
االحتج�اج ب�أي ظرف كان كمربر للتعذيب، أو غريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، 

أو الالإنسانية، أو املهينة.
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الفصل السادس
تقييم اجلهود الدولية يف جمال حظر التعذيب

6 .1   تقييم نصوص حظر التعذيب يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
6 . 2  تقييم نصوص االتفاقيات الواردة يف القانون الدويل اإلنساين 

6 . 3   تقييم نصوص االتفاقيات اإلقليمية  
6 . 4   تقييم نصوص الترشيعات الوطنية  

6 . 5   تقييم أداء املنظامت، واهليئات الدولية غري احلكومية  
6 . 6  الواقع العميل حلظر التعذيب 
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الفصل السادس
تقييم اجلهود الدولية يف جمال حظر التعذيب

ب�ذل املجتم�ع ال�دويل دوراً كبرياً يف إثبات أّن احلامية من اس�تخدام التعذيب متثل حقًا أساس�يًا 
لإلنسان الذي له قيمة مطلقة، ويرتتب عليه إلزامًا للدولة، عليها أن حترتمه إزاء املجتمع الدويل بأرسه.

ويف ه�ذا الفصل نتن�اول تقييم اجلهود املبذول�ة دوليًا، وإقليميًا، وحمليًا، للحد من ممارس�ة، 
وتفيش ظاهرة التعذيب من خالل املباحث التالية: 

6 .1  تقييم نصوص حظر التعذيب يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان.

6 .2  تقييم نصوص االتفاقيات الواردة يف القانون الدويل اإلنساين.

6 .3  تقييم نصوص االتفاقيات اإلقليمية. 

6 . 4  تقييم نصوص الترشيعات الوطنية. 

6 . 5  تقييم أداء املنظامت، واهليئات الدولية غري احلكومية. 

6 . 6  الواقع العميل حلظر التعذيب.

6 . 1 تقييم نصوص حظر التعذيب في القانون الدولي حلقوق اإلنسان

لقد كان للمجتمع الدويل دور بارز يف محاية حقوق اإلنسان، السيام بعد االنتهاكات اخلطرية 
ع�ر تاريخ البرشي�ة من خالل احلروب، والرصاعات الطويلة، ومتثلت هذه احلامية بس�ن الكثري 
م�ن العهود، واملواثيق، واإلعالنات الدولية واإلقليمية، ملناهضة التعذيب، وتطور هذا االهتامم 
بصياغ�ة االتفاقي�ة الدولية، ملناهضة التعذي�ب والروتوكول االختي�اري لالتفاقية. لذا كان من 

املناسب تسليط الضوء عىل تقييم تلك اجلهود من خالل املطلبني التاليني:

6 . 1 . 1تقييم نصوص املواثيق، والعهود، واإلعالنات التي س�بقت االتفاقية الدولية ملناهضة 

التعذيب.

6 . 1 . 2  تقييم نصوص االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب. 
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ونتناول بيشء من التفصيل كل مطلب عىل النحو التايل: 

6 . 1 . 1 تقييـم نصـوص املواثيق، والعهــود، واإلعالنات التي سبقت  
             االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب

أواًل : االعرتاف العاملي بحظر التعذيب
نال حظر التعذيب وغريه من سائر املعامالت املحظورة اعرتافا عامليًا، تضمنته كل الصكوك 
الدولي�ة، واإلقليمية حلقول اإلنس�ان، وأصبح قاعدة هامة وأساس�ية من قواع�د القانون العريف 
ال�دويل، وص�ريورة االعرتاف بحظر التعذيب معيار قطعي يف القان�ون الدويل العام ، وهو ملزم 

جلميع الدول سواء أكانت أطرافًا يف االتفاقيات التي  تتضمن احلظر أم ال ؟

وألمهي�ة هذا احلظر، فإن كافة الصكوك الدولية تع�رتف بالطبيعة املطلقة، وغري االنتقاصية 
للحظر )1(.

ويستند نظام األمم املتحدة حلامية حقوق اإلنسان إىل ثالث وثائق أساسية، تشكل ما يسمى 
بالرشعة الدولية، وهي :

1 �  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 8491م.

2 �  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف عام 6691م.

3 �  العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف عام 6691م .

»وتّعد هذه الوثائق الثالث األس�اس الذي اش�تقت منه خمتلف األعامل، والوثائق القانونية 
الدولي�ة األخ�رى الصادرة ع�ن األمم املتح�دة، كام أهنا تتضم�ن مبادئ وقواع�د تتعلق بأغلب 

حقوق اإلنسان، إن مل يكن كلها« )2(.

 )1( أقّر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف1 ديسمر 1948م دون معارضته، وأن ثامين دول امتنعت عن التصويت 
ه�ي الكتلة السوفيتية،ويوغس�الفيا، واحت�اد جنوب أفريقيا، وحيت�وى اإلعالن عىل ثالثني م�ادة تغطي احلقوق 
املدنية، والسياسية، واحلقوق االقتصادية، واالجتامعية، والثقافية لإلنسان، كام حتفظت اململكة العربية السعودية 

عىل املواد التي تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية.. 
 )2( أبو الوفا، أمحد: احلامية الدولية حلقوق اإلنس�ان يف إطار منظمة األمم املتحدة، والوكاالت الدولية املتخصصة، 

مرجع سابق، ص 21.
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وقامت األمم املتحدة من خالل الوثائق الدولية، التي أصدرهتا بدور هام وحيوي يف جلب 
االهت�امم؛ الح�رتام حقوق اإلنس�ان، وحرياته األساس�ية، وهو اهلدف األس�ايس واألول الذي 

قامت من أجله األمم املتحدة)1( .

ولذل�ك أك�دت اجلمعي�ة العامة لألمم املتح�دة ع�ىل رضورة التأكيد عىل الس�الم والعدالة 
واحلري�ة؛ م�ن أجل تعزيز احلقوق املتس�اوية لكل الكائن�ات البرشية، حيث ج�اء يف إعالن فيينا 
ال�ذي تبن�اه مؤمتر األمم املتحدة العاملي حلقوق اإلنس�ان ع�ام 1993م أن: »جه�ود نظام األمم 
املتحدة نحو االحرتام العاملي حلقوق اإلنس�ان، واحلريات الفردية، ومراعاهتا للجميع يساهم يف 

االستقرار والرفاهية الرضورية للعالقات السلمية، والودية بني األمم«.)2(

وأس�هم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان يف مادته اخلامس�ة بالدور األكر يف وضع النقاط 
ع�ىل احل�روف، وأهم كلمة فيه ليس�ت احلقوق، وال حتى اإلنس�ان، وإنام ه�ي الرتكيز املتواصل 
ال�ذي يفتت�ح كل فقرة أي: لكل ش�خص، أي كل آدمي أكان ذكرًا أم أنث�ى طفاًل أم كهاًل غنيًا أم 
فقريًا ...الخ ، وهذا يمثل أمهية كبرية يف االنتقال من البلد، أو اإلقليم، أو الدولة إىل البرش مجيعًا. 

وعندما ندقق النظر يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية، والسياس�ية، فإّن احلظر يرد يف 
امل�ادة الس�ابعة التي تنص عىل أنه : »ال جي�وز إخضاع أحد للتعذي�ب، وال للمعاملة، أو العقوبة 

القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة«.

ثانيًا: عدم تقييد حظر التعذيب

تب�ني امل�ادة الرابعة يف الفق�رة الثانية من العهد ال�دويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية، 
أن احلظ�ر يف املادة الس�ابعة غري قاب�ل لالنتقاص، حتى يف أوقات الطوارئ االس�تثنائية، وبالتايل 

فاملادتان 7و4)2( تؤسسان عىل حظر التعذيب حظرًا مطلقًا. 

 )1( الفقرة األوىل من املادة األوىل من امليثاق. 
 )2( انظر: اجلزء 1، رقم 6 من إعالن فيينا الذي تبناه مؤمتر األمم املتحدة، عام 1993م.
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وشّددت جلنة حقوق اإلنسان يف التعليق العام رقم 20 عىل أن : )1(
» ن�ص امل�ادة )7( ال يس�مح بأي تقييد، وتؤك�د اللجنة مرة أخرى أن�ه يف حاالت الطوارئ 
العامة، مثل تلك املشار إليها يف املادة )4( من العهد، ال ُيسمح بأي انتقاص من احلكم الوارد يف 
املادة )7( وجيب أن تبقى أحكامها سارية املفعول، وتالحظ اللجنة - أيضًا- أنه ال جيوز التذرع 

بأي مررات، أو ظروف خمففة كترير النتهاك املادة )7( ألي أسباب كانت. )2(
وم�ن جان�ب آخ�ر، ال خيضع حظ�ر التعذي�ب، وغريه من رضوب س�وء املعامل�ة األخرى 
للمصالح االجتامعية والسياسية األخرى، مهام بدت هذه املصالح قاهرة، وعىل وجه اخلصوص 
فإن أحكام االتفاقية التي نوقش�ت أعاله، توضح بجالء أنه من غري املس�موح به، وفقًا للقانون 
ال�دويل أن ينظ�ر ملصالح األمن القومي عىل حس�اب احل�ق يف التحرر من التعذيب، واألش�كال 

األخرى من سوء املعاملة.

ثالثًا: محايـة العهـد الدويل للحقـوق املدنية، والسياسـية حلقوق أكثر من االتفاقية الدولية  
             ملناهضة التعذيب

جيب أن يكون للش�خص دعوى تس�تند إىل واحد من احلقوق األساس�ية املعنية؛ لكي تعتر 
قضيت�ه مقبول�ة، فمثاًل ال يمكن تقديم دعوى حول خرق ح�ق امللكية بموجب كال االتفاقيتني، 
إذ أن ح�ق امللكية نفس�ه ال حيظى باحلامية يف أي منهام)3(، أم�ا الدعاوى املتعلقة بالتعذيب، وغريه 
م�ن رضوب املعامل�ة، أو العقوب�ة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة، فإهن�ا مطروحة عىل نحو 
واضح يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية، والسياس�ية، واتفاقية مناهضة التعذيب. ولكن 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية، والسياسية حيمي حقوقًا أكثر، لذلك فمن األفضل تقديم 
شكوى للجنة حقوق اإلنسان، )إذا كانت الدولة املعنية طرفًا يف الروتوكول االختياري( ، بداًل 

)1( استبعد حظر التعذيب واملعاملة السيئة بشكل حمدد من األحكام القابلة لالنتقاص. انظر: املادة 4)2( من العهد 
الدويل : اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية، املواد2)2( و 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب واملادة 27)2( من 
االتفاقية األمريكية ملنع، ومعاقبة التعذيب، املادة )3( من إعالن محاية كل األش�خاص من التعرض للتعذيب، 
وغريه من رضوب املعاملة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة، حيظر امليثاق األفريقي حلامية اإلنسان والشعوب 

من التعذيب، وسوء املعاملة يف املادة )15(، ال حيتوي امليثاق األفريقي عىل مادة انتقاص. 
 )2( التعليق العام رقم 20& 3.

 )3( انظر:،عيل سبيل املثال، O.J ضد فنلندا )419/90(.
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م�ن تقديمها للجنة مناهضة التعذيب، إذا كانت مزاعم الش�خص تذه�ب إىل أبعد من موضوع 
التعذيب، واملعاملة القاسية، فتمتد مثاًل إىل موضوعات االعتقال التعسفي أو التمييز.   

رابعًا: االستناد إىل الفرتة الزمنية
جي�وز بموج�ب امل�ادة )1( م�ن الروتوك�ول االختي�اري أن تقدم الش�كاوى ض�د الدول 
األط�راف يف الروتوك�ول االختي�اري فق�ط، وباملثل جيوز أن تقدم الش�كاوى بموج�ب اتفاقية 
مناهضة التعذيب فقط ضد الدول التي أصدرت إقرارًا بموجب املادة )22( من تلك االتفاقية. 

وإحدى تبعات ه�ذه املتطلبات أن االنتهاك جيب أن يتعلق بحادثة وقعت بعد تاريخ حمدد هو:
في�ام يتعلق بالعه�د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية: التاريخ ه�و الذي دخل فيه 
الروتوك�ول االختي�اري حيز التنفيذ يف تل�ك الدولة، والذي يقع بعد ثالثة أش�هر من  مصادقة 

الدولة، أو انضاممها إىل الروتوكول االختياري.
في�ام يتعل�ق باتفاقية مناهضة التعذيب: فالتاريخ هو الذي دخ�ل فيه إعالن املادة )22( حيز 

التنفيذ يف الدولة.
لذلك إذا وقع انتهاك مثل فعل تعذيب قبل التاريخ املعني، فإن أي شكوى بخصوص ذلك 

االنتهاك تعتر غري مقبولة، وهذا يعرف بقاعدة »حكم الفرتة الزمنية«.

خامسًا: االستناد إىل العامل املكاين
تن�ص امل�ادة 2)1( للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية عىل أن الدولة الطرف 
مسئولة عن احرتام، وكفالة حقوق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لألفراد »يف 
إقليمه�ا، والداخلني يف واليتها«، وتس�مح املادة )1( من الروتوك�ول االختياري واملادة )22( 
من اتفاقية مناهضة التعذيب بالسامع لشكاوى األفراد » الذي خيضعون لوالية )الدولة املعنية(.
وجيوز للش�خص أن يتقدم بش�كوى ضد دولة طرف، تتعلق بانتهاكات س�ابقة، حتى لو مل 

يكن ذلك الشخص داخل تلك الدولة وقت تقديم الشكوى)1(.
فإن مصادقة دولة عىل اتفاقية متتد لتش�مل كامل أراضيها بام  يف ذلك مس�تعمراهتا)2(، إال إذا 
ص�در عنه�ا إعالن بغ�ري ذلك، ويوجد مثال لذل�ك يف كووك كوي ضد الرتغ�ال، والتي تتعلق 

 )1( انظر:، عىل سبيل املثال ، قضية جورغي �  دينكا ضد الكامريون )1134/02(.
)2( انظر: اتفاقية فيينا لقانون: االتفاقيات لعام 1969م، املادة 29.
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بتقدي�م طلب التحاق املس�تعمرة الرتغالية الس�ابقة ماكاو بالروتوك�ول االختياري، واعترت 
جلن�ة حقوق اإلنس�ان أن الروتوكول االختي�اري كان قد رسى تطبيقه عىل م�اكاو، حينام كانت 

حتت حكم السلطات الرتغالية موضحة أنه:
»ب�ام أن غرض الروتوك�ول االختياري هو حتقيق إنفاذ أكر للحقوق الواردة يف العهد، فإن 
ع�دم تطبيق�ه يف أي منطقة داخل الوالي�ة القضائية لدولة طرف، ال يمك�ن افرتاضه دون مؤرش 

واضح )حتفظ /إعالن ( لذلك الغرض«)1(.
والروتوكول االختياري ، يف حد ذاته قد رسى عىل ماكاو قبل حتوهلا؛ ألن تكون جزءًا من 

مجهورية الصني الشعبية عام 1999م.
وأي دول�ة طرف ملزم�ة بصورة واضحة باح�رتام، وكفالة احلقوق ال�واردة يف االتفاقية يف 
مجيع املن�اطق التي تق�ع داخل إطار سيادهتا عىل أراضيها، ومتتد التزامات الدولة الطرف � أيضًا 
� إىل األرايض التي تقع حتت سيطرهتا الفعلية، وعىل الدولة أن حترتم حقوق كل األفراد يف »إطار 
الس�لطة أو الس�يطرة الفعلي�ة لتلك الدولة الط�رف، حتى وإن مل تقع داخ�ل أرايض تلك الدولة 
الطرف)2(، فمثاًل، عىل دولة إرسائيل املزعومة االلتزام بموجب اتفاقيات حق�وق اإلنس�ان التي 
ص�ادقت عليها ليس فقط جتاه أولئك الذين يعيشون يف داخلها، وإنام � أيضًا � جتاه الذين يعيشون 
دت جلن�ة مناهضة التعذيب عىل  يف األرايض املحتل�ة يف الضفة الغربية، وقطاع غزة)3(، وقد ش�دّ
ه�ذه القاع�دة يف املالحظات اخلتامية ح�ول الواليات املتحدة يف ع�ام 2006م، فقد أوردت أن 
»اللجن�ة الحظ�ت أن عددًا من أح�كام االتفاقية قد تم إبرازها كأح�كام تطبق عىل أرايض حتت 
الوالي�ة القضائية ل� )الدولة الطرف( )املواد: 2- 5 -13- 16(، وكّررت اللجنة رأهيا الس�ابق 
بأن هذا يش�مل كل املناطق التي تقع حتت الس�يطرة الفعلية باألمر الواقع للدولة الطرف أيا كان 

نوع السلطات، عسكرية، أو مدنية، والتي متارس هبا هذه السيطرة« )4( 

)1( كووك كوي ضد الرتغال  )925/00( & 6.3.
 )2( التعليق العام 31، 10&.

  CCPR/CO/78/ISR & 11 3( املالحظات اخلتامية حول إرسائيل، )2003( وثيقة األمم املتحدة( 
 CAT/C/USA/CO/2 & 15  4( املالحظ�ات اخلتامي�ة ح�ول الواليات املتح�دة، )2006( وثيق�ة األمم املتح�دة(
ينظر: أيضًا املالحظات اخلتامية للجنة حقوق اإلنسان حول الواليات املتحدة 2006م وثيقه األمم املتحدة 10 

 CCPR/C/USA/co/3  &
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لذلك، وعىل س�بيل املثال تعتر الواليات املتحدة مس�ئولة ع�ن أي أعامل تعذيب حتدث يف 
معتقله�ا يف خليج جوانتانامو يف كوبا، وغريه من املعتقالت األخرى يف العراق وأفغانس�تان)1(، 
وأضافت جلنة مناهضة التعذيب أن النشاطات االستخباراتية عىل الرغم من طبيعتها، أو موقعها 

هي أعامل لدولة الطرف املنخرطة كاماًل يف املسئولية الدولية)2(.

واعترت جلنة حقوق  اإلنس�ان أن: الدولة الطرف مس�ئولة عن أولئك املوجودين يف إطار 
الس�لطة، أو الس�يطرة الفعلي�ة لق�وات دولة ط�رف تترصف خ�ارج أراضيها، بغ�ض النظر عن 
الظروف التي تم فيها حتقيق مثل هذه السلطة، أو السيطرة الفعلية، مثل قوات تشكل فرقة وطنية 

لدولة طرف خصصت لعملية حفظ سالم دولية، أو عملية تعزيز سالم دولية)3(.

ويف ه�ذا املضامر، فإن جلنة حقوق اإلنس�ان ق�د عّرت عن قلقها فيام يتعلق بس�لوك اجلنود 
البلجيكي�ني يف الصومال، وس�لوك اجلن�ود اهلولنديني خ�الل األحداث التي أحاطت بس�قوط 

رسيرينيتسا يف البوسنة واهلرسك)4(.

سادسًا : االستناد إىل شخص بعينه

تعتر الدولة الطرف عمومًا مسئولة عن أفعال عمالئها، وهذا يرسي حتى إذا ارتكبه عميل 
تع�دى حدود س�لطة أو عىص تنفيذ األوام�ر)5(، فمثال: وجدت جلنة حقوق اإلنس�ان أن الدولة 
الط�رف مس�ئولة عن » ح�االت اختف�اء » ارتكبها عريف اختط�ف الضحية، وذل�ك يف دعوى  
سارما ضد رسيالنكا، بالرغم من جدال الدولة بأن العريف جتاوز حدود سلطته، وترصف دون 

علم رؤسائه من الضباط)6(.

)1( انظ�ر: خلي�ج جوانتانامو، املالحظ�ات اخلتامية حول الوالي�ات املتحدة، )2006( وثيقة األم�م املتحدة 22 & 
CAT/C/USA/CO/2 وانظر: أيضًا املالحظات اخلتامية حول الواليات املتحدة )2004(، وثيقة األمم املتحدة 

 .,3/CAT/C/USA/ 33 & 5-3
.,CAT/C/USA/CO/2  &17 2( املالحظات اخلتامية حول الواليات املتحدة )2006(، وثيقة األمم املتحدة( 

 )3( التعليق العام رقم 31  & 10.
 CCPR/C/79/ 99& 14 4( انظ�ر: ع�ىل التوايل، املالحظات اخلتامية حول بلجيكا )1998( ، وثيقة األمم املتحدة( 

 .,CCPR/CO/72/NET &  8 واملالحظات اخلتامية حول هولندا )2001( ، وثيقة األمم املتحدة ،  Add
 )5( ينظر: مس�ودة املواد حول مس�ئولية الدولة ع�ن األعامل اخلاطئة عامليًا، والذي تبنت�ه مفوضية القانون الدول يف 

جلستها الثالثة واخلمسني )2001م( وثيق�ة األم�م املتحدة A/CN4L. 602/ Rev.1 املادة )7(.
.)9-950K & 2/00( سارما ضد رسيالنكا )6(
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وفوق ذلك، فإنه جيب عىل الدول األطراف ، بموجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياس�ية أن تتخ�ذ خط�وات معقولة ملنع الكيانات اخلاصة ) س�واء كانت أش�خاصًا طبيعيني 
أو اعتباري�ني مث�ل ال�رشكات( من اإلس�اءة حلقوق اآلخرين ال�واردة يف العه�د يف إطار واليتها 

القضائية، فمثاُل أوضحت جلنة حقوق اإلنسان أنه:

»م�ن الواض�ح يف امل�ادة )7( أن عىل الدول األعض�اء أن تتخذ إج�راءات إجيابية لكفالة أال 
يوقع مواطنون أو كيانات تعذيبًا، أو معاملة، أو عقوبة قاسية، أو ال إنسانية أو مهينة عىل آخرين 

حتت سلطتهم«.

ويمك�ن أن ُيع�د العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية السياس�ية أوس�ع م�ن اتفاقية مناهضة 
التعذي�ب يف هذا املض�امر؛ إذ أن اتفاقية مناهضة التعذيب تقترص بوض�وح عىل  أعامل يلحقها، أو 
حيرض عليها، أو يوافق عليها، أو يسكت عنها موظف رسمي، وليس من املؤكد ما إذا كان الفشل 
يف اختاذ خطوات معقولة ملنع األعامل اخلاصة بالتعذيب تشكل »سكوتا »، لذلك يبدو من املعقول 
الس�عي لتقديم ش�كوى فردية بموجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية بداًل من 

اتفاقية مناهضة التعذيب يف هذا اخلصوص، إذا كان الطريقان مفتوحني لشكوى مستقبلية.

سابعًا: استنفاذ طرق االنتصاف املحلية

تنص املادة 5) 2( )ب( من الروتوكول االختياري عىل أنه :

»ال جي�وز للجن�ة أن تنظر يف أية رس�الة من أي فرد، إال بعد التأكد م�ن كون الفرد املعني قد 
استنفذ مجيع طرق التظلم املحلية املتاحة، وال تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت التي تستغرق فيها 

إجراءات التظلم مددًا تتجاوز احلدود املعقولة«.

ويوجد مطلب قبول مش�ابه يف املادة )2()5(22 من اتفاقي�ة مناهضة التعذيب، وذلك بأنه 
ليس عىل الش�خص أن يس�تنفد وس�ائل االنتصاف يف حالة عدم احتامل إنصاف الشخص الذي 
وقع ضحية النتهاك هذه االتفاقية عىل نحو فعال، لذلك فمن أجل أن حتظى شكوى بالنظر من 
االتفاقيتني جيب إظهار أن صاحب الشكوى قد حاول بصورة حقيقية استخدام .. كل الوسائل 

املتاحة والفعّالة، داخل الدولة املعنية للحصول عىل انتصاف خلرق حقه.



286

ثامنًا: عدم تقديم شكوى يف الوقت نفسه هليئة عاملية أخرى

تن�ص امل�ادة )5( 2 )أ( من الروتوكول االختي�اري للعهد الدويل اخل�اص باحلقوق املدنية 
والسياسية عىل أنه: »ال تنظر اللجنة يف أي رسالة من أي فرد إاّل بعد التأكد من عدم كون املسألة 
ذاهتا حمل دراس�ة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدويل، أو التس�وية الدولية«، 
وبالتايل فإن جلنة حقوق اإلنس�ان ال تنظر يف ش�كاوي هي ذاهتا حمل دراسة يف الوقت نفسه ، من 
قبل هيئة دولية معينة، فمثاًل يف رايت ضد جامايكا)1(، كان قد ُوجد سلفًا انتهاك حلقوق صاحب 
الش�كوى بموجب اتفاقية الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، ومع ذلك استطاع الشاكي أن يأيت 

بنفس الشكوى، ويعرضها أمام جلنة حقوق اإلنسان.

وإذا ُاعترت ش�كوى غري مقبولة بموجب املادة 5)2( )أ( ، فإن صاحب الشكوى يستطيع 
أن يعيد تقديمها بمجرد أن يكون النظر فيها بواسطة اهليئة الدولية األخرى قد انتهى.   

6 . 1 . 2 تقييم نصوص االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب

أواًل: رؤية أولية إلعداد وصياغة االتفاقية:

1�  تتأل�ف اتفاقي�ة مناهضة التعذيب م�ن ثالث وثالثني مادة، عرّفت فيه�ا املقصود بالتعذيب، 
وألزمت الدول األطراف باختاذ إجراءات ترشيعية، أو إدارية، أو قضائية فّعالة، وأية إج�راءات 
أخ�رى ملنع أعامل التعذيب يف أي إقلي�م خيضع الختصاصها القضائي، وأكدت  � أيضًا � عىل 
عدم جواز التذرع بأية ظروف اس�تثنائية أيا كانت كمرر للتعذيب، وأيضًا عدم جواز التذرع 
باألوامر الصادرة عن موظفني أعىل مرتبة، أو عن سلطة عامة كمرر للتعذيب )2(، واحلقيقة إن 
هذه االتفاقية قد شكلت نظامًا قانونيًا متكاماًل هيدف إىل حتريم التعذيب، وغريه من رضوب 
س�وء املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة، وتضمنت عنرصين أساس�يني 
مهمني، وجديدين يف الوقت نفسه؛ هبدف ضامن حتقيق اهلدف من االتفاقية، وأصبح باإلمكان 
مالحق�ة مرتكبي األفعال املحرمة بموجب االتفاقية أين�ام وجدوا يف أرايض الدول األطراف، 

)1( رايت ضد جامايكا )349-89( .
 )2( املادة )2( من اتفاقية مناهضة التعذيب.
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فاالتفاقية تنص عىل إمكانية حماكمة املدعى عليهم بارتكاب أعامل التعذيب يف أي دولة طرف، 
أو تسليمهم ملحاكمتهم يف الدول الطرف التي ارتكبوا فيها اجلرائم، والعنرص الثاين أن االتفاقية 
احت�وت عىل إمكانية إجراء حتقيق دويل عندما تكون هناك معلومات موثوقة تش�ري إىل وجود 
ممارسة منتظمة يف أرايض دولة طرف، ويشمل التحقيق زيارات من جلنة مناهضة التعذيب إىل 

أرايض الدولة الطرف املعنية وبموافقتها )1(.

2 �  إن قراءة متفحصة لتعريف االتفاقية، ومراجعة مدققة جلملة النقاش�ات التي أوصلت إليها 
تقودنا إىل رضورة جتاوز املفهوم السطحي، واالختزايل هلذه الكلمة إىل مفهوم شامل ومتعدد 
امليادين، فالتخلص من التعذيب ال ينحرص يف منعه القانوين، كام ال يمكن اختزاله بمامرسات 
أجه�زة األمن، فالتعذيب ال يش�مل اآلالم اجلس�دية، وإنام العقلية والنفس�ية، وترتك آثارها 

السلبية بشكل مبارش، وغري مبارش عىل الفرد واملجتمع والدولة )2(.

3 �  ختاط�ب االتفاقي�ة الدولية ملناهضة التعذيب الدولة، وليس املؤسس�ات أو األفراد، فتحريم 
التعذيب هو إلزام قانوين يقع عىل عاتق الدولة الطرف يف االتفاقية.

4 �  التقيد باملبادئ وقواعد الس�لوك، لعله من أهم األس�باب التي جتعل الدول تلتزم باالتفاقية 
هو ما يعرف باملبادئ أو قواعد الس�لوك ، فالدول تتبنى قواعد الس�لوك ملالءمتها من ناحية؛ 
وألهن�ا حتص�ل عىل مكافآت من أجل تبنيها من ناحية أخرى )مث�ل أن تقدم دول أخرى، أو 
منظامت غري حكومية بمكافأة الدول املعنية من خالل االس�تثامر فيها، التجارة، واملعونات،  

والعالقات السياسية اإلجيابية()3(.

ثانيًا: احلظر املطلق للتعذيب:

1 �  تم تضمني الطبيعة املطلقة حلظر التعذيب يف  اتفاقية حظر التعذيب فاملادة )2(2 من االتفاقية 
تبني أنه: »ال جيوز التذرع بأية ظروف اس�تثنائية أيًا كانت، س�واء أكانت هذه الظروف حالة 

 )1( رخا، طارق عزت، مرجع سابق، ص 353.
 )2( داغ�ر، فيولي�ت )د.ت(: العن�ف يف املجتمع�ات العربية: آليات تكوين�ه وإعادة إنتاجه، اللجن�ة العربية حلقوق 

اإلنسان، املجلس العاملي إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، ص45. 
(3)Goolliffe, Jay & Hawkins, Darrem  G,(2006) " Explaining Commitnent: States And Convention 

Against Torture" The Journal Palihis, Vol-68.No.2.Hay 2006. P.P358371-.
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حرب أم هتديدًا باحلرب أو عدم اس�تقرار س�يايس داخيل، أو أية حالة من حاالت الطوارئ 
العام�ة األخرى كم�رر للتعذيب«. فمجال تطبيق االتفاقية واس�ع، إذ ال يمكن ألي ظرف 

استثنائي أن يشكل عذرًا للتعذيب، كام ال تشكل األوامر العليًا عذرًا للتعذيب.

2 �  إن طرد أو )رد( أي فرد  إىل مكان توجد فيه أس�باب حقيقية لالعتقاد بأنه س�يواجه فيه خطر 
التعذيب هو أمر حمظور بمقتىض املعاهدات الدولية، والقانون العريف الدويل. والطرد أو )الرد( 
وال جيوز ألي دولة أن تطرد أي شخص،أو أن تعيده )أن ترده( ، أو أن تسلمه إىل دولة أخرى، 

إذا توفرت لدهيا أسباب حقيقية تدعو لالعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب.

واعرتف الفقه القانوين للجنة حقوق اإلنسان، وغريها من هيئات حقوق اإلنسان الدولية بقاعدة 
ع�دم الرد)عدم اإلعادة( بوصفها تش�كل جزءًاً أصياًل من احلظ�ر العام، واملطلق للتعذيب، 
وغريه من رضوب سوء املعاملة)1(. وقد الحظ املقرر  اخلاص للتعذيب)2(، وعدد من خراء 
حقوق اإلنس�ان، ومن املعلقني القانونيني)3(، عىل نح�و خ�اص بالطبيع�ة العرفية لعدم الرد 
)أو اإلعادة( ، وأكدوا أن حظر عدم الرد بموجب القانون العريف الدويل، يش�رتك مع احلظر 

يف طبيعته كقاعدة قطعية، ويف طبيعة رسيانه عىل اجلميع.

3 �  حتظر القاع�دة االستثنائي�ة عدم استخدام األدلة التي تنتزع حتت التعذيب، التي تعتر � أيضًا 
� جزءًا أصياًل من احلظر املطلق للتعذيب، وقد تم تضمينها يف املادة )15( من اتفاقية مناهضة 
التعذيب، والتي تنص عىل أن : » تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه 
تم اإلدالء هبا نتيجة التعذيب كدليل عىل أيه إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد ش�خص متهم 

بارتكاب التعذيب كدليل عىل اإلدالء هبذه األقوال«.
)1( التعليق العام رقم 9&20 تشيتات نج ضد كندا ) )469/91( 16.4، لويز يدو ضد تركيا، رقم 14318/98، 
املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان 18 ديس�مر 1996م(، س�ورينج ضد اململكة املتحدة رقم 88/14038 
املحكم�ة األوروبي�ة حلق�ول اإلنس�ان )7يولي�و 1989م(، تش�اهال ض�د اململك�ة املتحدة، رق�م 9322414 
املحكم�ة األوروبي�ة حلقوق اإلنس�ان )15 نوفم�ر 1996م( ، املفوضية األفريقية مودايس ضد بتس�وانا، بالغ 

.(AHG/229XXXVII&91)93/97
 )2( املقرر اخلاص ملناهضة التعذيب، وغريه من رضوب سوء املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الال إنسانية أو املهينة، 
التقري�ر املؤق�ت املقدم للجمعية العمومية)2004م(، وثيقة حقوق اإلنس�ان A &34/59/ 324, ينظر: أيضًا 

..316/60/A  التقرير املؤقت املقدم للجمعية العمومية، )2005(وثيقة  األمم املتحدة
 (3) E. Lauter Pacht and D. Bethlehem 2001 && 196 - 216.    
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ومل تقم حتى اليوم أي دولة طرف يف اتفاقية مكافحة التعذيب بتقديم حتفظ عىل املادة )15( ، مما 
يعكس قبواًل عامًا للقاعدة االس�تثنائية ملرتبتها كقاعدة من قواعد القانون العريف الدويل)1(. 
وقد اس�تنتجت جلنة حقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب أن القاعدة االستثنائية تشكل 

جزءًا من احلظر العام، واملطلق للتعذيب)2(.

لذل�ك فإن االلتزام�ات التي عرضت أعاله تنش�ئ اهتامم�ًا عامليًا، وموقف�ًا مناهضًا ألعامل 
التعذيب، وغريه من رضوب س�وء املعاملة، ومن أولئك الذين يرتكبوهنا مدعمة جبهة موحدة 
ض�د التعذي�ب، وعىل هذه اخللفية تش�كل آليات الش�كاوي الفردي�ة للهيئات املنش�أة بموجب 
معاه�دات األم�م املتحدة أداة قوي�ة للتعزيز الدويل هلذا احلق املعرتف ب�ه عامليًا يف األوضاع التي 

يفشل فيها القانون املحيل، أو املحاكم املحلية يف التأثري يف ذلك.

ومن املناسب يف حالة طرد أو إعادة شخص لدولة ربام يتعرض للتعذيب اإلشارة إىل اآليت.

أ  ـ عبء اإلثبات:

إن ع�بء اإلثب�ات للتأكد من وج�ود خرق للامدة )3( ، يقع مس�ئوليته، يف املقام األول عىل 
الشاكي)3(، وجيب أن يتعدى حظر التعذيب يف الدولة املتلقية » جمرد النظرية أو االشتباه، » لكن 
امل�رء حيت�اج ليثب�ت أن التعذي�ب » حمتمل بص�ورة عالية« )4(، وجي�ب  � أيضًا � إثب�ات أن »خطر 
التع�رض للتعذي�ب يع�د خطرًا » ش�خصيًا وقائ�اًم« )5(، فمث�اُل يف A.D. ضد هولندا ق�دم املبعد 
املحتم�ل معلوم�ات تتعل�ق بمالحق�ات، وعملي�ات تعذيب، تع�رض هلا يف الس�ابق عىل أيدي 
حكومة س�ريالنكية س�ابقة؛ وألن دع�واه مل تتعلق بس�لوك احلكومة احلالية، فإن دع�واه املتعلقة 

.http: //www.unhchr.ch/tbs/docnst/statusfrest? Open Frameset )1(
 )2( التعلي�ق الع�ام رق�م P.E   12  & 20 ض�د فرنس�ا ) اتفاقية مناهضة التعذي�ب G. K. 16.3 & 01 / 193 ضد 
سويرسا، ) اتفاقية مناهضة التعذيب)219/02( ، .6.10  ينظر: أيضًا تقرير " املقرر اخلاص ملناهضة التعذيب 
)2006( وثيقة األمم املتحدة A/259/61التي تناقش مغزى املادة )15( من اتفاقية مناهضة التعذيب، معرة 
عن القلق بأن »احلظر املطلق الس�تخدام األدلة التي تنزع حتت التعذيب صار مؤخرًا موضع ش�كوك، وبش�كل 

ملحوظ يف إطار الكفاح العاملي ضد اإلرهاب«ص 10.
 )3( التعليق العام رقم 1 )اتفاقية مناهضة التعذيب( && 4-5.

 )4( التعليق العام قم 1 ) اتفاقية مناهضة التعذيب( & 6.
 )5( التعليق العام رقم 1)اتفاقية مناهضة التعذيب(&7.
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باملادة )3( قد فشلت)1( كام أن مرور فرتات زمنية طويلة، قد يعني � أيضًا � أن التهديد بالتعذيب 
مل يعد » ماثاًل«)2(، ويف S.S.S ضد كندا فش�ل الش�اكي يف إثبات أنه واجه التعذيب بعد عودته من 
اهلند، وحتى لو واجه خطرًا حقيقيًا بالتعذيب يف منطقة البنجاب، األمر الذي ش�ككت فيه جلنة 
مناهض�ة التعذي�ب، فإن»اللجنة مل تعتر أنه لن يكون يف مقدوره أن يعيش حياة ال يتهددها خطر 

التعذيب يف أجزاء أخرى من اهلند«)3(.
وعندما يقدم شاكي مستوى معني من التفاصيل، واملعلومات جيوز يف تلك احلال، أن ينتقل 
عبء اإلثبات إىل الدولة الطرف، ويف A.S ضد السويد كانت السيدة املتوقعة ختاف من التعرض 

للرجم باحلجارة حتى املوت بسبب الزنا بعد إعادهتا قرسًا إىل إيران. وكانت قد:
قدم�ت تفاصي�ل كافية تتعل�ق بزواج املتع�ة) الذي زعمت أهن�ا أجرت علي�ه( ، وباعتقال 
مزع�وم مثل أش�خاص ومواقعهم، والتاري�خ، والعناوين، واس�م مركز الرشط�ة ... الخ. التي 
يمكن التحقق منها، وقد أمكن ذلك إىل حد ما بواس�طة س�لطات اهلجرة الس�ويدية، مما أدى إىل 

حتويل عبء اإلثبات عنها)4(.
وقد قدمت -أيضًا- أدلة عىل الوضع السيئ حلقوق اإلنسان للنساء الاليت يف وضعها يف إيران، 
ووجدت جلنة مناهضة التعذيب أن فشل الدولة الطرف يف إجراء حتريات كافية، ومالحقة األدلة 
الت�ي  تقدم�ت هبا صاحبة الش�كوى، هي التي ق�ادت الدولة الطرف؛ العتبار الزعم بال أس�اس، 
وليس ضعف األدلة التي تقدمت هبا صاحبة الشكوى، وبالتايل فإن جلنة مناهضة التعذيب وجدت 

الشاكية ق�د أثبتت أن إبع�ادها املتوق�ع إىل إيران سيمثل خرقًا للامدة )3(.

ب ـ ظروف الدولة املتلقية

يالح�ظ يف امل�ادة 3)2( بأن جلنة مناهض�ة التعذيب تأخذ يف اعتبارها، عن�د النظر يف قضايا 
املادة )3( » وجود نمط ثابت من االنتهاكات الفادحة، أو الصارخة، أو اجلامعية حلقوق اإلنسان 
)1( انظ�ر: أيض�ًا، S.S. ض�د هولن�دا ) اتفاقية مناهض�ة التعذي�ب )S.A ،191/01. ضد الس�ويد ) اتفاقي�ة مناهضة 

التعذيب)M.A.M ، 243/04 ضد السويد )اتفاقية مناهضة التعذيب )196/02. 
 )2( انظ�ر: H.A.D ض�د س�ويرسا )اتفاقية مناهض�ة التعذي�ب 216/699( ، A.J ضد س�ويرسا )اتفاقية مناهضة 

التعذيب 182/10(.
 )3( S.S.S ضد كندا ) اتفاقية مناهضة التعذيب )245/04&8.5.

 )4( A.S ضد السويد )اتفاقية مناهضة التعذيب )149/99، 8.6&.



291

يف الدولة املعنية«. ومن أجل حتديد وضع حقوق اإلنس�ان يف الدولة تقوم اللجنة بدراسة تقارير 
هيئ�ات حقوق اإلنس�ان املحلية، والدولي�ة، وتقارير املنظامت غري احلكومي�ة. فمثاًل يف A.S ضد 
الس�ويد ختوفت املبعدة املتوقعة من إعادهتا إىل إيران، حيث حتّججت بأهنا ستواجه اإلعدام رمجًا 
باحلجارة. وقد طالعت اللجنة تقارير األمم املتحدة، وتقارير املنظامت غري احلكومية، التي أكدت 
أن الرج�م يت�م عموم�ًا كعقوبة للزنا يف إي�ران. ويف هذه القضية قادت األدل�ة املتعلقة بالظروف 
العامة املحيطة بإيران باإلضافة لش�هادة الش�اكية عن املخاطر الشخصية التي ستتعرض هلا، وأن 

اإلبعاد إىل إيران سينتهك املادة )3(.

ج ـ اخلطر الشخيص

ال يكفي إثبات أن للدولة املتلقية س�جل يسء بالنس�بة حلقوق اإلنسان، إذ ينبغي عىل املرء � 
أيضًا � أن يثبت أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إىل تلك الدولة، وعندما ال يقدم 
الش�اكي أي أدلة عىل إس�اءة معاملة، أو تعذيب ش�خيص، ويعتمد بش�كل كامل عىل معلومات 
تتعل�ق بالوضع الع�ام يف تلك الدولة، فإنه م�ن غري املرّجح أن تعثر جلن�ة مناهضة التعذيب عىل 
خ�رق لل�امدة )3(، وه�ذا يصح مثاًل حتى يف حالة أن يكون الش�خص املعن�ي عضوًا يف جمموعة 
أثني�ة تواج�ه اضطهادًا روتيني�ًا يف تلك الدولة، وجيب عىل الفرد أن يظهر أنه ش�خصيًا كعضو يف 

جمموعة أثنية يواجه اخلطر)1(.
ويعمل اش�رتاط اخلطر الشخيص  يف االجتاه املعاكس � أيضًا �، بمعنى أن املادة )3( جيب أن 
حتمي ش�خصًا من أن يعاد إىل دولة، حيث إنه زعم عدم وجود انتهاك حلقوق  اإلنس�ان فيها إال 

أنه شخصيًا  سيكون يف خطر)2(.
وإلثبات أن وضعًا ما يمثل خطرًا، جيب فحص رواية الشاكي حول تارخيه الشخيص السابق 
اخلص بتعذيبه، أو إساءة معاملته يف الدول املتلقية. وقد اعرتفت جلنة مناهضة التعذيب بأن هذه 
الروايات حتتوي أحيانًا أش�كااًل من عدم االتس�اق، أو عدم الدقة عىل نحو ما : » ال تتوقع الدقة 
الكامل�ة م�ن ضحايا التعذيب إال نادرًا)3(. وتنظر جلنة مناهضة التعذيب، وتعلق أمهية عىل رشح 

)1( Z.Z ضد كندا ) اتفاقية مناهضة التعذيب )123/98& 8.4).
 )2( A.S ضد السويد )اتفاقية مناهضة التعذيب)149/99& 8.3(. 
 )3( تاال ضد السويد ) اتفاقية مناهضة التعذيب (43/95 & 10.3)
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عدم االتس�اق املقدم من صاحب الش�كوى)1(، ولكن بينام تعرتف اللجنة للتعذيب باألثر الذي 
ق�د يكون للتعذيب عىل دقة ش�هادة الضحية، فإهنا تش�رتط إثبات مزاعم التعذيب الس�ابق عىل 
نح�و ما، وال حتصل الش�كاوى ع�ىل تعزيز إذا كانت القص�ة املزعومة للضحي�ة تفتقر للجدارِة، 
ويف H.K.H ضد الس�ويد ) اتفاقية مناهضة التعذيب )204/02 مثاًل ، قدم الش�خص املزعوم 
معلومات غري متسقة إىل الدولة الطرف، وزعم فيام بعد أن هذا حدث بسبب تأثريات التعذيب، 
ومل يك�ن قد ألصق حاالت عدم االتس�اق يف ش�هادة بالتعذيب، إال حني واجه جملس اس�تئناف 
األجان�ب، كام أنه فش�ل يف تقديم أي تفاصيل ع�ن التعذيب املزعوم اإلج�راءات املحلية، أو يف 
م�ا قدم�ه إىل جلنة مناهضة التعذيب، وفوق  ذلك فإن جلنة مناهضة التعذيب الحظت أن املزاعم 
حتتوى عىل الكثري من أش�كال عدم االتس�اق األخرى، التي ظلت بال تفس�ري ، كام ألقت اللجنة 
بظالل من الش�كوك عىل جدارة الضحية املزعوم. وقد وجدت اللجنة بش�كل واٍف ، أن الزعم 

املستند إىل املادة )3( ال يوجد له أساس)2(. 

ول�كل صاحب دعوى احلق يف أن يتم النظر بعني االعتبار لظروفه، وال تس�تطيع الدول أن 
تنف�ي أوتوماتيكيا دعاوي بع�ض » الفئات« من الناس، فمثاًل ال تس�تطيع الدول وضع قائمة ملا 
يف�رتض بأهنا دول منش�أ آمنه للتعذيب، وق�د وجدت كل من جلنة مناهض�ة التعذيب)3(، وجلنة 
حقوق اإلنس�ان)4(، أن هذه العملية ال تؤدي غرض املادة )3( من اتفاقية مناهضة التعذيب، أو 
املادة)7( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية، والسياس�ية، لذلك فإن أي عملية تؤثر س�لبًا 

يف إعطاء االعتبار حلقوق الفرد، ومنحه محاية من التعذيب تعتر غري مقبولة.

د ـ قرارات املحاكم املحلية

إن كل قضايا املادة )3( تقريبًا ، يتم اس�تئنافها عىل املس�توى املحيل،ويف العديد من احلاالت 
تق�ىض املحاك�م املحلية اس�تنادًا إىل احلقائق أن املبع�د املتوقع ال يواجه خط�ر التعذيب يف الدولة 

 )1( أمحد كاروي ضد السويد/ اتفاقية مناهضة التعذيب )185/01.
 )2( انظر: أيضًا، عىل س�بيل املثال،، S.U.A ضد الس�ويد اتفاقية مناهضة التعذيب )223/02؛ A.K ضد اسرتاليا 

) اتفاقية مناهضة التعذيب )148/99( ؛ زاري ضد السويد ) 256/04(.
62&144/A/51 3( املالحظات اخلتامية التفاقية مناهضة التعذيب حول فنلندا ،)1997( وثيقة األمم املتحدة( 

CCpR/C/77/EST&13 4( املالحظات اخلتامية حول استوينا) 2003( وثيقة األمم املتحدة( 
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املتلقي�ة)1(، ويف مث�ل ه�ذه الظ�روف تك�ون جلنة مناهض�ة التعذي�ب معارضة لنق�ض مثل هذه 
النتائ�ج)2(، وبالطب�ع يمن�ح وزنًا كبريًا يف ممارس�ة الوالية القضائي�ة للجنة، وفقًا لل�امدة )3( من 

االتفاقية، للنتائج املستخلصة من احلقائق، التي تقدمت هبا أجهزة الدولة الطرف املعنية)3(.

ولكن »اللجنة غري مقيدة بمثل هذه النتائج وطوعًا عن ذلك، فإن هلا السلطة املخولة بالفقرة 
)4( م�ن امل�ادة )22( م�ن االتفاقية بحري�ة تقييم احلقائق اس�تنادًا إىل الوض�ع الكامل للظروف 
املحيط�ة يف كل قضي�ة)4(، لذل�ك ق�د تكون جلنة مناهض�ة التعذيب يف وضع أكث�ر هتيؤا من جلنة 
حقوق اإلنسان يف نقض تقيص احلقائق اخلاص باملحاكم املحلية، يف غياب أشكال نقض إجرائي 
يف اإلج�راءات املحلي�ة)5(، وذلك عىل األقل يف قضايا املادة )3(، وباألخ�ذ يف االعتبار أن هناك 
ع�ددًا يف قضايا املادة املش�ار إليه�ا آنفًا أمام جلنة مناهض�ة التعذيب، وعددًا أقل نس�بيًا أمام جلنة 
حق�وق اإلنس�ان فإن من الصعب حالي�ًا التحديد عىل مس�توى اخلرة ما إذا كان�ت جلنة حقوق 

اإلنسان أكثر تساهاًل يف هذا املضامر«)6(.

هـ ـ خماطر إبعاد الحق يف حالة إعادة إىل )دولة متلقية(

عن�د تقيي�م جلنة مناهضة التعذي�ب، إذا كان من األمان لفرد أن يبع�د إىل دولة متلقية، فإهنا 
تنظر فيام إذا كان هناك خطر يف إبعاد الحق إىل دولة، قد يتعرض الشاكي فيها إىل التعذيب)7(.

ويف دع�وى قرب�ان ضد الس�ويد، واجه صاحب الش�كوى اإلبع�اد إىل األردن، وقد ختوف 
الش�اكي م�ن أنه بمج�رد إبعاده إىل األردن، فإنه س�يبعد بالتايل إىل العراق، حيث س�يواجه خطر 
التعذي�ب، ويف تقيي�م جلن�ة مناهضة التعذيب خلط�ر اإلبعاد الالحق، قامت بفح�ص تقارير من 

)1( يف بعض األحيان ال تتناول املحاكم التزامات املادة )3( والتي قد ترتكز، مثاًل ، بصورة خالصة حول ما إذا كان 
الشخص الجئًا بموجب اتفاقية الالجئني.

 )2( جوزيف وشولتز وكاستان، احلاشية 31 أعاله، 9.71.
 )3( التعليق العام رقم 1 ) اتفاقية مناهضة التعذيب( 9&)أ(.

 )4( التعليق العام رقم 1 ) اتفاقية مناهضة التعذيب( 9&)ب(.
 )5( جوزيف وشولتز وكاستان، احلاشية 31  أعاله 9.8&

 )6( ألج�ل اإلط�الع عىل نموذج لنقض اتفاقية مناهضة التعذيب تقييم حمكمة حملية " ينظر: دادار ضد كندا )اتفاقية 
مناهضة التعذيب )258/04(.

 )7( التعليق عام رقم 1 ) اتفاقية مناهضة التعذيب( 2&
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مصادر عديدة، وقد قدمت هذه التقارير أدلة عىل أن بعض العراقيني يرسلون بواسطة السلطات 
األردنية إىل العراق ضد رغبتهم)1(، وعىل هذا األساس وجدت جلنة مناهضة التعذيب أن خطر 
اإلبعاد الالحق ال يمكن اس�تبعاده؛ لذلك اقرتحت بأن اإلبعاد إىل األردن س�يكون خرقًا للامدة 
)3( ، والحظت اللجنة فوق ذلك أن األردن ال يسمح بالشكاوى الفردية بمقتىض املادة)22(، 
وبالتايل فإن الشاكي إذا هدد باإلبعاد إىل العراق من األردن، لن تكون له فرصة تقديم بالغ آخر 

بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

ثالثًا : عدم تقديم شكوى يف الوقت نفسه هليئة عاملية أخرى
جي�وز للجنة مناهضة التعذيب، بموجب املادة )22( )5( )1( من اتفاقية مناهضة التعذيب 
أال تنظر يف أي ش�كوى جيري بحثها، أو جرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق 
أو التس�وية الدولي�ة، وعىل خالف العه�د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية، والسياس�ية، فإن هذه 
األرضية لعدم قبول ش�كوى تنحرص يف أوضاع تكون فيها الش�كوى قيد النظر يف الوقت نفسه، 
بواس�طة هيئة عاملية أخرى، ومتنع جلنة مناهضة التعذيب  � أيضًا � من فحص ش�كاوى تم النظر 
فيها بواس�طة إجراء مش�ابه حتى لو كانت تلك العملية قد اكتملت، لذلك فإن اتفاقية مناهضة 

التعذيب تعد أكثر تشددًا من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف هذا املضامر.

رابعًا: واجب التحقيق العميل يف مزاعم التعذيب
تتطلب املادة )12( من اتفاقية مناهضة التعذيب من الدول األطراف أن تضمن قيام سلطاهتا 
املختصة بإجراء حتقيق رسيع، ونزيه كلام وجدت أسبابًا معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عماًل من 

أعامل التعذيب قد ارتكب يف أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها القضائية.

وتن�ص امل�ادة )13( بأن عىل الدول أن  تضمن ألي ف�رد يدعي بأنه تعرض للتعذيب يف أي 
إقلي�م، خيض�ع لواليتها القضائية احلق يف أن يرفع ش�كوى إىل س�لطاهتا املختصة، وأن تنظر هذه 
السلطات يف حالته عىل وجه الرسعة وبنزاهة، وينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة لضامن محاية مقدم 
الشكوى، والشهود من كافة أنواع سوء املعاملة، أو التخويف نتيجة لشكواه، أو ألي أدلة تقدم.

)1( قربان ضد السويد 1 )اتفاقية مناهضة التعذيب ) 88/97 6.5&.
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وتطبق كلتا املادتني يف سياق مزاعم املعاملة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة بموجب املادة 
)16(، وحتم�ي امل�ادة )13( احلق يف رفع ش�كوى التعذي�ب دون اخلوف من العق�اب، وأن يتم 
التعامل مع املزاعم عىل نحو عادل، وتفرض واجبًا مستقاًل عىل الدول بأن ترشع يف إجراء حتقيق 
رسيع ونزيه إذا كان هناك أي سبب يدعو لالعتقاد بأن عماًل من أعامل التعذيب قد ارتكب حتى 

حال غياب الشكوى.

ويف دعوى حليمي نجيبي ضد اسرتاليا اعتر فشل الدولة يف التحقيق حيث دام )15( شهرًا 
خرق�ًا لل�امدة )12(؛ ألن التأخري كان غري معق�ول، ومناقض ملتطلب�ات التحقيقات »الرسيعة«، 
ويمثل االلتزام بإجراء التحقيق التزامًا منفصاًل متامًا عن واجب أال يامرس التعذيب، وهنا وِجد 
انتهاك للامدة )12( رغم أن جلنة مناهضة التعذيب،  قد وجدت مزاعم التعذيب نفسها تفتقر إىل 

ما يؤكدها )1(.

وم�ن جان�ب آخر أوضحت جلنة مناهضة التعذيب ، يف دعوى بال نكو أباد ضد أس�بانيا أن 
التحقيق الرسيع يف أي شكوى تعذيب يعّد أمرًا أساسيًا لعدة أمور، أواًل: أن هناك حاجة لضامن 
أن تتوق�ف مث�ل هذه األعامل فورًا. ثانيًا: يمكن لآلثار اجلس�دية للتعذيب أو املعاملة الس�يئة أن 

ختتفي رسيعًا تاركة الضحية بغري أدلة جسدية، قد حيتاجها لدعم الدعوى)2(.

ويف دعوى بالنكو أباد، زعم أن الضحية قد احتجزت يف عزلة كاملة، وعذبت من 29 يناير 
إىل 3 فراير 1992م، وبعد إطالق رساحها ش�عرت جلنة مناهضة التعذيب أن هناك أدلة كثرية، 
ب�ام يف ذلك التقارير الطبية، تس�تدعي اإلرساع بإجراء حتقيق رس�مي، وقد ش�كل تأخري عرض 

املسألة أمام القايض ملدة 14 يومًا  قبل البدء يف التحقيق خرقًا للامدة )12(.

ويف دعوى بالنكو أباد، تناولت جلنة مناهضة التعذيب موضوع متى ينشأ واجب الدولة يف 
التحقيق يف شكوى تتعلق باملادة )13(، وقد ذكرت جلنة مناهضة التعذيب أن:

امل�ادة )13( ال تتطل�ب التقدم رس�ميًا بش�كوى تعذيب بموجب إج�راء منصوص عليه يف 
القوانني املحلية، أو عرض رصيح للنية برفع أو إثبات دعوى جنائية ناش�ئة عن جريمة، ويكفي 

)1( حليمي نجيبي ضد النمسا)اتفاقية مناهضة التعذيب )8/91 13.5&.
 )2( بالنكو أباد ضد أسبانيا ) اتفاقية مناهضة التعذيب 59/96( 8.2&.
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للضحية ببس�اطة أن جيلب احلقائق إىل أس�امع سلطة الدولة كي يكون من واجب تلك الدولة أن 
تع�د ذلك تعب�ريًا مقبواًل رغم عدم اإلفصاح فيه، لكنه يوضح بش�كل ال لبس فيه رغبة الضحية 

بأنه جيب التحقيق يف الوقائع بشكل رسيع ونزيه.

وحينام تقدم التحقيق فعليًا بش�كل يف قضية بالنكو أباد كان التقدم بطيئًا، ومفتقرًا للكفاءة، 
ومل تطلب املحكمة التي تتوىل التحقيق الوصول إىل أدلة أساسية، كالتقارير الطبيبة، لعدة أشهر، 
ومل يتم استدعاء الشهود ذوي األمهية، كضباط رشطة املركز الذي يتم فيه احتجاز الضحية لتقديم 
إفادهتم، ويف كثري من احلاالت أثناء اإلجراءات طلبت صاحبة الش�كوى الس�امح هلا بتقديم أدلة 
أكث�ر غ�ري التقارير الطبية لدعم دعواها، لكن املحكمة مل تفعل ش�يئًا جت�اه هذه الطلبات، ومل جتد 
جلنة مناهضة التعذيب أي ترير هلذه الطريقة التي اتبعتها املحكمة؛ ألن »هذه األدلة كانت الزمة 
متام�ًا للموض�وع إذ أن تقاري�ر الط�ب الرشعي كثريًا ما تك�ون غري كافية، وال بد م�ن أن تقارن، 
وتدعم بمعلومات أخرى«، وقد ش�كل التأخري وعدم الكفاءة، وحاالت الالمباالة والفش�ل يف 

التحرك فشاًل يف أداء حتقيق نزيه منتهكًا بذلك للامدة 13)1(.

ه�ذا وقد أوصت جلن�ة مناهضة التعذيب، يف املالحظ�ات اخلتامية ح�ول بوليفيا أن ُيوَقف 
املوظف�ون املتهمون بارت�كاب التعذيب، واملعاملة الس�يئة عن أداء واجباهتم خ�الل فرتة إجراء 

التحقيق)2(. 

6 . 2 تقييم نصوص االتفاقيات الواردة يف القانون الدويل اإلنساين

يشهد العامل الكثري من الرصاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، وتطورًا هائاًل يف أساليب 
القتال احلديثة، فكان لزامًا من فقهاء القانون الدويل العام صياغة النصوص القانونية التي تسهم 
يف تطوير قواعد القانون الدويل اإلنساين، وكان من أبرز نتاجها نصوص اتفاقيات جنيف األربع 

لعام 1949م والروتوكوالن امللحقان هبام. 

)1( ينظر: باراكيت ضد تونس ) اتفاقية مناهضة التعذيب )60/96 نيكوليتش ضد رصبيا واجلبل األس�ود)اتفاقية 
مناهضة التعذيب )174/00  .

.A56/44 & 97 (d) (  وثيقة األمم املتحدة ، )2( املالحظات اخلتامية حول بوليفيا، )2001( 
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لذا كان من املناسب أن تكون هناك رؤية نقدية لتلك النصوص من خالل املطلبني التاليني: 
6 . 2 . 1  تقييم نصوص االتفاقيات الواردة يف القانون الدويل اإلنساين والروتوكولني امللحقني هبم.

6 . 2 . 2  تقييم نصوص القانون األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.             

6 . 2 . 1 تقييـم نصـوص االتفاقيات الواردة يف القانون الدويل اإلنساين،  
                 والربوتوكولني امللحقني هبم 

أواًل: تقييم اتفاقيات جنيف األربع

يمك�ن إب�راز املالم�ح األساس�ية التفاقي�ات جني�ف األرب�ع)1(،  حلامي�ة ضحاي�ا احل�رب 
والروتوكولني امللحقني هبم يف اآليت:

1 �  حظي�ت اتفاقي�ات جني�ف األربع باهتامم خاص من الفقهاء، الس�يام فقه�اء القانون الدويل 
العام عند تعرضهم لقواعد قانون احلرب باعتبارها األس�اس هلذا القانون، كام اختذها فقهاء 
القانون اجلنائي الدويل قواعد أساسية لتجريم االنتهاكات اجلسيمة التي ترتكب أثناء احلرب، 
وّع�ول عليها دعاة القانون الدويل اإلنس�اين بام خلصت إليه م�ن مبادئ الرمحة التي جيب أن 
تس�ود أثناء العملي�ات احلربية)2(، ولكن ما يمي�ز تلك االتفاقيات هو إنف�راد اتفاقية خاصة 

باملدنيني، حيث كان يف السابق ينصّب االهتامم عىل املقاتلني وحدهم أكثر من املدنيني.
2 �  اش�تملت اتفاقي�ة جني�ف الثالثة عىل جمموعة م�ن  األفعال، وصفتها باملخالفات اجلس�يمة، 
ألزم�ت ال�دول املتعاق�دة عىل أن تتخ�ذ إج�راء ترشيعيًا يلزم لف�رض عقوب�ات جزائية عىل 

األشخاص الذين يقرتفوهنا أو يأمرون باقرتافها )3(.

)1( صادقت 149 دولة عىل اتفاقيات جنيف، وبتاريخ 2009/8/12م احتفل العامل بالذكرى الس�تني، ولألس�ف 
ال زال تطبيق نصوص االتفاقيات حلاًم صعب املنال، فالنصوص يف واد، وما هو موجود يف أرض النزاع يف واٍد 

آخر، فمتى نشاهد تلك الصكوك هي املسرية لتعامالت الدول إبان احلروب!!  
 )2(  من هؤالء الفقهاء عىل س�بيل املثال: عامر، صالح الدين )1971م( مقدمة لدراس�ة قانون النزاعات املس�لحة 
الع�ريب، القاه�رة، م�رص: دار الفك�ر العريب، ص 81 وم�ا بعدها؛ اجلن�زوري، عبد العظي�م )1992م(: مبادئ 
العالقات الدولية اإلس�المية، والعالقات الدولية املعارصة، ط1 ، أس�يوط، مرص: مكتبة اآلالت احلديثة، ص 
723 وما بعدها، يونس، حممد مصطفى)1989م(: مالمح التطور يف القانون الدويل اإلنس�اين، ط 1، القاهرة، 

مرص، دار النهضة العربية ، ص 48 وما بعدها. 
 )3( انظر: املادة 129 من االتفاقية الثالثة واملادة 146 من االتفاقية الرابعة.
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وه�ذه األفعال تتمثل بالقتل العمد، والتعذيب، أو املعاملة الالإنس�انية، بام يف ذلك الطبية، 
وتعم�د إحداث آالم ش�ديدة، أو اإلرضار اخلطري بالس�المة البدنية، أو بالصحة، وإرغام أس�ري 
احل�رب عىل اخلدمة يف القوات املس�لحة بالدولة املعادي�ة، أو حرمانه من حقه يف حماكمته بصورة 
قانونية، ودون حتيز وفقًا للتعليامت الواردة يف هذه االتفاقية)1(. وقد احتوت االتفاقية الرابعة عىل 
نصوص مش�اهبة لتلك ال�واردة يف االتفاقية الثالثة)2(. ومما هو جدي�ر بالذكر أن االنتهاك اخلطري 
التفاقيات جنيف األربع، بارتكاب األفعال اجلسيمة املذكورة سابقًا، تعد جرائم حرب ال تسقط 
بالتق�ادم، تطبيقًا لن�ص املادة األوىل من اتفاقية األمم املتحدة اخلاص�ة بعدم تقادم جرائم احلرب 
واجلرائم ضد اإلنس�انية، الت�ي تنبتها اجلمعية العام�ة بقرارها رق�م XXIII( 2391( بتاريخ26 

نوفمر 1968م ودخلت حيز التنفيذ يف سنة 1970م )3(.

ثانيًا: تقييم الربوتوكولني امللحقني باتفاقيات جنيف:

1 �  من األسباب الداعية لصياغة الروتوكولني، التطور يف أساسيات القتال احلديثة التي أعقبت 
اتفاقيات جنيف لس�نة 1949م من جانب، والقصور يف نصوص اتفاقيات جنيف، الس�يام 
احلروب املحلية من جانب آخر. كل ذلك دفع اللجنة الدولية للصليب األمحر بإعادة صياغة 
قواعد، تس�هم يف إنامء وتطوير القانون الدويل اإلنس�اين ملعاجلة القصور، الذي شاب تطبيق 

)1( انظر: املادة 130 من االتفاقية الثالثة. 
 )2( انظر: املادة 147 من االتفاقية الرابعة. 

 )3( تن�ص امل�ادة األوىل م�ن االتفاقية عىل ما ييل: ال ي�رسي أي تقادم عىل اجلرائم التالية ب�رصف يف النظر عن وقت 
ارتكاهبا:

أ �  جرائ�م احل�رب الوارد تعريفها يف النظام األس�ايس ملحكمة نورمبريغ العس�كرية الدولية الصادر يف 8 أغس�طس 
1945م وال�وارد التأكي�د عليه�ا يف ق�راري اجلمعي�ة العامة لألمم املتح�دة رقم 3) د-1( امل�ؤرخ يف 13 فراير 
1946م، و 95 )د-1( املؤرخ يف 11 ديسمر 1946م،  والسيام " األفعال اجلسيمة املعددة يف اتفاقيات جنيف 

املعقودة يف 12 أغسطس 1949م حلامية ضحايا احلرب.
ب �  اجلرائم املرتكبة ضد اإلنس�انية، س�واء يف زمن احلرب أو يف زمن الس�لم، والوارد تعريفها يف النظام األس�ايس 
ملحكمة نورمبريغ العس�كرية الدولية الصادر يف 8 أغس�طس 1945م، والوارد التأكيد عليها يف قراري اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة رقم 3)د-1( املؤرخ يف 13 فراير 1946م، و95 )د-1( املؤرخ يف 11ديسمر 1946م، 
والط�رد باالعت�داء املس�لح أو االحت�الل، واألفعال املنافية لإلنس�انية والنامجة عن سياس�ة الفص�ل العنرصي، 
وجريم�ة اإلب�ادة اجلامعية الوارد تعريفها يف اتفاقية 1948 بش�أن من�ع جريمة اإلبادة اجلامعي�ة واملعاقبة عليها، 

حتى لو كانت األفعال املذكورة ال تشكل إخالاًل بالقانون الداخيل للبلد الذي ارتكبت فيه.  
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اتفاقي�ات جني�ف، خاصة فيام يتعل�ق بحامية املدنيني أثن�اء النزاعات املس�لحة، وبعد جهود 
دولية أقّر املؤمتر الدبلومايس؛ لتأكيد وتطوير القانون الدويل اإلنساين سنة 1977م امللحقني 

»الروتوكولني« اإلضافيني إىل اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م ومها: 

أ � امللح�ق » الروتوك�ول« األول املتعل�ق بحامية ضحايا املنازعات الدولية املس�لحة، وجاء 
النص واضحًا يف الروتوكول األول إذ نص عىل جتريم التعذيب لكل س�كان األرايض 

املحتلة، سواء كان هذا التعذيب ماديًا أو معنويًا)1(.

ب � امللحق » الروتوكول« الثاين املتعلق بحامية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية.

2 � نّص الروتوكول الثاين  عىل جمموعة من املبادئ اخلاصة بحامية املدنيني، أثناء النزاع املس�لح 
الداخ�يل، وإن كانت هذه املبادئ مكررة س�واء يف اتفاقيات جني�ف األربع، أو الروتوكول 
األول، إاّل أن�ه ج�رى تكراره�ا؛ ألمهيتها ومنه�ا املعاملة اإلنس�انية، وقد ج�اء النّص عليها 
بشكل عام بقصد محاية كل األشخاص الذين ال يشرتكون بصورة مبارشة، أو الذين يكفون 

عن االشرتاك يف األعامل العدائية)2(.

6 . 2 . 2 تقييم نصوص النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية

يمكن إبراز املالمح الرئيسة للنظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية يف اآليت:

1 �  إن قيام جملس األمن لألمم املتحدة بإحداث بعض املحاكم اجلنائية الدولية املتخصصة، أعطى 
دافع�ًا إلنش�اء حمكمة جنائية دولية دائمة مناط هبا حماكمة مرتكب�ي اجلرائم املتمثلة يف جرائم 
احل�رب، وجريمة اإلبادة اجلامعية، واجلرائم ضد اإلنس�انية، وجريم�ة العدوان، ولكن مهام 
كان الدور الذي قد تلعبه املحكمة اجلنائية الدائمة، فإنه ال يمكن التعويل عىل هذه املحكمة 
بصورة دائمة؛ لضامن حتقيق العدالة اجلنائية، ولذلك ال ّبد أن يكون للقضاء  اجلزائي الوطني 
دور وفاعلي�ة، علاًم أن املحكمة اجلنائي�ة الدولية هي مكملة للواليات القضائية الوطنية، كام 

عرت عن ذلك ديباجة النظام األسايس للمحكمة.
)1( املادة 75/ أ من الروتوكول األول لسنة 1977م.

 )2( املادة 4 فقرة 1 من الروتوكول الثاين لس�نة 1977م، حيث نصت عىل أنه جيب معاملتهم معاملة إنس�انية دون 
أي تفرقة جمحفة.
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2 �  ش�هد املجتمع الدويل تطورات يف العقد األخري من القرن العرشين عن مس�اءلة األشخاص 
جتاه أفعاهلم، أثناء النزاعات املس�لحة، والتي تعّد انتهاكات جس�يمة لقواعد القانون الدويل 
اإلنساين، وخاصة االعتداء عىل املدنيني، كإنشاء حمكمتني جنائيتني دوليتني ملحاكمة  جمرمي 
احلرب يف يوغس�الفيا الس�ابقة ورواندا، وإقرار النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية، 
إاّل أنه أصبح الوقت حيتم إعادة صياغة االتفاقيات الدولية، والروتوكوالت املتعلقة بحامية 
املدنيني مليض فرتة طويلة عىل توقعيها من جانب، واملتغريات عىل الساحة الدولية من جانب 
آخر؛ ليسهم يف إجياد آلية أكثر فعالية لقواعد القانون الدويل اإلنساين، وجعله أكثر توافقًا مع 

حقائق احلياة الدولية املعارصة.

3 �  ُيالح�ظ أن اختص�اص املحكم�ة اجلنائي�ة الدولي�ة، ال يش�مل اجلرائ�م الت�ي ارتكب�ت قبل 
رسي�ان نظامه�ا، حيث نصت املادة )11( من نظام روما األس�ايس عىل أنه : ليس للمحكمة 

اختصاص، إاّل فيام يتعلق باجلرائم التي ارتكبت بعد بدء نفاذ هذه النظام األسايس.

4 �  إذ كان�ت نص�وص نظ�ام روما األس�ايس للمحكم�ة اجلنائي�ة الدولية وجود ح�د أدنى من  
التع�اون ب�ني الدول األط�راف حتى تس�تطيع املحكم�ة القيام بمهامه�ا، وهو ما أش�ري إليه 
يف الفص�ل التاس�ع من النظام األس�ايس، حي�ث تصدرته امل�ادة )86( التي نص�ت عىل أن: 
»تتع�اون ال�دول األطراف وفقًا ألحكام هذا النظام األس�ايس تعاونًا تام�ًا مع املحكمة، فيام 
جتري�ه يف  إطار اختصاص املحكمة من حتقيقات يف اجلرائ�م واملقاضاة عليها«، وبعد دخول 
نظام روما األس�ايس دائرة النفاذ، هل يمكن أن نرى مقاضاة املس�ئولني عن جرائم التعذيب 
إبان احلروب الس�يام يف العراق وأفغانستان وإرسائيل، وبعض الدول التي تفشى هبا ظاهرة 
التعذي�ب وحماكمتهم أم�ام املحكمة اجلنائية الدولية؛ ألهنا جرائم ح�رب طبقًا لتعريف جلنة 
القان�ون الدويل)1(. وتعريف ميثاق حمكمة نورمبريغ)2(، وكذا تعريف جلنة املس�ئوليات التي 

شكلها مؤمتر السالم التمهيدي الذي عقد بعد هدنة احلرب العاملية األوىل)3(.

(1) The work of the international law commission, united nations 1967p.63. 
(2) Trail of war criminals before the Nuremberg military tribunals Vol. 15 , procedure, practice 

and Administrations, Nuremberg, 1949, p24.    
(3) Miguel Amarin .op. cit p.676678-
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5 �  يعد اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية مكماًل الختصاص القضاء اجلنائي الوطني، حيث 
أن مهم�ة التحقي�ق األويل مناط�ة باملحاكم الوطني�ة، ويف حال عجز الس�لطات الوطنية عن 
القي�ام بمهامه�ا، فإن االختصاص ينعق�د للمحكمة اجلنائية الدولية، وم�ن ثم يمكن القول 
بأن دور املحكمة هو دور مكمل لدور القضاء الوطني، وهو ما يتحقق به مبدأ االختصاص  

التكمييل، أو ما يطلق عليه مبدأ التكامل بني املحكمة اجلنائية الدولية والقضاء  الوطني.

وقد حددت املادة اخلامسة من نظام روما األسايس، اجلرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة 
بنصها عىل أنه : يقترص اختصاص املحكمة عىل أشّد اجلرائم خطورة موضع اهتامم املجتمع الدويل 

بأرسه، وللمحكمة بموجب هذا النظام األسايس اختصاص النظر يف اجلرائم التالية:

أ �  جريمة اإلبادة اجلامعية,

ب �  اجلرائم ضد اإلنسانية.

ج �  جرائم احلرب.

د �  جريمة العدوان.

6 . 3 تقييم نصوص االتفاقيات اإلقليمية

كان لالتفاقي�ات اإلقليمي�ة دور ب�ارز، وحي�وي باالرتقاء بحق�وق اإلنس�ان، وكان النظام 
األورويب أكث�ر فعالية من غريه من االتفاقيات اإلقليمية، وس�امهت أمور كثرية؛ لكي يتبوأ ذلك 
النظام هذه األولوية، وهذا ما يظهر لنا من خالل قضايا هذا املبحث، ييل ذلك النظام األمريكي، 
فاألفريق�ي، ثم العريب الذي يعد األضعف أثناء اس�تعراض النص�وص املتعلقة بحظر التعذيب 

والواقع املنشود، لذا من املناسب تناول هذا املبحث من خالل املطالب التالية:

6 . 3 . 1  تقييم نصوص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

6 . 3 . 2  تقييم نصوص االتفاقية األمريكية ملنع التعذيب.

6 . 3 . 3  تقييم نصوص امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان.

6 . 3 . 4  تقييم نصوص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.
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6 . 3 . 1 تقييم نصوص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
يمكن إبراز املالمح األساسية لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان من خالل اآليت:

أواًل: رغ�م أن االتفاقي�ة األوروبية حررت منذ زمن طويل، إال أهنا تط�ورت كثريًا لتقديم محاية 
مثىل لألفراد، وأبلغ داللة عىل ذلك  الس�امح للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان بقبول 

الشكاوى الفردية، من دون حاجة ملوافقة مبدئية من قبل الدول األطراف.
ثانيًاً: متثل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان ضامنَاً مجاعيًا عىل املس�توى اإلقليمي األورويب، يف 
جمال اإللزام القانوين للحقوق اإلنسانية ، ومن ضمنها احلق يف احلامية من التعذيب، وذلك 
من خالل جهاز قضائي دويل يصدر أحكامًا تعهدت الدول املتعاقدة بالتنفيذ بمضموهنا يف 
أي�ة قضية ق�د تكون فيها الدولة طرفًا، وإن كان هذا الض�امن الدويل بالتقيد ليس بدياًل عن 
وسائل وضامنات التنفيذ املحلية حلقوق اإلنسان األساسية، وإنام هو مكمل اللتزام الدول 

املتعاقدة بأن تضمن لكل إنسان خيضع لنظامها القانوين احلقوق املحددة يف االتفاقية.)1(
ثالث�ًا: من اختصاص�ات اللجنة األوروبية حلقوق اإلنس�ان املوضوعية، مراقب�ة احرتام املحاكم 
الوطنية يف الدول األطراف املتعاقدة ألحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان، ولقد 
واجه�ت اللجنة يف س�عيها لتحقيق هذه املراقب�ة عدة صعوبات، يع�ود أكثرها إىل تصور 
م الش�كوى بأن هذه اللجنة عب�ارة عن حمكمة قضائية علي�ا ، أو حمكمة نقض هلا من  مّق�دِّ
الصالحيات ما خيوهلا نقض أحكام املحاكم الوطنية )2(، وأوضحت اللجنة أن دورها هو 
املراقبة، والذي ال خيوهلا صالحية ما ارتكبته هذه املحاكم من أخطاء معنوية، أو مادية)3(، 
أو ما ارتكبته هذه املحاكم من أخطاء متعلقة بعدم مطابقة القوانني الوطنية يف دولة طرف 

متعاقدة ملا نّص عليه دستور هذه الدولة)4(.
)1( جملس أوروبا )1989م( املعاهدات األوروبية حلامية حقوق اإلنسان ، بريوت، لبنان: دار العلم للماليني ، ص 

10 وما بعدها.
 )2( امليداين، حممد أمني: اللجان اإلقليمية حلقوق اإلنس�ان: دراس�ة مقارنة، املجلة العربية حلقوق اإلنس�ان، العدد 

et suiv 169;Monconduit, op.cit اخلامس، 1998م، ص 61. نقاًل عن
 )3( انظ�ر: الش�كوى الت�ي قدمه�ا Xضد الس�ويد بتاري�خ 1955/11/28 حتت الرق�م 125/55 وق�رار اللجنة 

 A.C.F. D.H,Vol.1 1955-1956-1957, pp 251-252 األوروبية بتاريخ 1956/9/29 يف
 )4( انظر: الشكوى الفردية ضد أيسلندا بتاريخ 1959/5/23  حتت الرقم A.C 511/59 وقرار اللجنة األوروبية 

.A.C.F.D.H, Vol. III 1966. Pp 395 Suiv بتاريخ 1960/12/20  يف
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رابعًا: تتلخص مهمة األجهزة اإلرشافية يف تشجيع ومحاية احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، 
عن طريق بحث التقارير واملعلومات عن مدى تنفيذ الدول اللتزاماهتا، فيام يتعلق بحامية 
احلقوق املنصوص عليها عن طريق إجراءات ترشيعية، وغريها، وبحث شكاوى األفراد 

أو الدول اخلاصة بادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان.)1(

خامس�ًا: تط�ور النظام األورويب بإق�رار الروتوكول رقم )11( لالتفاقي�ة، ودخوله حيز التنفيذ 
يف 1 نوفم�ر 1998م، حي�ث أصبحت املحكم�ة األوروبية حلقوق اإلنس�ان هي اجلهاز 
الرقايب لبحث االنتهاكات لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان،« وال ش�ك أن االتفاقية 
األوروبي�ة يطبعه�ا مبدأ احلريات الفردي�ة بمفهومها الغريب وس�يادة القانون، ومن ناحية 
أخ�رى ارتكاز أوروبا يف سياس�تها الداخلي�ة، واخلارجية عىل الرغبة يف محاية مؤسس�اهتا 

الديمقراطية، والرتويج لقيم هذه املؤسسات«.)2(

سادس�ًا: أظه�ر الواقع مدى التطور احلاص�ل يف القانون الدويل، وأثبتت دول أوروبا أن مس�ألة 
احلامية من التعذيب ليس�ت مس�ألة نصوص مكتوبة فقط، إنام هي واقع عميل تس�عى إىل 
تأمينه�ا واحلف�اظ عليه، وال توجد حكوم�ة أو أعضاء حكومة يتحمل�ون االهتام بانتهاك 
حق�وق اإلنس�ان، إذ هم حتت املس�اءلة الدائمة من ش�عوهبم التي يمكنهم إس�قاطهم يف 
االنتخابات التالية، كام أن لوسائل اإلعالم من القوة، بحيث تفضح بقوة تلك املامرسات 

املنافية حلقوق اإلنسان.

سابعًا: مل يقترص تأثري االتفاقية عىل أوروبا، وإنام تعداها إىل كل القارات، وكل البالد التي بذلت 
فيه�ا جه�ود؛ لتوفري أفضل محاية حلقوق اإلنس�ان، فلق�د اس�تخدمت االتفاقية كنموذج 

لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.

ثامن�ًا: قام�ت اللجن�ة األوربية منذ ع�ام 1990م، بزي�ارات ألماكن االعتق�ال للتأكد عن مدى 
استعداد الدول األوروبية للسامح بتفتيش أماكن االعتقال، والسامح بنرش نتائج التفتيش 

 )1( الش�يخ، إبراهيم عيل)2008م(: التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنس�ان اآلليات والقضايا الرئيس�ية ، ط1، 
القاهرة، مرص: دار النهضة العربية ، ص 42.

 )2( الرعي، عزت س�يد الس�يد )1985م(: محاية حقوق اإلنس�ان يف ظل التنظيم الدويل اإلقليمي، القاهرة، مرص، 
ص 70-65.
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حتى لو كانت س�لبية، وتعريض هذه الدول لنفس�ها للمراقبة لض�امن أن األخطاء قد تم 
إصالحها هو أمر غري مس�بوق. وقامت الدول األوروبية بإنجازات رسيعة يف جمال محاية 
املعتقل�ني ض�د املعاملة الس�يئة، ويمثل انفت�اح هذه الدول رم�زًا واضحًا ع�ىل أن اتفاقية 
مناهض�ة التعذيب حيالفه�ا النجاح يف أن هلا تأثريًا حقيقيًا يف كثري م�ن هذه الدول باعتبار 
أهنا حظيت بثقة واحرتام سلطات هذه الدول »رغم أنه يف وسط ورشق أوروبا قد بدأت 

.
اللجنة عماًل حديثًا«)1(

تاس�عًا: نالح�ظ ب�أن هناك أوجه تش�ابه واختالف بني نص�وص اللجان األوروبي�ة واألمريكية 
واألفريقية، فمن أوجه التش�ابه نجد رضورة معرفة مقدم املراس�لة باس�مه وهويته، وأاّل 
تتضمن هذه املراس�لة إس�اءة إىل الدولة املشتكى منها، واس�تنفاذ طرق الطعن الداخلية، 

وأن ال تكون املراسلة عرضت عىل هيئة دولية أخرى.

وم�ن أوجه االخت�الف إعطاء األولوي�ة للمنظمة األفريقي�ة عىل امليث�اق األفريقي يف حالة 
املراس�لة، وأال تتضمن إس�اءة إىل هذه املنظمة، وأاّل تتعلق بحاالت متت تسويتها، تطبيقًا ملبادئ 

ميثاقها.

ورغ�م ما وجد م�ن جهود يف اجلانب األورويب حيال حظر التعذيب، إال أنه جيب اإلش�ارة 
إىل أن الع�رص احلديث بواقعه امللموس، وس�لوكه العميل، خ�الف ذلك، فقد نصوا عن احلقوق 
اإلنسانية، وأدعو اإلبقاء عن كرامة اإلنسان، وذلك يف نصوصهم فقط، أما األحداث احلالية قد 
أثبتت أهنم ينصون عن هذه املبادئ لكل من س�ار عىل درهبم، أما من خالفهم فال يعرفون له إالِّ 
وال ذمة، فأين هم من واقع الس�جون األمريكية يف العراق، وجونتاموا، وأين هم من الس�جون 
التي أنشأت عىل أراضيهم، وحتت مباركتهم، وأين هم من أفعال اليهود ضد الفلسطينيني، وأين 
ه�م من القضاي�ا التي رفعت عن أراضيهم جت�اه املعذبني، وأين حكمهم فيه�ا؟ بل عىل العكس 

واقعهم اتسم بالسلبية املطلقة جتاه ذلك كله. 

(1) Murdoch, Jim,( 2006), tackling All- treatment in places of Detention: The work of the 
Council of Europe›s" torture", Eur J. Crim. policy Res.(2006) 12:121142-
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6 . 3 . 2 تقييم نصوص االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

من خالل استقراء نصوص االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وأجهزهتا التنفيذية الرقابية 
نستطيع عرض الصور التالية عنها:

أواًل: س�ار التنظيم اإلقليم�ي األمريكي عىل غرار التنظيم ال�دويل األورويب يف حتريم التعذيب، 
واملعامل�ة الالإنس�انية، أو املهين�ة، وعرف�ت امل�ادة الثاني�ة منه�ا التعذيب تعريفًا ش�اماًل 
ومفص�اًل، وخيتلف تعريف التعذيب عن تعري�ف االتفاقية الدولية يف األغراض املحددة 
املذك�ورة، ويف إدراج عب�ارة  » ألي غ�رض آخر«، ويف أه�داف التعذيب الذي هيدف إىل 

حتطيم شخصية الضحية، أو تقليص قدراته اجلسدية العقلية.

ثاني�ًا:  ُيالح�ظ أن واضع�ي االتفاقية اس�تفادوا م�ن التجرب�ة األوروبية يف حقوق اإلنس�ان مع 
إحساس�هم بالفارق االجتامعي، والثقايف، واحلضاري ب�ني املجتمع األورويب، واملجتمع 
األمريكي يف جنوب القارة األمريكية )1( ، فقد عهدوا للجنة مهمة تشجيع حقوق اإلنسان 

من خالل الدراسات والندوات عن حقوق اإلنسان.

ثالثًا:  تظل آليات احلامية التي نّصت عليها هذه االتفاقية أكثر تقدمًا وتطورًا من بقية اآلليات التي 
نّصت عليها بقية االتفاقيات الدولية واإلقليمية، حيث حيق للفرد أو جمموعة من األفراد أو 
املنظ�امت غري احلكومية اللجوء إىل اللجنة األمريكية حلقوق اإلنس�ان مبارشة دون موافقة 

دوهلم، ويلغي أن تكون هذه الدول قد صادقت عىل االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. 

رابع�ًا :  تتميز اإلجراءات أمام اللجن�ة األمريكية بالقياس إىل اإلجراءات أمام اللجنة األوروبية 
بأن عبء اس�تنفاذ طرق الطعن الداخلية يقع بالدرجة األوىل عىل عاتق الدولة املش�تكي 
منه�ا، وه�و ما يمكن أن نّعده يف مصلحة املش�تكي؛ ألن الدول حت�اول أن تثبت دائاًم بأن 
املش�تكي مل يس�تنفذ طرق الطعن الداخلي�ة لتطلب بالتايل رفض ش�كواه ، وتعوق بذلك 

تطبيق رقابة فعلية عىل احرتام حقوق اإلنسان، ومنع انتهاكها. )2( 

 )1( بشري، الشايف حممد، قانون حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 284.
 (2) Hector Gross Espiell( 1989)" la convention Americane et la convention Europeene des 

droits l›homme" R.CA.D.I. VI.248,p322 .
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خامس�ًا :  تنفرد االتفاقية األمريكية عىل خالف االتفاقيات الدولية، واإلقليمية اخلاصة بحقوق 
اإلنسان بتميزه بني الشاكي وبني ضحية انتهاك حقوق اإلنسان، وتسمح لكليهام أو لكل 
واحد عىل حدة بتقديم شكوى إىل اللجنة األمريكية، ويف هذا ما يؤكد مكانة الفرد ودوره 

أمام خمتلف اهليئات الدولية، واإلقليمية حلامية حقوق اإلنسان. )1(

سادس�ًا :  تس�ري االتفاقي�ة األمريكي�ة عىل خط�ى االتفاقية الدولي�ة ملناهضة التعذي�ب، إذ تنّص 
الفق�رة )8( م�ن امل�ادة )22( عىل أن�ه : ال جيوز يف أي حال من األحوال ترحيل ش�خص 
أجنب�ي، أو إعادت�ه إىل بل�د ما متى لو كان بل�ده األصيل، إذا كان حق�ه يف احلياة أو احلرية 
الش�خصية معرض�ًا خلطر االنته�اك يف ذلك البلد بس�بب عرقه، أو جنس�يته، أو دينه، أو 
وضعه االجتامعي، أو أرائه السياس�ية. أما االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان، وامليثاق 
األفريقي حلقوق اإلنس�ان والش�عوب، وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان فقد خلت مجيعها 
من اإلشارة لعدم جواز طرد أي شخص، أو إعادته، أو تسليمه إىل دولة أخرى يمكن أن 

يتعرض فيها هذا الشخص خلطر التعذيب.

6 . 3 . 3 تقييم حتليل نصوص امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان

أواًل: اتس�اع اختصاص�ات اللجن�ة األفريقي�ة حلقوق اإلنس�ان، والش�عوب: م�ن املالحظ عىل 
أع�امل واختصاصات اللجنة األفريقية غاية االتس�اع، والتنوع ،مم�ا أصاب بعض أعامهلا 
بالغم�وض، ومن ذلك أهنا جهاز لتعزيز احلقوق، ولضامن محايتها يف آن واحد، باإلضافة 
إىل أهن�ا تقوم بتفس�ري نصوص امليثاق، وال ش�ك أن إس�ناد مهمة التعزي�ز واحلامية جلهاز 

واحد قد يؤدي لنتائج عكسية.

ثانيَاً: متنع املادة اخلامسة من امليثاق األفريقي التعذيب، وتؤكد يف بدايتها احلق يف الكرامة اإلنسانية، 
وُيالحظ أن احلق يف الكرامة اإلنسانية قد ضّمن بشكل منفصل عن حظر التعذيب، وهذا 
يمث�ل جانب إجيايب أثناء صياغة مس�ودة امليثاق، وبالتايل عندم�ا تقوم أحد الدول بانتهاك 
حق الكرامة، فكأهنا قامت بانتهاك حظر التعذيب، وغريه من رضوب س�وء املعاملة، أو 

 )1( امليداين، حممد أمني: اللجان اإلقليمية حلقوق اإلنسان: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 83.
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العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة، كام أن عبارة » بكل األشكال« توسع من نطاق 
تطبيق املادة اخلامس�ة، بشكل يس�مح برسيان املنع عىل ممارسات الدول، وغريها عىل حد 
س�واء)1(، وتأيت املواد التي س�بقت املادة اخلامس�ة، وتلتها؛ لكي تدعمها وتكملها، ومن 
ذلك أّن الناس سواسية أمام القانون)2(، وحق احلياة والسالمة الذي يضمن عدم احلرمان 
التعس�في هلذا احلق )3(، واحلق يف احلرية الشخصية واألمن،)4( واحلق يف املحاكمة العادلة 

مع استيفاء كل إجراءاهتا.)5(

ثالثًا :  ُيالحظ يف املادة اخلامسة صعوبة التفريق بني التعذيب، وبني الرضوب األخرى للمعاملة 
الس�يئة مثل املعاملة الالإنس�انية، واملهينة، حيث مل يبني فقه القضاة تقسيامت واضحة، أو 
فروق دقيقة لألش�كال األربعة للمعاملة السيئة )التعذيب، القسوة، املعاملة الالإنسانية، 
واإلهان�ة( ، عندما يقع اس�تعامهلا بش�كل منفصل يف بعض احلاالت، فف�ي احلالة املتعلقة 
بج�ون د. أوك�و ضد كينيا)6(، وق�ع التمييز بني الكرامة، وعدم التع�رض لألعامل املهينة، 
أو الالإنس�انية م�ن ناحي�ة، وعدم التع�رض للتعذيب م�ن ناحية أخرى، وق�د تم إثبات 

املالبسات التالية:
أوقف املش�تكي واحتجز ملدة عرشة أش�هر دون حماكمة يف انتهاك واضح للامدة السادس�ة   
من امليثاق، كام تم خالل االحتجاز الذي دام عرشة أشهر ترك املصباح الكهربائي املتوهج 
الضياء )250وات( مفتوحًا باستمرار، كام حرم املشتكي من استعامل احلامم، ومتثل ه�ذه 
الظروف من وجهة نظر اللجنة معاملة ال إنس�انية، ومهينة إال أهنا ال تش�كل تعذيبًا، وال 
-أيض�ًا- معاملة قاس�ية مفرتضة، وت�رى أن األدلة مل تبني ح�االت خاصة من »التعذيب 

 )1( ينظ�ر: أزوكنو ضد ازنوال، )1996( التقارير األس�بوعية القانونية بنيجرييا،)النقطة)200 708 ،حيث أقرت 
املحكم�ة العلي�ا يف نيجريي�ا  بأن حظر ال�رق، وغريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاس�ية والالإنس�انية، أو 

املهينة، ال يشمل فقط أعامل الدول بل يتعداه ليشمل الرق يف الدوائر اخلاصة. .
 )2( املادة)2( من امليثاق األفريقي.
 )3( املادة)4( من امليثاق األفريقي.
 )4( املادة)6( من امليثاق األفريقي.
 )5( املادة)7( من امليثاق األفريقي.

  )AHRLR 135( ACHPR 2000 ش�كوى 93/232 ج�ون د. أوكو ضد كينيا تقرير النش�اط الرابع ع�رش )6( 
املعاد نرشه يف )2000(  9  تقارير حقوق اإلنسان الدولية 246، واحلالة املتعلقة بأوكو الحقًا(.
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البدين والنفيس«، وبالرغم من تقديم ادعاء خيص هذه املعاملة، من خالل عبارات عامة، 
فقد خلصت اللجنة إىل عدم وجود انتهاك يف عدم التعرض للتعذيب.

وحيم�ل مع ذلك القرار املتعل�ق » باوكو« مجلة من التناقضات التي تش�كل بأمهية التمييز   
الظاه�ر احلاصل بني هذه احلقوق، وقد أش�ارت اللجنة يف الفقرة الس�ابقة بقرارها بأنه مل 
يت�م انتهاك احلق بعدم التعرض للتعذيب املتضمن للامدة اخلامس�ة، م�ع أن نفس الوقائع 
املثبتة يف الش�كوى متثل انتهاكًا للمبدأ السادس من معاهدة األمم املتحدة املتعلقة بمبادئ 
محاية كل األشخاص من كل أشكال االحتجاز والسجن)1(، كام ينص هذا املبدأ عىل عدم 
تعرض املحتجز » للتعذيب أو املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة«. 
ونالحظ عند قراءة القرار يف جممله أن االستدالل بانتهاك املبدأ السادس، جاء ليؤكد عىل 
أن األم�ر يتعلق باملعاملة الالإنس�انية، واملهينة، وليس بالقس�وة، أو التعذيب، ولكن هذا 

التفسري غري واضح باملرة يف استنتاجات اللجنة.
ويف احلالة املتعلقة بمنظمة احلريات املدنية ضد نيجرييا)2(، اختار املشتكي بنفسه االستناد   
عىل القواعد األقل أثرًا، واملتمثلة يف » املعاملة الالإنسانية واملهينة« عوضًا عن تلك األكثر 
خطورة، وهي التعذيب، أو املعاملة القاسية، إال أن النتيجة مل تعكس التمييز الذي طالب 
ب�ه االدع�اء.  ولقد قررت اللجنة بأن حرمان العائلة من الزيارة يمثل معاملة ال إنس�انية، 
وب�أن احلرم�ان من اإلن�ارة، ومن الغذاء ال�كايف، ومن احلصول عىل العناي�ة الصحية، أو 

األدوية يعد انتهاكًا للامدة اخلامسة من امليثاق .
رابع�ًا: خيتل�ف إل�زام اللجن�ة اإلفريقي�ة حلقوق اإلنس�ان والش�عوب ع�ن املحكم�ة األوروبية 
واألمريكية حلقوق اإلنسان، حيث إهنا متثل هيئة شبه قضائية، ال تكتسب قراراهتا الصفة 

اإللزامية ، ولكنها تتمتع بسلطة أدبية.
خامس�ًاَ: هناك متايز بني مهمة التفس�ري املوكلة إىل اللجنة األفريقية كهيئة أسسها امليثاق اإلفريقي 
حلق�وق اإلنس�ان والش�عوب، ومهم�ة التفس�ري املوكل�ة هليئ�ات االتفاقيت�ني األوروبية، 
)1( ينظ�ر: معاه�دة األم�م املتح�دة املتعلق�ة بمب�ادئ محاية كل األش�خاص من كل أش�كال االحتجاز، أو الس�جن 

.)G.A.Res, 43/173. U.N.doc. A/RES/43/173(9 Dec.1988
 AHRLR243 (ACHPR ،شكوى 96/151 منظمة احلريات املدنية ضد نيجرييا، تقرير النشاط الثالث عرش )2( 

.(1999) (2000
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واألمريكي�ة حلق�وق اإلنس�ان، حي�ث تتحمل كل م�ن املحكم�ة األوروبي�ة، واملحكمة 
األمريكية حلقوق اإلنس�ان مهمة تفس�ري هاتني االتفاقيتني اإلقليميتني، وال تقوم باملقابل 

أي من اللجنتني األوروبية، أو األمريكية بأي دور يف هذا املجال.

سادس�ًا :يوجد تش�ابه بني عمل اللجنة األوروبية واألفريقية حلقوق اإلنس�ان، حيث جيوز لكل 
منه�ام أن يش�كل فريق عمل لتقدي�م التوصيات بخصوص الش�كاوي الفردية، ولكن ال 

يتعدى ذلك إىل الشكاوى أو املراسالت احلكومية.

6 . 3 . 4 تقييم مرشوع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان

من خالل االطالع عىل مرشوع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، فإن هناك بعض الرؤى التي 
من املناسب طرحها، ومنها:

أواًل: تع�د اجلامعة العربية من أقدم املنظامت اإلقليمية، إاّل أهنا يف جمال حقوق اإلنس�ان الزالت 
متخلفة عن غريها من املنظامت اإلقليمية.

ثانيًا: جاء احلظر املنصوص عليها يف مرشوع حتديث امليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان، ال يتامش�ى 
م�ع احلظ�ر املنص�وص عليه يف القان�ون الدويل، وم�ن ذلك أن�ه ال يتضمن تعريف�ًا دقيقًا 
للتعذي�ب عىل غرار االتفاقية الدولية ملناهضة التعذي�ب، فضاًل عن أن مرشوع امليثاق ال 
يتضم�ن نصًا واضحًا يقتيض أن تتخ�ذ الدولة« إجراءات ترشيعية أو إدارية أو قضائية أو 

أية إجراءات أخرى ملنع أعامل التعذيب«.

ثالث�ًا: ج�اء مرشوع امليثاق خاليًا من آلية تنفيذ رقابية، واقترص عىل إنش�اء جلنة حقوق اإلنس�ان، 
وتكاد تكون معدومة االختصاص القضائي.

رابعًا: يف احلقيقة ال زالت مصادر حظر التعذيب عىل املستوى العريب مرشوعات ليس هلا أي أثر 
قانوين، ودون آليات رقابية وحماسبة.

خامس�ًا: تبقى فاعلية امليثاق العريب مرهونة بالواقع العريب، ومدى تنفيذ احلكومات له، وهذا ما 
تعكسه الساحة العربية من انتهاكات صارخة حلقول اإلنسان وممارسات التعذيب.
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6 . 4 تقييم نصوص الترشيعات الوطنية

تباينت مواقف الدول جتاه حظر التعذيب، ومدى التزامها باالتفاقيات الدولية، ونتناول يف 
هذا املبحث الدس�اتري العربية والنصوص، التي تناولتها – بشكل عام- يف مطلب، ثم نتناول يف 
مطلبني متفرعني نصوص الدس�تور املرصي الذي استوحي نصوصه من الدستور الفرنيس، مع 
مراع�اة الواق�ع املرصي، وكذلك تقيي�م نصوص التعذيب يف اململكة العربية الس�عودية بصفتها 
تطبق الرشيعة اإلسالمية، ثم نتناول تقييم لنصوص التعذيب يف القانون الفرنيس؛ ألن كثريًا من 
ال�دول العربية اس�توحت نصوصها من�ه، وذلك يف مطلب، وأخريًا تقيي�م نصوص التعذيب يف 
القانون األمريكي؛ ألن واقع الدولة األمريكية، وسياس�اهتا الدولية املتناقضة تتطلب إلقاء نظرة 

ما بني الترشيع والتطبيق. وذلك عىل النحو التايل: 

6 . 4 . 1  رؤية عامة لنصوص حظر التعذيب يف الدساتري العربية.

6 . 4 . 2 تقييم نصوص حظر التعذيب يف اململكة العربية السعودية.

6 . 4 . 3 تقييم نصوص حظر التعذيب يف مجهورية مرص العربية.

6 . 4 . 4 تقييم نصوص حظر التعذيب يف قانون العقوبات الفرنيس.

6 . 4 . 5 تقييم نصوص حظر التعذيب يف قانون العقوبات األمريكي.

6 . 4 . 1 رؤية عامة لنصوص حظر التعذيب يف الدساتري العربية

 من خالل اس�تقراء نصوص الدس�اتري العربية حيال حظر التعذيب، نجد أهنا تناولت هذا 
احلظر من خالل نصوص خمتلفة عن بعضها البعض، ويمكن تقسيم موقف الدساتري العربية من 

حظر التعذيب إىل املجموعات التالية:

املجموعة األوىل: وهي متثل جمموعة من الدول التي متنع التعذيب بأش�كاله املختلفة، دون 
أي�ة إضاف�ات أخ�رى، كالعقاب أو بطالن م�ا بني علي�ه أو التعويض، ومن هذه الدول دس�تور 
دولة الكويت لس�نة 1962م، ودس�تور دولة اإلمارات العربية املتحدة لس�نة 1971م، ودستور 
السودان لسنة 1998م، والدستور الصومايل لسنة 1969م، والدستور املوريتاين لسنة 1991م 

مثااًل عىل هذه املجموعة.
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املجموع�ة الثانية: وهي تش�مل عددًا من الدول التي حتظ�ر التعذيب، وتضيف بأن القانون 
س�يعاقب من يقرتف هذه اجلريمة، ومن هذه الدول دس�تور جيبويت  لس�نة 1992م، ودس�تور 

اجلمهورية العربية السورية لسنة 1973م.
فاملادة )28( يف فقرهتا الثالثة من دستور سوريا ينص عىل أنه » ال جيوز تعذيب أحد جسديًا، 

أو معنويًا، أو معاملته معاملة مهينة، وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
املجموعة الثالثة: وهي تشمل عددًا من الدول التي حتظر التعذيب، وإقرار بطالن كل قول 
أو اعرتاف صدر باالستناد إليه، فاملادة)13( من قانون فلسطني األسايس تنص عىل أنه » ال جيوز 
إخض�اع أح�د ألي إك�راه أو تعذيب،  ويعامل املتهمني وس�ائر املحرومني م�ن حرياهتم معاملة 

الئقة، ويق�ع باطاًل كل قول أو اعرتاف صدر باملخالفة ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة ».
املجموعة الرابعة: تشمل جمموعة من الدول التي حتظر التعذيب، وتبني أن القانون سيعاقب 
من يرتكبه، وبطالن كل فعل أو قول ناجم عن هذه املامرس�ة، ومثال عىل ذلك دس�تور البحرين 
لس�نة 2003م، حيث تنص املادة )19( من الدس�تور ما نصه: » ال يعرض أي إنس�ان للتعذيب 
امل�ادي أو املعنوي أو لإلغ�راء أو للمعاملة احلاطة من الكرامة، وحي�دد القانون عقاب من يفعل 
ذل�ك، كام يبطل كل ق�ول أو اعرتاف، يثبت صدوره حتت وطأة التعذي�ب أو باإلغراء، أو لتلك 

املعاملة، أو التهديد بأي منها«.
املجموعة اخلامسة: تشمل جمموعة من الدول حتظر التعذيب، مع إقرار عقوبات ملن يامرس 
ه�ذه األفع�ال وطبقًا للقانون، مع كفالة حق الضحية يف التعويض من جانب الدولة، ومثال عىل 
ذلك الدستور املرصي املادة )57( التي تنص عىل : » كل اعتداء عىل احلرية الشخصية ، أو حرمة 
احلياة اخلاصة للمواطنني التي يكفلها الدس�تور، والقانون، وبيان أهنا جريمة ال تس�قط الدعوى 
اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عاداًل ملن وقع عليه االعتداء«.

املجموعة السادس�ة: ويمثلها دس�تور اجلزائر لس�نة 1996م، حيث حظر التعذيب، وعدم 
جتاوز املوقوف ملدة 48 ساعة، وإجراء فحص طبي عليه بعد انتهاء توقيفه إن طلب ذلك. حيث 
قض�ت امل�ادة )34( أن » تضم�ن الدول�ة عدم انتهاك حرمة اإلنس�ان، وحيظ�ر أي عنف بدين أو 

معنوي أو  أي مساس بالكرامة«)2(.
)1( عبداهلادي، حيدر أدهم)229(: دراسات يف حقوق اإلنسان، ط1، عامن، األردن: دار احلامد، ص150وما بعدها.
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واإلضاف�ة احلقيقي�ة التي يمك�ن أن تعطي بعدًا عملي�ًا هلذا التحري�م وردت يف املادة )48( 
م�ن الدس�تور املذكور التي نصت ع�ىل أن » خيضع التوقيف يف  جمال التحري�ات اجلزائية للرقابة 
القضائي�ة، وال يمك�ن أن يتج�اوز املوقوف م�دة ثامن وأربعني س�اعة، ويملك الش�خص الذي 
يوقف للنظر حق االتصال فورًا بأرسته، وال يمكن حتديد مدة التوقيف للنظر إال اس�تثناء ووفقًا 
�رى فحص طبي عىل  لل�رشوط املحددة بالقان�ون، ولدى انتهاء م�دة التوقيف للنظر جيب أن جُيْ

الشخص املوقوف إن طلب ذلك عىل أن يعلم هبذه اإلمكانية«.
ويب�دو أن الصياغ�ة يف النص اجلزائري تش�كل الرؤية األكثر تقدم�ًا باملقارنة مع النصوص 
الدس�تورية العربية األخرى، فهي تتضمن ضامنة حقيقية عىل املستوى الترشيعي يمكن أن تقلل 
من حاالت ممارسة التعذيب أو املامرسات األخرى املرتبطة به)1(، ومع ذلك يالحظ هذه الضامنة 
تش�كل جزءًا ش�كليًا يف ضوء املامرس�ات الت�ي تقوم هبا دائرة االس�تعالم واألم�ن يف اجلزائر إذا 

صحت املعلومات الواردة يف تقارير منظمة العفو الدولية)2(.

6 . 4 . 2 تقييم نصوص حظر التعذيب يف اململكة العربية السعودية

أواًل: الواقع الترشيعي 

نصت امل�ادة ) 26( من النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية عىل أّن: » حتمي 
الدولة حقوق اإلنس�ان وفق الرشيعة اإلس�المية«، وأش�ارت املادة الثانية م�ن نظام اإلجراءات 
اجلزائي�ة عىل حاالت القبض النظامي، ونصت يف فقرهت�ا الثانية عىل » ... وحيظر إيذاء املقبوض 

عليه جسديًا أو معنويًا ، كام حيظر تعريضه للتعذيب، أو املعاملة املهينة للكرامة«.
أّم�ا الن�ص اخلاص بالتعذيب كجريمة مس�تقلة، فق�د ورد يف الفقرة الثامنة م�ن املادة الثانية 
من املرس�وم امللكي رقم )43( لعام 1377ه� كام ييل: » يعاقب بالس�جن مدة ال تزيد عن عرش 
س�نوات، أو بغرام�ة ال تزي�د ع�ن عرشين ألف ري�ال كل موظف ثب�ت ارتكابه اجلرائ�م اآلتية، 

وكذلك كل من اشرتك أو تواطأ معه عىل ارتكاهبا، سواء كانوا موظفني أو غري موظفني«.
)1( املرجع السابق، ص155وما بعدها.

 HYPERLINK  :2( ينظر: تقرير منظمة العفو الدولية عىل انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلزائر، متاح عىل املوقع( 
"http://ara.amnesty.org/library/indix/aramde.2800422006"http://ara.amnesty.org/library/

indix/aramde.2800422006
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وبالنظر لنص املرس�وم امللكي س�ابق الذكر ال�ذي تضمن أن يكون الفاع�ل موظفًا بصورة 
ممارسة التعذيب بنفسه، » ومفهوم املوظف وفق الترشيع اجلزائي يمتد ليشمل أي شخص يؤدي 
خدم�ة عام�ة يف الدولة، مهام كان�ت وظيفته كبرية أو صغرية، وس�واء كان بعق�د أو قرار، بصفة 
دائم�ة أو مؤقت�ة، بمقابل أو دون مقابل، وما إضافة املس�تخدم العموم�ي إىل جانب املوظف إاّل 
تأكي�دًا هلذا املفهوم الواس�ع، بحي�ث إن امل�رّشع)1( »أراد أن ال يدع فرصة اإلف�الت من العقاب 

لشاغيل وظيفة عامة لسبب اختالف التسمية املخصصة هلا«)2(.

ثانيًا: عقوبة التعذيب

1 ـ النتيجة اجلرمية للتعذيب

تطبق اململكة العربية السعودية الرشيعة اإلسالمية، وبالتايل فحصول املوت نتيجة التعذيب 
حتكمه قواعد القصاص يف الرشيعة اإلسالمية، فإذا مات شخص حتت التعذيب، ومل يتوفر قصد 
إزهاق روحه، اعتر اجلرم قتل شبه عمد،وحكم بالدية املغلظة والكفارة رشعًا، وبعقوبة السجن 

سنتني ونصف تعزيرًا.

أّم�ا إذا توف�ر قص�د إزهاق ال�روح، فيعتر اجل�رم قتل عم�د، وُيقام عىل الفاع�ل القصاص 
بالقتل، ويف حال العفو عن الفاعل من ورثة املجني عليه، فيحكم بالدية املغلظة والكفارة رشعًا، 

وبعقوبة السجن مخس سنوات تعزيرًا. )3(

2 ـ االشرتاك يف التعذيب

نّظم الفقه اإلسالمي أحكام املسامهة اجلرمية إىل رشيك مبارش، وهو من يبارش الركن املادي 
للجريم�ة، ورشيك غري مبارش )بالتس�بب(، وهو من يرتكب عم�اًل ال يدخل يف تنفيذ اجلريمة، 
ويك�ون بصورة اتفاق أو حتريض أو مس�اعدة، ويعاقب الرشيك حس�ب مجه�ور الفقهاء بعقوبة 

)1( احلسيني، عمر الفارق، تعذيب املتهم حلمله عىل االعرتاف، مرجع سابق، ص 61.
 )2( عبدالعزيز، عصام)2001م(: حقوق اإلنسان يف الضبط القضائي، القاهرة، مرص: دار النهضة العربية،  ص 381.
 )3( ينظر ما قضت به اإلرادة امللكية يف اململكة العربية السعودية الصادرة يف خطاب الديوان العايل رقم 570/4/7 

وتاريخ 1360/3/22ه�.
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أخف من عقوبة الفاعل )1(، إاّل أّن نّص جتريم التعذيب الوارد يف املادة الثانية من املرسوم امللكي 
ساوى يف العقاب بني الفاعل والرشيك.

ثالثًا : حتريك الدعوى العامة يف جريمة التعذيب

يعود اختصاص النظر يف جريمة التعذيب لديوان املظامل يف اململكة بموجب املادة )8/د( من 
نظام املظامل )2(، واجلهة التي تتوىل اإلدعاء والتحقيق يف اجلرائم التي يعود اختصاص النظر فيها إىل 
دي�وان املظامل هي هيئة الرقابة والتحقيق ) امل�ادة 10( من نظام الديوان، وبالتايل عندما حيال املتهم 
يف  جريم�ة ال تدخ�ل يف اختصاص ديوان املظامل النوعي أم�ام أحد أعضاء هيئة التحقيق واإلدعاء 
الع�ام، صاحب االختصاص األصيل يف اململكة يف رفع الدعوى العامة والتحقيق، ويدعى املتهم 
أمام املحقق بتعرضه للتعذيب عىل أيدي رجال الرشطة، فليس عىل عضو اهليئة س�وى إحالة هذا 
الشخص إىل الطب الرشعي إلثبات وقوع التعذيب، ومن ثم إحالة املتهم مع تقرير اخلرة إىل هيئة 

الرقابة والتحقيق؛ لتتوىل حتريك الدعوى العامة هبذه اجلريمة أمام ديوان املظامل.

وللمجني عليه  � أيضًا � أن يتقدم مبارشة بادعائه هبذه اجلريمة أمام الدائرة اجلزائية يف ديوان 
املظامل استنادًا للامدة السابعة عرش من نظام اإلجراءات.

واملالح�ظ أّنه ال يوج�د حصانة إجرائية للرشط�ة تقيد حتريك الدع�وى العامة عليهم هبذه 
اجلريمة، أو بغريها من اجلرائم التي ترتكب بسبب الوظيفة، أو أثناء مبارشهتا، فتحريك الدعوى 
العام�ة عىل بعض األش�خاص الذي يتقيد بصدور إذن م�ن املرجع املختص بذلك، مقترصًا عىل 
القضاة، س�واء القض�اء الرشعي أو ديوان املظ�امل،)3( وأعضاء هيئة التحقي�ق واإلدعاء العام )4(، 

 )1( لالستزادة يف رشح قواعد املسامهة اجلرمية يف  الرشيعة اإلسالمية: عودة، عبدالقادر: الترشيع اجلنائي اإلسالمي 
مقارنًا بالقانون الوضعي، مرجع سابق ، ج1 ، ص 357 وما بعدها.

 )2( نظ�ام ديوان  املظامل الصادر باملرس�وم امللكي رقم م/51 وتاري�خ 1402/7/17ه�. وديوان املظامل هو القضاء 
اإلداري يف اململكة العربية السعودية، إاّل أّن نظامه، منح يف املادة الثامنة الديوان اختصاصًا نوعيًا للنظر يف بعض 

اجلرائم املتصلة بالوظيفة العامة، كالرشوة واالختالس والتزوير والتعذيب.
 )3( ينظر: املادة 84 من نظام القضاء، الصادر باملرسوم امللكي رقم /م/64/ تاريخ 1395/7/14ه�، واملادة 41 

من نظام ديوان املظامل.
 )4( ينظ�ر: امل�ادة 17 م�ن نظ�ام هيئ�ة التحقي�ق واإلدع�اء الع�ام، الصادر باملرس�وم امللك�ي رق�م/م/56/ تاريخ 

1409/10/24ه�.
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أمام الرشطة فلم يرد بشأهنم رضورة احلصول عىل إذن من سلطة ما، سواء يف نظام مديرية األمن 
العام)1(، أو نظام قوات األمن الداخيل)2(.

وه�ذا يس�تتبع إمكانية حتري�ك الدعوى العام�ة بجرم التعذي�ب عىل أحد عن�ارص الرشطة 
مبارشة، سواء من اإلدعاء العام، أو املجني عليه، وإعالم اجلهة التي يتبع هلا بذلك.

رابعًا : رؤية نقدية للنصوص العقابية يف النظام السعودي

إن عق�اب املوظ�ف فاعل التعذيب، وفق املادة الثانية من املرس�وم امللك�ي رقم )43( ، هو 
السجن مدة ال تزيد عن عرش سنوات، أو غرامة ال تزيد عن عرشين ألف ريال.

 واملالح�ظ أن ه�ذا الن�ص خي�ري القايض بني أن حيك�م بعقوبة الس�جن أو بعقوب�ة الغرامة. 
إضافة لعدم وجود حد أدنى لعقوبة الس�جن، التي يمكن القايض أن ينزل هبا إىل أربع وعرشين 
ساعة. وبالنسبة لالشرتاك، فبالرغم من أن الفقه اإلسالمي مل يساٍو بالعقاب بني الرشيك املبارش 
والرشي�ك بالتس�بب ، إال أن هذه املس�اواة وردت رصاحة يف نص التجري�م اخلاص بالتعذيب، 
فالرشي�ك يف ج�رم التعذي�ب يعاقب ذات عقوب�ة املوظف، س�واء كان الرشيك موظف�ًا أو غري 

موظف، وسواء أتى االشرتاك بصورة اتفاق أو حتريض أو مساعدة.

وُيالح�ظ بأن املنظم الس�عودي قد وفق يف وضع عقوبة تتناس�ب مع اجل�رم، وتكون رادعة 
لإلق�دام عليه، إاّل أّن واضعي النص قد حالفه�م الصواب بعدم وضع حد أدنى؛ ألنه باإلمكان 
الن�زول بالعق�اب ملدة 24 س�اعة، ه�ذا من جانب، ومن جان�ب آخر جعل أم�ام القايض عقوبة 
التخي�ري بني احلكم بالس�جن، أو بغرامة ال تزيد عن عرشين ألف ري�ال قد حيّد من فعالية النص 
العقايب، وهذا يتطلب تدخل املنظم الس�عودي بوضعه نصًا حاس�اًم وقاطعًا، الس�يام بوضع احلد 
األدنى لعقوبة السجن، وإلغاء فكرة  التخيري بالنص )3(، كام أن اململكة العربية السعودية انضمت 

إىل اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي بذلك تصبح أحد النصوص التي يعتمد عليها يف الدولة.

)1( الصادر باملرسوم امللكي رقم 3594 تاريخ 1369/3/29ه�.
 )2( الصادر باملرسوم امللكي رقم 30 تاريخ 1384/12/4ه�.

 )3( انظر: عبيد، عامد حممد: جريمة التعذيب، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 246.
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خامسًا:جهود اململكة العربية السعودية يف جمال مكافحة جريمة التعذيب 

للمملك�ة العربية الس�عودية جهود مضنية يف جمال مكافح�ة التعذيب، وأصبحت احلاالت 
املرص�ودة ال ت�كاد تذك�ر، وقد ذكر املهيدب يف بح�ث له عن جتريم التعذي�ب يف اململكة العربية 
السعودية ما نصه: » وجدير بالذكر أنه مواكبة لتعاليم الرشيعة اإلسالمية، ومتشيًا مع منطوق هذه 
االتفاقيات الدولية التي انضمت هلا اململكة، واملتعلقة بحقوق اإلنس�ان بش�كل عام، وانسجامًا 
مع ما تضمنته أحكام اتفاقية » مناهضة التعذيب وغريه من ضورب املعاملة أو العقوبة القاس�ية 
أو الالإنسانية أو املهينة« بشكل خاص، وما نصت عليه املادة الثانية منها، فقد شكلت يف اململكة 
جلنتان للقيام بالتحقيق يف دعاوي االهتام ضد أي إنسان، سواء كان ذلك أثناء إجراءات القبض 

عىل املتهمني، أو أثناء إيقافهم،أو التحقيق معهم، وذلك عىل النحو التايل: 

اللجن�ة األوىل: وهي املش�كلة م�ن وزارات: الداخلية والع�دل واخلارجية )ويطل�ق عليها جلنة 
حقوق اإلنس�ان( وتتوىل التحقيق مع من يرفع عليه�م دعاوي اهتام بالتعذيب وغريه من 
رضوب املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهين�ة إذا كانت دعوى االهتام 

مرفوعة من مدع خارج اململكة. 

اللجنة الثانية: وهي مش�كلة من هيئة الرقابة والتحقي�ق، وهيئة التحقيق واإلدعاء العام، وتتوىل 
التحقيق بدعاوي االهتام املرفوعة من مدع داخل اململكة ضد من يتهم بالتعذيب)1(.

ثم أوضح املهيدب » أن اململكة العربية السعودية قد اختذت أيضًا خطوات إضافية مميزة يف   
جمال احلفاظ عىل حقوق اإلنسان، حيث أنشئت الحقًا اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، 
وه�ي مجعية مس�تقلة غ�ري حكومية، وهلا ن�رشات عديدة تطب�ع دوريًا لتوض�ح خطواهتا 
وإنجازاهتا يف احلفاظ عىل حقوق اإلنسان، وبعد ذلك أنشئت هيئة حقوق اإلنسان، وهي 
هيئة حكومية تعمل من أجل مراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بالتعدي عىل حقوق اإلنسان يف 

اململكة العربية السعودية« )2(.

 )1( املهي�دب، عبدالرمح�ن بن مهي�دب )1430ه�(: بحث حمكم عن »جتريم التعذيب يف اململكة العربية الس�عودية 
واالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها«، حتت النرش، ص27.

 )2( املرجع السابق، ص28 .
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6 . 4 . 3 تقييم نصوص حظر التعذيب يف الدستور املرصي

أواًل: الواقع الترشيعي

حيظر القانون املرصي التعذيب، أو املعاملة القاس�ية، فاملادة )42( من الدستور تنص عىل » 
أن كل مواط�ن يقبض عليه، أو تقيد حريته بأي قيد، جيب معاملته بام حيفظ كرامة اإلنس�ان، وال 
جيوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا »، كام ينص الدستور يف املادة )57( عىل أن الدعوى اجلنائية أو املدنية 

الناشئة عن التعذيب ال تسقط بالتقادم.
ثم يأيت قانون العقوبات، ليفصل تلك القواعد يف عدد من املواد نذكر منها:

كل موظ�ف أو مس�تخدم حكومي أمر بتعذي�ب متهم، أو فعل ذلك حلمل�ه عىل االعرتاف 
يعاقب باألش�غال الش�اقة، أو السجن من ثالث إىل عرش س�نوات، وإذا مات املجني عليه حيكم 

بالعقوبة املقررة للقتل العمد)1(.
كذل�ك نصت امل�ادة )282( أنه: »حيكم يف مجي�ع األحوال باألش�غال املؤقتة عىل من قبض 

شخص دون وجه حق، وهدده أو عذبه بالتعذيب البدنية. 

ثانيًا: تقييد جريمة التعذيب

يظهر من نص املادة )126( أن الرشوط الالزمة العتبار الفعل تعذيبًا هي:

1 ـ صفة املجني عليه أن يكون متهاًم

هذا املتهم قد يكون حمبوسًا احتياطيًا، وقد يكون غري حمبوس، ولكنه ليس عىل أية حال املحكوم 
عليه املسجون، وقد توسع القضاء يف حتديد صفة املتهم، فاعتر أن جمرد توجيه التهمة للشخص من 

املدعى باحلقوق املدنية جتعله متهاًم يف ظل تطبيق هذا النص متى توفرت باقي أركان اجلريمة.
وقد اس�تقر القضاء ع�ىل اعتبار صفة املتهم متوفرة، ول�و يف أي مرحلة من مراحل التحقيق 
حتى، ولو كانت يف مرحلة مجع االستدالالت، فقط ينبغي يف جمال التطبيق للامدة أن يكون مقام 

االهتام جنائيًا.

)1( املادة )126( من قانون العقوبات املرصي.
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ف�ال يعت�ر متهاًم يف جم�ال تطبيق نص ه�ذه املادة من وجه�ت إليه مس�ئولية تأديبية عن خطأ 
تأديبي ليس له وجه جنائي، أو مسئولية مدنية عن خطأ مدين، ال يمكن أن تبنى عليه أي مسئولية 

جنائية. )1(

ورغم اس�تعامل املادة )126( عقوب�ات لتعبري »متهم«، وتعبري » االع�رتاف«، إاّل أن الرأي 
الراج�ح عىل أن ال يش�رتط يف املجني عليه أن يكون خاضع�ًا للتحقيق اجلنائي، أمام جهة يصلح  
االعرتاف أمامها دلياًل )2(، وقد استندت حمكمة النقض يف رفضها هذا االشرتاط إىل أن االعرتاف 

نفسه غري ملزم كدليل للمحكمة. )3(

2 ـ صفة الفاعل أن يكون موظفًا عامًا أو مستخدمًا عموميًا

وقد توس�ع القضاء توس�عًا بالغ�ًا يف تطبيق أح�كام هذه امل�ادة، فقد اعتر العمد واملش�ايخ 
واخلف�راء م�ن الذين تنطب�ق عليهم هذه املادة، فض�اًل عن كادر رجال الرشط�ة من أصغر عضو 
فيه إىل أعىل مرتبة، وبالطبع يندرج معهم رجال الس�جون، وهم إن كانوا خمتصني بتنفيذ العقوبة 

املقيض هبا، إال إنه يتصور أن يقع منهم هذا التعذيب بجريمة أخرى .

وكذلك رجال املخابرات احلربية، والعس�كرية، والعام�ة من الذين يقعون حتت طائلة هذه 
املادة.

وسنجد أيضًا أن القضاء قد استقر عىل أنه ليس بالزم أن يكون هذا املوظف هو املختص يف 
األصل باس�تجواب املجني عليه يف جريمة التعذيب، ولكن يكفي أن تكون له سلطة تسمح له، 

وأن يعذب هذا املتهم حلمله عىل االعرتاف باجلرائم املنسوبة إليه )4(.

 )1(  املال، سامي صادق: اعرتاف املتهم، مرجع سابق ، ص 405 وما بعدها.
 )2(  احلسيني، عمر الفاروق : تعذيب املتهم حلمله عىل االعرتاف ، مرجع سابق، ص 86.

 )3(  يف 1934/6/11م س 3 ق، جمموعة القواد القانونية التي أقرهتا حمكمة النقض يف مخسة وعرشين عامًا، اجلزء 
األول، ص 485.

 )4(  الدي�ب، س�عيد حمم�ود: جريم�ة التعذي�ب يف الترشي�ع املرصي، إع�داد مؤسس�ة ماعت للدراس�ات احلقوقية 
والدستورية. راجع أيضًا توسع املنظم املرصي يف تعريف املوظف. الرشقاوي، عبدالعزيز)1987م(: التعذيب 
يف الترشيعات الوضعية وقبلها يف الرشيعة اإلسالمية، جملة املحاماة، عدد 2001م، يناير وفراير، السنة السابعة 

والستون، ص 76 وما بعدها .
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3 ـ اإليذاء البدين اجلسيم 

يتص�ف بأنه إيذاء وصل إىل درجة معينة من اجلس�امة، وتقدير توافر جس�امة اإليذاء البدين 
أم�ر ي�رتك تقديره إىل قاض املوض�وع، وهبذا قضت حمكم�ة النقض املرصية اس�تنادًا إىل أن نص 

املادة)126( عقوبات مل يرصح بدرجة معينة من اجلسامة )1( .

4 ـ القصد اجلنائي )التعذيب بقصد محل املتهم عىل االعرتاف(

يشرتط لقيام جريمة التعذيب توفر قصد جنائي وهو: انرصاف نية اجلاين إىل محل املتهم عىل 
االعرتاف، ومن دون ذلك ال تقوم جريمة التعذيب، وإذا كان قصد ) املوظف أو املستخدم( من 
التعذيب هو االنتقام، أو التلذذ، فال تقوم اجلريمة، وال يشرتط القانون حصول االعرتاف فعاًل؛ 

ألن حصوله أو عدم حصوله ال يوثر يف قيام اجلريمة.

ثالثًا : رؤية نقدية للنصوص العقابية يف الدستور املرصي
من خالل اس�تعراض نص املادة )26( يتبني أنه تعريف قارص، إذ حيدد الغاية من التعذيب 
من أجل احلصول عىل اعرتاف، بينام قد يامرس يف حاالت كثرية أخرى مل يشملها هذا التعريف، 
مث�ل التعذيب من أجل احلصول عىل معلومات م�ن املتهم، أو من طرف آخر، والتعذيب ملجرد 
االش�تباه، والتعذيب ألس�باب ش�خصية ملصلحة القائم عىل التعذي�ب، أو ملصلحة طرف آخر، 
والتعذي�ب ملج�رد احلط م�ن الكرام�ة، واإلذالل النفيس، وكذلك اس�تبعد التعريف الش�خص 

املتواطئ عىل التعذيب أو املساعد عليه، أو الساكت عنه.
وتقف املادة )62( من قانون اإلجراءات اجلنائية حجر عثرة يف سري الدعوى اجلنائية حيث 
حت�رم املجن�ي عليه، أو أهله يف ح�ال وفاته، من حق التق�ايض املبارش، وتعطي ه�ذا احلق للنيابة 

العامة دون غريها. 
حي�ث تنص املادة عىل أنه: » للمدعي باحلقوق املدنية اس�تئناف األوامر الصادرة من قايض 
التحقيق�ات ب�أن ال وجه إلقامة دع�وى، إال إذا كان األمر صادرًا ضد موظف عام أو مس�تخدم 
ع�ام، أو أح�د رجال الضبط جلريمة وقع�ت منه أثناء تأدية وظيفته أو بس�ببها، ما مل تكن اجلرائم 

 )1(  نقض 15 ديس�مر س�نة 1947م،جمموعة القواعد القانونية، ج 7 رقم 452، ص 418 نقض 22 نوفمر س�نة 
1949م جمموعة أحكام النقض، السنة األوىل رقم 32، ص 87.
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املش�ار إليها يف امل�ادة )123( من قانون العقوبات ». وتعتر تلك امل�ادة أن التعذيب، جريمة إذا 
ما حدث أثناء تأدية الوظيفة أو بس�ببها. وباإلضافة إىل هذا التحديد ملفهوم التعذيب، فإهنا حترم 
صاحب الدعوى املجني عليه من حق التقايض، أو استئناف األمر الصادر، حيث تنص بأنه: ال 

وجه إلقامة الدعوى، وهو ما يساوي عمليًا حفظ القضية)1(.

وقد تم حفظ عرشات القضايا بقرار النائب العام استنادًا هلذه املادة، وحيث إن حفظ التحقيق 
ال يع�د ق�رارًا قضائي�ًا، فإن الضحية ال جتد وس�يلة للطعن يف ه�ذا القرار. ويف حال التس�ويف أو 
التقاعس من قبل النيابة، حتى من دون قرار احلفظ، ال توجد وس�يلة ملواجهة هذا التقاعس ، فال 
حيق لضحية التعذيب ندب قايض حتقيقات؛ ألن هذا احلق من حق النيابة العامة ووزير العدل فقط.

وق�د تصل بعض القضايا لقاع�ات املحاكم، ثم حيكم بأنه ال وج�ه إلقامة الدعوى لعدم كفاية 
األدلة وفقًا للامدة )154( من قانون اإلجراءات اجلنائية التي تنص عىل أنه: إذا رأى قايض التحقيقات 
أن الواقع�ة ال يعاق�ب عليها القانون، أو أن األدلة غري كافية، يصدر أم�راً بأن ال وجه إلقامة دعوى. 
وجريمة التعذيب ال تسقط بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا ملن وقعت عليه، حيث نصت املادة )57( 
من الدستور بام نصه » كل اعتداء عىل احلرية الشخصية، أو حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني، وغريها 
من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة ال تسقط الدعوى اجلنائية، وال 

املدنية الناشئة عنها التقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عاداًل ملن وقع االعتداء عليه.

6 . 4 . 4 تقييم نصوص التعذيب يف القانون الفرنيس

أواًل: التجاوزات القانونية

1 ـ  عدم مواءمة تعريف التعذيب مع اتفاقية مناهضة التعذيب:

أش�ارت منظمة العفو الدولية إىل أن قانون العقوبات الفرنيس ال يتضمن تعريفًا للتعذيب، 
يتامش�ى م�ع التعريف ال�وارد يف اتفاقية مناهض�ة التعذي�ب)2(، وأفادت املنظمة بأهن�ا قامت منذ 

 )1( وقد كان حفظ القضايا من نصيب عدد هائل من ضحايا التعذيب، نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص، قضية 
منبّية ناجي، هباء بقطر، وإبراهيم أبو زيد الذي ُعذب ابنه حتى املوت يف قسم رشطة املنصورة، ليعرتف بجريمة 
رسق�ة مل يرتكبها علاًم بأن الش�اب كان مريضًا نفس�يًا، وأن تقرير الطب الرشع�ي أثبت وجود 40 إصابة يف جثة 

املجني عليه انظر: مركز النديم للعالج والتأهيل النفيس لضحايا العنف، مرجع سابق، ص 14. 
 (2) Amnesty international, upper submission, January 2008, London (UK), p. 4.
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عدة س�نوات بتوثيق ردود الس�لطات عىل ادعاءات التعذيب، أو غريه من أشكال سوء املعاملة، 
واللج�وء املفرط إىل القوة ب�ام يف ذلك حدوث حاالت قتل خارج نطاق القانون عىل يد موظفني 
مكلفني بإنفاذ القوانني، ونادرًا ما كانت تصدر أحكامًا ضد املدانني، وكانت هذه األحكام رمزية 

أساسًا يف حالة صدروها )1(.

2 ـ استخدام املسدسات ذات الشحنة الكهربائية

ذكر االحتاد الدويل املس�يحي للعمل عىل إلغاء التعذيب باس�تعامل املسدسات ذات الشحنة 
الكهربائي�ة قيد التجربة اآلن وفق ما أفادت به احلكومة الفرنس�ية يف ثالثة س�جون رغم املوقف 
ال�ذي أبدت�ه جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، وهو أن اس�تعامل أس�لحة كهربائية غري قاتلة 
حيدث آالمًا حادة تشكل نوعًا من التعذيب، وهو ما ينتهك املادتني )1- 16( من اتفاقية مناهضة 

التعذيب )2(.

3 ـ ال حيظر القانون رصاحة العقوبة البدنية يف املدارس، ويف مؤسسات الرعاية البديلة )3( 

ثانيًا : التطورات القانونية
ُأقر يف 30 أكتوبر 2008م قانون جديد ينص عىل إنش�اء هيئة مس�تقلة للتفتيش عىل أماكن 
االحتجاز، حسبام ورد يف الروتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وجيوز للهيئة 
زيارة مجيع أماكن االحتجاز القائمة عىل األرايض الفرنسية، بام يف ذلك السجون ومراكز احتجاز 
املهاجري�ن، ومراك�ز االحتجاز عىل احلدود، وعنابر احتجاز املرىض نفس�يًا يف املستش�فيات، إاّل 
أن القان�ون مل خي�ول اهليئ�ة صالحية زيارة أماك�ن االحتجاز خارج األرايض الفرنس�ية، كام جييز 

السلطات املسؤولة عن مراكز االحتجاز رفض زيارات اهليئة،  أو تأجيلها ألسباب شتى)4(. 

 (FRA/3(3 April 2008/2/A/HRC/WG.6( األم�م املتح�دة، اجلمعي�ة العمومية، جمل�س حق�وق اإلنس�ان  )1(
جنيف 5-16 / مايو 2008م.

(2) Federation international de 1›action des chretiens pour l›abolition de la Torture, ACAT- 
France, UPR Submission, January 2008, Paris, p.1. 

(3) Global initiative to end All corporal punishment of children, UPR  submission January 
2008, London (UK) p.2.

 )4(  تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008م.
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وأنش�أت فرنسا مؤسسات رصد مس�تقلة لتحديد حاالت التعذيب، وإس�اءة املعاملة التي 
ترتكبها قوات حفظ النظام)1(. 

ثالثًا: صندوق التعويضات

يوجد يف فرنس�ا صندوق لتعويض األرضار النامجة عن جرائم العنف، حيث أصدر املرشع 
الفرن�يس قان�ون 9 س�بتمر 1986م أنش�ا بمقتضاه صندوقًا للضامن، يس�تمد موارده من رس�م 

يضاف إىل عقود التأمني، ويقوم عىل أساس فكرة الضامن االجتامعي. )2(

6 . 4 . 5 تقييم نصوص حظر التعذيب يف قانون العقوبات األمريكي

أواًل: التناقض يف السياسة الدولية

كث�ريًا ما تن�ادي الواليات املتح�دة األمريكية املجتم�ع الدويل إىل اح�رتام حقوق وحريات 
اإلنس�ان، إال أن التقاري�ر الدولي�ة وتقارير املنظ�امت الدولية غري احلكومي�ة، ومنظامت املجتمع 

املدين)3(، ترصد أن الواليات املتحدة األمريكية قد خرقت احلظر املنصوص عليه دوليًا )4(.

   A/HRC/8/47/add.1(25 August،األم�م املتحدة ، اجلمعية العامة، جملس حقوق اإلنس�ان ، الدورة الثامنة  )1(
2008).

 )2(  الزق�رد، أمح�د: تعويض األرضار الناش�ئة عن جرائم اإلره�اب، بحث مقدم للمؤمتر العلمي الس�نوي الثالث 
لكلية احلقوق، جامعة املنصورة، عن املواجهة الترشيعية لظاهرة اإلرهاب عىل الصعيدين الوطني والدويل، ص 

4 وما بعدها.
 )3(  لقد قام االحتاد األمريكي للحريات املدنية، ومنظمة حقوق اإلنسان بمقاضاة وزير الدفاع األمريكي رامسفيلد 
بس�بب سياس�ات التعذيب األمريكية يف العراق وأفغانس�تان، ورفعت القضية يف املحكمة الفيدرالية يف )والية 
الين�وي( بالنيابة عن ثامنية رجال تعرضوا للتعذيب، واإلس�اءة عىل أيدي الق�وات األمريكية، ويطلب املدعون 
أن تصدر املحكمة قرارًا يفيد بأن أفعال وزير الدفاع، قد خرقت دس�تور الواليات املتحدة األمريكية وقوانينها 
الفيدرالي�ة، والقان�ون الدويل. للمزي�د من التفاصيل واملعلوم�ات حول الدعاوى من أجل تقديم قضية باس�م 
 )ACLU(   كل م�ن تع�رض للتعذيب يف العراق وأفغانس�تان. ينظ�ر: موقع االحتاد األمريكي للحري�ات املدنية

  .Union.www :Justiceadalah.com  موجود عىل االنرتنت American civil liberties
 )4(  عىل س�بيل املثال: هناك تقارير أن الواليات املتحدة األمريكية اس�تخدمت القوة املفرطة يف ثالثة س�ياقات هي: 
أثن�اء الرتحي�ل، وخالل عمليات قوات رد الفعل األوىل، والتغذية القرسي�ة أثناء اإلرضاب عن الطعام، وذلك 

ملعتقيل غوانتانامو. ينظر: تقرير اجلمعية العامة لألمم املتحدة، حالة املحتجزين يف خليج غوانتانامو.
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ورغ�م األص�وات العالية التي تس�تخدمها الواليات املتح�دة، ومتس�كها بالعدالة ومراعاة 
حق�وق اإلنس�ان أثن�اء خطاهبا للمجتم�ع ال�دويل، إاّل أن الواقع يرص�د وجود أدل�ة بأهنا رائدة 
باس�تخدام التعذيب بح�ق املعتقلني، مس�تغلة الدعم الس�يايس والتغطية القانوني�ة، » والرئيس 
األمريكي ال يعرتف بكلامت مثل القس�وة والوحش�ية واإلهانة، إذا مارس�تها القوات األمريكية 
خ�ارج الوالي�ات املتحدة، وض�د أي مواطن غري أمريك�ي؛ ألن الواليات املتح�دة ليس ملزمة 
قانوني�ًا بمنع حدوث مثل هذه التج�اوزات إذا كان ذلك خارج أراضيها، كام رصح بذلك وزير 

العدل األمريكي ألرتو غونزاليس« )1(.

ثانيًا: عدم مواءمة اإلطار القانوين للمعايري الدولية 

الح�ظ املقرر اخل�اص املعنى بالتعذيب حتفظات الواليات املتح�دة األمريكية عىل االتفاقية 
الدولية ملناهضة التعذيب، وكذلك عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والتي 
تعتر نفسها ملزمة بحظر املعاملة القاسية والالإنسانية، واملهينة فقط يف حدود معنى املعاملة، أو 
العقوبة القاس�ية، والالإنس�انية التي حتظرها التعديالت اخلامس والثامن والرابع عرش لدس�تور 
الواليات املتحدة األمريكية )2(، ومن األمثلة عىل عدم رغبة الواليات املتحدة بتطبيق سياس�ات 

حظر التعذيب ما ييل:

1 �  كثريا ما أش�ار املقرر اخلاص بدواعي القلق التي أبدهتا اهليئات ذات الصلة، املنش�أة بموجب 
املعاهدات ًالتي تأسف؛ الن الواليات املتحدة مل تضمن ترشيعاهتا املحلية جريمة تعذيب تتسق 

مع التعريف الوارد يف االتفاقية؛ وألهنا أبدت حتفظات واسعة النطاق يف هذا الشأن )3(. 

2 �  رغ�م تأكي�د الواليات املتحدة األمريكية رس�ميًا عىل التزامها باحلظ�ر املطلق للتعذيب، إال 
أهن�ا قام�ت بعد ذلك اعتبارًا من عام 2001 م )4(، بوضع عدد من السياس�ات التي تضعف 
ه�ذا احلظر بص�ورة فعلية، وأبلغ داللة عىل ذلك املذكرة املؤرخة 1 أغس�طس 2002م التي 

http:// 1(  لوبان، ديفيد: التعذيب رس أمريكا األس�ود، ترمجة بس�ام احلومي بترصف موجود عىل ش�بكة االنرتنت(
arabic-forumhizbuttahrir.org. .

 (2) http://www.ohchr.org/engtish /countries/ratification/4-1.htm.
 )3( انظر: تقرير اجلمعية العامة لألمم املتحدة، حالة املحتجزين يف خليج غوانتانامو، عىل اإلنرتنت. 

 )4(   املرجع السابق.
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وجهها جي أس . بايبي، الذي كان حينذاك مساعد املدعي العام يف مكتب املستشار القانوين 
لوزارة العدل، وهو قايض فيدرايل يف الوقت الراهن، إىل ألبريتو غونزاليس، الذي كان وقتها 
مستش�ارًا لرئيس الواليات املتحدة األمريكية، ويش�غل منصب املدعي العام حاليًا، وحتاول 
تل�ك املذك�رة تضييق تعريف التعذيب إىل حد كبري وتدعي أن رضورة الدفاع عن النفس قد 
ترر انتهاك القانون الذي حيظر التعذيب )1(، ويالحظ املقرر اخلاص، كام ورد يف رد حكومة 
الواليات املتحدة األمريكية عىل االس�تبيان امل�ؤرخ يف 21 أكتوبر 2005م، أن تلك املذكرة 

ألغتها مذكرة صادرة عن وزارة العدل مؤرخة يف 30 ديسمر 2004م.

ثالثًا: أساليب االستجواب:

1 �  سعت عدة مذكرات داخلية الحقة صادرة عن وزارة الدفاع إىل توسيع حدود ما هو جائز، 
من حيث أساليب التصدي للمقاومة، ويف 16 أبريل 2003م صدرت مذكرة جتيز استخدام 
24 أس�لوبًا حم�ددًا، وجاء يف مقدمة املذكرة: س�تواصل القوات املس�لحة للواليات املتحدة 
األمريكية معاملة املحتجزين بطريقة إنس�انية، وبصورة تتفق مع مبادئ اتفاقيات جنيف إىل 
احلد املالئم، واملتس�ق مع الرضورة العسكرية)2(، وهذه الصيغة مبهمة؛ ألهنا تشري ضمنًا إىل 

أن الرضورة العسكرية، قد تبطل مبادئ اتفاقيات جنيف. 

2 � وأس�اليب االستجواب التالية التي وافق عليها وزير الدفاع األمريكي يف 2ديسمر2002م، 

والتي تتجاوز بوضوح احلظر القانوين للتعذيب هي:

� استخدام األوضاع التي تسبب اإلجهاد ) مثل الوقوف( ملدة ال تتجاوز أربع ساعات.

�  احلبس االنفرادي لفرتة تصل إىل 30 يومًا.

�   جيوز وضع غطاء عىل رأس املحتجز أثناء ترحيله واستجوابه.

�  احلرمان من الضوء، واستخدام األصوات العالية.

�  احلرمان من مجيع وسائل الراحة.

)1(  املرجع السابق.
.http://www.state.gov/.htm :2( انظر( 
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�  احلالقة القرسية )حلق شعر الوجه، وما إىل ذلك(.

�  التجريد من املالبس.

�  االستجواب ملدة تصل إىل 20 ساعة.

�  اس�تخدام م�ا يثري اخلوف املريض ل�دى املحتجز ) مثل اخلوف من الكالب( الس�تحثاث 

اإلجهاد.

6 . 5 تقييم أداء املنظامت واهليئات غري احلكومية

للمنظامت واهليئات غري احلكومية جهود بارزة )1(، وهلا صوت مؤثر ومس�موع عىل مستوى 
العامل، لذا سيتناول هذا املبحث أدوارها من خالل اآليت:

6 . 5 . 1  نامذج من املنظامت، واهليئات الدولية غري احلكومية الفاعلة املناهضة للتعذيب.

6 . 5 . 2  تقييم أداء املنظامت احلكومية، واهليئات الدولية غري احلكومية.

6 . 5 . 1 نمــاذج من املنظــامت واهليئـات الدولية غري احلكومية الفاعلة  
                  املناهضة للتعذيب

أواًل:  منظمة العفو الدولية 

ه�ي منظم�ة دولية غ�ري حكومية، مقرها لن�دن، يناض�ل أعضاؤها من أج�ل تعزيز حقوق 
اإلنس�ان، أسس�ت إثر مقال صحف�ي نرشه املحام�ي الريطاين)بيرت بننس�تون( ح�ث فيه الناس 
يف كل م�كان ع�ىل رضورة الب�دء يف العمل بطرق س�لمية، من أجل اإلفراج عن س�جناء الرأي، 
وقد تطورت هذه الدعوة، وانتهت إىل أن نش�أت املنظمة عام 1961م عىل أس�اس االس�تقالل 
)1( وه�ذا ال يعن�ي أن املنظامت غ�ري احلكومية ال تواجهها معوقات، ومنها: هتميش املؤسس�ات، وتس�لط احلكومات، 
والضغط عىل اإلعالم وحرية الصحافة وتعتيم ثقافة املش�اركة، وعرقلة مؤسس�ات املجتمع املدين هبياكله وتنظيامته 
كس�لطة مضادة. ينظر نحو ذلك التقرير اإلمجايل لورش�ة" قضايا التدريب يف املنظامت غري احلكومية العاملة يف جمال 
حقوق اإلنسان"، إعداد : رمضان ،عامرة ، مستشار لدى املعهد العريب حلقوق اإلنسان، املجلة العربية حلقوق اإلنسان، 
العدد الثامن، ص138 ؛ كذلك ينظر: س�عيد، حممد الس�يد)1996م( املش�كالت الداخلية التي تواجهها املنظامت 

الوطنية غري احلكومية يف بعض البالد العربية، رواق عريب، القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان..
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واحليدة )1( ويستند عمل املنظمة إىل بحوث دقيقة، وعىل املعايري التي اتفق عليها املجتمع الدويل، 
وتتقيد املنظمة بمبدأ احلياد وعدم التحيز، وحتش�د املنظمة يف إطار عملها نشطاء متطوعني، وهم 
يكرس�ون وقتهم للتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وللمنظمة أعضاء وأنصار فيام 

يزيد عىل 140 دولة.

وتس�عي املنظمة إىل تعزيز، وتأصيل احرتام حقوق اإلنسان عن طريق التصدي النتهاكات 
احلق�وق املدني�ة والسياس�ية لألف�راد، وتقوم املنظم�ة بدور ه�ام يف مقاومة التعذيب، وأش�كال 
املعاملة املحظورة عىل املس�توى الدويل، ويس�اعدها أهنا منظمة عاملية االنتشار، مستقلة عن مجيع 
احلكومات، أو االنتامءات السياسية، أو املعتقدات الدينية، وهدفها محاية اإلنسان أيًا كان معتقده 
وأي�ا كان لونه، أو انتامؤه الس�يايس، أو الديني، أو وضعه االجتامع�ي. وترتبط املنظمة بعالقات 
رس�مية بكل م�ن املجلس االقتص�ادي، واالجتامع�ي التابع لألم�م املتحدة، وهيئة اليونس�كو، 
وجمل�س أوروب�ا، ومنظمة الدول األمريكي�ة، ومنظمة الوحدة األفريقي�ة. )2( وهتدف املنظمة إىل 

حتقيق التعاون الدويل ضد التعذيب، وذلك بالعمل عىل حتقيق ما ييل: )3( 

1 �  تعمل عىل إقرار واعتامد الدس�اتري، واالتفاقيات، واإلعالنات التي حترم، وتقاوم التعذيب 
واملعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة.

2 �  مساعدة املنظامت، والوكاالت الدولية التي تعمل لتحقيق نفس اهلدف، والرتويج لنشاطها، 
والتعاون معها.

3 �  معارضة ترحيل األشخاص من بلد إىل بلد آخر حيتمل أن يتعرضوا للتعذيب فيه.

4 �  تقديم املساعدات املالية، أو غريها من رسائل اإلغاثة لضحايا التعذيب.

)1(  لالستزادة بخصوص منظمة العفو الدولية ينظر:
 مصطف�ى، من�ى حمم�د ) 1981م(: القانون الدويل حلقوق اإلنس�ان، القاه�رة، مرص، دار النهض�ة العربية، ص ص 

.106-92
الفار، عبد الواحد حممد: قانون حقوق اإلنسان يف الفكر الوضعي والرشيعة اإلسالمية ، القاهرة ، مرص: دار النهضة 

العربية ، ص 469 وما بعدها.
 موقع املنظمة عىل االنرتنت.

 )2(  ينظ�ر: منش�ورات منظم�ة العف�و الدولية والتقاري�ر لألع�وام التالي�ة:1976م، 1992م، 1993م، 1994م، 
1995م، 1996م، 1997م.

 )3(  رخا، طارق عزت، مرجع سابق، ص 693، الفار، عبدالواحد حممد، قانون حقوق اإلنسان، ص 457وما بعدها.
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5 �  تعم�ل  ع�ىل االتصال مب�ارشة باحلكومات للتوس�ط لدهي�ا حلامية أولئك الذي�ن يتعرضون 
للتعذيب، وهي تنش�ئ باستمرار فروعًا هلا، لتكون شبكة مقاومة ونرش وتوعية عىل مستوى 
العامل، كام أهنا ترسل وفودًا ميدانية للتحقيق يف مزاعم التعذيب ومواجهة احلكومات بحقيقة 

املوقف.

6 �  إث�ارة الدعاي�ة حول قضايا األش�خاص الذين يتعرضون للتعذي�ب، أو املعاملة، أو العقوبة 

القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة )1(.

وقد بذلت املنظمة جهود خمتلفة، ومما بذلته يف جانب السجناء ما ييل:

أ �  إط�الق رساح مجيع س�جناء ال�رأي: وهم الذين يعتقلون يف أي مكان بس�بب معتقداهتم 
السياس�ية أو الديني�ة، أو أي�ة معتقدات أخ�رى، نابعة من ضامئرهم، أو بس�بب أصلهم 
العرقي، أو جنسهم أو لوهنم، أو لغتهم، أو أصلهم القومي، أو االجتامعي، أو وضعهم 

االقتصادي، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

ب �   ضامن إتاحة حماكمة عادلة جلميع السجناء السياسيني عىل وجه الرسعة.

ج �  معارض�ة االنته�اكات الت�ي ترتكبها مجاعات املعارضة املس�لحة، مثل اعتقال س�جناء 
الرأي، واحتجاز الرهائن، والتعذيب، وأعامل القتل دون وجه حق.

د � العم�ل ع�ىل أن يكون احتجاز املعتقلني يف أماكن معروفة غري رسية، وعىل تس�هيل زيارة 
أقارهبم، وحماميهم، وأطبائهم هلم.

ه�� � مس�اعدة طالب�ي اللجوء الذين هيدده�م خطر إعادهت�م إىل بلد، يصبح�ون فيه عرضة 

النتهاك حقوقهم اإلنسانية األساسية.

وبمج�رد أن تتيقن منظمة العفو الدولية من أن ثمة حاجة للتحرك من أجل إنقاذ واحد، أو 
أكثر من الضحايا، فإهنا تبادر عىل الفور حلش�د طاقات أعضائها، يف ش�تى أنحاء العامل. وتس�عى 
املنظم�ة إىل تق�يص احلقائ�ق ب�كل دقة ومتحي�ص، فرتس�ل خراءها ملقابل�ة الضحاي�ا، وحضور 

املحاكامت، ومقابلة املسئولني، ونشطاء حقوق اإلنسان يف البلد املعني.

(1) Henrik Marcussen, and others(1997), "amnesty international Conference plan of action 
Against torture" J.RCT torture. Vol.7.No.1 Copenhagen,.p26.  
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كذل�ك تؤث�ر املنظمة عىل ال�رأي العام العاملي، م�ن خالل مجع املعلوم�ات، وفحصها حتى 
تضعه�ا أمام أعني احلكومات، وتقوم بنرش تقارير مفصلة، وإبالغ وس�ائل اإلعالم املختلفة عن 
قلقه�ا إزاء م�ا يرتكب بحق ش�عوب أو أف�راد معينني، ويف الوقت نفس�ه يس�عى أعضاء املنظمة 
وأنصارها يف س�ائر أنحاء العامل إىل حث الرأي العام عىل ممارس�ة ضغوط عىل من بيدهم مقاليد 

احلكم، وغريهم من ذوي النفوذ، من أجل وضع حد لالنتهاكات.
وأحيان�ًا ما يتبنى األعضاء حاالت أش�خاص بعينهم، أو قضاي�ا عىل وجه اخلصوص، وقد 
يس�تدعي األم�ر أن يواصلوا عملهم عىل مدى س�نوات، ال يكّفون خالهلا ع�ن املطالبة بإطالق 

رساح سجناء يف بلد أو دولة معينة.
ويف السنوات األخرية؛ ونظرًا للمكانة التي حتتلها املنظمة يف املحافل الدولية، فالتقارير التي 
تّعده�ا بات�ت حتظى بأمهية خاصة، حتى غدت تش�كل أحد عوامل الضغ�ط عىل احلكومات من 

أجل احرتام حقوق اإلنسان.

ثانيًا: منظمة هيومن رايتس ووتش:
ه�ي إح�دى املنظ�امت العاملية غري احلكومية املس�تقلة املعني�ة بالدفاع عن حقوق اإلنس�ان، 
ومحايته�ا يف خمتل�ف أنحاء العامل، وذلك بإيفاد جل�ان لتقيص احلقائق، ثم تن�رش تقارير عن نتائج 
حتقيقاهت�ا، بقصد إثب�ات انتهاكات حقوق اإلنس�ان، وإدانته�ا، وحتقيق اح�رتام املجتمع الدويل 

للحد األدنى من حقوق اإلنسان.
وق�د قامت بإنش�اء قس�اًم للرشق األوس�ط، وش�امل إفريقيا ع�ام 1989م، وتلق�ت بالغات 
وش�كاوى عن انتهاكات حقوق اإلنس�ان يف مرص، وأرس�لت جلنة لتقص احلقائق خالل ش�هري 
يناير، وفراير س�نة 1992م، حيث أجرت اللجنة حتقيقات ومقابالت واس�عة النطاق مع ضحايا 
التعذيب، وزارت بعض السج�ون املرصي�ة، وأصدرت تقريرين بنتائج أعامهلا عن هذه الزيارة )1(.
وع�ىل امت�داد ثالث�ني عام�ًا دأبت املنظم�ة من أج�ل وض�ع اخلط�وط العريض�ة القانونية، 
واألخالقية يف س�بيل إحداث تغيري جذري وعميق، وناضلت من أجل توفري املزيد من العدالة، 

واألمن جلميع األفراد حول العامل. )2(

 )1(  الشافعي، حممد بشري: قانون حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 266.
 .www.hrw.org  2(  ينظر: لالستزادة عن املنظمة عىل موقعها عىل االنرتنت(
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ثالثًا: اللجنة الدولية للصليب األمحر

تأسست اللجنة الدولية للصليب األمحر يف جنيف عام 1863م، وتّعد منظمة مستقلة وحمايدة، 
وتق�وم بمهام احلامية اإلنس�انية، وتقديم املس�اعدة لضحايا احلرب، وغريها م�ن حاالت العنف، 
وقد أوكلت إىل اللجنة بموجب القانون الدويل مهمة دائمة بالعمل غري املتحيز لصالح الس�جناء، 
واملرىض، والس�كان املدنيني املترضرين من النزاعات، وإىل جانب مقرها الرئييس يف جنيف هناك 

مراكز للجنة يف 80 بلدًا، ويعمل معها عدد من املوظفني يتجاوز جمموعهم 12000 موظف.

وتت�وىل اللجنة يف حاالت النزاع التنس�يق م�ع اجلمعيات الوطنية للصلي�ب األمحر واهلالل 
األمحر، وهي مؤسس�ة احلركة الدولية للصليب األمحر، ومصدر إنش�اء القانون الدويل اإلنساين، 

السيام اتفاقيات جنيف. )1(

وترف�ض اللجنة اس�تعامل التعذي�ب، وغريه من أش�كال املعاملة الس�يئة يف مجيع األحوال، 
وتؤمن بأن احرتام احلياة، والكرامة اإلنس�انية، يتعارض مع أي ترير للمعاملة السيئة، واحلجج 

التي تستند إليها اللجنة يف رفضها للتعذيب هي : )2(

1 �  ينته�ك التعذي�ب واملعامل�ة الس�يئة أبس�ط مب�ادئ اإلنس�انية، واح�رتام احلي�اة والكرام�ة 
اإلنسانية،وهي مبادئ يتعني احلفاظ عليها يف مجيع األوقات.

2 �  التعذي�ب واملعامل�ة الس�يئة حمظ�ورات يف كل م�كان، ويف مجيع األوقات، ويّع�د ذلك أحد 
اخلصائص األكثر كونية للقانون الدويل، والقوانني الوطنية عىل السواء.

3 �  إن املعاناة النامجة عن التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة السيئة قد ترتتب عليها اضطرابات 
عميقة لدى الضحايا، ربام اس�تمرت لس�نوات، وقد ينتج عن الرضر البدين والنفيس الناجم 

عن ذلك احتياج الضحية إلعادة تأهيل عىل املدى الطويل.

4 �  ُيرّجح أن تترضر الصورة الدولية التي تلجأ للمعاملة السيئة، عىل النحو الذي يؤثر سلبًا عىل 
مصداقيتها، وقدرهتا عىل االنخراط يف عالقات مع الدول األخرى.

.www.icrc.org 1(  لالستزادة انظر: موقع اللجنة عىل اإلنرتنت(
 )2(  املرجع السابق.
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5 �  إن التعذي�ب وغ�ريه م�ن رضوب املعاملة الس�يئة قد حّيد م�ن رغبة الس�كان يف التعاون مع 
الس�لطات، بل إن اللجوء إىل س�وء املعاملة، ربام أضعف أولئك الذين يامرس�ونه عن طريق 

إثارة السخط لدى أولئك الذين يراد احتواؤهم.

6 �  يؤدي استعامل التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة السيئة إىل استساغته عىل نحو يمكن أن 
يرتتب عليه شيوع استعامله أكثر.

7 �  خيتل�ف األخصائي�ون بش�أن م�دى فاعلية التعذي�ب، وغريه م�ن رضوب املعاملة الس�يئة، 

ويثريون شكوكًا جادة حول نوعية املعلومات التي يتم احلصول عليها عر هذا الطريق.

وبن�اًء ع�ىل  م�ا تقدم فاللجن�ة الدولي�ة مكلفة بزي�ارة املحتجزي�ن من أج�ل مراقبة ظروف 
احتجازهم، واملعاملة التي يتلقوهنا، وختوض اللجنة حوارًا رسيًا مع الس�لطات، يرمي إىل كفالة 
املعاملة اإلنسانية للمحتجزين، وعند االقتضاء متارس اللجنة الضغط عىل السلطات لدفعها إىل 
التحقيق يف ادعاءات التعذيب، واملعاملة الس�يئة، ومعاقب�ة مرتكبيه متى وجدوا، واختاذ التدابري 
الرامي�ة إىل حظ�ر اللج�وء جم�ددًا ألي رضب من رضوب املعاملة الس�يئة، ومن إس�هامات هذه 
اللجن�ة يف جمال حقوق اإلنس�ان رعايتها لعدد م�ن املؤمترات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنس�ان، 
ومنها مؤمتر اس�تانبول برتكيا عام 1969م، الذي صدر عنه إعالن حول الس�الم واحلرية، جرى 
في�ه التعبري عن حق اإلنس�ان يف أن يعيش س�المًا دائ�اًم، متمتعًا بحياة كريم�ة، حترتم فيها حقوقه 
وحرياته األساس�ية، وقد كان هذا املؤمتر منعطفًا يف جمال االهتامم بموضوعات حقوق اإلنسان، 

حيث ربطت القرارات الصادرة عن املؤمترات التالية بني القانون الدويل، وحقوق اإلنسان. )1(

رابعًا: مجعية الوقاية من التعذيب )2(
تأسس�ت عام 1977م عىل يد » جون جاك جوتيه« السويرسي، حيث كانت فكرته تنصب 
ع�ىل أّن الزي�ارات املنتظم�ة، وغري املعلنة جلميع أماك�ن االحتجاز تعّد من أكثر الوس�ائل فعالية 
للوقاية من التعذيب، حيث أس�س اللجنة الدولية الس�ويرسية ملكافحة التعذيب، التي أصبحت 

فيام بعد مجعية الوقاية من التعذيب. 

  )1(  محودة، عطية)2008م(: الوجيز يف حقوق اإلنسان، ، ط1، عامن، األردن : دار يافا للنرش والتوزيع، ص 222.
.www.apt.ct2(  انظر: موقع اجلمعية عىل االنرتنت( 
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وهي منظمة دولية غري حكومية، تتطلع إىل بناء عامل ال يتعرض فيه أي شخص إىل التعذيب، 
وغريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة.

وق�د ق�ادت اجلمعي�ة احلملة الدولية لض�امن اعتامد، وب�دء رسيان الروتوك�ول االختياري 
التفاقي�ة األمم املتحدة املتعلقة بمناهضة التعذي�ب، وإنفاذه بطريقة فّعالة،وهو يعّد صكًا قانونيًا 

اهلدف منه فتح مجيع أماكن االحتجاز للتفتيش سواء عىل الصعيد املحيل أو الدويل.
ويمتلك فريق » مجعية الوقاية من التعذيب« خرة طويلة يف جمال التدريب، وإسداء املشورة 
القانوني�ة، ووض�ع أدوات عملية، وتيس�ري تب�ادل املعلومات بش�ان التدابري واآللي�ات الوقائية 

والدعوة إىل تطبيقها.
ويرتك�ز اهت�امم اجلمعية يف جمال األنش�طة الرامي�ة إىل الوقاية من وقوع التعذي�ب، بداًل من 

شجب احلاالت الفردية.
وللوقاية من التعذيب تركز اجلمعية عىل األهداف املتكاملة الثالثة التالية:

أ �  الش�فافية يف املؤسس�ات: لتعزيز عمليات الفحص املنتظم واملساءلة يف املؤسسات التي حيرم 

فيها األشخاص من حريتهم من خالل الزيارات املستقلة، وآليات املراقبة األخرى.

ب �  أط�ر العم�ل القانوني�ة الفّعال�ة: لض�امن اح�رتام القواع�د القانوني�ة الدولي�ة، واإلقليمية، 

والوطني�ة اخلاص�ة بالوقاي�ة من التعذيب، وغريه من رضوب س�وء املعامل�ة، وتنفيذها عىل 

الصعيد العاملي.

ج �  تعزي�ز الق�درات: لتدري�ب األط�راف الفاعل�ة التي تعم�ل مع األش�خاص املحرومني من 

حريته�م ع�ىل الصعيدين الوطن�ي، والدويل م�ن أجل حتس�ني معرفتها باملامرس�ات املتعلقة 

بالوقاية وااللتزام هبا.

خامسًا:املنظمة العربية حلقوق اإلنسان )1(
 تأسس�ت ع�ام 1983م كمنظم�ة غري حكومية ومقره�ا القاهرة، وهت�دف إىل محاية حقوق 
اإلنس�ان وتعزيزه�ا يف الوط�ن العريب، طبقًا ملعايري اس�تقر عليه�ا إمجاع األمم املتح�دة واملواثيق 

.www.aohr.net1(  ينظر: موقع اجلمعية عىل االنرتنت(
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والعه�ود الدولية الت�ي صادقت عليها البلدان العربية، وقد حصلت عىل الصفة االستش�ارية يف 
املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة عام 1989م، كام وقعت املنظمة اتفاقية مقر مع 
مجهورية مرص العربية يف 6 مايو 2000م، كام حصلت عىل عضوية املراقب لدى اللجنة األفريقية 
حلقوق اإلنس�ان، والش�عوب يف اإلحتاد األفريقي ، واللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنس�ان يف 
جامعة الدول العربية، وتتمتع بصفة العالقات التنفيذية مع منظمة اليونسكو، وتستخدم املنظمة 
يف س�بيل حتقيق أهدافها الوس�ائل القانونية، وال تقحم نفس�ها يف أية نشاطات سياسية معارضة، 

كام تناهض أعامل العنف، سواء من جانب اجلامعات األهلية أو احلكومات.

وهتدف املنظمة العربية حلقوق اإلنسان إىل حتقيق مجلة من األهداف، ومنها:

1 � تعمل املنظمة بكل الوسائل، وبغض النظر عن االعتبارات السياسية لإلفراج عن األشخاص 
ال�ذي يعتقل�ون، أو حيتج�زون، أو تقيد حرياهتم؛ بس�بب آرائه�م السياس�ية، أو معتقداهتم 
الدينية أو غري ذلك من املعتقدات التي متليها عليهم ضامئرهم، أو بسبب العرق، أو اجلنس، 
أو الل�ون، أو الدين، وكذا األش�خاص الذين يعتقل�ون، أو حيتجزون، أو تقيد حريتهم ألي 
س�بب، وخيضعون إلكراه، أو تعذيب، أو رضب من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، 
أو الالإنس�انية، أو املهينة أو احلاطة من الكرامة، وكذلك األشخاص املختطفون واملختفون 

وجمهولو املصري، وتعمل املنظمة عىل تقديم العون هلم )1(.

2 �  تعمل املنظمة عىل حتس�ني أحوال املحتجزين، واملعتقلني، والس�جناء عامة، وس�جناء الرأي 
خاصة بام يتواءم مع القواعد الدولية للحد األدنى ملعاملتهم )2(.

3 �  تكشف املنظمة عن حاالت سجناء الرأي، وسجناء الضمري، وغريهم إذا تعرضوا بأي وجه 
م�ن الوج�وه ملعاملة فيها إه�دار حلكم القانون، أو انتهاك حلق من احلق�وق التي ينص عليها 

الدستور، أو املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان )3(.

 )1(  م�ادة ) 5( م�ن أه�داف املنظم�ة العربية حلقوق اإلنس�ان املع�دل وفق ق�رار اجلمعية العمومية اخلامس�ة أكتوبر 
2000م.

 )2(  املادة )9( من أهداف املنظمة العربية حلقوق اإلنسان.
 )3(  املادة)10( من أهداف املنظمة العربية حلقوق اإلنسان.
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6 . 5 . 2 تقييم أداء املنظامت واهليئات الدولية غري احلكومية

أواًل: تعبئة الرأي العام لدعم قضايا حقوق اإلنسان )1(

تقوم املنظامت واهليئات غري احلكومية بدور ظاهر يف مقاومة التعذيب، واملعاملة أو العقوبة 
القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهين�ة، وهذه اجلهود هلا أث�ر عىل الرأي العام وع�ىل احلكومات يف 

السعي لتحقيق مصالح املجتمع العامة.

فاملنظ�امت غري احلكومية تناولت اجلهود الدولية املبذولة يف العامل، وذلك من خالل التقارير، 
والكتيبات، وامللصقات والنرشات، واإلعالنات، ومواقعها عىل شبكة االنرتنت، وبالتايل تشجيع 

الرأي العام للمسامهة يف التعاون مع الدولة للحد من االنتهاكات املتوقعة حلقوق اإلنسان.

وحتاول املنظامت غري احلكومية املشاركة  يف التأثري عىل القرار السيايس ليكون أثره ظاهرًا يف 
أروقة األمم املتحدة، وأجهزهتا املوكلة بتطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان.

وم�ن جهود بع�ض املنظامت غري احلكومية هبذا الصدد عقد لق�اءات مع أعضاء هيئة األمم 
املتحدة، وتس�عى إلقناعهم باختاذ ق�رار يف اجت�اه محاية أكب�ر حلق�وق اإلنس�ان، وصفوة القول : 
إن الكش�ف ع�ن وجود انته�اكات تعذيب أو غريه من انتهاكات حمظورة ُيس�اعد يف التفكيك يف 

ممارسة جرائم التعذيب حتى تتحقق العدالة يف كافة املجتمع.

ثانيًا: الدعوة إىل إنشاء آليات وقائية وطنية فّعالة
تقدم مجعية الوقاية من التعذيب أنش�طة تش�ارك يف دعم احلكومات، واملؤسسات الوطنية، 
وأعض�اء الرملانات، واملنظامت غري احلكومية، واهليئات اإلقليمية، واألمم املتحدة، ودعوهتا إىل 

إنشاء آليات فّعالة للوقاية من التعذيب واحلفاظ عليها. )2( 

 )1(  لالستزادة هبا الصدد انظر: رساج، سعيد أمني: الرأي العام ومقوماته األساسية، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 
ص ص40-10.

الشاعر ، رمزي طه)1983م(: النظرية العامة للقانون الدستوري، القاهرة، مرص، ص 295 وما بعدها.
الفار، عبدالواحد حممد، قانون حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص410 وما بعدها.

عزام، فاتح سمري)1996م(: دور املنظامت غري احلكومية يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، سنة 3، سبتمر، ص 111 وما بعدها.
 www.apt.ch  2(  انظر: موقع اجلمعية من التعذيب( 
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يس�مح الروتوك�ول االختي�اري التفاقي�ة مناهض�ة التعذي�ب خل�راء دولي�ني مس�تقلني 
بزي�ارات منتظم�ة إىل أماكن االحتج�از داخل حدود الدول األط�راف ) أي الدول التي وافقت 
ع�ىل الروتوك�ول باملصادقة علي�ه، أو االنضامم إليه(، وه�دف هذه الزيارات ه�و تقييم أوضاع 

االعتقال، ومعاملة املحتجزين، وتقديم توصيات إىل الدول األطراف لتحسينها.

يتطل�ب الروتوك�ول من ال�دول األطراف إنش�اء آليات وطني�ة، تنظم زي�ارات إىل أماكن 
االحتجاز، وتتعاون مع اخلراء الدوليني.

ثالثًا:املساعدة يف صياغة الصكوك الدولية، واإلقليمية املعنية بالوقاية من التعذيب:

تساهم املنظامت واهليئات غري احلكومية يف تعزيز احرتام اإلنسان وكرامته، وهلا دور ملحوظ 
يف تطوير، وتبني الترشيعات، واملعاهدات واملواثيق الدولية.

تقدمت املنظامت واهليئات غري احلكومية بمش�اريع ومس�ودات لقائم�ة كثرية من الصكوك 
الدولية، واإلقليمية حلقوق اإلنس�ان، وس�امهت يف صياغتها أو التأثري يف تبنيها، وأبرز مثال عىل 
ذل�ك دور اللجنة الدولية للصلي�ب األمحر الدويل يف اتفاقيات جني�ف. وتطول قائمة الصكوك 
الدولي�ة واإلقليمي�ة الت�ي يرج�ع الفضل يف التق�دم بمش�اريعها جلمعيات حقوق اإلنس�ان غري 
احلكومية لتشمل حوايل 80 إعالنًا، واتفاقية، ومعاهدة حتمي حقًا أو أكثر من حقوق اإلنسان)1(. 

وتساهم مجعية الوقاية من التعذيب يف صياغة صكوك قانونية دولية، وإقليمية معنية بالوقاية 
من التعذيب، وتنفيذها، وتشمل أبرز تلك الصكوك:

أ � اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب.

ب �  الروتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب.

ج �  االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب.

د � اخلطوط املوجهة لروبن أيسلند املتعلقة بحظر التعذيب يف أفريقيا )2(.

www.  1(  صوليح، املصطفى: ما اجلمعيات األهلية بصفة عامة، مقال منشور يف موقع اللجنة العربية عىل اإلنرتنت(
achr.nu ، وعرض املقال يف دورة تدريبية للعاملني يف جمال حقوق اإلنسان، الدوحة 28-30 مارس، 2007م.

www.apt.ch 2(  انظر: موقع مجعية الوقاية من التعذيب عىل االنرتنت( 
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وسامهت املنظامت غري احلكومية بدور كبري يف تبني اتفاقية مناهضة التعذيب، كذلك  اعتامد 
بروتوكول قوي وفّعال من جانب األمم املتحدة، ويركز الروتوكول عىل التدابري الوقائية، وليس 
ع�ىل الردود االرجتاعية، وبإنش�ائه لعالقات تكاملية بني آليات املراقب�ة الدولية والوطنية، ومتثل 

أداة مهمة الجتثاث التعذيب.

رابعًا: تعزيز مراقبة أماكن االحتجاز

يق�دم الروتوك�ول االختي�اري التفاقي�ة مناهضة التعذيب نظ�ام زي�ارات منتظمة ألماكن 
االحتجاز، يقوم هبا خراء مستقلون وطنيون ودوليون، يشكلون القاعدة للحوار العميل والبناء 

بني اخلراء الزائرين، والسلطات عىل املستوى الوطني واملؤسسايت.

ويع�د تعزي�ز مراقبة أماكن االحتجاز م�ن أكثر األمور فاعلية للحّد م�ن التعذيب، وهذا ما 
أشار إليه املقرر اخلاص املعني بالتعذيب حيث قال: أثبتت التجربة أن الزيارات املتكررة من قبل 
آليات مراقبة مس�تقلة، ومؤهلة بش�كل مناس�ب لدهيا الصالحيات الالزمة بام يف ذلك التحدث 

عىل إنفراد مع املحتجزين)1( . 

وم�ن األمثل�ة للمنظامت واهليئات الدولية غري احلكومية التي تس�هم بتعزي�ز بمراقبة أماكن 
االحتجاز.

1 �  الزيارات التي تقوم هبا اللجنة الدولية للصليب األمحر الدويل، لتحسني معاملة املحتجزين، 
وتزويد السجناء باألدوية، واملالبس وأدوات النظافة الشخصية والغذاء.)2( 

2 �  تق�ود مجعية الوقاية من التعذيب محلة التصديق ع�ىل الروتوكول االختياري التفاقية األمم 
املتحدة بمناهض�ة التعذيب، والذي أرسى أول نظام عاملي ملراقبة أماكن االحتجاز )3(.

 )1(  تقرير املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب، مانفرد مانواك 8 مارس 2008م منش�ور يف مقدمة مراقبة 
www. Apt.net أماكن: دليل عميل ، منشور عىل االنرتنت يف موقع مجعية الوقاية من التعذيب عىل االنرتنت

 )2(  انظ�ر: موق�ع املنظم�ة الدولي�ة للصلي�ب األمحر ال�دويلwww.icrc.org زي�ارة األش�خاص املحرومني من 
حريتهم: الغرض من زيارات اللجنة الدولية للصليب األمحر ورشوطها.

.www.apt.ch 3(  انظر: موقع مجعية الوقاية من التعذيب عىل االنرتنت( 
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خامسًا: التعاون مع الدول واألجهزة القضائية واملؤسسات الوطنية لتعديل املامرسات املحظورة

تشارك املنظامت غري احلكومية يف املراقبة احليادية لإلجراءات القضائية املتبعة من أجل إنصاف 
الضحية، ويس�بق ذل�ك تتبع املحاكامت، ومتابع�ة املرافعات القانونية، ومالحظة مدى متاش�يها مع 
القان�ون. حيث تعمل مجعي�ة الوقاية من التعذيب عىل تدريب أجهزة الرشطة واجلهاز القضائي عىل 
القواعد القانونية، والضامنات الالزمة ملناهضة التعذيب، فضاًل عن إسداء املشورة بشأن اإلصالحات 

القانونية الالزمة إلجياد أفضل الطرق للوقاية من ممارسات التعذيب عىل املستوى الوطني.

ومن جهود املنظمة العربية حلقوق اإلنس�ان يف التعليم والتدريب والتوثيق يف جمال  حقوق 
اإلنس�ان، تأسيس�ها للمعهد العريب حلقوق اإلنس�ان بتونس عام 1989م، وذلك باالشرتاك مع 
احتاد املحامني العرب، والرابطة التونس�ية للدفاع عن حقوق اإلنس�ان، وبمساعدة مركز حقوق 
اإلنس�ان يف األمم املتحدة للنهوض بأهدافها واملنظامت املؤسس�ة، وش�اركت املنظمة وبالتعاون 
مع املعهد العريب حلقوق اإلنس�ان، واحتاد املحامني العرب، وبمس�امهة 31 منظمة غري حكومية 
يف تأس�يس الش�بكة العربية للتوثيق واملعلومات، حول حقوق اإلنس�ان لتطوير مس�توى تدفق 

املعلومات، وتبادهلا بني املنظامت املشاركة، وتطوير نظم املعلومات فيها.

سادسـًا: حث الدول عـىل التصديق عىل اتفاقية مناهضـة التعذيب، والربوتوكول 
االختياري لالتفاقية

سعت املنظامت واهليئات غري احلكومية بحث الدول والضغط عليها؛ للتصديق عىل االتفاقية 
الدولي�ة ملناهض�ة التعذيب، وكذلك الروتوكول االختي�اري لالتفاقية، حيث إن تلك املنظامت 
س�امهت يف صياغة وإعداد نصوص تلك االتفاقي�ات والروتوكول، وحتتاج عمليات التصديق 
إىل سنني طويلة يسبقها جهود مضنيه من تلك املنظامت، » وهتدف تلك املنظامت واهليئات الدفاع 
عن حقوق اإلنسان، وحرياته األساسية من خالل طلب استعجال الدول عىل تلك الصكوك يف 

مقدمتها الصكوك املعنية بحظر التعذيب« )1(. 

 )(  انظ�ر: نح�و ذلك: رأفت، وحيد)1977م(: القانون الدويل وحقوق اإلنس�ان، اجلمعية املرصية للقانون الدويل، 
جملد 33، ص 6.
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6 . 6 الواقع العميل حلظر التعذيب
ظاه�رة التعذي�ب غري قارصة ع�ىل فئة معينة، أو بلد معني، أو رشحي�ة معينة، أو جمتمع معني 
أو أم�ة معين�ة، ومما يزيد املرارة أنه أصب�ح فعاًل منظاًم خاضعًا للتخطيط والتطوير، واس�تحداث 
وس�ائل وأدوات أكثر تأثريًا وإيالمًا، وأصبح يامرس عىل نطاق واس�ع ومنظم  ومنهجي متعمد 
، وه�و ج�زء ال يتجزأ من عملية احلك�م التي توجد طاملا وجدت الدول�ة، واحلقيقة إن التعذيب 
انت�رش بم�رور الوقت، ومل ترتاجع ممارس�ته يف ظل  التط�ورات اهلائلة يف جمال حقوق اإلنس�ان، 
وإعالء قيم احلرية واس�تقاللية اجلس�د وحرمته، وخيلف آثار ال يمكن حموها عىل امتداد الزمن، 

وسوف نتناول الواقع العميل حلظر التعذيب من خالل املطالب التالية:
6 . 6 . 1  التعذيب واحلرب عىل اإلرهاب.

6 . 6 .2 التأخري يف التحقيق يف قضايا التعذيب .
6 . 6 . 3  اتساع وتغري نطاق التعذيب.

6 . 6 . 4  تغييب اإلحصائيات عن الظاهرة املطروحة.
6 . 6 . 5  عدم مواءمة الترشيعات الوطنية لنصوص االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب.

6 . 6 . 6  القصور يف معاجلة الظاهرة من أبعاد خمتلفة.

6 . 6 .1 التعذيب واحلرب عىل اإلرهاب

م�ع ظه�ور احلاالت اإلرهابي�ة يف الكثري من ال�دول يف العامل منها، جع�ل البعض منها يرر 
ممارس�ة التعذيب بحجة احلفاظ عىل األمن القومي، أو أمن الدول، السيام يف القضايا السياسية، 

ومل تعط تلك األفعال أي نتائج مثمرة.

وذك�ر س�تيفن أن:»وجترب�ة التعذي�ب يف احل�رب ع�ىل اإلرهاب ليس هل�ا أي قيم�ة جديدة 
للتعذي�ب، ب�ل أهن�ا أكدت عىل صح�ة بعض ال�دروس القديم�ة للتعذيب، حيكم أن اس�تخدام 

التعذيب  استخدام غري مثمر، بل يؤدي إىل  نتائج معاكسة« )1(.

)1(  مايلز، ستيفن : خيانة القسم: التعذيب، والتواطؤ الطبي، واحلرب عىل اإلرهاب ، مرجع سابق، ص 205.
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ويالح�ظ أن جلنة حقوق اإلنس�ان، وجلنة مناهض�ة التعذيب واملحكم�ة األوروبية حلقوق 
اإلنس�ان، واملقرر اخل�اص ملناهضة التعذيب، وجمل�س األمن، واجلمعية العام�ة لألمم املتحدة، 
وجلنة وزراء املجلس األورويب، ضمن هيئات عديدة، قد اعرتفت كلها بالصعوبات التي تواجه 
ال�دول يف مكافح�ة اإلرهاب، ومع ذلك أوضحت هذه اهليئات أن كل تدابري مكافحة اإلرهاب 
جيب أن تنفذ وفقًا للقانون الدويل حلقوق اإلنس�ان والقانون الدويل اإلنس�اين، بام يف ذلك حظر 
التعذي�ب، ورضوب س�وء املعامل�ة األخ�رى، وقد كررت وثيق�ة صادرة عن قم�ة عاملية لألمم 

املتحدة مؤخرًا) تبنتها كل الدول بالرتايض( يف الفقرة )85( هذه النقطة )1(.

وردت تقاري�ر متس�قة بأن ممارس�ة تس�ليم املحتجزي�ن يف غوانتانام�و، وإعادهت�م قرسًا إىل 
بل�دان يواجه�ون فيها خط�ر التعرض للتعذي�ب، ومثال عىل ذلك، إرس�ال الس�يد القدايس إيل 
اليم�ن يف نيس�ان/ إبري�ل 2004م، وقد زاره بعد ذل�ك حماميه، ومنظامت غ�ري حكومية دولية. 
ووفق�ًا للمحام�ي فإن املذكور مل يطلع عىل رجوعه الوش�يك إىل اليمن، ومل تتح له بالتايل إمكانية 
االس�تئناف. ويف بداية شهر نيس�ان/ إبريل تم حقنه قرسًا بامدة أفقدته الوعي، وأدت إىل إصابته 
باهللوس�ة. وعندما أفاق بعد عدة أيام وجد نفس�ه يف س�جن يف صنعاء، حيث يدعي بأنه تعرض 
للرضب واحلرمان من الطعام ، ويرى املقرر اخلاص عىل أساس املعلومات املتاحة له، أن ممارسة 
التس�ليم االس�تثنائي« التي تتبعها الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة، متثل انتهاكات لل�امدة )3( من 

اتفاقية مناهضة التعذيب واملادة )7( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. 

 )1(  عىل س�بيل املث�ال كالس وآخ�رون ض�د أملانيا رق�م  5029/71املحكمة األوربية حلقوق اإلنس�ان )6 س�بتمر 
1978م( ليندر ضد السويد، رقم 9248/71 ، املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )26مارس1978م( التعليق 
 ،/4/cat/c/cR/29 الع�ام رق�م 29 & 7 املالحظ�ات اخلتامية ح�ول تقرير م�رص )2002م( وثيقة األم�م املتح�دة
 3-CAT/c/33/Add.2/Ref.1. 2 املالحظ�ات اخلتامية ح�ول تقرير إرسائي�ل ،)1998م(، وثيقة األم�م املتح�دة
and 24 تقري�ر اجلمعي�ة العمومي�ة من املق�رر اخلاص ملناهضة التعذيب )الس�يد ت فان بوف�ني( )2004(، وثيقة 
 17&44/A/587 324&17  بيان يتعلق بأحداث 11 س�بتمر 2001م، وثيقة األمم املتحدة/A/59 األمم املتحدة
ق�رارات اجلمعي�ة العمومي�ة لألم�م املتح�دة 57/27  (2002)،57/219 (2002) 59/191  (2004) ، ق�رار جملس 
األمن رقم )203( 1456 ملحق6  موجهات املجلس األورويب حول حقوق اإلنس�ان، والكفاح ضد اإلرهاب 
)2002(، املقرر اخلاص ملناهضة التعذيب، بيان إىل اللجنة الثالثة اجلمعية العمومية )2002(  وثيقة األمم املتحدة 
A/RES/55//89 اهليئ�ات األخ�رى التي أدلت بترصحيات حول املوضوع تش�مل عىل س�بيل املثال، دائرة حقوق 
اإلنس�ان للبوسنة واهلرس�ك )انظر كمثال، بودبالع وآخرون ضد البوسنة واهلرسك وفيدرالية البوسنة واهلرسك 

.nos. Ch/02/8679,ch/02/8689 ch/02.8690 and ch02/8691(October 2002) && 264to 267
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ويف س�بيل احلرب عىل اإلره�اب حتالفت الواليات املتحدة األمريكي�ة، وغريها من الدول 
الغربية مع أش�ّد النظم احلاكمة قمعًا يف املنطقة، فقامت رسًا بنقل عدد من املش�تبه فيهم إىل دول 
مث�ل األردن وس�وريا ومرص، حتى يتس�نى اعتقاهل�م والتحقيق معهم وتعذيبه�م، وال متثل هذه 
األعامل انتهاكًا للقانون الدويل فحس�ب ، بل إهنا س�اعدت عىل ترس�يخ ما تتبعه أجهزة األمن يف 

املنطقة من أساليب انتهاك احلقوق )1(
وخ�الل الس�نوات القليلة املاضية، فإن منس�ويب اجلي�ش واملخاب�رات يف الواليات املتحدة 
األمريكي�ة قاموا بتعذيب األرسى، وحتصلوا عىل معلومات من آخرين قاموا بتعذيب األرسى، 
وأرس�لوهم إىل أماك�ن أخ�رى من الع�امل، حيث ت�م تعذيبهم، وبغ�ض النظر ع�ن أن التعذيب 
حمظور يف االتفاقيات واملعاهدات الدولية ، فإن حظر التعذيب بواس�طة موظفي الدولة مضمن 
يف النس�يج الس�يايس للمجتم�ع يف الواليات املتح�دة األمريكية، وأيضا فإنه مضمن يف دس�تور 

  .)2( fifth Amendment( الواليات املتحدة، وخاصة يف التعديل  اخلامس
يف عام 2006م أبدت جلنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة اخلراء الدولية املس�ئولة عن مراقبة 
التزام الدول باتفاقية مناهضة التعذيب – قلقها من قناعة الواليات املتحدة بأن االلتزام بعد اإلعادة 
بموجب االتفاقية ال يش�مل األش�خاص املحتجزين خ�ارج إقليم الواليات املتح�دة األمريكية، 
وقالت: إن ما تقوم به الواليات املتحدة من« ترحيل املش�تبهني ترحياًل اس�تثنائيًا، دون أية مراجعة 

قضائية لدول قد يواجهون فيها خطر التعذيب« هو أيضًا انتهاك التفاقية مناهضة التعذيب. )4(
وطالب�ت جلنة مناهضة التعذيب الواليات املتحدة األمريكية الكف عن ترحيل املش�تبهني، 
وعىل األخص عمليات الرتحيل االستثنائي التي تقوم هبا االستخبارات إىل دول يوجد هبا خطر 

حقيقي بالتعرض للتعذيب. )4( 
)1(   ينظر: تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008م.

(2) Sroll, Geoffery, 2008 " torture and the fifth amendment: torture , the Global war on terror, and 
constitutional values› criminal Justice Review , Volume33 Number.1 March 2008 p.29 -47. 

 )3(   اتفاقي�ة مناهض�ة التعذيب، نتائج وتوصيات من جلنة مناهضة التعذيب بش�أن التقرير الثاين للواليات املتحدة 
األمريكي�ة، U.N.DOC.CAT/USA/CO/225يوليو متوز 2006م فقرة 20 )جاء فيه أنه تنطبق املادة 
3 ع�ىل م�ا يقع خارج إقليم الدول�ة(. ينظر: أيضًا: التقرير ال�دوري الثاين للواليات املتح�دة األمريكية إىل جلنة 

مناهضة التعذيب )6 مايو/ أيار 2005م(، الفقرة 27.
)4(   اتفاقي�ة مناهض�ة التعذيب ، نتائج وتوصيات من جلنة مناهضة التعذيب بش�أن التقرير الثاين للواليات املتحدة 

األمريكية )6مايو / أيار 2005م(، الفقرة 20.
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ومن جانب آخر ارتأت جلنة مناهضة التعذيب أن السويد انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب 
يف قضية )عجيزة( ضد الس�ويد عند مساعدة االستخبارات املركزية األمريكية يف ترحيل طالب 
اللج�وء )أمحد عجيزة( ترحياًل اس�تثنائيًا إىل مرص يف ديس�مر 2001م، وخلصت اللجنة إىل أن  
من املعروف  أو جيب أن يكون معروفًا للس�لطات الس�ويدية وقت نقل )عجيزة( أن مرص كانت 
تلجأ إىل االستخدام املنهجي، واملتفيش للتعذيب بحق املحتجزين، وأن خطرًا استثنائيًا يتمثل يف 
تلقي هذه املعاملة بالنسبة للمحتجزين ألسباب سياسية أو أمنية. )1( كام ذكرت اللجنة أنه: » عند 
عدم القدرة عىل الطعن يف قرار طرد أمام س�لطة مس�تقلة ... له ما يتعلق باكتشاف وجود انتهاك 
لالتفاقية«؛ ألن هذا ينتهك« االلتزام اإلجرائي بتوفري مراجعة فّعالة ومس�تقلة، وحمايدة كام جاء 

يف نص املادة )3( من االتفاقية)2(.

كذل�ك انتقدت هيئ�ات دولية أخرى الوالي�ات املتحدة األمريكية يف اس�تخدام الضامنات 
الدبلوماس�ية يف احل�االت التي يتم فيها إعادة األش�خاص إىل حيث يواجه�ون خطر التعذيب، 

وخلصت إىل أن هذه الضامنات ال توفر محاية فّعالة. )3(

وأظه�رت هيوم�ان رايتس ووتش بالدليل العميل أن مثل هذه الضامنات ليس�ت موثوقة يف 
الغال�ب، وأن األش�خاص الذين تتم إعادهت�م إىل بلداهنم األصلية بناء ع�ىل مثل هذه الضامنات 

يواجهون التعذيب، وغريه من رضوب اإلساءة. )4(

ولع�ل التعذي�ب الق�ايس الذي حتمله  � ماهر عرار  � وهو كندي س�وري مزدوج اجلنس�ية، 

)1( جلنة مناهضة التعذيب، عجيزة ضد السويد U.N.DOC/CAT/C/34/D/233/2003,20 . مايو / أيار / 2005 
م الفقرة 4، 13.

 )2(   املرجع السابق ، فقرات 7 ، 13، 8، و13.
 )3(   انظر: عىل سبيل املثال: »تقرير املقرر اخلاص املعني بمسألة التعذيب« مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 
اجللس�ة UN.DOC,E/CN, 4/2006/6 ،  صفحة )2( وجاء فيها: الضامنات الدبلوماس�ية ... ليس�ت كافية وال 

ملزمة قانونًا وال موثوقة ، وال يكفي لضامن محاية األشخاص الذين تتم إعادهتم .
)4( انظ�ر: هيومان رايتس ووتش " وعود فارغة : الضامنات الدبلوماس�ية ليس�ت ضامن�ه كافية ضد التعذيب، جملد 

16، عدد 4، أبريل / نيسان ، 2004م.   
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حيث قامت الواليات املتحدة األمريكية برتحيله إىل س�وريا عر األردن يعتر أبلغ األمثلة البينة 
عىل هذه املشكلة )1(.

وواصلت حكومة اململكة املتحدة تقويض احلظر العاملي  عىل التعذيب برتحيل من تعترهم 
مصدر هتديد لألمن القومي إىل دول يواجهون فيها خطرًا حقيقيًا، يتمثل يف االنتهاكات اخلطرية 
حلقوق اإلنس�ان، وذلك اس�تنادًا إىل » تأكيدات دبلوماسية« ال متلك ضامن تنفيذها، كام حاولت 
إقن�اع دول أوروبي�ة أخ�رى » املحكم�ة األوروبي�ة حلقوق اإلنس�ان« ب�أن مثل ه�ذه التأكيدات 

مرشوعة. )2( 

ويضيف الفقيه »  هيثم مناع« بأن التعذيب بحجة احلرب عىل اإلرهاب قوننة فعلية مل يمكن 
تسميته تعذيب ما بعد احلداثة، وفيه األساليب التالية:

�  العزلة التامة والتقييد شبه الدائم لأليدي واألرجل.

�  رفض املعاجلة الطبية كوسيلة ضغط يف التحقيقات.

�  التعذيب باحلرارة الفائقة ارتفاعًا أو انخفاضًا.

�  التعذيب باملوجات الصوتية، واألصوات العالية واحلادة.

�  التعذيب بالضوء القوي املسلط عىل العيون.

�  اس�تخدام فريق العلوم الس�لوكية االستش�اري الكتش�اف نقاط الضعف النفس�ية واجلسدية، 
واستخدامها يف التعذيب والتحقيق. )3(

�  التغذية بالقوة بأنابيب التغذية خاصة للرد عىل إرضاب الطعام.

 )1(   وتّم اعتقال  من قبل املس�ئولني األمريكيني يف مطار جون إف كينيدي يف نيويورك 26 س�بتمر 2002م، وتم 
احتج�ازه قرابة األس�بوعني يف مركز احتجاز للمهاجرين، ث�م تّم ترحيله فيام بعد إىل األردن ترحياًل اس�تثنائيًا، 
ومنها نقل إىل س�وريا، وتم احتجازه يف مركز احتجاز س�وري دون توجيه اهتامات إليه ألكثر من عام، وتعرض 
للتعذيب ولألوضاع املنطوية عىل اإلساءات أثناء االحتجاز، انظر:» تقرير جلنة تقيص احلقائق بأفعال املسئولني 

الكنديني اخلاصة بامهر عرار«، 18 سبتمر ، أيلول 2006م.    
 )2(   تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008م.

 )3(   صحيفة نيويورك تايمز، 30 نوفمر، 2004م.
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�  يتم االستعانة باألطباء واملمرضني يف التحقيقات ملعرفة نقاط الضعف النفسية للمعتقلني.

�  يكون البعض من املعتقلني ضحايا جتارب دوائية يف مراكز التحقيق )1(.

6 . 6 . 2 التأخري يف التحقيق يف قضايا التعذيب

حتول املحاكامت املطّولة والتأخري يف البت يف قضايا التعذيب دون بلوغ العدالة،)2( ويرتتب 
ع�ىل حاالت التأخري التكاليف الباهظ�ة، واالحتجاز املطّول، وتعطيل النظر يف القضايا بس�بب 
عام�ل الزم�ن، وصعوبة احلصول ع�ىل األدلة، ويمكن أن يق�وض الثقة العامة يف نظ�ام العدالة 

ككل، »وجتلب حاالت التأخري آثارًا غري مرئية وضارة، وذلك ببعث رسالة ذات وجهني:

1 �  إىل الناجني من التعذيب بأنه ليس هناك قيمة للتقدم يف القضايا، وبالتايل تعمل ككابح قوي 
للعدالة.

2 �  إىل املس�ئولني عن ارتكاب التعذيب بأاّل خيش�ون من حدوث تبعات معاكسة، عىل األقل يف 
أي وقت يف املستقبل القريب.)3(

وتن�ص املعايري الدولي�ة عىل رسعة التحقيق يف مزاعم التعذيب، حيث تش�رتط املادة )13( 
م�ن اتفاقي�ة األمم املتحدة ملناهض�ة التعذيب باحلق لكل فرد يّدعي بأن�ه تعرض للتعذيب يف أي 

إقليم خيضع للوالية القضائية للدولة الطرف أن:

أ �  يرفع شكوى إىل السلطة املختصة.

ب �  أن حتقق السلطات يف الشكوى عىل وجه الرسعة وبنزاهة.

 )1(   كلم�ة: من�اع، هيثم يف املؤمتر الصحفي يف نادي الصحافة الس�ويرسية يف جنيف 2007/3/2م، املنتحرون يف 
غوانتانامو، ضحية قتل خارج القضاء أم جمرد مرتكبي أعامل حربية ضد الواليات املتحدة األمريكية. منشور يف 

موقع مركز دمشق للدراسات النظرية، واحلقوق املدنية عىل االنرتنت.
 )2(   انظر:: تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008م.

 )3(   ريدريس)2008م( : يف انتظار العدالة سياس�ية التأخري يف تس�يري العدالة يف قضايا التعذيب، املامرسة واملعايري 
واالستجابات، ص3.
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ومن النامذج حلاالت التأخري يف البت يف قضايا التعذيب: 

ففي السودان اعتقل فاروق حممد إبراهيم النور، الروفيسور بجامعة اخلرطوم، يف 30يونيو 
1989م، وأخذ إىل املقر الرئييس جلهاز األمن الوطني، ثم عصبت عيناه وٌنِقل إىل »بيت األشباح« 
حيث تعرض للركل والرضب، وخضع لعملية حرمان من النوم، ثم أرس�ل املذكور شكوى إىل 
رئي�س مجهورية الس�ودان يف 29 فراي�ر 1990م يرشح فيها تفاصي�ل التعذيب الذي تعرض له 
وأس�امء املس�ئولني عن ذلك التعذيب. وطالب يف ش�كواه أيضًا بإطالق رساحه فورًا كام طالب 

فتح حتقيق يف اجلرائم التي ارتكبت يف حقه يف انتهاك للعرف، واخللق، والدين، والقانون. )1(

وبالرغم من األدلة القوية، ووجود عدد كبري من الشهود عىل وقوع التعذيب، مل يتم فتح أي 
حتقيق، ألس�باب من بينه�ا أن اجلناة املزعومني، بام فيهم بعض الضب�اط  من ذوي الرتب العليا، 
ويتمتعون باحلصانة. وبموجب القانون الس�وداين، فإن اجلريمة اجلنائية التي يرتكبها الضابط ال 
يمكن التحقيق واملقاضاة فيها إال إذا منح رئيس الس�لطة املعنية موافقته ورفع احلصانة عن ذلك 

الضابط. )2(

بعث الروفيسور النور برسالة إىل الرئيس البشري يف نوفمر2000م، طلب فيها من الرئيس 
اختاذ إجراء يف قضيته، حمددًا ثالثة خيارات:

أ �  احلقيقة أواًل، ثم االعتذار والتعايف املتبادل.

ب �  التقايض أمام املحاكم الوطنية.

ج �  التقايض أمام املحاكم الدولية حلقوق اإلنسان.

مرت الرس�الة دون أن يلتفت هلا، ويف عام 2006م، عقب تأسيس حمكمة دستورية جديدة 
يف الس�ودان أرس�ل حماموه رس�الة إىل النائب العام يف الس�ودان يطالبونه فيه�ا بمحاكمة أولئك 

 )1(   أمني مكي مدين، جرائم سودانية باملخالفة للقانون اإلنساين الدويل، 1989م-2000م، ص276 وما بعدها، 
وه�ي رس�الة بعثها الروفيس�ور: النور، فاروق حمم�د إبراهيم إىل الرئيس عمر البش�ري يف 13 نوفمر 2000م ، 

وذكرها هذا املرجع.
 )2(   انظ�ر: بش�كل خاص امل�ادة 46 من قانون الرشطة لع�ام 1999م، واملادة 33 من قانون ق�وات األمن الوطني 

السوداين، لعام1999م.
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املس�ئولني، عىل الرغم من وج�ود قوانني احلصانة، وقوان�ني املهلة القانونية للتق�ايض »التقادم« 
التي حتججوا بأهنا تتعارض مع احلقوق الدس�تورية واملعايري الدولية حلقوق اإلنس�ان. وبس�بب 
عدم تلقي الروفيس�ور أي رد ، طلب من حماميه أن يتقدموا بعريضة دس�تورية تطعن يف قانونية 
احلصان�ة، وقوان�ني التق�ادم الت�ي تعطل إج�راء التحقيقات، واملقاض�اة يف قضيت�ه، وقد أعلنت 
املحكم�ة الدس�تورية يف الس�ودان مقبولية قضيته يف م�ارس 2006م، وما زال�ت القضية معلقة 

تنتظر البت فيها حتى وقت كتابة هذا التقرير. )1( 

وق�د ش�ددت املفوضي�ة األفريقي�ة حلق�وق اإلنس�ان والش�عوب ، عن�د نظره�ا يف إحدى 
القضايا ضد الس�ودان عىل أمهية: » وجود أش�كال انتصاف فعالة يف إطار قانوين يتميز بالشفافية 

واالستقاللية والتحقيقات املستمرة يف مزاعم التعذيب. )2(

وع�رت جلن�ة األمم املتحدة حلق�وق اإلنس�ان، يف مالحظاهتا اخلتامية لع�ام 2007م حول 
تقري�ر الس�ودان الدولة الطرف بموجب العهد ال�دويل للحقوق املدنية السياس�ية . عن خماوفها 
بش�أن: » احلصانة التي يمنحها القانون الس�وداين، واإلجراءات التي تفتقر للش�فافية فيام يتعلق 

بالتنازل عن احلصانة يف حالة وجود إجراءات جنائية ضد وكالء للدولة«. )3(

ويف أوغن�دا: اعتق�ل أعض�اء يف كتيبة احلرس اجلمه�وري أحد الطالب يف كمب�اال يف أكتوبر 
2005م بمزاعم اخليانة، وكش�ف معلومات رسية، وُأِخذ الطالب إىل منزل أمن » )مكان احتجاز 
رسي حيبس فيه املحتجزون حبس�ًا انفراديًا بمعزل عن العامل( ، حيث احتجز ملدة أسبوعني خضع 
فيه�ا للتعذي�ب . وتواصل احتج�ازه يف أماكن أخرى حتى م�ارس 2006م، حيث مثل أمام هيئة 
عس�كرية، ويف ما بعد تم نقله إىل س�جن لوزيرًا، حيث ظل معتقاًل منذ ذلك احلني. وحتى حلول 
شهر يوليو 2007م، حينام تقدم حماميه بعريضة يطعن فيها يف رشعية اعتقاله، مل يكن قد تم تقديمه 
للمثول أمام حمكمة خمتصة. وقد دفع ذلك الس�لطات إىل اهتامه بتهمة أخرى، ثم  أطلق رساحه يف 

سبتمر 2007م بعد منحه عفوًا لكنه أحجم عن رفع شكوى حول تعذيبه خلوفه من االنتقام.

)1(  ريدريس، يف انتظار العدالة، مرجع سابق، ص 6.
 )2(   منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان ، الفقرة 56 .

 /C/CDN/CO/3.29 August3(   املالحظ�ات اخلتامي�ة للجنة حقوق اإلنس�ان، الس�ودان، وثيق�ة األمم املتح�دة( 
2007, para.9
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توضح هذه القضية إحدى املامرسات الشائعة يف أوغندا، حيث حيرم املحتجزون من التقدم 
بطلبات طعن يف رشعية االعتقال يف الوقت املناسب، وهناك بشكل خاص فرص ضيقة ألشكال 
انتصاف يف الطعن يف رشعية االعتقال يف الوقت احلاسم بعد االعتقال مبارشة يف حاالت يكون 
فيها املحتجزون يف احلبس االنفرادي يف عزلة تامة فيام يسمى ب� » منازل آمنة«، حيث من املرجح 

كثريًا أن يتعرضوا للتعذيب.

وهن�اك أيض�ًا مش�كالت حت�دث أثن�اء عملي�ة التحقيق، مم�ا ي�ؤدي إىل مزيد م�ن التأخري، 
وللرشط�ة األوغندي�ة س�جل ضعي�ف يف جم�ال التحقيقات نتيج�ة نقص عدد املوظف�ني يف عدة 
مناطق، ولإلمكانيات غري املالئمة، والتقنيات الضعيفة يف جمال التحقيقات) بام يف ذلك االفتقار 
ألطب�اء يف جم�االت الطب اجلنائي، ويف عل�م األمراض ألخ�ذ األدلة الطبية الالزم�ة( والقابلية 

لتقبل الرشاوى. )1( 

ويف رسيالنكا: عرت عدة هيئات تابعة لألمم املتحدة عن قلقها بشأن األثر السيئ حلاالت 
التأخ�ري يف التحقيق�ات، واملقاض�اة واختاذ الق�رارات يف قضاي�ا التعذيب، وقد أق�رت بأن هذه 
العملي�ات متثل انتهاكًا للحق يف انتصاف فّعال، وقال�ت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف 

مالحظاهتا اخلتامية يف تقريرها حول رسيالنكا لعام 2005م إهنا:

» تع�ر عن عميق قلقها بش�أن املزاعم املوثق�ة توثيقًا جيدًا املعلقة بالتعذيب وس�وء املعاملة 
واسعة النطاق باإلضافة إىل حاالت االختفاء، خصوصًا تلك التي ترتكبها قوات  رشطة الدولة، 
وهي قلقة � أيضًا � بأن مثل هذه االنتهاكات التي يرتكبها املوظفون املسئولون من إنفاذ القانون 

ال حتظى بالتحقيق العاجل، وغي�ر املتحيز من سلطات خمتصة يف الدولة )املادة 12(«.

واللجن�ة قلقلة بس�بب التأخري غري ال�رضوري للمحاكامت، خصوصًا حماكامت أش�خاص 
اهتموا بالتعذيب. )2( وأوردت جلنة حقوق اإلنسان يف قضية تعذيب راجاباكيس ضد رسيالنكا)3( 

أهنا :
 )1(   ريدريس: دراسة حول وضع الناجني من التعذيب يف أوغندا ، 2007م، ص30.

CAT/C/LKA/ 2(   املالحظ�ات اخلتامية للجنة األمم املتح�دة ملناهضة التعذيب: رسيالنكا، وثيقة األمم املتحدة( 
                                 .CO/ 2. 15 December2002. Paras. 12 and 14

 )3(   راجا باكيس ضد رسيالناك الفقرة 4ر9.
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» يالح�ظ أن�ه بينام يعتم�د التأخري يف طلب كاتب ش�كوى احلقوق األساس�ية ع�ىل ما ُيّقرر 
يف قضي�ة املحكم�ة الك�رى، فإن التأخري يف ق�رار املحكمة ل�ه عالقة بتقييمه�ا إذا كانت حقوق 
كاتب الش�كوى بموجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية قد انتهكت، وتضع 
اللجنة يف اعتبارها حجة الدولة الطرف بأن كاتب الش�كوى ينتفع حاليًا من أش�كال االنتصاف 
املحلية، وتالحظ اللجنة أن النائب العام مل يرشع يف البدء يف التحقيق اجلنائي إاّل بعد مرور ثالثة 
أش�هر عىل احلادث بالرغم من أن كاتب الش�كوى كان قد خضع للعالج، وأنه ظل فاقد الوعي 
مل�دة 15 يوم�ًا، وأن مع�ه تقريرًا طبيًا حيتوى ع�ىل وصف إلصاباته تم تقديم�ه للمحكمة يف 17 
ماي�و 2002م، وم�ا الحظته اللجنة من أن كل طرف قد ألقى عىل عاتق الطرف اآلخر مس�ئولية 
ح�االت تأخري معينة جللس�ات ه�ذه القضية فإن�ه يبدو أن هن�اك مواعيد غري مالئم�ة كانت قد 
حددت جللس�اهتا ، وهو أمر يظهر عىل ضوء عدد اجللس�ات التي عقدهتا املحكمة خالل عامني، 
من�ذ ب�دأ النظر يف الدعاوى ) أربع س�نوات من�ذ وقوع احل�ادث املزعوم(، ومن االفتق�ار لتّقدم 
ملحوظ ) احلصول عىل أدلة من شاهد واحد من بني 10 شهود ( ، إن حجة الدولة بوجود حجم 
كبري من العمل فوق طاقة املحكمة العليا، ال تعفيها من اإليفاء بالتزاماهتا بموجب العهد الدويل 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. وقد اجتمع التأخري بفشل الدولة يف توفري إطار زمني للنظر 
يف القضية بالرغم من أن حمامي اإلدعاء قد طلب بتوجيهات من النائب العام من  قايض املحكمة 

تعجيل النظر يف القضية«.

ويف اهلند: مل متنح الش�كاوى اخلاصة بالتعذيب وحوادث املوت يف أماكن االحتجاز الناجتة 
عن التعذيب يف معظم احلاالت االهتامم، وذلك بس�بب الثقافة الوقائية املنغلقة للرشطة. وكثريًا 
ما تفشل الرشطة لدى تلقيها الشكاوى من إعداد تقرير املعلومات األوىل، وبالنسبة للتحقيقات 
أو املقاضاة، فإن احلصول عىل األدلة يكون صعبًا؛ ألن اجلناة املزعومني وأعضاء الرشطة القريبني 
منه�م حيجم�ون عن التعاون، كام جيد الضحايا صعوبة يف تعيني األفراد املس�ئولني عن تعذيبهم، 
ويتخوف الس�جناء املش�اركون للضحاي�ا يف أماكن االحتج�از من التقدم بش�هاداهتم بوضعهم 
ش�هود اهتام، ويف كثري من األحيان ال جتري فحوص طبية مس�تقلة للمحتجزين عىل الفور، وال 
بشكل مالئم، وذلك يف جتاهل لتوجيهات املحكمة العليا، وملواجهات املفوضية الوطنية حلقوق 
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اإلنس�ان، ونتيجة لذلك فإن التحقيقات يف قضايا التعذيب كثريًا ما تكون مطولة بش�كل مفرط، 
مما يؤدي يف هناية املطاف إىل إضعاف املقاضاة )1(.

ويف إرسائي�ل: جي�رى التحقي�ق يف الش�كاوى، الت�ي ترف�ع ضد اجلن�ود يف قضاي�ا التعذيب 
بواس�طة وحدة حتقيق الرشطة بمقتىض ختويل مس�بق من مكتب املستش�ار العديل، ووفقًا لتقرير 

حايل ملنظامت حقوق إنسان إرسائيلية فإن:  

» فرتة طويلة تنقيض بني تقديم الشكوى، وأمر مكتب املستشار العديل العام بفتح التحقيق، 
مما جيعل من الصعب عىل حمققي مكتب املستشار العديل العام القيام بتحقيق فّعال وال يبقى دليل 
م�ادي يف مرسح اجلريم�ة املزعومة، ومن الصعب العثور عىل ش�هود عيان وع�ىل املتورطني من 
اجلنود، ويواجه الش�هود الذين يتم حتديد أماكنهم، من الراغبني يف تقديم إفادهتم، صعوبات يف 

تذكر تفاصيل احلادث«.

ويورد التقرير تفاصيل قضية التعدي باجللد عىل أحد الفلس�طينيني يف نقطة عبور، واحتامل 
تعرضه للمعاملة السيئة يف مكان احتجاز قىض فيه أربعة أشهر ونصف قبل صدور أمر التحقيق، 
ثم عامني يف إجراء مقابالت مع مقدم الشكوى، وبعد ميض أربع سنوات تقريبًا عىل رفع الشكوى 
أخطر مكتب املستشار العديل العام منظمة هاموكيد )مركز الدفاع عن الفرد( أنه قد تقرر إغالق 

امللف؛ ألنه مل يعرف مكان اجلنود املتورطني يف احلادث املزعوم)2(.
ويف روس�يا: جرى احتجاز واس�تجواب ضابط الرشطة اليكيس يفجينيفيتش  ميخييف)3( 
يف 10 س�بتمر 1998م بواس�طة الرشك�ة يف نيزين نوفغ�ورود، يف عملية اختف�اء صبية يف العقد 
الث�اين من عمرها، كان قد التقاها هو وصديق له يف 8 س�بتمر أثناء عطلتهام، وتعرض ميخييف 
لالستجواب، والتعذيب، وتسليط الصدمات الكهربائية عىل أذنيه، وبسبب عدم حتمله للتعذيب 

 Responses to Human Rights violations  The ،1(   انظ�ر: ريدري�س، مب�ادر كمونول�ث حق�وق اإلنس�ان( 
 implementation of the Right to Reparation for torture in India. Nepal and Srilanka, February
 2003 , pp21 , 23 and Asian Human Rights commission , the state of Human Rights in

 .86-Eleven Asian Nations 2006 December 2006, pp.85
 )2(   ريدريس: يف انتظار العدالة: سياسة التأخري يف تسيري العدالة يف قضايا التعذيب، مرجع سابق، ص11.

 )3(   ميخييف ضد الفيدرالية الروسية، الطلب رقم 7761/01، املحكمة األوروبية حلقول اإلنسان ، حكم صادر 
يف 26 يناير 2006م.
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ح�اول إلق�اء نفس�ه من النافذة، مم�ا أدى إىل إصابته بك�رس يف عموده الفقري خ�الل إقدامه عىل 
العملية، ويف نفس اليوم عادت الصبية التي يفرتض أهنا مفقودة إىل منزهلا ساملة.

وافتتح�ت التحقيق�ات ب�ني س�بتمر 1998م و 2005م، وتوقف�ت، ثم أعي�د فتحها أكثر 
م�ن 15 مرة بعد قرارات متك�ررة حتت إرشاف مدعني عموميني عديدي�ن، وحماكم مقاطعات. 
وكان�ت معظ�م هذه التحقيق�ات قصرية، وت�م إجراء التحقيق�ات يف عدة قضايا بواس�طة نفس 
املحقق�ني. ومال�ت نحو االعتامد ع�ىل نتائج، وخط حتري التحقيقات الت�ي أجريت من قبل، ومل 
تتقدم الس�لطات يف القضية لتوجه التهمة يف عام 2005م، إاّل بعد إرصار ميخييف، وجلنة ينزين 
نوفج�ورود ملكافح�ة التعذيب التي تعمل نياب�ة عن املحكمة، والتي رفع�ت قضيته إىل املحكمة 
األوروبية حلقوق اإلنس�ان يف 2001م، وأثناء املحاكمة س�عت املحكمة ألول مرة إلجراء تقييم 
شامل لكل األدلة املتاحة، بام يف ذلك تقديم شهادة خبري. ويف 30 نوفمر 2005م أدين ضابطان 

باستغالل وظيفتهام، وحكم عليهام بالسجن أربع سنوات.

ه�ذا وقد عرت جلن�ة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ، يف مالحظاهت�ا اخلتامية حول تقرير 
دولة روسيا لعام 2007م، عن خماوفها بشأن:

» املس�توى غري الكايف الس�تقاللية االدعاء والفش�ل يف ب�دء ، وإجراء حتقي�ق رسيع ونزيه، 
وفعال يف مزاعم التعذيب وسوء املعاملة« )1(.

ونقل الناج�ون من التعذيب وأقرباؤهم أوضاعًا متفاقمة من القلق واملش�كالت الصحية، 
تعزي جزئيًا، عىل األقل، الستمرار الوضع املجهول فيام يتعلق بقضاياهم التي تنتظر البت )2(.

ويف تركي�ا: تتعرض التحقيقات يف التعذيب إىل التأخري بش�كل منتظ�م)3(، ويرد يف التقارير 
أن الرشطة فش�لت يف التعاون يف التحقيقات  من خالل عدم كش�فها للسجالت اخلاصة بأماكن 
االحتج�از، والتي يف كثري من األحيان، ال تّقدم يف املقام األول، عىل خالف ما تقول به اللوائح، 

  CAT/C/RUS/CO/4,1( التوصيات اخلتامية للجهة مناهضة التعذيب: الفيدرالية الروسية ، وثيقة األمم املتحدة( 
                                                  .6 February 2007.para.12

 )2( يستند إىل نتائج سلسلة من املقابالت التي أجراها عضو اجلنة نيزين نوفجورود غري احلكومية ملناهضة التعذيب 
يف أغسطس 2007م.

 )3( ينظر: عىل سبيل املثال، ايدين ضد تركيا، الفقرة 105 وإهلان ضد تركيا، الفقرة، 100.
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األمر الذي حيمي اجلناة أو حيّور األدلة، مما يؤدي إىل التأخري وضعف األدلة، وقد حدث تطويل 
يف ع�دد م�ن قضاي�ا التعذيب التي بلغ�ت مرحلة املحاكمة، مم�ا أدى بالتايل إىل عدم اس�تمرارها 
عىل أس�اس رسيان قوانني التق�ادم عليها)1(، وقامت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنس�ان بإصدار 
سلس�لة م�ن األحكام، عىل امتداد س�نوات، تضمن تفاصيل عن االفتق�ار لتحقيقات جترى عىل 

وجه الرسعة، وحاالت تأخري يف القيام باإلجراءات اجلنائية )2(.

ويف أمري�كا الالتيني�ة: ظلت التحقيق�ات يف التعذيب يف العديد من أقط�ار أمريكا الالتينية 
بطيئة، ومطولة، وغري حاسمة، ويعتر التأخري أثناء التحقيقات عماًل رئيسيًا مسامهًا يف اإلفالت 
م�ن العق�اب طامل�ا مل تتم جماهبة املش�كالت املتأصلة، وذلك ع�ىل الرغم من صدور سلس�لة من 
األح�كام من حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنس�ان تطالب الدول بالتحقيق بش�كل فعال يف 

مزاعم التعذيب.)3( 

وعندما نش�اهد دولة بريو: فقد كانت أماليا تولينتينو هيبولو امرأة ش�ابة، حينام أوقفتها هي 
وزوجته�ا دوري�ة عس�كرية ، عام 1994م يف منطق�ة هواالجا يف بريو، وأجرى اجليش سلس�لة 
م�ن العمليات املضادة للتخريب يف هذه املنطقة، يف س�ياق النزاع الذي كان متفجرًا حينذاك بني 
حكوم�ة فوجيم�وري، وحركة الدرب الس�اطع ، وكان زوجها جيس�وس ف�ريا فيجيلو قد قتل 
برص�اص اجلنود، وتعرضت هي لالغتصاب اجلامعي من عدد يرتاوح بني 10إىل 12 ش�خصًا. 
وقد تقدمت أماليا تولنتينو بش�كوى ش�فوية للس�لطات املحلية يف وقت احلادث، بيد أنه مل يتخذ 
إي إج�راء حياهل�ا، لكن املدعي الع�ام اإلقليمي يف إفكاياك�و مل يتعامل مع القضي�ة إال بعد تغري 
النظ�ام، وتكوين مفوضي�ة للحقيقة، واملصاحلة، قامت بالتحقي�ق يف القضية عام  2003م، ويف 
عام 2005م قدمت أماليا تولينتينو ش�هادهتا للمدعي العام الذي أمر بإخضاعها لتحليل نفيس، 
وتوص�ل التحلي�ل النف�يس إىل أن أمالي�ا تولينتينو تعاين م�ن أعراض اضط�راب يعقب حاالت 
اإلصاب�ة بالصدم�ات وذل�ك ملوت زوجه�ا، ولك�ن التحليل النف�يس مل يتوصل لنتائ�ج مؤكدة 

 Torture and impunity , ،1( ينظ�ر:  ب�ايت، وآخ�رون ضد تركيا، الفقرة 145 ومؤسس�ة تركي�ا حلقوق اإلنس�ان( 
                                                                           .2005, pp. 61 et seq

 )2( ينظر: قضايا أسكوي ضد تركيا، أيدين ضد تركيا، بايت وآخرون ضد تركيا، واهلان ضد تركيا.
(Infra at  2.5.1(c ،ينظر: يف الفقة القانوين املحكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان )3( 
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تتصل بالعالقة بني املعاناة النفسية واالغتصاب اجلامعي، ومل يتم إجراء فحوصات جسدية نظرًا 
مل�رور11 عامًا عىل وق�وع احلادث، ومل يتقدم املدعي العام يف القضية أكثر من ذلك عىل أس�اس 

عدم كفاية األدلة واستحالة حتديد اجلناة.

وتوض�ح القضي�ة العواقب فوق العادية الت�ي يواجهها الضحايا يف ب�ريو، خصوصًا عندما 
تك�ون االنته�اكات قد ارتكب�ت يف جمرى نزاع مس�لح، وهناك ع�دد من العوام�ل: مثل ضعف 
اإلمكانيات والفساد واخلرة الطبية القانونية غري الكافية، والنفوذ املتبقي للجناة من ذوي الرتب 
العليا تزيد من تراكم الصعوبات املوجودة، ويتيح عنها حاالت التأخري الطويلة، أما عىل صعيد 
املامرس�ة فرغ�م أنه تم من خالل حماك�امت قليلة تتعلق بانتهاكات امل�ايض، إال أن معظم اجلناة مل 

حياسبوا عىل ما اقرتفوه من جرائم، بينام يواجه الضحايا حرمانًا دائاًم من العدالة)1(.

وق�د عرت جلن�ة األمم املتحدة ملناهضة التعذي�ب مؤخرًا يف تناوهلا لتقري�ر دولة بريو، عن 
خماوفها بشأن » الطول املفرط ملثل هذه اإلجراءات اجلنائية يف التحقيق يف قضايا التعذيب«.

ويف الرازيل: تواجه الوكاالت التي تراقب أداء الرشطة التي حتقق يف االنتهاكات، بش�كل 
متك�رر صعوبات، مثل: املقاومة من جانب الرشطة، وضع�ف اإلرادة الطبية، وضعف التعاون 
من جانب رؤساء مراكز الرشطة. ونتيجة لذلك فإن التحقيقات تعاين من اِلتأخري املفرط، وغري 
وافية ألغراضها، والتحقيقات التي جترهيا الرشطة كثريًا ما ترتك، أو تس�تبعد، ملفاهتا وال تصل 

للسلطات القضائية، خصوصًا التحقيقات يف قضايا التعذيب.

ويف املكس�يك: ال يب�دو أن املدع�ني العموميني، والرشط�ة القضائية منخرط�ون يف بقوة يف 
حتقيقاهتم يف شكاوى التعذيب، وكثريًا ما تغلق ملفات التحقيقات، أو حتال إىل األرشيف؛ بسبب 
االفتق�ار لألدل�ة الكافية، وحي�ق للضحايا الطعن يف ق�رارات قفل التحقيق�ات لكن اإلجراءات 
اجلنائية املتاحة يف كل قضية تكون بمثابة مضيعة للوقت، وبالتايل فإهنا ال تقدم أش�كال انتصاف 

فعالة تكفل إعادة فتح التحقيقات يف الوقت املناسب)2(.

 )1( منظمة ريدريس، يف انتظار العدالة، مرجع سابق، ص141 وما بعدها.
 )2( املرجع السابق، نفس الصفحة.
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6 . 6 . 3 اتساع وتغري أنساق التعذيب

لقد سجلت التقارير الصادرة عن منظامت املجتمع املدين املعنية بجريمة التعذيب، باإلضافة 
إىل التقارير الدورية الصادرة عن جلنة مناهضة التعذيب، واملنبثقة من اتفاقية األمم املتحدة أثناء 

مراجعتها، وتقييمها للتقارير الدورية للدول األطراف بموجب املادة )19( من االتفاقية. 

أن االتساع والتغري الذي طرأ عىل جريمة التعذيب قد شمل جوانب عّدة، سوء كانت بالفئة 
املوجهة هلا التعذيب، أو مكان ممارس�ة اجلريمة، أو الوس�ائل املستخدمة، أو األهداف والغايات 

املقصودة منه، أو نوعية الفاعلني.

ومظاهر هذا التوسع والتغري نوجزه يف اآليت:

أواًل: تنوع ضحايا املستهدفني بالتعذيب

مل تعد الظاهرة مقترصة عىل املس�جونني واملعتقلني السياس�يني، بل امتدت لتشمل املواطنني 
العاديني، ومن ذوي الس�وابق اإلجرامية اجلنائية غري السياس�ية، كذلك ش�مل التعذيب القضاة 

واملحامني والصحفيني )1(.
 )1( بتاريخ االثنني 2008/9/22م كان قاضيان يش�غالن درجة رئيس حمكمة بمحكمة أس�وان االبتدائية قد اهتام 

ثالثة ضباط، وأمني رشطة بمطار األقرص يف دولة مرص باالعتداء عليهم بالرضب أثناء عودهتم إىل القاهرة.
وبتاري�خ 25 ماي�و 2006م وهو اليوم الذي جرى فيه االس�تفتاء عىل تعديل املادة )72( من الدس�تور املرصي   
حيث تواجد الصحفيون ش�يامء أبو اخلري – حمررة بصحيفة الدس�تور، وعبري امحد العس�كري – حمررة بصحيفة 
الدس�تور ون�وال عىل حمم�د، وإيامن طه، ونش�وى طلع�ت الصحفيات وخال�د البليش – مس�اعد رئيس حترير 
الدس�تور، وهاين إس�حاق سمعان – حمرر بالدس�تور، أمام نقابتي الصحفيني واملحامني ورضيح سعد زغلول، 
لتغطي�ة املظاه�رات التي نظمه�ا املواطنون اعرتاضًا عىل هذا التعديل الدس�توري، وفوجئ�وا بقيام عرشات من 
الضب�اط واجلن�ود وبعض أنصار احلزب الوطن�ي باالندفاع نحوهم واالعتداء عليه�م بالرضب والتحرش، بل 
وص�ل األم�ر إىل متزيق مالب�س بعض الصحفيات عىل مرأى ومس�مع املواطنني يف الش�ارع الع�ام، كام حدثت 
إصاب�ات بالغة ومتفرقة بأجس�ادهم، وحتت س�مع وبرص العديد من القيادات األمني�ة املتواجدة يف املوقع، وقد 
قاموا بتحرير حمرض بالواقعة بمعاونة مجعية املس�اعدة القانونية حلقوق اإلنس�ان، وقيد برقم 112لس�نة 2005م 

حرص حتقيق نيابة استئناف القاهرة.
وق�د تم ع�رض املجني عليهم عىل الط�ب الرشعي، وتم إثبات اإلصاب�ات التي أصيبوا هبا، ك�ام قاموا بتحديد   
األش�خاص الذين قاموا باالعت�داء عليهم من خالل الوصف، فضاًل عن بعض الص�ور التي التقطت هلم أثناء 
اعتدائه�م ه�ذا، وتولت النياب�ة العامة التحقيق يف هذه األح�داث، إىل أن صدر قرار من الس�يد النائب العام يف 
مطل�ع ع�ام 2006م بحف�ظ التحقيق بأال وجه إلقام�ة الدعوى اجلنائية، وه�و القرار ال�ذي كان وال يزال حمل 

سخط، وغضب واستغراب العديد من املؤسسات احلقوقية يف مرص، وأنصار حقوق اإلنسان.
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كذل�ك انت�رش نوع من التعذي�ب » اخلاص«، وهو تعذيب يامرس�ه من يق�درون عليه حيال 
م�ن يس�تطيعون تعذيبهم من خدم وأطفال ونس�اء، وال جيد مقرتفو هذا النوع م�ن التعذيب أية 

عضاضة يف االعرتاف بام يقرتفونه خللصائهم باعتباره ال يعدو أن يكون إال تأديبًا أو تقوياًم)1(.

ثانيًا: توسع أماكن ممارسة اجلريمة

انتقلت ممارس�ة جريمة التعذيب من الس�جون، واملعتقالت، ومق�ار، وأجهزة مباحث أمن 
الدولة إىل التعذيب يف السجون الرسية، حيث فاجأت صحيفة واشنطن بوست العامل يف نوفمر/ 
ترشين الثاين من عام 2005م، بام وصفته » فضيحة الس�جون الرسية« قائلة أن هناك 15 س�جنًا 
أقامتها واشنطن بعد أحداث 11 سبتمر 2001م يف ثامين دول تابعة ملا كان ُيطلق عليه يف املايض 

أوروبا الرشقية. )2(

وكذل�ك التعذي�ب بواس�طة الطائرات، باإلضاف�ة إىل إيكال املهم�ة إىل رشكات خاصة، أو 
دول بأجور رمزية.

ثالثًا: تنوع أساليب وأدوات التعذيب

تع�ددت أس�اليب وأدوات التعذي�ب يف الع�رص احل�ارض، ومنه�ا بث اخل�وف واإلرهاب 
والرضب واإلهانات والتهديد، والتهديد بالصعق بالكهرباء، والثعابني والكالب. 

وم�ن ب�ني املامرس�ات ض�د األش�خاص املتهم�ني باجلرائ�م: التعلي�ق بالس�قف، والتهديد 
باالغتصاب، واستخدام الصعق الكهربائي، وإغراق الرأس يف املاء، والرضب واحلرق بلفافات 
التبغ)3(. كذلك اإليذاء العميق للشخصية بواسطة العقاقري، والتهديد باملوت الوشيك ،والتهديد 

بتعذيب طرف ثالث )4(.

 )1( بح�ث مق�دم من حفني، ق�دري )2008م(: التعذيب وثقافة إىل املجتمع ، ص 48. من ضمن البحوث املقدمة 
إىل املجموعة املتحدة، نحو خطة حديثة ملكافحة جريمة التعذيب، واستعامل القوة طوق نجاة، مرجع سابق.

 )2( عبدالعاطي، حممد: الس�جون الرسية األمريكية.. ثقوب يف ثوب حقوق اإلنس�ان، شبكة اجلزيرة نت، البحوث 
والدراسات، العامل الغريب ما بعد 11 سبتمر الواقع  والتحديات، سبتمر/ أيلول 2006م.

 )3( انظر:: تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008م. 
(4) Beckerman, Omer (2005) " torture- the absolute prohibition of a Relative term: Does Everyone 

know what is in Room 101? , American Journal of comparative law 2005, vol. 53 n. 4 p. 743 -783.  
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كذلك من الوسائل املشينة إيالج عصا يف دبر أحد الضحايا، ثم تصوير الواقعة من قبل ضباط 
الرشطة القائمني هبا بواسطة كامريا التليفون املحمول ، وبثها من خالل شبكة اإلنرتنت، وإرساهلا 
إىل أق�ارب الضحية، ومعارفه من خالل رس�ائل SMS املصورة ع�ىل أجهزة التليفون املحمول )1(، 
ولعل آخر األساليب التي أثريت حوهلا ضجة هو أسلوب » حماكاة الغرق« التي تشكل تعذيبًا )2(.

ويضيف حماٍم عسكري سابق وقاٍض أمريكي حايل إىل أن حماكاة الغرق يمكن أن تتخذ عدة 
أشكال:

»قد يتم تغطيس الضحية يف املاء، أو إدخال املاء عنوة يف األنف أو الفم، أو صب املاء عىل قطعة 
قامش توضع فوق الوجه، بحيث يتم استنش�اق الس�ائل أو ابتالعه ... وتنتاب الضحية أحاس�يس 
الغري�ق : املقام�ة والذعر وحبس األنفاس، وابتالع املاء وتقيؤه ودخوله للرئتني، ويف الش�عور ذاته 
بعدم القدرة عىل التنفس الذي حيسه املرء عقب تلقيه لكمة يف بطنه ... ووفقًا ألولئك الذين درسوا 
آثار حماكاة الغرق، فإنه يمكن أن يتسبب بصدمة نفسية شديدة، مثل نوبات اهللع طوال سنوات« )3(.

ورف�ض وزي�ر العدل األمريكي ماي�كل موكس وصف اإلغراق الومه�ي تعذيبًا حماولة ملنع 
مقاضاة املس�ئولني األمريكيني الذين أصدروا األوامر باس�تخدام أساليب يف خليج غوانتانامو، 

ويف السجون الرسية الثابتة لوكالة االستخبارات املركزية )4(.

)1( بتاريخ 18/ 1/ 2006م وبدائرة قس�م بوالق الدكرور، تم إلقاء القبض عىل املتهم / عامد حممد عيل وش�هرته 
عامد الكبري يف جريمة مقاومة الس�لطات، حيث اعرتض عىل قيام أفراد رشطة مباحث التموين باجليزة بالقبض 
عىل ِأقاربه حال قيام اآلخر ببيع اس�طوانات غاز دون ترخيص، وحيث قررت النيابة العامة إخالء س�بيل املتهم 
إذا سدد ضامنًا ماليًا، وقام املذكور بسداد الكفالة بخزانة النيابة العامة ثم اصطحبه احلارس إىل ديوان القسم كي 
حيرر له الفيش نفاذا لقرار النيابة، إال أن رئيس املباحث يف الصباح الباكر، ورغم علمه برضورة إخالء سبيله إال 
أنه استجلبه من مقر احتجازه وقيده وكبله باألغالل  يف إحدى حجرات املباحث، واهنالوا عليه رضبًا بالسياط 
بمعاونة آخرين بركله بالقدم موجهني إليه بعض عبارات الس�ب والقذف، ثم قام آخرون بتجريده من مالبس�ه 
التي تس�رت النصف األس�فل من جسده كاشفني عورته، وقام املتهم األول بإحضار عصا خشبية حماواًل إيالجها 
يف فتحة رشجه بينام قام املتهم الثاين بتصوير ذلك املش�هد بواس�طة كامريا التليفون املحمول حتت س�مع وبرص 

املتهم األول الذي كان يصيح موجها عبارات التنكيل والوعيد املجني عليه.  
 )2( انظر: تقرير منظمة العفو الدولية، الواليات املتحدة األمريكية: املنزلقات وسياسة التعذيب، 9 نوفمر 2007م، 

.AMR 51/177/2007 رقم الوثيقة
 )3( واالتش، إيفان: كانت جريمة الغرق جريمة، واشنطن بوست ، 4 نوفمر 2007م.

 )4( ينظ�ر: مب�ادرة العدالة العاملية لقضية غوانتانامو، مركز احلقوق الدس�تورية، إحاطة إخبارية، نوفمر، 2007م، 
.http:///www.ccrjustice.org موجود املوقع عىل اإلنرتنت
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رابعًا: تغري دوافع وأهداف التعذيب

م�ع التطور ال�ذي صاحب البرشية، والتغ�ري يف ظل املتغريات الدولية، ف�إن األهداف التي 
صاحبت التعذيب منذ القدم كاحلصول عىل اعرتاف، أو معلومات يف ظل التحقيقات، أو حتى 
اس�تخدام التعذيب كإجراء وقائي، أو عقوبة مل تصبح األه�داف الوحيدة لألنظمة احلاكمة، ومل 
تّعد أهدافًا أساسية.« فاألغراض احلقيقية الكامنة وراء ممارسة التعذيب، هي حتطيم األشخاص 
األقوياء ، وتدم�ري هوياهتم، وجعل األفراد األصحاء املتفاعلني واملحركني للجميع ضعفاء غري 

صاحلني ملامرسة أدوارهم، بل وحمملني باآلم التعذيب املزمنة«. )1(

ويشري الدارسون  � أيضًا � إىل أنه حينام يؤخذ السياسيون أو الصحفيون أو قيادات االحتادات 
الطالبية، أو العاملية عىل س�بيل املثال، أو حتى املعلمون، إىل أقسام الرشطة، وإىل السجون ، كي 
يت�م كرس إرادهت�م بالتعذيب، فإن التخلص منهم ال يصبح هو اهلدف األس�ايس، بل يتم اإلبقاء 
ع�ىل حياهت�م عمدًا، ليعاد إرس�اهلم إىل املجتمع مرة أخ�رى، وهم يعانون م�ن كل آثار التعذيب 
النفس�ية واجلس�دية، يف رس�الة واضحة املضمون ترمى إىل إصابة اآلخرين باخلوف الشديد من 

التعرض لذات املحنة، وبالتايل فإن أحدًا ال جيرؤ عىل الفعل. )2(

وخالصة القول فالتعذيب ليس املقصود به يف تعذيب الفرد، وتدمري جس�ده، وحتطيم قواه 
املعنوية، بل هناك بعد آخر تسعى األنظمة املستبدة لتحقيقه، وهو إيصال رسالة للمجتمع بأرسه 
بأن أي خطوة مستقبلية للسري عىل خطى الضحية سينال ما أصابه، وبالتايل كرس إرادة املجتمع، 

وكرامته، وانحطاطه.

(1) Sorrig, K(1997) alive in endless pain in victims of torture: a series of articles from the Danish 
newspaper Berlingske Tidende on torture and the rehabilitation activities of RCT and IRCT 
translated by  Henriksen. D and Curtis published by the international rehabilitation council 
for torture victims (IRCT).                                             

 )2( عبدالعزيز بسمة: ما وراء التعذيب اجلوانب النفسية والسياسية، مرجع سابق، ص 60.
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6 . 6 . 4 تغييب اإلحصائيات عن الظاهرة املطروحة

أواًل: قلة اإلحصائيات احلقيقية التي تعرب عن حجم الظاهرة

رص�دت جل�ان مراقبة حقوق اإلنس�ان التابعة الالم املتحدة، وجلن�ة مراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة 
التعذيب، باإلضافة إىل املنظامت غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان خالل السنوات العرشين 
املاضية اآلالف من حاالت التعذيب، التي حدثت يف أقس�ام الرشطة، والسجون ومقار  مباحث أمن 
الدول�ة، وازداد التعدي عىل احلظر املفروض عىل التعذيب بعد ظهور اإلرهاب، وحتجج الدول بقمع 

اإلرهابيني املناوئني للدولة، مما تعدى أحيانًا عىل النصوص املتفق عليها دوليًا يف حماربة التعذيب.

ورغ�م ما رصد من حاالت تعرض فيه�ا األفراد للتعذيب )1(، إاّل أننا » نكاد أن نكون واثقني  
من أن األعداد احلقيقية التي تعرضت للتعذيب تصل إىل عدة أضعاف ما يكشف عنه احلجاب«)2(.
ولع�ّل الس�بب الرئييس لعدم وجود إحص�اء دقيق للحاالت املرصودة، ه�و إحجام الكثري 
مم�ن تلقوا، أو م�ورس بحقهم التعذيب املنهجي املنظم الذي دمر أنفس�هم، وحط من كرامتهم، 
وبالتايل فقد الضحية الثقة س�واء يف نفس�ه، أو جمتمعه، أو القانون الذي يستظل بحاميته، فال جيد 
دافع�ًا يف نفس�ه ملالحق�ة مماريس التعذي�ب. وهذا ال يعني وجود أس�باب أخرى حت�ول عن رفع 

 )1( ق�دم مرك�ز النديم للعالج والتأهي�ل النفيس تقريره الثالث عن التعذيب يف مرص: ش�هادات وحقائق)2003-
2006م( وأورد بيان بعدد الضباط املتورطني بمامرس�ات التعذيب، وأش�ري يف هناية التقرير أن تلك األعداد ال 
متثل سوى نسبة ضئيلة من جممل من تورطوا، وأن كثري من اجلرائم ال يتم اإلبالغ عنها خوفًا من انتقام الرشطة 

وهتديداهتا. ينظر: ص 231 وما بعدها.
انظر: جلنة مناهضة التعذيب، سجل ملخص لالجتامع 532 اخلاص بالتقرير الدوري الثالث للفيدرالية الروسية،   
وثيق�ة األم�م املتح�دة CAT/C/SR . 532 23 ماي�و 2002م، فقرة 13 ، بناء عىل التقري�ر قّدم املواطنون خالل 
الفرتة من 1998م إىل 2000م، 78219 ش�كوى ومكاتبة ضد س�لوك مس�تخدمي وكاالت الشئون الداخلية 
ووح�دات األم�ن، وكنتيجة لذلك أج�ري )44839( وحتقيقًا داخليًا، ونتج عن ذلك قرارات بش�أن 17193 
مستخدمي وكاالت، فصل منهم 4598، وخفضت درجات 1134، وتم تقديم 10374ملفًا للمدعي العام، 

وتم منح 5093 بالغًا جنائيًا يف تلك القضايا.
ويف تقري�ر ص�در ع�ن ) املنظمة العربية حلقوق اإلنس�ان(، فإنه خالل التس�ع س�نوات املاضية وق�ع 285 حالة   
تعذي�ب يف مرص، تس�ببت يف وقوع 118 حالة وفاة، بلغ نصي�ب عام 2007م منها ثالث حاالت وفاة وأربعني 
حالة تعذيب، ارتفعت إىل 17 حالة وفاة و 46 حالة تعذيب يف عام 2008م و 15 حالة تعذيب خالل الشهور 
األربع�ة األوىل من العام 2009م، ويف عام 2008م بلغ عدد حاالت االعتقال الس�يايس 7555 حالة، ورصد 
التقرير 76 نوعًا من أنواع التعذيب. التعذيب يف مصري حقائق وشهادات، مركز النديم للعالج والتأهيل النفيس 

لضحايا العنف، مرجع سابق، ص11.
 )2( التعذيب يف مرص حقائق وشهادات ،إعداد مركز النديم للعالج والتأهيل النفيس لضحايا العنف، مرجع سابق، ص 11
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الش�كاوى ضد املامرس�ني للتعذيب، ومنها حتديد مدة الش�كاوى يف أوقات حم�ددة، أو عدد من 
األي�ام)1(، واخل�وف من االعتقال م�رة أخرى، وتعذيبه�م)2(، وتلفيق بعض القضاي�ا إذا تقدموا 
بالش�كوى، وضع�ف اإلمكاني�ات املادية، وط�ول إجراءات رفع الش�كاوى، وضع�ف الثقة يف 
األنظمة)3(، يضاف إىل ذلك العقبات القانونية التي حتول دون وصول الضحية للقضاء ونادرًا ما 
حيصلون عىل معلومات حول حقهم يف الش�كوى )4(، وغياب برامج حلامية الضحايا والش�هود، 

وتقديم رشاوى  للضحايا كي يسقطوا الشكاوى كام يف نيبال وروسيا )5(.

)1( انظ�ر: تقري�ر األمم املتحدة حول اس�تخدام، وتطبيق معايري احلد األدنى ملعاملة املس�اجني، مصدر س�ابق، فقرة 
52: أفادت مخس أس�داس الدول التي ردت بأن املس�جونني لدهيم فرصة التقدم بطلبات إىل مدير املؤسسة، أو 
الضابط املمثل له، وذلك يوميًا أو حسب الطلب، أو عىل األقل ثالث مرات يف األسبوع. القاعدة 36)1(، ويف 
كولومبيا، وس�احل العاج وغينيا اجلديدة، فإن فرصة مثل تلك  كانت متاحة عادة أو مع اس�تثناءات. ويف ش�ييل 
وكرواتيا واملغرب وماينامر وباكستان وطاجكيستان ويوغسالفيا السابقة ومجهورية مقدونيا وتركيا، فإهنا كانت 
متاحة مرة واحدة يف األس�بوع عىل األقل، ويف إيران فإن وجودها يعتمد عىل س�لوك املس�جونني، ويف املكسيك 

فإهنا مل تتم أي إفادة بوجود مثل تلك الفرصة.
 )2( بع�د قي�ام املق�رر الع�ام املعني بالتعذي�ب بزيارة إىل الرازي�ل ألقى الضوء ع�ىل حقيقة أن  ع�دد  املعتقلني الذي 
أج�رى معه�م مقابالت أش�اروا إىل أنه نتيجة للضغ�وط املتواصلة عليهم من مس�ئويل األم�ن يف هذه الظروف 
)أو جلس�ة املحاكم�ة(، فإهنم مل يتجرؤوا عىل الش�كوى من املعاملة التي تعرضوا هلا خوف�ًا من االنتقام، إذ أهنم 
E/ يف الع�ادة يع�ادون إىل نف�س مكان االعتقال التي يزع�م أن التعذيب قد وقع فيه. ينظ�ر: وثيقة األمم املتحدة

Add/2001/CN.4.2، 30 مارس، الفقرة136.
CCPR/CO/75/ 3( انظر: املالحظات اخلتامية للجنة حقوق اإلنسان عن تقارير دولة فيتنام، وثيقة األمم املتحدة( 
NM، يف 26 يولي�و، 2002م، الفق�رة11، واملالحظات اخلتامية عن تقارير مجهورية كوريا الديمقراطية ، وثيقة 

األمم املتحدة CCPR/CO/75/DRK 27، أغسطس 2001م، الفقرة 13.
أيض�ًا انظر: يف ش�دة اإلج�راءات وتعقدها. تقرير زي�ارة املقرر اخل�اص للتعذيب إىل الكام�ريون، وثيقة األمم   
E/  4 يف 11نوفمر 1999م، الفقرات 56-60، وكينيا، وثيقة األمم املتحدة.E/CN.4.2000 /9/Add املتحدة

Add.4/9/2000/CN.4، و9 مارس 2000م، الفقرة 67.
 )( انظ�ر: معاي�ري األم�م املتحدة املتبعة يف جم�ال منع اجلريم�ة والعدالة اجلنائية، تقرير إىل الس�كرتري الع�ام، امللحق، 
 16Add.1 ،/1996/E/CN.15 استخدام وتطبيق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وثيقة األمم املتحدة
22، مارس1996م الفقرة 51 والفقرات التي تليها : " مخس أسداس الدول التي استجابت بالرد ذكرت أنه كل 
سجني تّم تزويده عند قدومه بمعلومات حول اللوائح التي حتكم معاملة السجني , أو فئة ومتطلبات للمؤسسة، 
واألس�اليب املتبعة يف الس�عي للحصول عىل املعلومات وتقديم الش�كاوى )القاعدة 35( ، وذكرت مخس دول 
أنه تّم إبالغ الس�جناء باللوائح التي حتكم معاملتهم، إاّل أهنم مل يبلغوا بمتطلبات االنضباط،  ووس�ائل الس�عي 
للحصول عىل معلومات، وتقديم الش�كاوى، ويف باكس�تان تطبق القاعدة )35( فقط عىل نحو اس�تثنائي، ويف 

هايتي ال تطبق أبدًا، وأن أنظمة السجن مل تؤسس بعد عىل نحو واضح.
 )( انظر: كمثال: تقرير املنظامت غري احلكومية البديل حول مراقبة ICCPR بواس�طة الفيدرالية الروس�ية، ُقدم لعناية 
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنس�ان بمناس�بة املناقش�ة القادمة للتقرير الدوري اخلامس الفيدرالية الروسية، 

موسكو2003م، صفحة32.
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كذلك امتناع الضحايا عن الش�كوى نتيجة الش�عور بالعار، والوصم�ة التي ترتبط  بتقديم 
الشكاوى خصوصًا يف قضايا التعذيب التي حتتوى عىل حترش جنيس )1(.

والواق�ع املعاش يرصد عددًا ضئياًل جدًا من رج�االت الدولة املتهمني بقضايا التعذيب يف 
القضايا السياسية يف العامل، وَمْن مثل أمام القضاء هو عدد حمدود بالقياس إىل حجم الظاهرة.

ولق�د حكمت املحكمة املرصية ب�راءة املتهمني يف قضية تعذيب اجلامعات اإلس�المية عام 
1989م، وهم أربعة وأربعون ضابطًا ورشطيًا وموظفًا بالسجن لعدم كفاية األدلة)2(.

ودومًا ما تؤكد جلنة مناهضة التعذيب أثناء تقييمها للتقارير الدورية املقدمة من الدول األطراف 
بموجب املادة )19( من اتفاقية مناهضة التعذيب عىل أن تشمل التقارير بيانات إحصائية تفصيلية، 
مبوبة حس�ب اجلرائ�م، واملوقع اجلغ�رايف، واألصل العرق�ي ونوع اجلنس، فيام يتعلق الش�كاوى 
اخلاصة بالتعذيب وإساءة املعاملة التي ُيدعى ارتكاهبا من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، 

فضاًل عام يتصل بذلك من حتقيقات، وحماكامت وصدور أحكام عقابية وتأديبية.)3( 

واخلالصة أن فقدان االنفتاح بني املواطنني واألجهزة املناطة باس�تقبال الش�كاوى ثّبط مهم 
الضحايا يف التقدم إىل األمام بش�كاوهيم، فقد يتعامل املس�ئولون مع مقدمي الش�كاوى بطريقة 
فظة، وبأس�لوب اس�تهجاين أو ش�ديد البريوقراطية، األمر الذي أدى يف النهاية إىل صعوبة، بل 

استحالة الوصول إىل عدد حقيقي بل تقريبي عّمن مورس بحقهم التعذيب!!.

ثانيًا: تصاعد وازدياد جرائم التعذيب

م�ن خ�الل ما رصد يف تقارير املنظامت، واهليئات الدولية غ�ري احلكومية ومنظامت املجتمع 
امل�دين املعنية بجريم�ة التعذيب، يالحظ أنه رغ�م احلظر املنصوص للتعذي�ب واجلهود املبذولة 
يف إط�ار األمم املتحدة الحرتام حقوق اإلنس�ان، وازدياد عدد ال�دول التي صادقت عىل اتفاقية 

 )1( هذا واس�ع االنتش�ار خصوصًا يف جنوب آس�يا، لكن يف أقطار أخرى مثل تركيا، انظر: عىل سبيل املثال: األمني 
 . 51DLR(1999)وآخ�رون، ضد الدولة، املحكمة العليا يف بنجالديش، حكم صادر يف 10 ديس�مر 1998م

 ,19BLD(HCD) (1999)307(1998) 2 CHRLD 543 ,154الفقرة 32.
 )2( راجع التعذيب يف مرص: حقائق وشهادات ، إعداد مركز النديم للعالج والتأهيل النفيس، مرجع سابق، ص15.
  .14May 2003 1/CAT/C/CR/303( انظر: توصيات جلنة مناهضة التعذيب عىل التقرير املقدم من دولة أذربيجان( 
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مناهض�ة التعذي�ب )1(، إاّل أن أكث�ر م�ن ثلثي دول العامل متارس�ه باس�تمرار. )2( وهكذا تس�جل 
التقاري�ر الدولي�ة والوثائق، والوقائ�ع تصاعد جريمة التعذيب، وتوضح ه�ذه التقارير أن هناك 
حاجة لنش�اط أكثر فعالية مناهضة التعذيب )3(، وقد أش�ار تقرير منظمة العفو الدولية الثاين إىل 
أن هناك حاجة لتبنى اتفاقية ملزمة قانونيًا ملواجهة العديد من الثغرات )4(، كذلك هناك ازدياد يف 

اجلرائم للدول حمليًا، ويظهر ذلك من خالل تقارير مؤسسات املجتمع املدين.

رصدت املنظمة املرصية حلقوق اإلنسان يف تقريرها عن جريمة التعذيب الصادر  26 يونيو 
2008م )29( حال�ة تعذي�ب وذلك خالل ف�رتة التقرير م�ن 1/1/ إىل 2008/6/1م داخل 
أقس�ام ومراكز الرشطة، وقد ترتب عليها عرش حاالت وفاة، باإلضافة إىل 9 حاالت اضطهاد، 

واحتجاز داخل أقسام الرشطة.

وكان م�ن بني احل�االت التي رصدهتا املنظم�ة حالة مواطن وقعت بينه وب�ني أحد الضباط 
مشادة ، عندما قام الضابط باستيقافه، وسؤاله عن حتقيق هويته، فقام بمطاردته حتى اضطره إىل 
إلق�اء نفس�ه يف الرياح التوفيق�ي، فغ�رق علاًم بأن املواط�ن كان يف طريقه بصحبة صديق حلضور 

حفل زفاف وذلك بتاريخ 12/6/ 2007م.

وكذلك وفاة مواطن متأثرًا بجراحه بتاريخ 2007/10/28م بعد وقوع مشادة بينه، وبني 
مندوب رشطة اس�توقفه لس�ؤاله عن رخص�ة الدراجة البخاري�ة التي كان يقوده�ا، فام كان من 
مندوب الرشطة إال أن أخرج س�الحه املريي، وأطلق النار عىل املواطن املذكور الذي كان عائدًا 

إىل حمل عمله.

 )1( حتى تاريخ 2009/6/26م صادقت 146 دولة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب.
 )2( يف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007 م، وقعت حاالت تعذيب يف )102( دولة.

 )3( انظ�ر: تقرير منظم�ة العفو الدولية وتقرير حول مزاعم التعذيب يف الرازي�ل )1976م( 3 مفوضية األرجنتني 
 political الوطني�ة للمخفي�ني، نونس�ا ماس أبك�يس، الكتاب والعل�امء الدوليون ليمتد منظم�ة العفو الدولي�ة
imprisonment in South Africa " (1978) . pp. 18-19 . 22.23.36 . 56.57  صدر التقرير الثاين ملنظمة 
العف�و الدولية عن التعذيب يف عام 1984م، وعكس اس�تمرار ممارس�ة التعذيب، وحيت�وي التقرير عىل مزاعم 
بالتعذي�ب، واملعامل�ة الس�يئة ضد 98 دولة انظ�ر:: منظمة العفو الدولي�ة " التعذيب يف الثامنين�ات " 1984م، 

كذلك انظر: تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008م.
(4) See M. Lippman, The Development and drafting of the United Nation convention Against 

Torture and other cruel , inhuman or Degrading treatment or punishment " (1994) 17Boston 
college international, & comparutive law review 275.p 308   
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وكذلك قام رشطيان رسيان تابعان لقسم رشطة الفيوم باالعتداء عىل مواطن بمكان عمله 
بحان�وت ل�ألدوات الصحي�ة، كان كل جرمه أنه س�أهلام عن س�بب مطاردهتام لش�خص ثالث، 
مل يكتفي�ا بذل�ك ب�ل عادا إليه بق�وة من الرشط�ة، واصطحباه إىل قس�م الرشط�ة، حيث تعرض 

العتداءات بالغة أمام ضابطي املباحث بالقسم أدت إىل وفاته.
وكذلك حالة مواطن جرى اعتقاله بأحد س�جون حمافظة اإلسكندرية، ووقعت مشادة بينه 
وبني أحد الضباط أثناء قيام أرسته بزيارته يف 11/20/ 2007م، وبتاريخ 2007/11/24م، 
وفوجئت أرسته بخر وفاته داخل السجن، وأثناء مناظرة األرسة جلثته فوجئوا بوجود آثار مادة 
كاوي�ة عىل الفم، وعالمات غائرة عىل الكتف األيمن، وورم ش�ديد ظاه�ر عىل الكليتني، وآثار 
لفتح جرح سابق لعملية استئصال جزء من األمعاء، فتقدموا ببالغ إىل النيابة العامة ، وهو نفس 

ما حدث ملواطن آخر داخل قسم رشطة املنتزه باإلسكندرية خالل شهر نوفمر 2007م.
أما يف ش�هر نوفمر 2006م، فقد قام مواطن بش�نق نفسه لينجو من التعذيب الذي تعرض 
له منذ اعتقاله حتى تاريخ وفاته يف 2006/12/23م، وقد تش�ككت أرسته يف رواية  االنتحار 
فتقدمت ببالغ إىل النيابة العامة التي أحالت اجلثة إىل الطب الرشعي، ومازال األمر قيد التحقيق.
وكذل�ك تويف مواطن يبلغ م�ن العمر 45 عامًا بتاري�خ 2007/8/5م نتيجة ما تعرض له 
من تعذيب بقسم رشطة بدر التي توجه إليه للسؤال عن مصري نجله، الذي كان قد ألقى القبض 
عليه بمعرفة اثنني من أمناء الرشطة، ونحيل إىل التقرير املذكور يف باقي احلاالت التي ال تقل عن 
احلاالت الس�ابقة. وكذلك نلفت االنتباه إىل ما س�جلته تقارير املنظمة الس�نوية الصادرة خالل 
ف�رتة البحث عن حالة حقوق اإلنس�ان يف مرص، من ع�رشات احلاالت األخرى التي ترتب عىل 

كثري منها موت الضحايا. 
وس�جل تقارير االحتجاز واملحتجزين 2005م الصادر عن مجعية حقوق اإلنسان ملساعدة 

السجناء عدة حاالت مماثلة كثرية نعرض إىل بعض منها:
فبتاريخ 2005/6/20م حوايل الس�اعة الرابعة مس�اًء قامت قوة من مكافحة املخدرات، 
وعىل رأس�ها رئيس مباحث كفر الزيات، ويدعى يارس أبو العز بمنطقة حد الفرس بحري البلد 
كفر بلشاي مركز كفر الزيات، وكان متواجدًا يف الوقت ذاته املتوىف بصحبة شقيقه، وكانا يعمالن 
يف زراع�ة األرض، وقد قامت الق�وة املكونة من حوايل 30 فردًا بإطالق األعرية النارية بش�كل 
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عشوائي دون حتديد من يطلق عليه النار، وكان أول املصابني رضا إبراهيم حممد 24 عامًا ، وقد 
ت�م نقله إىل املستش�فى بعد إصابته بطلقت�ني يف قدمه اليمنى، ونق�ل إىل إدارة مكافحة املخدرات 
بطنط�ا، وت�م عمل حمرض له، وتلفي�ق عدة قضايا له منها) س�الح  � مقاومة س�لطات � وتعطيل 
موظف�ني عموميني ع�ن تأدية وظيفته�م(، والذي أطلق الن�ار عليه رئيس مباح�ث كفر الزيات 
ي�ارس أب�و الع�ز  � ونقل بعد ذلك ملستش�فى اجلامعة، وتم عمل اإلس�عافات ل�ه، وبتاريخ 21/ 
6/ 2005م الس�اعة 3 صباحًا تم اس�تدعاء النيابة للتحقيق معه، وتم ترحيله لسجن مركز كفر 
الزيات، مع أنه مصاب بإصابات خطرية، ويس�تلزم وجوده باملستشفى لتلقي العناي�ة الالزم�ة، 
دون تع�رض حيات��ه للخطر، وأثناء إطالق النار أصيب  � أيضًا � املواطن / مس�عد مروك عىل 
عب�د الصم�د املتواجد بامل�كان ذاته، حيث أصيب بطل�ق ناري من قبل رئي�س املباحث، والذي 
أودى بحياته، وتم جره سحاًل عىل األرض، ثم محله عىل عربة كارو، نقل بعده إىل سيارة خاصة 
ملستش�فى كفر الزيات، وقد تم رفض اجلثة،وبعدها ذهبوا إىل مستش�فى الطوارئ باجلامعة، وثم 
حتويله إىل رفة املوتى يف طوارئ اجلامعة، ثم اس�تدعاء الطب الرشعي، واستخراج شهادة الوفاة 
اخلاص�ة به، حيث جاء هب�ا أن نتيجة الوفاة طلق ناري بالص�در أدى إىل هتتك بالرئة، وقد قامت 
مجعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء بتاريخ 2005/8/5م بإرسال عدة بالغات إىل كل من 

النائب العام، ووزير الداخلية، واملحامي العام لنيابات طنطا، ورئيس نيابة كفر الزيات.
وتعرض أمحد مس�لم إس�امعيل حسن مس�جون بسجن احلرضة باإلس�كندرية إىل حتقيقات 
يف قضي�ة القتل رقم 44145 لس�نة 2000م املنت�زة إىل التعذيب، حيث جاء بالش�كوى املقدمة 
إىل مجعية حقوق اإلنس�ان ملساعدة السجناء بأنه وآخرين يتعرضون للعديد من صنوف اإلهانة، 
والتعذيب بالرضب، والعيص، وأسالك الكهرباء، فضاًل عن إجبارهم عىل االستحامم اجلامعي، 
وهم عرايا جمتمعني كنوع من اإلذالل واإلهانة، وهو مودع بغرفة التأديب عىل الرغم من إصابته 
بك�رس يف س�اقه ، وقد قام�ت اجلمعية بتاري�خ 22/ 2005/9م باس�تصدار إذن من نيابة رشق 
اإلس�كندرية/ الكلي�ة لزيارة الس�جني، وبتاري�خ 2005/9/25م قام حمامي اجلمعي�ة بزيارته 
بس�جن احل�رضة، وقد أخر الس�جني حمامي اجلمعية بأنه يت�م تعذيبه بالكهرب�اء وال يتم عالجه 
داخل مستش�فى الس�جن، ولقد قامت اجلمعية بإرس�ال عدة بالغات إىل كل من  النائب العام، 

ووزير الداخلية حتت رقم صادر 799 بتاريخ 2005/7/6م.
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وق�د ذك�رت  � أيض�ًا �  تع�رض حممد أمح�د حممد عب�داهلل س�جني بس�جن وادي النطرون 
)430( وحمكوم عليه بالسجن ملدة 5 سنوات يف القضية رقم 4689/ 2005م خمدرات بتاريخ 
2005/5/31م وأثن�اء زيارت�ه ش�اهدته ش�قيقته / نعمة أمح�د حممد عبداهلل، وب�ه آثار رضب 
واضح�ة علي�ه، وقد أخرها املس�جون بأنه قد تع�رض للتعذيب املرح عىل ي�د الضابط / أمحد 

الوكيل، وقد تم جتريده من مالبسه، واالعتداء عليه بالرضب وحرقه يف صدره.

ثالثًا : اتساع الفجوة بني النصوص والواقع:

رغم االهتامم الواس�ع من قبل املجتمع الدويل بتش�جيع ومحاية حقوق اإلنسان، وحظر كل 
فعل يؤدي إىل إيذائه وتعذيبه، إاّل أن اهلوة كبرية مازالت تفصل بني النصوص والواقع والنظرية 
والتطبي�ق، فتزخ�ر التقارير والدراس�ات للمنظ�امت الدولية واألهلي�ة،)1( والصحاف�ة العاملية، 
ودراسات الباحثني، واملراكز املتخصصة بمآيس يومية بالعديد من أشكال التعذيب والقسوة يف 
املعاملة، وتزداد اآلالم عندما يكون بشكل منهجي، ومنظم وكجزء من اخلطط واإلسرتاتيجيات 
األمنية أثناء االس�تجواب، ومما يزيد م�ن تلك الفج�وة اخلطوات البطيئ�ة التي تس�لكها الدول، 

وزادت من ضعف اخت�اذ اخلطوات ليساير الواقع املطلوب النصوص املفروضة.

6 . 6 . 5 عـدم مواءمـة الترشيعات الوطنية لنصـوص االتفاقيات الدولية 
ملناهضة التعذيب

أواًل : اختـالف األهداف والغايات من التعذيب يف الترشيعات الوطنية عن االتفاقية الدولية:
عندم�ا ندق�ق يف التعريف الدويل للتعذي�ب،  نجد أن الغاية من التعذي�ب تنصب عىل اجتاه 
إرادة اجل�اين إىل احلص�ول ع�ىل اعرتافات، أو معلوم�ات، أو العق�اب، أو التخويف، أو الضغط 
عىل الش�خص الذي خيضع للتعذيب هو أو أي ش�خص ثالث، أو ألي سبب من األسباب يقوم 

 )1( مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق اإلنس�ان، واملنظمة العربية حلقوق اإلنس�ان التي تصدر نرشة 
شهرية وكتيبًا غري دوري.

 )2( ينظ�ر: امل�ادة 126 من قانون العقوبات املرصي، والكث�ري من الفقهاء انتقد هذه املادة التي حرصت التعذيب يف 
مح�ل املته�م عىل االعرتاف فقط، وأن يكون املجني عليه متهام؛ ألنه إذا كان قصد اجلاين االنتقام، أو التأديب، أو 

التلذذ يرفع عنه تطبيق املادة املشار إليها.
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ع�ىل التميي�ز أي�ًا كان نوعه، وبالت�ايل فالغاية ش�املة، ومل تكن جمرد محله عىل االع�رتاف فقط)2(، 
وبع�ض الدول تعارض يف إدخ�ال كل األفعال الواردة يف املادة)1( م�ن االتفاقية كامدة منفصلة 
يف القان�ون، وم�ن ذل�ك دولة إيطاليا التي عارض�ت طوياًل، ويف هناية األم�ر وافقت إيطاليا عىل 
توجيه�ات وطل�ب جلنة مناهضة التعذيب يف إدخاهلا كامدة منفصلة يف القانون املحيل، وما يبعث 
ع�ىل اإلحباط أن هنالك وقت�ًا طوياًل قد مىض من تأكيد إيطاليا للجنة عىل إدخال التعذيب كامدة 

منفصلة، وبني اختاذها  القرار لذلك« )1(.

ثانيًا: عدم توافق تعريف التعذيب يف الترشيعات الوطنية مع اتفاقية مناهضة التعذيب

 بع�ض ال�دول ال يتوافق تعريفها للتعذيب يف قوانينه�ا الوطنية مع ما هو منصوص عليه يف 
اتفاقية مناهضة التعذيب، ويأخذ عدم التوافق صور عديدة منها:

أ �  إغفال التعذيب النفيس)2(، واقتصاره عىل التعذيب اجلسدي .

ب �  إغفال التعذيب هبدف التمييز.

ج �  حتديد مدى اجلسامة لتمييز التعذيب عن رضوب املعاملة األخرى املحظورة.
د �  عدم ذكر تعريف للتعذيب كامدة منفصلة يف القانون املحيل، والتباطؤ يف اختاذ مثل هذا اإلجراء)3(. 

 ه� � عدم فرض عقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب، والبعض يعترها جنحة)4(.

 و  � االكتف�اء بم�ن م�ارس التعذي�ب، وإغفال من ش�ارك أوامر، أو س�كت كام ه�و موجود يف 

تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب.

ز  � إغفال ذكر املوظف العام يف التعريف.
(1) Marchesi Antonio, 2008 ." implementing the UN Convention definition of torture in National criminal 

law (with reference to the special case of Italy, journal international criminal justice. 6.195214-.                                                                                 
 )2( ينظر: املادة 208 من قانون العقوبات األردين لسنة 1960.

 )3( ومثال ذلك دولة إيطاليا كيف أخذت وقتًا طوياًل لتضمن التعذيب كامدة منفصلة يف القانون املحيل.
 )4( اجلمعية العامة لألمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان، الدورة الرابعة A/HRC 5/33/4  يناير، قرار اجلمعية 

العامة 60/ 251 املؤرخ يف 5 مارس 2006م.
ينظ�ر: كيف س�كت دس�تور اليمن، حيث اكتف�ى بالعقاب عىل من مارس، أو ش�ارك، أو أم�ر، ومل يرش إىل من   
يس�كت عن�ه كام ج�اء يف التعريف الدويل: انظ�ر: تقرير التعذيب يف اليمن » الورش�ة الوطنية حلقوق اإلنس�ان، 
ومركز املعلومات، والتأهيل حلقوق اإلنسان باليمن بالتعاون مع الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، والتحالف 

الدويل« خال ل الفرتة من 11-12أكتوبر 2003م.



363

ص�ورة أخ�رية وهي: حماولة الوالي�ات املتحدة حرص مفه�وم التعذيب يف حماولة تفس�ريها 
اخلاط�ئ ب�أن التعذيب هو»املعاملة القاس�ية الش�ديدة التي ت�ؤدي إىل اإليذاء اجلس�دي اخلطري، 
أو اإليذاء العقيل املطول«، وقد تم س�حب هذين التفس�ريين بواس�طة وزارة العدل بعد فضيحة 

سجن أبو غريب. )1( 

ثالثًا: عدم تضمني جتريم التعذيب يف القوانني الوطنية:

تعت�ر جلن�ة مناهضة التعذي�ب أن تضمني جرائم التعذي�ب يف القوانني الوطني�ة للدول من 
أكث�ر الطرق فعالي�ة لتنفيذ املادة )4( من اتفاقية مناهضة التعذي�ب: حيث تعتر هذه املادة حجر 
األساس يف أحكام التجريم، وهي تنص عىل أن » تعمل كل دولة طرف عىل ضامن أنه تعتر مجيع 

أعامل التعذيب جرائم بموجب القانون اجلنائي.

ويق�وم القانون الدويل عمومًا برتس�يخ قواع�د، فيام يتعلق باملس�ئولية القانونية للدول ذات 
الس�يادة ال املس�ئولية القانوني�ة لألف�راد. واس�تثناء من ذلك تط�ورت هيئة قان�ون دويل تفرض 
املس�ئولية اجلنائية الدولية عىل األفراد. ولكن ذلك يفتح اجلدل من حيث أقوى اآلليات للتغلب 
عىل حصانة األفراد عن أعامل تعذيب هي ما يش�رتطه القانون الدويل بصورة أساس�ية)2( إىل حد 
أنه جيب عىل كل دولة جتري التعذيب عىل املستوى الوطني ، ومقاضاة مرتكبيه بموجب قوانينها، 

وحماكمها الداخلية.

إاّل أن الواق�ع يرص�د حص�ول جتاوزات بمامرس�ة ارت�كاب جريمة التعذي�ب،« ومن ذلك 
تقري�ر الكونج�رس األمريكي الذي س�جل مالحظ�ة مؤداها أن�ه بالنظر ألحكام البن�اء األمني 
بأجهزت�ه املختلف�ة يصعب تصور أن املامرس�ات املتعلق�ة بالتعذيب تت�م دون موافقة ضمنية من 

كبار املسؤولني العراقيني داخل تلك األجهزة. )3( 

(1)Nowak Manfred (2006) what practices constitute torture?:US and UN standards  Human rights 
Quarterly28(2006) 809 -841 © 2006 by John Hopkins university press. 

 )2( ن ، روديل : معاملة السجناء بموجب القانون الدويل، الطبعة الثانية ، اكسفورد 0991م، ص 021. 
 )3( العمر، عامر خميف: األجهزة األمنية يف العراق خالل الفرتة من 1968م-2002م، ص 379
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6 . 6 . 6 القصور يف معاجلة الظاهرة من أبعاد خمتلفة
أواًل : قصور اإلرادة السياسية

ويتمثل هذا القصور يف الصور التالية:

�  عدم رغبة اإلرادة السياس�ية ملعاجلة أس�باب الظاهرة، من حيث إنشاء املؤسسات املعنية بتلقي  
البالغات اخلاصة بالتعذيب.

�  عدم االهتامم باإلصالح السيايس، والديمقراطية باعتبارها ضامنة أساسية للحقوق واحلريات.

�  علم الدولة بمامرس�ة التعذيب، وصمتها وارتكابه بش�كل منظم ومنهجي، ويف أماكن أعدهتا 
هل�ذا الغرض،وبأدوات وآالت وفرهت�ا، وذلك خدمة ألهدافها ووجود كياهنا، وأخريًا س�عي 

الدولة بتوفري احلامية الواقعية للقائمني بمامرستها.

�  حتفظات الدول عىل مواد االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب، السيام املادتني يف املواد 22-12 
من  االتفاقية.

�  عدم املبادرة بالتصديق عىل نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.

�  اجتاه البعض يف احلكومات الستعامل القسوة املفرطة، لتخويف معارضيها.

�  ع�دم التصدي�ق ع�ىل الروتوكول االختي�اري األول امللح�ق باملعهد الدويل للحق�وق املدنية، 
والسياس�ية للس�امح للجنة املعني�ة حلقوق اإلنس�ان بتلقي الش�كاوى الفردية املتعلق�ة بانتهاك 

العهد، والنظر فيها.

�  ع�دم التصدي�ق عىل الرتوك�ول االختياري امللح�ق باتفاقية مناهضة التعذي�ب لعام 2002م 
ال�ذي توافق ال�دول بمقتضاه الدول األطراف بالس�مح للخراء الدوليني واملس�تقلني بتنظيم 
زي�ارات دورية إىل املعتقالت يف هذه الدول، ووض�ع آلية وطنية لتنظيم زيارات إىل املعتقالت 

والتعاون مع اخلراء الدوليني. 

�  إبعاد وإعادة أو تس�ليم املحتجزين إىل دول توجد أس�باب قوية إىل االعتقاد بأهنم س�يواجهون 

فيها خطر التعرض للتعذيب )1(.

)1( يشكل هذا الفعل انتهاكًا للامدة )3( من اتفاقية مناهضة التعذيب،واملادة )1( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسة.
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ثانيًا : القصور يف اإلصالحات القضائية

يتمثل هذا القصور يف الصور التالية:
�  اس�تخدام املحاكم لس�لطاهتا يف التخفي�ف من العقوبة التي تصدرها يف مث�ل هذه القضايا، أو 
الكث�ري م�ن الدول لدهيا نص�وص عقابي�ة  � ختيريية �، مما يلج�أ القضاة إىل الغرامة عىل س�بيل  

املثال، وهذا جيعل من الظاهرة مستمرة.
�  عدم إخضاع مقار السجون، وأماكن االحتجاز إىل اإلرشاف القضائي.

� ضعف وعي القضاة بمخاطرة التعذيب، وقلة التدريب الكايف لتأهيلهم هبذا اجلانب )1(.
�  ع�دم إج�راء حتقي�ق نزيه وفّع�ال ورسيع يف مجيع ش�كاوى التعذيب، ومزاعم�ه، يتواله قايض 

حتقيق، واإلعالن عن الوسائل املتبعة يف التحقيق، والنتائج التي متخض عنها،
�  عدم إخضاع مرحلة االستدالل لرقابة القضاء مع كفالة حق الدفاع خالهلا.

�  ضعف استقاللية اجلهاز القضائي التي ما تزال تسود يف العديد من الدول)2(، فاملحاكم العسكرية 
يف العديد من الدول ما زالت خمتصة بمحاكمة قضايا التعذيب، وقرهبا من االنتهاكات اخلطرية 

حلقوق اإلنسان )3(.
�  ازدي�اد وتوف�ر حج�م ظاهرة الفس�اد داخل األجه�زة القضائية.عىل امتداد الع�امل )4( ، وبالتايل 

فشلها يف مكافحة احلصانة.

)1( انظر: حول االفتقار للتدريب يف أوزبكستان، املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب، وثيقة األمم املتحدة. 
CAT/C/ والفيدرالية الروس�ية، وثيقة األمم املتحدة ،)d()5( يف 6 يونيو 2002م، الفقرة CAT/C/CR/28/7

 .)f(6 يف 6 يونيو 2002م، الفقرة CR/28/7/4
 )2( انظ�ر: ع�ىل س�بيل املثال، تقاري�ر املقرر اخلاص حول اس�تقاللية القض�اة واملحامني، ليوناردو ديس�بوي، وثيقة 
األم�م املتح�دة E/CN.4/2004/60 يف 31 ديس�مر 2003م، ص 11، حيث الحظ انعدامًا كاماًل الس�تقاللية 
القضاء، وعوائق أمام املامرسة احلرة ملهنة القانون يف 44 دولة خالل الفرتة بني 1994م و2003م، وثيقة األمم 
املتحدةE/CN. 4/2004 /60/Add.1 Addendum situations in specific countries or territories     يف 
4 م�ارس 2004م ، باإلضاف�ة إىل تقارير املفوضي�ة الدولية للقانونني عىل املوق�ع  . www.icj.org، ومن أجل 
أقطار حمددة انظر: منظمة العفو الدولية ، التعذيب يف الصني، ص 49 وما بعدها، وحقوق اإلنسان يف الصني ، 
حصانة القائمني عىل التعذيب مستمرة رغم التغريات يف القانون، تقرير عن تطبيقات اتفاقية مناهضة التعذيب 

يف مجهورية الصني الشعبية، أبريل، 2000م، املادة )4(.
 )3( القضاة العسكريون يف بعض الدول سلطة قضائية عىل املدنيني املتهمني بأنواع معينة من اجلرائم، وسلطة قضائية عىل 

الرشطة عند اخلضوع للقوانني العسكرية، ينظر: املفوضية الدولية واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، 2004م.
)4( انظر: تقرير املقرر اخلاص املعني بالتعذيب،  وثيقة األمم املتحدة E/CN.4/2004/60، الفقرة 39.
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�  يف بعض الدول إرهاب القضاة بتهديدهم، وختويفهم إذا اختذوا موقفًا قويًا ضد اجلناة املزعومني 
بالتعذيب. )1(

�  يف العديد من الدول ال يملك القضاة سلطة فتح حتقيق جنائي، حتى ولو سمعوا بمزاعم ذات 

مصداقية عن التعذيب. )2( 

ثالثًا: القصور يف اإلصالحات الترشيعية والقانونية:

ويتمثل هذا القصور يف الصور التالية:

�  ضع�ف العقوب�ات يف القوان�ني املحلي�ة الوطني�ة، س�واء م�ن حيث امل�دة، أو من حي�ث تنوع 

العقوبات.

�  ع�دم إحداث تغيريات بقوان�ني العقوبات واإلجراءات اجلنائي�ة، وذاك بتغيري تعريف جريمة 

التعذيب ليتالءم مع التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب.

�  حيرم املحتجزون من احلصول عىل حماٍم أثناء احتجازهم)3(. 

�  ع�دم وجود تعويضات مناس�بة جلميع ضحاي�ا التعذيب، أو املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو 

الالإنس�انية، أو املهين�ة، وذل�ك وفق�ًا لل�امدة )41( من اتفاقي�ة مناهضة التعذي�ب، بام يف ذلك 

وسائل إعادة تأهيلهم عىل أكمل وجه ممكن.

C/CN.4/2000/ 1( انظر: يف هذا اخلصوص ملخص املقرر حول استقاللية القضاة واملحامني، وثيقة األمم املتحدة(
Add.1، الفقرة 49، أظهر عمل املفوضية عىل امتداد فرتة 10 أشهر كيف تّعرض املحامون والقضاة ملخاطر متتد 
من التحرش، والتخويف، أو التهديد باالعتداء بام يف ذلك العنف اجلسدي واالغتيال، إىل االغتيال واالحتجاز 
االعتباط�ي، وتقيي�د حرياهت�م يف التنقل ، أو العقوب�ات االقتصادية، أو غريها بس�بب إج�راءات اختذوها وفقًا 
لواجباهت�م املهني�ة املعرتف هبا، ومعايريهم األخالقي�ة يف األداء املهني، ويف مثال تقديم مث�ال حمدد لدولة هناك 
    .)a(72 الفقرات 76-67 يف 6 ديسمر عام 2000م، الفقرة ،A/56/44 مثال جواتيامال، وثيقة األمم املتحدة
 )2( انظ�ر: ح�ول اإلجراءات اخلاصة بتحدي�د صالحية اعرتاف زعم أنه انتزاع حتت التعذيب ، تقرير زامبيا إىل جلنة 

مناهضة التعذيب، وثيقة األمم املتحدة CAT/C.47/Add.2 ، الفقرات 125-123.
 )3( انظ�ر: ألباني�ا ، تقري�ر جلنة مناهضة التعذيب، فق�رة 23، تقرير جلنة مناهضة التعذي�ب يف زيارهتا لرتكيا 2002 
CPT/Inf(2003),28 فقرة 34 وما يليها، ويف توجو ، وثيقة األمم املتحدة CCPR/CO/76/TGO، 26 نوفمر 

2002م، فقرة 14.
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�  سن قوانني حتّد من احلقوق واحلريات، وتبيح اعتقال املواطنني، والقبض عليهم واحتجازهم 
كالعمل بقوانني الطوارئ يف بعض الدول)1(، واملحاكم االستثنائية بجميع أشكاهلا.

�  ضعف التفتيش عىل الس�جون، ومراكز أقس�ام الرشطة، وعدم إصدار تقارير علنية عن نتائج 
تلك اجلوالت.

�  عدم توفري احلامية للمتظلمني، والش�هود، وغريهم من املعرضني للخطر،ومن أي هتريب ، أو 
أعامل انتقامية قد يتعرضون هلا )2(.

�  إطالة مدة عزل املحتجزين عن العامل اخلارجي، مما يسهل ارتكاب جريمة التعذيب.

�  تعطيل حظر التعذيب والضامنات الالزمة ملنعه يف أحوال استثنائية.

�  يف البعض من الدول عدم استقالل هيئة الطب الرشعي، لتكون بعيدة عن تأثري أي إرادة تابعة 
للسلطة التنفيذية.

�  العمل بقوانني قديمة، واستخدام قوانني جديدة ذات طبيعة استثنائية، وضمها للبنية الترشيعية، 
وتغييب هذه القوانني العتبارات حفظ األمن والنظام عىل قيم العدالة واملساواة بني املواطنني، 

قد أدى إىل إهدار مفهوم الرشعية.

)1( يف العديد من األقطار، إجراءات معارضة االعتقال غري املرشوع متاحة، أو مقلصة يف ظل ترشيعات الطوارئ. 
ينظ�ر: عن رسيالن�كا، وثيقة األمم املتحدة CCPR/CO/79/LKA، يف 1 ديس�مر 2003م، الفقرة 13، ينظر: 
أيض�ًا االعتب�ارات اخلاص�ة يف املحكمة األمريكية حلقوق اإلنس�ان، معارضة االعتقال غ�ري املرشوع يف أوضاع 

الطوارئ، رأي استشاري، 87/ 8 – 52، يف 30 يناير 1987م.
 )2( ظل هذا يرد يف تقارير واردة من أقطار متنوعة مثل أذربيجان والكامريون والصني وجواتيامال واهلند وإرسائيل 
وإيران واندونيسيا وكينيا ولبنان واملكسيك واملغرب ونيبال وبريو والفلبني ورومانيا وروسيا ورصبيا وسلوفاكيا 
ورسيالنكا والس�ودان وتركيا وأوزبكس�ان وفنزويال،  انظر: عىل س�بيل املثال، تقارير املق�رر اخلاص يف زيارته 
للكام�ريون، الفق�رة 69، أذربيجان، الفق�رة 94، مالحظات ختامية للجنة مناهضة التعذيب حول س�لوفاكيا، 
وثيقة األمم املتحدة  A/56/44/paras . 99-105، 11 مايو 2001، الفقرة f(104( ، مالحظات ختامية للجنة 
حق�وق اإلنس�ان حول رسيالن�كا، وثيقة األم�م املتح�دة CCPR/CO/79/LKA، 1 ديس�مر 2003م، الفقرة 
9. ولق�د أق�رت العديد م�ن الدول كاليابان والفلبني وجنوب أفريقيا وس�ويرسا ترشيع�ات جتعل من التحرش 
بالضحايا جريمة جنائية، ويف بعض القضايا تدفع إىل إنش�اء برامج محاية للضحايا والشهود. انظر: أيضًا تقارير 
دول�ة مولدوفا للجنة مناهضة التعذيب، وثيقة األمم املتحدة CAT/C/CR/32/Add.4 30 أغس�طس2002م، 
الفقرة 279 والتعليقات من جلنة مكافحة التعذيب حول إنش�اء خدمة حلامية الش�هود والضحايا بشعبة الرشطة 
يف ليتواني�ا، وثيق�ة األمم املتح�دة  CAT/C/CR/31/5، 5 فراي�ر 2003م، الفق�رة j (4 (، ومتت إجازة ترشيع 

يسمح بإنشاء برنامج حلامية الشهود يف جواتيامال 1996م، ولكن مازال ينتظر التنفيذ.
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�  ع�دم القي�ام بتحقيق حمايد يف إدع�اءات التعذيب، واملعامالت املحظ�ورة، وما يمثل ذلك من 
إفالت اجلناة من العقاب، وهذا يمثل انتهاكًا للامدتني )12 ، 13( من اتفاقية مناهضة التعذيب.

�  لع�ّل أهم املش�كالت التي تواجه التحقيق يف مزاعم التعذيب ه�ي فقدان األدلة الكافية لدعم 
وقوع التعذيب، واملعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة.

�  يف عدد من الدول مثل سلوفينيا، وتركيا، فإن رفع قضايا ضد الرشطة حمكوم حتديدًا بحد زمني 
قصري. )1( 

�  اس�تمرار فش�ل وحدات التحقيق الداخلي�ة للرشطة يف التحقيق يف الش�كاوى عىل نحو فّعال 
يبعث عىل الرضا. )2(

رابعًا: واقع البعد اإلعالمي للظاهرة:

ويتمثل قصور هذا البعد يف الصور التالية.

�  ضع�ف العالق�ة بني اإلعالم ومنظ�امت املجتمع امل�دين، وعدم وضع آلية عمل تكفل حس�ن 

العالقة بني الفريقني يف جمال انتهاكات احلقوق الفردية.

�  عدم  املش�اركة الفعالة بني الناش�طني يف جمال حقوق اإلنسان، وأجهزة اإلعالم املختلفة، حتى 

يشاركوا املجتمع املدين بكافة آلياته، وفعاليته يف مواجه الظاهرة املدروسة.

�  عدم ممارس�ة النقد الذايت البناء للصحافة املس�تقلة يف معاجلة ظاهرة التعذيب؛ ألن املس�امهة يف 

تعبئة الرأي العام بصورة حضارية يساهم يف احلد من الظاهرة.

�  ضعف إعداد الصحفيني املتخصصني ، وإعدادهم وتأهيلهم املستمر يف جمال حقوق اإلنسان، 

وضامن جودة أدائهم وارتفاع مستواهم، ونجم هذا الضعف عن عدم تدريب وتأهيل الكوادر 

 )1( انظر: كمثال املخاوف التي عرت عنها جلنة مناهضة التعذيب فيام يتعلق بفرتة املهلة القانونية بالنسبة للتعذيب 
 ،)b()5( ماي�و، 2003م، الفق�رة ،UN.DOC.CAT/C/CR/30/4، 27  يف س�لوفينيا، وثيق�ة األم�م املتح�دة
 ،CAT/C/CR/30/5، 27 ،والتوصي�ات اخلاص�ة بإبطال قوانني املهلة القانوني�ة احلالية حول التعذيب يف تركي�ا

مايو، 2003، الفقرة 7)2(.
 )2( سلطة شكاوى الرشطة يف ترينداد وتوباجو، التقرير السنوي للعام 1998م-1999م، ص 1 ، ص23.
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اإلعالمية، سواء كان خالل سنوات الدراسة، أو بعد ذلك خالل النقابات، أو املجلس األعىل 

للصحافة.

�  عدم نرش تقارير حقوق اإلنسان، لتتمكن من االطالع عىل أعامهلا، والتشهري بالدول واألفراد 
املضطلعني بمامرسات التعذيب.

�  حتجيم أعامل املؤسسات اإلعالمية بعدم نرش بعض املواضع، أو عدم تزويدها بأية معلومات، 
السيام يف القضايا الكبرية، والتي تثري الرأي العام.

�  تناول اإلعالم لبعض القضايا بش�كل تقليدي دون وصف، وحتليل، وتفس�ري، وطرح حلول 
ونتائج تعني للحّد من الظاهرة وصواًل لألهداف املنشودة.

�  ع�دم دمج املواطن باملش�اركة مع اإلعالم بكش�ف االنته�اكات املتعلق�ة بالتعذيب كمصادر، 
أو تزويد اإلعالميني باملعلومات،وبمختلف أش�كال املش�اركة، مما جيعل املواطن أكثر إجيابية، 
ولي�س جم�رد متف�رج ذي بعد واح�د س�لبي one dimensional man (Audience)   يف جمتمع 

أحادي البعد كام سامه ماركيز )1(.  

�   ضع�ف تكاتف اإلعالم مع بعضه البع�ض، ونرش االنتهاكات املتعلقة بالتعذيب، مما يزيد من 
املتابع�ني، والرف�ض اجلامهريي، وزي�ادة املواطنني الداعمني حلقوقهم ،وهكذا جيس�د اإلعالم 

دورًا فّعااًل وهامًا وحيويًا للحّد من الظاهرة  حمل الدراسة.

خامسًا: القصور يف اإلصالحات التدريبية والتثقيفية

ويتمثل هذا القصور يف الصور التالية:

أ �  ضعف االهتامم بمقررات حقوق اإلنسان يف املعاهد والكليات املتخصصة.

ب �  قلة الوعي واألساليب اإلنسانية للكيفية املثىل للتعامل مع املسجونني واملعتقلني.

ج �  قلة الدورات التدريبية املهنية لألطباء الرشعيني، والتي تساعدهم يف إظهار مالمح التعذيب 

للحاالت املعروضة عليهم.

 )1( انظر: نحو خطة مهنية ملكافحة جريمتي التعذيب واستعامل القسوة، طوق نجاة مرجع سابق، ص180.
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د �  ضعف الثقافة املجتمعية، وعدم اإلبالغ عن احلاالت التعذيبية، وغياب الوعي بحقوق املواطنة، 
وشيوع ثقافة تعذيب اخلارجني عىل القانون، وهتيئة املجتمع لقبول فكرة التعذيب.

ه� � ضعف إعداد، وتأهيل أفراد وضباط الرشطة، والسجون يف املعاهد، والكليات يف استخدام 
األس�اليب العلمي�ة، والتكنولوجي�ا لكش�ف اجلرائ�م بعد ث�ورة املعلوم�ات ، وتكنولوجيا 

االتصاالت والفضائيات وآليات العوملة.
و � عدم توفري التدريب املناس�ب للموظفني القائمني عىل مرافق االحتجاز، لكي يدركوا أن من 
واجبهم احرتام املعايري الدولية حلقوق اإلنس�ان فيام يتعلق بمعاملة األشخاص املحتجزين، 

ولتعزيز قدراهتم ومهاراهتم لعدم انتهاك احلقوق واحلريات للمعتقلني.

سادسًا : تردي األوضاع االقتصادية نتاج التعذيب:

أ �  تؤثر جريمة التعذيب عىل القدرة البدنية بالنسبة للمضطلعني بالتعذيب، مما يعوقه عن العمل 
واإلنت�اج بالكفاءة املعت�ادة، وهذا يقلل من حتقيق القيمة املضاف�ة إىل الدخل القومي، نتيجة 
انخفاض اإلنتاجية عىل املشاركة يف األنشطة االقتصادية املختلفة بدرجة عالية من الكفاءة.

ب � التأث�ري س�لبيًا عىل الص�ورة احلضارية للدولة، التي حت�دث فيها هذه اجلرائ�م أمام املجتمع 
ال�دويل، مما ينعك�س بدوره عىل إقبال األجان�ب عىل احلضور إىل الدولة هبدف الس�ياحة أو 

االستثامر، والتأثري بذلك عىل قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية.
ج �  تكلف�ة رشاء أدوات، وأجه�زة التعذي�ب، واس�تريادها م�ن اخلارج، مثل اس�ترياد الكالب 
البوليس�ية املس�تخدمة يف التعذيب يف أقس�ام الرشطة، واملعتقالت، والس�جون، واس�ترياد 
الطع�ام الالزم هلا، وكذلك رشاء األجه�زة الكهربائية املس�تخدمة يف التعذيب والصواعق، 
والصدمات الكهربائية، وهذا حيمل اخلزانة العامة ألعباء مالية تؤدي إىل زيادة عجز املوازنة 
العامة، وإىل زيادة املديونية املحلية، واملديونية األجنبية، وذلك عىل حساب اإلنفاق عىل بقية 

جوانب التنمية االقتصادية واالجتامعية.
د �  حتم�ل االقتص�اد القوم�ي أعب�اء نفق�ات تدري�ب عن�ارص األمن ع�ىل خمتلف أن�واع وفنون 
التعذي�ب، ونفقات احلوافز واألجور، واملكاف�آت هلذا الغرض، كمكافآت نجاح األفراد يف 
احلص�ول عىل االعرتافات حتت ضغط التعذيب، وهو ما يدفع عادة النيابة العامة، واملحاكم 
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إىل ع�دم االع�رتاف به باعتباره حدث حت�ت الضغط واإلكراه البدين، والتعذيب واس�تعامل 
القس�وة للحص�ول عىل االع�رتاف باجلريمة موضع االهت�ام، وبذلك تتحم�ل خزانة الدولة 

أعباء التعذيب والتدريب عليه، وأعباء التقايض دون وجود مرر قوى مدعم باملستندات.

ه�� �  تتع�رض الدول التي تنتهك حقوق اإلنس�ان من خالل ممارس�تها للتعذيب والقس�وة فيها 
إىل عقوب�ات اقتصادية، كام حيرمها من املس�اعدات االقتصادية الدولية كوس�يلة لوقفها عن 
ممارس�ة التعذيب، واس�تعامل القس�وة، وتضطر الدولة يف هذه احلال�ة إىل احلصول عىل عدد 
من الس�لع واخلدمات املس�توردة عن طريق املديونية اخلارجية، مما حيمل الدولة أعباء مالية 
من األقس�اط واخلدمات، وفوائد باهظة، فضاًل  عن اس�تنزاف رصي�د الدولة من احتياطها 

األجنبي)1(. 

سابعًا: حتجيم عمل املنظامت غري احلكومية، ومنظامت املجتمع املدين

ويتمثل هذا التحجيم يف الصور التالية:

أ �  عدم الس�امح ملندوبني من املنظامت غري احلكومية، ومنظامت املجتمع املدين بزيارة الس�جون، 
وتقديم تقارير دورية عن األوضاع اإلنسانية فيها.

ب �  ع�دم وج�ود إحصاء دقي�ق، وتفصييل للحاالت الت�ي مورس فيها التعذي�ب داخل مراكز 
الرشطة، وأماكن االحتجاز.

ج �  ع�دم حتلي�ل األحكام الص�ادرة يف قضايا التعذيب التي تبنتها املنظ�امت الدولية غري احلكومية، 
ومنظامت املجتمع املدين، وذلك لتتمكن من تطوير منهجية العمل، وتدارك األخطاء التي وقعت.

د �  إعاقة إنشاء املؤسسات الدائمة للعمل هبذا املجال )2(. 

ه� � حماولة وضع منظامت املجتمع املدين من خالل خمطط مدروس باالستهداف الذايت للخضوع 
للسلطة التي متارس العنف والقسوة.

)1( انظر: بصورة مفصلة نحو خطة مدنية ملكافحة جريمتي التعذيب واستعامل القسوة، طوق نجاة، ص254 وما بعدها.
)2( أبلغ داللة عىل ذلك فشل حماوالت إنشاء اللجنة املرصية ملناهضة التعذيب، كام فشلت حماولة تأسيس مرصيون ضد 
التعذيب، انظر: نحو خطة مدنية ملكافحة جريمتي التعذيب، واستعامل القسوة، طوق نجاة، مرجع سابق، ص 227.
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الفصل السابع
سبل الوقاية من التعذيب

7 . 1  الضامنات الوقائية، والعالجية طبقًا التفاقية مناهضة التعذيب   

7 . 2  اآلليات الوقائية الدولية والوطنية طبقًا للربوتوكول االختياري   

                   امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 
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الفصل السابع
سبل الوقاية من التعذيب

توجد العديد من الضامنات الوقائية، والعالجية التي تتوخى مكافحة التعذيب، وس�ائر   
ص�ور املعامالت املحظورة س�واء يف اتفاقية مناهضة التعذيب التي متث�ل اهلرم الترشيعي الدويل 
ملناهضة التعذيب، أو الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، ويف هذا الفصل نتناول 

سبل الوقاية من التعذيب من خالل املباحث التالية:

7 . 1  الضامنات الوقائية، والعالجية طبقًا التفاقية مناهضة التعذيب.

7 . 2  اآللي�ات الوقائي�ة الدولية والوطنية طبق�ًا للربوتوكول االختياري امللح�ق باتفاقية األمم 

املتحدة ملناهضة التعذيب.

7 . 1 الضامنات الوقائية والعالجية طبقًا التفاقية مناهضة التعذيب
وقد تم تقسيم تلك الضامنات إىل وقائية، وأخرى عالجية وذلك يف مطلبني عىل النحو التايل:

7 . 1 . 1  الضامنات الوقائية طبقًا لالتفاقية الدولية املناهضة للتعذيب.

7 . 1 . 2  الضامنات العالجية طبقًا لالتفاقية الدولية املناهضة للتعذيب. 

7 . 1 . 1 الضامنات الوقائية طبقًا لالتفاقية الدولية املناهضة للتعذيب

الفرع األول: واجب اختاذ التدابري الترشيعية، واإلدارية، والقضائية ملنع التعذيب

جيب عىل الدول األطراف أن تتخذ » إجراءات ترشيعية، أو إدارية، أو قضائية فعالة، أو أية 
إجراءات أخرى، ملنع أعامل التعذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي«.)1( 

ويطلب من الدول األطراف بموجب املادة الرابعة أن جتعل التعذيب جريمة جنائية يضاف 
إليه�ا التواط�ؤ، واملش�اركة يف التعذيب، ومث�ل هذه اجلرائم جي�ب أن تكون مس�توجبة للعقاب 

بعقوبات مناسبة تأخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية.

)1( املادة 2)1( من اتفاقية مناهضة التعذيب.
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وأصبحت جلنة مناهضة التعذيب تتش�دد بش�كل متزايد يف طريقة تعاملها مع هذا املوضوع 
، وق�د أعلن�ت أنه جيب عىل ال�دول إدراج جريمة منفصلة باس�م » التعذي�ب« ضمن ترشيعاهتا 
املحلي�ة تك�ون عىل األقل بذات الش�مول الوارد يف الغ�رض يف تعريف امل�ادة األوىل من اتفاقية 

مناهضة التعذيب. )1(

يف دعوى أورا جوريدي ضد أس�بانيا ،وجدت جلنة مناهضة التعذيب أن العقوبات اخلفيفة 
وعملي�ات العفو التي ناهلا احلراس املدنيون الذين عذبوا صاحب الش�كوى، باإلضافة إىل عدم 
وج�ود إج�راءات تأديبي�ة ضد أولئك احل�راس قد ش�كلت خروقات لل�امدة 2)1( و4 )2( من 
االتفاقي�ة. وقد اقرتح بأن األمر حيتاج إىل حكم بالس�جن ملدة س�ت س�نوات ع�ىل األقل ليعادل 

فداحة جريمة التعذيب.)2(

وع�ربت جلنة مناهض�ة التعذيب يف املالحظات اخلتامية ح�ول كولومبيا، عن خماوفها حول 
احت�امل إصدار«عقوب�ات »خفيفة » مع وقف التنفيذ«، عىل أش�خاص كانوا ق�د ارتكبوا جرائم 
تعذي�ب، وجرائ�م حرب إذا كان�وا أعضاء جمموعات مترد مس�لحة » ألقوا أس�لحتهم طوعًا)3(، 

لذلك فإن تسويات السالم ال تربر عمليات العفو عن جرائم مثل التعذيب )4(.

الفرع الثاين: واجبات إجيابية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب

تقع عىل الدول األطراف وفقًا للامدة الس�ابعة م�ن اتفاقية مناهضة التعذيب ، واملادة  )10( 
م�ن العهد الدويل اخل�اص باحلقوق املدنية والسياس�ية، واجبات إجيابية وإجرائية واس�عة باختاذ 

تدابري متنع، أو تقلص خروقات اتفاقية مناهضة التعذيب إىل احلد األدنى.

(1) C. Ingelse, the UN committee against Torture: An Assessment, Martinus Nijhoff , 2001.pp, 
218.341-220,338-                                                                       

CAT/C/CR/31/7&انظر: أيضًا املالحظات اخلتامية حول كمبوديا )2005( وثيقة األمم املتحدة  6 ؛
 CAT/C/CR/30/1and Corr1& 88 املالحظات اخلتامة حول إذربيجان، )2003( وثيقة األمم املتحدة

املالحظات اخلتامية حول إرسائيل )1994(وثيقة األمم املتحدة A/49/44&170؛
A/52/44& 43. املالحظات اخلتامية حول الفيدرالية الروسية، )1997(  وثيقة األمم املتحدة

(2) C. Ingelse, The UN committee against torture: An Assessment, Martinus Nijhoff., p.342.                                                                                                        
.CAT/C/CR/31/1& 7 3( املالحظات اخلتامية حول كمبوديا ،)2004(  وثيقة األمم املتحدة(

  A/55.44(2000) & 61. 4( انظر: املالحظات اخلتامية حول بريو )2000(  وثيقة األمم املتحدة(
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أواًل: التدابري الرقابية

 تلت�زم كل دولة ط�رف بإخضاع ترشيع�ات، ولوائح الس�جون، واملعتق�الت، والرتتيبات 
املتصلة بحجز، ومعاملة األش�خاص املحتجزين لنظام صارم، فإذا ما وقع التعذيب فإن الدولة 
ملزم�ة بضامن إجراء حتقيق رسيع ونزيه يف أع�امل التعذيب يف أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها 
القضائي�ة، وإحالة املتهم للمحاكم�ة العادلة، واحلكم بالتعويض العادل، واملناس�ب بام يف ذلك 
إع�ادة تأهيل املجني عليه. وفي�ام خيص التزام الدولة بالتحقيق، فإن االتفاقية ال توضح الش�كل 
الذي جتري فيه مراجعة أس�اليب، وممارس�ات االس�تجواب، والتحقيق يف ممارس�ات التعذيب، 
والواق�ع إن ختصيص جهاز وطني للتفتيش يف الس�جون، واالطالع ع�ىل احلالة التي يعيش فيها 
السجناء، وقيام جهات دولية مثل: منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب األمحر، يمكن 
أن يس�هم يف الوقاي�ة من التعذيب )1(، غري أن االتفاقي�ة خلت من النص عىل مثل هذه الزيارات، 

وهي بالتايل ُتشكل تراجعًا يف تأمني الوقاية من التعذيب.

ثانيًا: تفعيل التدابري اإلعالمية والتثقيفية

تعد وس�ائل اإلعالم م�ن أهم آليات نرش املعرف�ة، وتكوي�ن اآلراء واملواقف، واالجتاهات 
إزاء قضايا حقوق اإلنس�ان؛ ألهنا رقيب عىل أداء مؤسس�ات الدولة، وأداة لنرش الوعي بحقوق 
اإلنس�ان، وبتثقي�ف املواطنني عىل فه�م حقوقهم، وقد أدى احلراك اإلعالمي،)2( وتس�ارع  ثورة 
االتصاالت إىل انتش�ار مبادئ حقوق اإلنس�ان، وزيادة الوعي هبا حملي�ًا وعامليًا، وبالتايل حرص 
كل دولة إىل تأكيد التزامها هبذه املبادئ من جهة، وحتس�ني صورهتا إزاء ما يتم بثه من انتهاكات 
م�ن جه�ة أخرى، وألمهي�ة هذا اجلانب فق�د أكدت اتفاقي�ة مناهضة التعذيب ع�ىل » أن تضمن 
إدراج التعليم واإلعالم فيام يتعلق بحظر التعذيب عىل الوجه الكامل يف برامج تدريب املوظفني 

)1( علوان، حممد يوسف :حظر التعذيب يف القانون الدول حلقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 81. 
)2( ملزيد من التفاصيل انظر:

نج�م، ط�ه )2002م(: االجتاهات العاملية احلديثة يف دراس�ات اإلعالم، وحقوق اإلنس�ان، املجل�ة املرصية لبحوث 
اإلعالم، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد )15( إبريل – يونيو 2002م، ص 310.

يرسي، جيهان )2006م(: مدى وعي طالب اإلعالم بحقوق اإلنسان، املجلة املرصية لبحوث الرأي العام،’ املجلد 
الثاين، العدد الثاين ، يونيو – ديسمرب 2006م، ص 327 . 
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املكلف�ني بإنفاذ القوانني، س�واء كان�وا من املدنيني أو العس�كريني، والعامل�ني يف ميدان الطب، 
واملوظف�ني العمومي�ني، أو غريهم ممن قد تكون هلم عالقة باحتجاز أي فرد معّرض ألي ش�كل 

من أشكال التوقيف، أو االعتقال، أو السجن، أو باستجواب هذا الفرد، أو معاملته« )1(.

وتضم�ن كل دول�ة طرف إدراج هذا احلظر يف القوانني، والتعلي�امت التي يتم إصدارها فيام 
خيتص بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص.  

ثالثًا: تنظيم قواعد وأساليب ممارسته

تنص املادة )11( بأن : تبقى كل دولة قيد االستعراض املنظم قواعد االستجواب، وتعليامته، 
وأس�اليبه، وممارس�اته، وكذلك الرتتيبات املتعلقة بحجز، ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون 
ألي شكل من أشكال التوقيف، أو االعتقال، أو السجن يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية، 

وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب.

وقدم�ت جلن�ة مناهض�ة التعذيب اإلج�راءات اإلجيابية املناس�بة من ال�دول يف املالحظات 
اخلتامية، ومن أمهها: 

�  جي�ب تس�جيل مجي�ع املحتجزين، أينام كان مكان احتجازهم، وجيب أن يش�مل التس�جيل هوية 
املحتج�ز، باإلضافة إىل تس�جيل يوم االحتجاز، وس�اعته، ومكانه، وهوية الس�لطة التي قامت 
باالحتجاز، وأس�باب االحتج�از، واحلالة الصحية للمحتجز حلظة أخ�ذه إىل مكان االحتجاز، 
وأي تغي�ريات إضافية، ووقت، ومكان االس�تجواب، وتواريخ، وأوق�ات أي حتويل أو إطالق 

رساح.
�  جي�ب أن يكون املوظفون الطبيون يف الس�جون أطباء مس�تقلني بداًل م�ن أن يكونوا أعضاء يف 

دوائر السجون.
�  جي�ب أن جت�رى فحوص طبية عىل ش�كل روتيني قب�ل كل عمليات اإلبعاد الق�رسي جوًا)2(،   

وجيب أن حيرض إجراء إبعاد كهذا مراقبون مستقلون حلقوق اإلنسان. )3(   

)1( املادة 10)1( من اتفاقية مناهضة التعذيب. وفوق ذلك فإنه وبموجب املادة 10)2(. 
 . CAT/C/CR/32/7& 5 2( املالحظات اخلتامية حول أملانيا،)2004(  وثيقة األمم املتحدة(

CAT/C/CR/34/CHE& 4 3( املالحظات اخلتامية حول سويرسا، )2005( وثيقة األمم املتحدة(
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�  جيب تدريب األطباء عىل التعرف عىل عالمات وجود تعذيب. )1( 

�  جي�ب أن توظ�ف مؤسس�ات الرعاي�ة االجتامعي�ة موظف�ني كالعاملني االجتامعي�ني واألطباء 
النفسيني، واملعلمني الرتبويني. )2( 

�  استخدام أجهزة التسجيل الصويت، وتسجيالت الفيديو يف عمليات االستجواب. )3(

�  السامح بزيارات مراقبني مستقلني حلقوق اإلنسان إىل أماكن احتجاز دون علمها بذلك)4(.

�  إجراء عمليات تفتيش املناطق احلساسة من اجلسد يف السجون بواسطة موظفني طبيني يف غري 
حاالت الطوارئ.)5(

�  جي�ب أن يرت�دي ضب�اط الرشطة ش�ارة تعرف بأش�خاصهم، لكي يمكن ألي ش�خص يزعم 

تعرضه لسوء املعاملة التعرف عليهم.)6(                        

�  إدخال قانون املحافظة عىل مبدأ التناسب يف ممارسة »اإلجراءات القرسية إىل « مشاركة املنظامت 
غري احلكومية ذات الصلة خالل عمليات اإلبعاد.)7(

�  وكام ذكر املقرر اخلاص املعني بمس�ألة التعذي�ب، ناجيل روديل فإنه: »ليس من املتصور إمكان 

إطالق حظر التعذيب بصورة أشد قطعية من ذلك، وحسب ما ورد عىل لسان اللجنة الدولية 

للصليب األمحر يف تعليقها الرس�مي، مل يرتك النص أي ثغرة، وهو ال يتيح التذرع بأي ذريعة، 

وال يفسح جمااًل العتبار أية ظروف خمففة«)8(.

.A/57/44&115 1( املالحظات اخلتامية حول أوزبكستان، )2002( وثيقة األمم املتحدة(
.CAT/C/CR/32/3& 9 2( املالحظات اخلتامية حول كرواتيا)2004( وثيقة األمم املتحدة(
CAT/C/CR33/2& 6 3( املالحظات اخلتامية حول اليونان )2004( وثيقة األمم املتحدة(

A/51/44& 63 انظر: أيضًا املالحظات اخلتامية حول اململكة املتحدة )1996(  وثيقة األمم املتحدة     
.CAT/ C/CR/34/UGA& 10 4( املالحظات اخلتامية حول أوغندا، )2005( وثيقة األمم املتحدة(

 CAT/C/CR/NPL/CO/2& 23انظر: أيضًا املالحظات اخلتامية حول نيبال، )2005(  وثيقة األمم املتحدة    
CAT/C/CR/34/CAN& 4 5( املالحظات اخلتامية حول كندا،)2005( وثيقة األمم املتحدة(

 A/53/44/ 196  6( املالحظات اخلتامية حول أملانيا، )1998( وثيقة األمم املتحدة(
.CAT/C/AUT/CO/3  4  7( املالحظات اخلتامية حول النمسا،)2005(  وثيقة األمم املتحدة(

(8) N. Rodley (1999), The Treatment of prisoners under Inter National law, 2nd ed   (oxford ,           
Clarendon press, , p.58)
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الفرع الثالث: احلظر املطلق للتعذيب

تؤك�د املادة 2)2( من اتفاقية مناهض�ة التعذيب عىل الطبيعة املطلقة هلذا احلكم عىل أنه » ال 
جيوز التذرع بأية ظروف اس�تثنائية، أيًا كانت س�واء أكانت هذه الظروف حالة حرب، أم هتديٍد 
باحلرب، أو عدم استقرار سيايس داخيل، أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر 

للتعذيب«. 

ف�ال يقب�ل القول الذي ذهب إىل أن ممارس�ة التعذيب هلا ما يربرها يف الظروف االس�تثنائية، 
وأن م�ن واجب الس�لطات الداخلية يف الدول اس�تخدام كافة الوس�ائل املتاح�ة للحصول عىل 
املعلوم�ات، أو االعرتافات م�ن املتهمني، وخاصة ذوي اخلطورة منهم )1(، ومربر هذا احلظر هو 
خط�ر حدوث التعذيب بش�كل خاص يف ح�االت الطوارئ، والظروف االس�تثنائية، وقد يرى 
املوظف�ون املكلف�ون بإنف�اذ القانون أنه م�ن الرضوري احلصول ع�ىل اعرتاف�ات أو معلومات، 
وعموم�ًا تنك�ر الدول اس�تخدام اإلكراه كوس�يلة يف االس�تجواب، لكنه�ا غالبًاً م�ا تقبل به من 
خ�الل التقاعس ع�ن وضع ضامنات فّعالة ض�د التعذيب، واملعاملة الس�يئة، أو قد يفلت املتهم 
م�ن اإلدان�ة بالزعم أن�ه كان ينفذ أوامر رؤس�ائه، أو عن طري�ق القوانني واملراس�يم، أو التدابري 
الرسمية األخرى، التي تقيض بأنه ال جيوز ملسئولني بعينهم، أو مسئولني مكلفني بواجبات معينة 
أن يقدم�وا للعدالة، وبعض هذه يقطع الطريق عىل املقاضاة، وتش�مل قوانني األمان واحلصانة، 
والعف�و العدي�دة الس�ارية يف بلدان خمتلف�ة، وكثريًا ما يت�م إصدار مثل ه�ذه القوانني يف حاالت 
الط�وارئ واألوضاع األخ�رى، من ذلك مثاًل، األمر )17( الذي دخ�ل حيز التنفيذ يف حزيران 
2003م الذي ينص يف القس�م الثاين منه عىل ما ييل : » تتمتع س�لطات االئتالف املؤقتة وقوات 
االئتالف، وبعثات االرتباط األجنبي�ة، وممتلكاهتا، وأمواهلا، وأصوهلا باحلصانة من اإلجراءات 

القانونية العراقية« بحيث يتمتع كل هؤالء بحالة إفالت نموذجية من العقاب )2(  ، 

لذل�ك فإن التعذيب غري مس�موح ب�ه يف أي وضع. وقد أكدت جلن�ة مناهضة التعذيب، يف 
مالحظات ختامية حديثة حول الواليات املتحدة األمريكية، أن اتفاقية مناهضة التعذيب » تطبق 

)1( خليل، سعيد فهيم )1993م(، احلامية الدولية حلقوق اإلنسان أثناء الظروف االستثنائية، أطروحة دكتوراه، ص 196. 
)2(  مناع، هيثم: سجن أبو غريب من املشهد إىل اجلريمة والعقاب، مرجع سابق، ص 8.
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يف كل األوقات، سواء كان ذلك يف السلم، أو يف احلرب، أو النزاع املسلح... دون إجحاف بأي 
اتفاقي�ة دولي�ة أخرى )1(، وبموجب املادة 2)3( ال جيوز الت�ذرع بأمر صادر من ضابط أعىل رتبة 

من سلطة كمربر للجوء للتعذيب )2(.

واحلقيق�ة رغ�م رصاحة نص�وص اتفاقية مناهض�ة التعذيب بع�دم قبول أي ع�ذر أو مربر 
الستخدام التعذيب، وأهنا جريمة غري قابلة للمساس أو الترصف من قبل  أي حاكم، أو إداري 

يف أي زمان، أو مكان، فإن ممارسات الدول تعترب عىل خالف ذلك.

7 . 1 . 2 الضامنات العالجية طبقًا لالتفاقية الدولية

الفرع األول: جتريم أعامل التعذيب

إن احلامية الدولية حلقوق اإلنس�ان هي أش�به بسلس�لة متصلة احللقات يمثل جتريم نش�اط ما 
احللق�ة األخرية فيها )3(، ومرحلة التجريم هي مرحلة إحداث عقوبات كجزاءات النتهاك حقوق 
اإلنسان)4(، وبموجب املادة )4( من االتفاقية » تلتزم الدول األطراف بجعل مجيع أعامل التعذيب 

  CAT/C/USA/CO/2& 141(  املالحظ�ات اخلتامي�ة حول الوالي�ات املتحدة،)2006( ، وثيق�ة األمم املتح�دة(
حاول�ت الوالي�ات  املتح�دة أن تتحج�ج بأن اتفاقي�ة مناهضة التعذيب مل تطب�ق يف أوقات النزاع املس�لح؛ ألن 

القانون الدويل اإلنساين غطى تلك بصورة كاملة.
)2(  نص�ت ع�ىل ذلك -أيض�ًا- املادة )5( من مدونة الس�لوك للموظفني املكلف�ني بإنفاذ القوانني بقوهل�ا: إنه ال جيوز 
إثارة األوامر العليا لتربير التعذيب. وقد أكد ذلك -أيضًا- الفقرة 26 من املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة 
واألس�لحة النارية م�ن جانب املوظفني املكلفني بإنف�اذ القوانني، والتي اعتمدها مؤمتر األم�م املتحدة الثامن ملنع 
اجلريمة، ومعاملة املجرمني )هافانا1990م( بقوهلا إنه " ال يقبل التذرع بطاعة الرؤساء إذا كان املوظفون املكلفون 
بإنفاذ القوانني يعلمون أن أمرًا باستخدام القوة أو األسلحة النارية أفىض إىل وفاة شخص، أو إصابته إصابة خطرية، 

ويعلمون أنه كان خمالفًا للقانون بصورة واضحة. وكانت لدهيم فرصة معقولة لرفض تنفيذه.
كذلك نصت املادة )6( من إعالن محاية كل األش�خاص ضد االختفاء القرسي عىل أنه: ال يمكن إث:ارة أي أمر   
أو تعليامت من أي سلطة عامة مدنية أو عسكرية، أو غريها لتربير االختفاء القرسي، وألي شخص يتلقى مثل هذا 
األمر أو هذه التعليامت حق وواجب عدم طاعتها، كذلك قالت حمكمة النقض املرصية: من املقرر أن طاعة الرئيس 
ال متت�د ب�أي حال إىل ارتكاب اجلرائم، وأنه ليس عىل مرؤوس أن يطيع األمر الصادر له من رئيس�ه بارتكاب فعل 

يعلم هو أن القانون يعاقب عليه)راجع الطعن رقم 95 لسنة 42 ق . ج 1973/3/13م، ق 86 . ص 388(.
)3( بس�يوين، حممود رشي�ف)1998م( التجريم يف القان�ون اجلنائي الدويل ومحاية حقوق اإلنس�ان، جمموعة ضمن 

بحوث يف حقوق اإلنسان، دراسات حول الوثائق العاملية واإلقليمية ، املجلد الثاين ، ص452. 
)4(  املرجع السابق، ص 454 ، املراحل التي حتدث عنها د. بسيوين هي: 

       1- املرحلة البيانية.    2-املرحلة اإلعالنية.     3-رحلة اإلنقاذ.    4 - مرحلة التجريم.
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جرائ�م بموج�ب قانوهنا اجلنائ�ي«، وينطبق األمر ذاته عىل » قيام أي ش�خص بأية حماولة ملامرس�ة 
التعذيب، وعىل قيامه بأي عمل آخر، يشكل تواطؤا، أو مشاركة يف التعذيب، ويتعني عىل كل دولة 
طرف أن جتعل هذه اجلرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية«.

وتعت�رب جلن�ة األمم املتحدة أن تضمني جرائم التعذيب يف القوان�ني الوطنية للدول من أكثر 
الطرق فعالية لتنفيذ املادة ) 4( من اتفاقية مناهضة التعذيب، ولكن الدول األعضاء يف االتفاقية 
الت�ي أدخلت أو يف س�بيلها إلدخال م�ادة منفصلة جلريمة التعذيب يف قوانينه�ا، لدهيا تعريفات 
ليس�ت متوافقة متامًا مع االتفاقية. فعىل س�بيل املثال فإن عدم التوافق هذا يكون يف جماالت مثل 

التعذيب العقيل � التعذيب هبدف التمييز � ، دور موظفي الدولة يف ممارسة التعذيب)1(.

وك�ام أوردت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنس�ان، فإنه: » جيب ع�ىل الدول األطراف كفالة 
تقديم أولئك املس�ئولني للعدالة. أما فيام يتعلق بالفش�ل يف التحقيق، والفش�ل يف تقديم مرتكبي 
مثل هذه اجلرائم للعدالة، فيمكن أن يكون باعثًا لفرع منفصل يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياس�ية ،وهذه الواجبات تنش�أ بش�كل بارز م�ن صلته بتلك  االنته�اكات التي تعترب 
جنائية بموجب القانون املحيل، أو الدويل مثل التعذيب، وأيضًا املعاملة القاس�ية والالإنس�انية، 

واملهينة )املادة7( ، واإلعدامات الفورية، والتعسفية املادة )6( )2(.  

 وق�د أعل�ن املقرر اخلاص املعنى بالتعذيب أنه » ينبغي تعي�ني التعذيب وتعريفه يف الترشيع 
الوطني باعتباره جريمة حمددة يف غاية اخلطورة «، وقد فعلت العديد من الدول األطراف ذلك، 
رغ�م أن بعضه�ا مل تفع�ل ذل�ك إال بعد ممارس�ة الضغط عليه�ا جانب املنظامت غ�ري احلكومية، 
والتوصيات املستمرة التي قدمتها اهليئات الدولية مثل جلنة مناهضة التعذيب، أما البعض اآلخر، 
عت عىل اتفاقية مناهضة التعذي�ب يف عام 1997م، لكنها مل  فل�م يفعل ذلك، فف�ي اهلند التي وقَّ
تكن قد صّدقت عليها بحلول عام 2001م، يفتقر قانوهنا اجلنائي إىل نص جيرم التعذيب، وحتى 

الدستور ال يتضمن حظرًا رصحيًا للتعذيب )3(.
(1)Marchesi Antonio, (2008), " Implementing Law UN Convention Definition Of   Torture In 

International Criminal law Cwith Keferrnce To the Special Case Italy, Jurnal Of International 
Criminal Justice 6(2008)P195-214.

)2(  جلنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 31 الفقرة 18. 
(3) Amnesty international torture, (2001) une impunite criminelle – Editions francphones 

d›Amnesty international Index AL: Act 4001-/024/p.67.
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ومتث�ل إيطالي�ا أبلغ نم�وذج للصعوبات، واملعوق�ات التي تضعه ال�دول يف طريق تعهداهتا 
بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، بام يضمن أن كل األفعال التي ترتقي إىل التعذيب 
حتت املادة )1( من االتفاقية تعترب جرائم ، فقد كان هناك يف البدء معارضة إلدخال كل األفعال 
ال�واردة يف امل�ادة )1( من�ذ االتفاقي�ة ك�امدة منفصلة يف القان�ون اإليطايل. ولك�ن يف هناية األمر، 
وافقت إيطاليا عىل نصيحة اللجنة إلدخاهلا كامدة منفصلة. وما يبعث عىل اإلحباط أن هناك وقتًا 
طوي�اًل ق�د مىض منذ أن أكدت إيطاليا للجنة عىل إدخ�ال التعذيب، كامدة منفصلة، وبني اختاذها 

القرار بذلك )1(.

وتنته�ك قوان�ني العف�و، واحلصانة التي جتع�ل أفعال تعذي�ب معينة، أو أش�خاص معينني 
مس�تثنني م�ن التحقيق، واالهت�ام احلق يف حتقيق فعال )2(، ويش�مل ذلك اإلج�راءات التي جتعل 
التحقيق يف أفعال تعذيب مزعومة، واالهتام الناتج عنها للجناة مرشوطًا بإذن جهة تنفيذية موفرة 
بذلك ش�به حصانة.)3( لقد انتقدت اهليئات الدولية لالتفاقية غياب هيئات مس�تقلة للتحقيق يف 
التعذيب خاصة فيام يتعلق بواسطة الرشطة املؤسسة التي تكلف يف العادة بالتحقيق يف التعذيب، 
وحثت الدول األطراف عىل تأس�يس هيئات مس�تقلة خمتصة باس�تالم التحقيق، والفصل يف كل  

الشكاوى عن التعذيب واملعاملة السيئة )4(.  

(1)  Marchesi Antonio, 2008, implementing the UN convention definition of torture in national 
Criminal Low with Reference to the special case of Italy". Journal of international criminal 
Justice 6 (2008), 195- 214.               

)2(  من أجل حتليالت انظر: ريدرس حول قانونية اإلعفاءات حتت القانون الدويل. انظر:
HYPERLINK "http://www.redress"http://www.redress,org/casework/AmicusCuriaeBrief-

SCSL1.Pdf. 
)3(  انظ�ر: املالحظ�ات اخلتامية للجنة حقوق اإلنس�ان ح�ول اهلند ) تقرر الدولة(، حيث أش�ارت اللجنة إىل قلقها 
م�ن اإلجراءات اجلنائية، واإلجراءات املدنية ضد أعضاء قوات األمن، والقوات املس�لحة التي تعمل بموجب 
سلطات خاصة، ال يمكن أن تبدأ دون إذن من احلكومة املركزية. ويساهم ذلك يف مناخ احلصانة، وحيرم الناس 
من عالجات من املمكن أن يكونوا مستحقني هلا بموجب املادة )2( فقرة)3( من االتفاقية وثيقة األمم املتحدة 
CCCPR/C/79/Add.81، 4 أغس�طس 1997م، فق�رة )21( واملالحظ�ات اخلتامية للجن�ة مناهضة التعذيب 
يف تركي�ا ) حي�ث رحبت بإزالة كل ال�رشوط اخلاصة باحلصول عىل إذن إداري الهت�ام موظف خدمة مدنية، أو 

مسئول رسمي انظر: وثيقة األمم املتحدة CAT/C/CR/30/5، 27 مايو 2003م فقرة 4)ج(. 
CCPR/CO/80/ 4(  انظر: عىل سبيل املثال املالحظات اخلتامية للجنة حقوق اإلنسان، ليتوانيا، وثيقة األمم املتحدة(
CCPR/ 15 إبري�ل 2004م، واملالحظات اخلتامية للجنة حقول اإلنس�ان، اليمن، وثيقة األمم املتحدة ،LTU

CO/75/YEM، 26 يوليو2002م.
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الفرع الثاين: االختصاص أو عاملية العقاب

يفل�ت مقرتف�و التعذي�ب ع�ادة من العق�اب؛ إم�ا ألن نظام القض�اء اجلنائي غ�ري قادر عىل 
مقاضاهتم، أو غري راغب يف ذلك، أو يف بعض احلاالت نتيجة فرارهم خارج البالد، واالختصاص 
العامل�ي أو عاملي�ة العقاب بالنس�بة للجرائ�م التي متثل خط�ورة خاصة بموج�ب القانون الدويل 
تسمح بتعقب مرتكبيها، وعدم إفالته من املساءلة اجلنائية يف  أي مكان يوجد فيه، وذلك بغض 
النظر عن جنس�ية اجلاين، أو املجني عليه، أو حمل وقوع اجلريمة. وقد ألزمت االتفاقية كل دولة 
ط�رف باختاذ ما يل�زم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية عن جريمة التعذيب. ولقد ش�هد 
 Filartiga الواقع الدويل تطبيقًا أكد الوالية القضائية العاملية عن جريمة التعذيب، وذلك يف قضية

V.Pena-Irla ، والتي نظرت أمام القضاء األمريكي )1(.

حيث أظهر احلكم املامرسة الواقعية للوالية القضائية العاملية عن جريمة التعذيب، أيًا كانت 
جنسية أطرافها ، وأيًا كان مكان ارتكاب فعل التعذيب. 

ورغ�م االلتزام�ات املرتتب�ة ع�ىل ال�دول بموج�ب القان�ون ال�دويل، اس�تطاع العدي�د من 
األشخاص املسئولني عن ممارسة التعذيب السفر خارج بلداهنم من دون عقاب. فمثاًل سمحت 
جنوب إفريقيا للرئيس األثيويب الس�ابق منغيس�تو � هييل � مريم بمغادرة البالد عام 1999م قبل 
أن يت�م إج�راء حتقي�ق يف إمكاني�ة مقاضاته يف جنوب إفريقيا، أو تس�ليمه إىل دول�ة أخرى، ومن 
املعروف أن جنوب إفريقيا من الدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 1998م وكانت 
احلكومة التي ترأسها الرئيس األثيويب مسئولة عن انتهاكات واسعة حلقوق اإلنسان، بام يف ذلك 
التعذي�ب، وق�د زار جنوب إفريقيا قادمًا من زيمبابوي البلد الذي يعيش فيه منفيًا لتلقي العالج 
الطبي، وغادر البالد قبل أن تتلقى حكومة جنوب إفريقيا طلبًا رسميًا لتسليمه إىل إثيوبيا، وعاد 

إىل زيمبابوي، حيث منح هو وسبعة من أفراد عائلته إقامة دائمة فيها.

ويف دع�وى جوينبوينج وآخرون ضد الس�نغال، زعم أصحاب الش�كوى وجود خروقات 
للامدة 5)2( واملادة )7( بواسطة الدولة الطرف، وزعم أصحاب الشكوى بجدارة أهنم تعرضوا 
للتعذيب يف تش�اد خ�الل الفرتة 1982م-1990م عىل أيدي عمالء الرئيس التش�ادي حينذاك 

)1(  رخا، طارق عزت : جتريم التعذيب واملامرسات املرتبطة به، مرجع سابق، ص 897 وما يليها.
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حس�ني حربي، ويف عام 1990م التجأ حربي إىل الس�نغال، واستمر موجودًا هناك حتى صدور 
قرار جلنة مناهضة التعذيب يف مايو 2006م،  ففي عام 2000م تقدم أصحاب الشكوى بدعوى 
قضائية ضد حربي يف الس�نغال. وقد رفضت الدعوى عىل أساس أن املحاكم السنغالية ال متلك 
س�لطة قضائية بموجب القانون السنغايل، فيام يتعلق بمزاعم تعذيب يف تشاد، وقد تم تأكيد هذا 

احلكم يف مرحلة االستئناف.

ووجدت جلنة مناهضة التعذيب أن الدولة الطرف، قد خرقت واجبها بموجب املادة5)2( 
يف»اخت�اذ م�ا يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية ع�ىل جرائم التعذيب يف احلاالت التي 
يك�ون فيها مرتكب اجلريم�ة املزعوم موجودًا يف أي إقليم، خيضع لواليته�ا القضائية، وال تقوم 

بتسليمه«.

وب�ام أن الس�نغال ق�د صادقت ع�ىل اتفاقي�ة مناهضة التعذي�ب يف أغس�طس 1986م، فإن 
»اإلط�ار الزمن�ي املعقول الذي جيب أن متتث�ل الدولة الطرف خالله هبذا االلت�زام، قد تم ختطيه 
بق�در كب�ري)1(. لذلك يبدو أن جلنة مناهضة التعذيب، قد س�لمت بأنه لي�س مطلوبًا من دولة أن 
جتيز ترشيعات تيرس ممارس�ة الوالية القضائية العاملية فيها عىل الفور، بعد دخول اتفاقية مناهضة 
التعذي�ب حي�ز التطبيق يف تلك الدولة، لكن ع�ىل الدولة أن تفعل ذلك خالل فرتة معقولة، وقد 

فشلت السنغال بوضوح يف أن تفعل ذلك.

فق�د وجدت جلن�ة مناهضة التعذيب خرقًا للفق�رة )1( من املادة )7( والت�ي تقول: » تقوم 
الدولة الطرف، التي يوجد يف اإلقليم اخلاضع لواليتها القضائية ش�خص يدعي ارتكابه جريمة 
تعذيب يف احلاالت التي تتوخاها املادة )5( بعرض القضية عىل سلطاهتا املختصة، بقصد تقديم 

الشخص للمحاكمة إذا مل توافق عىل ذلك.
»إن واجب مقاضاة اجلاين املزعوم عىل أعامل إرهابية، ال يعتمد عىل وجود طلب بتسليمه«)2( 
لذل�ك فإنه جيوز لدولة طرف مقاضاة مقرتف تعذيب مزعوم يف غياب طلب التس�ليم، إال إذا مل 

توجد أدلة كافية لتدعيم مقاضاته.

)1(  جوينبوينج وآخرون ضد السنغال) اتفاقية مناهضة التعذيب 181/01(& 9.5. 
)2(  جوينج يانج ضد السنغال )اتفاقية مناهضة التعذيب181/01( 9.7.
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وعندما حسمت القضية عام 2006م، كانت بلجيكا قد طلبت تسليم حسني حربي )يف 19 
س�بتمرب 2005م(؛ وألن الس�نغال مل تقاض حربي، ومل تعتن لطلب تس�ليمه، فإن جلنة مناهضة 

التعذيب وجدت خرقني للامدة )7( )1(.
ويوج�د حالي�ًا فقط من الترشيعات الوطنية التي يمكن أن تتيح، ولو جزئيًا ممارس�ة الوالية 
القضائي�ة العاملية، ومن ال�رضوري تعزيز هذه الترشيعات، ويف الواق�ع العميل يكون هناك كثري 
من األحيان ضغوط مضادة من قبيل االعتبارات الدبلوماسية، أو كتلك التي يامرسها سياسيون 
يدع�ون أنه ينبغي عدم تقديم الش�خص املتهم للمحاكمة، ويبقى األم�ر مرهونًا يف هناية املطاف 

باإلرادة السياسية الواعية والفاعلة.

الفرع الثالث: تنفيذ املحاكمة أو التسليم

يعترب وضع االلتزامات التي تفرضها االتفاقيات الدولية بخصوص حظر التعذيب موضع 
التنفيذ، وسيلة هامة من وسائل مقاومة التعذيب واملعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية أو 
املهين�ة، فوضع نصوص التحريم وحدها ال تكفي، ولكن جي�ب أن تتعاون احلكومات فيام بينها 
ملقاومة التعذيب، من خالل إعامل مبدأ التسليم، واملحاكمة، ويشهد الواقع أن مرتكبي التعذيب 
يمكنه�م أن يعيش�وا يف اطمئن�ان يف دولة توفر هلم احلامية، فال تقوم بمحاكمتهم أو تس�ليمهم أو 
طردهم، وملا كان التعذيب جريمة دولية فهي تس�تلزم مواجهة دولية وفقًا ملا نصت عليه اتفاقية 
مناهض�ة التعذي�ب، حيث ألزم�ت » كل دولة ط�رف يف اإلقليم اخلاضع لواليته�ا القضائية أي 
ش�خص يدعى ارتكابه ألي من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة الرابعة... بعرض القضية عىل 
س�لطاهتا املختصة، بقصد تقديم الش�خص للمحاكمة، إذا مل تقم بتس�ليمه«، وقد وضعت هذه 
اإلج�راءات كي ال جتعل الدول األطراف أعضاء املجتمع الدويل أراضيها مالذًا إلفالت جمرمي 

التعذيب من العقاب.
)1(  روزينامن ضد أسبانيا )اتفاقية مناهضة التعذيب 176/00، وتتعلق بمسلسل التسيلم املقرتح للجنرال بينوشيه من 
اململكة املتحدة إىل أسبانيا )من 1998إىل 2000م( ملواجهة مزاعم بأعامل تعذيب ارتكبت يف حق مواطنني أسبان يف 
شييل، وكان الشاكي مواطنًا أسبانيًا، زعم أنه كان قد تعرض للتعذيب يف شييل بناًء عىل أوامر من بينوشيه. وأورد يف 
شكواه أن السلطات التنفيذية اإلسبانية، قد أعاقت عملية التسليم التي حركها القضاء اإلسباين، ومل تترصف بشكل 
نزيه، وكان الس�ؤال األس�ايس يف قضية روزينامن هو ما إذا كان هناك التزام عىل دولة عضو باملطالبة، بتسليم مقرتف 

تعذيب مزعوم. وقد خلصت جلنة مناهضة التعذيب إىل أنه ال يوجد التزام كهذا يف اتفاقية مناهضة التعذيب.  
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الفرع الرابع: محاية ضحايا التعذيب وتعويضهم

أواًل: محاية ضحايا التعذيب 
حي�دد القانون الدويل حق كل ش�خص يف ع�دم التعرض للتعذيب، أو العقوبة القاس�ية، أو 
الالإنس�انية أو املهين�ة، ولكن�ه يف املقاب�ل يضع عىل ال�دول التزامات تنطوي ع�ىل وجوب محاية 
وتعويض ضحايا التعذيب )1(، ويوجب مسئولية الدولة يف إصالح ما وقع من رضر)2( ، ويمتلك 
ضحايا التعذيب حقًا مقاباًل يف إصالح الرضر، وهذا احلق: يتشكل بإجراءات عالجية إلصالح 

األرضار املرتتبة عىل التعذيب)3(.

وحتظ�ر اتفاقي�ة مناهضة التعذيب » عىل أية دولة طرف ، أن تطرد أي ش�خص، أو أن تعيده 
) ت�رده( أو أن تس�لمه إىل دول�ة أخرى، إذا توفرت لدهيا أس�باب حقيقية تدع�و إىل االعتقاد بأنه 
سيكون يف خطر التعرض للتعذيب »، أما االعتبارات التي تراعيها السلطات املختصة يف الدولة 
هل�ذا الغ�رض، فهي » مجيع االعتبارات ذات الصلة، ب�ام يف ذلك عند االقتضاء وجود نمط ثابت 
من االنتهاكات الفادحة، أو الصارخة، أو اجلامعية حلقوق اإلنس�ان يف الدولة املعنية)4(، وتضمن 

)1(  انظ�ر: عىل س�بيل املثال اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان ) امل�ادة 8(، العهد الدويل للحقوق املدنية والسياس�ية 
)املادة 2)3(، 9)5(، و14 )6(، العهد الدويل إلزالة كل أش�كال  التفرقة العنرصية )املادة6(؛ االتفاقية الدولية 
حلق�وق الطف�ل )املادة39(، االتفاقي�ة الدولية ملناهض�ة التعذيب ) امل�ادة 14(، وقانون روم�ا املحكمة اجلنائية 
الدولية )املادة 75(، ويظهر - أيضًا- اتفاقيات إقليمية مثل االتفاقية األوروبية حلق�وق اإلنس�ان ) املادة 5)5( 

و)13( و )41(، املي�ثاق اإلفريقي حلق�وق اإلنسان والشعوب )املادة21 )2(.
انظ�ر: حول وضع حق الضحايا يف إص�الح الرضر حتت القانون الدويل: ريدرس إصالح الرضر، مرجع حول   
ضحي�ة التعذيب، وانتهاكات حقوق اإلنس�ان األخرى، والقانون الدويل اإلنس�اين. مارس 2003م صفحات 

 htt://www.redress.org/sourceBook.pdf .11 وما يليها
)2(  انظر: حمكمة العدل الدولية، قضية تشورزو وفاكتوري :

p.c.i.j,sr A.No17, at 47 ( September 13) ( 192). (Ger.v.pol) حمكمة العدل الدولية ، النشاطات العسكرية   
وشبه النظامية يف وضد نيكاراجوا ضد الواليات املتحدة:Merits, 1986 icj report 14.114. (June 27)  واملادة 
)1( من مسودة املواد حول مسؤولية الدولة تم تبنيها بواسطة مفوضية القانون الدويل يف عام 2001 م وثيقة األمم 
                                                A/cn 4/L602/Rev.1,26 July 2001(ILC draft Articles on State Responsibility).املتحدة
)3( انظ�ر: مث�اًل امل�ادة )14( م�ن اتفاقية مناهض�ة التعذيب وامل�ادة 2)3( يف عالقته�ا باملادة )7( م�ن العهد الدويل  
للحقوق املدنية والسياس�ية، انظر: من أجل احلصول عىل نظ�رة إمجالية عن االتفاقيات العاملية والقومية حلقوق 
اإلنس�ان الت�ي تعرتف باحلق يف معاجل�ة فّعالة، ريدرس، دلي�ل ضحايا التعذيب واالنته�اكات األخرى حلقوق 

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، مارس 2003م.  
)4( املادة )3( من اتفاقية مناهضة التعذيب. 
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» كل دولة طرف للفرد الذي يدعى تعرضه للتعذيب احلق يف أن يتقدم بش�كوى إىل الس�لطات 
املختص�ة، ويف أن تقوم األخ�رية بالنظر يف األمر عىل وجه الرسعة والنزاهة)1(، كام تضمن » عدم 
االستشهاد بأية أقوال تثبت أنه تم اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب كدليل يف أية إجراءات، إال إذا كان 
ذلك الش�خص متهاًم بارتكاب التعذيب)2(، ولقد أقر القانون األمريكي حلامية ضحايا التعذيب 
ع�ام 1992م بجمع، وتنس�يق قضية فالرتيغا، ويضع القانون أس�بابًا لإلج�راءات ضد األفراد 
الذي�ن يعمل�ون يف ظل قانون أجنبي، ويعرضون فردًا للتعذي�ب، أو للقتل املتعمد )3(، وهبذا يتم 

تزويد ضحايا التعذيب من املواطنني األمريكيني واألجانب، بوسائل قانونية لنيل حقوقهم.

ثانيًا: تعويض وتأهيل ضحايا التعذيب

التعذيب حدث مفجع يضعف التامسك البدين، والنفيس للضحية هبدف حتطيم شخصيته، 
ويش�كل الس�عي للحصول ع�ىل عدالة، وتعويض جانب�ًا هامًا من جوان�ب عملية عالج ضحية 
التعذيب، إذ أهنا تسمح هلم باستعادة كرامتهم، وإحساسهم بالسيطرة عىل األشياء، ومن املمكن 
-أيض�ًا- أن يك�ون وس�يلة للعالج م�ن الوصمة، واس�تعادة الثق�ة يف مرشوعي�ة وعدالة جهاز 
العدالة. ووفقًا لثيو فان بوفن املقرر اخلاص السابق حول التعذيب، فإن إلصالح الرضر غرض 
ختلي�ص الضحي�ة من املعاناة، وتوفري العدالة للضحايا بإزاح�ة، أو عالج نتائج الفعل الضار إىل 
أق�ى حد ممكن »، وهلذا الس�بب فإن إصالح الرضر ينبغي أن يس�تجيب الحتياجات الضحايا 
ورغباهت�م)4(، فمحاس�بة اجلن�اة واإلدراك الع�ام للمعان�اة، واألعامل الضارة ليس�ت مهمة فقط 
للضحاي�ا األف�راد)5(، بل إهنا تش�كل مانعًا ضد جناة املس�تقبل، وهي بذلك تعت�رب تعزيزًا حلكم 

)1( املادة )13( من اتفاقية مناهضة التعذيب.
)2( املادة )15( من اتفاقية مناهضة التعذيب. 

(3) G.B. Born(1996), International civil litigation in United states Court, Commentary & 
Materials, 3rd ed., Kluwer Law International , The Hague. Pp.37.39-        

)4( انظ�ر: بوف�ن، ثيو فان)1993م(: دارس�ة حول احلق يف إع�ادة احلال ملا كان عليه، والتعوي�ض ، وإعادة التأهيل 
E/ لضحايا االنتهاكات اجلس�يمة حلقوق اإلنس�ان واحلريات األساس�ية، التقرير اخلتامي، وثيقة األمم املتحدة

CN.4/sub.2 ، 2 يوليو 1993م، فقرة 137. 
)5( ريدرس )2001م(: الناجني من التعذيب مفاهيم إصالح الرضر، مسح أوىل،  ص ص 61،62.
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القان�ون، وألمهي�ة ذلك نصت املواثيق الدولي�ة الصادرة عن أجهزة األم�م املتحدة عىل رضورة 
تعويض املجني عليهم، أو أفراد أرسهتم تعويضًا كافيًا )1(.

وقام�ت جلنة مناهضة التعذيب يف مايو 2005م، ويف إطار مراجعتها اللتزام الدول املوقعة 
ع�ىل االتفاقية بتنفيذ تعهداهتا حيال االتفاقية، وأكدت اللجنة وبتفس�ري قاطع أن املادة )14( من 
االتفاقي�ة تلزم ال�دول األعضاء بتوف�ري اإلجراءات التي تس�مح لضحايا التعذي�ب، وعوائلهم 
للحصول عىل التعويضات)2( من املسئولني عن تعذيبهم بغض النظر عن مكان التعذيب؛ وذلك 
ألن املادة املش�ار إليها توضح بجالء، وبام ال يقبل الش�ك أن عىل كل دولة عضو يف االتفاقية أن 
تضم�ن يف نظامه�ا القان�وين أن أي ضحية لفعل من أفع�ال التعذيب أن حيص�ل عىل اإلنصاف، 

)1( قالت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها رقم 1996/35 إن من املبادئ املعرتف هبا يف جمال حقوق االنسان أن:" ضحايا 
االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان هلم احلق... يف استعادة أمواهلم . ويف التعويض، ويف إعادة التأهيل راجع :

Ont droit a restitution a indemnisation et a reparation Commission des droits de l›homme 
rapport sur la cinquante – deuxieme session, Ecosoc, Doc,Off.,1996, supp.no3.p142-144.                               

انظر: أيضًا:  
Ph, fumer: la reparation des atteintes au xdroits de l›homme intrnationalement peoteges , 

R,trim. Des droits de l›homme. No.27 1996.p329-352 Revised set of basic principles and 
guidelines on the right to reparation for victims of gross violation of human rights and 
humanitarian law"(E/CN,4/Sub.2/1996/17.May 1996). =                                                                                                                     

=انظ�ر: كذل�ك: القرار رق�م 1998/ 43 الصادر عن جلنة حقوق اإلنس�ان عام 1998م حول احلق يف االس�رتداد 
والتعوي�ض، ورد االعتبار لضحايا االنتهاكات اجلس�يمة حلقوق اإلنس�ان واحلريات األساس�ية، يف تقرير  جلنة 

حقوق اإلنسان عن دورهتا الرابعة واخلمسني 1998م، ص 161-160.
أيض�ًا انظ�ر: املادة )11( م�ن إعالن محاية كل األش�خاص من التع�رض للتعذيب وغريه م�ن رضوب املعاملة   
القاس�ية أو الالإنس�انية  أو املهين�ة ) قرار اجلمعية العام�ة رقم 3452 لع�ام 1975م(. كذلك نص عىل احلق يف 
التعوي�ض يف املب�دأ رقم 35 م�ن جمموعة املبادئ املتعلقة بحامية مجيع األش�خاص الذين يتعرضون ألي ش�كل 
من أشكال االحتجاز أو السجن ) قرار اجلمعية العامة رقم 43/ 173 لعام 1998م(. وكذلك الفقرة 20 من 
مبادئ املنع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة، 

) قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي رقم 1989/65م(.
)2( تش�رتط املادة)13( من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان واحلريات األساسية أن ينال األفراد الذين انتهكت 
حقوقهم حس�ب االتفاقية »احلق يف وس�يلة انتصاف فعالة أمام س�لطة وطنية«. كام أن املادة )50( من االتفاقية 
املذك�ورة تف�وض املحكم�ة األوروبية حلقوق اإلنس�ان للعمل عىل إنصاف ه�ؤالء الضحاي�ا. باإلضافة لذلك 
تضم�ن اتفاقي�ات حقوق اإلنس�ان )ضم�ن رشوط حم�ددة( التعويضات لضحاي�ا االعتقاالت التعس�فية مثاًل. 
ومؤخ�رًا ، ف�إن ترشيع روما للمحكمة اجلنائية الدولية يفوض املحكمة التقرير يف أي أذى، أو خس�ارة تقع عىل 

الضحايا واحلكم بتعويضهم.
انظر: املادة The International of Civil political Rights of 1969 )9( 5  وثيقة األمم املتحدة يف 17 متوز   

.A/CONF,.183/9 Art, 75،1998م
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واحلق امللزم يف أن حيصل عىل تعويض عادل، ومناسب بام فيه حق إعادة التأهيل، ويف حالة وفاة 
الضحي�ة جراء التعذيب لورثته احلق يف التعويض، وال يش�رتط أن تكون هناك حدود جغرافية، 

مثل أن يكون التعذيب تم يف حدود الدولة املوقعة، أو حسب قانوهنا )1(.

وق�د وج�دت جلنة مناهض�ة التعذيب يف دع�وى أوراجويدي ض�د أس�بانيا، أن العقوبات 
اخلفيف�ة، وعملي�ات العفو التي ناهلا احلراس املدنيون الذين كانوا قد عذبوا صاحب الش�كوى، 
وع�دم وج�ود إج�راءات تأديبية ضد أولئ�ك احلراس، ش�كلت خرقًا لل�امدة )14(، ولقد تلقى 
الضحي�ة تعويض�ًا مادي�ًا عىل أع�امل التعذي�ب املعنية، لكن جلن�ة مناهضة التعذي�ب وجدت أن 
ضعف معاقبة اجلناة ال يتناسب مع واجب الدولة يف ضامن » عدم تكرار االنتهاكات)2(، وهكذا 
ف�إن حقوق املادة )14( ال تنص فقط عىل احلق يف س�بل انتص�اف مدنية لضحايا التعذيب، وإنام 
تنص -أيضًا- وفقًا هلذه القضية، عىل احلق يف رد احلقوق، والتعويض، وإعادة التأهيل للضحية 
» باإلضافة إىل ضامن عدم تكرار االنتهاكات ذات الصلة، ومعاقبة اجلناة الذين تثبت إدانتهم.   

وأوضح�ت جلنة مناهض�ة التعذيب يف املالحظات اخلتامية حول تركي�ا أن أنواع التعويض 
املدنية، واخلاصة بأغراض املادة )14( جيب أن تتضمن التعويض املايل، وإعادة التأهيل والعالج 

النفيس)3(، وجيب عىل الدول أن تنظر يف إنشاء صندوق تعويض)4(. 

ويف عدد من الدعاوى ضد رصبيا، واجلبل األسود وصت انتهاكات للامدة)14( عن رفض 
الدولة الطرف إجراء حتقيق جنائي صحيح يف مزاعم التعذيب، مما أدى بالتايل إىل حرمان الضحية 

فعليًا من فرصة حقيقية يف البدء يف إجراءات قانونية مدنية ناجحة)5(. 

(1) Hall, Christopher Keith, 2007 the duty of states parties to the convention against torture 
to provide procedures permitting victims to Recover Reparations for torture committed 
abroad, Ejil vol. 18 No.5. 921-937    

)2( أورجواي ضد أسبانيا ) اتفاقية مناهضة التعذيب6.8 & (02/212 . 
123&.5/CAT/C/CR/30 3( املالحظات اخلتامية حول تركيا )2003 ( وثيقة األمم املتحدة ( 

 ) 4( املالحظ�ات اخلتامي�ة حول كوبا ) 1998 ( وثيقة األمم املتح�دة A/53/44.&118 ، وانظر: أيضًا: املالحظات 
CAT/C/ECU/CO/3.& 26 اخلتامية حول األكوادور ) 2006 ( وثيقة األمم املتحدة

 )5 ( انظر مثاًل: ديمرتفيش ضد رصبيا واجلبل األسود ) 172/00(.
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وق�د أبدت جلنة مناهضة التعذيب، يف املالحظ�ات اخلتامية حول الواليات املتحدة خماوف 
القضايا املدنية، ضد الس�لطات الفيدرالية للس�جون، وأهنا غري متاحة إال يف حالة إظهار س�ابق 
إلصاب�ة جس�دية، وأوصت اللجن�ة بتعديل القوانني إلزال�ة أي قيد أمام احل�ق يف رفع مثل هذه 

القضايا املدنية)1(. 

ويف املالحظات اخلتامية حول نيبال أكدت جلنة مناهضة التعذيب، أنه جيب أال يكون هناك 
قانون للتقادم املس�قط ) مهلة قانونية للتقايض( بالنس�بة لتقديم ش�كاوى تتعلق بالتعذيب، وأنه 
جي�ب أن يك�ون ممكنا رفع قضايا مدني�ة للتعويض خالل عامني من ن�رش نتائج التحقيقات ذات 

الصلة)2(. 

وقد أكد املقرر اخلاص املعني بالتعذيب عىل أنه » ينبغي أن يرتتب عىل شكوى التعذيب التي 
يتق�رر أهنا تس�تند إىل الوقائع تعوي�ض للضحية أو ألقربائه«، وقد دعت جلن�ة مناهضة التعذيب 
إىل وض�ع برامج إلعادة تأهي�ل ضحايا التعذيب يف بعض البل�دان، وكذلك فعل املقرر اخلاص 
املعنى بالتعذيب، باعتبار أن األرضار النفسية تظل مدة طويلة بعد توقف أعامل التعذيب، وإزالة 
اجلروح البدنية، فيكون من ش�أن التعويض عن هذه األفعال أن يش�في الضحايا بإش�عارهم أن 

حقوقهم موضع املراعاة)3(.

والبد من اإلش�ارة إىل أن األش�خاص الذين تعرضت حقوقهم اإلنسانية النتهاكات قاسية 
نتيجة للتعذيب، وأقرباء هؤالء األش�خاص يمكنهم أن يستفيدوا من مساعدة » صندوق األمم 
 The United Nations Voluntary Fund For Torture املتح�دة التطوع�ي لضحايا التعذي�ب
Victims )4(، الذي أنشئ بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام )1981م( ، وذلك 

عىل شكل مساعدات إنسانية قانونية ومالية. 

CAT/C/USA/CO/2. &29 1( املالحظات اخلتامية حول الواليات املتحدة ) 2006 ( وثيقة األمم املتحدة (
CAT/C/NPL/CO/2.& 28 2( املالحظات اخلتامية حول نيبال ) 2005 ( وثيقة األمم املتحدة ( 

 ) 3( كيل�ن، وال�رت)1998م( : مناهضة التعذيب، املجلة الدولية للصلي�ب األمحر، اللجنة الدولية للصليب األمحر، 
سنة 11، عدد 61، سبتمرب 1998م، ص426 .

 ) 4( يدار الصندوق بمعرفة األمني العام لألمم املتحدة بمساعدة جملس أمناء، يتكون من رئيس وأربعة أعضاء، هلم 
خربة واسعة يف ميدان حقوق اإلنسان. 
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وتتضم�ن إع�ادة التأهي�ل من التعذي�ب الرعاي�ة الطبية، والنفس�ية، واخلدم�ات األخرى، 
باإلضاف�ة إىل اخلدم�ات القانوني�ة واالجتامعية، وقد تقدم هذه اخلدمات )عينيا( ، أو أن تش�كل 

تكلفتها جزءًا من املبلغ النقدي املمنوح.
وهن�اك ح�االت قضايا تعويضات س�واء م�ن املحكم��ة األوروبية حلقوق اإلنس�ان)1(، أو 

حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان)2(.
ورغ�م التأكي�د عىل أمهية التعويض الع�ادل لضامن التعذي�ب، إال أن الواقع العميل، يرصد 

تأخري يف اإلجراءات املؤدية للتعويض، ومن ذلك : 

أواًل: ضعف التحقيقات الفعالة املؤدية للتأخري 

يظل االفتقار لتحقيقات رسيعة وبشكل فعال وسيلة للتأخري، ومالحقة دعاوى جرب الرضر. 

وكام الحظت حمكمة املجموعة األمريكية حلقوق اإلنسان، فإن الفشل يف التحقيق، » قاد إىل 
حالة من توفري احلصانة الش�ديدة، وهو جارح للضحايا ، وألقربائهم، وللمجتمع عامة ، ويولد 

انتكاسة مزمنة النتهاكات حقوق اإلنسان موضوع االهتامم« )3(. 
)1( انظر: لالطالع عىل التعويض يف قضايا التعذيب خميف ضد روس�يا الفقرة ) 146( والفقرات التالية، س�يلموين 
ض�د فرنس�ا الفقرة) 120(، والفق�رات التالية يف قضايا التعذيب، أو املعاملة، أو العقوبة الالإنس�انية أو املهينة، 
حيث حيتجز حمتجزون بش�كل غري قان�وين؛ قد تأمر املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان باإلضافة للتعويضات 
بإط�الق رساح الش�خص املعتق�ل. انظر: قضية اس�انيدزي ضد جورجي�ا، الفقرتان )102 و103(، االس�كو 

وآخرون ضد روسيا وملدوفا الفقرة )490( 
 )2( منح�ت حمكم�ة ال�دول األمريكية حلقوق اإلنس�ان تعويضات مالية، بس�بب احلرمان م�ن العدال��ة .انظر: ألس 
بامل�رياس ض�د كولومبيا) ج�رب أرضار ونفق�ات(  الفق�رة)53()أ(، تروجيل�و- اورازا ضد بوليفي�ا )جرب أرضار 
ونفقات( الفقرة )74( )أ( و)ب( ) قضية اختفاء قرسية(، تعترب جلنة حقوق اإلنس�ان وجلنة مناهضة التعذيب يف 
العادة أن تقدم الدولة الطرف املعنية تعويضًا، دون التمييز بني تعويض مايل وغري مايل، ويف قضايا انتهاك املادة)7( 
، أو أح�كام اتفاقي�ة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب تق�دم الدولة الطرف التعويض عن ن�وع الرضر املادي الذي 
منح�ت مقابلة. من املامرس�ات املنتظمة ملحكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنس�ان من�ح تعويضات غري مالية فيام 
يتعلق بحاالت التأخري يف قضايا القتل خارج نطاق القضاء وعمليات االختفاء والتعذيب. انظر: عىل نحو خاص 
) ت�رادي س�يمن( )19( ضد كولومبي�ا الفقرة) 250( )ب(، جوتيرييز – س�ولر ضد كولومبيا الفق�رة) 84()أ(، 
مذبحة مابريبان ضد كولومبيا الفقرة)284(، مذبحة بويبلو بيلو ضد كولومبيا الفقرة)256(، األختان س�ريانو- 
كروز ضد السلفادور الفقرة) 113(، والفقرات التالية مجاعة مويوانا السكانية ضد سورينام الفقرة) 94(، كاراكاز 

ضد فنزويال الفقرة)66( ، كاسرتو ضد بريو الفقرة) 432( )ط(، بوالكيو ضد األرجنتني الفقرة)101(. 
 )3( قضية كراكان، حكم صدر يف 29 أغس�طس 2002م، املحكمة األمريكية حلقوق اإلنس�ان )مسلس�ل يس( رقم 

) 95 لعام 2000م( الفقرة )117( . 
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وقد ال يس�تطيع أحد ضحايا التعذيب أن حيدد هوية اجلاين، مع أن حتديد هوية اجلاين يعترب 
رشطا يف تقديم الدعوى، ويف ظل غياب التحقيقات الفعالة يواجه الضحايا أيضا عوائق رئيس�ة 
يف احلص�ول ع�ىل أدل�ة، إلثبات صحة دعواه�م، مما قد ي�ؤدى إىل التأخري يف احلص�ول عىل أدلة 
طبي�ة، أو عىل غريها من أن�واع األدلة يف احلاالت التي تتطلب أن يوفر الضحية مثل هذه األدلة، 
وف��وق ذلك ف��إن االفتقار للتحقيقات الفعال�ة، قد يعنى يف حاالت كث�رية أن اجلناة ال يزالون 
يف وظائفه�م، أو أهن�م يتش�جعون بام يظهر م�ن إمكانية اإلفالت من العق�اب تزيد هي األخرى 
م�ن إمكاني�ة دفعهم إىل هتديد الضحايا، أو الش�هود، أو التحرش هبم، كي يس�حبوا دعاوهيم أو 
يقبلوا بتس�ويات خارج املحكمة)1(. وقد يقدم اجلناة أو القريبون منهم بنفس القدر عىل الضغط 
ع�ىل حمامي ضحاي�ا التعذيب، أو غريهم م�ن املدافعني اآلخرين عن حقوق اإلنس�ان الداعمني 
للطلب�ات)2(. وق�د تدف�ع مثل ه�ذه التهدي�دات املحامني ل�رتك القضي�ة، وقد جتع�ل الضحايا، 
والشهود يعزفون عن تقديم أدلة، وقد جتلب مناخا يؤثر بشكل مضاد عىل إرادهتم يف االستمرار 

يف الدعاوى.

ومن احلاالت التي تؤكد ذلك قضية راجاباكيس ضد رسيالنكا: 

يف أبريل )2002م( احتجز س�وندارا اراشيش�يقي الليث راجاباكيس بواس�طة عدة ضباط 
رشطة، واهتم بالس�لب والنه�ب، وأثناء االحتجاز أخضعه ضباط الرشطة ألش�كال عديدة من 
التعذي�ب، إلجباره عىل اإلدالء باالع�رتاف، ونتيجة للتعذيب كان البد من أخذ راجاباكيس إىل 
ع�دة مستش�فيات، حيث ظل فاق�دًا الوعي ألكثر من أس�بوعني، ويف ماي�و 2002م، »َمُثل أمام 
حمكمة جزئية، كام ُقّدم للمحكمة تقرير طبي صادر عن املستشفي الوطني، وأورد التقرير الطبي 
غري املؤرخ أن التش�خيص املزعوم غالبًا ما يعود ألذى بس�بب التهاب دماغ ناتج عن جُرح«)3(. 

 )1( عىل س�بيل املثال يف بنغالدي�ش، انظر: ريدريس )2004م(: التعذي�ب يف بنغالديش 1971م-2004م، جعل 
االلتزامات الدولية حقيقة، وتوفري العدالة، وجرب الرضر للضحايا، أغسطس 2004م ، ص38 .

 )2( انظ�ر: للحصول عىل نظرة ش�املة، تقرير املمثل اخلاص لألم�ني العام لألمم املتحدة حول املدافعني عن حقوق 
 A/HRC/4/37/Add.1.27. اإلنسان، هالل جناين ، ملحق ملخص قضايا بعثت إىل حكومات وردود استلمت

March.2007
 )3( راجاباكيس ضد رسيالنكا ، الفقرة 2 – 3 .
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وبالرغم من األدلة فقد مرت ثالثة أشهر أخرى قبل البدء يف التحقيق اجلنائي، وحتركت الدعوى 
خالل عامني من وقوع التعذيب، وما زالت القضية اجلنائية قيد النظر بعد أكثر من أربع سنوات 

حينام أصدرت جلنة حقوق اإلنسان آراءها يف الشكوى. 

وقدم راجاباكيس أيضا عريضة حقوق أساس�ية للمحكم�ة العليا يف رسيالنكا، وتم تأجيل 
اجللسات اخلاصة بإجراءات احلقوق األساسية بشكل متكرر عىل أساس أنه يمكن إصدار حكم 
يف القضي�ة قب�ل حكم املحكمة العلي�ا يف القضية اجلنائي�ة؛ ألن أي حكم مناه�ض للمتهمني يف 
القضي�ة األوىل س�يكون ل�ه تأثري يسء ع�ىل القضية الثاني�ة)1(، ونتيجة لذلك ف�إن قضية احلقوق 
األساس�ية حفظت قيد النظر ألكثر من أربع س�نوات، وقد وجدت جلنة حقوق اإلنس�ان أن هذا 
التأخري يعد انتهاكا للامدة)2()3( يف عالقتها باملادة)7( من العهد الدويل اخلاص للحقوق املدنية 

والسياسية. 

ويف الواق�ع إن قضي�ة راجاباكيس ليس�ت قضية نادرة احلدوث، فهي تعكس نس�قًا حلاالت 
تأخري متكررة وكثرية يف اإلجراءات اخلاصة باحلقوق األساسية، أمام املحكمة العليا يف حاالت 
ظل�ت فيه�ا التحقيق�ات اجلنائية املوازية قي�د النظر لس�نوات دون انقطاع، وبالتايل فإن أش�كال 
اإلخفاق املتأصلة اخلاصة بالتحقيقات يف قضايا التعذيب، ظلت حتبط عرائض احلقوق األساسية، 
وتتس�بب ح�االت التأخري املطلوبة يف عدم األمان لضحاي�ا التعذيب، وهلا تأثري ضار عىل فرص 
الوص�ول للعدالة عند أخذ اعتبار أن املحكمة العليا مل تعدل منح تعويضها مع تصاعد معدالت 
التضخ�م ) فوق 10% و13.7% يف عام 2006(، وربام من النتائج غري املتعمدة، ولكن احلتمية 
للتأخ�ري أن الس�عر احلقيقي ألي منحة هو أقل مما كانت وس�تكون، وعلي�ه لو أن املحكمة العليا 
أص�درت حكمها يف وقت مبكر، وهلذه األس�باب فإن الصلة بني التحقيق�ات اجلنائية املطلوبة، 
واحلكم يف عرائض احلقوق األساس�ية متيل إىل التقويض من تأثري أشكال االنتصاف الدستورية 

يف رسيالنكا بشكل خطري)2(. 

 )1( املصدر السابق ، الفقرة 4.9 
 )2( منظمة ريدريس، التأخري يف التحقيقات، مرجع سابق، ص35 .
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ثانيًا: حاالت التأخري يف إصدار األحكام القضائية يف قضايا التعذيب 

ق�د تتع�رض دعاوى جرب ال�رضر يف قضايا التعذي�ب لنفس حاالت التأخ�ري التي تتعرض 
هل�ا دع�اوى التعويض العادي�ة يف القضاي�ا املدنية، حيث يعان�ى النظام من أش�كال اإلخفاقات 
املتأصل�ة يف تس�يري العدالة، ويمثل التس�يري الفعال للعدالة حتديا مس�تمرا حت�ى يف أكثر األنظمة 
القضائي�ة رقي�ًا وم�وارد، وبالت�ايل فليس من املس�تغرب أن تفش�ل العديد من األنظم�ة يف توفري 
العدالة يف الوقت املناسب)1(، ويظهر هذا الفشل بشكل أكثر عىل األرجح يف حاالت اهنيار نظام 
العدال�ة خ�الل أو عقب نزاع مس�لح مثال)2(، ويف الدول األخرى الت�ي توجد هبا حاالت تأخري 
ال كابح هلا مثل متوس�ط )11( س�نة يف قضايا يف مرحلة االستئناف يف الفلبني)3(، وكثريًا ما يعود 
الس�بب فيه�ا لعدة عوام�ل جمتمعة، وتتضمن ه�ذه العوامل الترشيعات غري املالئم�ة ، والتعقيد 
لإلج�راءات القضائية، ُيضاف إليه احلجم الكب�ري للغاية للقضايا التي تصل املحاكم الكربى)4(. 
واالفتق�ار للتداب�ري أو أش�كال االنتصاف لترسيع اإلج�راءات اجلنائية)5(. وهن�اك عامل رئييس 
آخ�ر ه�و ضعف املوارد الكافية، مم�ا يؤدى عىل وجه اخلصوص إىل انخفاض نس�بة عدد القضاة 
إىل عدد الس�كان والنقص يف طاقم املوظفني، واإلمكانيات، والتكنولوجيا، والفس�اد )املحكمة 
اإلداريون والقضاة واملحامون( )6(، باإلضافة إىل مس�امهة ذل�ك يف القصور يف إدارة القضايا)7(، 
وكنتيج�ة لذل�ك فكثريًا ما حيدث تراكم هائل يف عدد القضايا، مما يس�مح بحاالت تأخري مطول 

A/HRC/4/25.18. 1( تقرير املقرر اخلاص الستقاللية القضاة واملحامني ، لياندرو ديسبوي، وثيقة األمم املتحدة (
January 2007.paras.18.etseq,in,particular para.20.

 ) 2( املصدر الس�ابق، انظر: يف نموذج بلد، تقرير إىل املقرر اخلاص الس�تقالل القضاة واملحامني لياندرو ديس�بوي، 
A/HRC/4/25/add.3.24 may2007 مالحظة متهيدية حول البعثة إىل مجهورية الكنغو الديمقراطية

 ) 3( الق�ايض دولوري�س اس�بانول ، الفلبني: نحو إصالح قضائي هام، يف الش�فافية الدولي�ة، " تقرير عام 2007م 
للفساد العاملي، الفساد واألنظمة القضائية ، ص260 .

 A/HRC/4/25.18. 4( تقرير املقرر اخلاص الستقالل القضاة واملحامني ليوناردو ديسبوي ، وثيقة األمم املتحدة ( 
JANUARY 2007

 ) 5( انظر يف هذا املضامر: الفقه القانوين للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وعىل وجه اخلصوص يف قضية كودال 
ضد بولندا . 

 ) 6( انظر: الشفافية الدولية ، تقرير عام 2007م للفساد العاملي : الفساد واألنظمة القضائية، وتقرير املقرر اخلاص 
 A/HRC/4/25.18 JANUARY 2007. الس�تقالل القضاة واملحامني ، لياندرو ديسبوي وثيقة األمم املتحدة

PARA.19
 ) 7( املصدر السابق ، الفقرة 20 .
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كأحد املالمح احلتمية  للعملية القضائية)1(، وباملقابل فإن هذه التطورات تضعف الثقة يف النظام 
القضائ�ي، وتقوض فرص الوص�ول للعدالة، وقد تنمي نمطا من التف�اوض البديل غري املالئم 
يف التعامل مع االنتهاكات اخلطرية مثل التعذيب، أو تنمي تس�ويات خارج املحكمة أو الركون 

ملساعدة النفس واللجوء للعنف)2(.

وتأكيد ذلك قضية أبريكا ضد يف الفلبني. 

ففي فرباير )1983م( تقدم )20( سجينا سياسيا بدعوى حول تعويضات عىل أساس حقوقهم 
ب�ام فيها التح�رر من التعذيب، وقد انتهكت ع�ىل أيدي )12( من ضباط اجلي�ش خصوصا اللواء 
فابي�ان فري رئيس القوة اخلاصة، التي زعم أهنا كانت اجلهة املس�ئولة عن ارتكاب هذه االنتهاكات 
خ�الل فرتة حكم ماركوس، وكان مقدمو الدعوى يس�عون لطلب تعويضات عن أرضار فعلية/ 
تعويضية وأرضار معنوية ، قرابة72.000 دوالرًا أمريكيًا، وقد رفضت حمكمة املنطقة الطلب يف 
نوفمرب) 1983م( عىل أساس ضمن أسس أخرى أن املدعى عليهم يتمتعون باحلصانة، وبعد عدة 
حم�اوالت غ�ري ناجحة للطعن يف الرفض نقضت املحكمة العلي�ا يف الفلبني عام ) 1988م( حكم 

الرفض، وأعادت القضية إىل حمكمة املنطقة للمزيد من اإلجراءات اجلنائية. 
ويف ع�ام )1993م( منح�ت حمكمة مدنية كوي�زون تعويضات فعلية، ومعنوي�ة، واتعاظية 
باإلضافة إىل تكاليف املحامني ملقدمي الدعوى، معتربة أن املدعى عليهم كانوا مس�ئولني جنائيًا 
بشكل مشرتك، وتضامني يف التعذيب، وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان، وقام املدعى عليهم 
باس�تئناف احلكم، وبعد عرش س�نوات أي يف عام ) 2003م( نقضت حمكمة االس�تئناف حكم 

)1( انظ�ر: ع�ىل س�بيل املث�ال ، يت أي اهلند، الش�فافية الدولية يف اهلند، ع�دم التحرك يف النظ�ام القضائي اهلندي، يف 
الش�فافية الدولية ، تقرير 2007م للفس�اد الدويل: الفس�اد واألنظمة القضائية ، ص215 و216 ، وكان هناك 
يف فرباي�ر ع�ام 2006م ، 33635 قضي�ة تنتظ�ر البت يف تقرير ملؤمتر وورش�ة حول التأخري والفس�اد يف النظام 
القضائي اهلندي والقضايا ذات الصلة باإلصالحات القضائية ، نظمته الشفافية الدولية ، اهلند ولوك سيفاك يف 
نيودهلي 18- 19 ديسمرب 1999م: »يف املعدل احلايل من الرتتيب ستميض 350 سنة لتمرير القضايا التي تنتظر 
البت، حتى إذا مل تضف قضايا جديدة أخرى« وكام صار معرتفًا به بشكل متزايد فإن الرتاكم والتأخري يف حسم 
القضايا، صار يف حد ذاته عاماًل من العوامل التي حتتضن الفس�اد فيام يتعلق بترسيع القضايا، انظر: عىل س�بيل 
املثال: أس أي الس�كار، بنجالديش: الش�فافية الدولية، تقرير عام 2007م، الفس�اد العاملي ، الفساد واألنظمة 

القضائية ، ص181 
 A. 2( انظ�ر: ح�ول اللجوء للتفاوض، التس�وية البديلة للن�زاع والعدالة العرفية ، ريدري�س ، التعذيب يف أوغندا( 

Baseline study. P.46
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حمكم�ة مدينة كويزون، ويف عام )2007م( كانت مراجعة حكم حمكمة االس�تئناف تنتظر البت 
أم�ام املحكم�ة العليا، ومل يتم التوصل لقرار هنائي طول الف�رتة التي جتاوزت إىل )24( عاما منذ 

أن تم رفع القضية ألول مرة. 
وال تنح�رص مش�كلة االفتقار لفرص وصول فعالة، ورسيعة للعدال�ة يف حالة ضحايا نظام 
مارك�وس وحده�م، فهناك حاالت تأخري خط�رية متأصلة يف نظام العدال�ة يف الفلبني ناجتة عن 
العدد الكبري للقضايا، يف ظل تصاعد يف املقاضاة، وال يوجد ما يناسبه من البنية التحتية واملوارد 

القضائية املطلوبة)1(. 

ثالثًا : التأخري يف تعزيز األحكام باملطالبات 

إن التعزي�ز الرسيع لألحكام باملطالبات يعترب ج�زءا ال يتجزأ من حكم القانون، ويدرك معظم 
املتقاض�ني أن عليه�م أن يربهنوا عىل صح�ة دعاوهيم يف املحكمة، ولكنهم يف كث�ري من احلاالت ال 
يفهم�ون الس�بب يف وجود صعوبات يف تعزي�ز األحكام، التي كثرياً ما تؤخذ كأمر مس�لم به، وهذا 
يص�دق بص�ورة خاص�ة يف قضايا انته�اكات حقوق اإلنس�ان، كالتعذيب، حيث حيم�ل االعرتاف 
باملسئولية اجلنائية اعرتافًا علنيًا بأن رواية ضحية التعذيب لألحداث صحيحة، أو عىل األقل صحيحة 
جزئيًا، وأن الدولة مسئولة مبارشة أو بشكل غري مبارش، وبالتايل فإن التأخري املطول يف تعزيز األحكام، 
ال يعترب فقط مصدر إحباط، بل يمنح الناجني من التعذيب التمتع بفوائد ناجتة عن مكافآت قضائية، 

ويميل � أيضًا � إىل التقويض إن مل يكن إىل نفي االعرتاف املتأصل يف ما صدر من أحكام. 
كث�ريًا م�ا يواجه املتقاضون يف قضايا التعذيب نفس الصعوبات يف تعزيز أحكام ضد أولئك 
املس�ئولني بش�كل ش�خيص عن ارتكاب التعذيب، فيام هم )أصحاب الدعاوي( يسعون لتعزيز 
دعاوي مدنية أخرى ، قد ال يكون للمدنيني مدخرات كافية، أو قد يسعون لتحايش التعزيز عن 
طريق وسائل متنوعة، وقد ال تكون نفس هذه الصعوبات متوقعة حينام يأيت األمر لتعزيز أحكام 
ض�د الدول�ة، إذ أن الدولة هي التي جيب أن تكون يف وضع جيعلها تنفذ األحكام، بيد أن الواقع 

يقول إن كثريًا ما يكون تعزيز األحكام ضد الدولة هو األكثر صعوبة. 
 )1( انظ�ر: ج�ان ويللني باكري، نظام العدالة الفلبيني ، اس�تقاللية ونزاهة القضاء وحقوق اإلنس�ان من 1986م إىل 
1997م، بلوم ، ليدن ، 1997م، والقايض دولوريس اس�بانول، الفلبني: نحو إصالح قضائي هام يف الش�فافية 

الدولية ، تقرير 2007م للفساد العاملي : الفساد واألنظمة القضائية ، ص258 وما بعدها.
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ويعد ضعف تدابري التعزيز الفعالة مش�كلة متأصلة يف العديد من دول العامل ، ويف كثري من 
احل�االت ال توجد تداب�ري لتعزيز األحكام ضد الدولة، وقد تفش�ل الدولة يف االمتثال لألحكام 
كوس�يلة تظهر هبا عدم احرتامها لقرارات حمددة ، أو ألس�باب تتعلق بامليزانية، أو إلساءة سلوك 
إداري، ويف جورجي�ا مث�اًل ف�إن حجم املبل�غ املرصود للتعوي�ض الذي يمك�ن أن يمنح مقابل 
الس�لوك غري القانوين لس�لطات الدول�ة، بام يف ذلك التعذي�ب يعترب مبلغًا حم�دودًا إذ أن الدولة 
خصص�ت ميزانية س�نوية، ترتاوح ب�ني 50.000 إىل 100.000 الري ) ترتاوح تقريبًا ما بني 
28.000 و 56.000 دوالر أمريك�ي( ، متنح منه�ا كل التعويضات التي تقرر ضد الدولة)1(،  
وقد جرى يف بعض احلاالت ختفيض حجم مبلغ التعويض ضد الدولة بعد اس�تئناف اس�تند إىل 
عوائق تتعلق بامليزانية )2(، وفوق ذلك فمن الواضح أن سلطات الدولة تفشل بشكل روتيني يف 
االمتث�ال لألحكام الص�ادرة لصالح خصومها، وقد ترك هذا الوضع مقدمي الدعاوي الناجحة 

حتت رمحة احلكومة وكثريًا ما يعودون صفر اليدين )3(.

ومن القضايا قضية ماركوس يف الفلبني: 
تق�دم ضحاي�ا االنتهاكات اخلط�رية التي ارتكبها نظ�ام ماركوس بدع�وى لتعويضات عن 
أرضار يف الوالي�ات املتح�دة يف ع�ام 1986م، وبع�د احلصول عىل حكم لصاحله�م أمام حماكم 
الوالي�ات املتحدة عام 1996م س�عى الضحاي�ا لتعزيز احلكم يف الفلبني ، ولك�ن التعزيز تأخر 

 )1( ه�ذا لي�س منصوص�ًا عليه يف القانون، وإنام تم تبنيه كس�لوك إداري، وقد كان احلج�م املرصود ألغراض إعادة 
التأهيل 59.000 الري يف 2001م ، 50.000 يف عام 2002م و 100.000 الري يف 2004م.

 )2( تام�از ش�اباتافا ضد جورجيا، طلب قيد النظ�ر أمام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان يتعلق بحكم املحكمة 
العليا يف 18 يونيو 2002م ، طالب تاماز بإعادة تأهيل، وتعويض بمبلغ مليون دوالر أمريكي لألرضار املعنوية 
الناجت�ة عن احتجازه غري القانوين الذي اس�تمر لعام كامل، وقد منحت�ه حمكمة جورجيا العليا 14.000 الري 
كإعادة تأهيل عىل أس�اس أن هناك أزمة اقتصادية – اجتامعية يف جورجيا، وأن املبلغ )50.000 الري( الذي 
خص�ص يف امليزاني�ة كان م�ن املخطط رصف�ه لعرشات األش�خاص، وال يمكن أن يرصف عىل ش�خص واحد 
فق�ط ، وق�د قادت املادة )42( إىل تقديم هذه القضية أمام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان بحجة أن احلجم 
املنخفض للتعويضات املمنوحة يبني االفتقار ألشكال االنتصاف الفعالة ملثل هذا اخلرق يف انتهاك للامدة )13( 

من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. 
 )3( الش�كاوى ض�د املوظفني الرس�ميني املس�ئولني عن تعزيز األح�كام التي تتخذ بموجب امل�ادة )18( من قانون 
تعزي�ز اإلجراءات اجلنائي�ة لعام 1999م التي تطعن يف ضعف التحرك لتعزي�ز املنح ضد احلكومة مل حترز حتى 
هذا التاريخ أي نجاح، ويف الوقت احلارض يتم الطعن يف ضعف فعالية التعزيز عن طريق املادة 42 أمام املحكمة 

األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية كوكاشفييل ضد جورجيا .
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كثريًا بس�بب تعقي�دات تقنية حول رس�وم املحكمة، وطع�ن الضحايا يف هذا التأخ�ري أمام جلنة 
األم�م املتحدة حلقوق اإلنس�ان، والتي توصلت إىل آرائها ح�ول القضية يف أبريل 2007م، وقد 

وضعت اللجنة احلقائق كام ييل: 
يف 20ماي�و 1996م تق�دم مخس�ة أعض�اء بش�كوى ضد ممتل�كات مارك�وس، يف املحكمة 
اإلقليمي�ة ملدينة ماكايت بالفلبني هبدف احلصول عىل تعزيز للحكم الصادر يف الواليات املتحدة. 
وباملقابل تقدم املدعى عليهم بعريضة لشطب القضية زاعمني أن ال� 400 والتي تساوى 7.20 
دوالرًا أمريكي�ًا الت�ي دفعه�ا كل واح�د من مقدمي الدع�وة مل تكن كافية كرس�وم تقديم. ويف9 
س�بتمرب 1998م أس�قطت الدعوى باعتبار أن أصحاب الدعوى فش�لوا يف دفع رس�وم تقديم 
الش�كوى البالغة 472مليون )8.4 مليون دوالرًا أمريكيًا حمسوبة عىل املجموع الكامل للمبلغ 
موض�وع الن�زاع ) 2.2 بلي�ون دوالرًا أمريكيًا( ، ويف10 نوفم�رب 1998م تقدم كّتاب الدعوى 

بعريضة للنظر من جديد يف الشكوى أمام نفس املحكمة رفضت يف ) 28 يوليو1999م(. 
يف 4 أغس�طس 1999م تقدم األعضاء اخلمس�ة بطلب إىل املحكمة العليا يف الفلبني أصالة 
عن أنفس�هم، ونيابة عن املجموعة، يطالبون فيه باحلصول عىل إقرار بأن رس�وم تقديم الدعوى 
هي 400، وليست 472 مليون، وحتى حلظة تقديم البالغ للجنة حقوق اإلنسان )يف 11 أكتوبر 
2004م( مل تك�ن املحكم�ة العليا ق�د اختذت أي قرار بخصوص هذا الطل�ب بالرغم من تقديم 

عريضة من مقدمي الطلب بغرض اختاذ قرار مبكر، وذلك يف 8 ديسمرب2003م. 
يف 12 مايو 2005م عرضت الدولة الطرف كتابة أن البالغ غري مقبول لفش�له يف اس�تنفاذ 
أشكال االنتصاف املحلية، وذكرت أن املحكمة العليا قد اختذت يف 14 أبريل 2005م يف دعوى 
ميجاري�س وآخري�ن ضد هون رانادا وآخرين قرارا تؤكد في�ه أن أصحاب الدعوى زعموا أهنم 
جيب أن يدفعوا رس�وم تقديم ب� 410 بدال عن 472 مليون فيام يتعلق بش�كواهم لتعزيز احلكم 
ال�ذي أصدرته حمكمة املقاطعة يف الواليات املتحدة يف هواواي، ونفت الدولة الطرف أال يكون 
أصح�اب الدع�وى ق�د حصلوا ع�ىل انتصاف فع�ال، ووجدت جلن�ة حقوق اإلنس�ان أن طول 
اإلج�راءات اجلنائي�ة يف قضي�ة تعزيز احلكم الص�ادر يف الواليات املتحدة، ق�د انتهكت احلق يف 

املساواة أمام املحاكم، كام انتهكت احلق يف احلصول عىل انتصاف فعال)1(.   
)1( بيمنتيل وآخرون ضد الفلبني، الفقرات 2.4 ,2.5 , 2.6 .4



398

وتذك�ر اللجن�ة أن احلق يف املس�اواة أمام املحاكم، ك�ام تضمنته الفقرة )1( م�ن املادة )14( 
يستلزم عددا من املتطلبات، بام يف ذلك االشرتاط بأن اإلجراءات أمام املحاكم الوطنية، جيب أن 
يت�م برسعة كافي�ة كي ال يتم التفريط يف مبدأ اإلنصاف ، وتالح�ظ اللجنة أن املحكمة اإلقليمية 
واملحكم�ة العلي�ا قد أمضتا ثامن س�نوات وثالث جلس�ات معتربة هذا األمر موضوع�ا فرعيًا ، 
وأن الدول�ة الط�رف مل تقدم أي أس�باب توضح فيها ما يربر انقضاء كل ه�ذا الوقت يف النظر يف 
املوضوع قليل التعقيد، وهلذا السبب فإن اللجنة تعترب أن طول املدة الزمنية التي انقضت يف حل 
ه�ذا املوض�وع غري معقول، وقد أدى ذلك إىل انتهاك حقوق كتاب الدعوى بموجب الفرتة )1( 

من املادة)14( التي تقر يف عالقتها بالفقرة )3( من املادة )2( من االتفاقية)1( .

رابعًا: إعاقة أعامل مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف التعويض 

تؤدي مؤسس�ات حقوق اإلنس�ان الوطنية دورًا حيويًا يف التحقي�ق يف التعذيب، والتوصية 
بالتعويض وغريه من أش�كال جرب الرضر. وكثريًا ما تكون مؤسس�ات حقوق اإلنس�ان الوطنية 
ه�ي األم�ل الواقعي الوحيد للضحايا للحصول عىل ش�كل من أش�كال ج�رب الرضر خصوصا 

عندما ال تتوفر فرص فعالة للوصول للنظام القضائي. 

ومتلك العديد من مؤسس�ات حقوق اإلنس�ان الوطنية الس�لطة يف التحقي�ق، ويف التوصية 
بج�رب ال�رضر � خصوص�ًا � التعويض. ولك�ن كثريا ما تك�ون التحقيقات بطيئ�ة، وغري مكتملة 
بس�بب االفتقار للس�لطات وللقدرة)2(، وعندما تويص هذه اهليئات بجرب الرضر فإن الس�لطات 
ذات الصلة كثريا ما تفشل يف اإلنفاذ، أو جمرد اإلنفاذ بعد تأخري كبري كام هو جاري يف نيبال)3(. 

ويف إح�دى القضاي�ا املعروضة أمام مفوضية حقوق اإلنس�ان األوغندية تم تعذيب رجل يف 
األربعيني�ات م�ن العمر يف منزل ) آمن ( خالل) عملية ويمب�يل( )4(، يف عام 2002 تال ذلك تقدم 

 )1( املصدر السابق ، الفقرة 9.2
 Torture in Uganda , A, Baseline 2( انظ�ر:: ع�ىل س�بيل املثال يف أوغن�دا ، ريدري�س ، التعذي�ب يف أوغن�دا( 

study, p.29 and redress action against torture, Philippines, pp,35- 36.
 CAT/C/NPL/CO/2. 13 April 2007, 3( نتائج وتوصيات جلنة مناهضة التعذيب : نيبال ، وثيقة األمم املتحدة( 

. para-29
)4( هذه عملية تم التعامل معها بواسطة وحدة مكافحة جرائم العنف لرضب اجلرائم اخلطرية .
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الرج�ل بقضيت�ه إىل مفوضية حقوق اإلنس�ان األوغندية عام 2003ا، ويف س�بتمرب 2005م منح 
الرجل 7 مليون شلنغ أو غندي تعويضا ضد النائب العام ليدفع له خالل شهر واحد ، باتفاقية بني 
األطراف والشهود أبرمتها املحكمة . وبعد عامني من القرار كان التعويض ما يزال غري مدفوع)1(. 
ويف ع�ام 2007م كان هن�اك مبل�غ يزيد ع�ىل بليون ش�لنغ أوغندي يمث�ل جمموعة أحكام 
بمطالب�ات م�ا يزال معلقًا ) غ�ري مدفوع( ، وذكرت جمموعة من الضحاي�ا يف مقابالت أن ثقتهم 
ضعيف�ة بمفوضي�ة حقوق اإلنس�ان األوغندية؛ بس�بب بطء اإلج�راءات، والتأخ�ري، واالفتقار 
للتعزيز، وش�ككوا يف جدي�ة التزام احلكومة جتاه املفوضية هلذه األس�باب؛ وألن املفوضية تعاين 
م�ن النق�ص يف عدد املوظفني واملوارد، وقد اس�تطاع مراقبون � أيض�ًا � أن يعينوا وجود ضعف 
يف الش�فافية يف إج�راءات االس�تئناف ضد ق�رارات املفوضية، وضعف األم�وال املخصصة من 

احلكومة ألغراض التعويض بوصفها عوامل تساهم يف حاالت التأخري )2(. 

7 . 2 اآلليات الوقائية الدولية، والوطنية طبقًا للربتوكول االختياري 

          امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
دخل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واحتجاز الالجئني حيز التنفيذ يف 
22يولي�و 2006م، وللجنة مناهضة التعذيب حق زيارة أماكن احتجاز الالجئني )معس�كرات 
الالجئ�ني( ، وتقييم أح�وال االحتجاز كطريقة لتقلي�ل حوادث التعذيب، والقس�وة، واملعاملة 
املهينة، أو غري اإلنس�انية، أو العقاب، إضافة إىل ذلك فإن الدول األعضاء مطالبة بإنش�اء آليات 

وطنية وقائية مكملة لالتفاقية، ويتعلق الربوتوكول بالالجئني وطالبي اللجوء السيايس)3(.  

ويعتمد الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب عىل التكامل 
ب�ني الزيارات التي جترهيا اآلليات الدولية، والوطني�ة إىل أماكن االحتجاز هبدف منع التعذيب، 

وغريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة. 
)1( معلومة حصلت عليها منظمة ريدريس خالل مقابالت مع ناجني من التعذيب يف أوغندا يف أواخر عام 2006م 

ومطلع 2007م .
Torture in Uganda , A. Baseline study. P.34 2( ريدرس( 

 (3)  Edwards, Alice (2008)," the optional protocol to the Convention against torture and the 
detention. Refugees› iclq vol 57, October , pp789-825
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واعرتاف�ا بأمهي�ة الربوتوك�ول االختي�اري التفاقي�ة مناهضة التعذي�ب، فلقد ن�ادي بأمهية 
املقررين اخلاصني املعنيني بالتعذيب)1(. 

لذلك قد أكد املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1993م عىل ما ييل: 

» ينبغي للجهود اهلادفة إىل اجتثاث التعذيب أواًل، وقبل كل يشء أن تركز عىل املنع، وبالتايل 
أن تدعو إىل أن يعتمد يف وقت مبكر برتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب)2(. 

فالقص�د م�ن إفراد بح�ث مفصل عن اآللي�ات الدولي�ة، والوطني�ة املتعلق�ة بالربوتوكول 
االختي�اري التفاقية مناهضة التعذيب، هو تقديم املس�اعدة للعامل�ني يف احلكومات، ومنظامت 
املجتم�ع املدين ليكون لدهيم مس�توى معني من اإلملام، واملعرفة، الس�يام يف ظل الس�ياق اجلديد 
والديناميك�ي )احلرك�ي( لالهتامم بموض�وع التعذيب، ومن جانب آخر يف ظل طلب املس�اعدة 
التقني�ة الش�املة، ووجود صعوبات تعرتض التطبيق العميل لبعض امل�واد املعنية يف الربوتوكول 

املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية. 

ولقد رشح املقرر لألمم املتحدة األساس املنطقي للربتوكول االختياري كالتايل : 

إن األس�اس املنطق�ي للربتوك�ول التفاقي�ة مناهضة التعذي�ب، يقوم عىل املامرس�ة واخلربة 
الطويل�ة ب�أن التعذيب وس�وء املعاملة عادة ما يت�م يف أماكن احتجاز منعزل�ة، حيث يثق هؤالء 
الذين يامرسون التعذيب أهنم بعيدون عن متناول أو مرأى من املراقبة واملحاسبة الفعالة، وبام أن 
التعذي�ب حمظور بكل معنى الكلمة يف مجيع األنظمة القانونية، ومدونات الس�لوك األخالقية يف 
العامل أمجع، لذا يمكن أن يعمل فقط كجزء من نظام، حيث رؤس�اء وزمالء من يقوم بالتعذيب 
جيي�زون أو يأمرون عىل األقل، أو يتغاضون عن هذه املامرس�ات وحيث غرف التعذيب معزولة 

جدًا عن اخلارج. 

ويتم قتل ضحايا التعذيب أو ترهيبهم إىل حد عدم التجرؤ عىل الكالم عن معاناهتم، ويواجه 
ضحايا التعذيب يف حال التقدم بشكوى -بالرغم مما سبق- صعوبات كثرية يف إثبات ما حدث 
 ،E/CN.4/1988/17,12  وثيقة األمم املتح�دة ، p. kooijmans 1( اظ�ر: تقري�ر املقرر اخل�اص املعني بالتعذي�ب( 
 E/CN.4/1995/34 وثيقة األمم املتحدة ، N.RODLYيناي�ر، 1988م، وتقرير املقرر اخلاص املعني بالتعذيب

، 12 يناير 1995م .
 )2( وثيقة األمم املتحدة A/conf.23/157 بتاريخ 12/ يوليو/ 1993م الفقرة 63.



401

هل�م أثن�اء العزلة، ويتم تقويض مصداقيتهم بش�كل روتيني) عادى ( من قبل الس�لطات، كام لو 
أهنم جمرمون مش�تبه هبم خارجون عن القانون أو إرهابيون، وتبعًا لذلك فإن الوس�يلة الوحيدة 
من أجل كرس هذه السلس�ة الفاس�دة هو كش�ف وعرض أماكن االحتج�از للمراقبة كي يصبح 
النظام كله من مس�ؤويل الرشطة، واألمن، واالس�تخبارات قادرًا عىل القيام بعملية بشفافية أكرب 

إضافة إىل املراقبة اخلارجية)1(. 

ونتناول هذا املبحث من خالل مطلبني: 

7 . 2 . 1  اآلليات الوقائية الدولية. 

7 . 2 . 2 اآلليات الوقائية الوطنية. 

7 . 2 . 1 اآلليات الوقائية الدولية

الفرع األول: اللجنة الفرعية التابعة للجنة مناهضة التعذيب
هييئ الربوتوكول إلنشاء هيئة دولية جديدة، هي حتديدا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه 
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )اللجنة الفرعية(، والتي ستعمل 
بالتعاون مع هيئات الرقابة املحلية اآلليات الوقائية، والوطنية ملنع التعذيب، وغريه من رضوب 
املعاملة السيئة بواسطة الدول األطراف، وتقوم كال اهليئتني بالقيام بزيارات إىل أماكن االحتجاز، 

والرتكيز عىل املنع من خالل التعاون بني آلية دولية وهيئات حملية. 

والدعام�ة األوىل ملقارب�ة الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، س�وف تكون 
برام�ج الزي�ارات الت�ي تقوم هب�ا اللجنة الفرعية ملن�ع التعذي�ب التابعة لألمم املتح�دة)2(، ويتبع 
الربوتوك�ول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يف ه�ذا املجال أعراف اللجنة األوروبية ملنع 

التعذيب، واللجنة الدولية للصليب األمحر التي قامت بأعامل مماثلة لسنوات عديدة)3(.  

)1( تقرير املقرر اخلاص لألمم املتحدة عن التعذيب UN DOC A/61/259 )14 أغسطس 2006(
 )2( يراجع املادة )2(، واألقسام 2، 3 من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.

 )3( للحصول عىل تفاصيل عن اللجنة األوروبية ملنع التعذيب والعقوبة القاس�ية والالإنس�انية أو املهينة ، مراجعة: 
http://:وللمزي�د م�ن التفاصيل عن اللجنة الدولية للصلي�ب األمحر، مراجعة ،http//www.cpt.con.int

www.icrc.org



402

واللجن�ة الفرعية غ�ري مضطرة لطلب موافقة الدولة الطرف للقي�ام بأي زيارة معينة إىل أي 
إقلي�م يف الدول�ة، إذ تكون الدولة الطرف قد أعطت املوافقة املس�بقة عند تصديقها الربوتوكول 
االختي�اري التفاقية مناهضة التعذيب عند وصوهل�ا إىل أرايض الدولة، وللجنة الفرعية احلق يف 
الوص�ول إىل أي م�كان احتج�از من بني احلقوق األخ�رى للترصف بحري�ة، والقيام بمقابالت 

فردية خاصة مع املحتجزين. 

الفرع الثاين: هيكلة نظام الزيارات للجنة الفرعية

أواًل: هيكلة اللجنة 

تتكون اللجنة الفرعية من 10 أعضاء ترشحهم، وفيام بعد تنتخبهم الدول األطراف يف اقرتاع 
رسي كل أربع س�نوات، وكام هو احلال مع جلنة حقوق اإلنس�ان، ومناهضة التعذيب فإن أعضاء 
اللجنة الفرعية س�يترصفون كخرباء مس�تقلني، وجيب أن يكون عضو اللجنة الفرعية ذي خربة يف 
جمال إدارة العدالة، بام يف ذلك القانون اجلنائي، وإدارة الرشطة والسجون، أو يف املجال الذي يتعلق 
بمعاملة األفراد املحرومني من حرياهتم)1(، واملبادئ األساسية التي جيب أن تقود كل أعضاء اللجنة 

الفرعية يف أعامهلم، وتوجههم هي »الرسية، واحلياد، وعدم االنتقائية والعاملية« )2(.

ثانيًا: نظام الزيارات الدورية 

ت�ورد امل�ادة األوىل م�ن الربوتوك�ول االختي�اري امللح�ق باتفاقي�ة األمم املتح�دة ملناهضة 
التعذيب، بأن هدف الربوتوكول احلايل هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع هبا هيئات 
دولي�ة، ووطنية مس�تقلة لألماك�ن التي حيرم منها األش�خاص من حريتهم، وذل�ك بغية الوقاية 

للتعذيب، وغريه ومن رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة. 
حي�ث توض�ح أن الغاية والعن�ارص األساس�ية للربوتوك�ول االختياري التفاقي�ة مناهضة 
التعذي�ب، واملتطلبات الرضورية لالس�تقاللية، واهليكلية العام�ة، وصالحيات اهليئات الزائرة، 

حيث إن نظام الزيارات يقوم عىل :  

)1( املادة 5 )2( من برتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
 )2( املادة 2 )3( من برتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
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1 �  الزيارات الوقائية . 

2 �  القائمة عىل أساس منتظم.

3 � التي تشكل جزءًا من نظام زيارات شامل.

1 ـ الزيارات الوقائية 

جيب أن تكون الزيارات املنفذة بمقتىض الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
وقائية بطبيعتها ، مما يعني أن تعمل هذه الزيارات عىل الوقاية من التعذيب، وس�وء املعاملة قبل 

حدوثها من خالل وسيلتي تعزيز وتفعيل مشرتكة، ومها:

أ �  احلوار البناء مع املس�ئولني القائم عىل توصيات مفصلة ، ناجتة عن حتليل مس�تقل واختياري 

لنظام االحتجاز من خالل املالحظات األولية. 
ب  �  الردع بناًء عىل االحتامالت املتزايدة من كش�فها يف املس�تقبل بواس�طة املالحظات األولية، 
حي�ث لن يتمكن املنفذون من جتنب ذلك بس�هولة، عرب ترهي�ب املحتجزين كي ال يتقدموا 

بشكاوى رسمية. 

ولقد رشح املقرر اخلاص لألمم املتحدة عن التعذيب التايل: 

إن احلقيقة املطلقة يف أن اخلرباء الوطنيني، أو الدوليني هلم سلطة التفتيش يف كل مكان احتجاز 
يف أي وق�ت دون إع�الم مس�بق، واحل�ق يف الوصول إىل س�جالت الس�جن والوثائق األخرى، 
وتفويضه�م احلديث مع كل موقوف ع�ىل انفراد، والقيام بتحقيقات طبية عن ضحايا التعذيب، 
وهل�ا تأث�ري رادع قوي، وإن مثل هذه الزيارات يف الوقت ذاته ختلق فرصة للخرباء املس�تقلني كي 
يعاينوا بش�كل مبارش كيفية معاملة الس�جناء، واملحتجزين، والظروف العامة لالحتجاز، وتربز 
مشكالت عديدة يف األنظمة غري املناسبة التي يمكن حتسينها بسهولة من خالل املراقبة املنتظمة، 
فالقي�ام بزيارات منتظمة إىل أماكن االحتجاز يؤس�س اخلرباء الزائ�رون فيها عادة حلوار بناء مع 

السلطات املختصة، من أجل مساعدهتم يف حل املشكالت التي جرت مالحظتها بعناية)1(.

 A/61/259 وثيق�ة UN1( املق�رر اخل�اص لألم�م املتح�دة ع�ن التعذي�ب2006م، تقري�ر إىل اجلمعي�ة العام�ة( 
)4أغسطس2006( الفقرة 72
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لذلك نجد أن الطبيعة الوقائية هلذه الزيارات هي ما يميزها يف اهلدف واملنهجية عن أشكال 
أخرى من الزيارات التي يمكن أن تقوم هبا هيئات مستقلة إىل أماكن االحتجاز، مثااًل عىل ذلك 
إن الزي�ارة التفاعلي�ة ُتث�ار وحتصل فقط بعد تلقي ش�كوى معين�ة من أي انتهاك بواس�طة جهاز 

الشكاوى يف مكاتب اهليئة خارج أماكن االحتجاز. 

هذا وتس�عى الزيارات التفاعلية بداية يف حل املش�كلة املعينة للش�اكي، أو التحقيق وتوثيق 
القضي�ة م�ن أجل معاقبة الفاعلني، فالزيارات اإلنس�انية يمكن أن تش�كل مث�اًل أخر عرب تأمني 
احلاج�ات، أو اخلدم�ات للمحتجزي�ن مبارشة من أجل حتس�ني ظروف احتجازه�م، أو إلعادة 
تأهي�ل ضحاي�ا التعذي�ب، فالزي�ارات الوقائي�ة من ناحي�ة أخرى ه�ي متوقعة كج�زء من رؤية 
متقدمة، وعملية متتالية يف حتليل نظام االحتجاز من كل جوانبه، فاملجموعات النظامية املتعددة 
من اخلرباء املس�تقلني التي تقوم بالزيارات الوقائي�ة جتمع املالحظات األولية، وتتحدث برسية، 
وخصوصي�ة مع املحتجزي�ن وهيئة املوظفني، ث�م تدقق يف املراكز، وجتم�ع املالحظات األولية، 
ث�م تدقق يف املراكز احلس�ية ، والقواع�د واإلجراءات، ومدى مالءمة أي م�ن إجراءات احلامية، 
وضامن الس�المة من أجل حتديد، وتعيني العنارص التي قد تؤدي مس�تقباًل إىل ظروف، أو تعامل 

يضاف إىل سوء املعاملة أو التعذيب. 

وبعد ذلك يتم تقييم هذه املعلومات مقابلة باملعايري الوطنية اإلقليمية، والدولية، واملامرسات 
األفض�ل فيه�ا التي ت�ؤدي إىل توصيات حمددة، وعملي�ة موجهة إىل الس�لطات األكثر قدرة عىل 
تطبيقه�ا )عىل الصعي�د املؤسس�ايت ، اإلقليمي، والوطني(، وتش�كل هذه التوصي�ات األرضية 
حلوار بناء مع الس�لطات، كام أن متابعة املناقش�ات، والزيارات التي تس�م�ح بالتحقق من تطبيق 
التوصي�ات، وعمليات احلوار هت�دف إىل حتقيق إصالحات جلميع أف�راد جمموعات املحتجزين 

بمكان االحتجاز مجلة، وأيضًا للنظ�ام الشامل ألماكن االحتجاز يف الدولة.

2 ـ الزيارات املنتظمة 

الزي�ارات املنتظمة هي آلية متكررة إىل أماك�ن زياراهتا إىل أماكن احتجاز حمدد ملدة إضافية، 
وه�ذا التك�رار هو عنرص جوه�ري ألي خمطط فّعال ملراقبة أماكن االحتج�از من أجل التعذيب 
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وأي شكل آخر من سوء املعاملة، فالزيارات املتكررة إىل مكان احتجاز معني هلا فوائد، وثمرات 
كثرية منها: 

أ �  متكن املجموعة الزائرة من إنشاء، ودعم حوار بناء متقدم باستمرار مع املحتجزين والسلطات. 

ب �  تساعد عىل وضع رسم بياين للتطور، أو التدهور يف ظروف االحتجاز ومعاملة املحتجزين 
عىل مدار الوقت. 

ج �  تس�اعد ع�ىل محاية املحتجزين من اإليذاء عرب التأثري الع�ام الرادع من خالل إمكانية املراقبة 
املستمرة، أو اإلرشاف اخلارجي. 

د �  تس�اعد عىل محاية املحتجزين، وهيئة املوظفني من االنتقام الذي قد يتعرض له أولئك الذين 

تعاونوا مع اهليئة الزائرة يف زيارات سابقة)1(.

3 ـ نظام الزيارات

توضح املادة األوىل من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب أن الزيارات التي 
تنف�ذ بواس�طة اآلليات الوطني�ة والدولية ، واملقصود منه�ا هو تأليف »نظام«، ه�ذا يتطلب من 

اآلليات املختلفة أن تعمل بطريقة منظمة، ومتكافئة، أو متناسقة.

»وهلذا النظام استدالالت عىل الصعيد العاملي قياسًا إىل حقوق التواصل املبارش بني اللجنة 
الفرعي�ة الدولية، واآلليات الوقائية الوطنية، كذلك عىل الصعيد املحيل تقرر تعيني آليات وقائية 
وطنية متعددة، وجيب أن يكون هناك بعض وس�ائل التواصل، والتنس�يق بني اآلليات ، وللتأكد 
من تأمني زيادة مجيع أماكن االحتجاز، وللخروج  بالتوصيات والتحاليل من مجيع أنحاء املناطق 

يف البالد)2(.

)1( مجعية الوقاية من التعذيب، إنشاء وحتديد اآلليات الوقائية الوطنية: الدليل، جنيف، ص23.
 )2( املرجع السابق، ص 23 . 
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الفرع الثالث: السلطات واملهام املناطة باللجنة الفرعية 

تتضم�ن املادة )11( م�ن الربوتوكول االختياري مهمتني أساس�يتني للجنة الفرعية، املهمة 
األوىل ه�ي زي�ارة أماكن االحتج�از، والتواصل مع الدول األطراف في�ام يتعلق بام تالحظه هذه 

الدول، أما املهمة الثانية فهي أن ختلق التواصل، وتساعد يف تشغيل آلية املنع الوطنية. 

أواًل: زيارات أماكن االحتجاز 

نصت املادة )11( بأن عىل اللجنة الفرعية : 

زي�ارة األماكن املش�ار إليه�ا يف املادة )4( ، وتقدي�م توصياهتا للدول األطراف بش�أن محاية 
األش�خاص املحروم�ني م�ن حريته�م م�ن التعذيب، وغ�ريه م�ن رضوب املعامل�ة، أو العقوبة 

القاسية، أو الإلإنسانية، أو املهينة. 

وحتدد أماكن االحتجاز يف املادة 4 )1( بأن » أي مكان خيضع لواليتها، ولسيطرهتا، ويوجد 
في�ه أش�خاص حمرومون أو يمكن أن يكونوا حمرومني م�ن حرياهتم ، إما بموجب أمر صادر من 

سلطة عامة، أو بناء عىل إيعاز منها، أو بموافقتها، أو سكوهتا. 

لذلك فإن التعريف واسع لكفالة أن تزور اللجنة الفرعية: » سجون ونقاط رشطة، ومراكز 
احتجاز، ومؤسس�ات للطب النفيس )حيث يتعالج أش�خاص عىل نحو غري طوعي( ، ومناطق 
احتجاز يف قواعد عسكرية، ومراكز اعتقال لطالبي اللجوء السيايس، وأماكن احتجاز إداري«)1(.

وف�وق ذل�ك فإن القائمة غري هنائية )2(،  لذلك يمكن التعريف أن يطبق بصورة مرنة يف أطر 
جديدة يكون فيها الشخص حمرومًا من حريته.

)1( منظمة العفو الدولية : منع التعذيب عىل امتداد العامل، الربوتوكول االختياري التفاقية التعذيب  )يونيو 2003م( 
http://web.amnesty.org.library.index /englor 51002.2003

(2) M. Evans. signing the optional protocol torture convention,(October,2004) the New Zealand 
law journal,383.p384.
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وجيب أن تتم الزيارات عىل نحو منتظم، ولكن الربوتوكول ال حيدد إطارًا زمنيًا هلذا املعيار، 
وحت�دد أول جولة زيارات إىل دول أطراف عن طري�ق القرعة، ثم جتري الزيارات بعد ذلك عىل 

شكل برنامج منتظم)1(، ويوجد إجراء تنظيم الزيارات يف املادة 13 )2( . 

و»ختطر اللجنة الفرعية بعد التش�اور الدول األطراف بربناجمها؛ ليتس�نى هلذه الدول القيام 
دون تأخري باختاذ الرتتيبات العملية الالزمة ألداء الزيارات« . 

وكام يالحظ فإن الدول األطراف ملزمة بالتعاون مع اللجنة الفرعية يف السامح هلا بالوصول 
إىل أماكن الحتجاز ذات الصلة، ويقوم بالزيارات نفسها عضوان من أعضاء اللجنة الفرعية)2(، 
وعن�د االقتضاء يرافق العضوي�ن خبري من بني قائمة خرباء، تم إعدادها عىل أس�اس اقرتاحات 
مقدمة من الدول األطراف، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومركز األمم املتحدة ملنع 
اجلريمة الدولية )3(، وجيب أن يكون مثل هذا اخلبري مشهودا له باخلربة والدراية الفنية يف امليادين 
التي يغطيها هذا الربوتوكول، وجيوز للدولة الطرف أن تعرتض عىل إدراج خبري بعينه يف الزيارة 

فتقوم اللجنة الفرعية باقرتاح خبري آخر)4( . 

ومن حق اللجنة الفرعية أن تقرر بموجب املادة 13)4( أن هناك حاجة لزيارة متابعة قصرية 
للتأك�د م�ن أن الدولة الطرف، قد نفذت أو تعمل عىل تنفي�ذ توصياهتا، وليس هناك معايري هلذه 
الزي�ارة منصوص عليها يف امل�ادة 13 )4( ، لذلك يبدو أن اللجنة الفرعية هلا قدر كبري من حرية 

الترصف يف هذا اخلصوص. 

وجي�ب أن تبلغ اللجن�ة الفرعية التوصيات، واملالحظات التي توصلت إليها خالل زياراهتا 
رسا للدول�ة الط�رف، وإىل أي آلية وقائي�ة وطنية، إذا كانت هلا عالقة باملوض�وع)5(، وإذا طلبت 
الدولة الطرف من اللجنة الفرعية نرش تقريرها، فيجب عىل اللجنة الفرعية أن تلبي ذلك، وجيب 
أن يتضم�ن التقرير املنش�ور أي تعليقات صادرة عن الدولة الط�رف، وإذا كانت الدولة الطرف 

 )1( املادة 13 )3( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .
 ) 2( املادة 13 )3( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .
 )3( املادة 13 )3( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .
 )4( املادة 13 )3( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .
 )5( املادة 16 )1( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب . 
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نفسها قد كشفت عن جانب من التقرير، جيوز للجنة الفرعية نرش جزء من التقرير، أو حتى نرش 
التقرير كاماًل )1(. 

وتق�وم اللجن�ة الفرعية بتقديم تقرير س�نوي إىل جلنة مناهضة التعذيب ين�رش علنا)2(، لكن 
مل يت�م التوص�ل بعد إىل كيفية هيكلة ذل�ك التقرير، وحجم التفاصيل التي س�يحتوهيا فيام يتعلق 

بنشاطات اللجنة الفرعية. 

وتعتمد العملية الناجحة للربوتوكول عىل التعاون بني الدولة الطرف، واللجنة الفرعية، وقد 
تم عرض اخلطوط العريضة لاللتزامات، والتعهدات املركزية للدولة يف املادة)12( واملادة)14( 
م�ن الربوتوكول، وجي�ب أن تتيح الدولة الطرف للجنة الفرعية الوصول دون قيود لكافة أماكن 
االحتج�از، وملنش�آهتا ومرافقها)3(، وفوق ذلك جيب عىل الدولة الط�رف أن تتيح للجنة الفرعية 
حرية اختيار األماكن التي ترغب يف زيارهتا، واألش�خاص الذين ترغب يف مقابلتهم)4(، وجيب 
ع�ىل الدول�ة الطرف أن تتكفل بأن جتري املقابالت مع األش�خاص املحروم�ني من حريتهم، أو 
مع أي ش�خص تشعر اللجنة الفرعية بأنه يمكن أن يكون عنده معلومات ذات صلة باملوضوع، 

برسية، ودون حضور شهود)5(.

وجيب أن تتيح الدولة الطرف الوصول دون قيود للمعلومات التي تتعلق بعدد األشخاص 
املحروم�ني م�ن حريته�م، وع�ن معاملة األش�خاص يف أماك�ن االحتجاز، ب�ام يف ذلك ظروف 
احتجازه�م، ومواقع وع�دد تلك األماكن)6(، كام أن أي معلوم�ات أخرى ذات صلة باملوضوع 
يمكن أن تطلبها اللجنة الفرعية لتقييم االحتياجات، والتدابري الواجب اختاذها بغية تعزيز محاية 
األشخاص املحرومني من حريتهم من التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة، والعقوبة القاسية 

أو الالإنسانية، أو املهينة، وجيب توفريها للجنة الفرعية بواسطة الدولة الطرف)7(.

)1( املادة 16 )2( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .

)2( املادة 16 )3( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .
 )3( املادة 14 )ج( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .

 )4( املادة 14 )1()ه�( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .
 )5( املادة 14 )1( )د(، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .

 )6( املادة 14 )1( ) أ، ب( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .
 )7( املادة 12 )ب( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .
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ويمك�ن أن تعرتض الدولة الط�رف عىل زيارات أماكن، انطالقا من أرضية ضيقة معينة كام 
هو مفصل يف املادة)14()2( . 

واالعرتاض عىل زيارة ملكان احتجاز بعينه، ال يمكن التذرع به إال ألسباب ملحة، وموجبة 
هل�ا عالقة بالدف�اع الوطني، أو الس�المة العامة، أو الك�وارث الطبيعي�ة، أو اضطراب خطري يف 
امل�كان املزم�ع م�ع زيارته، مما حيول يقين�ًا دون القيام بزي�ارة كهذه، وال يمك�ن أن تتذرع الدولة 

الطرف بحالة طوارئ معلنة، كي يكون ذلك مربر لالعرتاض عىل الزيارة. 
وقد اقرتح مالكومل إيفانس، بأنه سيكون هناك عبء ثقيل عىل كل دولة ترغب يف تقييد حق 

الوصول بناء عىل هذه األسس)1(. 
وجي�ب عىل اللجنة الفرعي�ة أن تبلغ بعد الزيارة توصياهتا، ومالحظاهت�ا للدولة الطرف)2(، 
وجيب أن يتم التبليغ رسًا، لكن آلية الوقاية الوطنية، قد تبلغ � أيضًا � إذا اعتربت اللجنة الفرعية 
أن هل�ا عالق�ة باملوضوع)3(، وجيب عىل الدولة الطرف بعد ذلك بحث توصيات اللجنة الفرعية، 

والدخول يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة)4(. 
وتص�در العقوب�ة الوحيدة لع�دم امتثال دول�ة طرف بالتزاماهت�ا اخلاص�ة بالربوتوكول من 
امل�ادة )16()4(، ويمكن أن تقرر جلنة مناهضة التعذيب بأغلبية األصوات، وبطلب من اللجنة 
الفرعي�ة أن تص�در بيانا علنيا عن عدم امتثال الدولة الطرف، أو أي تقرير للجنة الفرعية له صلة 
باملوضوع، وهذا التهديد بالكش�ف العلني للتعذيب، أو س�وء معامل�ة املحتجزين، يقدم بعض 

احلوافز للتعاون، واالمتثال لتوصيات اللجنة الفرعية. 

ثانيًا : متابعة اآلراء بموجب الربوتوكول االختياري 
إن املتابعة لآلراء التي تصدر بموجب املادة)5()4( من الربوتوكول االختياري، يتم فحصها 
بواس�طة املقرر اخل�اص للمتابعة ح�ول اآلراء)5(، ويقوم املقرر اخلاص بمث�ل هذه االتصاالت، 

(1) m. Evans, "signing the optional protocol to the torture convention " (october,2004) the new 
Zealand law journal.p383.p384

 )2( املادة 16 )1( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .

 )3( املادة 16 )1( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .
 )4( املادة 12 )د( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .

)5( تم تعيني املقرر اخلاص للمتابعة اخلاصة باآلراء بواسطة جلنة حقوق اإلنسان يف يوليو 1990م.
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ويتخ�ذ مثل ه�ذه اخلطوات بالش�كل املناس�ب، ألداء تفوي�ض املتابعة املطلوب، ويق�وم املقرر 
اخلاص بإصدار توصيات ملزيد من اخلطوات بواسطة اللجنة، حسب ما تستدعي الرضورة)1(. 

ويسمح املجال الذي يشمله التفويض باملرونة يف تنفيذ واجبات املقرر اخلاص . 

وأين�ام يعثر ع�ىل وجود انتهاك يكون ع�ىل الدولة أن تزود جلنة حقوق اإلنس�ان بمعلومات 
حول ما س�تفعله جتاه االنتهاك، وذلك خالل )90( يوما من تبليغها بوجود االنتهاك، بعد ذلك 
ي�رشع املق�رر اخل�اص يف إجراء حوار م�ع الدولة الطرف، في�ام يتعلق بالطرف الت�ي قد تقدم هبا 
انتصاف�ا لكاتب الش�كوى، وإال فعليه�ا أن تقوم بتنفي�ذ نتائج جلنة حقوق اإلنس�ان، ويأخذ رد 
الدول�ة الط�رف يف هذا الوضع اس�م رد متابعة، وكثريًا م�ا يتم تلقي املعلوم�ات املتعلقة بامتثال 
الدول�ة للتوصي�ات من مصادر أخرى غري الدولة الطرف، تش�مل صاحب الش�كوى املعنية أو 

ممثلة، واملنظامت غري احلكومية. 

وحينام تفش�ل دولة يف الرد قد حياول املقرر اخلاص إقامة اتصال، أو طلب زيارة إىل أرايض 
تل�ك الدول�ة، ويعلن عن ضعف اس�تجابة دول�ة ما، أو عن ع�دم رغبتها يف التع�اون يف التقرير 
السنوي للجنة حقوق اإلنسان، ومتثل مثل هذه الدعاية السيئة عقوبة لينة، لكنها حقيقة تود كل 

الدول تتحاشى مثل هذا اإلحراج الدويل. 

ويص�در املق�رر اخل�اص -أيض�ًا- توصيات، ويق�دم تقاري�ر متابعة دوري�ة إىل جلنة حقوق 
اإلنس�ان وتوفر هذه التقارير تفاصيل كاملة لتنفيذ آراء اللجنة، وتس�تلم املعلومات التي تتأسس 
عليه�ا ه�ذه التوصيات م�ن الدولة الط�رف، واملنظامت غ�ري احلكومية، ومن أي بعث�ات متابعة 

شخصية، أو استشارات جيرهيا املقرر اخلاص. 

الفرع الرابع: الفروق يف نظام الزيارات بني اللجنة الفرعية، وجلنة مناهضة التعذيب 

خيتل�ف نظ�ام الزيارات الذي نص عليه الربوتوكول عن نظ�ام الزيارات املنصوص عليه يف 
املادة )20( من اتفاقية مناهضة التعذيب يف أمور ثالثة رئيسية هي: 

)1( قواعد إجراءات جلنة حقوق اإلنسان ، القاعدة 101 )2( .
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أواًل: يت�م حتري�ك امل�ادة)02( إذا تلقت جلنة مناهض�ة التعذيب معلومات موثوقا هبا، تش�ري إىل 

أن تعذيب�ًا ي�امرس عىل نحو منظ�م يف أرايض دولة ط�رف، بينام الربوتوك�ول، ال يتوقف 

إعامل�ه ع�ىل وجود معلومات بش�أن تعذيب منظ�م، وإنام يتم حتريكه ابت�داء للتحقيق من 

أحوال األش�خاص املحتجزين، وتقديم التوصيات املناسبة حلامية هؤالء األشخاص من 

التعذيب، ويعترب هذا اإلجراء من األشياء الرئيسية التي أدت إىل صياغة الربوتوكول.

ثاني�ًا : قي�ام اللجن�ة الفرعي�ة بزي�ارة الدولة الط�رف يف الربوتوك�ول، وأماكن االحتج�از هبا ال 

يتوق�ف ع�ىل موافقة الدولة لتحقيق مثل هذه الزيارة، حي�ث التزمت الدول األطراف يف 

الربوتوكول بالسامح بمثل هذه الزيارات. 

ثالث�ًا: رغ�م أن الرسية هي الطابع املش�رتك لإلجراءات التي تتم يف إطار امل�ادة )02( من اتفاقية 

مناهض�ة التعذيب، ويف إطار الربوتوكول إال أنه جيوز للجنة مناهضة للتعذيب، بناء عىل 

طل�ب اللجن�ة الفرعية إذا مل تس�تجب الدولة املعنية لتوصيات األخ�رية، وأن تصدر بيانًا 

علنيًا حول املوضوع، أو تنرش تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بشأنه. 

ومن ثم فإن الربوتوكول يشكل خطوة متقدمة عن املادة)20( من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
ووج�وده يش�كل ضامنة إضافية لتحقيق أه�داف اتفاقية مناهضة التعذي�ب، وغريه من رضوب 

املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة. 

ورغ�م أن اتفاقية القضاء عىل مجيع أش�كال التميي�ز ضد املرأة، واتفاقي�ة مناهضة التعذيب 
خالف�ًا عن بقي�ة اتفاقيات حقوق اإلنس�ان التي أقرهتا األم�م املتحدة، ومها اللت�ان أخذتا بنظام 
الزيارات س�واء يف إطار امل�ادة )20( من االتفاقية األخرية، أو يف إط�ار الربوتوكول االختياري 
لالتفاقي�ة األوىل، إال أن بع�ض اللج�ان املرشفة عىل تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنس�ان، قد جلأت 
م�ن الناحية العملي�ة إىل القيام بزيارات لبعض الدول، رغم عدم وجود نص رصيح يف االتفاقية 

املعنية خيوهلا ذلك. 

ففي إطار متابعة التقارير التي تقدمها الدول، قررت اللجنة املعنية بحقوق اإلنس�ان بأنه إذا 
تبني من دراسة لتقرير دولة من الدول وجود وضع خطري حلقوق اإلنسان، فإن اللجنة يمكنها أن 
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تطلب من الدولة املعنية استقبال بعثة توفدها اللجنة من عضو أو أكثر من أعضائها للحوار معها، 
ولرشح الوضع عىل نحو مناسب يمكن اللجنة من التقدم بتوصيات، واقرتاحات مالئمة)1(، كام 
ق�ررت جلنة احلقوق االقتصادي�ة واالجتامعية والثقافية، أنه يمكنها يف حالة عدم التمكن بطريقة 
فعالة من احلصول عىل معلومات إضافية بش�أن وضع حقوق اإلنس�ان يف دولة من الدول، وأن 
تطلب من هذه الدولة استقبال بعثة من اللجنة هدفها احلصول عىل املعلومات املالئمة التي متكن 
اللجنة من أداء وظائفها، بام يف ذلك مس�اعدة الدولة املعنية يف احلصول عىل مس�اعدات فنية)2(. 
ويف إطار متابعة توصيات اللجنة املعنية بحقوق اإلنس�ان بخصوص الش�كاوى الفردية املقدمة 

إليها، قام املقرر اخلاص للجنة املعنى هبذا املوضوع بزيارة بعض الدول)3(. 

ويش�كل نظ�ام الزي�ارات ال�ذي تم اس�تحداثه بش�كل رصيح يف بع�ض اتفاقي�ات حقوق 
اإلنس�ان، م�ن خالل املامرس�ات العملية لعدد من اللج�ان املرشفة عىل تطبي�ق اتفاقيات حقوق 
اإلنسان، تطورًا هاما يف التأثري املتزايد للّجان املذكورة، وجهودها يف جمال محاية حقوق اإلنسان، 
م�ن خ�الل مثل هذه الزي�ارات امليدانية، الت�ي متثل نوعًا من اإلن�ذار املبكر ملن�ع تدهور أوضاع 

حقوق اإلنسان، أو ملتابعة تنفيذ توصيات اللجان عىل أرض الواقع)4(. 

7 . 2 . 2 اآلليات الوقائية الوطنية

يتع�ني ع�ىل الدول األط�راف أن تنش�ئ يف غضون س�نة بعد نف�اذ الربوتوك�ول االختياري 
التفاقي�ة مناهض�ة التعذيب، والتصديق عليه أو االنضامم إليه آلي�ة واحدة، أو عدة آليات وقائية 
وطنية ألداء مهمة زيارة أماكن االحتجاز، دون تدخل من س�لطات الدولة، وس�يكون احلديث 

عن اآلليات الوقائية الوطنية من خالل يف الفروع اآلتية:
)1( انظر: الفقرة رقم )16( من مستند اجلمعية العامة رقم A/50/40 تقرير اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان عام 1995م.
 )2( انظ�ر: الفق�رة رقم )18( من مس�تند املجلس االقتص�ادي واالجتامع�ي E/C.12/199/19 ، تقرير جلنة احلقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية عن عام 1994 م . 
 )3( انظر: الفقرتني ) 100- 101 ( من مستند اجلمعية العامة لألمم املتحدة A/40/50، مرجع سابق .

 )4( ملزيد من التفاصيل ، انظر:
R. Andrew Painter, Monitoring State Compliance With International Human Rights Obligations:
The role of the human rights treaty Bodies, paper resented to conference on administrative and 

expert monitoring of International legal nouns, centre for international studies, New York 
university school of law ,1996. pp44-51
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الفرع األول: إنشاء أو تعيني اآلليات الوقائية الوطنية: 

تعمل اآللية الوقائية الوطنية ضمن هيئة، أو جمموعة من اهليئات متزامنة مع اللجنة الفرعية 
ملنع التعذيب يف دولة معينة، وتتأس�س اآللية الوطنية وختصص، وحُيافظ عليها بواس�طة الدولة 
نفس�ها)1(، وتعم�ل م�ن داخل أراضيه�ا، وخيتلف نوع ه�ذه اآللية بني دولة وأخ�رى من الدول 

األطراف. 

فالبعض قد تكون له مفوضية حقوق إنسان واحدة، أو مكتب حمقق للشكاوى ضد احلكومة 
يتمتع سلفا بمعظم، أو كل األهلية املطلوبة للزيارة، والبعض اآلخر له خليط واسع من اهليئات 

العاملة يف خمتلف القطاعات تقدم مؤتلفة تغطية كلية مناسبة)2(. 

لذلك فإن نوع اآللية املس�تخدمة بواس�طة الدول الطرف تعتمد بصورة واس�عة عىل طبيعة 
اهليئات املوجودة سلفًا، وعىل طريقة السلطات يف التعامل مع هذا اجلانب اخلاص بالتنفيذ. 

إن الوق�ع املح�ىل لآللي�ة الوقائية الوطنية، يمكنه�ا من أن تراقب عن كث�ب التطورات التي 
حتدث يف الدولة، فاآللية الوقائية الوطنية من املرجع تس�تطيع أن متيز ) أكثر من اللجنة الفرعية( 
املش�كالت، ومتارس الضغط طول الوقت)3(، وتوفر أيضا مص�درا قيام ملعلومات متجددة ذات 
مصداقية للجنة الفرعية، ويمنح وجودها قوة جديدة لعمل القانون الدويل عىل املستوى املحىل، 
إذ أهنا تس�هل تعزي�ز توصيات، ومعايري اللجنة الفرعية، كام أهن�ا تعمل عىل حتريك ثقافة حقوق 

اإلنسان املحلية املرتبطة باملعايري الدولية)4(. 

وللدول األطراف دور حاس�م يف إنش�اء اآلليات الوقائية الوطني�ة، واحلفاظ عليها، وجيب 
أن تكف�ل الدولة الطرف، بأن توفر خلرباء اآلليات الوقائي�ة الوطنية القدرات الالزمة، والدراية 

)1( املادة )17( ، بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
(2) M. Evans, " signing the optional protocol to the torture convention" (October, 2004) the new 

Zealand law journal 383. p385.
 (3) M. Evans, " International prisoners in UK cells" (November, 2004) the new Zealand law 

journal 433. p434 .
 )4( وك�ام الح�ظ مالك�وم ايفانس أن " ه�ذه االتفاقيات التي صممته�ا الدولة صارت جزءًا م�ن اإلطار الدويل ملنع 
التعذي�ب، واحل�دود ب�ني الوطن�ي والدويل ، ص�ارت فجأة طيع�ة، وصار من املمك�ن النفاذ عربه�ا، يف املرجع 

السابق، ص434 . 
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املهنية)1(، وفيام يتعلق برتكيبة آلية وقائية وطنية، جيب عىل الدولة الطرف أن تسعي إلجياد توازن 
ب�ني اجلنس�ني، ومتثيل مالئ�م للمجموع�ات العرقية، وجمموع�ات األقليات يف البل�د)2(، ولكي 
تكون اآلليات فعالة، جيب أن تعمل باستقالل عن الدول�ة الط�رف، ومن أجل هذا اهلدف جيب 
أن تكفل الدولة الطرف ضامن االس�تقالل الوظيفي، »و« اس�تقالل العامل�ني فيها)3(، وأن تزود 

اآلليات الوقائية الوطنية   � أيضًا � ب� » املوارد الالزمة » ألداء مهامها)4(. 

وكذلك ينبغي التش�ديد عىل أال تستغل الدول حتديد، أو إنشاء آلية وطنية، وقائية للحد من 
أنش�طة الزي�ارات التي جترهيا هيئ�ات حملية أخرى، وبخاصة املنظامت غ�ري احلكومية وينبغي أن 
تنظر خمتلف األطراف الفاعلة إىل أنشطة املراقبة عىل أهنا مكملة لبعضها يف سياق منع التعذيب)5(. 

الفرع الثاين:هيكلة اآلليات الوقائية الوطنية 

ال يف�رض الربوتوك�ول االختياري أي ش�كل خ�اص، ينبغ�ي أن تتخذه اآللي�ات الوقائية 
الوطنية، وهلذا تتمتع الدول األطراف باملرونة يف اختيار نوع اهليئة التي تكون أكثر مالءمة للسياق 
اخلاص هبا، وهلذا يمكن أن تتخذ اآللية الوقائية الوطنية ش�كل مؤسسة حقوق إنسان وطنية، أو 
مؤسس�ة تلقى ش�كاوى، أو جلنة برملانية، أو منظمة غري حكومية، أو برنامج يضعه األش�خاص 

العاديون، أو أية هيئة متخصصة تؤسس خصيصًا ملراقبة أماكن االحتجاز. 

وأيًا كان الشكل اهليكيل لآللية الوقائية الوطنية، فهي لن تكون فّعالة ما مل يكن األعضاء فيها 
مستقلني شخصيًا، وفعالني بالزيارات الوقائية)6(. 

فااللت�زام الرئييس ال�ذي حيدده الربوتوكول هو حتدي�د آلية وطنية، وقائي�ة واحدة، أو أكثر 
خالل س�نة واحدة بعد التصديق، والتي يمكن أن تكون هيكلية قائمة واحدة ، أو أكثر، أو جهة  
جديدة واحدة، أو أكثر، أو جمموعة من اخليارات املشار إليها. وأيًا كان الشكل التنظيمي لآلليات 

)1( املادة 18)2( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
 )2( املادة 18)2( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
 )3( املادة 18)1( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
 )4( املادة 18)3( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.

www.apt.ch 5( مجعية الوقاية من التعذيب ، مراقبة أماكن االحتجاز: دليل عميل، موجود عىل اإلنرتنت( 
 )6( املادة 17 من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
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الوطنية الوقائية ال أحد من هذه اخليارات أفضل - من حيث اجلوهر- من اآلخر، وذلك رشيطة 
أن تنسجم اآلليات الوقائية الوطنية مع املتطلبات املذكورة يف الربوتوكول االختياري، وأن تعمل 

بصورة فّعالة ملنع التعذيب، واألشكال األخرى من سوء املعاملة)1(.

الفرع الثالث: وظائف اآلليات الوقائية الوطنية 

تعم�ل كل آلي�ة وطنية مع اللجنة الفرعية، والدولية الطرف؛ إلرس�اء ممارس�ات متنع وقوع 
أعامل تعذيب، أو معاملة، أو عقوبة قاسية، أو ال إنسانية، أو مهينة داخل تلك الدولة، ولآلليات 

ثالثة أدوار مركزية .

أواًل: تق�وم اآلليات الوقائية الوطنية عىل نحو منتظم بمراقبة معاملة املحتجزين يف تلك الدولة، 
ويشتمل هذا الدور القيام بزيارات ألماكن االحتجاز )2(. 

ثاني�ًا: تتق�دم بتوصيات كام تتقدم بمقرتح�ات، ومالحظات للدولة الط�رف تتعلق بالترشيعات 
القائمة، أو بمشاريع القوانني)3(. 

ثالثًا: جترى اآللية الوقائية الوطنية اتصاالت مع اللجنة الفرعية، وتتبادل املعلومات معها)4(.

إن دور اآللي�ات الوقائية الوطنية يف مراقبة املحتجزين مش�ابه ج�دًا لدور اللجنة الفرعية يف 
زي�ادة أماكن االحتج�از)5(، وجيب أن تتعاون ال�دول األطراف مع اآللي�ات الوقائية الوطنية يف 
الس�امح بمثل هذه الزيارات، وتسهيلها، وفوق ذلك جيب عىل الدول بحث التوصيات الصادرة 
ع�ن اآلليات الوقائية، فيام يتعل�ق بمعاملة املحتجزين بقوانني، وسياس�ات الدولة الطرف، وأن 

تدخل يف حوار مع اآللية الوقائية الوطنية حول تدابري التنفيذ املمكنة لتوصياهتا)6(. 

 )1( الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، األسئلة األكثر شيوعًا، موجود عىل اإلنرتنت 
www.apt.ch

 )2( املادة )19()أ( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
 )3( املادة )19()ب(  من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.

 )4( امل�ادة )20( )و(  م�ن بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب، امل�ادة 11 )ب( )2( من بروتوكول اتفاقية مناهضة 
التعذيب.

 )5( املادة )20( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.

 )6( املادة )22( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
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ومن املتصور أن تنرش اآلليات الوقائية الوطنية تقارير سنوية توزعها الدول األطراف ذات 
الصلة هبا )1( ، وال حيدد الربوتوكول املحتوى املطلوب ملثل هذه التقارير. 

وتعكس السلطات املمنوحة لآللية الوقائية الوطنية، فيام يتعلق بدراسة معاملة املحتجزين، 
وتقدي�م توصي�ات ومقرتحات، احل�د األدنى للس�لطات الذي جي�ب أن يمنح لآللي�ة بمقتىض 

الربوتوكول)2(، وقد ختتار دولة طرف أن تفوض سلطات أكثر آلليتها الوقائية الوطنية.
ويعت�رب وج�ود عالقة قوية ب�ني اللجنة الفرعية واآللي�ة الوقائية الوطنية أمرًا حاس�ام لألداء 
األفضل للربوتوكول ، وجيب أن تشجع الدولة الطرف، وتيرس مثل هذه االتصاالت)3(، وجيور 
احلف�اظ عىل االتصاالت رسًا عند الل�زوم)4(، والدور العام للجنة الفرعي�ة يف عالقتها باآلليات 
الوقائي�ة الوطنية هو دور رقابة عامة متارس فيه نوعًا من الرعاية األبوية عىل عمل وأداء اآلليات 
الوقائي�ة الوطني�ة)5(، فمثال قد تس�اعد اللجن�ة الفرعية الدولي�ة الطرف عىل تأس�يس آلية وقائية 
وطنية، وقد توفر التدريب واملس�اعدة التقنية هل�ا )6(، وجيب أن تقدم اللجنة الفرعية التوصيات، 

واملالحظات إىل الدول األطراف بغية تعزيز قدرات، ووالية اآلليات الوقائية الوطنية)7(.
ولكي تقيم اللجنة الفرعية، واآلليات الوقائية الوطنية الوضع احلقيقي فيام يتعلق بمامرس�ة 
التعذي�ب داخ�ل دول�ة، جي�ب أن تكون ق�ادرة عىل القي�ام باتص�االت مفتوحة، وغ�ري خاضعة 
للرقاب�ة مع األفراد، واملجموعات ذات الصل�ة باملوضوع، لذلك فإنه جيب أن يكون مثل هؤالء 
األش�خاص، واجلامع�ات قادرين عىل التح�دث بحرية مع اللجن�ة الفرعية، واآللي�ات الوقائية 

الوطنية دون خوف من انتقام أو عقوبة، ولذلك فإن املادة تنص عىل أنه : 

ال تأم�ر أي س�لطة أو مس�ئول بإن�زال أي عقوبة بأي ش�خص، أو منظم�ة، أو تطبق عليهام 
العقوبة، أو يس�مح هبا أو يتغايض عنها؛ بس�بب قيام هذا الشخص، أو هذه املنظمة بتبليغ اللجنة 

 )1( املادة )23( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
 ) 2( املادة )19(  من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.

 )3 ( املادة )12()ج( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
 ) 4( املادة )11()ب( )2( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.

(5 ) M. Evans. " signing the optional protocol to the torture convention" (October, 2004) the 
New Zealand law journal 383. p385

 ) 6( املادة )11()ب( )3( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.

 )7 ( املادة )11()ب( )4( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
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الفرعي�ة ملن�ع التعذي�ب أو أعضائها أّي معلومة، صحيحة كانت أو خاطئ�ة، وال ينبغي أن يضار 
هذا الشخص، أو هذه املنظمة يف غري ذلك من األحوال، بأي طريقة كانت. 

وتكفل املادة )21( )2( نفس درجة احلامية، فيام يتعلق باآلليات الوقائية الوطنية، وال تنرش 
اللجنة الفرعية، واآلليات الوطنية بيان�ات دون موافقة واضحة للفرد، أو األفراد املعنيني.    

الفرع الرابع : ضامنات لآلليات الوقائية الوطنية

يض�ع الربوتوك�ول االختي�اري ضامنات، ومعايري حم�ددة لآلليات الوقائي�ة الوطنية لضامن 
محايته�ا من أي تدخل من الدول�ة، وهذه الضامنات واملعايري مس�تقلة، وينبغي أن تؤخذ جمتمعة 

بغية ضامن استقالل هذه اهليئات. 
وكمصدر لالسرتشاد يلزم » الربوتوكول االختياري » الدول األطراف أن تدرس بعناية »املبادئ 

املتعلقة بوضع، وعمل املؤسسات الوطنية، لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان«)مبادئ باريس( )1(.
ووفق�ًا لل�امدة )18( من الربوتوك�ول االختياري ينبغ�ي أن متنح اآللي�ات الوقائية الوطنية 

الضامنات التالية: 
أ �  االستقالل الوظيفي.

ب � اخلربة املالئمة، واملعرفة املهنية. 

ج �  املوارد املالئمة. 

أواًل: االستقالل الوظيفي 

يع�د اس�تقالل اآللي�ات الوقائية الوطني�ة أمرًا جوهريًا لض�امن فعالية ه�ذه اهليئات، يف منع 
التعذي�ب وغريه من أش�كال س�وء املعاملة، وهك�ذا ينبغي أن تك�ون اآلليات الوقائي�ة الوطنية 
قادرة عىل الترصف باستقاللية عن سلطات الدولة،ومن الرضوري �  فضاًل عن ذلك � أن ينظر 

لآلليات الوقائية الوطنية عىل أهنا هيئات مستقلة عن سلطات الدولة. 

ويمكن أن يتحقق االستقالل الوظيفي لآلليات الوطنية عن طريق ما ييل: 

 )1( ت�م إق�رار ه�ذه املبادئ يف أكتوبر 1991م يف باريس يف ورش�ة عم�ل دولية عقدها مركز حقوق اإلنس�ان التابع 
لألمم املتحدة، وصدقت مفوضية األمم املتحدة عىل التوصيات يف مارس 1992م . 
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أ � وضع سند تأسيس مستقل: لتأسيس اآلليات الوقائية الوطنية عىل أساس قانوين متني، يسمح 
باستمرارها عىل مر الزمن، ينبغي أن تؤسس هذه اآلليات بمقتيض الدستور، أو طبقًا لقانون 

برملاين. 
ب  � القدرة عىل صياغة قواعدها وإجرائها: ال ينبغي أن تكون قواعد اإلجراءات قابلة للتعديل 

من قبل السلطات اخلارجية
ج  � االنفصال عن الس�لطات التنفيذية والقضائية: لضامن فعالية اآلليات، فضاًل عن اس�تقالهلا 
املعلن، ال ينبغي أن تكون اآلليات الوقائية الوطنية ملحقة رسميًا بإحدى الوزارات أو هبيئة 

قضائية. 
د � إج�راء تعي�ني يتميز بالش�فافية واالس�تقاللية: ينبغي أن حت�دد إجراءات التعيني األس�لوب، 
واملعاي�ري املطلوبة له، وكذا مدت�ه، وأية ميزات أو حصانة، والع�زل من املنصب وإجراءات 
الطعن. وحتدد »مبادئ باريس« أنه » بغرض ضامن والية مس�تقرة ألعضاء املؤسس�ة، والتي 
لن يتحقق من دوهنا اس�تقالل حقيقي، جيرى تعيينهم بقانون رس�مي حيدد مدة الوالية« )1(، 

وينبغي أن يتضمن إجراء التعيني -أيضًا- التشاور مع املجتمع املدين. 
ه�� � االس�تقالل املايل: يعد االس�تقالل املايل معيارًا أساس�يًا، والبد أن يتوف�ر لتحقيقه التمويل 

الكايف ، وكذلك إمكانية وضع املوازنة، وطرحها بشكل مستقل.
و � ممارس�ات العمل التي تتس�م بالش�فافية، ونرش التقارير العامة: تعزز تلك اآلليات استقالهلا 
من خالل نرش التقارير عىل الشعب حول عمل اآللية الوطنية ووظائفها، ومن ثم ينظر إليها 

عىل أهنا مستقلة)2(. 

ثانيًا : اخلربة املالئمة، واملعرفة املهنية 

تتخ�ذ الدول األطراف كل التدابري الالزمة لضامن أن تتوفر لدى األعضاء اخلرباء القدرات 
املطلوب�ة، واملعرف�ة املتخصص�ة في�ام يتعل�ق بحق�وق اإلنس�ان، واحلرم�ان من احلري�ة، وينص 
»الربوتوك�ول االختياري« عىل الس�عي وراء حتقيق التوازن يف الن�وع االجتامعي، ومتثيل األقلية 

)1( املبدأ )3( من مبادئ باريس. 
 )2( مجعي�ة الوقاي�ة من التعذيب، مراقبة أماك�ن االحتجاز: دليل عميل، ص49 وما بعده�ا ، موجود عىل اإلنرتنت 
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بش�كل مناس�ب داخل اآللي�ات الوقائية الوطني�ة. ويعد التش�كيل التعددى ه�و األكثر مالءمة 
بالنسبة إىل اآلليات التي جتري ألماكن االحتجاز ويتضمن:

أ �  حمامني. 
ب �  ممرضات.

ج �  أطباء ومن ضمنهم أخصائيو الطب الرشعي. 
د �  علامء نفسيني. 

ه� �  ممثلني عن املجتمع املدين، ومنظامت املجتمع املدين. 
و �  أخصائيني يف قضايا مثل حقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين، وأنظمة السجون والرشطة. 

ثالثًا: املوارد املالئمة 

يعد االستقالل املايل معيارًا أساسيًا، ودونه تكون اآلليات الوقائية الوطنية قادرة عىل ممارسة 
اس�تقالليتها يف صنع القرارات، وأداء مهامها األساس�ية، وتؤكد مب�ادئ باريس عىل احلاجة إىل 
التمويل الكايف، والذي: » من ش�أنه أن يمكنها من أن يكون هلا طاقم من العاملني ومقر بغرض 

أن تكون مستقلة عن احلكومة، وأال ختضع للرقابة املالية«)1(. 

رم فيها األشخاص من حريتهم  ْ الفرع اخلامس: الدخول إىل األماكن التي يحُ

طبق�ًا للربوتوك�ول االختياري، ينبغي أن يس�مح لآلليات الوقائية الوطني�ة القادرة عىل أن 
تدخ�ل إىل األماك�ن التي حيرم فيها األش�خاص من حريته�م، ومتنح بعض الضامن�ات، بغية أن 

تعمل اآلليات الوطنية بفاعلية. 

وينبغي أن متنح اآلليات الوطنية ما ييل: 

ح�ق الدخ�ول إىل كل أماكن االحتجاز الت�ي حيدوهنا، بام يف ذلك األج�زاء التي توجد فيها 
جتهيزاهتا ومرافقها)2(.     

)1( املبدأ )2( من مبادئ باريس . 
 )2( املادة )2( من اتفاقية مناهضة التعذيب.
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ح�ق االط�الع عىل كل املعلوم�ات املتعلق�ة بعدد األش�خاص املحرومني م�ن حريتهم، أو 
بمعاملتهم، عالوة عىل أوضاع احتجازهم. 

حق إجراء مقابالت شخصية عىل انفراد مع األشخاص املحرومني من حريتهم، بموافقتهم 
ودون شهود، وأي أشخاص يري�دون مق�ابلتهم، ويتعي�ن عىل السلطات -أيضًا- أن تضمن أن 
األشخاص الذين يتصلون بالفريق الزائر ال يتعرضون للضغوط أو التهديدات أو سوء املعاملة 

عىل سبيل االنتقام. 

وي�رى الباح�ث أنه إذا أردنا أن تأيت هذه اآلليات الوقائي�ة بثامرها املرجوة، فينبغي أن جتري 
زي�ارات يف أي وق�ت دون إخط�ار مس�بق لس�لطات االحتجاز، وع�ىل كل األح�وال، ويف كل 

الظروف ينبغي أن يمنح حق الدخول يف أرسع وقت ممكن. 

7 . 2 . 3 الزيارات والتنسيق إبان الزيارات الدولية والوطنية

الفرع األول: متابعة الزيارات التي جترى طبقًا للربوتوكول االختياري 
أواًل: رفع التقارير والتوصيات 

تصدر اآلليات الوقائية الوطنية تقريرًا س�نويًا تلتزم بن�رشه الدول األطراف يف الربوتوكول 
االختي�اري)1(، ويرج�ع ل�كل آلية حتديد حمتوى التقرير الس�نوي لكل آلية وقائي�ة وطنية، ولكن 
ل�ن حي�ول أي يشء دون إدراج أغل�ب املعلوم�ات ال�واردة يف تقاري�ر الزيارة، ويتع�ني أن يذكر 
التقرير السنوي التوصيات الصادرة للسلطات، والدول األطراف ليست ملزمة بنرش كل تقارير 

الزيارات التي جترهيا إحدى اآلليات الوقائية الوطنية، ولكن يمكن أن توافق عىل ذلك. 

ويمكن أن ترسل اآللية الوقائية الوطنية التقرير إىل اللجنة الفرعية ذات الصلة التابعة لألمم 
املتحدة، إن لزم األمر بصورة رسية. 

وينبغ�ي أن تعام�ل اآللي�ات الوقائي�ة الوطنية ه�ذه املعلومات عىل أهنا رسي�ة، وال تنرش أية 
بيانات شخصية دون املوافقة الرصحية من الشخص املعني)2(. 

 )1( املادة 23 من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
 )2( املادة 21 )2(  من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
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ويمكن تلخيص أمهية التوصيات التي تضمنتها تلك التقارير بام ييل : 

أ �  تشكل هذه التوصيات فرصة للدولة لالستفادة من املالحظات، والنصائح العملية التفصيلية. 

ب �  تساعد الدولة يف القيام بواجباهتا التي تعهدت هبا يف ظل االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب. 

ج �  إنشاء حوار بّناء بني اآللية الوقائية الوطنية، والسلطات احلكومية املحلية. 

ثانيًا: اإلجراء الوقائي التكمييل: 

يمك�ن أن تكمل اآللي�ات الوقائية الوطنية -أيضًا- زياراهت�ا، وتوصياهتا بإجراءات أخرى 
هتدف إىل منع املعاملة السيئة، وإىل حتسني أوضاع األشخاص املحرومني من حريتهم، ومن هذه 

النامذج: 

أ �  تنظيم احللقات التدريبية للعاملني املعنيني باألشخاص املحرومني من حريتهم، أو املسئولني 

عنهم. 

ب �  أنشطة رفع الوعي العام. 

ج �  تقديم املقرتحات، واملالحظات املتعلقة بالترشيعات القائمة، أو مسوداهتا)1(. 

ثالثًا: االتصاالت املبارشة باللجنة الفرعية. 

ين�ص » الربوتوك�ول االختي�اري« ع�ىل إجياد منه�ج مبتكر مبن�ي عىل التكام�ل بني اجلهود 
الدولية، والوطنية املبذولة ملنع التعذيب. ويلزم الربوتوكول االختياري اآلليات الوقائية الوطنية 
باالتصال باللجنة الفرعية، وعالوة عىل ذلك يقع عىل الدول األطراف االلتزام بتشجيع، وتسهيل 

هذه االتصاالت. 

ويمكن أن تتبادل اهليئات الدولية، واملحلية املعلومات بش�أن األساليب، واالسرتاتيجيات 
املتعلق�ة بمن�ع التعذيب. وم�ن ثمَّ يمكن أن تلتقي اللجن�ة الفرعية مع اآللي�ات الوقائية الوطنية 

 )1( املادة )19() ج( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
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لتب�ادل املعلوم�ات إن لزم األمر، عىل أس�اس م�ن الرسية، ويمك�ن أن تتبادل اآللي�ات الوطنية 
الوقائية تقاريرها، وأية معلومات أخرى مع اآلليات الدولية، أو ترسلها إليها.

وباس�تطاعة اللجن�ة الفرعي�ة -أيضًا- تقدي�م املس�اعدة التدريبي�ة، والفنية بغ�رض تعزيز 
إمكانات اآلليات الوقائية الوطنية، ويمكن هلا عالوة عىل ذلك أن تقدم هلا املش�ورة، وتس�اعدها 

يف تقييم الوسائل الالزمة لتحسني محاية األشخاص املحرومني من حريتهم. 

الفرع الثاين: التنسيق بني خمتلف اهليئات الزائر 

يؤدى تعدد اآلليات الزائرة- سواء عىل املستوى الوطني أو الدويل- إىل رضورة العمل عىل 
التنسيق بني كل اهليئات بشكل فعال، بغية جتنب الفوىض، وحتقيق التأثري األقى للزيارات. 

أواًل: التنسيق بني اهليئات الزائرة املحلية 

يف حالة تعدد اهليئات املحلية يف دولة واحدة - املنظامت غري احلكومية مؤسسة تلقي شكاوى 
عىل سبيل املثال- فمن املهم بوجه خاص أن تتوصل هذه اهليئات إىل سبل لتنسيق أنشطة املراقبة 
اخلاصة هبا. وقد تتنوع درجات التعاون من تبادل املعلومات بشأن أنشطة املراقبة إىل اإلجراءات 

التكميلية، أو التعاون بشأن التنسيق أن يعزز كفاءة درجة الرشاكة. 
ويظل هذا التنس�يق رضوريًا، ولو كانت إحدى هذه اهليئات املحلية، أو العديد منها تسمى 
»اآللي�ات الوقائي�ة الوطنية« طبقًا للربوتوك�ول االختياري. فاهلدف من ه�ذا الربوتوكول ليس 
احلد من عدد جهات املراقبة بل تعزيز فعاليتها ، ذلك أن من شأن التنسيق أن يعزز كفاءة برنامج 

املراقبة، وجيعله يف أعني السلطات. 
وينبغ�ي أن يتم التامس التنس�يق مع املكاتب امليداني�ة للمنظامت الدولي�ة) املكاتب امليدانية 
حلق�وق اإلنس�ان التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة األمن والتع�اون يف أوروبا( ، فضاًل عن اللجنة 
الدولية للصليب األمحر، وعىل الرغم من أهنا تعترب من الناحية الفنية منظمة دولية يف الدول التي 
توجد فيها، فإن أس�اليب عملها يف شأن االحتجاز تشبه أساليب اهليئات الزائرة املحلية أكثر من 

أساليب اهليئات الدولية)1(. 
 )1( مراقبة أماكن االحتجاز، مرجع سابق ، ص54 .
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ثانيًا: التنسيق بني اجلهات الدولية والوطنية 

يش�دد » الربوتوك�ول االختي�اري« ع�ىل رضورة االتص�ال املبارش ب�ني » اآللي�ات الوقائية 
الوطني�ة« واللجن�ة الفرعي�ة، وذل�ك لض�امن تكامل اجله�ود التي تبذهل�ا هذه اهليئ�ات، ومع أن 
الربوتوك�ول ال ينص رصاح�ة إال عىل االتصاالت املبارشة بني اآلليات الوقائية الوطنية املحددة 
واللجن�ة الفرعي�ة، فمن املرجح مع ذلك أن ي�ؤدى إىل إضفاء قدر أكرب من الفعالية عىل أنش�طة 

هيئات حملية أخرى، إذا قامت األخرية بدورها بتقديم معلومات، وتقارير إىل اللجنة الفرعية. 

ويمكن � أيضًا � أن ترسل املعلومات والتقارير الواردة من اهليئات الزائرة املحلية إىل اهليئات 
التابعة لألمم املتحدة ذات الصلة، عالوة عىل آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية، وهي:)1(

1- هيئات األمم املتحدة، وتشمل :  

أ �  اإلجراءات اخلاصة طبقًا للجنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة.

ب �  املقرر اخلاص املعني بالتعذيب. 

ج  �  املقرر اخلاص املعني باستقالل القضاء. 

د �  املقرر اخلاص بشأن حاالت اإلعدام غري القضائية. 

  ه� � املمثل اخلاص للمدافعني عن حقوق اإلنسان. 

   و  � جمموعة العمل حول االحتجاز التعسفي. 

2- هيئات معاهدات األمم املتحدة، وتشمل: 

أ �  جلنة حقوق اإلنسان . 

ب �  جلنة مناهضة التعذيب. 

ج �  جلنة حقوق الطفل. 

د �  جلنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة. 
 ) 1( مجعي�ة الوقاي�ة من التعذي�ب، مراقبة أماكن االحتجاز: دليل عميل، ص35 وم�ا بعدها ، موجود عىل اإلنرتنت 
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ه�� � هيئ�ات موضوعية أخرى تعتمد عىل قضية معينة منها عىل س�بيل املث�ال: اللجنة املعنية 

بالقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي. 

3 � وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، وتشمل :   

أ �  مفوض األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني ) السيام برامج محاية الالجئني والنازحني 
داخليًا(. 

ب �  برنامج األمم املتحدة اإلنامئي )باألخص برامج اإلصالح القضائي(. 

ج �  اليونيس�يف )منظم�ة األم�م املتح�دة للطفول�ة( باألخص النس�اء واألطف�ال يف برامج 
االحتجاز. 

4 � املنظامت اإلقليمية، وتشمل : 

أ �  يف األمريكتني: اللجنة األمريكية بشأن حقوق اإلنسان. 

ب �  يف أفريقي�ا: اللجن�ة األفريقية بش�أن حقوق اإلنس�ان، والش�عوب) وباألخص مقرها 
املعنى بالسجون، وأوضاع االحتجاز يف أفريقيا( . 

ج �  يف أوروب�ا: جمل�س أوروبا) الس�يام اللجنة األوروبي�ة ملنع التعذي�ب(، ومكتب منظمة 
األمن والتعاون يف أوروبا للمؤسسات الديمقراطية، وحقوق اإلنسان.  

ثالثًا:  التنسيق بني اهليئات الدولية 

تلت�زم هيئ�ات الزي�ارة الدولية أحيان�ًا بقواعد الرسية الصارم�ة التي قد حتد م�ن إمكانيات 
التنسيق، ولكن ينبغي عليها مع ذلك التشاور. 

وق�د ورد ن�ص يف » الربوتوكول االختياري« يتعلق بالتنس�يق بني اللجن�ة الفرعية، وآليات 
الزيارة اإلقليمية، والتي تش�جعها عىل: » التشاور والتعاون بغرض تفادى االزدواج«، والتعزيز 

الفعال ألهداف الربوتوكول)1(. 

)1( املادة )31( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .
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وقدمت » اللجنة األوروبية ملنع التعذيب« اقرتاحًا للدول األطراف يف كل من »الربوتوكول 
االختياري«، واألعضاء يف » اللجنة األوروبية ملنع التعذيب«، فأوصت باملوافقة عىل أن : ترسل 
تقاري�ر الزيارات التي تعدها » اللجنة األوروبية ملنع التعذيب«، فيام يتعلق بالدول املنظمة إليها، 
وردود ال�دول عليه�ا بش�كل تلقائي إىل اللجنة الفرعية عىل أس�اس من الرسي�ة، وهبذه الطريقة 
يمكن إجراء املشاورات يف ضوء كل احلقائق ذات الصلة« )1(، وإذا أعلنت التقارير عىل املأل كام 
ه�ي احل�ال يف تقارير الدول اخلاص�ة باللجنة األمريكية حلقوق اإلنس�ان، واملقرر اخلاص املعنى 
بالس�جون وأوضاع االحتجاز يف أفريقيا تكون املش�اورات، والتعاون م�ع اللجنة الفرعية أيرس 

من غريها.

ويوض�ح » الربوتوكول االختياري« أن: » أح�كام الربوتوكول لن تؤثر يف التزامات الدول 
األط�راف يف اتفاقي�ات جني�ف األربع وال ع�ىل الفرصة املتاح�ة ألية دولة طرف تس�مح للجنة 
الصلي�ب األمح�ر الدولية بزي�ارة أماكن االحتج�از يف احلاالت التي ال يغطيها القانون اإلنس�اين 
ال�دويل«)2(، وع�ىل اللجن�ة الفرعية املس�تقبلية، واللجنة الدولي�ة للصليب األمحر أن جيدا س�باًل 
إلقام�ة االتص�االت، كام ه�و معمول به بالفع�ل يف أوروبا ب�ني كل من » اللجن�ة األوروبية ملنع 

التعذيب«، و »اللجنة الدولية للصليب األمحر« )3(.

)1( التقرير العام رقم )13( بش�أن أنش�طة اللجنة األوروبية ملنع التعذيب، والذي يغطي الفرتة من 1 يناير/ كانون 
22,cpt/lnf(2003)35 ،ثاين 2002م إىل 31 من يوليو2002م

 )2( املادة)32( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .

 )3( املادة)31( من بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب .
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الفصل الثامن
اخلالصة والنتائج والتوصيات

8 . 1  اخلالصة 

احتوت هذه الدراسة عىل ثامنية فصول باإلضافة إيل املراجع، وهي عىل النحو التايل:

تناول الفصل األول كمدخل للدراس�ة مش�كلة الدراسة وأمهيتها، وأهدافها، والتساؤالت 
التي جتيب عنها، وأهم املفاهيم واملصطلحات التي استخدمها الباحث يف دراسته، باإلضافة إىل 

الدراسات السابقة التي رجعها إليها الباحث. 

وتناول الباحث يف الفصل الثاين نظرة يف ممارس�ات وس�ائر املعامالت املحظورة، واش�تمل 
ع�ىل أربعة مباحث وهي:  املبح�ث األول: مفهوم جريمة التعذيب، والث�اين: اجلذور التارخيية، 

والثالث: البعد الزمني للتعذيب، ودوافع التعذيب، والرابع: نطاق ممارسة التعذيب . 

وعرض الباحث يف الفصل الثالث املصادر القانونية حلظر التعذيب، وأشتمل أربعة مباحث 
وه�ي:  املبح�ث األول : مصادر حظر التعذيب يف الرشيعة اإلس�المية، واملبحث الثاين: مصادر 
حظ�ر التعذي�ب يف القان�ون ال�دويل، واملبحث الثال�ث: مصادر حظ�ر التعذي�ب يف االتفاقيات 

اإلقليمية، واملبحث الرابع: مصادر حظر التعذيب يف الدساتري والترشيعات الوطنية 

أم�ا يف الفص�ل الراب�ع فتن�اول آليات مقاوم�ة حظر التعذيب وس�ائر املعام�الت املحظورة 
واش�تمل عىل ثالثة مباح�ث: املبحث األول: آليات املقاومة عىل مس�توى الرشيعة اإلس�المية، 

والثاين: آليات املقاومة عىل املستوى الدويل، والثالث: آليات املقاومة عىل املستوى اإلقليمي. 

ويف الفص�ل اخلام�س ع�رض الباحث جريم�ة التعذي�ب يف مواجهة التحدي�ات من ناحية 
عومل�ة التعذيب، والتعذيب والتواط�ؤ الطبي، واإلفالت من العق�اب، والتعذيب يف املعتقالت 

والسجون.

تال ذلك يف الفصل السادس: تقييم اجلهود الدولية يف جمال حظر التعذيب، وفيه ستة مباحث 
وه�ي: األول: تقيي�م نصوص حظر التعذيب يف القانون الدويل حلقوق اإلنس�ان، والثاين: تقييم 
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نص�وص االتفاقيات الواردة يف القانون الدويل اإلنس�اين ، والثال�ث: تقييم نصوص االتفاقيات 
اإلقليمي�ة، والراب�ع : تقيي�م نص�وص الترشيع�ات الوطنية، واخلام�س: تقييم تقاري�ر املنظامت 

واهليئات الدولية غري احلكومية، وأخريًا السادس: الواقع العميل حلظر التعذيب. 

وتناول الباحث يف الفصل السابع: سبل الوقاية من التعذيب وقسم إىل ثالثة مباحث: فعرض 
يف املبح�ث األول: الضامن�ات الوقائية والعالجية طبق�ًا التفاقية مناهضة التعذي�ب، ويف املبحث 
الث�اين: اآللي�ات الوقائية الدولية والوطني�ة طبقًا للربتوكول االختياري امللح�ق باالتفاقية الدولية 

ملناهضة التعذيب، ويف املبحث الثالث: الزيارات والتنسيق إبان الزيارات الدولية والوطنية .

ويف الفصل الثامن من هذه الدراس�ة قام الباحث بتلخيص الدراسة، وعرض أهم نتائجها، 
واقرتح أبرز توصياهتا.

8 . 2  النتائج  

وبعد هذه الرحلة يف رحاب هذه الدراس�ة التي تعلقت بقضية التعذيب من جوانب عديدة 
أود أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها: 

1 �  نس�تنتج أن تعري�ف التعذي�ب يف االتفاقي�ة الدولي�ة كان أش�مل يف تغطية جان�ب التعذيب 
واملعامالت املحظورة، كام تبني أن هناك ضوابط ومعايري متيز بني التعذيب وغريه من صنوف 
املعاملة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة، ومنها درجة املعان�اة، أو تعمد ارتكاب اجلريمة 

إىل غري ذلك . 

2 �  عدم اتساق تعريف التعذيب يف الدساتري الوطنية مع التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب. 

3 �  تتألف عملية التعذيب من عدة عنارص، فهي ال تقوم عىل فاعل مبارش فقط، فهناك من يصدر 
األوامر بذلك، وهناك أنظمة تتبنى سياسة التعذيب واألهداف من التعذيب متنوعة وخمتلفة. 

4 �  ظاهرة التعذيب ال تقف عند حدود دولة معينة، بل هي ظاهرة عاملية يف القديم، ويف احلديث، 
يف الدول الفقرية، أو الغنية عىل الس�واء، وطبقت بحق كبار القوم وضعفائهم حس�ب أهواء 

السلطة السياسية. 
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5 �  رغ�م اإلنجاز الكبري يف جمال صياغة االتفاقي�ات واملواثيق الدولية املناهضة للتعذيب، نجد 
حتاياًل كبريًا عىل تلك النصوص، حتى من الدول التي نصبت نفسها راعية حلقوق اإلنسان. 

6 �  بالنس�بة للمص�ادر القانوني�ة حلظ�ر التعذيب تتمثل يف مص�ادر قانونية أولي�ة منها: العرف، 
واملبادئ املتخذة يف القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وميثاق وإعالنات 
األم�م املتحدة، وغري ذل�ك، ومصادر قانونية مس�اعدة مثل: العهد ال�دويل للحقوق املدنية 
والسياس�ية، واالتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنرصي واملعاقبة عليها، وغري ذلك، 
ومص�در قانوين رئيس يتجىل يف اتفاقية مناهضة التعذيب ، والربوتوكول االختياري امللحق 
باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب، وباإلضافة إىل مصادر قانونية حلظر التعذيب يف القانون 
الدويل اإلنساين مثل: اتفاقيات جنيف األربع، ، ومواثيق املحاكم اجلنائية الدولية، أو احلظر 

املنصوص عليه يف االتفاقيات اإلقليمية يف أوروبا، وأمريكا، وإفريقيا.

7 �  اتض�ح م�ن خ�الل هذه الدراس�ة أن الرشيعة اإلس�المية هل�ا قصب الس�بق يف جمال حقوق 
اإلنسان، وهي كفيلة بحفظ كرامة اإلنسان، وإعطائه حقه لو طبقت ونفذت أحكامها. 

8 �  وج�ود ترشيع�ات وأعراف دولية ضخمة، ولكن يوج�د تباين كبري يف الترشيعات، وقوانني 
العقوبات، واجلزاءات الوطنية. 

9 �  ال يوجد عقوبة مغلظة رادعة كافية للحيلولة دون استمرار ظاهرة التعذيب. 

10�  منهجية التعذيب يف العرص احلديث سواء يف اهلدف منه، أو يف أشكال التعذيب اجلسدي، 
أو املعنوي، والتي مل تكن يف العصور املاضية، باإلضافة إىل تفشيه بصورة ملموسة.

11 � رصد الواقع مسامهة األطباء يف التعذيب سواء كانت مسامهة إجيابية أو سلبية. 

12 �  يعد اإلفالت من العقوبة من أهم العوائق يف اجتثاث ظاهرة التعذيب.

13 �  سياسة الواليات املتحدة األمريكية، سياسة التفاف حول احلظر املطلق للتعذيب، وصنوف 
املعامالت القاس�ية األخرى، واتضح ذلك من خالل الس�جون الرسية، وإنش�اء معتقالت 

خارج الواليات املتحدة األمريكية. 
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14 �  تساهم املنظامت واهليئات الدولية غري احلكومية حيال مناهضة التعذيب، من خالل تعبئة 
الرأي العام، وزيادة الضغط عىل الدول ملقاومة التعذيب، وذلك بطرق عديدة. 

15 �  اجتمعت عدة أمور س�امهت يف زيادة ممارس�ات التعذيب عىل مستوى العامل، سواء كانت 
ه�ذه املامرس�ات مربرة أو غ�ري مربرة، ومنه�ا ظاهرة اإلره�اب الدويل، وتأخ�ر التحقيق يف 
القضايا، وتغييب اإلحصائيات عن ظاهرة التعذيب، والقصور يف معاجلة الظاهرة عىل مجيع 

املستويات. 

8 . 3 التوصيات  

ويف هناي�ة هذه الدراس�ة ن�رى جهودًا مبذول�ة عىل املس�تويات الدولية، ولكن نش�عر بعدم 
كفايتها جلمح طغيان التعذيب. 

لذا يف هذه السطور أقدم بعض التوصيات باختاذ التدابري التالية للتصدي حلاالت التعذيب، 
وذلك بتبني جمموعة من السياسات يف عدة اجتاهات. 

واجبات عىل السلطات الوطنية : 

1 �  أمهي�ة البدء بتوافق الترشيعات اجلنائية الوطنية مع املعايري الدولية واإلقليمية، وتفعيلها عىل 
املستوى الوطني. 

2 �  ضامن أن تدرج جريمة التعذيب يف الدس�اتري والترشيعات الوطنية عىل نحو يش�كل امتثااًل 
كاماًل للتعريف املنصوص عليه يف املادة األوىل من االتفاقية الدولية املناهضة للتعذيب. 

3 �  توجيه املزيد من االهتامم باإلصالح السيايس، والديمقراطية باعتباره ضامنة أساسية للحقوق 
واحلريات. 

4 �  قي�ام احلكومات بالتصديق ع�ىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والذي 
يس�مح خلرباء دوليني مستقلني تابعني لألمم املتحدة، باإلضافة إىل اآلليات الوقائية الوطنية 
بإج�راء زيارات دورية ألماكن االحتجاز الواقعة ع�ىل أرايض الدولة العضو، بغرض تقييم 

ظروف االحتجاز، وتقديم التوصيات من أجل حتسينها.    
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5 �  دراس�ة مدى فائدة التصديق عىل اتفاقية روما لعام 1988م اخلاصة بإنشاء املحكمة اجلنائية 
الدولية، والتي دخلت حيز النفاذ يف يوليو 2002م. 

6 �  الب�دء بالعم�ل عىل تغيري كامل للبني�ة القانونية، والترشيعية التي تس�بغ احلامية عىل القائمني 
بالتعذيب يف بعض القوانني الدولية.. 

7 �  ض�امن أن يكون اجلرب، والتعويض، ورد االعتب�ار أمورًا مكفولة عمليًا لضحايا التعذيب يف 
كافة القوانني الدولية.

8 �  العمل من أجل سد الفجوة بني القوانني الوطنية، ومستوى تطبيقها عىل أرض الواقع. 
9 �  فت�ح املجال أمام منظامت املجتمع املدين لتفتيش الس�جون، وأقس�ام الرشطة، ومجيع أماكن 

االحتجاز.
10 �  رضورة االس�تفادة م�ن جت�ارب وخ�ربات الدول املهتم�ة بمناهضة التعذيب، واملس�امهة 
يف احل�د من�ه بوضع خطة وإس�رتاتيجية وطنية وقائي�ة ملناهضة التعذيب، معتم�دة عىل بنود 
وم�واد الربوتوكول االختي�اري التفاقية مناهضة التعذيب، وعرضه�ا عىل اخلرباء الدوليني 
املختص�ني هب�ذا الصدد؛ ليت�م تطويرها وتعميمها ع�ىل دول أخرى يف حال طلب املس�اعدة 

التقنية الشاملة، ولتجاوز صعوبات التطبيق العميل. 
11 � تبني سياس�ات مناهضة للتعذيب بالتصدي ملكافحة اإلفالت من العقاب باالستجابة عىل 
وج�ه الرسع�ة ملزاعم التعذي�ب، ورسعة التحقي�ق واملقاضاة، وإنزال العق�اب عىل مرتكبيه 

بشكل عاجل. 
12 �  حتلي�ل القوانني واملامرس�ات احلالية هبدف معرفة العوائ�ق القانونية التي حتول دون إجراء 
حتقيق�ات فّعال�ة مثل قوانني العف�و، أو اإلج�راءات لتحقيقات ومقاض�اة رسيعة خصوصا 
تلك التي تعزز حقوق الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية، وإصدار قوانني تس�عي ملعاجلة تلك 

العوائق وصواًل لألهداف املنشودة.
13 �  تعي�ني أس�باب التأخ�ري يف االس�تجابة ملزاعم التعذي�ب يف التحقيق، واملقاض�اة يف قضايا 
التعذي�ب، والعمل عىل إجراء تغيريات يف البنية املؤسس�ية ويف ق�درة اهليئات املكلفة بتطبيق 

مناهضة التعذيب.
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14 �  انتهاج سياسة واضحة املعامل ملناهضة التعذيب بتشجيع احلكومات عىل التزامها بمناهضة 
التعذي�ب، ورضوب املعامل�ة، أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهين�ة، وفوق ذلك 
تش�جيع احلكومة عىل تنمية حوار عام هبدف تبني، وتطبيق سياس�ة ش�املة وواسعة النطاق 

ملناهضة التعذيب، واألشكال األخرى من سوء املعاملة . 
15 � تبني إجراءات س�هلة وميرسة يف إجراءات الش�كاوي، وجيب أن يكون احلق يف الش�كوى 
من التعذيب، أو املعاملة القاس�ية، أو الالإنسانية، أو املهينة حقًا مكفواًل عىل نحو واضح يف 
القان�ون، وجيب ع�ىل احلكومات أن تقوم بمراجعة لكل عمليات الش�كاوى املتاحة، هبدف 
تبسيط، وتنظيم إجراءات الشكاوى، وتكون سهلة الفهم واإلتباع، ومتاحة للضحايا، ومن 

هم عىل اتصال هبم، ويمكنهم من الوصول للمحاكم بسهولة. 
16 �  االلت�زام برص�د حج�م كاٍف من األم�وال يف امليزانيات الس�نوية ختصص لإلنف�اذ الفّعال 

لإلجراءات آنفة الذكر. 

اإلصالحات املؤسسية واإلجرائية:
جي�ب أن تك�ون هيئات التحقيق، واملقاضاة مس�تقلة بش�كل كاٍف، وأن تتوف�ر هلا القدرات 
األساسية، وأن تزود بالسلطات الرضورية، وأن ختضع للرقابة املالئمة، ويتطلب هلذه املؤسسات 

أمور أساسية، وهي أن تكون :
1 �  توفري املوارد الالزمة ملساندة هيئات التحقيق واجلهات املختصة ذات العالقة. 

2 �  القدرة والكفاءة : جيب أن يتلقي املحققون تدريبا يف الكيفية التي يتخذون هبا خطوات التحقيق 
املطلوبة بمهارة، يف الوقت املناسب دون اللجوء إىل وسائل غري قانونية، خصوصا اللجوء ألي 

شكل من أشكال سوء املعاملة؛ وألجل هذا اهلدف جيب تعيني حمققني خصوصيني )1(. 
3 � اإلج�راءات والرقابة: جيب أن تؤس�س هيئ�ة التحقيق آليات داخلها تكف�ل إجراء حتقيقات 

عاجلة، وفعالة يف التعذيب ، وينسجم مع املعايري الوطنية والدولية)2(. 

)1( دليل حول التحقيق والتوثيق الفعال يف التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، 
أو املهين�ة، ق�دم للمفوض الس�امي لألمم املتحدة حلقوق اإلنس�ان ، 1999/8/9م. ينظ�ر: أيضًا جوتيرببرز ، 

سولر ضد كولومبيا ، الفقرة 110 .  
 )2( ريدرس ، أخذ شكاوى التعذيب بجدية ، ص40 وما بعدها.   
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إصالحات قضائية: 

1 �  إجراء حتقيقات قضائية مستقلة، ونزهية عىل وجه الرسعة، كلام وجدت أسبابًا معقولة تدعو 
ب�أن فع�ل التعذيب، قد وقع ض�د أحد املواطنني عم�اًل باملادة)31( ، و)51( م�ن االتفاقية 

الدولية ملناهضة التعذيب. 

2 �  تكليف القضاء باإلرشاف عىل تفعيل اإلجراءات الوقائية داخل مراكز االحتجاز،ويتمثل يف: 

�  وضع حد لعزل املحتجزين، وعزهلم عن االتصال بالعامل اخلارجي . 

�  الكشف الطبي قبل دخوهلم، وأثناء تواجدهم بمراكز االحتجاز، وبعد مغادرهتم. 

� السامح للمتهم باالستعانة بمحاٍم أثناء استجوابه . 

3 �  إخضاع مقار االحتجاز، والسجون إىل إرشاف قضائي.

 4 �  ع�رض املواطن�ني يف حماكامهت�م عىل القض�اء املختص، وإلغ�اء املحاكم االس�تثنائية بجميع 

أشكاهلا.     

اإلجراءات القضائية بام يف ذلك تعزيز األحكام باملطالبات: 

1 �  االلت�زام بتزوي�د ضحاي�ا التعذيب بف�رص وصول فعال�ة للعدالة، وجرب ال�رضر، تتضمن 
الفصل يف الدعاوى يف الوقت املناسب، مع التعزيز ألي أحكام تتعلق بالقضية املنظورة. 

2 �  حتليل القوانني واملامرس�ات احلالية هبدف تعيني العوائق القانونية أمام الفصل يف الدعاوى، 
مث�ل الصلة بني نتائ�ج القضايا اجلنائية، ونتائج القضايا املدنية، واإلجراءات لترسيع الفصل 

يف الدعاوى يف قضايا التعذيب مثل التدابري الرسيعة. 

3 �  حتلي�ل القوانني واملامرس�ات املوجودة هبدف تعيني العوائق القانوني�ة التي حتول دون تعزيز 
األحكام يف الوقت املناسب. 

4 �  تعي�ني أس�باب التأخري يف الفصل يف قضايا التعذي�ب، وتعزيزها الالحق، وتطبيق التغريات 
الرضورية، مثل تعزيز إدارة القضايا واملبادرات املضادة للفساد، وتوضيح املسئولية املتعلقة 

بإنفاذ أحكام املطالبات.  
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إصالحات ترشيعية :

1 �  اإلق�دام ع�ىل إحداث تغي�ريات ترشيعية، وإدارية لتقليص ح�االت التأخري إىل احلد األدنى 
يف املس�تقبل، وهذا ق�د يتضمن إزالة ترشيعات احلصانة، وقوانني التقادم ) القصرية بش�كل 
مف�رط(، باإلضاف�ة إىل إص�دار قواع�د واضحة وح�دود زمني�ة مالئم�ة ألداء التحقيقات، 
وتضم�ن قواع�د أداء التحقيق�ات -أيضًا- أش�كال انتصاف قضائية ألصحاب الش�كاوى 
الس�اعني وراء إج�راء حتقيقات يف حينها، وبش�كل رسي�ع، وتعتمد طبيع�ة التدابري اإلدارية 
املطلوبة عىل أس�باب التأخ�ري يف الدولة املعنية، لكنها قد تتضمن إصالحات مؤسس�ية مثل 

وضع تدابري عملية كالتدريب عىل مناهج التحقيق.

2 �   إلغ�اء أي ترشي�ع قد يؤدى إىل التأخري، أو ضعف التحقيق�ات، مثل النصوص التي حتتوي 
عىل النصوص أو اإلفالت من العقاب. 

3 �  أمهية جعل اإلطار القانوين متامشيًا مع املعايري الدولية. بحيث يتم حظر التعذيب واملعاملة، 
أو العقوبة القاس�ية، أو الالإنس�انية، أو املهينة بنص القانون، وجي�ب أن يعترب جريمة جنائية 
طبق�ًا للتعري�ف الذي وضحت�ه املادة األوىل م�ن اتفاقية مناهضة التعذي�ب، وجيب أن يؤكد 
اإلط�ار القانوين بأن الش�كاوى، والتحقيق�ات، وأي حماكمة وعقوبة تبع�ًا لذلك عىل اجلناة 

تأخذ يف اعتبارها الطبيعة جلريمة التعذيب، وأثرها السلبي عىل الضحايا وأرسهم .    

4 �  تعدي�ل قانون العقوبات، وقانون اإلجراءات اجلنائية يف الدس�اتري الداخلية للدول، لتكون 
أكثر رصامة جتاه التعذيب، وأقل تعقيدًا فيام يتعلق بإثبات اجلريمة. 

5 �  لع�ل اخلطوة األوىل يف تأس�يس ثقاف�ة منع التعذيب، تكمن يف إلغ�اء الترشيعات التي تتناىف 
م�ع قيم منع التعذيب، ورضورة تواف�ق الترشيعات مع نصوص االتفاقي�ة الدولية ملناهضة 

التعذيب. 

6 �  تغليظ العقوبة املقدرة جلريمة التعذيب س�واء من حيث العقاب، أو من حيث مدة العقوبة، 
كإضافة العزل والتشهري، واختاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي جرائم التعذيب الذين تثبت 

إدانتهم، بام يف ذلك إبعادهم عن التعامل مع اجلمهور بشكل مبارش. 
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7 �  اعتب�ار تواج�د أدوات التعذي�ب داخل األقس�ام إخالال بواجبات الوظيف�ة، ورشفها األمر 
الذي يتطلب توقيع اجلزاءات التأديبية عىل مستخدميها. 

8 �  جي�ب أن ي�زود ضحايا التعذيب، والش�هود ضد التحرش�ات، وس�وء املعامل�ة، وذلك عن 
طريق برامج محاية فعالة، وتستند هذه الربامج إىل ترشيعات ذات طابع مؤسيس، ودعم هذه 

اإلجراءات بترشيع جتريم التحرش بالضحية أو ختويفها أو رشوهتا.  

التحقيقات الفاعلة يف قضايا التعذيب: 

1 �  يف ح�ال وق�وع مزاع�م للتعذي�ب يعمل فحص طبي عاجل؛ للكش�ف عن اآلثار اجلس�دية 
والنفس�ية للتعذيب، ومعاينة مرسح اجلريمة، ومراجعة س�جالت م�كان االعتقال، ويكون 

هناك ختويل بفحص اجلثة، عن طريق الطبيب الرشعي املستقل يف حالة الوفاة. 

2 �  رسعة التحرك فور تلقي أي بالغ، أو ش�كوى بش�أن التعذيب، واالنتقال العاجل إىل مكان 
الضحية، وإجراء املعاينات الالزمة، والتحقيق املتكامل، وبكل دقة وعىل الوجه الذي يؤدى 

إىل حتقيق العدالة، وأن جيرى عام يرتتب عىل ذلك اإلعالن عنه يف وسائل اإلعالم. 

3 �  إنشاء خط ساخن يف مجيع مقار اجلهات املختصة لتلقي الشكاوى، والتحقيق فيها.  

4 �  متكني املحامني بمقابلة موكليهم، والتحدث بحرية يف أماكن االحتجاز والسجون. 

5 �  إنش�اء آلي�ة حتقيق دائمة مس�تقلة تش�مل قض�اة، وحمامني، وأطب�اء تقوم بفح�ص ادعاءات 
التعذيب التي حتدث يف أقس�ام، ومركز الرشطة املس�ئولني عنه�ا للمحاكمة، وعىل أن ختول 
الس�لطات الالزم�ة لدخول مجيع مراك�ز االحتجاز، والوص�ول إىل املعلوم�ات، والبيانات 
الت�ي حتتاجه�ا، وإىل كل األش�خاص الذين ترغب يف االس�تامع إليه�م، وأال ينحرص دورها 
يف املس�ائل الثانوية، بل يمتد إىل اإلحاطة باألبعاد السياسية، واالجتامعية، والنفسية لظاهرة 

العنف داخل أقسام الرشطة، وتقديم احللول الالزمة لوقف هذه الظاهرة. 

6 �  عدم إعاقة املنظامت الدولية ومنظامت املجتمع املدين حيال حتقيق أهدافها ويتجيل يف: 

�  السامح بزيارة السجون، وغريها من مراكز االحتجاز بال عوائق . 
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�  السامح باحلوار مع املعتقلني. 

�  السامح بتقديم معلومات، أو توصيات تساعد يف تطوير تلك املراكز. 

�  التعاون مع اآلليات الوقائية الوطنية. 

�  إص�دار نرشات دورية عن حاالت التعذيب، والقائمني هبا، واإلجراءات املتخذة بش�أهنا 
من جانب آخر، ورضورة حتليل األحكام الصادرة يف قضايا التعذيب التي تبنتها املنظامت 
املدني�ة س�واء التي فيها إدانة للمس�ؤولني م�ن التعذيب، من أجل تطوي�ر منهجية العمل، 

وتدارك األخطاء التي وقعت فيها.  

واجبات مهنية طبية : 
1 �  توفري ما يكفل أفضل اخلدمة الصحية للسجناء عىل نفس املستوى املتاح لغريهم من املواطنني. 

2 �  عدم القيام بأعامل إجيابية، أو سلبية تشكل مشاركة يف التعذيب، وغريه من سائر املعامالت 
املحظورة.

3 �  عدم استخدام املعارف الطبية للمساعدة يف استجواب السجناء، أو املحتجزين بطريقة ترض 
بالصحة البدنية أو العقلية هلم. 

4 �  عدم املشاركة يف تقييد حركة السجني، أو املحتجز إال إذا كان رضوريًا حلامية صحته البدنية 
أو العقلية .

5 �  إع�داد دورات تدريبي�ة مهني�ة ألطباء مصلحة الطب الرشعي، تس�اعدهم يف إظهار مالمح 
التعذيب يف احلاالت التي ترد إليهم من النيابة للعامة.  

تفعيل التدابري التثقيفية واإلعالمية: 
1 �  تكثي�ف اجله�ود الرامي�ة بتعميق اإليامن بقضية حقوق اإلنس�ان األساس�ية، وتدريس ذلك 
يف ش�تي مراح�ل الرتبية والتعليم، الس�يام كليات القان�ون، والرشطة، والط�ب، والقضاء ، 
وختصي�ص مقرر يعالج ثقاف�ة حقوق اإلنس�ان، ومكوناهتا، وأمهيته�ا يف التطوير املجتمعي 
الشامل من ناحية، ويف التعاون بني األمم، والشعوب وتعزيز االجتاه السلمي يف التعامالت 

الدولية من ناحية أخرى. 
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2 �  إيقاظ الوعي لدى القائمني عىل إنفاذ القوانني ابتداء من رأس اهلرم الس�يايس مرورًا برجال 
القض�اء، واألجه�زة التنفيذية )ضباط رشط�ة وحتقيق- رجال الضب�ط- األطباء- العاملني 
بالس�جون( ، وحف�ز مه�م املواطنني، ومش�اركة املنظ�امت الدولية غري احلكومي�ة ومنظامت 

املجتمع املدين ملواجهة جريمة التعذيب . 

3 �  ينبغي القيام بربامج تدريبية، ومحالت توعية منهجية بشأن مبادئ اتفاقية مناهضة التعذيب، 
تستهدف عامة مجهور، وأفراد األمن، والعاملني يف املهن القانونية والقضاء. 

4 �  نرش وإتاحة تقارير جلان حقوق اإلنسان للتمكن من االطالع عىل أعامهلا يف مكافحة هذه الظاهرة.  

5 �  تكثي�ف ال�دورات التدريبي�ة، والتثقيفي�ة لضباط، وأف�راد الرشطة، والس�جون حول كيفية 
التعامل مع املحتجزين داخل مقار االحتجاز. 

6 �  عىل اجلمعيات واهليئات، واملنظامت، واملؤسس�ات العاملة يف حقوق اإلنس�ان إنش�اء قس�م 
خ�اص يت�ويل اإلرشاف ع�ىل جرائم التعذي�ب، ومتابع�ة ما يرد بش�أهنا، وتبص�ري الضحايا 

بحقوقهم وخالفه. 

7 �  تكلي�ف جلن�ة عىل مس�توى عاٍل م�ن وزارة الداخلي�ة، ووزارة العدل، وأس�اتذة اجلامعات 
ملعرف�ة مدى االتس�اق ب�ني االتفاقيات الدولي�ة، والتنفي�ذ الوطني هلا، وذلك بع�د زيارات 
لبعض الس�جون وأقسام الرشطة، واملؤسس�ات العقابية، ومؤسس�ات الرعاية االجتامعية، 
ومستش�فيات الط�ب النفيس لتأهيل ضحايا التعذي�ب للتأكد من التزام ال�وزارات بمراعاة 

حقوق اإلنسان، وعدم وجود جتاوزات بحق املواطنني. 

8 �  تنظيم محلة عاملية تتفرع منها محالت وطنية؛ ملحاربة اس�تمرار اس�ترشاء ظاهرة اإلفالت من 
العقاب التي تعد عائقًا يف طريق العمل من أجل القضاء عىل التعذيب، ومطالبة الدول التي 
اعتم�دت قوانني، وإجراءات للعفو عن القائمني بالتعذيب بالرتاجع عنها، فمن الرضوري 
حماكم�ة املس�ئولني يف س�لطات، وأجه�زة األم�ن، ع�ن تعذيب الع�دد الكبري م�ن الضحايا 
األبري�اء، واإلع�الن عن أس�امء مجيع الضحاي�ا، واملترضرين من ممارس�ات ه�ذه األجهزة، 
وإع�ادة االعتب�ار إليه�م، والتعويض هلم، وتطوي�ر عملية الدعم والتأهيل هل�م هبدف إعادة 

دجمهم ثانية يف جمتمعاهتم.
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9 �  وضع خطط إعالمية دولية تشجع، وحتث املواطنني عىل اإلبالغ عن وقائع التعذيب، وسوء 
املعاملة، ووضع اإلس�رتاتيجية التنفيذية التعريفية بحق�وق املواطنني الضحايا، ودور رجل 

الرشطة للمسامهة يف تغيري الثقافة املجتمعية التي تبيح تعذيب مرتكبي اجلرائم.

10 �  رضورة جتس�ري العالق�ة ب�ني اإلع�الم، ومنظامت املجتم�ع املدين بكافة جماالت�ه احلقوقية، 
واحل�رص ع�ىل تب�ادل املعلومات ب�ني الفريقني يف ه�ذا املج�ال املتعلق بانته�اكات احلقوق 
النوعية عمومًا، مع رضورة إتاحة الفرصة للمصادر من الناش�طني يف جمال حقوق اإلنسان، 

حتى يشارك املجتمع املدين يف اإلعالم بكافة آلياته وفعالياته. 

11 �  إلغ�اء أي�ة قيود ع�ىل حرية النرش، واإلع�الم بكافة ص�وره يف قضايا التعذي�ب، باعتبارها 

جرائم يف حق املجتمع كله، ومن حق الرأي العام متابعتها والتعرف عىل املسئولني عنها.  

صياغة أدلة توجيهية : 
من املناسب إعداد أدلة توجيهية للعاملني يف الرشطة، والسجون لتنمية وتطوير ثقافة حقوق 
اإلنس�ان من جانب، وما هو مناط هبم من أعامل بصورة منظمة بعيدًا عن االرجتالية والعش�وائية 

يف املجال العميل من جانب آخر. ومن العناوين املقرتحة ما ييل: 

1 �  املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ألجل مسؤويل السجون . 

2 �  دليل إرشادي للعاملني يف مراكز الرشطة.

3 �  إعداد دورات تدريبية مهنية ألطباء- الطب ارشعي- تس�اعدهم يف إظهار مالمح التعذيب 

يف احلاالت التي ترد إليهم من النيابة العامة. 

4 �  أمهية إقامة ورش العمل التدريبية، ومن تلك الورش املناسبة :  

�  تدريب عن اآلثار النفسية والعضوية الناجتة عن التعذيب. 

�  كيفية توثيق قضايا التعذيب دوليًا ووطنيًا . 

�  التأهيل النفيس لضحايا العنف . 

�  تنظيم ورش عمل حول الربوتوكول االختياري يف البلدان العربية، واالنخراط يف احلملة 

العاملية للتصديق عليه وإنفاذه.
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�  توعية املواطنني بحقوقهم القانونية عند القبض عليهم، وحدود السلطات املمنوحة ملمثيل 
السلطة التنفيذية ومداها . 

�  التوعية باآلثار الس�لبية جلريمة التعذيب، واس�تعامل القسوة عىل املستقبل املهني ملرتكبيها 
وعىل أرسهم. 

�  التوعي�ة بم�واد القان�ون التي متن�ع املوظفني العمومي�ني من إطاعة رؤس�ائهم، فيام خيالف 
القانون والعقوبات عىل ذلك.  

�  توعية املجتمع باآلثار السلبية للعنف عىل عالقات املواطنني داخل املجتمع . 

�  تقديم املس�اعدة القانونية لضحايا جريمة التعذيب، واستعامل القسوة سواء لضامن تقديم 
اجلناة إىل العدالة، أو احلصول عىل تعويض كاٍف ومناسب.  

�  تقديم املساعدة الطبية، وإعادة تأهيل ضحايا جريمة التعذيب، واستعامل القسوة. 

�  تشكيل جمموعات دعم، ومساندة لضحايا جريمة التعذيب، واستعامل القسوة. 

مواضيع بحثية مناسبة: 

1 �  دور القضاة واملدعني العموميني يف احلد من تعذيب املحتجزين واملشتبه هبم جنائيًا.

2 �  دور املنظامت واهليئات غري احلكومية يف محاية حقوق اإلنسان . 

3 �  احلق يف التعويضات، وإعادة التأهيل لضحايا املخالفات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وحرياته 

األساسية. 

4 � الكيفية املثيل ملبارشة إدعاءات التعذيب وفقًا للنظام الدويل حلامية حقوق اإلنسان. 

5 �  املحاكمة العادلة للمشتبه يف قيامهم بالتعذيب. 

6 �  الضامنات القضائية يف أحوال الطوارئ. 

7 � الثغرات يف نصوص النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.

8 �  التناقضات يف السياسة األمريكية إبان تناوهلا حلقوق اإلنسان.
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9 �   اإلشكاليات بني املحكمة اجلنائية الدولية، وجملس األمن الدويل . 

01 �  الصعوبات التي تواجه تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان. 

11 �  دور اإلعالم والتعليم يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان . 

21 � االنعكاسات السلبية للتعذيب، واستعامل القوة عىل نفسية الضحية، وأرسته وكيفية معاجلة 

آثارها . 

31 �  االنعكاسات النفسية للتعذيب عىل القائم بالتعذيب، وانعكاسات ذلك عىل أرسته.   

41 �  اآلثار االقتصادية النامجة عن ممارسات الدول للتعذيب. 

وهب�ذا الص�دد أويص بمضاعف�ة اهت�امم رشاح القانون ال�دويل وفقهائ�ه، وباحثي موضوع 
حقوق اإلنس�ان بام قدمته الرشيعة اإلس�المية من مزايا للبرش تدخل يف نطاق حقوق اإلنس�ان، 
الس�يام وأن موضوع حقوق اإلنس�ان يف اإلس�الم متجدد ، والتغيريات واملس�تجدات يف احلال 

واملآل تثبت سمو هذه احلقوق. 

مواضيع بحثية تقييمية: 

*ولعل من املناسب اآلن أن تتوىل كل دولة وضع إسرتاتيجية وطنية تسبقها خطة متكاملة يف 
جمال حقوق اإلنسان، يشارك يف إعدادها اجلهات احلكومية ذات العالقة، واهليئات واجلمعيات 
الوطنية حلقوق اإلنس�ان، ومنظامت املجتمع املدين، إس�هامًا يف ضامن تطبيق حقوق اإلنسان عىل 
أرض الواق�ع، وعىل ضوء اإلس�رتاتيجية يمك�ن تقييم مدى وفاء الدول�ة بالتزاماهتا جتاه حقوق 
اإلنس�ان، الس�يام وأن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب الذي بذلت من أجله 
اجله�ود الكث�رية من قبل اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة، واملنظامت الدولية غري احلكومة يش�كل 

حتواًل يف نظام الزيارات الدولية للدول. 

وأخ�ريا ف�إن ه�ذه التوصيات تواف�ق كافة األه�داف التي نص�ت عليها كاف�ة االتفاقيات، 
واملواثيق الدولية واجلهود التي قرر اإلس�الم محايتها بنصوص من القرآن والسنة النبوية وأفعال 

الصحابة، واألمل باٍق ألن تكون هذه التوصيات حمل التنفيذ. 
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املصادر واملراجع

أواًل: املصادر واملراجع العربية 

إبراهيم، حسني حممود )1981م(: الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي، القاهرة، مرص: 
دار النهضة العربية. 

إبراهي�م، عبدالس�تار، وآخرون )1993م(: العالج الس�لوكي للطفل ، الكويت : سلس�لة عامل 
املعرفة.

ابن األش�عث، س�ليامن )1999م(: س�نن أيب داود، )إرشاف ومراجعة : آل الش�يخ، صالح بن 
عبدالعزيز( ، ط1، الرياض، السعودية: دار السالم. 

أع�امل املؤمت�ر الثاين للجمعية املرصية للقانون اجلنائي، “ محاية حقوق اإلنس�ان يف مرص وفرنس�ا 
والواليات املتحدة األمريكية” ، اإلسكندرية، 9-12 أبريل 1988م . 

أع�امل الن�دوة املنعقدة يف دمش�ق م�ن 13-14 كانون األول 2003م، دمش�ق: اللجن�ة الدولية 
للصليب األمحر .

األلب�اين، حمم�د نارص الدين )1402ه�( صحي�ح اجلامع الصغري وزيادت�ه )الفتح الكبري( ط3، 
بريوت، لبنان، دمشق، سوريا: املكتب اإلسالمي. 

األلباين، حممد نارص الدين )1409ه�(: صحيح سنن أيب داود، )صحح أحاديثه: األلباين، حممد 
نارص، اخترص أحاديثه وعلق عليه وفهرسه: الشاويش، زهري(، ط1، نرش مكتب الرتبية 

العريب لدول اخلليج،  بريوت، لبنان: توزيع املكتب اإلسالمي .  

البخ�اري، أب�و عبداهلل ب�ن حممد بن إس�امعيل )1401ه��(: صحي�ح البخاري، حتقي�ق: البغا، 
مصطفى ديب، دمشق ، بريوت: دار القلم. 

الربعي، عزت الس�يد )1985م(: محاية حقوق اإلنس�ان يف ظل التنظيم الدويل اإلقليمي، د.ط، 
القاهرة، مرص: دار النهضة العربية.
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البزايع�ة، خال�د رمزي )1427ه�(: جرائ�م احلرب يف الفقه اإلس�المي والقانون الدويل، ط1، 
عامن، األردن: دار النفائس. 

بس�يوين ، حممود رشيف وآخرون)1988م( : حقوق اإلنس�ان، دراس�ات حول الوثائق العاملية 
واإلقليمية، ط1، بريوت ، لبنان: دار العلم للماليني. 

بس�يوين، حممود رشيف)1998م( التجري�م يف القانون اجلنائي الدويل ومحاية حقوق اإلنس�ان، 
ضمن بحوث جمموعة حقوق اإلنس�ان، دراس�ات ح�ول الوثائق العاملي�ة واإلقليمية ، 

املجلد الثاين. 

بك�ة، سوس�ن مت�ر خ�ان )2006م(: اجلرائ�م ضد اإلنس�انية يف ض�وء أحكام النظام األس�ايس 
للمحكمة اجلنائية الدولية،  ط1، بريوت، لبنان ، منشورات احللبي احلقوقية. 

بكتي�ه، ج�ان )1975م(: مب�ادئ القانون ال�دويل واإلنس�اين، اللجنة الدولي�ة للصليب األمحر، 
جنيف.

بكري، أمحد )1985م(: الضمري الديني وحقوق اإلنس�ان، تونس: سلسلة الدراسات اإلسالمية 
الصادرة عن مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتامعية.

ابن بلبان، عالء الدين عيل )1418ه�(: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، )حتقيق: األرنؤوط، 
شعيب( ، ط2، بريوت، لبنان: مؤسسة الرسالة. 

البوطي، حممد س�عيد )1405ه�(: عىل طريق العودة لإلس�الم » رسم ملنهاج وحل ملشكالته« ، 
ط4، دمشق ، سوريا: مؤسسة الرسالة للنرش والتوزيع. 

البيهق�ي، أمحد بن احلس�ني )1425ه�(: كتاب الس�نن الكربى، )ضبط متن�ه وقدم له:  علوش، 
عبدالسالم حممد( ، ط1،  الرياض، السعودية: مكتبة الرشد. 

التح�كاين، حمم�د احلبي�ب)د.ت(: النظرية العامة للقض�اء واإلثبات يف الرشيعة اإلس�المية مع 
مقارنات بالقانون الوضعي، د.ط، بغداد، العراق: طباعة ونرش دار الثقافة العامة. 

الرتمذي، حممد بن عيسى )1413ه�(: موسوعة السنة، الكتب الستة ورشوحها حتقيق: )عطوة، 
إبراهيم( ، ط2، تونس، دار سحنون.
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ابن تيمية ، أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم )د.ت( : التحفة العراقية يف األعامل القلبية ، ضمن 
جمموع الرسائل املنريية ، القاهرة ، مرص: إدارة الطباعة املنريية. 

ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )1423ه�(: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية ، )مجع وترتيب 
عبدالرمحن،  بن حممد ؛ وابنه حممد(، ط1، املغرب: مكتبة املعارف. 

ج�ان ويلل�ني باكري، نظ�ام العدال�ة الفلبيني ، اس�تقاللية ونزاه�ة القضاء وحقوق اإلنس�ان من 
1986م إىل 1997م، بلوم ، ليدن ، 1997م،

جرمايت، نذير )2005م(: العذاب والتعذيب ، ط1 ، دمشق ، سوريا: األهايل للطباعة والنرش.

أبو جريشة، عيل )1397ه�(: رشيعة اهلل حاكمة ال باحلدود ، د.ط ، القاهرة، مرص: مكتبة وهبة. 

اجلري�وي، حمم�د عب�داهلل )1417ه�(: الس�جن وموجبات�ه يف الرشيعة اإلس�المية مقارنًا بنظام 
السجن والتوقيف يف اململكة العربية السعودية، ط2، الرياض: نرش جامعة اإلمام حممد 

ابن سعود اإلسالمية.

اب�ن ج�زي، حممد بن أمح�د )1429ه��(: القوانني الفقهي�ة، )حتقي�ق: القياين، حمم�د؛  الصباغ،  
أمحد(، ط1، مرص: دار األندلس احلديثة كذلك نس�خة أخرى حمققة )حتقيق: الفضييل، 

عبدالكريم( )1420ه�(، ط1، بريوت، لبنان: املكتبة العرصية. 

مجعية الوقاية من التعذيب، إنشاء وحتديد اآلليات الوقائية الوطنية: الدليل، جنيف. 

اجلندي، حسني )1411ه�(: أصول اإلجراءات اجلزائية يف اإلسالم، جامعة صنعاء، اليمن. 

اجلن�زوري، عبد العظي�م )1992م(: مبادئ العالقات الدولية اإلس�المية، والعالقات الدولية 
املعارصة، ط1 ، أسيوط، مرص: مكتبة اآلالت احلديثة.

اجلوين، حس�ن: جريمة إبادة األجناس يف ضوء نظام املحكمة اجلنائية الدولية ، جامعة دمش�ق، 
كلية احلقوق، واللجنة الدولية للصليب األمحر، املحكمة اجلنائية الدولية: أعامل الندوة 

املنعقدة يف دمشق من 3-4 ترشين الثاين، 2001م.

اجلوه�ري، إس�امعيل بن مح�اد )1419ه�(: الصحاح، ط1، ب�ريوت، لبن�ان: دار إحياء الرتاث 
العريب.
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جوييل، س�عيد سامل )2003م(: املدخل لدراس�ة القانون الدويل اإلنساين، ط1، القاهرة، مرص: 
دار النهضة العربية.

اجلي�زة، عبداملنع�م عبدالعظي�م )1409ه�(: نظام القض�اء يف اململكة العربية الس�عودية، معهد 
اإلدارة العامة، إدارة البحوث.

جيف�ارد، كاميل)2000م( : دليل التبليغ عن التعذيب: كيفي�ة توثيق إدعاءات التعذيب، والرد 
عليها وفقًا للنظام الدويل حلامية حقوق اإلنسان، مركز حقوق اإلنسان ، جامعة إسيكس.

جيه. أتشن. بريغر؛ واتشن دانيليوس، اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب: دليل حول اتفاقية 
ملناهضة التعذيب أو غريه من املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة.

حافظ، زكي مجيل )1987(: احلامية القانونية حلقوق اإلنسان إقامة نظام للعدالة يكفل استقالل 
القضاة واملحامني، بحث ُقّدم إىل املؤمتر الس�ادس ع�رش الحتاد املحامني العرب املنعقد 

بالكويت، عام 1987م.

أبو حاقة، أمحد )1428ه�(: معجم النفائس الوسيط، ط1، بريوت، لبنان: دار النفائس. 

حالة حقوق اإلنسان يف املكسيك )1998م(، جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان.

حجازي، عبدالفتاح)2004م(: املحكمة اجلنائية الدولية، د.ط ، اإلسكندرية ، مرص: دار الفكر 
اجلامعي .

اب�ن حج�ر، ش�هاب الدين أمح�د )د.ت( : تلخي�ص احلبري يف ختري�ج أحاديث الرافع�ي الكبري، 
تصحيح وتنسيق والتعليق عليه: عبداهلل هاشم اليامين، د.ط ، بريوت، لبنان: دار املعرفة. 

احلديثي ، عبداهلل صالح )1408ه�(: التعزيرات البدنية وموجباهتا يف الفقه اإلس�المي، رس�الة 
دكتوراه منشورة: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 

احل�ريب، خال�د )1431ه��(: طبي�ب بمدينة تدري�ب األمن الع�ام بالري�اض- اململك�ة العربية 
السعودية، طب األرسة واملجتمع.

اب�ن ح�زم، أبو حممد بن أمحد بن س�عيد )1402ه��(: املحىل رشح املجىل، )حتقيق: ش�اكر، أمحد 
حممد( ، ط2، بريوت، لبنان: دار إحياء الرتاث العريب. 
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حس�ن، نبيل حممود )1429ه�(: املفاهيم األساس�ية حلقوق اإلنس�ان والقانون الدويل اإلنساين 
والعالقة بينهام، ط1، القاهرة، مرص: املرصية للطباعة والتجليد.

حسني، حممود نجيب )د.ت(: اإلجراءات اجلنائية، د.ط، القاهرة، مرص: دار النهضة العربية.

احلسيني، عمر الفاروق )1994م(: تعذيب املتهم حلمله عىل االعرتاف، ط2، القاهرة، مرص. 

احلس�يني، نور الدين )1978م(: اإلصالح العقايب يف ض�وء مبادئ القانون الدويل العام، د.ط،  
مرص، دار النهضة العربية.

مح�ودة، عطي�ة)2008م(: الوجي�ز يف حق�وق اإلنس�ان، ، ط1، ع�امن، األردن : دار ياف�ا للنرش 
والتوزيع

احل�وراين، حممد )2003م(: عوملة التعذيب خفايا س�جون الديمقراطية األمريكية، ط1، جدة، 
اململكة العربية السعودية: مركز الراية للتنمية الفكرية. 

ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد )1900(: مقدمة ابن خلدون، بريوت، لبنان. 

خليل، ضاري، يوس�ف ، باس�يل)2004م(: املحكمة اجلنائية الدولية - هيمنة القانون أم قانون 
اهليمنة،  بغداد، العراق: بيت احلكمة.

خليل، عديل )2004م(: اعرتاف املتهم فقهًا وقضاءًا، د.ط، مرص: دار الكتب القانونية. 

داغ�ر، فيولي�ت )د.ت(: العن�ف يف املجتمع�ات العربية: آلي�ات تكوينه وإع�ادة إنتاجه، اللجنة 
العربية حلقوق اإلنسان، املجلس العاملي إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب، املنظمة العاملية 

ملناهضة التعذيب. 

داود، حممد أمحد )2008م(: احلامية األمنية للمدنيني حتت االحتالل يف القانون الدويل اإلنساين، 
مطابع أخبار اليوم.

الدردير، أبو الربكات: الرشح الكبري عىل املخترص، القاهرة، مرص: طبعة احللبي.

الدسوقي، أمحد عبداحلميد )2007م( : احلامية املوضوعية واإلجرائية حلقوق اإلنسان يف مرحلة 
ما قبل املحاكمة، ط1، القاهرة، مرص: دار النهضة العربية.
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 الدقاق، حممد سعيد: بحث منشور يف حقوق اإلنسان دراسات حول الوثائق العاملية واإلقليمية، 
حممود رشيف بسيوين وآخرون. 

الدليل )1997م( تفعيل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء – إصدارات املنظمة الدولية 
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س�المة، مأمون حمم�د )1976م(: العقوب�ة وخصائصها يف الترشيع اإلس�المي، املجلة اجلنائية 
القومية، مارس- يوليو ، جملد 19. 

الرشق�اوي، عبدالعزي�ز )1987م(: التعذي�ب يف الترشيع�ات الوضعي�ة، وقبله�ا يف الرشيع�ة 
اإلس�المية، جمل�ة املحام�اة، الع�ددان األول والث�اين – يناي�ر وفرباير، الس�نة الس�ابعة 

والستون. 

الصال�ح، عثامن عبدامللك )1983م(: حق األمن الفردي يف اإلس�الم، دراس�ة مقارنة بالقانون 
الوضعي، الكويت: جملة احلقوق، السنة السابعة، العدد الثالث ، سبتمرب.

صحيفة لوموند الفرنسية، عدد يوم السبت املوافق 25 متوز/ يوليو 1985م.   
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صحيفة نيويورك تايمز، 30 نوفمرب، 2004م.

عبي�د، رؤوف )1958م(: القضاء اجلنائي يف مرص الفرعوني�ة، القاهرة: املجلة اجلنائية القومية، 
نوفمرب. 

عقيدة، حممد أبو العال )1418ه�(: فلسفة العقوبات البدنية يف الرشيعة اإلسالمية والترشيعات 
الوضعية، ديب، جملة األمن والقانون، السنة اخلامسة ، العدد الثاين، ربيع األول. 

أبو العال، حممد )1997م(: االجتاهات احلديثة يف قانون العقوبات الفرني، جملة العلوم القانونية 
واألمنية، ع1، القاهرة. 

عل�وان، حمم�د يوس�ف )1982م( : مالحظ�ات حول بع�ض جوان�ب احلامية الدولي�ة حلقوق 
اإلنس�ان، جمل�ة احلقوق ، كلي�ة احلقوق بجامعة الكويت، الكويت ، الس�نة السادس�ة ، 

العدد 3 ، أيلول 1982.

عل�وان، حمم�د يوس�ف )1987م(: حظ�ر التعذي�ب يف القانون ال�دويل حلقوق اإلنس�ان، جملة 
احلقوق، جامعة الكويت، الكويت، العدد الرابع، سنة 11، ربيع الثاين. 

عوض، حممد عوض )1979م(: حقوق املشتبه فيه يف مرحلة التحقيق يف الفقه الرشعي، املجلة 
العربية للدفاع االجتامعي، العدد العارش. 

فريدلن ، جينيفر)2001م( : اخلرباء يولون أمهية ملعاجلة ضحايا االغتصاب يف احلروب، جريدة 
وميننز نيوز اإلخبارية 2001/5/17م.  

كيل�ن، وال�رت)1998م( : مناهضة التعذي�ب، املجلة الدولي�ة للصليب األمح�ر، اللجنة الدولية 
للصليب األمحر، سنة 11، عدد 61، سبتمرب 1998م.

منص�ور، ع�يل ع�يل )1979م(: أس�س الترشي�ع اجلنائ�ي اإلس�المي، املجل�ة العربي�ة للدف�اع 
االجتامع�ي، جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للدف�اع االجتامعي، القاهرة، العدد 

العارش، أكتوبر.

املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ، النرشة اإلخبارية ، حزيران، 1987م .
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املوس�ى، حمم�د خليل: جريمة اإلبادة اجلامعية يف القضاء اجلنائ�ي الدويل، جملة األمن والقانون ، 
السنة احلادية عرشة، العدد األول، يناير2003م. 

امليداين، حممد أمني)1998م(: اللجان اإلقليمية حلقوق اإلنس�ان: دراسة مقارنة، املجلة العربية 
حلقوق اإلنسان، العدد اخلامس.

نجم، طه )2002م(: االجتاهات العاملية احلديثة يف دراس�ات اإلعالم، وحقوق اإلنسان، املجلة 
املرصي�ة لبحوث اإلعالم، كلية اإلع�الم، جامعة القاهرة، الع�دد )15( إبريل – يونيو 

2002م.

يرسي، جيهان )2006م(: مدى وعي طالب اإلعالم بحقوق اإلنسان، املجلة املرصية لبحوث 
الرأي العام، املجلد الثاين، العدد الثاين ، يونيو – ديسمرب 2006م. 

رابعًا: مواقع اإلنرتنت: 

باكري، عيل حس�ني)2005م( : جرائم التعذيب: اسرتاتيجية أمريكية بامتياز، 2005/3/24م، 
موجود عىل موقع املسلم عىل اإلنرتنت، نوافذ صحفية.

http://www.hrcap.org/a-Reports/report26/ :التعذي�ب يف مرص حقيقة قضائية ع�ىل املوق�ع
report.htm .

التقري�ر الصادر من منظم�ة العفو الدولية حتت عنوان: أحداث أيب غري�ب االعتقال والتعذيب 
يف الع�راق، رق�م الوثيق�ة mde 14/001/2006  يف 6 أذار متاح ع�ىل موقع منظمة العفو 

الدولية عىل اإلنرتنت.

تقري�ر املقرر اخلاص لألمم املتح�دة املعني بالتعذيب، مانفرد مانواك 8 مارس 2008م منش�ور 
يف مقدم�ة مراقبة أماكن االحتجاز: دليل عميل ، منش�ور ع�ىل االنرتنت يف موقع مجعية 

www. Apt.net الوقاية من التعذيب عىل االنرتنت

حقوق اإلنسان العراقي بني وحشية النظام ودور املعارضة مقال منشور يف العدد السابع من جملة 
http://www.angelfire.com/hi /alafdain/issue7 4الرافدين عىل املوقع
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 Human right center university Essex Wivenhoe رابطة تعليم حقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت
 perv colchester of co43sq united kingdom

رويل، سري ناجيل؛ ومات بوالرد، ترمجة الغول، نعيم: جتريم التعذيب موجود عىل اإلنرتنت عىل 
www.alftoday.info  املوقع

 http://www.redressh org/casework/  .ريدرس حول قانونية اإلعفاءات حتت القانون الدويل
 AmicusCuriaeBrief-SCSL1.Pdf.

ش�بكة اجلزيرة نت، البحوث والدراس�ات، العامل العريب ما بعد 11 سبتمرب الواقع والتحديات ، 
سبتمرب/ أيلول/ 2006م . 

صوليح، املصطفى: ما اجلمعيات األهلية بصفة عامة، مقال منش�ور يف موقع اللجنة العربية عىل 
اإلنرتن�ت www.achr.nu ، وع�رض املق�ال يف دورة تدريبية للعامل�ني يف جمال حقوق 

اإلنسان، الدوحة 28-30 مارس، 2007م.

عم�ل املق�رر اخل�اص وإجراءاته لتقديم ش�كوى الذه�اب إىل موق�ع األمم املتحدة عىل ش�بكة 
 http://www.ohchr.org/english/isses/torture/rapporteur/index.htm:اإلنرتنت

and. www.ohchr.org.onglish/bodies/chr/special/complaints.htm

فضل اهلل ، حامد: التعذيب وضحاياه ودور مركز ضحايا التعذيب يف برلني بمناسبة اليوم العاملي 
www.ibn.rushed.org :للتضامن مع ضحايا التعذيب عىل املوقع

الفقي، منية عامر )2004م(: حق��وق الشعب اليوم، األسئلة والتحديات “ نحو منظومة عربية 
حلق�وق اإلنس�ان “، اللق��اء ال�ذي نظم��ه املعهد الع�ريب حلقوق اإلنس�ان عىل هامش 
www.aihr.org.tn/Arabic/menbardh/. 14-2004/7/29م  عنبت�اوي  دورة 

chartearamounia.htm

لوب�ان، ديفي�د: التعذيب رس أمريكا األس�ود، ترمجة بس�ام احلومي بترصف موجود عىل ش�بكة 
  .http://arabic-forumhizbuttahrir.org االنرتنت

مب�ادرة العدال�ة العاملية لقضية غوانتانامو، مركز احلقوق الدس�تورية، إحاط�ة إخبارية، نوفمرب، 
.http:///www.ccrjustice.org 2007م، موجود املوقع عىل اإلنرتنت
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معركة التحقيق بحث من إعداد جهاد طلعت وهو منشور عىل موقع حركة اجلهاد اإلسالمي يف 
www.qudsway.com/link/jehad/6/html- فلس�طني »نداء القدس« ؛ عىل املوقع

. 6hje8.htm/jehad6

مكات�ب املف�وض األعىل حلقوق اإلنس�ان، املقرر اخل�اص للتعذيب، زي�ارات دول عىل موقع : 
.http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteurr/visits.htm

http://www. :ملخص التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية لعام 1999 عىل اإلنرتنت ، املوقع
amnesty-arabic.org/text/divers/air99/po1-10-03-99air99sum.htm

مناع، هيثم يف املؤمتر الصحفي يف نادي الصحافة السويرسية يف جنيف 2007/3/2م، املنتحرون 
يف غوانتانام�و، ضحية قتل خارج القضاء أم جم�رد مرتكبي أعامل حربية ضد الواليات 
املتحدة األمريكية. منش�ور يف موقع مركز دمشق للدراس�ات النظرية، واحلقوق املدنية 

عىل االنرتنت.

http://ar.sohr.org املنظمة املرصية حلقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت

موق�ع املنظمة الدولية للصليب األمحر الدويل www.icrc.org زيارة األش�خاص املحرومني من 
حريتهم: الغرض من زيارات اللجنة الدولية للصليب األمحر ورشوطها.

www.ahrla.org/index.html موقع مجعية املساعدة القانونية حلقوق اإلنسان

.www.apt.ch موقع مجعية الوقاية من التعذيب عىل االنرتنت

wwwi.umn.edu/ :موقع مكتبة حقوق اإلنس�ان بجامعة مينسوتا بأمريكا عىل شبكة اإلنرتنت
. humanrts/Arabic.html

املي�داين، حمم�د أمني: اآللي�ة األوروبية حلامي�ة حقوق اإلنس�ان والدفاع عن املنظامت اإلنس�انية 
www.ibh.fr/Arabic%20index/Arabic-pages/املوق�ع ع�ىل  موج�ود  واخلريي�ة، 

.midani.htm

Part vhttp://www.ohche. :نظرة ش�املة ألس�اليب عمل جلنة مناهضة التعذيب عىل املوقع
org/English/bodiescat//workingmetohds.hodo.htm#n3
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نم�وذج االس�تج�واب ال�ذي جي�ب أن يم��أله األشخ�اص الذي يزعمون بالتعرض للتعذيب 
http://www..ohchr/english.org/issues/ املوق�ع:  ع�ىل  موج�ود  ممثليه�م،  أو 

torture/rapporture/model/htm

http://www.shamsona.250x. وسائل التعذيب مقال منشور عىل موقع هدير احلق عىل املوقع
com/sh.13zeb.html

خامسًا:االتفاقيات والتقارير والوثائق: 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
اعتمدهت�ا اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة يف القرار رقم 46/39 املؤرخ يف 10 ديس�مرب 

1984م، وبد إنفاذها يف 26 يونيه 1987م. 

اتفاقي�ة مناهض�ة التعذي�ب ، نتائج وتوصيات م�ن جلنة مناهض�ة التعذيب بش�أن التقرير الثاين 
للواليات املتحدة األمريكية )6مايو / أيار 2005م(.

أحكام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة IT6021 )1998/11/16م(.

إع�الن فيين�ا وبرنامج العم�ل )1993م(: املؤمتر العاملي حلقوق اإلنس�ان، فيين�ا من 14 إىل 25 
يونيو 1993م، مستند األمم املتحدة A/CONF. 157/23، 12 يوليو 1993م.

  A/HRC/WG.6/2/FRA/3/3األم�م املتح�دة، اجلمعية العمومي�ة، جملس حق�وق اإلنس�ان
)April 2008 جنيف 5-16 / مايو 2008م.

باراكيت ضد تونس ) اتفاقية مناهضة التعذيب )60/96.

بوف�ن، ثيو فان)1993م(: دارس�ة حول احلق يف إعادة احلال مل�ا كان عليه، والتعويض ، وإعادة 
التأهي�ل لضحايا االنتهاكات اجلس�يمة حلقوق اإلنس�ان واحلريات األساس�ية، التقرير 

اخلتامي، وثيقة األمم املتحدة E/CN.4/sub.2 ، 2 يوليو 1993م.

تقاري�ر حمكم�ة العدل الدولية : رشكة برش�لونة للس�حب واإلضاءة والطاقة املح�دودة ، الطور 
الث�اين )33&1970( قضي�ة تتعل�ق بتيم�ور الرشقي�ة )29&1995( قضية تتعل�ق بتطبيق 

اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة اجلامعية ) 31&1996( 
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.259/A/61 تقرير املقرر اخلاص ملناهضة التعذيب )2006( وثيقة األمم املتحدة

التقري�ر األول للمق�رر اخل�اص ملناهضة التعذي�ب )الس�يد. كوجيامن�ز( )1986م( وثيقة األمم 
. E/CN.4/15,&.3 املتحدة

تقرير التعذيب يف اليمن / الورشة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومركز املعلومات، والتأهيل حلقوق 
اإلنسان باليمن بالتعاون مع الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، والتحالف الدويل خال 

ل الفرتة من 11-12أكتوبر 2003م.

التقري�ر ال�دوري الثاين للوالي�ات املتحدة األمريكي�ة إىل جلنة مناهضة التعذي�ب )6 مايو/ أيار 
2005م(. 

 )A/47/40( الوثائق الرس�مية لألمم املتحدة :)تقرير اللجنة املعنية بحقوق اإلنس�ان )1993م
نيويورك: اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 

 .A/60/316  التقرير املؤقت املقدم للجمعية العمومية، )2005(وثيقة  األمم املتحدة

تقري�ر املقرر اخلاص حول التعذيب، الس�يد ناجيل روديل للجمعية العام�ة لألمم املتحدة، وثيقة 
.A/54/426 رقم 48 ةرقف

A/ تقري�ر املقرر اخلاص الس�تقالل القضاة واملحامني ليوناردو ديس�بوي ، وثيقة األمم املتحدة
HRC/4/25.18. JANUARY 2007

A/ تقرير املقرر اخلاص الس�تقاللية القضاة واملحامني ، لياندرو ديس�بوي، وثيقة األمم املتحدة
.HRC/4/25.18.January 2007.paras.18.etseq,in,particular 

تقري�ر املنظ�امت غري احلكومية البدي�ل حول مراقبة ICCPR بواس�طة الفيدرالية الروس�ية، ُقدم 
لعناية مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنس�ان بمناسبة املناقشة القادمة للتقرير الدوري 

اخلامس الفيدرالية الروسية، موسكو2003م.

 http:www.hrcap.org/arabic/arabicsite.hotm :تقرير املواطن املرصي املنشور عىل املوقع

تقري�ر إىل املقرر اخلاص الس�تقالل القضاة واملحامني لياندرو ديس�بوي، مالحظة متهيدية حول 
A/HRC/4/25/add.3.24 may2007البعثة إىل مجهورية الكنغو الديمقراطية
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E/CN.4.2000 /9/ تقري�ر زي�ارة املقرر اخلاص للتعذي�ب إىل الكامريون، وثيق�ة األمم املتح�دة
E/يف 11نوفم�رب 1999م، الفق�رات 56-60، وكيني�ا، وثيق�ة األم�م املتحدة Add.4

CN.4/2000/9/Add.4، و9 مارس 2000م.

تقرير عن تطبيقات اتفاقية مناهضة التعذيب يف مجهورية الصني الشعبية، أبريل، 2000م.

تقري�ر جلن�ة حقوق اإلنس�ان، الدورة الثاني�ة واألربعون ، األم�م املتحدة، املجل�س االقتصادي 
واالجتامعي، جنيف، 1993م.

 Annex X(Amended.44/A/57وثيق�ة األمم املتح�دة )تقري�ر جلن�ة مناهضة التعذيب )2002
.rule of procedure 68&15

تقرير مركز النديم للعالج والتأهيل النفي للفرتة من أغس�طس 1993م إىل أغس�طس 1997 
للتعذيب يف السودان. 

تقرير مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء ضد جريمة التعذيب لعام 2001م- 2002م، يدًا 
بيد ... مرص بدون تعذيب. 

تقري�ر منظم�ة العفو الدولي�ة : منع التعذي�ب يف العامل أمج�ع ، الربوتوكول االختي�اري التفاقية 
IOR 51/002/2003 مناهضة التعذيب

http://www.لعام 2000م عىل املوقع Pol 10/03/00 تقري�ر منظمة العفو الدولية ، رقم الوثيقة
 amnesty-arabic.org/text/divers/air2000/10--3- 0ns.htm

http:// :تقري�ر منظمة العفو الدولية عىل انتهاكات حقوق اإلنس�ان يف اجلزائ�ر، متاح عىل املوقع
ara.amnasty.org/library/indix/aramde.2800422006

تقري�ر منظم�ة العف�و الدولي�ة)2001م(، مرص: تف�ي التعذي�ب وال أحد يك�رتث برصخات 
. MDE 12/001/2001 املطالبني بالعدالة، رقم الوثيقة

تقرير منظمة العفو الدولية، الواليات املتحدة األمريكية: املنزلقات وسياسة التعذيب، 9 نوفمرب 
.AMR 51/177/2007 2007م، رقم الوثيقة
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تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش )2006م(: مرص: جيب حماسبة الرشطة عىل أعامل التعذيب 
2006/12/22م . 

الع�راق  االنته�اكات يف  إىل  أدت  ب�وش  رايت�س ووت�ش: سياس�ات  منظم�ة هيوم�ن  تقري�ر 
2004/6/4م.

CAT/C/ التوصيات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب: الفيدرالية الروسية ، وثيقة األمم املتحدة
    .RUS/CO/4, 6 February 2007

اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة، جملس حقوق اإلنس�ان، ال�دورة الرابعة A/HRC/4/33 5  يناير، 
قرار اجلمعية العامة 60/ 251 املؤرخ يف 5 مارس 2006م.

خلي�ج جوانتانامو، املالحظات اخلتامية حول الوالي�ات املتحدة، )2006( وثيقة األمم املتحدة 
 22 & CAT/C/USA/CO/2

ال�رأي االستش�اري ملحكمة الع�دل الدولية ح�ول التبع�ات القانونية إلقامة س�ور يف األرايض 
الفلسطينية املحتلة، القائمة العامة رقم 131، حمكمة العدل الدولية )2004/7/9م.

الش�فافية الدولي�ة ، تقري�ر ع�ام 2007م للفس�اد العاملي : الفس�اد واألنظمة القضائي�ة، وتقرير 
A/ املقرر اخلاص الس�تقالل القضاة واملحامني ، لياندرو ديس�بوي وثيقة األمم املتحدة

HRC/4/25.18 JANUARY 2007. PARA.19

عبدالعاطي، حممد: الس�جون الرسية األمريكية.. ثقوب يف ثوب حقوق اإلنسان، شبكة اجلزيرة 
ن�ت، البح�وث والدراس�ات، الع�امل الغريب م�ا بعد 11 س�بتمرب الواق�ع  والتحديات، 

سبتمرب/ أيلول 2006م.

 العدس�اين ض�د اململك�ة املتح�دة رق�م 63/35/97 املحكم�ة األوربي�ة حلق�وق اإلنس�ان 
2001/11/21م .

الق�ايض دولوريس اس�بانول ، الفلبني: نحو إصالح قضائي هام، يف الش�فافية الدولية، “ تقرير 
عام 2007م للفساد العاملي، الفساد واألنظمة القضائية.

قضية تتعلق بأمر اعتقال يف عام 2000م )مجهورية الكنغو الديمقراطية ضد بلجيكا( مرييتس ، 
14 فرباير 2002م، القائمة العامة رقم 121 )الكنغو ضد بلجيكا(.
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قضي�ة ك�راكان، حك�م ص�در يف 29 أغس�طس 2002م، املحكم�ة األمريكية حلقوق اإلنس�ان 
)مسلسل يس( رقم ) 95 لعام 2000م( الفقرة )117( . 

كالس وآخ��رون ض�د أملانيا رق�م  5029/71املحكمة األوربية حلقوق اإلنس�ان )6 س�بتمرب 
1978م(.

جلنة مناهضة التعذيب، سجل ملخص لالجتامع 532 اخلاص بالتقرير الدوري الثالث للفيدرالية 
الروسية، وثيقة األمم املتحدة CAT/C/SR . 532 23 مايو 2002م.

جلن�ة مناهضة التعذيب، عجيزة ضد الس�ويد U.N.DOC/CAT/C/34/D/233/2003,20. مايو 
/ أيار / 2005 م .

 ليندر ضد السويد، رقم 9248/71 ، املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )26مارس1978م(.

جملس حقوق اإلنسان، الدورة السابعة، البند الثالث من جدول األعامل املؤقت 2008/1/15م: 
تقرير ومحاية مجيع حقوق اإلنس�ان املدنية والسياسية واالجتامعية والثقافية، بام يف ذلك 
احلق يف التنمية، تقرير املقرر اخلاص املعني بمسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفريد نوراك، التقرير الثاين ، قرار اجلمعية 

العامة 2510/60. 

املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بشأن فوروندزجيا، دائرة املحاكمة التابعة للمحكمة 
.IT-95-171/1-T (10/12/1998م) && اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 153-145

 املدع�ي الع�ام ضد فوروندزجيا،دائ�رة املحاكمة التابع�ة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغس�الفيا 
السابقة IT95-171/1/1-T )1998/12/10م(.

املدعي العام ضد كونازاك دائرة املحاكمة التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغس�الفيا السابقة 
IT/96/21)1998/11/16م(.

مس�ودة امل�واد حول مس�ئولية الدولة عن األعامل اخلاطئ�ة عامليًا، والذي تبنت�ه مفوضية القانون 
  A/CN4L. 602/الدول يف جلستها الثالثة واخلمسني )2001م( وثيق�ة األم�م املتحدة

Rev.1(7) ةداملا.
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معاي�ري األم�م املتحدة املتبع�ة يف جمال منع اجلريم�ة والعدالة اجلنائية، تقرير إىل الس�كرتري العام، 
امللح�ق، اس�تخدام وتطبي�ق القواع�د النموذجية الدني�ا ملعاملة الس�جناء، وثيقة األمم 

املتحدة  ,E/CN.15/1996/16Add.1 ، 22مارس1996م الفقرة 51 

 A/61/259وثيقة UNاملقرر اخلاص لألمم املتحدة عن التعذيب2006م، تقرير إىل اجلمعية العامة
)4أغسطس2006( .

املقرر اخلاص ملناهضة التعذيب، وغريه من رضوب س�وء املعاملة، أو العقوبة القاس�ية، أو الال 
إنس�انية أو املهينة، التقرير املؤق�ت املقدم للجمعية العمومي�ة)2004م(، وثيقة حقوق 

 34& A/59/ اإلنسان

 CAT/C/CR/29/329. &.56املالحظات اخلتامية حول أسبانيا )2002( وثيقة األمم املتحدة

A/59/44. &.61 املالحظات اخلتامية حول أسبانيا، )1997(، وثيقة األمم املتحدة

 CCpR/C/77/EST&13املالحظات اخلتامية حول استوينا) 2003( وثيقة األمم املتحدة

11 & CCPR/CO/78/ISR,. املالحظات اخلتامية حول إرسائيل، )2003( وثيقة األمم املتحدة

 CAT/C/CR/33/1. &.6املالحظات اخلتامية حول األرجنتني، )2004( وثيقة األمم املتحدة

CAT/C/ECU/CO/3.& 26 املالحظات اخلتامية حول األكوادور ) 2006 ( وثيقة األمم املتحدة

CAT/C/BIH/CI/1. &.14 املالحظات اخلتامية حول البوسنة واهلرسك)2005( وثيقة األمم املتحدة

CCPR/C/79/ADD.68.&.14 املالحظات اخلتامية حول الدنامرك )1997( وثيقة األمم املتحدة

  CCPR/C/79 ADD.84. املالحظ�ات اخلتامي�ة حول الع�راق، )1997( وثيق�ة األمم املتح�دة
&.12

A/52/44/.&.42 املالحظات اخلتامية حول الفيدرالية الروسية، )1997(، وثيقة األمم املتحدة

 A/53/44/ 196  املالحظات اخلتامية حول أملانيا، )1998( وثيقة األمم املتحدة

 . CAT/C/CR /32/7& 5املالحظات اخلتامية حول أملانيا،)2004(  وثيقة األمم املتحدة
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