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  عبد الفتاح أمين ربعي

 



 أ 
 

  إقرار

  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير وأنهـا نتيجـة أبحـاثي           
الخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل                  

  .أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد
  

  : ......................التوقيع
  

  فتاح أمين عبد الفتاح ربعيعبد ال
  

  . م 2011 / 6 /  9  : التاريخ
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ب 
 

  شكر وعرفان

  
، الذي أكرمنا بنعمة اإليمان، ونعمة العقـل       العزيز القدير شكري هللا   ودوام  إن بداية   
، ، ربنا لك الحمد على نعمة السمع والبصر والفؤاد التي أنعمت بها علينـا             والصحة

نبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، ربنا لـك الحمـد حتـى            ربنا لك الحمد كما ي    
ربنا لك الحمد علـى أننـا       ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا،          

ربنا لك الحمد والشكر على كل نعمة أنعمت بها علينـا           نحمدك ونشكرك ونعبدك،    
  .أو على أحد من خلقك، فلك الحمد ولك الشكر

  
 إال أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم معـي   البحثإنه ال يسعني بعد إنجاز هذا       

خـص  أو ،في إنجازه وإخراجه على هذا النحو، كل في مكانه وحسب مـساهمته           
جهاد الكسواني المشرف الرئيسي على هذا البحث لما قدمـه لـي مـن              .  د بالذكر

  .نجازهمساعدة ونصح وتوجيهات إل
  

نامج الدراسات العليـا فـي      كما أتوجه بخالص شكري إلى السادة األساتذة في بر        
 فتـرة جامعة القدس على حسن اهتمامهم وعطائهم وجهودهم التي بـذلوها طيلـة             

الدراسة، وعلى رأسهم الدكتور محمد فهاد الشاللده عميد كليـة الحقـوق وبـاقي              
سري نسيبة، كما ال يفـوتني      . األستاذ د  ممثّلة برئيسها جامعة القدس   زمالئه، والى   

معهد ر إلى العاملين في مكتبة الحقوق في هذه الجامعة والى           أن أتوجه بجزيل الشك   
  . والعاملين فيهزيت الحقوق في جامعة بير

  
األخوة واألخوات العاملين في حقل هـذا البحـث ممـن           إلى  وأتقدم أيضاً بالشكر    

ساعدوني وأثروه بمعلوماتهم وخبراتهم في هذا الموضوع في فلـسطين وأخـص            
 ةى األمن الفلسطينية والعاملين فـي الهيئـة المـستقل         بالذكر بعض العاملين في قو    

وعلى رأسهم األستاذة رندا سنيورة المـدير العـام         " ديوان المظالم "لحقوق اإلنسان   
للهيئة وكل من األساتذة غاندي ربعي ويوسف الوراسنة وإسالم التميمي، واألستاذ           



 ج 
 

 أكـرم   أمـين ربعـي، واألسـتاذ     " محمد علي "المحامي حسن الخطيب، واألستاذ     
أبـو  "األستاذ احمـد مـصلح     المدقق اللغويإلىالبدارين، وأتقدم بشكري الخاص     

  .الذي قام بالتدقيق اللغوي لمفردات هذه الرسالة" بشار
  

كما أتقدم بجزيل الشكر ألعضاء لجنة المناقشة األسـاتذة األفاضـل كـل باسـمه        
  .وصفته

  
لوا إزعـاجي   الي معي وتحم  والشكر العظيم وإن تركته بالنهاية إلى من سهروا اللي        

لهم طيلة أيام كتابة هذه الرسالة وهم زوجتي أماني وأبنائي تسنيم وسـجا وآسـيا               
   ومساندتهم لي فيها لما خرجت هذه الرسالة على هذا          ويوسف، فلوال صبرهم علي 

  .النحو
  

ولكـل  ، لعلي القدير أن يكون هذا بمثابة شكرٍ خاصٍ لكل واحد منهمااهللا  من  راجيا  
  اهللاأن يـوفقهم  و هنـا    مهاؤ أسـم  لم تـدرج    في إتمام هذا العمل ممن     اعدنيمن س 

  .ويهديهم إلى طريق الرشاد، ِإنه سميع مجيب الدعاء
  

  :الباحث                                               

  عبد الفتاح أمين عبد الفتاح ربعي
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  :اسة لمصطلحات الدر  والمختصرات اإلجرائيةالتعريفات

  

  

ضروب المعاملة أو العقوبة  اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من : االتفاقية .1
  .م1984القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام 

  

ضروب  اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من : اتفاقية مناهضة التعذيب .2
إنسانية أو المهينة لعام المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال

  .م1984
  
  .نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ، أو نظام روماالنظام. 3 
  
  .لجنة مناهضة التعذيب هي :اللجنة .4 
  

 في الهامش وفي قائمة يرد هذا االختصار اختصار لكلمة بدون تاريخ حيث :)ت. ب(. 5      
  .المراجع والمصادر

  
  .ر لكلمة الصفحة اختصا):ص (.6  

  
  . اختصار لكلمة الصفحات):ص ص( .7  
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  الملخص 

  
 في مناطق السلطة المطبقةالتشريعات الفلسطينية سياق تم دراسة هذا الموضوع وتطبيقاته في 

الوطنية الفلسطينية وفي بعض التشريعات الوطنية المقارنة وفي القانون الدولي والعرفي، 
م لغاية شهر 1993وتركز البحث في الفترة الواقعة ما بين إنشاء السلطة الفلسطينية في عام 

  .م2011شباط من العام 
  

ص عن هذه الجريمة، وتم التعرف بحثت الرسالة في تجريم هذا الفعل، وفي مسؤولية األشخا
  .ذلك وإجراءاتعلى اآلليات الوطنية والدولية واختصاصاتها في المالحقة 

  
هدفت الدراسة إلى التعرف على مجمل القواعد القانونية التي تنظم عملية المالحقة في هذه 

حقق  وقوع التعذيب في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، للتمزاعمالجريمة في ظل تزايد 
  للحد منذلكمن مدى تأثير التشريعات المطبقة في مالحقة مرتكبيها وبيان أسباب القصور في 

  .هذه الجريمة
  

 قواعد مالحقة تحديدتم استخدام منهجية الوصف التحليلي المقارن في هذه الدراسة من خالل 
  .رى ودوليةهذه الجريمة في التشريعات الوطنية ومقارنة ذلك بغيرها من تشريعات وطنية أخ

  
آليات خلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات يقف على رأسها قصور واضح في 

مالحقة مرتكبي هذه الجريمة في الضفة الغربية وقطاع غزة وغياب اإلرادة وإجراءات 
في مالحقتها، ووجوب مساءلة النيابة العامة عن تقصيرها في المالحقة، المطلوبة السياسية 

القضاء في الرقابة على أماكن الحجز، ووجوب انتقال الوالية في مالحقتها وتقصيرها هي و
من القضاء العسكري إلى القضاء العادي، وضرورة تعيين مفتش عام مستقل لقوى األمن، 

  .هذه الجريمة جناية وليست جنحةأن وكذلك النّص في القانون على اعتبار 
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Prosecution of perpetrators of the crime of torture:  

a comparative study 

 

Abstract 
 

 

The study of this subject and its applications were developed in the context of the 

Palestinian legislation in force in the areas of the Palestinian National Authority, in 

some comparative national legislations and customary international law. The research 

focused in the period between the establishments of the Palestinian Authority in the 

year 1993, until February 2011. 

 

The thesis examined the criminalization of torture and the responsibility of persons 

who commit this crime. National and international mechanisms and procedures, and 

the competence to prosecute were identified. 
 

The study aimed at identifying the overall legal rules that govern the process of 

prosecution concerning this crime in the light of increasing allegations of torture in 

the West Bank and Gaza Strip in order to verify the extent of the effect of legislation 

in force in pursuing the perpetrators and the reasons for failure to minimize the crime 

rate. 

 

In this study the comparative analytical methodology description has been utilized 

through the identification of the rules of persecution of the crime in the national 

legislations in comparison with other national and international legislation. 

 

The study concluded to a set of conclusions and those are; mainly the clear failure of 

mechanisms and procedures to prosecute the perpetrators of this crime in the West 

Bank and Gaza Strip, the absence of the required political will in the pursuit of 

prosecution, the need for accountability of the Public Prosecutor's Office for such 

failure and moreover the Office and Judiciary’s failure to oversight the detention 

places  and the necessity of the transition of the jurisdiction of prosecution from the 

military judiciary to the ordinary courts. It also recommended the necessity for the 

appointment of an independent Inspector General for the security forces as well as 

stipulating in the law that the act of torture is a crime and not a misdemeanor. 
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  :المقدمة

  
  :تمهيد -1
  

ئم القديمة التي يندى لها جبين البشرية جمعاء وهي من الجرائم التي تثير             تعتبر جريمة التعذيب من الجرا    
 تدمير متعمد - أو ينتج عنها– قلما يناظره اشمئزاز مماثل في جرائم بشعة مختلفة، إذ تهدف إلى اشمئزازاً

ر كرامة وإرادة مجتمعات كاملة، وهي جريمة تهم جميع أفراد          لرفاهية األفراد، وفي حاالت أشد إلى تدمي      
  1."طعن في صميم وجودهم وآمالهم في مستقبل أفضل"المجتمعات ألنها 

  
جرى تحريم هذه الجريمة بداية في العرف الدولي كما ونصت مختلف دساتير الدول وقوانين العقوبـات                

اقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان حيث       واإلجراءات الجزائية فيها على تحريمها وكذلك االتف      
اتفاقية مناهضة  "أفردت لها اتفاقية خاصة بهذه الجريمة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة األخرى هي              

  ".التعذيب
  

إن ما يمثّله هذا الفعل من اعتداء على حق األفراد في عدم التعرض للتعذيب وما ينتج عنه من  آثار يعتبر 
 من المالحقة والعقاب استناداً إلى أن       - بغض النظر عن دورهم فيها     –يمة ال يعقل أن يفلت مرتكبوها       جر

معظم من يقومون بها هم من الموظفين الرسميين الذين يشعرون أنه قد تتوفر لهم الحماية على اعتبار أن                  
اتهـا ومعرفـة أسـماء      هذه الجريمة تجرى في أماكن بعيدة عن أنظار العامة وبالتالي تضعف فرص اثب            

  . مرتكبيها
  

يتم مالحقة مرتكبي هذه الجريمة وفقا إلجراءات معينة من خالل آليـات المالحقـة الوطنيـة والدوليـة                  
وفعالً فقد جرى محاكمة كثير من مرتكبي هذه الجريمة في مختلف دول العـالم علـى صـعيد                   .المتعددة

خالل المحاكم الجنائية الخاصة والمحكمة الجنائية المحاكم الوطنية وفي أحيان أخرى تجري محاكمتهم من    
  . الدولية، وجرى تعويض األفراد عن هذه الجريمة في بلدان مختلفة

                                                 
  .1ص . ���ل ����� �و
�آ�ل ا��1
  



2 
 

  
  
  :مفهوم التعذيب -2
  

الفقهاء فـي تعريفـه،     أراء  للتعرف على مدلول التعذيب فقد اختلفت التشريعات مثلما اختلفت االتفاقيات و          
ره من ضروب المعاملة السيئة األخرى، وهو ما سيتم دراسـته مـن             عن غي أيضاً  وكان ال بد من تمييزه      

  : خالل البندين التاليين
  
  : تعريف التعذيب-أ

 

لم تجمع التعريفات الوطنية والدولية والفقهية المتعلقة بالتعذيب على تعريف واحد للتعذيب، سـواء قبـل          
وب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو         تعريفه في اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضر         

  . م أو بعده1984الالإنسانية أو المهينة لعام 
  

فقد كانت منظمة العفو الدولية أول منظمة تعرف التعذيب من وجهة نظر سياسية وعملياتية، وذلـك فـي                
  :م بقولها1973في العام " التقرير الخاص بالتعذيب"
  
م ومتعمد من قبل شخص ما لشخص آخر، أو لشخص ثالث، من            التعذيب هو التسبب بألم حاد بشكل منتظ      "

  2".أجل أن يحقق الشخص األول غرضه ضد إرادة الشخص اآلخر

  
 :م على النحو التالي1975 في إعالن طوكيو عام  مشابهاًثم تبنّت الرابطة الطبية الدولية للتعذيب تعريفاً

  
"ده أو بأوامر من أي سلطة بالتـسبب بطريقـة          ف التعذيب بأنه قيام شخص واحد أو أكثر يعمل بمفر         يعر

مفرطة وبشكل منتظم ومتعمد بالمعاناة الجسدية أو العقلية إلجبار شخص آخر على تقديم معلومات أو تقديم 
 3".اعتراف أو ألي سبب آخر

                                                 
2

  ).6 ب ت ، ص،آ�%�و$!، و "!را���ن (
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 فـي  ، مع التـشابه  ومتعمداً المعاناة التي تتخذ شكال منظماً    أو األلم أهم عناصر التعريفين السابقين هو       إن

 وفتحها بشكل مطلق في كال التعريفين، وكذلك في عدم تحديد صفة الشخص المرتكب            األهدافالتوسع في   
  .لجريمة التعذيب

  
 من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب            األولىجاء تعريف التعذيب في المادة      

 على نحو مغاير لما سبق حيث لم تأبـه  4م1984عام المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ل       
 عذاب أوالعمل الذي ينتج عنه ألم " لما جاء في التعاريف السابقة من وقوعه بشكل منظم وتحديدها ذلك بـ

 حددت الصفة الوظيفية للشخص المرتكب للتعذيب بأي صورة يتدخل فيها سواء بالفعـل              أنها، كما   "شديد
 الفعل السلبي كالسكوت أو التحريض عليه أو والعذاب الشديد وكالموافقة األلم يجابي كأي عمل ينتج عنهاإل

 التي يسعى األهداف أو يتصرف بصفته الرسمية، أما من ناحية  رسمياًعليه بأن يكون هذا الشخص موظفاً
 هي  فأهداالقائم بالتعذيب اليها فقد كانت أضيق مما جاء في التعريفين السابقين وكانت محصورة بأربعة               

 األلم لشخص ثالث وكذلك     أو على شيء سواء للضحية      اإلرغام أو التخويف   أوالحصول على االعتراف    
   5. كان نوعهأيالناتج عن ممارسة التمييز 

  
 مـن    للتعـذيب   أوسع  للمحكمة الجنائية الدولية قد جاء بتعريف      األساسين نظام روما    أبينما يجد الباحث    

 معينة له وعدم اكتراثه بالصفة الوظيفية لمرتكب هـذه          أهداف قيد وجود    تعريف االتفاقية له بابتعاده عن    
 كان مبعثه، حيث كان المشرع موفقا       أياً والمعاناة الشديدة    األلمالجريمة، فالعبرة بارتكاب الفعل وحصول      

  6.في ذلك

                                                 
/!ب ا+�1?5//, وا+1//<�%* =>75//! وا;�/:-!م إ+75//! �//�ار ا+6-54//� ا+4!�/� +�3//2 ا+-01//�ة      4 @1//A5//� و?!B
/  آ//!��ن اJول 10 ا+-//Hرخ 39/46 ا=1-/�ت ه//CD ا;

 ��-��ء ا+�B!ذ �7A 1984د% N%ر!
  .���A)1 (!7�ة ��Q )27 (! +>-!دة ،�%1987�P5 / 26م، أ�! 
  
5R<% !- S%D41+�5 ا?!B
  : =�VA ا+-!دة اJو+T� U هCD ا;
  

"1- �>�% �5?!B
�<� ا+0<�ل " !+J "S%D41$�اض هCD ا; !� [\]أي =-` P�= _1�% أ+2 أو =Dاب ^�%�، "��%! آ!ن أم =�>5!، %>0* =-�ا 
 أو =>U ا=1/�اف، أو �U/<= P/1�?!4 =-/` ار
P/�d أو %/[R/A P�1 أ�/P ار
P/�d، ه/� أو ^/\]            �T هDا ا+[\]، أو �U<= ،b+!c [\^ T �4>��!ت   

         b+!c [\^ ه� أو أي P�!$أو إر PB%�\
 أو =���! %>h� *0` هDا اJ+2 أو ا+D4اب Jي �/�T/� S ا�J/�!ب %�/�م =>/U ا+g/55-1 أ%/! آ/!ن         –b+!c أو 
و; T-:/1% ذ+/l اJ+/2 أو ا+D/4اب     . -R أو أي ^\] %1/<�ف /<P1B ا+��/-   �5��P=، أو %0ّ�ض =>P5 أو %�اP5<= *A أو %�ij�� P�= Vd ر�           

!7+ �5m�= �651� ن�d% يD+ت أو ا!!ت ?!����5 أو ا+-oزم +CD7 ا+��4��= T= p�A q^!�+ا.  
 

\` هCD ا+-!دة tي ls دو+R أو 
[�%, وT-:1% R�Q أو %-Td أن T-:1% أdr!�! ذات 
��5* أ^-`-2 ; ."  

  
6 i%�4
 :��P وذ+l آ-! %>T�)7 (R ا+-!دة ( هـ(ا+ RA S%D41�w!م رو�! اd0-<+ R�!�J-� ا+�5v!�6 ا+�و+ou T� �5ل RA ا+�B�ة  "!ء 
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ية مناهضة التعذيب    السابقة فإنها باستثناء التعريف الوارد في اتفاق       األربعةيمكن القول أنه ومن التعاريف      

عتبار وجود هذه الجريمة من عدمـه فهـي ال          في ا أمام جهات االختصاص بالمالحقة     واسعاً   الباب   تفتح
 وأهـداف  بواعـث    إلثبات الصفة الوظيفية لمرتكب هذه الجريمة وهي غير محتاجة أيضا           إلثباتتحتاج  

هذا أمر حسن لتلك الدول التـي لـم   ا جاءت به اتفاقية مناهضة التعذيب، و  مموقوعها، على العكس تماما     
تُعرف هذه الجريمة في قوانينها، فيستفيد القاضي المختص متحرراً من ذلك عند نظر هذه الجريمة ليأخذ                

  . مرتكبيها من العقوبةإفالت أمامبأي تعريف منها وبذلك يضيق الباب 
  

 7ري المفعول في الضفة الغربية     وتعديالته السا  1960لسنة  ) 16(لم يعرف قانون العقوبات األردني رقم       
 على مجمل القوانين ذات الشأن المطبقة في مناطق الـسلطة الوطنيـة             التعذيب وهذا األمر انسحب أيضاً    

 وتعديالتـه الـساري     1936لسنة  ) 74( باستثناء ما جاء في قانون العقوبات الفلسطيني رقم          8الفلسطينية
 االعتراف  انتزاع كان الهدف منها  ن  إجريمة فقط في حال     د وجود هذه ال    عندما قي  9المفعول في قطاع غزة   

 المرتكبين لهذه الجريمة في حال عدم توافر        األشخاص إفالت إلىلحصول على المعلومات، مما يؤدي      وا
  10.هذا الشرط

  
 في السنوات القليلـة     إليه الدعوة   أو اإلنسان مع التطورات التي لحقت باحترام حقوق         حالياً األمرختلف  وي

 قوانين منع التعذيب قد     أوية، حيث أن مشاريع القوانين الجنائية الوطنية المختلفة كقوانين العقوبات           الماض

                                                                                                                                                             
 "  R�4%"S%D41+ا "                S%D/41+ا `-]/% ; T/d+و ،P

4-� إ+0!ق أ+2 ^�%� أو �4!�!ة ^�%�ة، ��اء ��5! أو =�>5!، [\] ��"�د 
V0 إ^/�اف ا+-/271 أو �/�5�

!ت ?!����5 أو %�d�!ن "gءا ��7! أو ��651 +7!أي أ+2 أو ���= T= S�0A !ة %�6-!ن�4!".  
  
7      N%1!ر�4 ��ور ^ T� �7�RA C�] ا+6�%�ة ا+��/-�5، و?/�   ) ا+�5!� =o" T+� ا+->l ا+-T= )  2w4 هt5ة ا+�5!�     �s10/4/1960ر هDا ا+�!��ن  Pو=-` 


o%�4ت إ!ن ا+2d0 اJرد��B:<+ R ا+ ,�� P5<= ا+4!م "�ت �%!z+ �5�z1966�5�z+ا �B:+ا RA �4لB-+ر%� ا!� Rم وه. 
  
8  ���+ �5�5��<B+ا+01�%� ا �-w�-+ ت!��1979T5آ�!��ن ا+��4<A RA !:%م ا+-�ّ�* أ.  
  
9  N%1!ر��T5 أ1936 آ!��ن اJول ��� �s 14ر هDا ا+�!��ن <B+ R�!���U/<= T5 أن  واآ�ب إ!ن ���r ا;��1اب ا+��%�!�R. غ.م =T ا+-��وب ا+<A U<= 

       �5�5��/<B+ا ,v!/?�+ا R/A �]�% نo=| R�!�P ا=�1!رًا �T ا+1!ر%N ا+Dي P�54% ا+-��وب ا+ `-4% .          R/A p/�A 5/� و�/!ري�z+ا �B:/+ا T/= �rا�/s U/z<� �/وه
  .?�!ع $gة

  
10

P�t S%D41+ن ا��ا ا+�!Dف ه�= ��+ : 
  
�5z أن %�    " i�4<+ ع أي ^\] +>��ة أو!:u| ��Jع أو ا!:u�7%/�  إ
6�م، أو  *<41
6�م أو أ%� �4>��!ت  !A؛ ا=1�اC�أ� P-7% [\^ T� أو P�� عg1

6/�م أو أ%/� �4>��/!ت              !/Aا=1�ا P/�� عg/1�% 5/� أنz C�/أ� P/-7% [\^ ي ^\] أو أ��ال أيt|+0!ق أذى P أو ��tا+P أو  C�%�71 ��Jأي ^\] أو ا
6�م *<41
)." ،RQ!4+2010=�� ا.(  
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 مـن   اإلفالتجاءت متطورة نحو المزيد من التوسع في تعريف هذه الجريمة للتضييق على مرتكبيها من               
  . اف فقطربط وجود هذه الجريمة بقيد الحصول على االعترمسألة العقوبة عندما خرجت على 

  
 لذلك فإن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المقر بالقراءة األولى في المجلـس التـشريعي الفلـسطيني               

 – والمشاريع الالحقة التي سيتم تناولها الحقا عند الحديث عن تجـريم التعـذيب               م14/4/2003: بتاريخ
ى تعريف التعذيب علـى نفـس    قد عمل عل  - 11القانون المغربي المتعلق بتجريم ممارسة التعذيب     وكذلك  

  12 .الطريقة التي جاءت بها اتفاقية مناهضة التعذيب
  

 أعـاله يصح القول من خالل مقارنة التعريف الوارد في مشروع قانون العقوبات الفلـسطيني المـذكور                
والتعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب أن المشرع الفلسطيني قد حاول تضمين التعريف الوارد في               

من المادة  ) 2( العملي لما جاءت به الفقرة       االتفاقية في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ساعياً للتطبيق       
 ورغم ذلك فـإن المـشرع       13،م في هذا المجال   2003من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام       ) 10(

 جاء في السطر الثالث مـن       كما(الفلسطيني لم يكن موفقا عندما استبدل بعض الكلمات أو غير مواضعها            
 فإذا كـان الهـدف مـن        ،عندما أخرج ممارسة التعذيب كعقوبة غير قانونية من التعريف        ) هذا التعريف 

هذا يتنـافى   لعل  غير معاقب عليه فإن المشرع يبيح ذلك، و       ) عن أي فعل  (التعذيب الحصول على اعتراف   
  .مع ما قصده المشرع في االتفاقية

  
                                                 

11
  `>//B+ف ا�ّ//=  S%D//41+61//�%2 �-!ر�//� ا//R ا+-41>//* �z-+ن ا��ا+�//! T//� ولJم  ) 231(ا+-//!دة (ا!//= V+�ّ//= !//-آ Rv!//�6+ن ا��ا+�//! T//�2006" ( �//-%�"

S%D41+ا "R+!1+!آ :  
  

-�7Bم هDا ا+�!��ن " S%D41+!
P�d =-�ا ��R��-= ij أو %0ّ�ض =>P5 أو %�اAآ� إ��اء ���� أ��� أو ��ا�� ���� أو �����%�<� �%  Vd�* =>P5 أو %
  RA P�1]% أو P�d
=�PB%�\1+ [\^ *r RA ،P أو إر$!�P أو إر$!م ^\] �U<= �u ا�د;ء -4>��!ت أو 5!�!ت أو ا=1�اف �7ف �U<= P1�?!4 =-` ار

و; �14%/� 
D/4%�! اJ+/2 أو    . �=/P ا�P ار
P�d ه� أو ^\] b+!c، أو =���! %>h� *0` هDا اJ+2 أو ا+D4اب Jي ��T� S ا��J!ب %��م =>U ا+g55-1 أ%/! آ/!ن �       
!ت ?!����5 أو ا+-1�
S =�7! أو ا+-oزم +7!         ��= T= _
/R +/2 %�1/�ق     ).2007ا+�-��R، (". ا+D4اب ا+�!�z-+ان ا+-/[�ع ا i%�41+ا اDل هou T� �ro% 

 `4B+ا اDه RA ا .. +�4<� ا+[�ةDت ه!�cا S<�1% ; اD7+�>�4+ع ا�m�-+ا Rm!? ا�!م T� *�01+ا ��=P��= T� S%D41+و"�د ا .  
  

12
R<% !-  : ��A =ّ�ف ا+ou T� S%D41ل هDا ا+-[�وع 

  
�/<� ا+0/<�ل ��/P أو               " !/� [\]/�5!، %>0* =-/�ًا B� آ!ن أو !%��!+S%D41 أي =-` P�= _1�% أ+2 أو =Dاب ^�%�، " �>�% `>B+ا اDم ه!drاض أ�$J

         t] ،P5<= S?!4� ا=1�اف U<= 4>��!ت، أو� U<= �u� [\^ T�    �/ه P/�!$أو إر ،P/B%�\
t�P ار
P�d ه� أو أي ^\] �u�، أو  P�1]% أو P�d
ن 4A` ار
              P/�= Vd�أو أي ^\] �U<= �u ذ+l، و�4% 
D4%�! أ%:! اJ+2 أو ا+D4اب ا+�!
_ =T �-!ر�� ا+g55-1 أ%! آ!ن ��=/P، أو ا+/Dي %�اA/* أو %0/ّ�ض =>P/5 أو %/

�S ا+�!��ن وآ/ij��  l+D =!م أو أي ^\] �u� %1<�ف -�P1Bs U:1 ا+��  r V4?ت أو!-�5، و; �4% 
D4%�! اJ+2 أو ا+D4اب ا+�!^q أو ا+-oزم +��4
!7+ �5m�= �651� ن�d% يD+اب اD4+2 أو ا+Jا."  

  
13

   R<% !� U<= ة��B+ا CDه [�
���5�5 دون إ�!ء =>U ا;�:-!م إ+U ا�=o�!ت وا+-�ا5c* ا�?>5-�5 وا+�-2: " <B+�5 ا�Q�+ا ��<�
4-` ا+     R/-0
 R/1+و+5/� ا
  .��rق ا���!ن
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ي على نحو متطور عن التعريف الوارد في قانون العقوبات المصري الذي يتطلب             وعرفه القضاء المصر  
         د هدف الحصول على االعتـراف فـي        وجود غاية من التعذيب وهي الحصول على االعتراف، عندما قي

ن التعذيب الجسدي ال يشترط توافر درجة من الشدة فيه، فطالمـا تـوافر              أالتعذيب المعنوي بينما اعتبر     
  14. المختلفة اعتبر ذلك تعذيبابأشكاله اإلكراه أوف وجود العن

  
 فيمـا   15،"فهو صورة من صور العنف أو اإلكراه      : أن للتعذيب مدلوالً قانونياً واحداً     "بعضهمفقهاً، اعتبر   

 16،نه اعتداء جسيم يقع على جسم المجني عليه من جانب رجل من رجال السلطةأاعتبره غنام محمد غنام 
 فإن تعريفه في معجم مصطلحات 17معجم المصطلحات القانونية من تعريف التعذيبوعلى الرغم من خلو    

قانون اإلنسان قد قيد اعتبار وجود التعذيب بوجود الهدف منه وهو الحصول على االعتراف على النحـو                 
بينما   18،الذي يعطي الفرصة لمرتكبي هذه الجريمة من النجاة من العقوبة في حال عدم توافر هذا الهدف               

  19. على شدته وجسامتهوإنمان مفهوم التعذيب ال يتوقف على نوعه أ إلى آخرونذهب 
  

االتفاقيات والقوانين الدولية  تعريفه في اختلف الفقهاء في تعريفهم للتعذيب مثلما اختلف المشرعون فيولقد 
يق في ذلك من ض، فمنهم من توسع في تعريفه ومنهم     ا منه ونوالمحلية، وذلك باختالف الزاوية التي ينظر     

                                                 
14

  :"�!%!ت ا+0�R<% !� �5�5/ م1986+��� ) b5r  )3856 "!ء 5h5r RA!ت ?�ار 2dr ا+�6!%� ر?2 
  
. وD/7ا ا+-s S%D/41+!A U/�4/�رة �/s T/�ر ا+i/�4 أو ا�آ/�اC        . ا+S%D41 ه� RA =��5ة ا+-d0-� =�!رة =/T ا=1/�اء =>/U ا+-/271 أو إ%DاP/v �!د%/ً! أو �%��4/!ً              "

S%D41 ا+-!دي 1%�, +>:�ب وا+6�ح وا+�55�1 !o$Jل وا+�0� وا+41�%� +>�7ان وا+0��!ن �/T ا+�4/!م أو �/T ا+�/�م و�/! ^/!P ذ+/v!/� T/� l� أ+/�ان             وا+
�//<� r->7//  . ا�%//Dاء وا+0��//!ن، و; %//[1�ط در"//� �T//� �//�54 ا+6//�!�� R//A ا+D//41%�!ت ا+���5//�    �B�//+إذ;ل ا U//+إ P//61% �//7A ا+-�4//�ي S%D//41+أ�//! ا U//<= !

  ).2006ا+RA S%D41 �<�، .." (ا;=1�اف
  

15
)   ،R�5�  ).8، ص 1994ا+0

  
16

)  ،R�ا��d+2006ا.(  
  

17
  ).1995آ�م، ( 

  
18
 R<% !� ن!�  : "!ء 
i%�4 ا+RA S%D41 �264 �<�>0!ت ?!��ن ا��

  
"     5<�14-<+ l+Dا+-���ض =>275 وآ T55�ا��� ا+�>�� اT5��6-<+ �5��J وا�ره! 21
 S%D41+5/�    =->�5 ا���5/� ?!$ `v!/�� 21
T� T ا+�!�� وأ=�اء ا+�w!م و

 �5�!�
-T71 ا+d�ا�� ا�� `v!�� S%D41+21 =->�5 ا
و
��r ,� UA!�1ق ا���!ن، و
T� 21 أ"` إ"�!ر هH;ء =>U ا;=1�اف 6�اv-27 وا�^!رة J=�ا�27، و
!�5v وا+�4!ب ا+���R وا;=�1اء ا+6   �7d+4!ت ا�!+�5�ان وا+> Rd+ا `h�    �/%�71+ا�/� وا�d<+ �/^�5 ا+\!دwB<+ا ��ا+[1!ء و=�م ا+��م وا�ه! RA وا+-!ء ا+�!رد R��

S5+!أ� T� l+ف ذouء و!�!ء وا�Jو"� واg+ا U<= �1اء=;!) ". ،Rm!�+وا RA!d+97، ص 2006ا.(  
  

19
     R<% !- ��!= ��!�R/A `u�/% o/A P1 �/:-�ن ا+S%D/41 إ;       إن ��7Bم ا+ U<= i?�1% ; S%D41��P= وإ�-!: " =ّ�PA ا+�آ�1ر �0-� زآR أ/" U<= i?�1% 

�m�� �+t/�=�5 �1�وآ/� +�!R/m ا+-�m/�ع R/A آ/`           /� P15]/rا+1/<�ف وو i�=اء وD%ا� ��!�" �%��
ا�%Dاء ا+6�25 أو ا+1<�ف ا+i5�4 أو ا+�R]r، و
  ).46، ص 1999ر�r U<= �+!r) ." ،!uة
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 في كل حالة لتأخذ بأي تعريف بغية  أن ينظرلت عدم تعريفه تاركة المجال للقضاء فضاومن التشريعات م
 في األنظمة القضائية النزيهة يجابياًإ وعدم إفالت القائم به من العقوبة رغم أن هذا األمر قد يكون صحيحاً     

عقوبة في األنظمة القضائية االستثنائية غير المـستقلة أو          ومدعاة إلفالت المجرم من ال     لكنه قد يكون سلبياً   
  .غير النزيهة

  
يمكن القول أن التعذيب هو تعمد إلحاق األذى بجسد ومعنويات الشخص المسيطر عليه من خالل تعريضه     

علـى معلومـات أو     أو من شخص آخر     ألفعال وأقوال قاسية مؤلمة وشديدة التأثير بهدف الحصول منه          
 به قرابـة أو     هطتربو معاقبته على أعمال قام بها هو أو شخص آخر ممن            أأو االنتقام منه    بهدف تخويفه   

عالقة أو بهدف التأثير عليه أو على غيره حتى ال يشكل هو أو أي منهم يوما ما خطرا ضـد اآلمـرين                      
ا كان نوعه   بالتعذيب، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أي                

، عندما يقوم بذلك أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي               األسبابأو ألي سبب من     
  . أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أو بأي صفة كانت

  
 يكـون   ماوال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو                 

وتعتبر قضايا االنتحار أثناء مرحلة التحقيق أو التوقيف ناشئة عن التعذيب حتى يثبت             . لهانتيجة عرضية   
   20.القائم بالتحقيق عكس ذلك

  
 القـائم  وأمـا  هو في المركـز الـضعيف   - مرحلة التحقيقأثناء قصص االنتحار -ذلك أن الضحية في   

وقوع االنتحار بين   منع  ه من   مكن ما ي  اوسائل الحماية وغيره  يمتلك من   و قوىهو في المركز األ   فبالتعذيب  
فاته، جدران مقرضهرت وسائله ن توفّإ رالنتحاالى احية قد يلجأ الضوالمعاناة ولأللملضغوط ل في ظل تعر 

 ضرورة معرفة الوضع النفسي للضحية وليس فقط الوضع الجسدي لـه           إلى  وتبرز الحاجة هنا   21الكبيرة،
طالة إ التي يتعرض اليها الشخص المحتجز ك      غير المبررة لضغط   وسائل ا  خلّص من  والت 22عند احتجازه، 

                                                 
20


�A/�ا داu/` ��اآ/g      " %�ان ا+-w!+2د" أ7j�ت إ�5v!>r ا+��57 ا+-��1>� +��0ق ا���!ن     T%D/+ا �/coh+ص ا!\^Jا T5 T� ان ه�!ك ^\<!ن T5��<A RA
R/A �/5 ا+4/!م           �z+ا �B:/+! �5�5��/<B+�5 ا��Jة اg7"3+ �4
 27�T/= q/^! ا+/[�* أو ا;�01/!ر       2009ا+5�01* ا+1!!/Aو S�/� �1>� +�0/�ق    .  (م آ/!ن�ا+�57/� ا+-/

  ).244ص . 2009ا+���ي ا+\!�� =[�، ، ا+�1�%� "د%�ان ا+-w!+2"ا���!ن 
  

  ).244ص . 2009، ا+�1�%� ا+���ي ا+\!�� =[�، "د%�ان ا+-w!+2"ا+��57 ا+-��1>� +��0ق ا���!ن ( 21


-� ا;�2 ا+-�01ة ا;ول +-�, ا+6�%-� و�4!�>� ا+-T5��6 82"!ء RA ا+���  22H� !ا=1-�ه R1+�6!ء ا�RA ا+4!م  �T ا+��ا=� ا+�-�ذ"�5 ا+��5! +-4!�>� ا+


V0 ا+-�ا?�� 1955 �uا R<�= وذD^ �اه�j اض او��! ا�P ; %�6ز ا61r!ز ا+[\] RA ا+�T6 اذا 7j� ا�P �\1` =�>5!، وان %21 وm, ا+-<!�ن 

V0 ا;^�اف ا+��R ا+\!ص T6���5m�B ا2�J ا+-�01ة +��0ق (. وا+o4ج RA �<0!ت �U<= �>>\1 ان %�m, آ` هH;ء �Qال �!RA 27v ا+

�!ن، جا�2002. �1. (  
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 سنوات عدة في ظل احتجاز الشخص، ورداءة أماكن الحجـز كالنظـارات وعـدم               أوالمحاكمة لشهور   
  23.مالءمتها للشروط الدولية المطلوبة

  
  :المهينةالتمييز بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  -ب
  

على الرغم من تجريم فعل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو                   
 فالتعذيب يختلف عن بـاقي ضـروب        24،ن هذه األفعال جريمة واحدة    أن لم يعتبروا    يالمهينة فإن المشرع  

هذا يـرى   في   و 25، من بينها  األشد الفعل   يمثّلالمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في انه           
من إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب        ) 2(ى فقرة   الباحث صحة ما جاء في المادة األول      

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة الصادر عن الجمعية العامة لألمم                
  27.األخرى المعاملة السيئة أشكال من  متفاقماً شكالًالتعذيبأن عندما اعتبرت 26المتحدة

  
ن كـان غيـر     إ توفر عامل المدة الزمنية الطويلة في استخدام هذا الفعـل و           أيضاً في ظل  يمكن تمييزه   و

  . تعذيبايكون حتماًوعندها  29ر استخدام الفعل على الضحية لمرات ومراتا تكركذلك في ظل و28،شديد
  

                                                                                                                                                             
  

23 ) R�!h+ن ا��آ! ،Cاد ا+�4اودHA2010ار�r ��<" ،.(  

24 )�-= ،R�5�  ).1994. ا+0

  
25   S%D41+! `4B+ا is�% Rd+ " ،P5A �4�1-+ا+��5>� ا V�!ى �7-! آ�uJل ا!d^Jا RA ة�A�1-+ا l<
S6% أن %�10ي =>U در"� �T ا+[�ة أو ا+���ة 
�Bق 

!-?!B1� od^ `h-% S%D41+!A�50:<+ !ة�2 وا+-4!+J7! ا
!5Q RA `-0

\�ج =T �6!ل ا+�1?, ا���!�R ا+��%2 و �5�!�".  +>-4!�>� ا+oإ��!��5، وا+-4!�>� ا+oإ�
) ،!u60، ص 1999ر.(  

  
26   RA نo=ا ا�Dول 9ا=1-� هJن ا��آ!  / ��-�. -01/�ة +�0/�ق ا��/�!ن   ��5m�B ا2�J ا+: ا+-<�ر). 30 -د  (3452 ��ار ا+6-�54 ا+4!�� ر?2 1975د%
  .433ص. ا2�J ا+-�01ة ��5%�رك و"�i5.  ا+g6ء اJول– ��ds �=�-6ك دو+�5، ا+-6>� اJول –��rق ا���!ن ): 2002(
  

  :�T هDا ا�=oن) 2("!ء RA ا+-!دة اJو+�A U�ة  27
�!��5 أو ا+-h-%��57` ا+B1� od^ S%D41!?-! و�41-�ًا �T أ^d!ل ا+-4!�>� أو ا+��4� ا+�!��5 أو ا+oإ"�."  
  

28
    !ً�m `d]% أن Td-% 2ا+-1�اآ �cJن ا|A ة�r�4 واAد ,�
ا=�1�ت ��w-� ا+�B4 ا+�و+�5 ا�!4% !���= P�R ا+:T� �50 أ�s!ف �\T� �B<1 إ�!ءة ا+-4!�>� 

�<%�Q 1�ةB+ �<�!4-+�0ث إ�!ءة ا
 !���= l+Dوآ S%D41+ا T�" ،) ،�5+ا+�و �B4+ا �-w��2000 8، ص .(  
  

29
!+[�ة%  !7�5r is�% P�J `4B+ا اDر ه�d

D4%�! أ%:! إذا  `4B+�14� ا) . ،!u1999ر.(  
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ملة ال إنسانية ومهينة بحسب تقرير لجنة التحقيق المشكّلة من قبل اللجنـة             فكل تعذيب يجب أن يكون معا     
 أن مقياس المعاناة يبدأ   في حكم لها  لمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان     ا وترى 30،األوروبية لحقوق اإلنسان  

  31. وفي النهاية يصل إلى التعذيباًإنساني  الليصبحمن وصف الحط بالكرامة ويعلو 
  

 كانت درجة األلـم أو      فإذا 32،األحيانأن الخط الفاصل بين الفعلين واضح في أغلب         هاء  الفقاعتبر بعض   
المعاناة في أقصاها فقط نكون أمام تعذيب، وإال فإن األمر ال يتجاوز أن يكون مجرد معاملة قاسية أو غير 

 المعاني بل اعتبرها  لم يميز بين هذه34 رغم أن األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان   33،إنسانية أو مهينة  
 35. تعذيباهذات معنى واحد، فوقوع أي منها يعتبر بحد ذات

  
 فإن قاضي الموضوع هو الذي يحدد ما إذا كانت الجريمة المعروضة أمامه             36في الواقع القضائي العملي   

 جريمة تعذيب أو إساءة معاملة، وهذا ما دعا المشرع الفرنسي إلى االبتعاد عن تعريف التعذيب حتـى ال                 
يتقيد القاضي بتعريف محدد قد يخرج مرتكب الجريمة من دائرة المالحقة، لذلك يكون القاضي حراً فـي                 

 فمن ذلك على سبيل المثال ما اعتمدته        37،تبني التعريف المالئم في االتفاقيات والمصادر األخرى المختلفة       
                                                 

7h0! ?:�5 ا+�5�!ن  30 RA ن!�، وذ+/V��/? !��/�= l    1968+4/!م  ) Greek Case("!ء ?�ار ا+>��6 ا+B�=�5 ا+-[T� �<d ?�` ا+>��6 اJورو�5 +��0ق ا��
      �d^ وه�+��ا �%��5�75!     آ` �T ا+��-�ك وا+��و%_ وا++�ى +>�m ��6 ا+�5�!ن tن ا5uJ�ة ار
V�d أ=-!ل ا+S%D41 وا+-4!�>� ا���!��5 أو ا+-��57 �ا��� 


��%�ه! إ+��c Uت �0s ا;د=!ءات ا+�اردة !+/[�dى وا�c/!ت و?/�ع r/!;ت 
S%D/4      1967 ا�%` U<=21 ا+-RA T5<�14 أ=�!ب �cرة     RA ��6<+ا V71�وا ،

s!B. و��ء �4!�>� T� �%g-+ ا+�"�ع +>-<�ر Td-% �5:�+5` ا) ،!u54 -51ص  . 1999ر.(  

  
31        R/A ا+-01/�ة ا+/<!در �/d<--+ا �/m �<%!
 2�! �Aا+�:�5 �4�و CD25ه  `/%�ا��g5<6%/� ?/�م   ) Man(م، و
/!%>� ه/� �/�اg" T/� TQ%/�ة �/!ن        1978/  ا

      /" U/<= ط��
[�P ا+ !>4
4�ض +>:�ب  P�t��5/� آg/6اء =/t/�u T ار
�d^          P/�dاC +>��6 اJورو�5 +��0ق ا���!ن  �/��= R/ت  وه!�/m ثo/c C��
P1ر��� `uدا) . ،!u55 ، ص1999ر.(  

  
32 )Nicole ، )ب ت.(( 
  

33
)  ،U��-+ب- 2009=>�ان وا .(  

  
34 2<ّ�
��ن � ���س $!+B<u 2c ،R! +>-<�ي) 2006 -1997( ا+Dي 0%-` "���5 $!�! �7!م ��<�P آT5�t =!م +2�3 ا+-�01ة RA ا+1B�ة ا+�ا?�4 T5 آ � 

 Rن آ!� ا+-�<S ا+�dري B� RA Co
  ). �0Bs2010 اT5�J ا+4!م +2�3 ا+-�01ة ا;+1d�و��5، . ( ��ن–
  

35      RA ن!�-�!��� %�م ��rق ا�� P1+!ر� RA ن!�= RAول 10?!ل آ�Jن ا��آ!  / ��-��-u� !�5/^ U/�        : "2005د%/% T5/r !:/%أ S%D/41+ل ا�/�? T/d-% ; :
  ).250ص ) ت.ب(���o، ." (� و ا+oإ��!��5 $5� ����+� و5$� ?!����5، �z ا+�T= �w ا;�2 ا+Dي %�>* =>A!75!+-4!�>� ا+�!�5

  
36                T/� �/%g-+ ،ى�/uJوب ا+-4!�>/� ا�/m T/� C�/5$ T5/P/�5 و g/5-5+ S%D/41+ر�/� ا!--V ا+�:!ء ا+-<�ي RA =�د �T ا+�:!%! ا+R1 ا
75A 27! ا+��4 

  ).66 -61ص ص  . 1999رu!،  ( ا+Td-% `5>B1 ا+�"�ع +>-<�ر
  

37 (CONTE, 2005). 
  


7B-+ !7B%�4/�م ا+S%D/41 و      �5�t
 �%!z+ ن!�و=>U ��5` ا+-h!ل ��A ا=1-�ت ا+-d0-� اJورو�5 +��0ق ا���!ن �! ورد RA ا�=oن اJوروR +��0ق ا��
7!3
�0%�ا �! ورد RA ا+-!دة 
  : ��b5r P ?�رت ذ+RA l ?�ارا
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ذيب وذلك باعتمادها نص المادة     تعريف التع عند  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في كثير من قراراتها         
من العهد الدولي   ) 7(من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وذهبت أحيانا أخرى لما ورد في المادة             ) 3(

ذات و 38 ،1984، كذلك ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب لعـام           1966للحقوق المدنية والسياسية لعام     
  39.لعديد من قراراتهااألمر اتبعته محكمة النقض الفرنسية في ا

  
ـ  ما   إذان التعذيب ال يمكن اعتباره غير ذلك        أيصح القول     أو المعاملـة القاسـية      أصـناف  هتوافرت في

، عنـصر التكـرار   ،  عنصر الزمن :  التالية األربعةالعناصر  في حال وجود      األخرى  المهينة أو الالإنسانية
 المهينـة قـد   أو الالإنسانية أوملة القاسية  المعاأصناف، فإذا كانت ، عنصر الـشدة  األساليب عنصر تعدد 

 إلى باإلضافة ما وقعت عليه دفعة واحدة، إذا وكذلك تكررت لمرات، أووقعت لفترة طويلة على الضحية، 
 هي التي تميز التعذيب     األربعةهذه العناصر   ف الفترة الزمنية،    أو التكرار   إلىعنصر الشدة الذي ال يحتاج      

  . المهينةأو الالإنسانية أو القاسية عن غيره من ضروب المعاملة
  
  : التطور التاريخي للتعذيب-3
  

 موجوداً في جميع مراحل التاريخ؛ فقد كان موجوداً وممارسـاً فـي مـصر               – وال يزال    -كان التعذيب   
 روما القديمة كان يمارس بداية تجاه العبيد ومن بعدهم األحرار، وفي العصور الوسـطى                وفي 40،القديمة

مشروعاً في أوروبا، وفي القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر وبفعل رجال القانون في كان أمراً 
 وهو لم يكن مخصوصاً بمكانٍ 41فرنسا والفالسفة انخفض استخدامه ثم ما لبث أن عاد في القرن العشرين،

                                                                                                                                                             
CEDH, 18\1\1978, Irlande c\RU : S.,A, n 25. 
CEDH, 27\11\2003,Henaf: JCP, 2004, 10093. 
 
38  
CEDH, 18\1\1978, Irlande c\RU : S.,A, n 25. 
CEDH, 27\11\2003,Henaf: JCP, 2004, 10093. 
*!�0�S �! "!ء RA ا+-<�ر ا+ l+وذ 

  
39  
Cass, crim., 3\9\1996 : Dr. pén., 1997, n 4. 
Cass, crim., 1\12\1993 : Bull. Crim., n 368. 
Cass, crim., 11\5\2005 : Bull. Crim., n 81331. 
 *!�0�S �! "!ء RA ا+-<�ر ا+ l+وذ 

  
40 ) ،��o�)ت. ب((.  
  

41 ) ،R�5�  .)1994ا+0
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نظام سياسي، أو   لم يقتصر التعذيب على     : " معين أو لدى فئة معينة من البشر وفي ذلك يقول طارق رخا           
  42."موقع جغرافي معين، أو فئة محددة من البشر، أو مستوى اجتماعي أو ثقافي معين

 

في مقالته حول موقف الديانات السماوية من التعذيب في أن هذه " بهجت الحلو"يتفق الباحث مع ما جاء به       
در هذه األديان واحد، ولم  حيث أن مص43الديانات وقفت ضد التعذيب باعتباره عمالً يمس جوهر اإلنسان، 

  44.تسمح الشريعة اإلسالمية بإكراه المتهم للحصول منه على االعتراف
  

  :قال اهللا تعالىفقد 
 

 رقم  سورة األحزاب ( ". والَّذين يْؤذُون الْمْؤمنين والْمْؤمنَات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَانًا وِإثْما مبِينًا            "
والمواقف من السنّة والممارسة في عهد الخلفاء المسلمين مليئة بالقصص التي تـدعو لمنـع               ،  )58 / 33

  ): رضي اهللا عنهما( وقد روي عن هشام بن حكيم بن حزام 45التعذيب،
  
ما هذا؟  : فقال. أنه مر بالشام على أناس من األنباط، وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت              "

أشهد لسمعت رسـول اهللا صـلى اهللا   : يعذَّبون في الخراج، وفي رواية حبسوا في الجزية، فقال هشام   قيل  

                                                 
42 ) ،!u7، ص 1999ر(.  
  

43 P+�� l+ا+0>� ذ `>ّA �?و :  
  
"        vا�^ T� P+ V��5 و�! دا�!��ز آ-�0د �/[1�ك �/! /T5     إن ا+-�11, +>0�آ� ا�� S%D41+ع ��!ه:� ا�m�� �5 �-!و%� �!��5 %�6 أن?ouأ R�!4� V<-r ,

    �5�!�!=�1/!رC        . اJد%!ن ا+�-!و%� و$5�ه! �T اJ=�اف وا+�25 ا�� S%D/41+ر�/� ا!-� V/0�?دت و�]/
و!+�"�ع إ+U ?25 و
4!+25 اJد%!ن ا+�-!و%� �6/� أ�7/! 
� "�ه� ا���!ن-% oً-= :آ�ا ���5 وا+�و�5r وهDا �! أآ�ت =>�5 ا+[�اv, ا+�-!و%� ا+ohث ا+�75د%� وا+-��505 وا��oم%-B�+�5 وا�ا+�� P1�oو� P1�.  

  
        ،!75A �ًrا�s S%D41+آ� اD
و%Hآ� ا+�!��5ن �T أ
�!ع ه/Dا  .  أ�B!ره! �V4 �-!ر�� ا+S%D41 ا+Dي 
4�ض +P أ
�!=7! =�� ا+1!ر%N  أن;  إا+�%!�� ا+�75د%� +2 

!ن ا+UA!�1% S%D41 �, آ�ا�� ا���!نا+� T%.  
  

               @5�
C!6 ا���!ن، �T ��/, ا+�أA/� وا+�r-/� وروح ا+\/oص ا+r R/1->7/! ا+/��5 ا+-/ �-r�+وا �Aا+�أ R�!4� �505�ا+/Dي  ) =>5/� ا+/�oم  (وا�1-�ت ا+�%!�� ا+-
    C�>= ة!zQ T� ي���R وا+6B�+اب اD4+ف ا��s P"وا .      R/A �/�!d� أت�/�
 �>/? R/A l+ذ `h-
?>/S ا+1/!ر%N، وذ+/l =�/��! ا�1/[!ط ا+-/�T/� !ً�:/$ @5         و

60�: " ا��أة ر��ه! !+\���5 وا��41وا +�"-7! !+60!رة، �A!ل آ>-P1 ا+[57�ة) S%D41(أو+�l ا+�!س ا+T%D ه-�ا  !5�"-7<A ��5�u o 2d�� آ!ن T�!!"  
  

   -� !7 �-% R1+ن، ا!�
U+!4و+�� V�5 ا+�%!�� ا��U<= !ًs�r �5�o آ�ا�� ا�� P+�? RA S%D41+ادم" !ر�� ا R�) ص(و?�ل ا+���ل �0-/�  " و+�� آ���! 
� ا+<0�اء ا+0!ر?� �A!ل          -]+ 4�%:27
�4 أن >Pz أن أ�!�ً! آ!��ا �m�41%ن +>ou T� S%D41ل ده�27 !+V%g و "   T%D/+ا l/�+ب %�م ا+�5!�� أوD4% ²إن ا

�ن ا+�!س RA ا+��5!D4% ا��2010ا+0>�، "." (آ!.(  
  

  )). 2008(آ-! ورد RA ا+�4!دي، م ) 1994(�6!د، م  (44
  

45)  ،!u1999ر ( l+Dوآ) ،ر!d1997.(  
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.( فدخل على األمير، فحدثه، فأمر به فخُلُّوا". إن اهللا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا: "عليه وسلم يقول
    46 ).رواه مسلم

  
لعشرين جهود مناهضة التعذيب وتقنين القوانين التي       وعلى صعيد التنظيم الدولي فقد تواصلت في القرن ا        

ج من  ) / 1(فقرة  ) / 2(تحظره؛ بداية في برلين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ما جاء في المادة               
 بشأن معاقبة األشخاص المرتكبين جرائم حرب لمعاقبتهم        194547 ديسمبر   20بتاريخ  ) 10(القانون رقم   

   48.ئم من بينها التعذيبعلى مجموعة من الجرا
  

وكذلك تم حظره في اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي وافقت عليها الجمعية العامة 
 وأيضا حظره اإلعالن العالمي لحقوق اإلنـسان      49ب،) / 2(المادة  1948 ديسمبر   9لألمم المتحدة بتاريخ    

  50).5( في المادة 1948 ديسمبر 10بتاريخ 
  

حقاً بإقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب التُوجت هذه الجهود 
 تضمين التعذيب كجريمة من الجرائم ضد        تم وكذلك. المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة       

  .ة الجنائية الدوليةهـ من نظام روما األساسي للمحكم) / 7( في المادة 51اإلنسانية
                                                 

46)  2<�  ). 328، ص) ه6�ي676-630(ا+��وي، ." )ا+�roBن �T ا+27A  :264اJ��!طأ�! ، "2613("�
  

� =>U أ+-!�5! +-0!آ-� �R��6 ا+0�) 10( %�-U هDا ا+�!��ن !+�!��ن ر?2      47!?�<+ �
C�/%�4 +>6/�اm 2v/�    ا+-6> RAن، و!-+Jا+�!دة ا T� �5�!h+ب ا+4!+-�5 ا
�5�!�) 2(ا+-/!دة  . ا+/�T6 وا+S%D/41 وا;$1/<!ب   : وهR" ��ر��5�غ" ا^�coc U<= `-1 "�ا2v +2 ��6ه! RA ا+�w!م اd0-<+ R�!�J-� ا+4�d�%� ا+�و+�5      ا��


�داي، .  (�T هDا ا+�!��ن) ج(�A�ة  �vاg6+2009ا.(  
  

48) ،P�o�) ت.ب.((  
  

!ب ا+�1?5, وا+1<�%* =>75! أو ا;�:-!م إ+75! ��ار ا+6-54/� ا+4!�/�    49 @1A�5 و?!B
/  آ/!��ن اJول  9ا+-/Hرخ R/A   ) 3 -د ( أ+/i  260 +�� ا=1-�ت هCD ا;
 ��-�  .، ��Q! +>-!دة  ا+�h+!h =[�ة1951%�!%�  /  آ!��ن اJول 1951 %�!%�، 
!ر%N 1948د%

 
وا=1-� ر�-5! ��ار ا+6-�54 ا+4!�� ر?/2  1948د%�-�� /  آ!��ن اJول 10 ا+R-+!4 +��0ق ا���!ن 1!ر%N ا�=oن +2�3 ا+-�01ة   أ?�ت ا+6-�54 ا+4!��   50

217 i+3 -د ( أ.(  
  

�4 ا+��ا�T5 ا+��5�Q و+Td% 2 ه�!ك 
i%�4  ه� b%�r ا+�74 ����54s U<= !5 ا+�!��ن ا+�و+Rا+�����*(�) م ا�&%ا$# "�  إن 51 RA2  وvا�" T= `�1��

��?V +7! ا+-!دة ا+�!د�� ا+�B/�ة   ا+0�ب إ; �4 ا+0�ب !���= �5�!h+ج(ا+4!+-�5 ا (   R/�!�Jم ا!/w�+ا T/�    �/5+ا+�و �%�d�، و%4/�  "�غ5�/�ر��   "+>-d0-/� ا+4/

�>2 و ا+0�ب ` و
-h` ا5A�1+ �+!4A�r� ا+0-!%� ا+�5v!�6 +��0ق ا���!ن RA و?V ا+ 
25ct ا4AJ!ل ا+-�d�� CD7+ ا+6�ا2v و�5>� �7>� و  �5�!�J!ت ا�ا+:-!
  �5�!�̀       .+>5zQ T� �0!ن ا+d0!م ا+d�1% T%D/�ون +³�/ >/B+ �/+ن أول �0!و��-/! 75A/!          وآ/!ن +>�!R/m دو/�ت "!آ/ 2v5/, ا+6/�ا-" T/= 2 ا+0/�بvا�/" �B/s

�m 2v�5 ا+6�ا�!�
�داي، (. ا�� �vاg6+2009ا.(  

    l<
 !7�t �5�!�
7�d! أA�اد �T دو+� �! �m أA�اد �T� T%�u دو+271 أو �T $5� دو+271، [R67�� `d وT-m و?� =ّ�VA ا+6�ا�m 2v ا���% R1+2 اvا+6�ا 
 CD1�اف ه?; T%�u� ,� رآ�!]- l+وذ ،�uف ا���+!ا+6�ا�� �m 2v��B<1\% T55ن =�7�mo+ ��u 27!د وا+RA g55-1 ا+-4!�>� �<� ا�m�ار ا+-41-� 

  ).2009�<!ر، . (و ا+�%�R أو ا+R?�4 أو ا+�R�Q أو ا;"R=!-1 أو J%� أ��اع أu�ى �T ا;o1uف�b5r T ا;�1-!ء ا+dB�ي أ
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 فـإن الدول العربية بما فيها السلطة الوطنية الفلـسطينية         تشريعات  أما على الصعد الوطنية ومن ضمنها       

 وأصدرت بعض الدول قـوانين خاصـة بحظـر          52، على حظر التعذيب   نصتمختلف دساتير الدول قد     
بـات وفـي بعـض القـوانين        قـوانين العقو  تحظره فـي     أخرى نصوصاً     فيما ضمنت دولُّ   53،التعذيب
 بقي   ورغم كل هذه الجهود    55، مناهضة التعذيب في مختلف األقطار     مراكزوانتشرت جمعيات و  54،األخرى

 موجودة تحت سمع الحكومـات العربيـة   تزالعقلية التعذيب ال  ف عذيب يمارس هنا وهناك بسرية تامة،     الت
  56.وبصرها

  
  :الناحية النظريةأهمية الموضوع من  -4
  
مالحقة هذه الجريمة مع تطور المجتمعـات ومـع التطـورات           كمن االهمية النظرية في تطور تجريم و      ت

المختلفة في ميادين حقوق اإلنسان، ففي ذلك الزمن البعيد الذي لم تكن فيه هذه الجريمة موضع مالحقـة                  
لدول ومختلف االتفاقيات والمعاهدات    أصبحت اليوم جريمة محرمة نصت عليها مختلف دساتير وقوانين ا         

 مع التفاوت بين    –الدولية ذات الشأن، وأصبح من الممكن مالحقة مرتكبيها داخل الدول التي تمارس فيها              

                                                 

6�%2 ا+S%D41).2008ا+�u�6ار، ( 52 T= b%�0+ا ��= P1��r R1+ا+�<�ص ا+���1ر%� ا U<= و�215 ا+41�ف .  
  

53    Rd%��Jا S%D41+ن ��, ا��!? l+ل ذ!h�    0/!د ا;^/1   (. م1994 ا+-�/� =/!م
وR/A إ%/�ان s/!دق    . )2010، �اآR ا+4�/R ا+/�%-��اR/A RQ �/�ر%!    g/rب ا;
 وR/A ا+-z/�ب أ^/!ر ا+T/= �/%��1 �-!ر�/!ت �r/�ق        ).�2005�آ/g ا�uJ/!ر أ�/!ن،     (.م6�2004>� s/5!�� ا+��/�1ر =>/U ?/!��ن ��/, ا+R/A S%D/41 ا+4/!م          


�4%` ?!��  2006ا���!ن +4!م    2
 P�أ U+ط إ!ا+�B!رة ا�5d%��J (. ن ا+��4!ت =Q T�%* إ�A!m ?!��ن ��, ا+S%D41 ا+<!در =T ا+�B!رة اRA �5d%��J ا+�
�5  ��?, و?�  أ^!ر +l+D أ%:!.)RA2006 ا+�!ط، �z-+ا ���d0+ن اt
!ر%N هDا ا+�!��ن  C�%�01 28/12/2004أ?�ت w��  RA-� $!��ي +��0ق ا���!ن 

S%D41+2 اvا�" R�d
  ).2010!ن، ي +��0ق ا�����?, ��w-� $!��. (�[�وع ?!��ن +-4!?�� ��
  

54  l//+ذ U//<= �//<h�Jا T//� ت!// وأ%//:! R//A ?//!��ن ،.�//T ?//!��ن ا+��4//!ت ا+>R//�5) 435(، وا+-//!دة )228(و ) R//A )126 ا+-//!د
T5 "ا+-//<�ي"?//!��ن ا+��4
 ���+ R�5��<B+ي ا�d���R�5"م 1998+��� ) 6(2 ر?" ا+��6ن" وآl+D ?!��ن ا�osح وا+t1ه5` ،)280(و ) أ / 275( ا+-�اد 1979ا+��4!ت ا+4<B+ا" ،

 N%1//!ر U//+وJاءة ا��+!// R�5��//<B+ا R4%�]//1+ا ���R�5 ا+-�//� �//T ا+-6>////<B+ت ا!//م، o//u !//-5A ذ+//!//? T//� l���R 14/4/2003: وR//A �//[�وع ?//!��ن ا+��4
��R�5 ر?2 1960+��� ) 16(ا+��4!ت اJرد�R ا+-�4ل ر?2 <B+ت ا!��� ) 74( و?!��ن ا+��4+1936
o%�4
  .Pم و

 
55                    R/A  !/745-"ن و!���R�5 +�0/�ق ا��//<B+ا g/ا+0/* وا+-�آ ���Hو�  S%D41+0!%! اm `5هt
���5�5 ا+-��1>� +��0ق ا���!ن و��آo= gج و<B+آ!+��57 ا

A ن!���T5، و"-�54 ا+-�!=�ة ا+�!����5 +��0ق ا���!ن RA �<� وا+6-�54 ا+-<�%� +-�!ه:� ا+S%D41، و+��6 ا+�A!ع =��r Tق ا��<A gو��آ V%�d+ا R
                             R/A ن!�� و��آ/g ا+\5/!م +t1هm `/5/0!%! ا+R/A S%D/41 +��/!ن، وا+-�w-/� ا+4�5/� +�0/�ق ا��/��/
 R/A S%D/41+ن و"-54/� ��!ه/:� ا!�ا+�T%�0 +��0ق ا��

    R-+!4+ا gر%!، وا+-�آ��) R+ا+�و �
41/!ون �/, r/�ا+R          ) ا+-6> R-�ك وه�ا+� RA  S%D41+0!%! اm `5هt1+200   !0/m `/5هt1+ g/ا+4/!+2      ��آ R/A S%D/41+ا !%
��ا  %�� RA !ه��� ,�% R1+ا S%D41+ا �m �5+ا+�و �-w�-+ن ; �/5-! �/,        (وا!�
R/A `/-4 �6/!ل �r/�ق ا��/ R1+�5 ا��d0+ت $5� ا!-w�-<+ i+!0
وهR أآ�� 

      2:
 R�1, +7! وه
 R1+ا S%D41+�0 اA!d� �d�^282    �/5+5/� ?��%/� وإ?>5-5/� ودو��dr �5$ �-w��  (  ���!/�+ا g/5/�     وا+-�آ���ة ا+�!�=!�/-+! R/�4-+ل ا!/%�
 R
5h-1>27 أ�!م ا+�57!ت ا+�و+�5 ، و$5�ه! l+وذ C�5$ا ا+-6!ل وDه RA 27?��r �d71�-+اد ا�A3+ �5�!6-+ا...  

  
56)  ،R�o5d+1995(ا ( ا+�4!دي RA آ-! ورد)2008.((  
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 وإذا ما فشلت مالحقتها داخل الدولة فإن الباب أصبح مفتوحاً أمام مالحقة مرتكبيها وفقاً               –الدول المختلفة   
  . للنظام القانوني الدولي

  
إن من شأن نتائج هذه الدراسة أن تشكل إضافة للمكتبة القانونية وعوناً للباحثين والدارسين والمهتمين وأن 

  .يكون فيها بيان لمن يقومون أو يأمرون بارتكاب هذه الجريمة بالعقوبات التي يمكن أن تلحق بهم
  
  : أهمية الموضوع من الناحية العملية-5
  

 في التعرف على تلك القواعد القانونية التـي تـنظم المالحقـة            العمليةة  تكمن أهمية الموضوع من الناحي    
الجنائية لمرتكبي جريمة التعذيب، وذلك من خالل التعرف على هذه الجريمة والوسائل المستخدمة فيهـا               

 ومن 57ونتائجها لتمييزها عن غيرها من ضروب المعاملة الالإنسانية والمهينة والحاطّة بالكرامة اإلنسانية،
ثم التعرف على النصوص القانونية الوطنية وذات الطابع الدولي التي تساعد في تجريم هذا الفعل وبيـان                 

أفـضل  معرفـة   الجزاء على المجرم وتعويض الضحية، ويكون ذلك من خـالل           طرق المالحقة وإيقاع    
 هـذه المالحقـات    وإيقاع العقوبة المناسبة عليهم، بغية أن تـشكل      مالحقتهمالوسائل المالئمة للتطبيق في     

الجزائية رادعاً لهم ولغيرهم، للمساعدة في الوصول الى الهدف األسمى وهو إنهاء هذه الجريمة أو الحـد            
  . منها إلى أدنى مستوى

  
وتحقيقا لذلك فإن الواقع العملي مليء بالنصوص التشريعية التي حظرت هذه الجريمـة وقننـت وسـائل            

دى قوة أو ضعف هذه التشريعات وكذلك قوة أو ضعف اإلرادة في            مالحقتها رغم التفاوت بين الدول في م      
 منها ما اتخـذ     ،مالحقة هذه الجريمة  " آليات"مالحقة هذه الجريمة بين دولة وأخرى، وقد انتشرت هياكل          

الطابع الجزائي كالمالحقة التي تقوم بها النيابة العامة والمحاكم الوطنية والدولية ومنها ما اتخـذ الطـابع                
 كالمالحقة اإلدارية أو التشريعية المحلية وأيضا الدولية كلجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المدني

  .المعاملة السيئة األخرى
                                                 

وهR إ�rى ا+-�/!دئ  وآ-! %��ل !�d!ل 
��م آ�ا�� ا���!ن =>U ا+U<=، �dB ا���!ن �T "�7 �! ه� ذو �45�Q =!?>�      (01/. ا�-%ا(* ا+�����*  %�>*   57
 �Dه�P اR?ouJ، و
R/�4 أن $!%/� ا�رادة ا��/�!��5 ه/R ا1r/�ام ا+�"/�د ا+4!?/` أي ا1r/�ام ا��/�!ن �/b/5r T ه/� إ�/�!ن، A/!+-�"�د                 آ!�Vا+R1 أ?!م =>75!    

 ; P
  ).2008آ�دو،  (.�6�د و�5>�ا+P+ `?!4 آ�ا�� 
�"S ا;1r�ام أي أن RA �%!$ �4% ذا

    R-+!4+ن اo=د ا��� T� ولJن ?�  وآ!ن ا+��� ا!�ا�/� ا��/�!��5   و�/<�>@ ا+d�  �/<�>@ ا+S%D/41   آ-! ورد ،أآ� =>U ?:�5 ا+d�ا�� ا���!��5 +��0ق ا��
//!+��0ق ا;?1//<!د%� و  T5//s!\+ا T%�//74+ق وا!//h5-+اد ا�//� T//� ة و�//!دة�//�A T//� �//hأآ R//A �//5?!B
،  ا+R//�-5 ا+-//��1`ا��u//!ريا+��S%D//41 .  ) �//55z1!ه//:� ا+ا

2009 .( 
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  : أهمية الموضوع من الناحية اآلنية-6
  

إن كثرة الحديث عن انتشار هذه الجريمة في مختلف البلدان وما يتعرض له المواطن العربي بشكل عـام        
 بشكل خاص من ممارسات لهذه الجريمة عليه سواء من قبل ضباط االحتالل اإلسـرائيلي أو                والفلسطيني

يعطي األمل في مالحقة مرتكبي هذه الجريمة التـي         من قبل أبناء جلدته في الضفة الغربية وقطاع غزة،          
أو الحد   بغية اجتثاث هذه الجريمة      ف على أنها جريمة ضد اإلنسانية وجريمة حرب وإحالتهم للقضاء         تصنّ

الحرب ومرتكبـي الجـرائم ضـد       منها ألدنى مستوى ممكن، وكذلك فإن بدايات تطبيق مالحقة مجرمي           
  . في الحد من هذه الجريمة يدعونا الى اإلستبشار بالمستقبلاإلنسانية في العديد من الدول ولو بشكل خجول

  
  :إشكالية الدراسة -7
  

ـ الدو  الوطنيـة  -في األنظمة القانونية      التعذيب هل التشريعات المتعلقة بمالحقة جريمة      كافيـة   -ة  ولي
  من العقاب؟المجرم وعدم إفالت ذه الجريمة  هللمساعدة في الحد من

  
  :تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين هما سيفإنهلإلجابة على هذه اإلشكالية 

  
  .أسس المالحقة: الفصل األول -1
 

 .نظام المالحقة: الفصل الثاني -2
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   أسس المالحقة:ولاألصل فال
  

التـي   وهي من الجرائم     58تعتبر جريمة التعذيب من الجرائم التي ال تسقط الدعوى الجزائية فيها بالتقادم،           
يمكن مالحقة مرتكبيها على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي وفـق شـروط وإجـراءات                

اهية هذه الجريمة من خالل على مالتعرف  تموبعد أن  جريمة التعذيب لمالحقة مرتكبيومتطلبات محددة،  
 التعرف علـى فإنه ال مناص من  تعريفها والتمييز بينها وبين غيرها من ضروب المعاملة السيئة األخرى           

، ليهـا إالنتائج التـي تفـضي      كذلك  ولتحقيقها   مرتكبهاسعى  يالغايات التي   وأركان وأساليب هذه الجريمة     
إن : "حيث أن القاعدة القانونية تقول      الفعل والجزاء المفروض بسببه    النصوص القانونية التي جرمت هذا    و

دراسة تجريم التعذيب  وكل ذلك يكون من خالل 59،"األصل في األمور اإلباحة ما لم يرد نص يخالف ذلك
 لذلك  ، وعند الحديث عن التجريم يتبادر لألذهان من هو المجرم المسؤول عن هذه الجريمة             ،)أولمبحث  (

  . )نٍمبحث ثا(رف على مسؤولية األشخاص في هذه الجريمة التعسيتم 
  

    التعذيبتجريم: ولأمبحث 
 

 وغاياتهـا،   جريمة التعذيب من الجرائم التي تباينت التشريعات المختلفة في تعريفها وفي اعتبار أركانها            
تتحقـق  أن  نه يجـدر    إمحاكمة مرتكبها ف  مالحقة و فها، وحتى يصار إلى      لم تعر  وهناك من التشريعات ما   

                                                 
��R�5 ا+-�4ل ?� �<U<= V =�م ���ط هCD ا+6�%-� !+�1!دم وآ)32 ( !� l+D�i<1\� V> ا+��!
U<= �5 هDا ا�J�؛ A!+-!دة  58<B+ا R�!�Jن ا��ا+�! T�

!;=�1اء =>U ا+50!ة ا+\!�s وا+0�%!ت ا+[\<�5 و$ `h-1
 2vا�" T� !775�ه! �T ا+��0ق وا+0�%!ت ا+4!�� ا+R1 آB>7! ا+�!��ن اR�!�J أو ا+�!��ن، %[!
!75A ء!" b5r:  

  
�!ن و$5�ه! �T ا+��0ق وا+0�%!ت ا+4!�� ا+Bd% R1>7! ا+�!��ن اR�!�J أو "�³+ �s!\+ا+50!ة ا ���r ا+0�%!ت ا+[\<�5 أو T� أي U<= آ` ا=�1اء

��p ا+�=�ى ا+�5v!�6 و

�4%:ً! =!دً; +-T و?, =>P5 ا+:�را+�!��ن، "�%-� ;  �5�Q�+ا ��<�  ".; ا+-���5 ا+�!^�� =�7! !+�1!دم، و
:-T ا+
  

0�S – آ!+���1ر ا+-<�ي –ا+��!
5� هCD ا+�] RA  أنآ-! !+�1!دم RA ��اد "�ا2v ا;=�1اء =>U ا+0�%!ت %�7ف  �5v!�6+:!ء ا+�=�ى ا��م ا�= U<= 
�7�671! آ` dA� إ��!�RA R آ` ز�!ن و�d!نا+w!ه� ��P إ+U =�م إoAت ا+-6�م% 2vا+6�ا CDا+�4!ب ;ن ه T� ) . ،R�5� ).290.  ص1994ا+0

  
U<s اP5<= ² و�>2 �! أr` اor �7A ²ل و�!  ر��ل ا² وهCD ا+�!=�ة �<�ره! ?�ل: إن اRA `sJ اJ^5!ء ا�!U1r �r %�ل ا+�+U<= `5 ا+01�2%  59

A P�= Vd� !ام و��r �7A م�rT� ا�<�?!A �B= �7  P15A!= ²نا|A!�5^ U��5+ Td% 2+ ²ا+�!=�ةو.  ا CDه T� ><\1ا�Vا+�!=�ة  �A�5 ا+-4�وv!�6+4 : "ا
5��2009��4د، . ("%��* و4 �6 �* إ4 �.(  
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نه يمكن تقسيمها إلى مطلبين؛ يبحث       فإ للتعرف على هذه الجريمة   . تعريفها حسب التشريع المطبق    ركائز
  .)مطلب ثانٍ (، ومظاهر تجريم التعذيب)مطلب أول ( التعذيبمقومات جريمة في فيهما

  
  

  :مقومات جريمة التعذيب: مطلب أول
  

) ولأ فرع(الل دراسة أركان وأساليب هذه الجريمة من خ سيكونجريمة التعذيب مقومات حديث عن  إن ال 
  .)فرع ثانٍ (ليهاإ والنتائج التي تفضي إليهاكذلك دراسة الغايات التي تسعى و
  

  : جريمة التعذيبأركان وأساليب: ولأ فرع
  

الخاصة بهـا حيـث    وأالعامة سواء األركان ) فقرة أولى (جريمة التعذيب كأي جريمة أخرى لها أركانها        
في تعريفها،  ن  يعبحسب اختالف المشر  على أركانها الخاصة    لى أركانها العامة فيما اختلف الفقهاء       اتفق ع 

في مختلـف دول العـالم بينمـا        ) فقرة ثانية ( جانب آخر توحدت وتشابهت معظم أساليب التعذيب         علىو
  .انفردت بعض الدول في أساليب خاصة بها غالبا ما كانت تمتاز بالقسوة العالية

  
  :ركان جريمة التعذيبأ:  أولىفقرة

  
تؤسس جريمة التعذيب كأي جريمة أخرى على الركنين الذين ال خالف عليهما في أية جريمة وهما الركن 

ادي أو الفعـل والنتيجـة       وكما هو معروف فإن الركن المادي هو النشاط الم         60،المادي والركن المعنوي  
 ،أما الركن المعنوي فهو القصد الجنـائي لفعل والنتيجة، يجب أن تتوافر عالقة السببية بين ا و  ،اإلجرامية

 همبعضاعتبر   و 61،ن هما صفة الجاني والمجني عليه     ي آخر ينوقد أضاف بعض الفقهاء لهذه الجريمة ركن      
  62. من الركن المادياًن جزءين الصفتيأن هات اآلخر

  
                                                 

60
) �-= ،R�5�  ).1994. ا+0

  
61

)  ،P�o�)ت.ب(( l+Dوآ ،) ،ر!d1997.((  
  

62 )�-= ،R�5�  ).1994. ا+0
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 من  ية، ومباشرة التعذيب فعالً   يقع النشاط المادي في جريمة التعذيب على شكلين؛ األمر بالتعذيب من ناح           
 ومن ثـم  64 .يجابي أو سلبي كائناً ما كان قدره حتى ولو كان يسيراً جداًإ سواء كان بفعل   63ناحية أخرى، 

يجب أن تتحقق النتيجة بالفعل وهي حدوث األلم والعذاب الشديد جسديا كان أم عقليا حتى يعتد بأن هناك                  
  65.جريمة تعذيب

  
يشمل و في صورة ضرر مادي ملموس، بل        عي للنتيجة وجوب تحقق النتيجة دائماً     ال يعني المفهوم الطبي   و

 وحتى تتم عناصـر     66.نفسي كما هو الحال في جرائم التهديد والسب والقذف        المعنوي أو   الأيضا الضرر   
الركن المادي لهذه الجريمة يجب أن يرتبط فعل التعذيب بالنتيجة وهو ما يعرف برابطة السببية، فالسببية                

يكتمل بقيامها الركن المادي للجريمـة ويتخلـف بانعـدامها أو           حيث  هي الرابطة بين السلوك والنتيجة      "
   68. بمعنى آخر أن يكون فعل الجاني هو السبب في تحقيق النتيجة اإلجرامية في هذه الجريمة67."انقطاعها

  
تعبير عن الحالـة    : "ي، وهو الركن الثاني لهذه الجريمة هو الركن المعنوي أو ما يعرف بالقصد الجنائ           إن  

ن جوهر القصد الجنائي هـو      إ و 69،"الذهنية أو النفسية لدى الفاعل وقت مقارفته للنشاط اإلجرامي العادي         
  70".اإلرادة اآلثمة التي تربط الشخص بالفعل الذي ارتكبه"
  
فر القصد الخاص    التعذيب بالقصد العام وحده الذي يتكون من العلم واإلرادة، بل يلزم توا            جريمةال تقوم   و
 وهي نية حمل المتهم على االعتـراف بحـسب قـانون            ،جانبه وهو الغاية التي يسعى الجاني الرتكابها      ب

                                                 
63
1997d!ر، ( .(  

  
64
  ).2008ا+�u�6ار، ( 

  
  .م1984 ا+-!دة اJو+T� U ا
B!?�5 ا2�J ا+-�01ة +-�!ه:� ا+S%D41 وm T� C�5$�وب ا+-4!�>� أو ا+��4� ا+�!��5 أو ا+oإ��!��5 أو ا+-��57 +4!م 65
  

66
)  ،R�5�  ).1994ا+0

  
67 ) ،R�5�  ).177، ص 1994ا+0
  

68
)  ،P�o�)ت.ب.((  

  
69

  ).213 ص 1994رد RA ا+0�R�5  آ-! و216 ص 1966را^�،  (
  

70)  ،@+!s2004 7، ص.(  
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 مضافاً إليها نية المعاقبة على عمل ما أو للتخويف أو للتمييز بحسب اتفاقية مناهضة 71العقوبات المصري،
  .حيث تختلف غايات التعذيب بين بعض التشريعات72،التعذيب

  
وهو توفر صفة الجاني    ) الركن الثالث ( أن الشق األول من الركن المفترض        73تبرت بعض التشريعات  اع

 أو أي شـخص يتـصرف        أو رسمياً  74 عاماً شرط ضروري لهذه الجريمة وذلك بأن يكون الجاني موظفاً        
 مـن غيـر    لعدم إفالت من يرتكب هذه الجريمـة  وقانونياً فقهياً وهذا األمر أثار جدالً  75،بصفته الرسمية 

 اعتبر تحقـق صـفة الموظـف فـي          همالموظفين الرسميين كالثوار والموظفين الفعليين وغيرهم، فبعض      
  . وسيتم بحث ذلك عند دراسة مسؤولية األشخاص في هذا البحث76،الموظف الفعلي

  
ء  سوان الشق الثاني من الركن المفترض وهو صفة المجني عليه بأن يكون متهماًأوعليه فإنه يصح القول 
نما يعطي المجال للمجرم لالفالت من العقوبة عند ارتكابه هذه الجريمة فـي             إ 77ً،بصفته فاعالً أو شريكا   

الركن المـادي والـركن     : هيركان هذه الجريمة ثالثة     أ وبالتالي تبقى    78،حال عدم كون الضحية متهماً    
  ).الركن المفترض(المعنوي وصفة الجاني 

  
  : التعذيبأساليب :فقرة ثانية

  

                                                 
71

  ).ت.�P�o، ب (
  

�//T ا
B!?5//� ��!ه//:� ا+S%D//41 وm T//� C�//5$//�وب ا+-4!�>//� أو ا+��4//� ا+�!�//�5 أو ا+oإ�//�!��5 أو ا+-�57//� ا+//<!درة =//T ا�J//2 ا+-01//�ة +4//!م  ) 1( ا+-//!دة 72
  .م1984

  
�R و
�0%�ا ا+-!دة 73��B+ت ا! ).186 (��7! ?!��ن ا+��4
   

  .�T ?!��ن ا+��4!ت ا+>R�5 أ%:ً!) 435( هDdا ا=�1�
P ا+-!دة  74
  

�/T ا
B!?5/� ��!ه/:� ا+S%D/41 وm T/� C�/5$/�وب ا+-4!�>/� أو ا+��4/� ا+�!�/�5 أو ا+oإ�/�!��5 أو ا+-�57/� ا+/<!درة =/T ا�J/2                ) 1(آ-! "!ء RA ا+-/!دة     75   
 .م1984ا+-�01ة +4!م 

  
76)  ،R�5�  ).1994ا+0
  

1994�R�5، ا+0( 77.( 
  

 78                    S%D/41+6/!ل ه�/! +�5/!م "�%-/� ا� ; P/�|A oh/� P/�� �1/!م�7/�ف ا; S%D/41+ا P/5<= و�/�رس l/+ن ^!ه�ًا أو $5� ذ�d% نtذا آ!ن ا+:�50 $5� �71-! آ|A  .
) ،o-+ت.ب(، و ^6!ع، )ت.ب( و ا+[7!وي، 1968ا( ،Rه�D+ر،1975، و ا!d RA 1997، آ-! ورد.( 
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مشروعاً ينفذ ويمارس بشكل علني دون استنكار أو تحريم أو منع قانوني، فإنه أمراً ا كان التعذيب قديماً لم
  79. في سرية تامة وبدون اعتراف صريح بهيمارس واقعاًإن كان أصبح اليوم غير مشروع بشكل عام و

  
 يمكن تقسيم التعذيب على أساس  في اختالف أساليب التعذيب قديما وحديثا، لذلك هاماًلعب هذا األمر دوراً

تعـذيب  إلى  لمعيار التاريخي   ل استناداًالفقهاء  أنه تعذيب مادي وتعذيب معنوي أو نفسي فيما قسمه بعض           
 بحيث يندرج تحت التعذيب البوليسي كل وسـائل التعـذيب           80،بوليسي أو تقليدي يقابله التعذيب الحديث     

لى وسائل اإلعالم المختلفة كالجرائم التي وقعت في سجن         التقليدية المعروفة والتي عرضت أنواع منها ع      
أبو غريب في العراق على أيدي الجنود والضباط والمحققين األمريكيين بعد سـقوط بغـداد فـي عـام                   

   81.م2003
  

 82الضرب المنظم باأليدي والهـراوات واألسـالك      : المستخدمةمن وسائل التعذيب الجسدية والنفسية      إن  
 وكذلك  84،طفاء السجائر في الجسم وخلع األظافر والشعر وكسر األسنان وخلعها          وإ 83وصدمات الكهرباء 

والحرمان من ) 85تعليق الضحية(استخدام حمامات الماء البارد والحار وسماع األصوات الصاخبة والشَّبِح        
 والحرمـان مـن الطعـام       88 والتقييد والخنق والحرق   87 وأسلوب الهز العنيف،   86النوم والعزل االنفرادي  

                                                 
79)  ،!u1999ر.(  
  

80
0+1994�R�5، ا( .( 

  
81
 ) ،P�o�)ت.ب.(( 

  
82                    �/5�Q�+ا ��<��d/^ S!وى =/�د �/T ا+-T5/<�14 +/�ى اg/7"Jة اR/A �/5��J ا+//0 C�/5$ب و�</�Jا اD/رس =>75! ه�� R1+ا S%D41+ت ا;!r T� د�= l+!ه� 

�5، و+�ى اg7"Jة ا�5��J ا+1!�4 +0�آ� r-!س RA ?�!ع $gة، +-T� �%g ا�z+ا �B:+ا RA �5�5��<B+ا"�4 ا+-<!در ا+1!+�5ا�� Td-% `5s!B1+ : 
��T5، ا+��57 ا+-��1>� +��0ق ا���!ن-1<A ) .2007 :( �5���!? �%ر!�
 �<�<� ،�5<>B+11-4ص ص . رام ا²). 69(ا.  
��T5، ا+��57 ا+-��1>� +��0ق ا���!ن       -2<A "  2+!/w-+2008". (د%�ان ا :(         �/<B+5/� ا�Q�+ا ��<���5�5، ا+�1�%/� ا+/���ي   و�r ,/m/�ق ا��/�!ن Q!/�� R/A* ا+/

�]= ,  .57-52ص ص . رام ا². ا+�ا
  

83   �Qا+--!ر�!ت ��ا CD7+ 4�ض
�4 ا+-/�اT5�Q ا+/��د R/A "�/�ب أA�%�5/! إ/!ن =7/� ا+B/<` ا+�4/<�ي          �ن  l+Dوآ T55<5vأ%�ي ا���ا U<= �5�5ن��<A
 R6�g+ا �5�  ).2004ا+[!R4A، : (ا+-�", ) .
[�5�5�R �!%-�ن A!ر�!�R( ��27 ا+�

  
     ��!��5Ao! ا+$�% RA �Q�]+ى ا�+ T5<�14-+ا T� د�= l+D+ 4�ض

��%/� ا�J/2 ا+-01/�ة r/�ل �r �/+!r/�ق           ) ا+�RA ,m ��6*(آ-! و R/A ء!/" !/� S�/0

      N%1/!ر */c�-+ن ا!�5�Rd ا+-��ر ا+\!ص +>�r ��6/�ق ا��/Aد%�س �!زو!
 �5��� وا+Dي أ=�C ا+!��5Ao! ا+$�% RA ن!�[!ر إ+P/5  �/ . م 1994�A�/-��  4ا��
  ).1999رu!، ( ، وآl+D  )60ت ، ص .���o ، ب. RA ��", د

  
84 ) ،!u169، ص1999ر.(  
  

85     P/5+ر إ!]/� ،��u!s U�5ات و����s�5 ا+�أس �, و"�د أ�z1 R� إن 
5�4� ا+[¶ِ�@ %[5� إ+U ا+-gاو"�  T5 ا;��0!ء RA أوm!ع �H+-� وا+0��!ن ا+0
 �hr!�+ا ,"�� RA) ،21.  ، ص2000(�>�!ن .( ,"�� RA l+Dوآ ): ،!u169 ، ص 1999ر.(  

  
 ).��o�77 ، ب ت ، (  86
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الكلـب   (90 أو التهديد به واستخدام الكالب المدربة89الجنسيشراب ومن استخدام المرحاض واالعتداء     وال
 93، والخنق والتعرض للضوء الـشديد      أو اإليهام به    والغرق 92،والكسر المتعمد للرجل  واليد    ) 91الشرطي

الطعام المخلوط  واإلجهاض القسري والطيران على الطائرة وعضة الكلب ولدغة األفعى والثقب باإلبرة و           
  . وغير ذلك96 والشيفون95"الفرن" والتعرض للتبريد أو للتسخين 94،بالبول والبراز

  
حرق أجـزاء   : عدد تقرير منظمة العفو الدولية حول التعذيب في األردن جملة من أساليب التعذيب منها               

 األظـافر أو اسـتخدام   نزع من الجسد بالسجائر والتعليق في أوضاع مؤلمة غالباً بالحبال أو األسالك أو
أسلوب الشبح وهو تعليق المعتقل لفترات طويلة وصعقه بالكهرباء واحتجازه في زنازين قذرة مكتظة مع               

  97.عدم كفاية الطعام ورداءة نوعيته
  

                                                                                                                                                             
87             N%1/!ر �5<5vا+4/�ل ا+4>5/! ا��/�ا �/-d0� رت�s6/9/1999أ               pz:/+! U-�/% !/-+ R<5vا+4/!م ا��/�ا T/�J4/�م "/�از �-!ر�/� "7/!ز ا R:/�% م ?/�ارا

        i?�
P ا+-d0-�، و; %�"� �! %Hآ�  @-�
 V�!ي آD+ي ا+-�14ل ا��-i/?�1% 2/+ P/<-6       ا+6 S%D/41+إن ا `/ ،CD/ه S%D/41+-!ذج ا�ص �2000/>�!ن،  . (  ، 
24.( 

  
88 ) ،!u175 -170 ، ص ص 1999ر.( 
  

�ذار �RA / T ��� ?5!دة ا+[�RA �Q ا;���dرون 1�آRA !5 ^7� �!رس ) ب.د. ف( =!�! و�s%�71! 16) س. ش. ن(هDا �! 
P+ Vm�4 ا+1B!ة ا+d�د%�  89
R/A @v!:/A ا+\B/!ء، =/!ر R/A ا+1d-/!ن، 
S%D/4 اBQJ/!ل وإ�/!ءة          ): ت.ب. (�/T ا+T/d-% `5>/B1 ا+4/�دة +-�"/, ��w-/� ا+B4/� ا+�و+g-+               �/5%/�   . م1999ا+4!م  

 ).183 -182.  و ص ص178. ، ص1999رu!، . ( وآl+D ��",). 55 - 53. (ص. �4!�>271
  

90)   ،!u187 ص 1999ر.( 
  

91
  ).308 ، ص 2008ا+�u�6ار، ( 

  
92    P+ 4�ض

��%/� ا+-�w-/� ا+4�5/� +�0/�ق ا��/�!ن، R/A ا+�/[�ة                   هDا �!  S�/0=/�د �/T ا�J/�ى ا+4/�ا?T55 +/�ى إ%/�ان R/A ا+0/�ب ا+4�ا?5/� ا�%�ا�5/� 

                    R/A TA�/+2 وا/B+ا R/A �/%اد آ!و�/� ,/m5� وو�!�ا��u!ر%� +[7� %�+�5، و�T اS5+!�J اuJ�ى ا+R1 ا�V��\1 �274 إ"�!ر ا�J�ى =>U اo1ع ا�� وا+-/
1r _<h+اC�5$ا+�?�� و U) . ،R4A!]+2004ا.( 

  
 ).����=� و%�5�5d%!، ب ت ( 93
  

94T5>+1\��7! ا�
 R1+ا S%D41+ا S5+!�4 أ� CDه  .Status of Chinese People (中国人状况) 2007) .( 
  

 ) .2000أ� إ�0*، ( 95
  

96
�4�� 2B+وا i�Jن %21 �� اt?�%� إ+Nm P�� 21% ،!5��  U ا+-!ء =u *%�Q T�ا�5B�r T� 25Q?-!ش، $!+�! �! 
�dن +�!�! داR:�%  ? !5<u هDا ا�J>�ب 

C�/�اء ا+/�d�ي +�ر"/�       +�A�z ا+��DuJ S5) ا+���( ��A ا�R=�1 ا+-�14` ا+-271 ا+g6اv�ي ��دا�R �0-� .أن %\�ج �T د �%�/� P/�آ� ،T5+���Jا T�r
�%!z<+ 5�ة�u .،S%D41+�651 ا� V�!ا+-�14/` �   وآ P/+ou R� o�!أ���=! آ      �/r2 �/, أ<d1/% ; P/^ا�A U/<= ل   . -/�دًاo/u ,:/u �/�+      T/� ب�</�Jا اD/7+ P/�%D4


S%D41+�1��2009ى ر^!د، . (ا.(   
  

��T5 +>�0ار،  ( 97<A �d�^2006.(  
  



22 
 

 التعذيب التي استخدمت ضد السجناء العراقيين في سجن ابو غريب مـن     أساليبوللتعرف على جملة من     
الـذي كـان    ) أنطونيو تاجوبا   ( ريكي في العراق فقد أوضح الجنرال األمريكي        قبل قوات االحتالل االم   

امها هنـاك   التعذيب تلك أن أساليب التعذيب التي تم اسـتخد        م بالتحقيق في فضائح     2004مكلفا في العام    
   : وقد ورد في تقريره ،صنفا من وسائل التعذيب المختلفةثالثة عشر تتضمن 

  
 طريقة مختلفة منها الـضرب والـصفع والركـل    ثالث عشرةسجن تضمن إن تعذيب المحتجزين في ال   "

والقفز على أرجل السجناء أثناء انبطاحهم وتصوير السجناء والسجينات عرايا من المالبس تماماً وإجبار              
المعتقلين على اتخاذ أوضاع جنسية فاضحة لتصويرهم وإجبار المحتجزين على خلع مالبـسهم والبقـاء         

متتالية وإجبار المحتجزين العرايا من الرجال على ارتداء مالبس داخلية نسائية والضغط            عرايا لعدة أيام    
." الجنود على السجناء إلجبارهم على ممارسة العادة السرية أمام عدسات الكاميرات والفيديو التي يحملها

98  
  
رم أو زوجة الـضحية      والتهديد باالعتداء على محا    99،من أساليب التعذيب النفسي أيضاً اإلرهاق والسب      و

 102،والوضع في القبر 101 ومشاهدة أو سماع تعذيب اآلخرين،100،وتعريتهن أمامه والتهديد باالعتداء عليهن
  .وغير ذلك

  
 104،أو ما يسمى بمـصل الحقيقـة        103Penthotallأما وسائل التعذيب الحديثة فيندرج تحتها استخدام عقار         

  105.والتنويم المغناطيسي واستخدام جهاز كشف الكذب
  

                                                 
 

98
) ،o57+�1��2004ى ?�5>� =��51 ا.(  

  
  .)ت.��w-� ا+�B4 ا+�و+�5، ب(  99
  

1997d!ر، (  100(.  
  

101)   ،!u1999ر.(  
  

  ).2000أ� إ�0*،   (102
  

�1
!ل     103��-P15 ا+�5�5�0 
!ر�15ن وه� "Dر آ5-!وي ���م و��7ئ +3=<!ب %�41-` آ-\�ر  i�s T� دة!� Rادة .  هg1�;ا Td-% `5>B1+ا T� �%g-+
 ,"�� T�) R�ا��d+273. ص. 2006ا.(  

  
104)   ،�d �  ).2005أ

  
105)   ،R�5�  ).1994ا+0
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 همبعـض قد أيد   وقد تباينت آراء الفقهاء في اعتبار هذه الوسائل في التحقيق على أنها تشكل تعذيبا أم ال؛ ف                
 أن اللجوء إلى حقن الشخص بعقار مصل الحقيقة وإخضاع الشخص للتنـويم             الًئاستخدام هذه الوسائل قا   

 اً مساس شكلاز كشف الكذب ال ي    ن جه إالجرائم الخطيرة، و  كالمغناطيسي يجب أن يكون في حاالت نادرة        
 همبينما رفض بعـض 106 ،بالسالمة الجسدية للشخص، وإنها ال تنطوي على التسبب باأللم أو العذاب الشديد

على أساس أنها تهدر إرادة الشخص وتفقده حرية االختيار وأنها مصدر عذاب            وذلك  عتبارات عدة   الذلك  
  107. له إكراهاًتشكلو
  

 مع التقدم العلمي الذي أتاح للدول من السبل والوسـائل           شد قسوة وأكثر ألماً   وهكذا فإن التعذيب أضحى أ    
  108.المختلفة ما لم يكن يخطر على بالها في هذه الجريمة

  
  :غايات ونتائج التعذيب:  ثانٍفرع

  
 لتحقيقهـا في هذه الجريمـة      ذلك التي يسعى مرتكبها أو اآلمر ب      واألهدافالتعرف على الغايات    ال بد من    

نتائج التـي   الوعلى  رغم أنه ال يوجد ما يبرر حدوث جريمة التعذيب تحت أي ظرف كان،              ) ولىفقرة أ (
  ).فقرة ثانية (تفضي اليها

  
  :غايات التعذيب: فقرة أولى

  
راء في تفسير غايات التعذيب، ففي حين ترى منظمة العفو الدولية أن السلطات في كثير مـن                 تفاوتت اآل 

 تلجأ إلى هذا األسلوب في محاولة منها للقضاء على المعارضة السياسية            الدول التي يمارس فيها التعذيب    
 110فإن آراء بعض الفقهاء قد تفاوتت في ذلك، وقد عرض الدكتور طارق عزت رخا آراء بعضهم                109،لها

                                                 
106)   ،!u1999ر.(  

  
107)  ،!u1999ر ( l+Dوآ) ،ار�u�6+(وأ%:! ). 2008ا ،R�ا��d+2006ا.(  

  
108

)   ،U��-+ب-  2009=>�ان وا .(  
  

109)   ،R�5�  ).1994ا+0
  

110                  CD/7+ !/75A ��1/ا� R/1+ا+-/<!در ا T/� �/=�-6� U/+-/! أ^/!ر إ�وإ `>/B� `d]/ C�r U<= `7!ء آ�B+ء ا;H7+ �57�B+ا�راء ا !uرق ر!Q 2 %�1!ول ا+�آ�1ر+
 !ro� S%D41+���4! أورد أن اA ،�5 ا���1 +>-�ا", ا+1!+�5ا�راءQا+�%-��ا �m:  

  
- Inge Genefke. OP.Cit.P30. 
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في ذلك؛ فبعض منهم اعتبر أن له هدفين؛ قريب يتمثل في كسر وتحطيم الشخصية اإلنـسانية للـضحية                  
ديمقراطية، وآخرون يعتبرون أن له أهدافا تكتيكية مباشرة هي الحصول علـى        ضد ال  وبعيد يتمثل كسالح  

حفـظ النظـام   : المعلومات أو للتخويف أو االنتقام وغيره وأهدافا نهائية تترتب على األهداف السابقة هي            
يـة  السياسي وحفظ النفوذ السياسي لمجموعة خاصة أو مسيطرة ولتفادي التهديد المحتمـل واثبـات التبع              

  111 .والوالء للنظام
  

تعتبر مقاصد وغايات التعذيب في اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو               
 تتلخص في الحـصول علـى       أهدافربعة  أم متعلقة ب  1984العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام        

  112. ال يكون مشروعاً القيام بعمل معين غالباً ارغام الشخص علىأو التمييز أو التخويف أواعتراف 
  

عندما عرف معجم مصطلحات قانون اإلنسان التعذيب اعتبر أن الغاية منه تهدف إلجبار ضحايا التعذيب               
أن هناك تبريرات أخرى لـه بأنهـا   آخرون فيما اعتبر 113 ،على االعتراف بجرائمهم واإلشارة ألعوانهم

                                                                                                                                                             
    - David Andrews. "Ireland Spedaks out on Tortur", J.RCT. 
Tortur. Vol 2. No 2. Copenhagen 1992, P.49. 

  
U+�5 ا���1 إv!7� ى�u�5 وأd51d
 !Aأه�ا S%D41<+ نt  :و=�� =�Pm أن +>��4 ا�u� رأ27% 

- Maritza Montero . "Ideology and Psychosocial Research in Third World Contexts". Journal of Social Issues. Vot 
46.No 3. 1990, PP. 43-55. 

  
  :و=���! =�ض �راء ا+�RA 27�� �4 اJه�اف ا+|A S%D41<+ �5d51d1�P ا���1 +>-�ا", ا+1!+�5

  
    - Dantel Zirker. " Democracy and Military in Barazil". Armed Forces & Society . No. 14. Summer 1988.PP.587-
605 

  
Barbara Eckstein. "The Body. The Word . and The State". Novel. No.22. Winter 1989,PP.175-198.- 

  
  ).1996 و 1995 و 1994( =�ة 
�!ر%� +>��6 ��!ه:� ا+S%D41 +3=�ام -
  

  :ن +>S%D41 ه�ف وه� ا;��1!م و
25�0 ^\<�5 وذا
�5 ا+:�50 ا���1 +>-�ا", ا+1!+�5و=���! =�ض أ
-Lion Jakobsen, OP,Cit, PP.3-4. 
- Hinrik Marcussen, "Torture – definition and Purpose". Institute of Forensic, University of Copenhagen 1987, 
PP. 10-11. 

w�-<+ ي���  .1996-� ا+-<�%� +��0ق ا���!ن +4!م وآl+D ا+�1�%� ا+
  

 R1��A �15�T5 و  .ا+�!"�ن �T ا+��A S%D41 "�%�ة �T ا+-�Um: أ�! اJه�اف ا+�|A S%D41<+ �5v!7�P ا��<+ ��1�P "!آ�
  

111)  ،!u1999ر.(  
  

112
)     �-0� ،P�o�) ص ص         ). 8 – 7، ص ص    )ب ت R/A P/4"�� R/A t/�uأ �/? ��o/� �/-0� �5� =�/��! ا=�1/� ان ��!s/�    8 -�7, ا�^!رة إ+/U أن ا+/

                   CD/وه S%D/41+ا i/%�4
 2/
 !��/�= !�!/� P/5+2 ا�^!رة إ
tر�4 أه�اف، وا+<50@ ه� ا;o1uف 7�5-! ا+Dي  *<41
ا+RA S%D41 ا;
B!?�5 وRA ا+�w!م وا�rة 
  . ا+-�!�s اJرp�A �4 ��"�دة RA ا;
B!?�5 و+5�RA V ا+�w!م

  



25 
 

 وقد يكون الهدف منه تمكين الحكام من السيطرة على مجريـات            114،إجراءات تهدف لحماية أمن المجتمع    
   115. في الحكممنفسهأاالحداث وتثبيت 

 
الفقهاء استخدامه من قبل بعض رجال الشرطة العتقادهم بأنه يحقق نتائج باهرة في التحقيق               أرجع بعض 

 the" (القنبلة الموقوتة" فيما يعرف بنظرية 116في محاولة منهم إلخفاء عدم كفاءتهم وقصورهم في التحقيق
ticking bomb scenario(،117سبب نفسي ناشيء عن ما ل يرجع القيام به  األشخاص وبينما كان بعض

، فـإن    أي أنه ناشيء عن حالة نفسية مرتبطة بشخص مـن يقـوم بـه              118"التماهي بالمتسلط "بـ  يعرف  
 يقومون به كي  يبطـشون       الدراسات الحديثة اظهرت غير ذلك بأنه ناشيء عن عملية غسيل ألدمغة من           

  119 .بخصومهم السياسيين او أي أعداء آخرين لهم
  

الين للتعذيب وغيره مـن ضـروب    الفعالتوثيقى ذكر األهداف الجوهرية للتعذيب في دليل التقصي و جر
تسعى إلى االنحدار   "أنها  ب  - بروتوكول اسطنبول  –المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة          

بالفرد إلى حالة عجز مطلق وكرب شديد، لذلك يتخذ التعذيب أداة لمهاجمة األنماط األساسية ألداء الفـرد                
  120".النفسي واالجتماعي

                                                                                                                                                             
113)   ،Rm!�+وا RA!d+2006ا.(  

  
114  ) ،�-c2009آ�و ،�  ).2009 آ-! ورد RA اد=5

  
أداة سياسية تمكن الحكام من السيطرة على مجريات األحداث فإذا أحست دولة حديثة       : "   تقول لونه ياعكسوب وكنود سميدت نلسون ان التعذيب         115

. ، ص ص2006الكسواني، ". (منظم لقمع المعارضين لهابأن شرعيتها يهددها ما تسميه األعداء الداخليين أو الخارجيين فإنها قد تلجأ إلى التعذيب ال
262-263.(  

  
116

d!ر، 1977ا+[7!وى،  ( RA 1997 آ-! ورد(.  
  


!d/� ,/-6�the ticking bomb scenario(        R(68 م �:%�* ا�6��/* ا�� 9 8*  117 p/و� R/A 6/!رB�;ا l/^و R/<= �
 =>U ا1A�اض و"�د ?��>� ��?�
27 ا+/Dي 
�"/� ^/�dك ?�%/� t�P/ %4/�ف �d/!ن        وأن 
56B�ه! ��5دي 50!ة =�د آ�5�       P�1]-+ا �rأ T� !A7! +� ا�1\><�! ا=1�اB?و Td-% P�ا+�!س، إ; أ T�

!7+!�
>l ا+���>� وQ�%�� إ) . ،R-7A2007.(  
  

� +�is ا�41!رة ا+-�-�ع Jدوات ?!����RA P4رة ا���Kه� ����J/�Kإن  118B�+1\��7! =>2 ا�"R=!-1 أو �T ه2 
T� ,-?  V/0 ه2 دو�RA P ا+�>2 ا;  %

آ-/! ورد R/A "�%/�ة ا+�/�س ا+4�/�d5�  (      R+�"5! ا��/�!ن ا+-�7/�ر  -ا+i<\1 ا;"RA)R=!-1 آ1!P ا+7!م  ��5�
P، =�!رة أورده! +�آ�1ر �<�6r UB!زي

�� ا;%�ا��5  ^!ه�ورت "!A!ن!d<+ ع ا+60!بg�5<A آ1!ب U<= *5<41+ء ا!�cا+\>5` ا �-rا T= .) `5<\+2010.  ا.(  

  
  . )، اتصال شخصي2010رندا سنيورة، كانون أول ( 119

  
  ).85 ص.  �5m�B�2004 ا2�J ا+-�01ة ا+�!��5 +��0ق ا���!ن، ( 120
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يتضح من كل ما سبق ان أهداف التعذيب تختلف من مكان آلخر بحسب الهدف المرجو مـن ممارسـته                   

 نبيلة تسعى لحماية المجتمع من خـالل        بأهداف التعذي  بأن   منفسهأ وا أن يقنع  ون يحاول بعض األشخاص ف
 كما جاء في قرارات لجنـة       –الحصول على اعترافات من الضحية قد تمكن من منع وقوع جرائم معينة             

 غيره، وتكشف عن الجرائم التـي       أو تجعله يدلي باعترافات قد يحاكم عليها هو         أو 121-لنداو االسرائيلية 
م المآخذ العديدة على ذلك ورفض التشريعات المختلفة سواء         حدثت أي أن الغاية لديهم تبرر الوسيلة، رغ       

 وما ينتج عنه مـن      اإلجراء واعتبار ذلك     الجزائية كما سيرد الحقاً    اإلجراءات في قوانين    أوفي الدساتير   
 ما كان يهدف إذارادة وتماسك المجتمعات إن الهدف منه هو تقويض أخرون آ، فيما اعتبر اعترافات باطالً

  . ع الخصم المعارض لهم وتخويفهه لقموممارس
 

  :نتائج جريمة التعذيب: فقرة ثانية
  

يؤدي التعذيب إلى نتائج سلبية تؤثر على الضحية والمجرم والمجتمع؛ وإن من أهم النتائج التي تؤثر على                
الضحية هي أن يفضي التعذيب إلى موته، أو إلى إحداث إصابات جسدية مؤقتة أو دائمة له، وهناك ما هو 

طر وهو النتائج النفسية التي تترك آثارها أيضا لفترة طويلة من الزمن، أو قد تتـداخل مـع النتـائج                    أخ
 وإن اآلثار التي تنتج عن التعذيب تقشعر لها األبدان بشكل يفوق االشـمئزاز مـن أسـاليب              122،الجسدية

  123.التعذيب المختلفة
   

 على الـضحايا    أجريتل الدراسات التي    يمكن التعرف على النتائج التي قد تظهر على الضحايا من خال          
الذين تعرضوا للتعذيب، ففي فلسطين، حيث انتشر التعذيب اإلسرائيلي لألسرى الفلسطينيين، فقد أشارت              

                                                 
121
         RA أ^\!ص �coc T� V<d]
 R1+ا+>��6 ا CDن ا+5�01/*  13/5/1987هt] �5<5vا���ا �-d0-<+ *!� وآ!ن %�أ�P5^�� !7 +��او ا+-�1[!ر ا+�:!Rv ا+

  �0
 S5+!أ� RA        ا+4/!م RA V4?و R1+ا @v!:A �4 V5 T5]+2 ا��، و?/� V>/<u   300 وا+R/1 ��7/! ا+�/!ص ر?/2     �51984!ت "7!ز اT�J ا+�اR<u ا+-4�وف 

�g1ع ��27 �4>��/!ت          Rd+ ،275A P�1]-+501` دون ا�1\�ام و�5>� ا��61اب ا�� �5 ا+>��6 إ+U إن ا+�[!ط ا+4B!ل +76!ز اT�J ا+4!م ��r!ط اJ=-!ل ا�ره!

 ��  ).2004/2005د?-!ق، . (�5r6/4%� $5� �4�و�rJ �A ��اه2، و�T $5� ا+--Td ا+0<�ل =>75! S5+!�t أu�ى 
  

122
"                  T/� �/h1/� أآ-
�R/A �-1 ا+4/!دة و/
0!ث وا+�أي ا+��%�ي =>U ��ى ���ات =�%�ة أن ا+�v!1_ ا+<�50 ا+U<= S%D41<+ �5<�4 ا+B/�د Jل اou T� T5�


  ��ro+ا �%����5     ا�c!ر ا+6/B�+وا �%��T5 ا+�v!1_ ا+-�m/�5 ا+6/ `uا+�1ا T� �5hd+ا+[�%�، %�"� ا S%D41+ت ا;!r RA P�ر$2 أ ،) ".   ،R/+��%ال وإ�/z�1990ا 
  ). 19ص. "!را���ن. آ-! ورد P5��u  RA آ�%�و$! و"5-� م

  
��br!�<+ U ا;o/Qع =>75/! وا+T�    R/1) ا+S%D41 +�واع �5!��5 وا+�!"�ن ��P: ("!را���ن. وُ%�14� آ1!ب P5��u آ�%�و$! و"5-� م   
 R1+ا+-�ا", ا �hأآ 


[\5] ا�J�اض وا�c!ر ا+�!
T= �6 ا+S%D41 وأA:` ا+o4"!ت +7! RA ��<41� 2+!4+ا RA 5�ةhان آ�<
�10ي =>U ا+T� �%�4 ا+�را�!ت �rل .  
  

123  ،!u1999ر.  
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عدة دراسات أجريت على بعض هؤالء األسرى بعد اإلفراج عنهم والذين تعرض معظمهم ألشكال مختلفة    
   124. مشاكل نفسية وغيرهامن التعذيب النفسي والجسدي أنهم يعانون من

  
 ينعدم لديهم  و ،بو قل قساةقد يصبحون بفعله    ف،  له ممارسينيترك آثارا على األشخاص ال    أن  التعذيب    كما  

حيث أن "الشعور بالكرامة اإلنسانية والمبادئ األخالقية، مما ينعكس على حياتهم وحياة من يعيشون معهم، 
 وبالنـسبة   125،"كثيرا ما تنتهي بهم إلى االخـتالل النفـسي        القائمين به تصمهم أعمالهم بوصمة أخالقية و      

للمجتمع فإنه يؤثر عليه من خالل عدم الثقة بالنظام والتطرف والهجرة والرغبة فـي االنتقـام والعزلـة                  
   126.وغيره

  
الين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو             الفع وثيقجاء في دليل التقصي والت    لقد  

  : حول النتائج التي يفضي اليها التعذيب ما يلي - بروتوكول اسطنبول–انية أو المهينة الالإنس
  

إن مرتكب التعذيب يحاول القضاء على شعور الضحية بتوطد أقدامه في أسرة ومجتمع بوصفه إنـسانا                "
هـم،  وبتجريدهم لضحاياهم من إنـسانيتهم وتحطـيمهم إلرادت       . لديه أحالم وآمال وتطلعات إلى المستقبل     

وبهـذه الطريقـة    . يضرب مرتكبو التعذيب مثال مفزعا ليراه من يكونون على اتصال بعد ذلك بالضحية            
ويضاف إلى ذلك أن التعذيب قـد       . يستطيع التعذيب أن يحطم أو يقوض إرادة وتماسك مجتمعات بأسرها         

                                                 
�4� R/A ا+T�477     i/5d1 ا+��54 ا+�!+É =�ده! %  41.9م إ+U أن  1993 أ^!رت إ�rى هCD ا+�را�!ت ا+R1 أ"�%RA V ا+4!م          124/s أ�5�ا �0�را %6/�ون 

�27 و�, ا+-16-,، وان  B�ا+�4دة +>50!ة ا+���545، وأن ه�!ك  % �44, أ RA ��4s وان       % 27��20،1 %�6ون ،�/B<1\� �5���27 %4/!��ن �/T �/[!آ` "�/
  ).02000*، أ� ا�. (��27  �ؤوا %7w�ون و%��رون أ=�اض �! �4 ا+<��� % 29،1

  

�/` =/RA �7j1999           T درا�� أ"�%V =!م       ; �����T55�5 أن �//<B+ى ا�/�Jا U<= S%D41+ر ا!c� ل�r 28 %     �/z+!�+ا+�54/� ا T/�547    R/A أ�/5�ا �0/�را 

S%D41+ا T= �6
!� �5�B� اض��t  )) 2000(آ-! ورد R�!� RA =�ض =>R أ� إ�0!ق) 1999(أ� �QاP�5r، أr-� . (?�!ع $gة أ��5sا 
  

��T55�5 ا+-0�ر%T� T ا+��6ن ا���اU<= 150 !� �5<5v 2000أ7j�ت درا�� أu�ى أ"�%V =!م <B+�5 +�3�ى ا�B�+ت ا! أ�5�ا �0�را �rل ا;�m�ا
R<%:  

  
��5 وا+�>/* ا+/[�%� ا+�/!
_ =/s T/���              33%إن  "/B�+ت ا!!;ت  �/T أA/�اد ا+�54/� %4/!��ن �/r T/      18% ، و T� PTSD أA/�اد ا+�54/� %4/!��ن �/T ا;m/��ا

5�           13%ا;آ�1!ب، و ��5، ��7/! ا+�"B/� وا+/�وu!ن، و?>/� ا+�/�م، وا+d/�ا/B� �5-�وا+�ه/!ب أ�c/!ء ا+�/�م، و�;م ا+-4/�ة، وا��/7!ل،      .  %4!��ن �T أ=/�اض "/
%�، وهCD هR أ�ز وا+[�4ر !�$-!ء، وا;�m�اب RA ا+-gاج، وا+S:z، وا;��0!ب، وا+��!وس ا+�7�%�، و?>� ا+1�آg5، وا+Ë%�]1، واdAJ!ر ا;�01!ر

!+U<= R+!1 أ��ه2 �d4�
 R1+وا S%D41+�6ن "�اء ا���5 ا+!4% R1�R ��7! ا�J�ى ا+-0ّ�رون �T ا+B�+ت ا!  ).2000أ� ا�0*، ." (ا;�m�ا
  

125
)  ،�A125 - 124 ص ص 1998رو(،  

  
126 ) ،!u1999ر.(  
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 األسرة، وبالعالقات   يلحق أضرارا جسيمة بالعالقات الحميمة بين األزواج واآلباء واألبناء وسائر أعضاء          
  127 ."بين الضحايا ومجتمعاتهم

  
 القادة يضع أومالحقة مرتكبي هذه الجريمة من الزعماء ف،  واقتصادياً فإنه يؤثر على المجتمع سياسياًأيضاً

 عند الحديث عن الوالية القضائية      الدولة تحت وضع االبتزاز السياسي حيث سيتم التعرف على ذلك الحقاً          
 على بعض الـدول     إسرائيل المساومة التي مارستها     أوية من خالل التعرف على الضغوط       الجنائية الدول 

 على جرائم الحرب والجرائم ضـد       إسرائيل لتغيير تشريعاتها التي تتيح مالحقة بعض زعماء         األوروبية
  . اإلنسانية

  
مارسة هـذه    التي تتعرض لها بعض الدول نتيجة م       128كذلك فإنه يمكن التعرف على الضغوط االقتصادية      

الجريمة من خالل ضغط دافعي الضرائب في الدول الديمقراطية على حكوماتهم التي تمـول حكومـات                
 وهكذا يمكن رؤية النتائج السلبية للتعذيب على الجميع؛ الضحايا وممارسيه وعلى الدولة             ،تمارس التعذيب 

 لعالج   باهظاً  وتكلف المجتمع ثمناً   والمجتمع، هذه التأثيرات التي تفوق كلفتها ما يمكن ان يتصوره العقل،          
  .اثارها

  
  تجريم التعذيبمظاهر : ثانٍ طلبم
  

حتى نستطيع التعرف على هذه الجريمة من حيث قواعد التجريم لها يجب أن يتم التعـرف علـى هـذه                    
دراسة القواعد القانونية التي جرمت هذا الفعل وجزاء التعذيب في القوانين الوطنية والدولية بداية يلي ذلك 

  ).  ثانٍفرع(لتعذيب ، وجزاء ا)أولفرع (؛ تحريم التعذيب فرعينإلى طلب جزاء العذيب، تم تقسيم هذا الم

                                                 
127

  ).85 ص.  �5m�B�2004 ا2�J ا+-�01ة ا+�!��5 +��0ق ا���!ن،  (

128+!?  �cد!r U<= !7�5<4
�ات ��%�� ا+\>RA `5 ا+4!م ) ه2h5 =-�و(w�� V-� هT��5 را1%� وو
RA Ë �4�ض !\� ��� RA RA�
م إن =>U 2009ا+Dي 
Jا CD7+ 2=�+4>* ا
��s�>u ،�5�5ً! ا+-->�d ا+-�01ة وا+�;%!ت ا+-�01ة ا5�J�آ�5، أن <B+ا ��<�
��م ا+�=2 ا+-�!^� g7"Jة أ�T ا+ R1+ا+�ول ا U1r ةg7"


21 �0!��� ا+-�Hو+T= T5 ا�71!آ!ت ��rق ا;��!ن.  

Ë
�2 ا+[�ق اJو�p و^-!ل أRA !5�%�A هT��5 را1%� وو�+ �%D5B�1+ا+-�%�ة ا ،T�[d` واRA @m : "و?!+V �!رة +5! و1% T5Qط ��1ر!�m �v��
ه` 
 T� P5+�1>, إ�وا+�1` ه� �!  S%D41+ء ا+�و+�"ا!� "��<B+ا ��<����5�5 أن %4ّ>��ا 
-�%` ?�ات اT� T�J ?�` ا+<B+ا ��<�<+ S�!"Jا T5-=ا+�ا U<= �5�5؟ إن

 ).2011هT��5 را%� وو
T5�1% U1r".)  ،Ë أن ا+:�!ط ا+T%D %����ن S%D41 و?1` ا+�!س 
21 إدا�271 و�4!?�271
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  :ريم التعذيبحت:  أولفرع
  

ـ فقـرة   (؛ يظهر في    فقرتين إلى   الفرع  سيتم تقسيم هذا   قواعد تجريم التعذيب  للوقوف على     منهمـا   )ىأول
فقـرة  ( فإنه تم تداوله من خالل       الوطنيةم التعذيب في التشريعات     تجري، أما   المستوى الدولي تحريمه في   

  129.)ثانية
  

  : الدوليعلى المستوىتحريمه : ى أولفقرة
  

 وفي العديـد مـن المعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة           العرف الدولي جرى تحريم فعل التعذيب بداية في       
  :البندين التاليينواإلقليمية، وهذا ما سيتم دراسته من خالل 

  
  :تحريمه في العرف الدولي -1
  

من المعروف أن القانون الدولي  و130يعتبر العرف من أهم المصادر القانونية األولية التي حرمت التعذيب،
اآلن في تقنينه ولهذا فالجرائم الدولية ليست  الجنائي هو قانون عرفي بعد أن فشلت كل المحاوالت حتى

نما هي أفعال بينها العرف إ هو الحال في الجرائم الداخلية وماأفعاالً منصوصاً عليها في قانون مكتوب ك
لو نصت المعاهدات على تحريم لدولي مصدراً للتحريم في الجرائم الدولية حتى و ايبقى العرففقط و
 فإنوهكذا  األفعال باعتبار أن هذه المعاهدات ال تنشئ الجرائم وإنما تكشف عن العرف الذي حرمهابعض 

                                                 
129  D41+ا �wr T= ص�>� T5-:1 !�+!$ l+7�5! آ!ن ذ�ا�? RA P1��" R1+ا+�ول ا i<1\� 5/� إنvاg6+7�5! ا��4 ?�ا RA5�ه! و
�/T اRA S% .   �/<h�J د�!

    C�4 ا+�>�ان �! أورد RA S%D41+4` اA 2%�61 T5�ور ?�ا�s U<=د . N%1!ر R��-�ا+���d0 م RA �6>� ا+�Bا�5� �T أن u :4-7-2007!+� ا+[�?!وي ا+
�5�z-+رتا�s2006 ���  أS%D41+61�%2 �-!ر�� ا *<41% !���!?  .) R��-� ).2007، ا+

 
 ).2004/2005د?-!ق، ( 130

 



30 
 

نه ال  يعني التمسك بالقاعدة جزئياً أ المكتوبة ال تجد مكاناً في القانون الدولي الجنائي إذرعيةالقاعدة الش
  131.العقوبات المقررة لها يبين دولية بال قانون مكتوب يحددها وجريمة

  
 من خالل تقريرها حول الوضع في ماليزيا علـى أن حظـر             2006أكدت منظمة العفو الدولية في عام       

  :قاعدة ملزمة من قواعد القانون الدولي العرفي، حيث جاء ضمن ذلكالتعذيب يعتبر 
  

 وهي قاعدة ملزمة لجميع ،إن حظر التعذيب وإساءة المعاملة يعتبر إحدى قواعد القانون الدولي العرفي          "
 كما 132.الدول بغض النظر عما إذا كانت طرفاً في المعاهدات الدولية التي تنص على ذلك الحظر أم ال

ال يسمح بأي استثناءات نابعة من أية ظروف، من قبيـل حالـة              - بمعنى أنه    –أمر مطلق   أن الحظر   
الحرب أو الطوارئ العامة، أو بالعوامل الفردية من قبيل الجرائم المزعومة التي يرتكبهـا الـشخص                

   133 ".الذي يمثله هذا الشخصالمعني أو الخطر 
  

الموقعة أو غيـر الموقعـة علـى        سواء  الدول  تلف   مخ 134نون الدولي اإلنساني والقضاء الدولي     القا يلزم
احترام قواعـد    1966الملحقين بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام        االتفاقيات والبروتوكولين   

 المسؤولية الدولية والشخصية لمن يخالف ذلك قد تترتب على هذه فإنوإال " ،القانون العرفي التي تتضمنها
  135 ."تفاقي القانون العرفي الدولي قبل التحريم االن التعذيب محرم بداية بموجبالمخالفة، مما يعتبر أ

 
  : تحريمه في القانون الدولي واإلقليمي-2
  

ت اتفاقيات أو معاهـدات مختلفـة   ية واإلقليمية التي أنشأتم تحريم التعذيب في العديد من المؤتمرات الدول       
 تها عن عمليات التعذيب أو مـشاهد هاالبشرية عند سماع  النفوس    منه هدفت لتجريم هذا الفعل الذي تشمئز     

                                                 
131 ) ،R���!�+�1��2009ى ا;وراس ا.( 

 
132) R+ن ا+�و��ا+�4ا+� وا+�! gو��آ S%D41+ا T� �%!?�+1ص . ب ت . "-�54 ا.( 

 
  ).w��2006-� ا+�B4 ا+�و+�5،  (133

 

i/55d ا+6/�        إ+/U  اJ+-/!ن ا���1ت �d0-� ��ر��5�غ RA �0!آ-� �R��6 ا+0/�ب          134 R/A R+ن        ا+4/�ف ا+/�وt/ا2v ا+-�
R/A �/�d ا+0/�ب، وV>/<u +>�/�ل 

 S%D41+ا)�A!m�! U+4!ل إAJى ا�uJا (RA�4+ا R+ن ا+�و��ا+�! S"�-  ).�d�^2009 =�5ن ا+�!��ن، h5� T� .)!ق ��ر��5�غ( 6( ا+-!دة .�0ّ�م 
 

135)   ،!u1999ر.(  
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مـن اتفاقيـة مناهـضة      ) 4(واضح  في المـادة      يظهر بشكل   ريم التعذيب   ح أن ت  علما136،صور التعذيب 
  137.التعذيب

  
الميثاق العربي لحقوق    وإن   138وإقليمياً، فقد تم تجريم التعذيب في مختلف االتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية،         

 وفيمـا   قد قـام بتحريمـه،  2008آذار / مارس15 في تنفيذودخل حيز ال   2006 عام   صدر الذي   اإلنسان
 يذكر بالضبط ما ورد في العهد  العربيالميثاقهذا  فإن،  األخرىالمعاملة السيئة ضروب  يخص التعذيب و  
  : جاء فيهفقدبالحقوق المدنية والسياسية، الدولي الخاص 

  
ة بالكرامـة أو غيـر      يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطّ              " 

ة  ويلزم الميثاق الدول األطراف بتجريم هذه األعمال، وضمان اإلنـصاف القـانوني، وإعـاد              139"إنسانية
يعامل جميع األشخاص المحـرومين مـن       " وينص أيضا على أن      140،التأهيل، وتعويض ضحايا التعذيب   

 141"حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في اإلنسان

  
  
  
  

                                                 
136  Rv!�+�5ر اده2 اr 4/ آ>�5 ا+��0ق / =�د ا+�آ�1ر
0�م ا+S%D41 وذ+l آ-! وا�=o�!ت� ��اد ا;
B!?5!ت "!��4 ا+�7�%ـT �<�ص  R1+ا+�و+�5 ا 
R<%:  

  
 ا+-41>�� 0-!%� ا+-�!دئ�T �6-�=� ) 6(ر?T� 2 ا
B!?�5 ا+��0ق ا+-���5 وا+�5!��5 وا+-��أ) 7( وا+-!دة ا���!نا+R-+!4 +��0ق  ا�=oن�T ) 5(ا+-!دة "

T� `d^ يJ ن�m�41% T%D+ص ا!\^Jل  "-5, ا!d^أ T5
�T ا
B!?�5 ��!ه:� ا+S%D41 وm T� C�5$�وب ) 2(و ) 1(ا;61r!ز أو ا+�T6 ، وا+-!د
�T ا
r )37 ( �5?!B-!%� "-5, اJ^\!ص �T ا;B1u!ء ا+���ي ، وا+-!دة إ=oن �T) 1( أو ا+-��57 ، وا+-!دة ا+oإ��!��5ا+-4!�>� أو ا+��4� ا+�!��5 أو 

5��ا �T ��اA3+R�Q�اد ا���!نا+-41>* ��0ق  ا�=oن���r)6 ( Tق ا+�B`، وا+-!دة + T%D+ا  P5A ي %54[�نD+ا+�>� أ".)  ،Rv!�+2008ا.(  
 

-�"//!? S���T//�" :      !//7 ا;
R/<% !//� U//<= �/5?!B  ) أ(�A/�ة  ) 4(
/�] ا+-//!دة   137 2vا�/" S%D//41+ن "-5//, أ=-/!ل ا�/d

4-//` آ/` دو+//� Q/�ف =>//m U//-!ن أن 
Rv!�6+ا."  

 
 ا+-h5//!ق اR/�%�AJ +�0/�ق ا��//�!ن   :ا+5/�م �>/� -�"/S ا+-4!ه//�ات ا�?>5-5/� ا+4!�/� اJر//, +�0/�ق ا��/�!ن ا+-14-//�ة w0%        U/1r¶/� ا+S%D/41 و�//�ء ا+-4!   138

، وا+-h5!ق ا+4�R +�0/�ق ا��/�!ن   )3ا+-!دة (، وا;
B!?�5 اJورو�5 +��0ق ا���!ن   )5ا+-!دة  (، وا;
B!?�5 ا�5d%��J +��0ق ا���!ن      )5ا+-!دة  (وا+[�4ب  

!%-g، ( ).13-!دة ا+( �vاg6+�5 ا�1�وd+;2009ا+6�%�ة ا.(  
 

  )1(�A�ة ) 8( ا+-!دة 139
 

  ).2(�A�ة ) 8(-!دة  ا+140
 

).1(�A�ة ) 20(-!دة ا+ 141
 

) ،Ë
 ).w��2010-� هT��5 را1%� وو
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  : الوطنيةتحريمه في التشريعات: ية ثانفقرة

  
؛ الفرع إلـى فقـرتين     الدراسة تحريم فعل التعذيب في التشريعات الوطنية سيتم ذلك من خالل تقسيم هذ            

تناول حظره  في قوانين اإلجراءات الجزائية       ت ةناول حظر هذا الفعل في الدساتير الوطنية والثاني       تت ىاألول
  .األمناألخرى كقوانين قوانين الو
  
    : حظر التعذيب في الدساتير الوطنية-1

  
) 1( الفقرة نصت مختلف الدساتير في العالم على حظر التعذيب، ففي باب الحقوق والحريات العامة نصت

 أحد  ال يجوز إخضاع  : "م على ما يلي   2003من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام       ) 13(من المادة   
  ".ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة

  
 من بـين  ، فمنها ما تم تغييب هذا الحظر األخرىوقد تفاوتت نصوص حظر التعذيب في الدساتير العربية     

 ومنها من كـان الـنص       143، حتى ولم يتم اإلشارة فيها إلى فعل التعذيب صراحة أو ضمناً           142،نصوصه
  145. والدستور السوري144العمانيواضحا في حظره كالدستور 

   

                                                 
�RA �5�!5 ا+-->�d اJرد��5 ا+7!^-�5، ب وزارة ا+�1-�5 ا (و) د+5` ار�، ب ت : ( آ-! ورد ذ+RA l آ` �T� ou .T ذ+l  آ!+���1ر اJرد�R ا+Dي     -1 142+
  ).ت 

  
143  �5
/tي ^/T/� `d اd/^J!ل 
/[-` د�/!
5� +��/!ن +/���                ا+R/1 ; %/�د 75A/! أي �/]    ا+4��5 ا+��! �+t� 1926د�/�1ري %0/�م ا+S%D/41 أو %4/!+_ ه/CD ا+-/

 ������ 1952واJردن ++ ���
���   ود��1ر ا+<��!ل1959 و+1969 ���+ R�5<+1977، 1969 وا+���1ر ا   ���  وا+�w/!م 1991 ود��1ر ��ر!1%�5/! +/
 ���   ).ا+�!Rv، ب ت (.2003ا+�-� +���  "gر  ود��1ر ا
0!د1996 ود��1ر ا+-z�ب +��� 1992اRA 2d0<+ R�!�J ا+��4د%� +

 
  :�T ا+���1ر ا+!-4�b5r)20 (R<% !� R "!ء RA ا+-!دة  144

  
!+d�ا�//� و%0//�د ا+�//!��ن =�//!ب �//4B% T//` ذ+//l   ; %4//ّ�ض أي إ�//�!ن +>S%D//41 ا+-//!دي أو ا+-�4//�ي " �//Q!0+ن " . (...أو +³$//�اء أو +>-4!�>//� ا!//-= �d�//^

   .)2009ا+�!����5، 
  

145 V>ّ� ة��B+3( ا ( ا+-!دة T�)25 ( ري ا+-�4ل +4!م��  : T�2000R<% !� U<= b5r ا+���1ر ا+
  
��%ً! أو ���4%ً! أو �P1<�!4 �4!�>� ���57 و"" �rأ S%D4
*ا+-<�ر."  %�0د ا+�!��ن =�!ب �4B% T` ذ+l ; %�6ز !�  . ا+
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 146 وكغيره من الدساتير العربيـة مثـل الدسـتورين الكـويتي           م أيضاً 2007أما الدستور المصري لعام     
وال يجـوز   : " ... على ما يلي  ) 42( نص من خالل المادة      148الموريتاني وكذلك الدستور    147واإلماراتي

  ". إيذاؤه بدنياً أو معنوياً
  

 1996جرى تطور لم يتم مالحظته في مختلف الدساتير العربية وهو ما جاء في الدستور الجزائري لسنة                 
على انه عنـد تمديـد      منه قد نصت    ) 48(منه على حظر هذا الفعل فإن المادة        ) 34(فبعدما نصت المادة    

 ليكون في ذلك ضمانه أخرى      149 . ساعة يجب عرضه على الفحص الطبي      48توقيف الشخص ألكثر من     
  .بعدم تعرضه للتعذيب

  
  : الداخليةقوانين ال حظر التعذيب في -2
  

  :على ما يلي  من القانون األساسي الفلسطيني)10 ( المادةنصتعلى نفس الصعيد السابق 
  
 تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون -2.  وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام حقوق اإلنسان-1"

وهذا يكاد  ".إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان
المصادق  ولية على أن المعاهدات الدنصتمن الدستور المصري التي ) 151(يكون مشابها ألحكام المادة 

  .عليها هي جزء ال يتجزأ من التشريع الداخلي
  

 اتجاه نية المشرع الفلسطيني بأن تعمل السلطة الوطنية دون إبطاء لالنضمام إلى اإلعالنات يمكن القول أن
والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان يقود إلى األهمية التـي أوالهـا المـشرع لهـذه                  

 الـسلطتين التـشريعية     151 وتفويض 150ات في مجال حماية حقوق اإلنسان، حيث عمل على تقييد         االتفاقي
  .والتنفيذية في هذا المجال

                                                 
  ).و%Rd �<�ر، ب ت ". (وw0%� إ%Dاء ا+-271 "�-!�5! أو �R<% !� U<= ..." :!%��4) 34(م �] �ou Tل ا+-!دة 1962 ا+���1ر ا+R1%�d +4!م 146

 
147 V>ّ� 28( ا+-!دة (R<% !� U<= R
*".  ��w0� !ً%��4روإ%Dاء ا+-271 "�-!�5ً! أو: " �T ا+���1ر ا��!را!� .ا+-<�ر ا+

  
* ". آ` ^T� `d أ^d!ل ا+i�4 ا+-��4ي وا+6��يو%-�, : "...  �T د��1ر ��ر!1%� )13( R<% !� U<= !5�V>ّ ا+-!دة 148!�  .ا+-<�ر ا+

  
149 ) ،Rv!�+2008ا.(  
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) منظمة التحرير الفلـسطينية (إن عدم إقامة دولة فلسطينية حتى تاريخ إعداد هذا البحث وتمثيل فلسطين        و
الفلسطينية لالتفاقيـات والمعاهـدات      يجعل من مسألة انضمام السلطة       152،في األمم المتحدة بصفة مراقب    

   154. بعكس االتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية153،الدولية مسألة غير ممكنة
  

ع أو تـصادق علـى       ليست دولة ذات سيادة تستطيع أن توقّ       - على األقل لغاية اآلن    –فالسلطة الفلسطينية   
 باحترام القانون الدولي لحقـوق       نفسها مراراً  ألزمت ها لكن 155،المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان    

   156.اإلنسان
                                                                                                                                                             

 وأن يتم تضمين حمايـة تلـك        اإلنسانا مع حقوق     القوانين بأن ال تتعارض مقاصده     وإقرار عند اقتراح ومناقشة     فهو تقييد للسلطة التشريعية     150
  .الحقوق والقواعد المنظمة لها في قوانينها

  
�����*   و  151K0* ا�/�/� O� �8  �5�5                ه��/<B+5/� ا�Q�+ا ��<��Dل ا+�76د و/�ون أ%/� ��/�رات 
54/* ا�/:-!م ا+/  U/+5/!ت و��7/!     إ?!B
 ه/CD ا+-4!ه/�ات وا;

!+��0ق ا+-���5 1984-4!�>� أو ا+��4� ا+�!��5 أو ا+oإ��!��5 أو ا+-��57 +4!م ا
B!?�5 ��!ه:� ا+S%D41 وm T� C�5$�وب ا+ T5s!\+ا T55+ا+�و T%�74+م وا

R/�d ا+6/�ا2v ا+\�5/�ة ا+-!�/�             اuJ/�ى وا+�5!��5 وا;"1-!=�5 وا;?1<!د%� وا+��و
�آ/�;ت   �� �/�ro- */<41
 و$5/� ذ+/T/� l ا
B!?5/!ت دو+5/� وإ?>5-5/� 

1�>25 ا+-T5-71 آ1ا���!ن��0ق   .>l ا+-41>�� 
  

152!75A ار ?!ل��g\+ا T�0� S
!d<+ �+!�� RA :  
  

S ا+�h4!ت ا+�>��!��5 ا+�5��d0 +�ى أآT51� T� �h دو+�  "!d-+ �+�7 أو �4!د!]� S
!d� !7+ V011Aدو+� و?� ا �v!� T= �%g% !� 1�اف=! �-w�-+1-1, ا


A ا+6-�54 ا+4!�� +2�3 ا+-�01ة T= ر�s !-وآ P+ ن�d
 2+ �uار أ�? RAو R�5��<B+ا S4]<+ oh-� �-w�-+�1!ر ا=!R دور
7! ا+1!��4 وا+T%�]4 ?�ار 

!ر%N ا+-�w-� ا+�و+�5 أ?�ت ا+6-�54 ا+4!�� ���  RA ����o+ R�5^1�اك RA "-5, ا+�76د وا+-�او;ت �1975!<B+ا S4]+ا `h-� �%�01+ا �-w�� م د=�ة

Jق ا�]+! �s!\+ات ا�-
H-+2 ا+-�01ة وا�Jإ^�اف ه��5 ا V0
 ��4
 R1+وا pىو�%QRاف ا��و��* ا%TRا U) �9�1* (%ا� Vار، ". (وذ���g\+ا
2009.(  

 
���5ros �5�5 ا;�:-!م إ+U ا
B!?5!ت ا2�J ا+-�01ة 153<B+�5 ا�Q�+ا ��<�ا+-�5�4 ��0ق ا���!ن، و; ا
B!?5!ت ��w-� ا+4-` ا+�و+�5 ذات  ; 
->l ا+

 ).�w-� $!��ي +��0ق ا���!ن، ب ت�. (ا+<>�
 

154   ��X1ا� Y/��-�@ ��w-�ا+9/�� �>� P V���
|"-!ع ا�sJات =>R ا?1�اح  ��Aا+-�ا V-
   �<�!d+�5�5 ا+4:�%� ا��<B+�4 ا+01�%� ا�!" RA
 �5�4  وا
\!ذ ا+��ارات ا+-41>�� !��J ا+4��5ا+RA *0 ا+-[!رآ� RA ا+-�!?[!ت و5s RA!$�   وl+D أRA1976�-w�-<+ @�s ��1-�� وذ+l ا+�ول ا+4�

p�A �5�5��<B+ل ا+�:�5 ا�r ا+-�!?[!ت RA ا;^1�اك R<= �>1�% !أن آ!ن دوره.)  T  ).�d�^ ,?�� ،�>�2009 ا
  

!1r�ام ���r �5%!4ق ا���!ن ا+�و+o/u T/� �/5ل =/:�R/A !71% ا
B!?5/� ا+/[�اآ� ا+5/�رو                  !7�B� �5�5��<B+ا ��<�!�/2    -آ-! أ+V�g ا+ �/A�5�/��1، ا+-4�و� 
�!ر �^>���، و هR =�!رة =T إQ!ر �T ا+o4?!ت ا+�5!��5 وا;?1<!د%� وا;"1-!=�5 T5 ا+�ول اJ=:!ء RA ا;
0!د اJورو/R و دول "�/�ب r/�ض           �

p��1-+ا .    ��-A�� RA ,?�-+ا ���<^�1995
[�%T ا+!h�R /ووo=� !�Aن ^�� ا+�!=�ة +-�!ر !h-
74/�ت ا+/�ول اJ=/:!ء 5��1/*     ، وا+Dي �4%ُ  ��A ،���<
!+�1اh5� ,� *A!ق ا2�J ا+-�01ة وا�=oن ا+R-+!4 +��0ق ا���!ن، و
�74ت ا+�ول اJ=/:!ء /ـ       �5?!B
 ".ا�J!�/�5 ا1r/�ام �r/�ق ا��/�!ن و ا+0�%/!ت     "ا;

) ،Ë
  ).w��2008-� هT��5 را1%� وو
  

155   Z�ر�K�22   %����  /   ��0��*       `/# وز�%  2009آ�� ن ا�\���a/ا�� *a��T 0* ا�/�a��� ل�Xا� "  *�cd1a��� �a�dإ� "      ea�� �a/0� *aا��و�� *a�$���/�a�-f* ا�&
   *aaا��و�� *aa�$���0��*، وه�aaا �aa�ور g��aa/0K ا�aaK%اف ا��aa�-f* ا�&�aa/� �aa"أرا Yaa/� �aa(� 9و #�iaa�ُ #$ا%aa� �/�klaa� *aa�-fن $�maa6�1ص ا�aaKQ4ا �aa�X�K�

  ).2009 وو
Ë، هT��5 را1%���w-� ( .����/0* ا��/��0��* آ�و�*
  

156              2/
 R/1+5/!ت ا?!B

-T/� �/%�4<+ �<w� `h ا; R1+�5 ا?!B
��71m�A �5�5! ا
B!?�5 أو�>�، وهR ا;<B+�5 ا�Q�+ا ��<�ه�!ك ا+g1ا�!ت ?!����5 واU<= �0m ا+
��RA �5�5 ا+1B�ة �T =!م          <B+ا+01�%� ا �-w�� 5` وvإ��ا T5 �T ا+��و
�آ�ل ا+\/!ص |=/!دة   1 ، و%�] ا+->0*1996 وU1r =!م 1993ا+B1!وض =>75! 

   RA �4?�-+�1!+�5 ا�ا; �<r�-+�5 ا?!B

D/5B�1+ !7 ا+-/Dآ�ة         1995أ%>�ل / ��1-��28ا;�1[!ر �T ا!5+������5�5 �/1-!رس �/>�!
7! و �//<B+ا �Q�]/+أن ا U/<= ،
-! %�1اA* �, ��!دئ ��rق ا���!ن ا+-���+� =!+-5ً! و�, ���أ �5!دة ا+�!��ن"" U+إ �A!mإ ، ،l+نذ|A ة وأر%0! +4!م 14 ا+-!دةg$ �5?!B

B�ض T� 1994 ا 

��T5 و إ��اm `5v�ورة ا1r�ام ��rق ا���!ن<A T� `آ U<=.)  ،Ë
  ).w��2008-� هT��5 را1%� وو
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 من خالل تـضمين      وفعلياً من المفيد القول أن انضمام فلسطين لهذه المعاهدات الدولية يكاد يكون ضمنياً           

 فقد .القوانين الداخلية الفلسطينية ما جاء في هذه االتفاقيات واإلعالنات من ضمانات لحماية حقوق اإلنسان     
ني وكغيره من المشرعين في بعض قوانين اإلجـراءات الجزائيـة فـي البلـدان                المشرع الفلسطي  نص

 على أهميـة حمايـة حقـوق        أكدتالتي   158 األخرى  وكذلك في مجموعة من القوانين األمنية      157العربية
اإلنسان ومنها حقه في عدم التعرض للتعذيب؛ فقانون اإلجراءات الجزائيـة الفلـسطيني المعـدل لعـام                 

يقـف علـى    التي  منه على شروط صحة االعتراف      ) 214(لمثال نص في المادة      على سبيل ا   159م2003
 كمـا  . ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي أو وعد أو وعيد       واختياراً عتراف طواعيةً ها صدور اإل  رأس

  في الفصل   160"السجون" بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل      1998لسنة  ) 6(رقم  " الفلسطيني"القانون  ونص 
  .على منع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة معه) المتعلق بحقوق النزالء(العاشر منه 

  
 المشرع الفلسطيني قد نص في بعض قوانين األجهزة األمنية على هذه الحقوق؛ فقانون المخابرات               كما أن 

 :قد نص على ما يليمنه ) 13(  ومن خالل المادة161م2005لسنة ) 17(العامة رقم 
  

                                                 
157 �<u T� 2$�+ا U<= م!w�+ا  �����a9 ن   ا+!h� �/?    T/� �/5�R/A [/ ا+-/!دة    ي�wr T� ا+S%D41 إ; أن ا+-[�ع ا+/��4د 1992اRA 2d0<+ R�!�J ا+��4د%� +

  ; %�6ز ا+��� =>U أي إ��!ن، أو 
P]51B، أو 
�?PB5 أو �P�6 إ; RA ا�rJال ا+-�<�ص => !75�R<% !� U<=   :2-     ،!ً/�!w   ا+%اءات ا�&iا$�* ا��X دي  
�aa��ً�، أو و�aa:f% إ. و; %d//�ن ا+i//5?�1 أو ا+//�T6 إ; R//A ا�J//!آT ا+-\<//<� +d//` ��7-//! و+>-//�ة ا+-0//�دة �//T ا+//�>�� ا+-\1//<�  eaa�/� ض aa�6اء ا���aa�

� �ً�، آ�� �%X8 %:f��XK/� em��، أو ا���X(/* ا��)��* �/-%ا(*X). ) ،ن ا+-[!رك���5%! ا+�!��  ).����2010=� "�ر%
�أ%:ً! %�]  ��%fا�� *�$�� و 4�a& ز  �� �a�ta�f آ%ا(a* ا+���aن    " =>U أن أي ^\] %/21 ا+�/�� =>P/5 أو ا61r/!زS/6% C أن ُ%4!�/`       ��9 ن ا+%اءات ا�&

   ً�� �X) أو �ً���� gاؤ��إ."      ،Ë
� ا��Xla ا����a9     ./�a ن ا+a%اءات ا�&��$�T�   *a ) 68(ا�J� ورد RA ا+-!دة   وآl+D  ). w��2010-� هT��5 را1%� ووa� 
�  ).�2008<�رة �<�، ���1%!ت آ>�5 ا+��0ق "!��4 ا+-".  (ا��1در ��g�"%� e ودون إآ%اg أو 8)��� ن ��68 ا�K%اف ا��K)#أن �/�f-�* إ": ا�/��

  
158  T� 2$�+ا U<=ت ) 7 ا+-!دة( أن!� �rه! اoc U>?Jث ���ات إ; أن 1977+4!م " ا���اT�"R<5v ?!��ن ا+��4��= P+ S"�

w0� ا+S%D41 و 

\1�!�ام ا+:pz ا+6��ي وأ�!+d0� S5-� ا+�4ل ا+4>5! ا���ا5v>�5 ?� أ�sرت ?�ارات 
[�ع ا+ou T� S%D41ل إ=�!ء اذو�!ت +76!ز ا+-\!�ات ا+4!�� 
 N%1!ر S%D41+ت ا�wrو=!دت و ،�B5�= S%D4
6/9/1999 T�Jدق أ=:!ء +��6 ا+\!ر"�5 وا!s �?و ،S%D41+رس ا!-
 `5vإ��ا V+زا ; l+ور$2 ذ ،

  R<5vا���ا V�5�d+ا RA"ا+�5�01!ت" ا+��+-!ن RA س�� =>U أن %21 إدRA P+!u ?!��ن !�"-!ع =>U �] إ��!ط ا+��� ا+Dي g56% �--!ر�� ا+:pz ا+6
  ).2004/2005د?-!ق، . (��, ا�ره!ب

  
159 N%1!ر��R�5 ا+�اA�= ��!% `r!ت g$ ��%�� RAة <B+ا �5v�+ا  T= ن��ا ا+�!Dر ه�s :12/5/2001 *Aدي ا+-�اo5� 18 �Bs 1422 U<= ه6�ي 

 �4 P
!ر% N�RA C�] ا+6�%�ة ا+��-30�5أن 4%-`  T� م�% .  
  

��R�5 ا+�اA�= ��!% `r!ت g$ ��%�� RAة 1!ر%�sNر هDا ا+� 160<B+ا �5v�+ا T= ن��28/5/1998: ! *Aدي ا+-�اo5�2/2/1419 `-4% أن U<= ه6�ي 

!ر% N�RA C�] ا+6�%�ة ا+��-�5 T� P.  

  
���s" R�5ر ?!��ن ا+-\!�ات   161<B+ا" N%1/!ر=/T �0-/�د =�/!س    . ه6�%/�  1426/ر�/:!ن / 23: ا+-�اo5�  . */Aد%/� RA  :26/10/2005 ��%�� رام ا² 

���5�5 و <B+�5 ا�Q�+ا ��<�5� ا+v�5�5 ر��<B+ا+01�%� ا �-w�-+ �%D5B�1+ا+>��6 ا �5vر�C�]� N%ر!
 T� P+�4B� ى�    N%1/!ر-RA  :9 ا+6�%�ة ا+��/-�5 أي 
11-2005.  
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حقوق والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية وقواعـد القـانون           على المخابرات مراعاة ال   "
 2007162لسنة ) 11( بقانون بشأن األمن الوقائي رقم من القرار) 8( إن المادة    ثم ."الدولي في هذا المجال   

ي قد أوجبت على اإلدارة العامة لألمن الوقائي االلتزام بالحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها ف          
   163 .القوانين الفلسطينية والمواثيق والمعاهدات الدولية

  
 تدعو التخاذ التدابير الصارمة لمنع      بنوداً) 93- 91(قد أورد في الصفحات     ف دليل الشرطي الفلسطيني     أما

  164.وقوع االنتهاكات من الشرطة لحقوق اإلنسان واإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية
  

تلك  دون انتشار التعذيب في -كفكرة  في حد ذاتها - لن تحول فكرة احترام الدولة لتعهداتهاف وأخيراً
فالعبرة في احترام حقوق اإلنسان تكمن في المناخ الشامل المواتي الحترام هذه النصوص  "،ةلدولا

ي ال يتم فيه  للمعارضين السياسيين، والذالديمقراطيةذلك المناخ الذي تحترم فيه الحقوق . والتعهدات
   165".الحصول على الدليل أو المعلومات إال بطرق شرعية

  
  جزاء التعذيب:  ثانٍفرع
  
المنصوص عليها ون ارتكاب جريمة التعذيب يستوجب من قضاة المحاكم المختصة إيقاع العقوبة المناسبة إ

ذا الجزاء يمس   لك، وه في القوانين المختلفة المحلية أو الدولية بحسب الحال على المجرم في حال ثبوت ذ             
ويكون تأثيره عليه بالعقوبة المخصصة لذلك، إلى جانب        ) ى أول فقرة( بمرتكب هذه الجريمة   بشكل مباشر 

وهو الذي يتمثل ) فقرة ثانية(هذا الجزاء هناك جزاء من نوع آخر يتمثل في الجزاء الناشئ عن هذا الفعل           
  . ايا التعذيب عما أصابهمفي بطالن االعتراف الناتج عن التعذيب وفي تعويض ضح

                                          

                                                 
5� ا+>�6/�      .  ه6�%/� 1428/+�4/�ة ذو ا/10: ا+-�اo5�  . */Aد%�20/11/2007:  هDا ا+��ار �!��ن RA ��%�� رام ا² 1!ر%�s    Nر 162/v0-/�د =�/!س ر� T/=

�5�5��<B+�5 ا�Q�+ا ��<�5� ا+v�5�5 ر��<B+ا+01�%� ا �-w�-+ �%D5B�1+ااDه Cور�s N%ر!
 �B� T� P+�4B� و��ى .  
 

163)  ،R4  ).2008ر
 

164         �0<�� ا+�%-��اU/<= �/5Q ا+�/�ات ا+-/!?�<+ i5�" gآ�� T� 2=� R�5��<B+ا RQ�]+د+5` ا S51ر آ�s )DCAF (    T/� ن�/d� �/115وه   T/� �0B/s 
P�� ,�4 ا+-�اد ا+�!����5 $5� �>5-� و
�0%�ا RA ا+B<` ا+�ا P
<B@ ا+�!P+ br و"�  T5�، و�z>+ا+260 ا.  

  
  ).، ب ت^0!ت (165
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  :عقوبة مرتكب جريمة التعذيب :فقرة أولى

  
ن تناول الجزاء المتوقع فرضه على الشخص القائم بالتعذيب يستوجب دراسة هذه العقوبة في القـوانين                إ

 م روما األساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة       ال سيما عقوبة التعذيب في نظا      لدوليةوفي القوانين ا  المحلية  
  :وذلك من خالل البندين التالين

  
  : عقوبة جريمة التعذيب في القوانين الوطنية-1
  

تعتبر العقوبة الجزائية من أهم العقوبات التي تفرض على مرتكبي جريمة التعذيب، وفي الحاالت التـي                
 مثل هذه العقوبات ال يتم فرضها إنما يـستعاض          تتردى فيها أوضاع حقوق اإلنسان في بعض البلدان فإن        

عنها بعقوبات إدارية انضباطية تكون أخف وقعاً على هذا المجرم، بحيث يتم إبعاده عن مكان العمل لفترة              
معينة أو فصله من الخدمة أو غير ذلك، وفي حاالت أخرى تكون العقوبة اإلدارية مضافة إلـى العقوبـة      

  .الجزائية
  
  :ائية للتعذيب في القوانين الوطنيةالعقوبة الجز -أ
   

حددت قوانين العقوبات في الدول التي جرمت فعل التعذيب فيها جزاءات متفاوتة على من يقـوم بهـذه                  
مـن  الجريمة وعلى من يأمر أو يسكت أو يعلم بها دون أن يحرك ساكنا لمنعها، وقد تفاوتت هذه األحكام                  

  .ا جنحة ومنها ما اعتبرتها جنايةهت ما اعتبرالدول فمن ،بلد إلى آخر بحسب النظرة لهذه الجريمة
  

كان للوضع الذي مرت به فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي ومن قبله االنتـداب البريطـاني والحكـم                 
م 1994األردني للضفة الغربية والقدس والحكم المصري لغزة وصوال إلنشاء السلطة الفلسطينية في العام      

ن قوانين العقوبات المتباينة المنشأ والمضمون في فترات زمنية وأماكن مختلفـة،     أن تم تطبيق مجموعة م    
   166.عد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينيةل بمجموعة من هذه القوانين باستمر العموقد 

                                                 
166        S"�- l+وذ T5�ا+��ا l<15� ا�1-� ا+4-` v�+ر  ?�ار ا R�5��<B+1(?2 ا ( ���+1994�م ا+Dي 5/6/1967!ر%� ?�` م !�1-�ار ا+4-` !+1[�%4!ت ا+

       R�5��<B+ا �5v�+ا T= ���
 RA ر�s  `rا+�ا N%1!ر �o5د%/�، وا+/Dي �/�ى ا=�1/!را     20/5/1994:  ه6�%/� ا+-�اA/*  1414 ذو ا+A�= ��!% :9 �60!ت 
  N%ا ا+1!رDه T� .    T5̀ "و?� �sر هDا ا+��ار =>U اB� �c!وm!ت ا+�oم  5vف.ت.م"و" إ�/�ا "     <����5�5 �� وا+ R/1�t]/ =�7/! إ?!�/� ا+//<B+ا    T/� اءg/"أ U/<= 

�5�5��<B+ا RmراJا.  
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م الساري المفعول في قطاع غزة من دون باقي         1936لسنة  ) 74(رقم  " الفلسطيني"قانون العقوبات   اعتبر  
  - رغم عدم تسميته بـذلك     –أن من قام بفعل التعذيب       167 )109(فلسطينية ومن خالل المادة     األراضي ال 

من ذات القانون إلى أنه إذا لم يكن هذا القانون قد )  47(أشارت أيضاً المادة   فيما.يعتبر انه ارتكب جنحة
بـالحبس  جنحة  فرض عقوبة معينة ألية جنحة من الجنح فيحكم على الشخص الذي يدان بارتكاب تلك ال              

   .مدة ثالث سنوات أو بغرامة مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً
  

 الساري المفعول في الضفة الغربية  أيضا        168م1960لسنة  ) 16(فيما اعتبر قانون العقوبات األردني رقم       
 الحبسقصى  عقوبة جنحوية حدها األ   ) 208(جريمة التعذيب جنحة بأن أفرد لها المشرع من خالل المادة           

بصدور قانون مؤقت يحمل الـرقم      ) 208(جرى تعديل على أحكام هذه المادة        وقد   169،مدة ثالث سنوات  
 األردن وهذا التعديل ساري المفعول فـي  –م 1960لسنة ) 16(م ليقرأ مع القانون رقم     2007لسنة  ) 49(

 عقوبـة   بأنهـا  العقوبـة     هذا التعديل على تصنيف    أبقى حيث  – الفلسطينية   األراضي في   لكنه غير سارٍ  
  170. فإنها تصبح جناية جرح أو مرضإلى التعذيب أفضى إذا في حالة ما إالجنحوية 

  
  

                                                                                                                                                             
  


�] هCD ا+-!دة =>U أن  167" R��-= ij�� `آ:  
6/�م،   |u:!عأu:, أو أ��    -  أ */<41
6�م، أو أ%� �4>��!ت  !Aا=1�ا ،C�أ� P-7% [\^ T� أو P�� عg1�% �5 أنz i�4<+ أي ^\] +>��ة أو 

 أو
6/�م أو    P أو  أذى |+0!ق ه�د أي ^\] أو أ�� C�%�71         - ب !Aا=1�ا P�� عg1�% �5 أنz ،C�أ� P-7% [\^ ي ^\] أو أ��ال أيt��tا+P أو  

6�م أ%� *<41
�f* �4>��!ت  ". ��KX% أ�e ار8-� 
  

���5�5 ا+-/Hرخ R/A       652+>�4د ) 1(�[� هDا ا+�!��ن !+->0* ر?2      168/<B+ا ,v!/?�+ا T/� ول �/��   14  ا+--1/!زJن ا��1936 آ/!  T5�ا��+!/���  37:  و
4/�ل /+ 
1937  ،59   ���+ 1939  ،1 ���+ 1944 ،42 ���+ 1944 ،20 ���+ 1945 ،57 ���+ 1946 ، 1 ������ 322، واJوا�� 1947 ++ 150، 1954  ���/+ 
1968 ،391 ���//+ 1971 ،742 ���//+ 1972 ،852 ���//+ 1984 ،886 ����S �//! ورد R//A �//!زن �5//�!+2 ، واu//�ون     . 1985 +////0 l//+1994. وذ : 

��T5، ط�6-�=� ?�ا�5<A RA ����-+ت ا!  .T1 ا+��4
  

169 V>ّ�R<% !� U<= ا+-!دة CDه :  
  
"1- ��0+! S?�= ،!7�t] �T �!م ^\<! أي ��ع �T أ��اع ا+i�4 وا+[�ة ا+g56% ; R1ه! ا+�!��ن �<� ا+0<�ل =>U إ?�ار 6�%-� أو =>U �4>��!ت 

  . ocث ���اتإ+�coc T�U أ^7� 
  ." �6 �* أx�ا���Rل |dث `� ات (� �# i/K�8م V/8 إ�Yآ��z ا�6X �* (K` y* أx)%  ��ض أو "�ح إ+U[�ة هCD  أ=-!ل ا+i�4 وا+أV:A وإذا -2
  

170 R+!1+ا+��0 ا U<= `v!�� �coc U<= `%�41+ا اDا^1-` ه ��+ :  
  


i%�4 ا+U<= S%D41 ا+[d` ا+Dي "!ءت P ا
B!?�5 ��!ه:� ا+S%D41 وا���1ل آ>-!ت ا+i�4 وا+[�ة ا+�ار   2
 ،S%D41+ا �-<d A|ن وأ5u�اد
!ن RA هCD ا+-!دة 
       R:B% ; يD+ا S%D41+ا �+!r RA ��!7v! ا+-�ض أو ا+6�ح إ+Uا+-[�ع +2 %6�ي أي 
U<= �55z وis ا+��4| P��0 ر$2 أ�"    �afا� Ua�ر Yaد�Rا   ya) �a(� 

��?, ���1%!ت و��و�!ت ( . ا�9�l* ا���xR��*K9~�ل�z ا�6X �*  (%ض أو %ح آ�إ�Y (� أ�Ym ا��XK�� إذاP أآ� =>U أ�|A P� x *K`) ر إ�x *|d|Y) ر 
  .)2008، أ� ��60ب
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م الذي تطبقـه المحـاكم العـسكرية        1979قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام        أما  
ية ال وة التعذيب هي عقوبة جنحأن عقوبأيضاً اعتبر فقد  السلطة الوطنية الفلسطينية أراضيالفلسطينية في 

في حالة أن تفضي أعمال التعذيب تلك عن إال بالحبس مدة ثالث سنوات األقصىه يزيد الحكم فيها عن حد 
 171 )أ / 275(، وذلك من خالل  المواداألقل الشاقة خمس سنوات على باألشغالالوفاة حينها تكون العقوبة 

قد أوجبت أن تكون العقوبة في حالة الوفـاة بـسبب           ) ز (فقرة) 377( في حين أن المادة      172 ،)280(و  
 .التعذيب هي األشغال الشاقة المؤبدة

  
م والتي أعيد تقـديمها     2000-1999لمنع التعذيب لعام    " الفلسطيني"بينما انتقلت مسودات مشروع القانون      

القوانين السارية في م بالعقوبة عن هذه الجريمة من تصنيفها السابق في 2006للمجلس التشريعي في العام 
ألشغال الشاقة وحتى تصل لفلسطين من جنحة إلى جناية، لتتناسب مع هذه الجريمة، وشددت العقوبة فيها ل 

السجن المؤبد، وفي بعضها تكون العقوبة اإلعدام إذا أفضى التعذيب إلى الموت، كمـا واحتـوت هـذه                  
  173. هذه الجريمةالمسودات على نص يحظر بموجبه صدور العفو الخاص عن مرتكبي

 

من قانون العقوبات الثوري أن عقوبة االمتنـاع        ) 280(و  ) أ / 275(يصح القول من خالل أحكام المواد       
 عقوبة القيـام بالجريمـة      من –  في حدها األدنى      -عن التدخل لمنع تعريض الجسم البشري لألذى أشد         

  .ة ترقى حينئذ إلى مصاف الجناياتنفسها، إال في حالة أن يفضي التعذيب إلى الموت فإن هذه الجريم
  

 شيئا ما عن قـانون      ة التحرير الفلسطينية كان متطوراً    كما أن المشرع في قانون العقوبات الثوري لمنظم       
) ج( بإضافته الفقـرة الثالثـة       - قبل التعديل األخير المشار إليه أعاله        –م  1960العقوبات األردني لسنة    

                                                 
   : =>R<% !� U�V>ّ) أ / A)275!+-!دة  171

  
" *�` y) ��f��� �9�X�Yاتإ� ��d| !75�" T5ث `-uو �v!� T= �%g
   : وz�ا�� ; 
 أن، ودون آ` ��o� �m P"�� `4A ا+6�2 ا+�[�ي و%-T= ,�1 ذ+/l دون  إoQ?!  %�0ل P<4B ا+-�!^� دون ار
d!ب ا+�6!%!تأنآ` �T آ!ن ?!درًا =>U      -أ

 ." ا+\��إ+C�5$ U أو%41�ض ه� 
  

  : =>R<% !� U�V>ّ?� ) 280( ا+-!دة A|نأ%:ً!  172
  
/[t�7!    آ` �T �!م ^\<! m�و! �T ا+[�ة ; g56%ه! ا+�!��ن ر$�� ��RA P ا+0<�ل =>U ا=1�اA!ت =/T "�%-/� أو �4>��/!ت أو أ�/�       -أ" l+D/  �a9 �

 Y/� %(xأ *|d| ��f����9Rا.  
 .ا�9Rآ�ن ا�K` ��f* أY/� %(x  ��ض أو "�ح إ+U وإذا أدت أ=-!ل ا+i�4 -ب
� ات �/Y اxR~�لآ�ن ا��6Xب  ا+-�ت إ+U وإذا أU:A ا+S%D41 -ج` ��Q *9�l�9 ا�Rا".  
  

173          �5�!�م ا+-�/�م �/T ا+A �/-0� �:/4/�ج      2006+4/!م  ) 2/ع/15/2006(أو ا+-�57/� ر?/2   �[�وع ?!��ن wr� ا+S%D41 وm T� C�5$�وب ا+-4!�>� ا+oإ�
5� +��6 ا+�?!� ) ل/64/99(و���دات أu�ى، و�[�وع ?!��ن ��, ا+T5A�?�-<+ S%D41 وا+-T%g610 وا+-��6�T5 ر?2     . ا+�zلvرس ر!A Cور�? T� ا+-��م

  .ا+4!�� و��rق ا���!ن و���ر هCD ا+>6r �-0� ��6!زي
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جنحة ك تصنيفهايب في حال ما أفضى ذلك إلى وفاة المجني عليه من            المذكورة التي انتقلت بجريمة التعذ    
  .إلى جناية يكون الحد األدنى للعقوبة فيها هو األشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على األقل

  
من ذات القانون فرض عقوبة     ) ز(فقرة  ) 377(المادة  أوجب من خالل     المشرع الفلسطيني    فإنورغم ذلك   

 التعـذيب أو الـشراسة نحـو        ة على القتل قصداً في حال إقدام المجرم على أعمال         األشغال الشاقة المؤبد  
  .األشخاص

  
أن يحصر العقوبة في حالة التعذيب الذي يفضي إلى الموت          ) ج(من خالل الفقرة    المشرع الفلسطيني   أراد  

فر  من دون تـو    في الشخص الذي يستهدف من التعذيب الحصول من المجني عليه على اعتراف بجريمة            
على مـن يقـوم بالتعـذيب بغـرض         ) ز(فقرة  ) 377(، وبالتالي عدم انطباق المادة      نية القتل لديه أصالً   

 فإذا لم يثبت القصد الجرمـي       .وذلك في حال عدم توفر نية القتل لديه       الحصول على االعتراف بالجريمة     
ة رغم توحد نتيجتهـا بوجـود       بالقتل لكنه توفي نتيجة التعذيب فإن المشرع فرق بين العقوبة لهذه الجريم           

تعذيب سابق للقتل بتخفيف العقوبة، وشدد العقوبة في حال توفرت نية القتل ووقع التعذيب في وقت سابق                 
  .على وقوع جريمة القتل

  
كان أجدر بالمشرع الفلسطيني أن يرفع مدة العقوبة في كلتا الجريمتين؛ القتل الناشئ عن               يمكن القول أنه  
المقصود الذي يسبقه التعذيب وليس في واحدة منهما، وذلك بأن يعتبر التعذيب المفضي إلى التعذيب والقتل 

الموت قتالً مقصوداً، ألن بشاعة هذه الجريمة يجب أن يتوقع مع حدوثها حصول الوفاة، وبالتالي يتحقـق                 
شى مع االتفاقيات   وأيضاً فإن رفع العقوبة يتما    . مقصد المشرع في ردع المجرمين عن القيام بهذه الجريمة        

الدولية ذات الشأن كنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية التي شددت العقوبة لتصل إلى السجن ثالثين سنة                
  .كحد أقصى أو االعتقال المؤبد في حاالت معينة

 

مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي أشرفت على إعداده وزارة العدل الفلسطينية وتم عقد مؤتمر لمدة               
رغم الجدل الذي أثاره _م 2010 / 11) / 30-28(الثة أيام حوله في مدينة أريحا في الفترة الواقعة بين   ث
 . شدد العقوبة لهذه الجريمة وذلك بأن اعتبرها جناية يصل الحد األعلى للعقوبة فيها للسجن مدى الحياة                -

174  

                                                 
  : �T هDا ا+-[�وع =��� ا+U<= S%D41 ا+��0 ا+R+!1) 442(-!دة �rدت ا+ 174
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 من قانون العقوبات التي جـاء       )126(اعتبر المشرع المصري جريمة التعذيب جناية وذلك بنص المادة          

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على االعتراف، يعاقب                : "فيها
بينما أشارت الفقرة الثانية من ذات المادة إلـى أن  " باألشغال الشاقة أو السجن من ثالث سنوات إلى عشر        

   175 .عليه تكون هي العقوبة المقررة للقتل عمداًالعقوبة المقررة للجاني في حالة موت المجني 
  

مـشروع قـانون لمعاقبـة       28/12/2004 في   هناك ت الحكومة أقرظهر تطور هام في المغرب عندما       
 سنوات وثالثين سنة، ويشدد العقوبة إلـى  خمسالسجن لمدة تتراوح بين ب  التعذيب يقضييمةمرتكبي جر

اب قبل التعذيب أو العكس، أو من يرتكب جرائم تعـذيب  من يرتكب جريمة اغتص السجن المؤبد ضد كل
علـى   القاصرين أو األشخاص المسنين، أو المعوقين أو النساء الحوامل، كما يفرض عقوبة السجن             تطال

   176 .على عملية تعذيب خالل االعتقال" يشجع أو يكتم أو يتستر"كل من 
  

المعتقل على خبير في  يحيلوابل المحاكمة أن  أنه يجب على قضاة التحقيق قهذا القانون أيضاً علىينص 
عالمات على جسم المعتقل تبرر  الطب الجنائي إن طلب المعتقل ذلك أو إن شعر القاضي بأن هناك

م كما تم 1996وهذا األمر مشابه إلى حد ما لما جاء به المشرع في الدستور الجزائري لعام 177.ذلك
  .عرض ذلك سابقا

  
م تماشيا مع التزام دولـة      8/6/2010بتاريخ  " القطري"من قانون العقوبات    ) 159(طرأ تعديل على المادة     

قطر باتفاقية مناهضة التعذيب، اشتمل هذا التعديل على تشديد العقوبة على التعذيب من خالل وضع حـد                 
أعلى لها حيث أصبحت ال تتجاوز الخمس سنوات ألي شخص رسمي يقوم بهذه الجريمة أو يحرض عليها 

 عليها أو يسكت عنها، وإذا ترتب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة عوقب الجاني بالحبس مدة                أو يوافق 
                                                                                                                                                             

"1 .                �/%g
�T6 �/�ة ; /+! S/?!4% ،l/+ذ U/<= Vd/� أو */Aأو وا P/�%D4
 U/<= ض�ّr أو [\^ S%D41\��� =!�� أ��  i<d� [\^ م أو!= ij�� `آ
  .=>U =[� ���ات

6�ح !+É أو =!ه�-2  P5<= R�6-+ا �!sإ S%D41+ا T= t]� وإذا V?H-+ا T6�
�dن ا+��4� ا+ ،�-%�1�� .  

�dن ا+��4� ا+�T6 ��ى ا+50!ة-3  P5<= R�6-+ت ا�� U+إ S%D41+ا U:Aوإذا أ ".  

�  ! و%��و أن �4ّ�ي هDا ا+-[�وع ?� $!ب =�27 ه�! $!ب ��DBي هCD ا+6�%-� و^�آ!ؤهT� 2 ا^1-!+27 CD7 ا+��4
  

175 ) ،R�5�  ).1994ا+0
  

�!ن، ��w-� $!��ي +��0ق ا� (176�2010.(  
  

177 )B�  ).2006!رة اRA �5d%��J ا+�!ط، ��?, ا+
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ال تتجاوز عشر سنوات، وتكون العقوبة اإلعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على التعذيب وفـاة المجنـي                  
   178 .عليه

  
  :للتعذيب العقوبة اإلدارية -ب
  

عقوبات تأديبية أو انضباطية على مرتكبي بعض الجرائم        تعطي بعض التشريعات الحق للدولة في فرض        
وذلك في حال مخالفة هؤالء الموظفين للقانون وللوائح والتعليمات الصادرة عن جهات االختصاص، قـد               
تكون هذه العقوبات منفصلة عن العقوبة الجزائية أو مجتمعة معها؛ فالعقوبة الجزائية تفرضـها المحـاكم          

 لـديها   كونـه موظفـاً   لى تلك الجريمة من زاوية أخرى     دارة محاسبة الموظف ع   المختصة فيما تتولى اإل   
  .فباإلضافة للعقوبة الجزائية تفرض اإلدارة عليه عقوبة تأديبية كاإلنذار أو الفصل من الخدمة أو غير ذلك

  
عينـة،  قد تكون العقوبة اإلدارية عقوبة مؤقتة كالوقف عن العمل لحين انتهاء أعمال التحقيق في جرائم م               

تم المعاقبة عليها إال بعقوبة تأديبيـة أو انـضباطية          ت ال   بحيثوقد تكون الجرائم االنضباطية من البساطة       
  .وليس جزائية

  
قسم المشرع الفلسطيني العقوبات اإلدارية التي تطال العاملين في قوى األمن المختلفة إلى صنفين؛ الصنف 

ط لقوى األمن، والصنف اآلخر عقوبات انضباطية يفرضها األول هي عقوبات تأديبية تفرضها لجنة الضبا  
القادة المباشرون، وترك تحديد أنواع الجرائم االنضباطية وأشكال العقوبة عليها إلـى قـانون األحكـام                

م تحديد أشكالها   فهي تطال الضباط منهم وقد ت      أما العقوبات التأديبية     - الذي لم يصدر بعد      – 179العسكرية
  :يعلى سبيل الحصر وه

  
 الحرمان من العالوة الدورية أو عالوة       -3.  الترك في الرتبة بما ال يزيد عن سنتين        -2.  إنهاء الندب  -1

   180 . االستغناء عن الخدمة-5.  اإلحالة إلى االستيداع-4. القيادة
  

                                                 
  ).2010ا+-�?, ا+��ري +1�o[!رات وا+�را�!ت ا+�!����5،  (178
  

���5�5 ر?2 ) 194( ا+-!دة 179<B+ا T�Jى ا�? RA ���\+ن ا��!? T�)8 ( ���  .م2005+
 

  .�T ذات ا+�!��ن) 96( ا+-!دة 180
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سنة تفاوتت أشكال العقوبات االنضباطية الواردة في قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ل            
 والتي يوقعها القادة المباشرون بين التنبيه واإلنذار لغاية الحجز والحبس والتجميد من الثورة لمدة               1979

منه التي عددت الجرائم االنضباطية من ذكر التعذيب كجريمة انضباطية          ) 187(بسيطة، فيما خلت المادة     
  .ديدإنما تحدثت في بعض حاالت الضرب واإليذاء البسيط واالهانة والته

  
 بشأن هيئة الـشرطة علـى       1971لسنة  ) 109(رقم  " المصري" القانون   نصعلى نحو مماثل إلى حد ما       

أنواع الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط بين اإلنذار والخصم من الراتب مدة ال تزيد عن 
 الحرمان من بعض  مع جواز181شهرين والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب والعزل من الوظيفة

   182.المعاش أو المكافأة
  

 كبديل عن العقوبـة   183قد تقوم اإلدارة بفرض عقوبة تأديبية كالنقل من مكان العمل أو الفصل من الخدمة             
الجزائية في حال تقاعس النيابة العامة عن القيام بواجبها في تحريك القضية في بعض الجرائم كجريمـة                 

لمحلية أو الدولية التي تمارس على الدولة للحد من هذه الجريمة فيها، التعذيب وذلك للحد من الضغوطات ا
  .أو للحيلولة دون محاكمة مرتكب هذه الجريمة أمام المحاكم الجزائية المختصة وبالتالي توفير الحماية له

  

                                                 
��� 71+�:�5 ر?V-dr 2 إ�rى ا+-0!آ2 ا+-<�%� RA ا   181+ 2000 N%1!ر��S ذ+/l     2002-2-7 ا+<!در / P/
!Aوو U�/5= �-0� �-rا S%D4
 RA وا?�4 

         2/
 !/-5A ،ات��� ,�� T6�+! br!�� p!mات و��� �]= T6�+! T6��T5 ه-! ���tر ا+!m T6��T6 وادي ا+���ون A/�ض =��/� =/gل "-5/,     
  ).�A2006از، . (ا+-RA T5-71 ا+�:�5

 
  ).ب ت^0!ت،  (182

 
183 2+          T5/4� وآ-! ?/!ل ،Ë

��%� ��w-� هT��5 را%� وو RA ��c�-+�5 وا�z+ا �B:+ا RA Vc�r R1+71!آ!ت ا�ا; T� U-w4+�5 ا�+!z+ا R�d
�� ��?!4� 21% 

0/* أA/�       "ا+��$�Rc وه� �RA 25�� R�!0 رام ا² %4-` �, ا+��57 ا+-/��1>� +�0/�ق ا��/�!ن       �5v!:/? إ"/�اءات �/"�
/[d` =/!م ;     T%D/+ا T/�Jة اg/7"اد أ
P ?/!ل     ".  ��
S/d ا;�71/!ك %/ 21��P/<، وه/Dا آ/` �/! %/A        21/|ن r R/A/!;ت ?>5>/� "/�ا        "وأm/!ف   " %�1\���ن ا+S%D41 أو %�
��dن ا;�71!آ!ت    !]/� �/0� U/<=و

  T5�" RA �%�d�5� ا;�1\�!رات ا+4vر R?��اJ^\!ص ا+-/�Hو+T5، وه�/!ك أA/�اد    �! �A S?!4|�إذا آ!�V ه�!ك �[h� �<d` ا�1\�ام ا+S%D41 "=��ا+�oم ا+
`4B+! 27<>A 2
 ."  

  
  RA2             2008أ%!ر  / �!%� 23و/
 T%D/+ا T/�Jة اg/7"اد أ�/Aل أ�/r 75/! �4>��/!تA S/<�
5� �0-/�د =�/!س v�+ا S1d� U+ر�!+� إ Ë
Vh4 هT��5 را1%� وو 

           /�1=!27 ا�71!آ!ت +��0ق ا���!ن �h` ا�1\�ام ?/�ة �Q�B/� أو ا+�5/!م !d
0/*        �4!?�271 ;ر S%D/41+�5 أو ا�/1\�ام �/�ء ا+-4!�>/� أو اv!:/? آ�ةD/� ل دون!
               N%ر!/
 U/1rو P/�إ; ا ،l+D/ �/-d0� �4 ?�ار g610� T= اج�Aا� �Aأو ر R�!0� ,� ل!>

-/�ز �/g610�10 �/5+�% /   T أو ��, �RA P�r T� g610 ا;

� ا+4!م B�ن|AS<�+ا U<= 0-�د =�!س +2 %�د� �5v�+ا S1d� ) .
  ).Ë2008، هT��5 را%� وو
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يجب أن ال تشكل مثل هذه العقوبة التأديبية الهادفة المتصاص الغضب والضغوط الناشئة عـن ممارسـة         
 عن العقوبة الجزائية المنصوص عليها، بل يجب أن يتم إيقاع العقوبة الجزائية فـي حـال                 تعذيب بديالً ال

  . لم يتمو أتوافر مسوغات ذلك على مرتكب هذه الجريمة سواء تم تأديبه إدارياً
  
  
  :عقوبة التعذيب في القانون الدولي -2
  

منه العقوبات الواجب فرضـها  ) 77(الل المادة   نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومن خ       حدد  
 -من النظام المـذكور     ) 5(على األشخاص الذين يتم إدانتهم بارتكاب أي من الجرائم الواردة في المادة             

  :  وذلك على النحو التالي– 184والتي منها التعذيب
  

تكاب جريمة في   ، يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بار        185)110( رهناً بأحكام المادة     -1"
 :من هذا النظام األساسي إحدى العقوبات التالية) 5(إطار المادة 

  سنة؛ثالثونالسجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها   - أ

 السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغـة للجريمـة وبـالظروف               - ب
 .الخاصة للشخص المدان

 : تأمر بما يليباإلضافة إلى السجن، للمحكمة أن -2

 فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛  - أ

مصادرة العائدات والممتلكات واألصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة مـن تلـك                - ب
  ."الجريمة، دون المساس بحقوق األطراف الثالثة حسنة النية

                                                 
-�"S أdr!م ا+-!دة       184 �5v!�6+ا �-d0-+1<!ص اu5(%�1<� ا (           �/-d0-<+و C�/�t R+اه1-/!م ا+-16-/, ا+/�و ,/m�� رة�/�u 2vأ^/� ا+6/�ا U/<= آ�رةD-+ا

!+6�ا2v ا+1!+�5 �w�+1<!ص اuا:  
 "�%-� ا�!دة ا+6-!=�5؛  -  أ

 ا+6�ا�m 2v ا���!��5؛  -  ب
 "�ا2v ا+0�ب؛  -  ت
 ."�%-� ا+�4وان  -  ث

 
�T ا+�w!م ا=�1�ت أن ) 8(�T ا+-!دة ) 2/ أ (وآA l+D|ن ا+�B�ة . أن 4A` ا+d]% S%D41` ا�r ا+6�ا2v ا+-�14�ة "�ا�m 2v ا���!��5       ) و(�ت ا+�B�ة   5A-! ا=�1 

  .ا+S%D41 أو ا+-4!�>� ا+oإ��!��5 هr �-%�" R�ب
 

b/50 ; %6/�ز +l/<1         ا+-Dآ�رة 
�01ث =r T* ا+-d0-� و�rه! RA أي 
\i5B +>�4 ) 110(إن أdr!م ا+-!دة     185 !/?oQإ l/+ذ R/A D/5B�1+و+/� ا�+ `uو; د ��
�-d0-+7! ا V:? R1+ا �  .ا+�و+� ا�A�اج =T ا+[\] ?�` ا��:!ء ��ة ا+��4
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 األقصى لعقوبة السجن في جريمة التعذيب في القوانين الوطنية اقـل  يصح القول من كل ما سبق أن الحد     

لها في نظام روما األساسي، ففي الوقت الذي ال زالت فيه بعض قوانين العقوبات فـي                من الحد األقصى    
بلدان مختلفة تعتبر جريمة التعذيب جنحة كما هو الحال في فلسطين فإن نظام روما قد وضع لهـا حـداً                    

جن لثالثين سنة وقد تصل إلى السجن المؤبد، ورغم ذلك فإن بلداناً مختلفة بـدأت تعيـد                 أقصى وهو الس  
النظر في العقوبة الجنحوية لهذه الجريمة لتصعد بها إلى مصاف الجناية وجرى تشديد العقوبة فيها إذا ما                 

  .أفضى التعذيب إلى الموت
  

  :الجزاء الناشئ عن هذا الفعل: ية ثانفقرة
  
 سواء كانت   –لتعذيب على األشخاص وباإلضافة إلى العقوبة الجزائية والعقوبة اإلدارية          ن ثبوت وقوع ا   إ

 التي تفرض على مرتكب هذه الجريمة تستوجب أيضاً جزاءين مـن نـوع آخـر     - تأديبية أو انضباطية  
 أمـا  ناشئين عن هذه الجريمة يتمثل في أمرين؛ األول إجرائي وهو بطالن االعتراف الناشئ عن التعذيب       

وسيتم دراستهما   الثاني فهو مالي يتطلب بموجبه تعويض الضحية عما لحق به من أذى بفعل هذه الجريمة              
  :من خالل البندين التاليين

  
  : البطالن-1
  

حتى ال تستفيد الجهة التي ينتمي إليها مرتكب جريمة التعذيب من نتائج تلك الجريمة كالحصول على 
 ما، وكذلك حتى ال يتم إضفاء أي نوع من الشرعية على هذه اعتراف من الضحية حول جريمة أو أمر

 ضمن موادها على بطالن نصتقد  فيها 187وقوانين االجراءات الجزائية 186 مختلف الدساتيرفإنالجريمة 
 وبذلك تكون أقواله أو اعترافاته باطلة ال يعتد بها ،أي اعتراف صادر عن الشخص الذي تعرض للتعذيب

   188.دليل عند محاكمته حتى مع وجود جسم الجريمةوال يجوز استخدامها ك
                                                 

��T� "R�5 ا+�!��ن ا�A2 R�!�J�ة ) 13( آ!+-!دة 186<B+ا " ���  .�A�ة د �T ا+���1ر ا+�R�%�0 ) 19(  و ا+-!دة 2003ا+-�4ل +
  

��R�5 ر?273 ( 2(�T ا+-!دة ) )2�V> ا+�B�ة  187<B+�5 اvاg6+ن ا;"�اءات ا��!? T�)3 ( ���+2001R<% !� U<= 2: "م- T� ر�s P�أ V�h% آ` ?�ل 
P5<= أو ا+�71%� %�7ر و; %�4ل Cة ا�آ�اtQو V0
  ."أ�r ا+-T5-71 أو ا+[�7د و

 
188)  ،!u419. ص. 1999ر.(   
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 وغير مشروع  أصال من أن فعل التعذيب باطل189نشأ بطالن االعتراف الناتج بفعل التعذيب أو التهديد به

ن كل ما يترتب على أومعاقب عليه، وذلك تطبيقا لألصل العام من أصول الشرعية اإلجرائية التي تقول 
   190 .الباطل يكون باطال

  
فهو  اً أو جسدياًسواء كان نفسيكراه المفسد لحرية االختيار، و صورة من صور اإل التعذيب أيضاًيعد

فته الشريعة اإلسالمية حيث يسري عليه أحكام اإلكراه الملجئ عر  كما191صورة من صور اإلكراه الملجئ
   192 .عن الشخص المكرهمن حيث إبطال اإلقرارات الصادرة 

  
القضاء الفلسطيني في الجلسة التي عقدت في محكمة ى البطالن ما فصل فيه من التطبيقات الوطنية عل

، الذين بيت لحم/ قضية المتهمين التسعة من قرية الخضر، بخصوص 25/3/1998بداية رام اهللا بتاريخ 
من ) 76(والمادة ) 328/1(أسندت إليهم النيابة العامة تهمة القتل قصداً وباالشتراك خالفاً لنص المادة 

  193.نون العقوبات، حيث توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن هذه االعترافات باطلة بطالناً مطلقاًقا
  

سواء كانت  –األدلة التي تفضي للتجريم : " أنجللوه ضد ألمانيارأت المحكمة األوروبية بالنسبة لقضية 
نف أو القسوة أو غيرها  والتي يتم الحصول عليها نتيجة ألعمال الع–على شكل اعتراف أو دليل حقيقي 

                                                 
  ).2008ا+[-oوي، ". (ا+�R�%�0"ا+g6اT� �5v ?!��ن أ�sل ا+-0!آ-!ت ) 128/1( ا+-!دة 189

  
190)  ،R�5�  ).278.  ص1994ا+0

 
191 !ً-5��
أ�! ا�آ�اC $5� ا+->q6  . وا�آ�اC ا+->q6 ه� ا�آ�اC ا+d!�` ا+Dي 
�اA�ت P5A ا+[�وطإآ%اg (/&� وإآ%ا��5A ، :،�&/) %�� g+�ن%Dآ� ا+7�B!ء 

 +� ��A إراد
P و?�ر
U<= P ا;51u!ر، أd� @�s�ه! -U�4 ا�آ�اC ا���!نوR�4% هDا أن  .[�=�7A�5 ا�آ�اC ا+�!s� ا+Dي +2 
�1اP5A �A ا+[�وط ا+
U1r P ا+-�ت�:�P، أو T� �:= RA أ=:!Pv أو B� RA آ�5 ��7دًاt1+! @�sو?� أ ،P�� S<Q !� D5B�
 T� P�!أ� �B� ; P�J ،q6<-+ا.  

�P أو =:� �T إ
oف در"� إ+U وه�د =>U ذ+l و+Td +2 %<` أ�! +� أآ�R^ `4A U<= Cء أو ا;��1!ع =R^ `4A Tء،B� Pv!:=أ �rأ ��0، آtن %�7د 
Pv!?�sأ C�d1�A ،oh� T5|ن �h` هDا ا+-�?J1@ ا+�اء“ اB!+1-!م، ` %->l ا51u!رًا �!?<ً!”  C51!رuا ��B% 2+ P�J ،q6<-+ا Cا�آ�ا U�4-   .; d� �4%�ه! 

 C2 ا�آ�ا�? T� ��= اDهU+إ ،q6<� �5$و q6<� *�X��lأ(� ا� RA ري!>�Jزآ�%! ا N5]+ذآ� ا ��A “بo�+ا �B0
 ” �rع وا�� C27 %�ون أن ا�آ�ا�t
�� ا+�اء“ %�dن ا+-C�d أنوه� ا�آ�اC ا+->J ،q6ن ^�ط ا�آ�اC =��ه2 d ” C�d-+ا P
5�0* �! %�7د  U<= 1@ ا+�اء“?!درًاB=!"oً وj>-ً! و=�وا�ً!، ” 

C�d-+واP�B� [5<\
 U<= ر��% ; .) ،N5]+2008 ا(. 
  

192  ) ،!u417. ، ص1999ر.(   
  

!+��ة و
V0 ا�آ�اC ا+-!دي   193 27
!Aا=1�ا V=g1�ا b5r ،20+ V5 �wA!0� RA �%�d�إن هH;ء اJ^\!ص آ!��ا �T5<�14 +�ى "7!ز ا;�1\�!رات ا+4
،27B5?�
!+�T� 2$ ��!+�� ا+�5!� ا+4!�� �01%>27 إ+T6� U أر%0! ا+-�آgي وا+-��4ي، T= oً:A =�م ?!����5 إ"�اءات ا61r!زه2 و ) �rtآ PBs�

��<�!+��A)��اآg ا+i5?�1 وا+g60 ا+��-Q!�� RA �5* ا+ `h-

���v ا+-T5-71 . ، إّ; أن رد ا;�1\�!رات آ!ن �>�5ً! و �-d0-+رت ا�? ��A ،�%!7�+ا RAو
T� T51�� �4 ا+-�او;ت، وا?�1!=7! �4�
�V<s ا+1 b5r ،ا+-!دي وا+-��4ي Cا�آ�ا `v!1\�ام و��! 27�� V=g1�ا R1+ت ا+-�1!?:� ا!Aن ا;=1�اt 

� ا�71!ك +-��أ �5!دة ا+�!��ن !h-�o�J ،!ً�<�� !ً�7! "!ءت و+�5ة إ"�اءات ا=�1�
7! ا+�5!� ا+4!��  �<Q!ا+-d0-� إ+ U�B� �651!ده! أن هCD ا;=1�اA!ت 
��R�5وا=�1اء ��!^�ا <B+1<!ص ا+�:!ء اuا U<=) . ،�-=2007 )  l+Dن(وآ��ن وا+���5، " ا+�!!�����r �%!-0+ �5�5ق ا��<B+1998ا+6-�54 ا.(  
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من أشكال المعاملة التي يمكن وصفها بأنها تعذيب ال ينبغي االعتماد عليها كدليل على ذنب الضحية، 
 أي استنتاج آخر لن يؤدي إال إلى جعل نوع السلوك الذي ال  وإن.بصرف النظر عن قيمتها االثباتية

من االتفاقية إلى ) 3( سعى واضعو المادة هذا السلوك الذيو، حق الشجب شرعيا بصورة غير مباشرةيست
  194 ."تحريمه

  
  : التعويض-2
  

قد يصاب الشخص الذي تعرض للتعذيب بتشوهات أو بجروح أو بآالم وأمراض نفسية وفي حاالت أخرى 
 مبادئ العدالة والقوانين واألعراف تقتضي تعويضه أو تعـويض       فإنقد يفضي التعذيب إلى الموت، لذلك       

   195 . بفعل التعذيبأسرته عما أصابه
من البديهي أن الجهة التي تقوم بالتعويض هي الدولة التي ينتسب إليها هؤالء الموظفون الذين ارتكبوا هذه 
الجريمة، أو إذا لم تكن هناك تدابير كافية تحول دون إيذاء المجني عليه من نفسه أو من غيره في مراكز                    

  196.عرض له أو التهديد والخوف من التعذيبالحجز والتوقيف والتحقيق بسبب التعذيب الذي ت
  

 إنمـا شـخص      رسمياً  في حالة أن الذي قام بالتعذيب ليس موظفاً        يمكن القول أن هذا األمر ينطبق أيضاً      
يتصرف بصفته الرسمية فإن الجهة التي يتبع إليها هذا الشخص أو  ينتسب إليها هي التي يقع على عاتقها          

   غيرها، وينطبق أيضا في حالة قيـام مـوظفين بالتعـذيب دون موافقـة          كانت الدولة أم    أالتعويض سواء
  .رؤسائهم في العمل على ذلك فهذا تقصير من الدولة في مراقبة ذلك ال يعفيها من المسؤولية عن التعذيب

  
إن إقرار الدولة بتعويض الضحايا عن التعذيب ال يمكن بحال من األحوال أن يكون بديال عـن محاسـبة          

فهي عقوبة تكميلية للعقوبة األصلية وهي إحدى الجزاءات الجنائية التي يمكـن أن             . الجريمةمرتكبي هذه   
 مساءلة مرتكبـي هـذه      دون فال يمكن تصور قيام الدولة بالتعويض عن التعذيب          197 ،تحكم بها المحكمة  

                                                 
�/T ا
B!?5/� ��!ه/:�    ) 15(و?/� أ^/!رت ا+-d0-/� إ+/U ا+-/!دة      . 105، ا+�B�ة 2006 
-�ز 11، ا+2d0 ا+<!در �m C�<<" 54810/00 RA أ+-!�5!، ا+�?2  194

  ).70ص . ب ت. "-�54 ا+�?!%� �T ا+S%D41 و��آg ا+�4ا+� وا+�!��ن ا+�و+D) .Rا ا+�5!قا+RA S%D41 ه
  

195 ) ،�r!-��  )6.  ص2007

  
196)   ،!u422-421ص . ص . 1999ر.(  

  
197)   ،U�B+85-84.  ص ص 2003ا.(  
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جاء في  بالسكوت عن التعذيب بحسب ما حين تتهمالجريمة أو تتهاون في ذلك ألنها تضع نفسها في مأزق 
  . تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب

  
: بمدينـة الخليـل بتـاريخ   " الفلسطينية" فقد حكمت المحكمة العسكرية تطبيقا لتعويض الدولة عن التعذيب    

الذي توفي نتيجة التعذيب الشديد في مقر مخـابرات         ) ع. ه( بتعويض مالي ألسرة المواطن      20/7/2010
دفع التعويض لهم، وذلك على الرغم مـن أن         بهاز المخابرات العامة     ج الخليل وأن تتكفل الدولة وتحديداً    

198 . في نفس حيثيات الحكم لعدم كفاية األدلةمن تهمة القتلأت المتهمين الخمسة نفس المحكمة قد بر   
  

مركز حقوق اإلنـسان    عن التعذيب في مصر من قبل        حكم قضائي بالتعويض     1124تم دراسة أكثر من     
عاطف شحات الـذي    لك خالل فترة زمنية تقارب العشرين سنة، وقد تعرض الباحث           وذ لمساعدة السجناء 

فيها لدراسة أساليب التعذيب والتعويض الذي تفاوتت قيمته من شخص آلخـر            قام بإعداد وتحرير التقرير     
وقد عرض بعض أحكام تلك المحاكم التي ربطت من خالل أحكامها عالقـة التـابع بـالمتبوع محملـة                   

لتعويضية في معظم هذه الحاالت إلى وزير الداخلية بصفته المسؤول عـن جهـاز الـشرطة                المسؤولية ا 
  199 .من الدولةأومباحث 

  
اسانيديز ضد  من جديد في قضية اإلنسان لحقوق األوروبية كررت المحكمة ،اإلقليميعلى المستوى 

  200.المعاملة والتعويض لضحايا سوء افاإلنص نطاق التزام الدولة لضمان ما يكفي من جورجيا
  

يختلف تقدير نسبة ومبالغ التعويض عن التعذيب من حالة إلى أخرى بحسب نسبة اإلصابة أو العجز التي                 
لحقت بالمجني عليه وبأسباب أخرى قد يأخذ بها القاضي كاإلعالة التي كان هذا الشخص المجنـي عليـه      

                                                 
198          2d0+!/�� ا+��/* <" br!�+ا �:r R1+ا+-0!آ-� ا l<
 RA 2d0+5!ت اh5r RA ء!" !� S�0 l+دات        آ!ن ذ!/Aا+/[7!دات وا� U/+ا;�/1-!ع إ ��75A/! و">/

�%�^ S%D4
 T= _
!� i%g� T= ��^!�+ا+6>�!ت ا S�� V�!ة آ!A�+ي أآ� أن اD+ا R=�]+ا S�+ا �%��
  .و
  

  ).^0!ت، ب ت  (199
  

2002d0+5!ت اh5r RA ء!" b5r :  
  

   "-+��r ,m  ا���!ن +��0ق اJوروT��5 ا;
S"�)46 ( �5?!B ا+-!دة ا+2d0 ا+Dي 
B% !?�u P5A �6�ض =>U ا+�و+� ا+-�=U =>75! ا+g1ا�! ?!���5! 
Td-% b50 ا�41!دة ا+Dي آ!ن ?!v-! ?�` و?�ع ا+\�ق ?�ر  P�?ا�= T= �%�41<+ن+>\�ق و!d�5 ا��r!� Tى، و��uإذا أ R�Q�+ن ا��ا+�! @-� أو – +2 %

 !5vg" p�A @-�–،71!ك�ا; U<= ��

�4%:!ت =T ا+�4ا?S ا+-1� ,A�
�ا1A )41 ( !��!�� C\�ل ا+-!دة   !-
gو%� ا+��ف ا+-1:�ر  �-d0-+ا
 ،P5m�5+ ... 2 ?�` و?�ع ا+\�ق ?�رv!�+ا ,m�+ا�41!دة ا Td-% b50". ا��d!نو+�A, "-5, ا+�41%:!ت ا+-T= �%�6 "-5, ا+�v!1_ ا+-1�
�� =>U ذ+l و

) �54-"R+ن ا+�و��ا+�4ا+� وا+�! gو��آ S%D41+ا T� �%!?�+73-72ص ص .  ت ، با.(  
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 للتعـويض فقـد وردت عـدت         المستحق 201أما الضحية . يوفرها إلى أفراد أسرته وعددهم وما إلى ذلك       
تعريفات له في القانون الدولي كالتعريف الوارد في اإلعالن الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

  202. المتضمن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استخدام السلطة وغيره1985
  

  المسؤولية عن التعذيب: نٍثامبحث 
  

م في عدم تقييد المحاسـبة      1984رع الفلسطيني مع ما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام           يتماشى المش 
منها اعتبرت أن الجريمـة     ) 1(على هذه الجريمة في شخص الفاعل لها فقط، فاالتفاقية ومن خالل المادة             
ون األساسـي   فيما خـال القـان    . إنما تقوم بفعل مرتكبها والمحرض عليها والموافق عليها والساكت عنها         

الفلسطيني من تقييد النص في جريمة التعذيب على الفاعل األصلي فقط، وذلك علـى عكـس مـا أورده                
" الشخص الذي يخضع شخصاً للتعذيب    : "الذي قال ) ج. مكرر م  101في صلب الفصل    (المشرع التونسي   

   203 .عندما ضيق المسؤولية على مرتكب الجريمة فقط
  

م الساري المفعول في الضفة الغربية بفلسطين من خالل المواد          1960 لسنة   أشار قانون العقوبات األردني   
إلى أن المسؤولية عن الجرائم بشكل عام إنما تقع على كل من فاعـل الجريمـة    ) 81) (80) (76) (75(

أما قانون الخدمة في     204،والشركاء فيها والمحرض والمتدخل فيها، وذلك تحت عنوان االشتراك الجرمي         
منه فقد أضاف إلى مـا      ) 173(و  ) 94(م ومن خالل المواد     2005لسنة  ) 8( الفلسطينية رقم    قوى األمن 

205 .صدر األمر المخالف للقانونسبق أن المسؤولية تطال أيضا م   

                                                 

B%�4ً!. و?� ا�1\>] د 201 �r!-�� T%�+<� ا��50:<+ P5A 2 ا+�و+�5 "!ءv0!%! ا+6�اm ق��r PB+H� RA ا+�اردة i%ا+41!ر l<
 `-6� T� :  

  
/� �/  " (ا+:�w�� T� �50ر ا+�!��ن ا+�و+R ا+Rv!�6 ه� آ` ^\] R45�Q أو ���4ي 
:�ر 4B` ار
d/!ب "�%-/� �/T ا+6/�ا2v ا+�و+5/�           "  ، �r!-2007 .

  )16. ص

  
2007��-!�r، : (ا+-�", .  1985��A-�� 29 ا+-Hرخ RA 40/34ا=1-� هDا ا�=oن -�"S ?�ار ا+6-�54 ا+4!�� +2�3 ا+-�01ة  202.(  

  
203)  ،R�ا��d+2006ا.(  

  
204              5��/<B+ري ا�/h+ت ا!/�R و?/�ا�T5 ا+��4/!ت R/A آ/` �/T �/�ر%!        إن 
5�4� ا;^1�اك ا+R��6 ه� ا+/�!R/A �v =/�د �/T ا+1/[�%4!ت ا+4�5/� آ�/!��ن ا+��4


V0 =��ان ا+-[!رآ� ا�"�ا��5 �5. واJردن و+��!ن، P6+!= !-�5 ا+-[�ع ا+-<�ي ��4ان ا^1�اك =�ة أ^\!ص RA "�%-� وا�rة، وRA ا��!رات ا+4�
) ،R+!6-+1998ا.(  
 

205)  ،R4  ).2008ر
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 مع القواعد الدولية في هذا الشأن، تكاد تنسجم هذه القواعد القانونية الواردة في النظام القانوني الفلسطيني و

لجنود وأفراد الميليشيات   وا ولون الحكوميون والقادة العسكريون   ؤ بمن فيهم المس   ع األفراد يخضع جمي حيث  
والجرائم ضد اإلنسانية، وينص عدد من المعاهدات  ن إلى المالحقة القضائية بسبب جرائم الحربووالمدني

رائم الحرب المرتكبة   المسئولية الجنائية الفردية عن ج     الدولية المبرمة منذ أوائل التسعينات صراحةً على      
ويتضمن ذلك أنظمـة المحكمتـين الجنـائيتين الـدوليتين الخاصـتين            . المسلحة أثناء النزاعات الداخلية  

   206.الدوليةالسابقة ورواندا، إضافةً إلى نظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية  بيوغسالفيا
  

  : الجنائية للفرديقول أحمد بشاره موسى في رسالة الدكتوراه حول المسؤولية
  

تقوم المسؤولية الجنائية للفرد عن الجريمة الدولية، عندما يأتي الفرد أفعاال غيـر مـشروعة تهـدد                 و"
مصلحة يحميها القانون الدولي، إال أنه بصدد المسؤولية الجنائية للفرد وجدت عدة آراء فقهية متباينـة                

 الدولة، ومع التطورات القانونية تـم        إلى د أم حول من تنسب إليه الجريمة في القانون الدولي إلى الفر         
   207." تجسيد المسؤولية الجنائية لألفراد بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية

  
ن المسؤولية عن التعذيب تطال الفاعل والشريك واآلمر به  والساكت عنه، وهنا يبرز تساؤل كبير ونقطة إ

اسة كل ذلك سيتم تقسيم هـذا المبحـث إلـى           لدرو،   بالتعذيب خالف تدور حول إطاعة الموظف لألوامر     
 ومن ثـم  على مسؤولية األشخاص في هذه الجريمة،       ) أول مطلب(مطلبين؛ بحيث يتم التعرف من خالل       
  ). ثانٍمطلب( التعرف على إطاعة األوامر بالتعذيب

  
  مسؤولية األشخاص في جريمة التعذيب: مطلب أول

  
موظفاً رسمياً أو يتصرف وكأنه موظف رسمي  بممارسة جريمة التعذيب يقوم بها شخص أو أكثر بصفته 

العنف أو التهديد به ضد شخص آخر ألحد األهداف التي سبق شرحها، وهؤالء األشخاص الذين يرتكبونها 

                                                 
  ).w��2005-� هT��5 را1%� وو
Ë، . (�T ا+�w!م) 25(  ا+-!دة 206

  
207) U��� ،2006-2007.(  
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تتفاوت أشكال مشاركتهم في هذه الجريمة بين من يقوم فعلياً بشكل إيجابي بممارسة الفعـل مباشـرة أو                  
، وبين من يتحمل المسؤولية عن التعذيب بفعلـه الـسلبي           )فرع أول (ة فيه   بالتحريض عليه أو بالمشارك   

  ).فرع ثانٍ(بالسكوت عنه وعدم المحاسبة عليه 
  
  

  :الفعل االيجابي: فرع أول
  

اً أو آمراً به، وهو     حرضهنالك من يقوم بهذه الجريمة كفاعل أصلي لها، سواء قام بالفعل بنفسه أو كان م              
: هذه الفقرة مع التركيز على موضوعين مهمين متصلين بهـذا األمـر همـا             ما سيتم دراسته من خالل      

مسؤولية أطباء السجون في هذه الجريمة وما دأبت عليه بعض الدول التي تحظر قوانينها التعذيب بإرسال             
المعتقلين واألسرى إلى دول تمارس التعذيب تحت ذرائع مكافحة اإلرهاب وهو ما اصطلح على تـسميته               

  ).ب بالوكالةالتعذي(بـ 
  

  :208 والشريك مسؤولية الفاعل المباشر:فقرة أولى
  

م المطبق في قطاع غزة أن كالً       1936من قانون العقوبات الفلسطيني وتعديالته لسنة       ) 23(أشارت المادة   
  :من األشخاص التالية يعتبرون مشاركين في الجريمة، ويمكن تلخيص أفعالهم بما يلي

  .كون للجرم أو أحد األفعال المكونة له سواء باإليجاب أو باالمتناعالشخص الذي يرتكب الفعل الم -1
 .إذا قام بفعل أو امتنع عنه لمساعدة وتمكين غيره على الفعل المكون للجرم -2

 .إذا ساعد مرتكب الجرم على تنفيذه سواء كان حاضرا أو غائبا عند التنفيذ -3

  .كل من حمل أو أغرى غيره على ارتكاب الجرم -4
  

                                                 
208 */)�lا� *��%Xا�� ` �* ا�� ��f� *��%&ا� �� V�%l7! أم:ا�+ p5�\1+! l+ب "�%-� ��اء أآ!ن ذ!d
 ه� ا+[\] ا+Dي %[!رك ^\<ً! �RA �u ار
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م المطبق في الـضفة     1960من قانون العقوبات األردني لسنة      ) 80(و  ) 76(و  ) 75(المواد  بينما حددت   
  :على النحو الملخص والمتسلسل التالي) المتدخل(الغربية تعريفها لفاعل الجريمة وشركاه و

  
 الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشـرة          زهو من أبرز إلى حي     :209فاعل الجريمة   - أ

  .في تنفيذها

هم مرتكبوها سواء بالفعل الواحد أو بتوزيع أفعالها المكونة لهـا بيـنهم             :  الشركاء في الجريمة   - ب
 .بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة

 وهو الذي يساعد باإلرشادات على وقوع الجريمة أو من يزود الفاعل بالسالح، أو : المتدخل - ت
تقديم رتكابها أو إلخفاء معالمها أو يتواجد في مكان الجريمة لتقوية تصميم الفاعل ولضمان ا

 . المرتكبين للجريمة وغير ذلكلألشخاصالمأوى والطعام 

  
 كانت من نوع المخالفة مثلما هو الحال في قانون العقوبات إذاوال يعتبر هذا القانون مشاركة في الجريمة 

  . المطبق في قطاع غزةم 1936وتعديالته لسنة الفلسطيني 
  

مثلما ) 81(م فقد عرف فاعل الجريمة من خالل المادة 1979ت الثوري الفلسطيني لعام أما قانون العقوبا
 أشار وإنما في الفقرة السابقة، أما الشريك فلم يتعرض له قانون العقوبات الثوري األردنيعرفه المشرع 

العقوبات  ارتكبت سمي صاحبها بالمتدخل، مثلما جاءت التسمية في قانون إذا التي األفعاللمجموعة 
  .  المذكوراألردني

  
أخفق واضعو مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي أشرفت عليه وزارة العدل الفلسطينية في نهاية 

من ذكرهم ) 442( في إخضاع منفذي هذه الجريمة وشركائهم للعقوبة، حيث خلت المادة 2010العام 
ض أو الموافق أو الساكت عليهعندما عددت الخاضعين للعقوبة باآلمر بالتعذيب أو المحر.  
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 غير مباشر في جريمة التعذيب، لذلك ال بد من أو الذين يساهمون بشكل مباشر األشخاصهنالك من 
  :التعرف على مسؤولية أطباء السجون عن هذه الجريمة

  
  : مسؤولية أطباء السجون عن التعذيب-1
  

 ولكن قد يستعين بهم 210،للمتهمين والسجناءهنالك من أصحاب المهن من تتطلب مهنتهم تقديم المساعدة 
 األشخاصالستخدام خبراتهم العلمية في عملية التعذيب، من هؤالء )  جريمة التعذيبمرتكبو(الجالّدون 

  .أطباء السجون
  

يمكن القول أن  مسؤولية أطباء السجون عن التعذيب تتقرر نتيجة مشاركتهم بخبرتهم المهنية في تحديـد                 
ص ألساليب التعذيب المختلفة أو بمشاركتهم الفعلية بالتعـذيب وكـذلك بإصـدارهم             درجة تحمل األشخا  

.  الموتالتقارير المزورة عن حالة األشخاص وما آلت إليه أوضاعهم نتيجة التعذيب والتي قد تفضي إلى                
 دةإعامركز   أطباء السجون في هذه الجريمة على الشكل الذي يتفق فيه الباحث مع ما جاء به                 حيث يساهم 

  : معلومات مفصلة على النحو التالي عندما قدم المركزأخرى لضحايا التعذيب ومراكز واألبحاث التأهيل

  

من "هناك تقارير عديدة من الضحايا يشرحون فيها كيف قام أطباء بفحصهم أثناء التعذيب ليتأكدوا ما إذا كان "
لة على وجود ضحايا يصفون كيف شارك       كما يوجد أد  . ويتحملون جولة أخرى من التعذيب    " المناسب جلدهم 

ورغم أنه في بعض الحـاالت      . األطباء مباشرة في التعذيب، مثل إعطاء الضحية جرعات سامة من األدوية          
بالتهديد أو بخالفـه    " إقناعهم“كرهوا أو تم    ُأشارك األطباء بإرادتهم في التعذيب، إال أنهم في معظم األحيان           

في أي من الحالتين تعتبر هذه الممارسة ليست جريمة جنائية          و. ر األخالقية للمشاركة في مثل هذه األفعال غي     
   211." فحسب لكنها أيضا اعتداء خطير على األخالق الطبية وشيء مناقض لدور الطبيب
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من مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور المـوظفين الـصحيين، وال سـيما              ) 2(جاء أيضاً في المبدأ     
ونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو األطباء، في حماية المسج

  :212الالإنسانية أو المهينة الصادرة عن الجمعية العامة ما يلي

  

ن فـو يقـوم الموظ   بموجب الصكوك الدولية المنطبقة، أن     يمثل مخالفة جسيمة آلداب مهنة الطب، وجريمة      "
يـره مـن    وغمشاركة في التعـذيب  بأعمال تشكل يجابية أو سلبية،، وال سيما األطباء بطريقة إالصحيون

 ة بالكرامة أو تواطؤ أو تحريـضاً علـى هـذه          الحاطّ ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو       
  ."األفعال أو محاوالت الرتكابها

  
 ومن خالل   2010م  أشار واضعو مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي أشرفت عليه وزارة العدل عا           

إلى تحمل كل طبيب أو من هو في حكمه يشارك في التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة ) 443(المادة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو إذا تدخل في إخفاء آثار التعذيب أو لحمل أحد على االعتقاد بانتفـاء                    

  .ايقاع العقوبة عن ذلك بالحبس
  

مفيد احتواء قوانين العقوبات على نصوص تجرم أفعال هذه الفئة مـن المـوظفين،              يمكن القول انه من ال    
وذلك لخطورة األفعال التي يقومون بها، لكن واضعي مشروع القانون المذكور لم يوفقوا في تحديد العقوبة 

 هنا على ذلك بشكل أدق عندما قرروا عقوبة جريمة التعذيب بالسجن الذي قد يصل إلى مدى الحياة، لكنهم
   !يمة عبارة عن جنحة عقوبتها الحبساعتبروا مشاركة هذه الفئة في هذه الجر

  
إن هذه العقوبة الجنحوية على الطبيب إن تم إقرارها فإنها تشكل قصوراً واضحاً؛ فإذا مـا قـام طبيـب                    

يمتـه  بالمساعدة في التعذيب الذي قد يفضي إلى الموت أو اإلصابة فإن تشديد العقوبة عليه واعتبـار جر                
جناية وليس جنحة ويعتبر ضمانة مهمة في رفض هذا الطبيب القيام بهذه الجريمة ألنه سيمـضي بقيـة                  
عمره بالسجن إن أطاع األوامر بالتعذيب أو قام بإعطاء أو حقن مواد سامة أو مخدرة أو غيرها للضحية،                  

  . له، والعكس صحيحفتشكل العقوبة المشددة رادعاً
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سبيكة النجـار فـي     طباء في هذه الجريمة فإن الباحث يتفق مع ما ذهبت إليه            وللتعرف على مسؤولية األ   
  :مقالتها التي نشرت في صحيفة الوقت حول مسؤولية األطباء تجاه األشخاص المحتجزين

  
فكونهم أطباء يحتم عليهم الوالء لمهنتهم . تعارضتين ممن المعروف أن ألطباء السجون مسؤوليتين"

حفاظاً على لقمة عيشهم وقد يقعون في المحظور . مع والئهم لمسؤوليهم ذا يتناقضوإخالصهم لمرضاهم؛ وه
. ذلك نفرادياً وغيرإ بحالة المحتجزين ن ضحاياه بصمت، وال يهتمونممارسة التعذيب ويعالجو  عننفيسكتو

الدولية في والمعايير   معرفة مدى التزام أطباء السجون باألخالقيات الطبية213لذا على أعضاء الفريق الطبي
   ".هذا الخصوص

  
يعتبر تقرير مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء حول التعذيب في مصر والذي أعده وحرره عـاطف                

 حالة تعويض عن التعذيب في مصر خالل الفترة الممتـدة بـين             1124شحات والذي جاء نتيجة تحليل      
تفصيلي للتعـويض عـن التعـذيب       من أهم التقارير التي تحتوي على شرح        ) 1999 -1981(األعوام  

وأساليب انتشار التعذيب بمصر وربط مسؤولية التابع بالمتبوع عند الحكم بتعويض الضحية، وقد جاء فيه               
  :حول مشاركة األطباء في التعذيب

 

إن ضباط الشرطة األطباء الذين يمارسون التعذيب عليهم واجب مهني برعاية حالة المسجونين الـصحية،               "
ففي حالة أطباء   . اط يخضعون تماماً لرقابة وتعليمات رؤسائهم، وترقيتهم تكون وفق هذا الوالء          بينما هم كضب  

 هؤالء األطباء الضباط يحجمون عن القيام بدورهم اإلنساني والمهني نظراً لعالقة التبعية التـي               فإنالسجون  
م اإلصـابية الناتجـة عـن       يؤدى ذلك إلى ضياع المعال    . تربط هؤالء بالسلطة اإلدارية وخشيتهم من بطشها      

   215". نتيجة الموقف السلبي لهؤالء األطباء214التعذيب وطمس األدلة
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 مـن   216وفي رسالة منظمة هيومن رايتس ووتش لوزير العدل االيطالي حول قضية ترحيل نسيم سعدي             
راقبون  العاملين الطبيين في مراكز االحتجاز ي      فإنفي دول كثيرة،    " : أنه إيطاليا إلى تونس أكدت المنظمة    

   217 ".التعذيب ال يسهل التعرف إلى وقوعه اإلساءات لضمان أن
  

من كل ما سبق، فإن مسؤولية األطباء الضباط تتقرر إذا ما ثبتت مشاركتهم اإليجابية أو السلبية في جريمة 
ألشخاص األصلية  التعذيب، شأنهم شأن مرتكبي هذه الجريمة فال يمكن التبرير حينها أن وظائف هؤالء ا             

 وإن استخدام مهارة هؤالء األشخاص بشكل يضر بصحة السجناء أو شهادتهم بلياقة              اإلشراف الطبي،  هي
   218.السجين في تحمل أي أذى قد يضر بصحتهم يشكل مخالفة آلداب مهنة الطب

  
كما أنه من األهمية بمكان عدم انتساب هؤالء األطباء للمؤسسة األمنية أو العسكرية التي تـدير أعمـال                  

ق في الدولة، بل يجب أن يكون اإلشراف الطبي على مراكز االعتقال والتحقيق بإشـراك األطبـاء    التحقي
المدنيين الحكوميين مع رفض التبريرات بأن هناك محاذير من كونهم من خارج هذه المؤسـسة األمنيـة                 

ناسـب  وعالقة ذلك بسرية المعلومات، ألن األصل في مهنتهم هي تشخيص األمراض وتقديم العـالج الم              
  . للمرضى، فهم أصال ال يصلون للمعلومات ألنهم يجب أن ال يشاركوا بالتحقيق

  
  : اآلمر بالتعذيب والمحرضمسؤولية : فقرة ثانية

  
  :سيتم تناول مسؤولية الشخص الذي يأمر بالتعذيب، والذي يحرض عليه من خالل التقسيم التالي

  
  
  
  

                                                 
  تونس يمكن التعرف على ذلكإلى لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية والتي نجحت فيها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في منع تسليمه 216

  .  المتهمين في تسليم عند الحديث عن دور الضمانات الدبلوماسيةفي الصفحات القليلة القادمة
 

217)  ،Ë
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  : مسؤولية اآلمر بالتعذيب-1
  

 سكوتهم عن جريمة التعذيب يضعهم أمـام   لألوامر بالتعذيب أو219ة أن إصدار المسؤولين   من المهم معرف  
 220 المسؤولية الجنائية لألفرادفإنلذلك . لة عن هذه الجريمة في مختلف التشريعات الوطنية والدوليةءالمسا

لقرارات واألوامـر   يتخذون ا تقرر في مواجهة القادة أو الرؤساء، وهم الذين         تقي القانون الدولي غالباً ما      
بصفتهم زعماء الدولة أو العاملين في أداء خدماتها األساسية، فيترتب على أوامرهم تلك جرائم دوليـة أو                 

من اتفاقية مناهضة التعـذيب علـى   ) 2( المادة نصتتأكيدا لذلك و 221،انتهاكات لحقوق اإلنسان وحرياته  
  .بة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيبعدم جواز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرت

  
كانت أ سواء تقوم مسؤولية الرؤساء في الوظيفة عند إصدارهم األوامر بارتكاب الجريمة إلى المرؤوسين           

 صفة بإصداره   تعني أنه ذو  ن سلطة المسؤول في إصداره األوامر       أ و 222، ضمنية مهذه األوامر صريحة أ   
 بذاته فتلك مسألة أخرى تخرج عن مفهوم العالقة الرئاسـية            أي أنه مختص بها، أما مشروعية األمر       ؛لها

  223 .والفيصل فيها هو القانون
  

 على أن المسؤولية إنما تقع على مصدر        - كما أشرنا    - 224نص قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية      
ارتكابه أن   225األمر المخالف للقانون وحده من دون الفاعل الرئيسي للجريمة في حالة أن أثبت العسكري             
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<�B ا+-6�م 220 !71?o=د%� و�B+�5 اv!�6+و+�5 اH�[!رة ����r Uل ا+- �-rل أ��%:  
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��5* ا+-�Hو+�5 ا+�5v!�6 ا+B�د%� =>U آ` ^\] %�dن ���mع ا
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.  المخالفـة  إلـى  بالرغم من تنبيهـه      المسؤول أو ألمر صادر إليه من هذا القائد        كان تنفيذاً إنما  المخالفة  
  .وبالطبع إذا لم يثبت العسكري ذلك فإن المسؤولية تطاله أيضاً

  
ود هذا يمكن القول أن هذا النص يعتريه قصور بدعوته العسكري إلثبات مسألتين اثنتين؛ األولى إثبات وج   

 في حال عدم وجود الشهود أو األوامر الضمنية وما إلـى      األمر من المسؤول وهذا قد يكون صعباً تحديداً       
ذلك، والثانية إثبات تنبيه العسكري لهذا المسؤول بأن هذا األمر مخالف للقانون، فاألصـل أن ال يطيـع                  

يب، وأن تكون مـساءلة العـسكري       العسكري أمر المسؤول المخالف للقانون في مثل هذه الجرائم كالتعذ         
 وبشكل واضح   -ويكون ذلك بتعديل القانون بأن يعطى العسكري        . أيضاً واردة متى ما قام بهذه الجريمة      

  . الحق في رفض تنفيذ األوامر المخالفة للقانون-
  

من القـانون البوسـني بـشأن أجهـزة األمـن           ) 41(وخير مثال على هذا الرأي ما نصت عليه المادة          
  :خابرات التي جاء فيهاوالم

  
إذا اعتقد احد الموظفين بأنه تلقى أمرا غير قانوني، عليه أن يلفت نظر مصدر ذلك األمر إلى ما يعتقد بأنه                    "

وإذا .  خطياً لهذا األمر   غير قانوني فيه، وفي الحاالت التي يعيد فيها مصدر ذلك األمر، يطلب الموظف إثباتاً             
وجه ذلك األمر إلى المسؤول المباشر عن مصدر األمر وتبليغ هذه المسألة            كان للموظف تحفظاته، عليه أن ي     

    226 ."ويجوز للموظف أن يرفض تنفيذه. إلى المفتش العام
  

من اتفاقية مناهضة ) 2(وقد جاءت التطورات التشريعية الجنائية الوطنية مواكبة لما جاءت به المادة 
وبات الفلسطيني الذي تم إعداده بإشراف وزارة العدل التعذيب، حيث لم تجز مسودة مشروع قانون العق

 التذرع باألوامر الصادرة عن موظف أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة 2010الفلسطينية في نهاية عام 
كمبرر للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو التهديد 

   227 .بارتكابهما
  

                                                                                                                                                             
���5�5 ر?2 ) 1( -�"S ا+-!دة  (01/. ا��X-%ي  إن   225<B+ا T�Jى ا�? RA ���\+ن ا��!? T�)8 ( ���+2005R�4% م :!m `د آ�A أو is p!m أو p

T�Jى ا�? T� أ%� ?�ة RA.  
 

  ).51، ص 2005�رن، ه!�� و +R أ%!ن،  ( 226
 

��دة ا+-[�وع�A 1�ة �444!دة  (227� T� .(  
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  :228المحرضلية  مسؤو-2
  

 وتعديالته هو الذي يحاول 1936لسنة ) 74(قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) 31(المحرض بحسب المادة 
حمل غيره أو حاول تحريضه أو تشويقه على ارتكاب فعل أو ترك في فلسطين أو في الخارج متى مـا                    

  .كان ذلك الفعل أو الترك مجرماً
  

م في وسائل التحريض عنـدما      1979لسنة  " الفلسطيني"لعقوبات الثوري   توسع المشرع من خالل قانون ا     
تركها مفتوحة ليعطي الحرية للقاضي في مالءمة وقوع الجريمة إذا توافرت أية وسائل قد تـستخدم وال                 

منه أن المحرض هو من حمـل أو حـاول أن يحمـل             ) 86(ينص عليها القانون، حيث اعتبر في المادة        
  .  كانت على ارتكاب الجريمةشخصا آخر بأية وسيلة

  
هو الـذي   ف 229 وقبل التعديل  م1960من قانون العقوبات األردني لسنة      ) 80( بحسب المادة     أما المحرض 

جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليـه بالتهديـد أو بالحيلـة          يحمل غيره على ارتكاب     
  فـي  قانون العقوبات الليبي  نص  ، فيما   ال في حكم الوظيفة   بإساءة االستعم والدسيسة أو بصرف النقود أو      

 عالنية على ارتكاب جريمـة أو أكثـر دون أن ينـتج عـن               حرضكل من    ( على أن  ه من )317(المادة  
) 171(المـادة   من خالل قانون العقوبات المصري   بينما ذكر  ...) :تحريضه أثر يعاقب بالعقوبات اآلتية    

   230".في فعلها) شريكاً(يعد  ....أو أكثر بارتكابواحداً من أغرى : "منه عبارة
  

                                                 
228 O�%fKأو                  :ا� P/�4/!ء أو و=/�  ! وه� =-` %��R إ+U ا+U<= �5ct1 ا+B!=` ودP4A ;ر
d!ب ا+6�%-� وه� ; %�/�م �6/�دا /` S/6% أن %d/�ن �/<�0

1       �h5�u `5r ت أوo�=gu ذ أو�B�+أو ا ��<� ; %�4 ا^1�اآ! oh-A ا;?1�اح |A�P ا4AJ!ل و�R �6�دا A CD-! +2 %�1�ن ا+01�%� |�rى ه�7%� أو 61!وز ا+
  ). "�ر%���5%! ا+�!��ن ا+-[!رك، ب ت (. ا+��p5 أو ا�^!رة dB�ة ا+6�%-� ; %�4ان ا^1�اآ! و+� 
-V ا+o4A �-%�6 إc�ه-!

 

�4%` ?!��ن ا+��4/!ت ه/Dا -�"/S ا+�/!��ن ا+-4/�ل ر?/2             ا��fّ%ض 229 �4 )15 (  ���/+1971       !>/\^ `/-r ول!/r أو `/-r T/� �/م ه �/u�   ب!/d
 =>/U ار

  �-%�"Pv!�=|!+�71%/� أو !+50>/� وا+\�%4/� أو /<�ف ا+��/�د أو           P5<= �5ct1+!|�/!ءة  ���دا أو ��1%2 ه�%� +P أو     �/B5j�+2 ا/dr R/A 2   (. ا;�/41-!ل+!�/5�
  ).1995و�u�ون، 

 
230 ) ،R<�  ).2010ا+4
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 عليها تسمية أطلقوامعنوي في العصر الحديث، وقد   ال أول من وضع فكرة الفاعل    هم  الفقهاء األلمان   يعتبر  
، ويعتبر الفاعل المعنوي فـاعال      بهذه النظرية  كما يعترف القانون االنجليزي      ،نظرية الفاعل غير المباشر   

 . لفعله اإلجراميةبفكرة الفاعل هو أن يجهل منفذ الجريمة الصفة          لألخذ   األساسيشرط  وال  للجريمة أصليا
ذهب إليه القضاء في بعض   موقفه من نظرية الفاعل المعنوي قد تبلور في ضوء مافإن الفقه الفرنسي، أما

  231 . في هذا الصددأحكامه

 

 أن يتم التعـرف علـى مـسؤولية          فحري المحرض عليه  دراسة مسؤولية اآلمر بالتعذيب و     تبعد أن تم  
 فيما يعرف بالتعذيب بالوكالة، وهو نقل المتهمـين          والدول الذين يمارسونه بالنيابة عن غيرهم      األشخاص

للتحقيق معهم في دول تمارس التعذيب تهرباً من حظره في الدول المرسلة، وكذلك التعرف على محاوالت 
 االتفاقية أو في قوانينها الداخلية بذريعـة أن الدولـة           اللتفاف على الحظر الموجود في    لبعض هذه الدول    

ص المبعـد   المستقبلة قد أبدت استعدادها إلعطاء الدولة المرسلة ضمانات دبلوماسية بعدم إخضاع الـشخ            
  :وسيتم دراسة كل ذلك على النحو التالي. ، أو أن هنالك مذكرات تفاهم بين البلدين حول ذلكلتعذيب فيهال
  
  :كالة التعذيب بالو-أ
  

باالتفاقيات الدولية   بذلك و  تتفاوت الدول في مدى حظرها للتعذيب في قوانينها الداخلية وفي مدى التزامها           
المتعلقة بهذا األمر والتي من أهمها اتفاقية مناهضة التعذيب، كما تتباين مواقفها في الرقابة علـى مـدى                  

 فهناك من الدول من تمارس      ،خضوع للتعذيب تطبيقها الحترام حقوق اإلنسان وفي مقدمتها حقه في عدم ال         
 على جريمة التعذيب فيها ألسباب مختلفة لها عالقة بثقافة تلك المجتمعات في مجال حقـوق                 فعاالً حظراً

اإلنسان وضمائر أفرادها الذين يرفضون فيها وبحزم استخدام التعذيب لما يؤثر ذلك على الرأي العام فيها                
  .هزة الرقابة المختلفة فيها، وألسباب سياسية وغيرهاألسباب تتعلق بتطور أج وكذلك

  
لكن هذه الدول تحاول أن تبرر التعذيب ألسباب لها عالقة باألمن القومي لتلك البلدان في ظل ما يـسمى                   
بالحرب على اإلرهاب في مخالفة لنصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي ال تبيح استخدام التعذيب تحـت             

  232.أية ظروف
                                                 

231 ) ،U�B+2009ا.(  
 

  :�T ا;
2 (R<% !� U<= �5?!B(�T ا+-!دة ) 2(
�] ا+�B�ة  232
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قابة المجتمعية والمؤسساتية فيها على حماية حقوق اإلنسان في عدم التعرض للتعذيب تلجأ هـذه    نتيجة للر 
الدول إلى عدم تعذيب األشخاص على أراضيها وذلك بإرسال األشـخاص المتهمـين بجـرائم مختلفـة                 

  في تهرب واضح للدولة المرسلة     234 يمارس فيها التعذيب عند التحقيق معهم      233كاإلرهاب إلى دول أخرى   
  .من مسؤولياتها عن هذه الجريمة

  
تتشارك الدول المرسلة للمتهمين المسؤولية مع الدول المستقبلة لهم والتي تمارس التعذيب فيها، وبالتـالي               
يعتبر األشخاص الذين يصدرون القرار بترحيل هؤالء المتهمين إلى الدول التي يمارس فيهـا التعـذيب                

  235. اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر ذلكمشاركين رئيسيين بهذه الجريمة، حيث أن

                                                                                                                                                             
"        T/� �/+!r �/%أو أ R<uدا R�!5� 0�ب أو =�م ا��1�ار+!; %�6ز ا+D1رع j �%t�وف ا��5v!�h1 أ%! آ!�V ��اء أآ!�V هCD ا+w�وف r �+!r�ب أو 
�7%�ا 
rS%D41<+ ى آ-��ر�uJت ا+��ارئ ا+4!�� ا;!."  
  

��r �%!-0ق ا���!ن RA إQ!ر ا+0�ب �m ا�ره!ب وا+-��ر      233 R�4-+ا+-��ر ا+\!ص ا T� `آ C�=ا+4!+2 أ RA �%��
��%� أ�-�r Rل ا+��6ن ا+ i]آ
            N%1!ر!;B1u!ء ا+���ي ا+<!در  R�4-+ا+4-` ا *%�Aو S%D41+ه:� ا!�- R�4-+إ+75/!   �2010!%�  %27ا+\!ص ا T5/-71-+` ا��آ!ن %21  R1+م أ�-!ء ا+�ول ا

!+�آ!+� +0�!ب وآ!+� ا+-\!�ات ا+-�آg%� ا�5d%��J و�T هCD ا+�ول �%�!�5/! وأ+-!�5/! وآ�/�ا وا�/1�ا+5! وا%�!+5/!           S%D41+!;��61ا27 ه�!ك 5A-! %4�ف 
�55! و!آ�1!ن        c5! و�!;واي و$!��5! وا�وآ5�5! و"-�7ر%� ���و         ،R
وأوز!آ�1!ن و=�د �T ا+�ول ا+4�5/� ه/R اJردن و�/<� و�/�ر%! وا+-z/�ب و"�5/�

R+!1+ا+��0 ا U<= CD�5 ه
2 ��>27 +>�ول ا+4� T%D+ص ا!\^Jد ا�= É<  :و?� 
  وهT-� 2 %0->�ن ا+�6�5!ت ا+5-��5 وا+-�ر%1!��5 وا+��4د%�). مRA !�56� )2001 - 2004 ا+1B�ة �T 15: اJردن -1
2- �>� :7 -71�      T� 1�ةB+ا RA T5)2001 – 2003 م  .(              T/� �/r25 ^/\] وا<�/
 2/
وه2 �/<�%�ن و+R/�5 وآ�/�ي و!آ/�!1�R، آ-/! 

�%��d+ت ا!�<� . ��ر%! آ!ن �g610ا +0�!ب ا+
 .وه2 =�ب أ+-!ن وآ��%�ن و��ر%�ن و=!+R"�+�5" 2 =�ا?R).  مRA T5-71� )2001 – 2002 ا+1B�ة �! T5 9: ��ر%! -3
�542002R!م  �RA T5-71 ا+3: ا+-z�ب -4cوا R�z� `sأ T� R+!�%م ��27 ا. 
5- R
2003
2 ا��61اب �0-� اR/A �/�J ا+4/!م          : "��5              U/+5/� إ�اg�
�/!v�ة  P/<�� 2/
 �/T ?�/` �/�5ة 
01/�ث ا;�b/5r ،�/%g5<6 آ/!ن ?/� 

R
��5". 
 

  ).i%�^2010، : (ا+-�",
  

234"  ��6+ �5v�5?!ل ر  :رو!أو RA أ�5�آ�5 
RA *�0 ا1r-!ل و"�د ��6ن ��%� أورو
  
5�  أن5$/�   . 
4/�ف /l+D  اJر"/@  آ!�/U/<= V   اJورو�m�415+  �/5ا +>S%D41 وان ا+��d0/!ت    أu�ى دول   إ+U ا+�;%!ت ا+-�01ة ��>T5<�14� V "�ا       إن"/vر 

 �%��
 RA ي ?!ل��%��� ا+[�5خ ا+<6� �:= R
� إ+U رP4A أو+Rا+>��6 د%l �!ر<6� !��0ق أورو R�4-+ن ا!�
Hآ� �gا=2  دأد+� ا�P +2 %�6 ا�� �zا�

�%� ��اآg ا61r!ز ��%� RA ا5�J�آ�5 وآ!+� ا+-\!�ات ا+-�آg%� أن V�!آ !  .أورو

  T� ن�d-+ا �<6-<+ R
�! 46و?!ل �!ر��A ق�]
/[5�    اJد+� ه�!ك ?�را آ�5�ا �T أن دو+� و���RA C �1�ا���رغ  �/�Aا+-���5/� وا+-�1ا  U/+م   إ!/w� و"/�د 
 S%D41+ا `��+U+ن إ!d� �u� آ!+� أو�+! S%D41+ا .  


4�ض     وأm!ف V�c P�اد ا�A>2/7    أ��271 و%�/r T� وا+0��!ن i�\<+  U/+إ  Tأ�/!آ   R/A �/B<1\�  !/�>5-27  أورو/1+  U/+75/! +>-4!�>/� ا+-�57/�      إA ا�/m�4
>/�ان  
S%D41+وا .  

  
1�>25 ��6!ء أآh� أنو?!ل  *<41
 R1+!ق ا+�:!ء ا��رج !u 25<� %�d��ا ?� أن b5r %10-` أu�ى�ن RA دول  �6إ+T� U ��� ^\] ^->271 =->5!ت ا+1

 S%D41<+ ا�m�4
���5�5، " (. ��ء ا+-4!�>�أو<B+م ا!%J2006"�%�ة ا .(  
 


�] ا+-!دة  235)3 (R<% !� U<= �5?!B
  :�T ا;
"1- C�54
�>-P إ+U دو+� أu�ى، إذا 
�اA�ت +�%7! أ��!ب" أن 
�دC" ; %�6ز Jي دو+� Q�ف أن 
��د أي ^\] أو 

�=� إ+U ا;=�1!د أو أن  �5�5�r 

S%D41<+ ا+41�ض ��u RA ن�d5� P�t.  

�ا=R ا+�>�!ت ا+-\1<� +�01%� �! إذا آ!�V هCD ا��J!ب ��1اA�ة، "-5, ا;=�1!رات ذات ا+<>�، +-! RA ذ+r RA ،l!+� ا;���!ق، -2   V!c p-� و"�د

  ."RA ا+�و+� ا+-T��5�4 ا;�71!آ!ت ا+B!د�r أو ا+<!ر�u أو ا+6-!=�5 +��0ق ا���!ن 
  



62 
 

                 T/� R/1+2 واvا+6/�ا l/<
 R/�d
�� 2%�/�
 21/% P/�أ U/+ا+4/!+2 إ R/A �%���Hو+�ن أ�-�5ن �ou Tل 
��%�ه�r 2ل ا+��6ن ا+� `s�

   !uر!//s !//71!آ�ي %�14//� ا��!+�آ!+//� إ+//U ا+-1!4//� ا+�//:!�5v وان ا;=�1//!ل ا+// S%D//41+نا�+>-4//!%5� ا+�و+5//� و+�0//�ق أه-7//! ا!�//� 

 R+ن ا+�و��و+>�!R�!�  236.، وا+m U�ورة 
0m �%�4!%! هCD ا+6�%-�ا��

مـن العـام     مـارس    8 االثنين يوم   237مانفريد نوفاك معني بقضايا التعذيب    ال  الحالي خاصالمقرر  القدم  
ظاهرتان "من أن التعذيب والسجون السرية      فيه  وقد حذر   ،   عن التعذيب حول العالم     شامالً يراًتقرم  2010

هنالك وأن  ال تؤخذان على محمل من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف،               " تانكوني
  238.هوة متزايدة بين الطموحات العالية لقوانين حقوق اإلنسان وحقيقة األوضاع على أرض الواقع

  
  : حظر تسليم األشخاص لدول تتهم بممارسة التعذيب الضمانات الدبلوماسية ال تلغي-ب
  
 باإلضـافة لنـصوص     من اتفاقية مناهضة التعذيب   ) 3 (ذت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بالمادة     أخ

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان في أحكامها، من أجل منع تسليم بعض الدول األوروبية ألشخاص إلى               
، ظمات اإلرهابية ت بعضهم بالمن  دول أخرى تحت ذرائع مختلفة بأنهم خطر على الدول األوروبية ولصال          

 بعدم خضوع الشخص للتعذيب وتارة ضمانات دبلوماسيةوتحاول بعض الحكومات التحايل تارة بأن هناك 
  . توقعها مع حكومات أخرى تتعهد فيها أيضا بعدم إخضاعهم للتعذيب239بمذكرات تفاهمأخرى متذرعة 

                                                 
236)   ،i%�^2010.(  

 
وه� أ�1!ذ ا+�!��ن ا+���1ري و��rق ا���!ن .  RA ا+�-�!، وه� �H^ RA [1\� R�!0ون ��rق ا���!ن�% 1950�T� 26 �5 ��ا+�5 (���%�� � ��ك 237
RA!�55A �4�!"  .ن!�1�-!ن +��0ق ا��+� É5A�74 +�د-+ R-<= �%�� !:%ا+. وه� أ �rك أ!A�� آ!ن �s!\+ن ا!�!+����� �:!ة RA ه��r ��5ق ا��

T5 �!رس  !� l��7+1996وا ��-��:!%! ا+D�� S%D41 =!م . 2003 ود% R�4-+ا+-��ر ا+\!ص +2�3 ا+-�01ة ا S>�� `z]%2004و R7�5� يD+وا 
 ).2010أ�u!ر ��%��ا RA =!+2 ا+�5م، ). (مRA P1-7�2010 �7!%� =!م 

238 �و%�>p ا+�1�%� .  أ�-R �[1�ك �5h� +>�6ل [tن ا;=�1!ل ا+��ي!* +T� �<-6 ا;��1!دات !=�1!رC أ�r �0�ري 
��%�وآ!ن ?� 
4�ض ��A!ك RA ا+
 !75A رك!]% R1+ا �%���1\�م RA إQ!ر ��0A!d ا�ره!ب66ا�mJاء =>U ا+[��d ا+4!+-�5 +>��6ن ا+
 R1+ا، وا�<أ�u!ر ��%��ا RA =!+2 ا+�5م،  (. 

2010.( 

�/, اJردن، و+5�5/!، و+��/!ن،    " �/Dآ�ات 
B/!ه2  "�/�ى ا�/u� 2/� +>/:-!�!ت ا+�>��!�/�5، و?/� أ��/V ا+-->d/� ا+-01/�ة                +5/�V    "  ا���Kه# ات(�آ%"إن" 239

��S أ�u!ر 
�7د اT�J ا+���R، ا��1!دًا +:-!�!ت 1>�275 �4!�>/� إ�/�!��5 +/�ى            27<5r�
�-!ح 5r�1` اJ^\!ص ا+-[RA 27=�<m RA P�1 ا�ره!ب أو <+

27
�4 ا�=!دة، وه� �! 
g=2 ا+���d0 ا+��%�!�tً�u �5 أ�m `d]% P-!ن إRA!m +>0-!%�. =�د !� �<r�� RA �
�5!ت +>�?!�
 U<= آ�اتD-+ا CD1-` ه]
. و

tي s>� +�6وى ا+�=/�د ا+-���=/           V-% T51��d0+ا T� T5+وH��75A � .   V/! و+Td ; ا+�!, ا+[!�` +CD7 ا;
B!?!ت و; آ��7! �-�7رة �1?45!ت ا+-/5+ R/7A

R���!? �4لB� 7! أي+ �
�74ات �>Q3+ ��g�اف ا+-�5�4، و+5 q]�
   ==.�4!ه�ات، و; 

  



63 
 

  
لمحكمة لتسليم نسيم سـعدي إلـى       للتأثير على ا  ) سعدي ضد ايطاليا  (سعت بريطانيا في القضية المعروفة      

ن للتعذيب، وقد رد عدد مـن المـسؤولي       تونس بأن هناك ضمانات دبلوماسية قدمتها تونس بعدم تعريضه          
  240.ن في منظمات حقوق اإلنسان على هذه التبريراتيالدولي

  
شـباط  / فبراير 28وفي نهاية المطاف في هذه القضية أعادت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بتاريخ             

يواجهون فيها خطر   على ترحيل األشخاص إلى بلدانالحظر المطلق بال قيد أو شرط التأكيد على م2008
حيث أكدت المحكمة على القاعدة .  إجماع قضاة المحكمةعلى وقد حاز هذا الحكم التعذيب والمعاملة السيئة

بي أو العتبارات األمن القـومي،  المستقرة القائلة بأنه بغض النظر عن الظروف، ومنها وجود تهديد إرها   
فال يمكن تبرير إرسال األشخاص إلى حيث يواجهون خطراً حقيقياً بانتهاكات لحقوق اإلنسان بهذا القـدر                

   241 .من الجسامة
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، رفضت المحكمة هذا الرأي وقالت إن االتفاقيـة         1996عام  242"شاهال ضد المملكة المتحدة   "وفي قضية   
ان يوجد فيها خطر التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة تحت أي ظرف من            األوروبية تحظر الطرد إلى بلد    

 وفي نظرة معاكسة، فـبعض  243.وأعيد التأكيد على هذا الرأي مراراً في أحكام المحكمة التالية   . الظروف
األشخاص يتوقع مستقبال أن تقبل المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب             

   244.معاملة فيما لو تم تقديمها بحسن نيةوسوء ال
 

 للرأي لم تنظر المحكمة األمريكية واللجنة األمريكية بعد في قضية تتعلق بالضمانات الدبلوماسية، واستناداً
ه مـن المحتمـل فـي       فإنخرون ضد باراغواي،    آالمستقل للقاضي كانشادو ترينداد في قضية غوابورو و       

 لموقف لجنة مناهضة التعذيب      مشابهاً  األمريكية لحقوق اإلنسان موقفاً    ظروف مماثلة، بأن تعتمد المحكمة    
   245.ولجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والمحكمة األوروبية في هذا الخصوص

  
  ):السكوت عن التعذيب(الفعل السلبي : فرع ثانٍ

  
حتى لو لم يعط األوامر      المسؤول عنها    كما يساءل األفراد جنائياً عن وقوع جريمة التعذيب، يساءل أيضاً         

لفعلها تصريحاً أو تلميحاً أو لم يشارك فيها، بمجرد علمه بوقوعها وعدم تحريكه ساكنا لمجابهتها وامتناعه 
  .عن ممارسة واجبه بمنعها والتحقيق فيها مما يعني موافقته أو عدم اعتراضه عليها

  
 ذلك فإن هناك فئتين أخريين من أصـحاب         يتحملون المسؤولية عن  ) فقرة أولى (وإذا كان الزعماء والقادة     

الوظائف الذين يتصل عملهم بهذا الموضوع قد يتحملون المسؤولية أيضا هم فئة أعضاء النيابـة العامـة                 
والقضاة، والفئة الثانية هم مدراء السجون ومراكز الحجز والذين يمكن دمجهم ضمن تـسمية مـسؤولية                

  ) .فقرة ثانية(جهات اإلشراف والحجز 
  
  

                                                 
  ).جمعية الوقاية من التعذيب و مركز العدالة والقانون الدولي، ب ت. (تشاهال هو مواطن هندي 242

  
243)   ،Ë
  ).2008هT��5 را1%� وو
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 :مسؤولية الزعماء والقادة: قرة أولىف

  
"  عدلحمله على االعتراف كما لو     )) المتهم((كل ذي صفة تحقق علمه بصورة مؤكدة بتعذيب         )) ممتنعا((ي

أثناء تعذيبه أو إذا سمع صراخه أو استغاثته مما يحدثه التعذيب به من آالم، أو إذا شـكا                  )) المتهم((رأى  
 أو وكيله أو ذووه بما لحق به من تعذيب، أو إذا تحقق علمه بذلك بأية وسـيلة       أو أبلغه هو  )) المتهم((إليه  

  246".أخرى
  

وحتى تقوم المسؤولية على هؤالء األشخاص يقول الدكتور عمر فاروق الحسيني أنه يجب توافر شرطين               
  :هما

  فالقانون والدستور يوجبان على قائد السجن والمحققين والـسجانين         :وجود واجب قانوني   -أ"
 أو الـسماح بـه فالتعـذيب        وكل ذي صفة من أفراد الضابطة القضائية عدم القيام بالتعذيب         

  . بموجب تلك القواعد اآلمرة محظور
  
أي أن كل ذي صفة علم بهذا االنتهاك وكان قادراً علـى            :  استطاعة القيام بهذا الواجب    -ب

مـسؤوالً عـن القـائم      إحداث التغيير على االنتهاك بوقفه أو منعه، سواء كان هذا الشخص            
بالجريمة أو من النيابة العامة، وال مجال للتذرع بغضب المسؤولين في العمل أو غيره مـن                

   247 ".الذرائع لتنفيذ هذا الواجب
  

 حول المعرفة الفعلية للمـسؤول عـن         وهو مرجع كبير في قوانين الحرب      248،روجرز. ف. ب. يقول أ 
  :المرؤوسون  التي يرتكبها)ومنها التعذيب(جرائم الحرب 

 
المحيطة أمر ممكن، وخاصةً إذا كانـت   قد يصعب إثبات المعرفة الفعلية، غير أن استنتاجها من الظروف" 

يجعلها معروفةً جداً، كأن يقوم الجنود التابعون لقائد مـا    واسعةً بماالمرؤوسونجرائم الحرب التي ارتكبها 
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 ل المسئولية للقائد أيضاً إذا لم تكن لديه معرفةٌ فعليـة          ويمكن تحمي ... غير مشروعة  بهجمات متواصلة كثيرة  
وذلك مثالً كـأن    لواجباته؛     مع وجوب معرفته بها، فعدم معرفته في هذه الحالة تمثل إهماالً           مرؤوسيهبأعمال  

  .يبلغ باألمر ثم ال يفعل شيئاً بشأنه

  
تقـع علـى عـاتق      ،  عاقبة مرتكبها أو م  واجب الرئيس في اتخاذ التدابير المعقولة الضرورية لمنع الجريمة        

وتمثل هاتـان   . معاقبتهم عليها أيضاً   ، ومسئولية مرؤوسيهمالرؤساء مسئولية منع وقوع الجرائم من قبل        
    249"  .متمايزين المسئوليتان إلزامين قانونين مستقلين

  
 أو رئيس 251 أو الدفاع أو مجلس الوزراء250إن تبعية قوى األمن في الدول المختلفة إلى وزراء الداخلية

 تجعل منهم مسؤولين عما يحدث في هذه األجهزة من انتهاكات كالتعذيب، حيث تنص المادة 252الدولة
من الدستور المصري على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها األعلى رئيس الجمهورية، ) 184(

لسهر على احترام من الدستور المصري تعهد إلى رئيس الجمهورية مسؤولية ا) 73( المادة فإنوكذلك 
    253 .الدستور وسيادة القانون

  
أكدت محكمة النقض المصرية، لتالفي عيب المادة التي اشترطت التعذيب أو األمر به فقط أنه يستوي أن 

 امتناع فإنعندما يصبح التعذيب عمالً معتاداً : " فأشارت إلى أنه ،يكون التعذيب تصريحاً أو تلميحاً
 ،"ن القيام بتعذيب المتهمين المراد انتزاع االعتراف منهم، هو أمر بالتعذيبالرئيس عن نهي مرؤوسيه ع

هذا االجتهاد، وغيره من االجتهادات، قد يساهم في الوصول لقدر من الحماية للمتهمين ضحايا التعذيب، 
  254 .وبالقطع لن يصل بها إلى ذات الدرجة الواردة باالتفاقية  من ذلك؛أكثرلكنه لن يصل بالحماية إلى 
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  :والحجز مسؤولية جهات اإلشراف: قرة ثانية ف
  

إن مكونات هذه الجهات الرقابية واإلشراف والحجز هم أعضاء النيابة العامة والقضاة ومدراء السجون 
  :والحجز وسيتم دراسة دورهم في المسؤولية عن التعذيب من خالل البندين التاليين

  
 :ةالنيابة والقضاأعضاء مسؤولية  -1

  
كانت المسؤولية عن التعذيب تلحق بالزعماء والقادة في حال علمهم بارتكابه دون أن يحركوا سـاكنا                لما  

 العدالة تقتضي أن تلحق هذه المسؤولية بمن أنيط بهم مراقبة أماكن فإنودون أن يأمروا بالتحقيق في ذلك، 
 كذلك بمن أنيط    .ذيب فيها الحجز والتحقيق واالعتقال في الدولة، وخصوصا في حال وجود إدعاءات بالتع          

طت مهمـة   بهم مسؤولية تحريك الشكوى الجزائية عن التعذيب في حال العلم بها دون تحريكها، حيث أني              
مراقبة أماكن الحجز والتحقيق واالعتقال في بعض الدول بعدد من األجهزة أهمها الرقابة التي يقوم بهـا                 

  .أعضاء النيابة العامة والقضاة
  

لسطيني في الصالحيات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة في اإلشراف والرقابـة علـى             تدرج المشرع الف  
مراكز الحجز والتوقيف بهدف توفير أكبر حماية لألشخاص الموقوفين أو النزالء وحفظ حقوقهم ومن ذلك         
حقهم في عدم التعرض للتعذيب، ذلك أن قانون السلطة القضائية قد وسع من صفات األشـخاص الـذين                  

بأن أعطى الصالحية في ذلك للنيابة العامة ولجميـع القـضاة أيـا كانـت               جوز لهم تفقد تلك المراكز      ي
 ومن قـبلهم    256 في رؤساء محاكم البداية واالستئناف     اًمحصورذلك   ن بعدما كا  255تقسيماتهم أو درجاتهم  

يه بتفقدها إنما    وكذلك من خالل عدم تحديد ذلك الوقت المسموح لهم ف          257قضاة المحكمة العليا والمركزية،   
  .سمح لهم في أي وقت كان

                                                 
255
��R�5 "?!��ن ا+�>�� ا+�/:!�5v     ) 70(أ"!زت ا+-!دة    /<B+1(ر?/2   " ا (   ���/+2002             e��1aKQة ا%a$دا �a� �aآ# آ�afة ا���ma9و ea$dم أو وآ�aXا� �a$��/�

       ،yا�6 ا�� e� �m68 �) ���08 y) �6fK6�ه� وا��K� z9أي و �� iا��%اآ gه� U��� ا+-!دة دQ ل B� V�"6-5/, �/!        وأو 27
!/Aا�� g/راء ا+-�اآ�/� U/<=
5!�!ت T� ن��<�%.
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 يمكـن قبـول أي تبريـر         إال أنه ال   258 وليست وجوبية   هذه القوانين  رغم أن هذه الصالحية جوازية في     

 ممارسة هذه الصالحية في حالة انتشار معلومات بوجود ادعاءات بالتعذيب في أي من هذه               بالتقاعس عن 
 بواجبهم في مراقبة هذه األماكن أن يحد وأن يمنع ارتكـاب            إن من شأن قيام هؤالء األشخاص      و .المراكز

هذه الجريمة، وفي حال تقاعسهم عن القيام بهذا الواجب يكون ذلك بمثابة السكوت عـن هـذه الجريمـة                 
  .وتحديداً إذا لم يحركوا ساكنا تجاه الشكاوى واالدعاءات بالتعذيب في ذلك البلد

  
دول مسؤولية تحريك الشكوى الجزائية عن فعل التعذيب فـي حـال            منحت النيابة العامة في العديد من ال      

 سواء كانت النيابة العامة المدنية أو -علمها بوقوع هذه الجريمة، لذلك ال يمكن تصور إحجام النيابة العامة
 عن القيام بهذا الواجب في حال علمها بوجود ادعاءات بالتعذيب وبالتالي عدم إجرائها التحقيق              -العسكرية

  259 .لمطلوبا
  
 260،ن احتواء التقارير السنوية لمنظمات حقوق اإلنسان الوطنية على مئات الشكاوى بوقـوع التعـذيب              إ

 حول هـذه    261ووقوع حاالت وفيات داخل السجون ومراكز الحجز دون أن تجري النيابة العامة تحقيقات            
ية وما يترتب عليها علـى       فعل هذه الجريمة وبالتالي تنطبق المسؤولية الجزائ        عن الجريمة يعتبر سكوت  

                                                 
   . )62 ص 2009=-�ان، ( 258

  
�� )99 (R<% !� U<= R�5�V> ا+-!دة 259<B+�5 اvاg6+ن ا;"�اءات ا��!? T� :  
  
"!7cو�r Sه�ة و��!j ت!!sإ T� Cآ` �! %[!ه� V�h%و P-�" T%!4% ا��61اب ا+-271 أن `�? ��T ذات ) 5A)100-! "!ء RA ا+-!دة  ."=>U وآ5` ا+�5!

  : أ�P ا+�!��ن 

"  ���t%-P� وآ5` ا+�5!B� ء!�<
 T� - T� S<Q U<= ًء!��T� 271-<+ �5 ?�` ا+76!ت ا+-\1<� إذا رأى m�ورة ذ+l أو B�+ت ا+���5 وا!s�0B+اء ا�"| 
P5�!0� ا+-271 أو".  
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6�ي 75A! ) -�وه2h5 =( إن �0!آ-� ا+:�!ط ا+-RA T5-71 ?:�5 ا+-��rم 261 R1+�5ة اr�+ا+-�ة ا+-4>��� ا Rات ا+\>5` ه�!\� ��� RA RA�
ا+Dي 
 �-w�� �A�4� S�0U<= !5v!�" �5 ار
d!ب "�%-� ا+S%D41، ر$2 ��!ت ا+[d!وى �=!وى !+S%D41، و�z+ا �B:+ا RA T55�5��<A Tط أ�!�m ���!0�

R�5��<A Tأ� p!m أي ��21 إدا
 2+ ،Ë
��S ��ء �4!�>� اJ^\!ص أ�c!ء ا61rJ!زهT��5 را1%� وو ) . ،Ë
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أعضاء النيابة العامة المسؤولين عن ذلك، وهذا أيضا ينطبق في حال إقفال النيابة العامة تحقيقاتها حـول                 
  .ذلك دون مسوغ قانوني

  
 وجـود ادعـاءات     عندالنيابة العامة عن االشتراك في هذه الجريمة        أعضاء  خلى مسؤولية   حتى تُ لذلك، و 

تحريك الدعوى الجزائية أمام المحاكم المختصة تاركـة المجـال           -نيابة العامة    ال –بالتعذيب يجب عليها    
 متابعة القضية أو إنهائها، دون المساس بحق النيابة العامة في إقفـال الملـف فـي            للمحكمة أن تقرر في   

  .الحاالت التي أعطاها إياها القانون
  

 في الجرائم قد ال تكون كافية الستكمال التحقيق،         إن المدة الزمنية البسيطة الممنوحة للنيابة العامة للتوقيف       
لذلك أعطى القانون لقضاة المحاكم المختصة مسؤولية تمديد التوقيف، أيضا وبسبب تبعية النيابة العامة في 

 فإنه يشوب قراراتها بوقف المالحقة والتحقيق مع أعضاء         - كوزارة العدل  –بعض الدول للسلطة التنفيذية     
الشك في نزاهتها، وبالتالي على النيابة ترك األمر للمحكمة لتقرر في القضية المنظـورة              السلطة التنفيذية   

  .  أمامها في هذه الجريمة، إما بالبراءة أو اإلدانة
 

على النيابة العامة أن تقوم بتحريك الدعوى الجزائية ضد جميع األشخاص المشتبه في قيامهم بالتعـذيب                
لتسلسل الهرمي حتى ال يفر احد من القائمين بذلك من العقوبة، فقـد             وكذلك جميع المسؤولين عنهم وفق ا     

تقوم النيابة بتحريك الدعوى ضد بعض األفراد المشتبه بهم بذلك من دون المسؤولين وفي موقف معين قد                 
تحكم المحكمة ببراءة هؤالء األشخاص لعدم كفاية األدلة ضدهم مثال وبالتالي عدم إنـصاف الـضحية أو            

  .ذويه
  

ا ما وقعت حالة وفاة نتيجة التعذيب مثال في أحد مراكز التوقيف أو التحقيق أو السجون وتم تحويل عدد فإذ
من العاملين في التحقيق أو الحجز للمحاكمة ولم يتم شمل مدراء هذه األقسام والمقرات والسجون ضـمن                 

فراد ألي سبب سيحول دون     قائمة المتهمين بحكم مسؤوليتهم الوظيفية عن مرؤوسيهم فإن براءة هؤالء األ          
  262.إنصاف الضحايا وردع المجرمين

  
                                                 

262    V:? !� l+ل ذ!h�      N%1!ر T5��<BP ا+-d0-� ا+4�d�%� ا+\!RA �s ��%�� ا+\>5`  20-7-2010   �/cد!r R/A `1�+7-� ا
 T� ����اءة ا+-T5-71 ا+\-  
 TQة ا+-�ا!Aدورا ?:!ء ا+\>5`) ع. هـ (و ��%�� T� T� يJ �-71+ا l<
 P"�
 2+ b5r ،�+دJا �%!Bا+\>5` +�4م آ ��%�� RA ��!4+ات ا� RA ��� "7!ز ا+-\!

                  T/= _
��S ا+6>�!ت ا+�!^�� =/ T�g/ف 
V/0 ا+6>/� �/! Vc�r ة!A�+د أن ا!Aأ �? R=�]+ا S�+ا �%��

>l ا+6�%-� =>-! أن  T= ��-+ا l+ذ RA T5+وH�ا+-
�%�^ S%D4
.  
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 ضمن المتهمين ال يوجد ما      ن بها المسؤولين عن مقر التحقيق أو السجن أو الحجز         ألنه والحالة هذه لو كا    
يقنع أحداً بعدم محاكمة أي شخص في هذه الجريمة مما يعطي االنطباع أن هناك حالة سكوت عن التعذيب 

ة القضائية في ذلك البلد، مما يسيء لوضع الدولة في المحافل الدولية ومحافـل حقـوق              شاركت به السلط  
اإلنسان وبالتالي قد يؤثر على زعماء هذه الدولة وقادتها أمام المحاكم الجنائية اإلقليميـة أو الوطنيـة أو                  

لي بسبب إنكـار    ويعطي المجال للجوء لآلليات الدولية تحت مصوغ استنفاذ طرق التقاضي الداخ          . الدولية
  .العدالة

  
 :مسؤولية مدراء السجون ومراكز الحجز -2

  
تقوم المسؤولية الجزائية على مدراء السجون وأماكن الحجز والمقرات التي يمارس فيها التعـذيب، إذ ال                
يكفي االدعاء أن من يقومون بهذه الجريمة هم من المحققين الذين يتبعون لهذه الدائرة األمنية أو الشرطية                 
أو تلك، طالما أن هذا المقر أو السجن يوفر لمرتكبي جريمة التعذيب الحماية والمساندة بواسطة حراسـته       

  .وتوفير المستلزمات الضرورية لهؤالء األشخاص في هذا المكان
  

ال يمكن بحال من األحوال قبول قيام هذه الجريمة على مرأى ومسمع هؤالء الموظفين في ظل ما يوفرونه 
من دعم لوجستي أو مشاركتهم الفعلية في التعذيب، ولمعرفة كيفية اشتراكهم بسكوتهم عن هـذه    لمرتكبيها  
 نقارن تصرف هؤالء األشخاص في حال علمهم ببعض الجرائم المختلفة التي قـد              - كحد أدنى  –الجريمة  

وع جريمة فهل يوافق أو يسمح مدراء هذه المقرات والمراكز بوق. تحدث في هذه المقرات مع هذه الجريمة
االغتصاب أو التمرد أو  تعاطي المخدرات وغيرها من الجرائم في الثكنات والمقرات دون أن يحركـوا                 
  ساكنا لوقفها والمعاقبة عليها؟ فلماذا ال يتم هذا التحرك عند سماعهم آهات وأنات المعتقلين تحت التعذيب؟

  
ة ولو بصمتهم وسـكوتهم عـن وقفهـا    لذلك تتضح مسؤولية هؤالء األشخاص باالشتراك في هذه الجريم       

والتحقيق فيها، وبالتالي تنطبق المسؤولية الجزائية عليهم إذا ما وقعت بشكل ممنهج أو متكرر دون الحاجة 
إلثبات علمهم بها، حيث أن علمهم بها مفترض حتى يثبت العكس، كيف ال وهـي تملـك مـن األدوات                    

فالواجب أن تكون على دراية بما يحدث في هـذه           هناك،واإلمكانيات ما يعطيها كامل المعرفة بما يحدث        
وهذا األمر ينطبق أيضا على مفتشي السجون وأماكن الحجز إذا ما توافرت لـديهم              . األماكن التي تديرها  

  .نفس الظروف
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  :إطاعة الموظف لألوامر بالتعذيب: ثانٍمطلب 
  

ها لبيان مدى مسؤولية مرتكـب هـذه        يعتبر التذرع بإطاعة األوامر من المسائل المهمة التي يجب دراست         
الجريمة استناداً ألمر رئيسه األعلى حيث تنازع ذلك ثالث نظريات لبيان وجود هذه المسؤولية من عدمها              

من المسائل الهامة أيضا المطلوب     ) فرع ثانٍ (، كما أن الصفة الوظيفية لمرتكبي هذه الجريمة         )فرع أول (
  .بيانها

  
  :قيام بالتعذيبإطاعة األوامر بال: فرع أول

  
، ذلك أن الفقه والقضاء قررا أن إطاعة أوامـر        التعذيب  جريمة الرتكابال يجوز التذرع بإطاعة األوامر      

القوانين تنص على اإلعفاء من المـسؤولية       بعض  المسؤولين ال يمكن أن تمتد الرتكاب الجرائم، غير أن          
ع كون تنفيذه يشكل جريمة وفقا لنص المادة        إذا اعتقد المرؤوس مشروعية أمر المسؤول م      وذلك  الجنائية  

   264. عقوبات مصري263 )63(
  

اعتبار  علىلم يجمع   الفقه  أن  يشير إلى    أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية      خليل حسين  .د غير أن 
الثة نظريات في هذا الخـصوص      ث وأن هناك    تنفيذ أوامر الرؤساء العسكريين مانعاً من موانع المسؤولية       

   265. نظرية الطاعة العمياء ونظرية المشروعية والوسطيةهي
                                                 

   :; "�%-� إذا و?, ا+RA ij�� T� `4B ا�rJال ا�
�5: ا+��4!ت ا+-<�ي  �T ?!��ن)63( 
�] ا+-!دة 263
1- l+أو ا=��1 ذ P5<= ��"وا P1=!Q V�!وآ P�5vر T� P5+در إ!s ��J ًاD5B�
 `4B+ا Sd
  . إذا ار
2- Ps!>1uا T� Pvأو ا=��1 أن إ"�ا T5�ا+��ا P
�D5Bاً  +-! أ��ت   ًo4A  Sd
�� V�P15 وارr إذا. 

  
264 ) ،P�o�2006.(  

  
265 R<% !-
1>\] ��10%!ت هCD ا+�w�%!ت :  

  
   : �:%�* ا���0* ا����Xء- أ"
  
        l+ذ U<= ء!�5�Q P!=� =-5!ء، وvي أن %�5, ر�d�
�D/5B ا�J/� �7-/! آ!�/V =/�م        A|��>\] هCD ا+�w�%� أن =>U ا+4 R/A ي أن %1/�دد�d�P ; %�6ز +>4

2Berthelmy           !/7 ا+P5�B �[�و=P15 و%���1 أ�<!ر هDا ا+-DهS و��7      T%�/% R/1+ا �/<�!d+أ�/!س ا+�!=/� ا U/<= ي %�/�مD/+ي ا�d� إ+m U�ورات ا+�w!م ا+4/
      T//d-% ; Cا�آ//�ا T//� �//+!r U/+إ ,//m!u ا ا+�//�لD//ه S�//r ؤوس�-+!/A �<v!�ا+-�ؤو�/T5 إ+//U رؤ�//!27v و; %6//�ؤون =>/71B+!\� U//! وإ; 
m�4//�ا إ+//U ا+-//


6!ه>7!، و; %-Td +>�!��ن ا+�و+R ا+6 !7�= `Bz% أن Rv!� . ديH% ; ا ا+��لDآ-! أن ه– C<!ر�أ S�r –     �5+وH��5/!ن ا+�/!��ن ا+/�و+R ;ن ا+-/ �%��
 U+إ 
5� ا+Dي أ�sر ا�J� $5� ا+-[�وعv�+ا *
!= U<= �-v!? `w
 �5v!�6+ا.  

  
  :)�:%�* ا���0* ا�����*( �:%�* ا��l%و��* -ب

  
    S?0* +>-�ؤوس أن %�ا% P�ا �%�w�+ا CDد ه!Bو�P�5vر T� P5+وا�� ا+<!درة إJا أدوات =-5!ء. �[�و=�5 ا��5+ T5%�d�و
4�ف هU<= . CD ا=�1!ر أن ا+4

T5�5 أو ا+�!=� ا+4!?>� +>-�ؤو����>T� 2 ا+��� �b5r Tأن$5� .ا+�w�%� أ%:! !� 2�w�%� ا+�!=� ا+�
 2+ �%�w�+ا CDه :==   



72 
 

  
 باألوامرعلى عدم جواز التذرع ) 2( ومن خالل المادة 1984أكدت اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 

من النظام ) 8(فيما أشارت المادة . الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب
 احتمال تخفيض العقوبة عن مرتكب الجريمة في حال وجود أمر صادر لىإاألساسي لمحكمة نورمبيرغ 

 في األمر هذا  فقد تناولتالمحكمة الجنائية الدوليةأما  266،من الرئيس األعلى بخصوص ارتكاب الجريمة
 من المسؤولية عن مثل هذه الجريمة في حاالت اإلعفاء أمام  تركت الباب مفتوحاً عندمااألساسينظامها 
  267.سيطةمحددة ب

  
لمنظمة التحرير الفلسطينية " الفلسطيني"من قانون العقوبات الثوري ) 203(جاء في المادة على الرغم مما 

المشرع م من أحكام تتعلق بفرض العقوبة على العسكريين في حال عدم إطاعة األوامر، فإن               1979لسنة  

                                                                                                                                                             
== -         m�� U+وJوإن آ!ن %��و +>�ه>� ا C!6
5� �T إن هDا ا;+ P�J *5��1+ا S4s P�5! إ; أA!آ/` �/�ؤوس أن %�/�ر �/[�و=�5      .ا+�!=�5! وآ T/� S<�% 

 U�<1-+ا ��Jا.  

RA T-d ا+�!=�     - P
|H% !7?oQدي إ+U إ=!?� �/A  �5|ن.  إن هCD ا+�w�%� ����ة + `d�w!م RA ا+Ë56 وا+Ë56 ه� أداة r�ب ودرع ا�J!ن وآ` ?� DuJا 

��7145�Q S! ا+\!Td-% ; �s     ا+RA `-4 ا+-�اA* ا+4!    R1+7! وا�� �%�d��-@ +>-�ؤو�/T5   أن�� ; �5-! ا+4/
h0�%/�ن R/A   " ?/:!ة �/[�و=�d% "  �5�/�ا  أن 

�D5B اJوا�� ا+R1 %��14ون =�م �[�و=715!، وهRA 2 ا+S+!z ا?` درا%� RA هCD ا��Jر T= 27، و%-�4�1نv!رؤ� T= 275+وا�� ا+<!درة إJو=�5 ا�]� .  

!ء ا+-�r i//j//* ��ا?�//� �//[�و=�5 ا�J//� ا+-U//�<1 �//�ف %//Hدي R//A ا+�7!%//� إ+//U إ=�//!ء ا+�//�ار ا+�Rv!//7 ; إ+//U ا+-d0-//� ا+4>5//! و; إ+//U ا+//�ز%�     إن إ=�//-
D5B�1+!  . ا+-\1] إ�-! إ+U ا+-�ij ا+Dي %��م 

  
  : ا��:%�* ا� `�0*-ج

  
      r ن�d1+ �%�w�+ا CD7�ت هj T51�!�T5 ا+�T51%�w ا+ *5A�1<+ �+0!و� RA    أ�/�� P/5<-% !/� `j RA Cاد�Qوا P�!w1�5� ا+4-` وا� T�r U<= �A!0% !ًو�� oً

�-w�Jوا T5���!�<+ 1�امrا T� �5=ا+-[�و.  
               P=أوا�/� �/[�و T/� C!/�<1% !/� أ�!س أن %�5, ا+-/�ؤوس U<= �%�w�+ا CDم ه��
أ�/! إذا V/"�u ه/CD اJوا�/� =/T ا+-/[�و=�5 /<�رة j/!ه�ة أو آ/!ن          . و

  >-+!
�D5Bه! %>0*              �5v�/+ا �/sأ �/+ U/1r �/=!�+ا T/= ,/�1-% أن P/5<= إذ ،D5B�1+و+�5 =�� اH�� T� 6!ل +�1<` ا+-�ؤوس� oA !ً-5�>�0 ا+m ��!4�رًا "
D5B�1+ا U<=.  

  " CD/5B�
 `d]%م ا+-[�و=�5 و�= @mا+<!در $5� �[�وع ووا ��Jذا آ!ن ا|A �=وا�� $5� ا+-[�وJوا�� ا+-[�و=� واJا T5
B�ق  �%�w�+ا CD7A  �/-%�
/!1A�اض                     P/�|A @/mوا��، أ�! إذا آ/!ن =/�م ا+-/[�و=�5 $!�/:! و$5/� واJا CDه `h� �=!Q �Aر *r DB�-+ء ا+-�ؤوس ا!�=| 25<�"�!|A �5v�S6% P ا+1

P
DuاH� م�= Rz��% �5 ا+-�ؤوس� T�r) ". ،T5�r2009.(  
  

266!75A ء!" b5r  :  
  
"       vأو ر P/1��dr �/وا�J !ً/�Aف و�>/
 P/�t رأت إذا5/�P اT/� P/5B4% ; U/<=J ا+-/�Hو+�5 و+T/d-% T/d أن %�14/� ذ+/i/B\% !ً��/� l ا+��4/�             إن اد=/!ء ا+-/271 

l+ذ R:1�
  ".ا+-d0-� أن ا+�4ا+� 
  

267 V>ّ� 33( ا+-!دة (P�أ U<= �-d0-<+ R�!�Jم رو�! ا!w� T�:  
  

"1  -T� �-%�6+ [\^ ب أي!d

�RA `u ا1u<!ص ا+-UB4% ; ،�-d0 ا r RA!+� ار R1+2 اvو+�5  ا+6�اH�+[\] �T ا+-
 �5v!�6+آ!ن إذاا !ً%�d�= �5vأو ر ���dr ��J ;ً!h12 ا�
l<1+ P ا+6�%-� ?� !d
  : ���5ً! =�ا RA ا+0!;ت ا�
�5أم آ!ن ار

 -R�4-+ا �5v�+أو ا ���d0+أوا�� ا �=!Q| R���!? امg1+ا+[\] ا U<= إذا آ!ن .  
!ن ا�J� $5� �[�وع-  2<= U<= [\]+ا Td% 2+ إذا .  
  . إذا +2 
Td �[�و=�5 اj ��J!ه�ة- 
  ". أو ا+6�ا�m 2v ا���!��5ا�!دة J$�اض هCD ا+-!دة 
�dن =�م ا+-[�و=j �5!ه�ة r RA!+� أوا�� ار
d!ب "�%-� -2
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 94(م أشار في المواد     2005لسنة  ) 8(الفلسطيني من خالل قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم           
 إالّ همـسؤول  أو ألمر قائده    الفرد من العقوبة استناداً   أو   ضابط الصف    أو الضابط   إلى عدم إعفاء  ) 173و  

 إلى بالرغم من تنبيهه     المسؤول أو ألمر صادر إليه من هذا القائد        إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً      
   268 . على مصدر األمر وحدهالمسؤوليةكون المخالفة، وفي هذه الحالة ت

  
وقد سبق اإلشارة إلى أن مسودة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي أشرفت وزارة العدل على إعداده 

م لم تجز التذرع باألوامر الصادرة عن موظف أعلى مرتبة أو عن سـلطة عامـة                2010في نهاية العام    
لة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو المهينـة أو التهديـد             كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعام      

   269 .بارتكابهما
  

 1966الـصادر فـي أكتـوبر       ) 749(المشرع الفرنسي بنظرية المشروعية من خالل المرسوم        أخذ  
 بشأن الئحة االنضباط العسكري حيث ألزمت المادة الثانية عـشرة       1982 و   1978وتعديالته لألعوام   

 صراحة على مسؤولية    نصت والقوات المسلحة بالخضوع للقانون قبل الخضوع للنظام و        راداألفمنه جميع   
  270.المرؤوس الذي ينفذ أمراً غير مشروع أو به اعتداء على الحياة أو الجسد وغير ذلك

  
 الرتكاب الجريمة أصبح من الماضي بعد أن ضيق المشرعون من           األوامر بإطاعة التذرع   أنيمكن القول   

 المـسؤول، فاتفاقيـة     أوامر بإطاعة مرتكبي هذه الجريمة من العقوبة بحجة قيامهم بواجبهم          تإفالفرص  
       المجرم  إلفالت  بالتعذيب سبباً  األوامر بإطاعةع  مناهضة التعذيب وبعض القوانين الوطنية لم تعتبر التذر 

  بشكل بسيطبذلكتكبيها مرع بعض  لتذر المحكمة الجنائية الدولية تركت الباب مفتوحاًأنمن العقاب، غير 
 ال يمكـن    اإلنسانية الجرائم ضد    أو اإلبادة ارتكاب جريمة    أن من المسؤولية رغم تحديدها      إعفاؤهوبالتالي  

  .األمرالتذرع بعدم وضوح مشروعية 
  
  
  

                                                 
268 ) ،R4  ).2008ر

  
��دة ا+-[�وع�A1�ة ) 444(ا+-!دة ( 269� T� .(  

  
270)   ،�+!u2010.(  
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  :الصفة الوظيفية لمرتكبي جريمة التعذيب: فرع ثاني

  

ريمة التعذيب أو شاركوا أو تدخلوا فيهـا  أو  بعد أن تم التعرف على مسؤولية األشخاص الذين ارتكبوا ج         
حرضوا عليها أو أمروا بها أو سكتوا عنها، يثار هنا تساؤل حول صفة هؤالء األشخاص الذين يرتكبون                 
هذه الجريمة بحسب ما جاء في التشريعات المختلفة الوطنية أو الدولية التي جرمت التعذيب، حيث أشارت 

    إلى أن هؤالء األشخاص يجب أن يكونوا موظفين رسـميين أو            271 سابقاً مختلف هذه التشريعات كما مر 
  .عامين أو يتصرفون بصفتهم تلك

فمن هو الموظف الرسمي أو الذي يتصرف بصفته الرسمية؟ هذا ما سيتم دراسته من خـالل الفقـرتين                  
  :التاليتين

  
  :الموظف الرسمي: فقرة أولى

  

مي أو الموظف العام، فقانون الخدمة المدنية ال يوجد خالف جوهري حول تعريف الموظف الرس
ها الشخص المعين بقرار من /بأنه) 1(عرفه من خالل المادة 272م1998لسنة ) 4(المعدل رقم " الفلسطيني"

جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر 
 الساري 1960 لعام األردنياها، فيما عرفه قانون العقوبات  مسمتلك الوظيفة أوالحكومية أيا كانت طبيعة 

  وألغراض مدلوله في الباب الثالث المتعلق في )169(المفعول في الضفة الغربية من خالل المادة 
  : أنهالجرائم التي تقع على اإلدارة العامة

  
اإلداري أو القضائي، وكل يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك "

                                                 

i%�4 ا+S%D41 ا 271 RA ء!" !� l+ل ذ!h� 4!م+ S%D41+�5 ��!ه:� ا?!B
  .م1984+�ارد RA ا

  
���5�5"�[� هDا ا+�!��ن RA ا+6�%�ة ا+��-�5  272<B+ا ,v!?�+ا " N%1!ر
!ر%N ��%!ن �1/9/1998P+�4Bا+�4د ا+�ا, وا+4[�ون  �B� م وه�. 
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ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في 
  ."إدارة عامة

تجنبت التشريعات الفرنسية إعطاء تعريف كامل للموظف العام ورغم ذلك فإن العناصر الواجب توفرهـا       
 هي الوظيفة الدائمة والخدمـة فـي   1946لسنة ) 2294(ي رقم لكي تسري أحكام قانون التوظيف الفرنس  

 على أنه يعتبر 1978لسنة ) 47( المادة األولى من القانون القائم رقم نصتمرفق إداري عام، وفي مصر 
   273 .عامال كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة

  :274لقانون اإلداري هيإن العناصر الالزمة الكتساب صفة الموظف العام في ا

ـ  أن   -ج.  أن يعمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام            -ب.  دائمة الوظيفة  -أ دار ت
 من هؤالء اًلذلك فإن أي . أن يصدر قرار بتعينه من السلطة المختصة     -د. المرافق بطريق اإلدارة المباشرة   

الموظف الرسمي تنطبق عليه المسؤولية عن جريمة األشخاص الذين تنطبق عليهم صفة الموظف العام أو 
  .التعذيب في حال ارتكابه لها

  
  :الشخص الذي يتصرف بصفته الرسمية: فقرة ثانية

  
 ال بد من بيان فإنهللوقوف على مسؤولية األشخاص الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية في جريمة التعذيب          

 في فترة التجربة    ليين وليسوا رسميين أو قد يكونون     ع بأعمالهم كموظفين ف   نأن هؤالء األشخاص قد يقومو    
  .، وغير ذلكلك المتعاقدين كالمستخدمينفي الوظيفة ولم يصدر قرار إداري بتعيينهم كموظفين، وكذ

  

/tن %d/�ن ��Bj/ً! ر�/-5ً! أو أن %1/<�ف /<P1B             1984إن 
�0%� ا
B!?�5 ��!ه:� ا+S%D41 +4!م        S%D/41+! 2v!/�+ا+/[\] ا �B>+ م
+Rd %01-` ا+-�Hو+T= �5 ا+S%D41 ��اء أآ!ن oً=!A أs/>5ً! أم �/�!ه-ً! أو �m�ّ0/ً! أو ��/�ًا أو �/!آ1ً! %46/` إu/:!ع أي            ا+��-�5

    P/ R��dr ه�!ك ا=1�اف Td% 2+ �+ U1r P+!4Aأ T= �5v!�6+و+�5 اH�^\] %��م tي �T هCD ا4AJ!ل ا;6%!�5 أو ا+�>��5 إ+U ا+-
      Td-% ; R+!1+!�oً��1 أن %6ّ01_ هDا ا+[\] ا+/Dي ^/!رك R/A ه/CD ا+6�%-/� t�i/j�� �/5$ P/ ر�/-R، آ-/! ;                  t�ij�� P، و�

ij�� �5$ ه� S%D41+!��4 أو ��%�� $5� �[�و=� +>�5!م  P1��\1ي ا�D+ا ا+[\] اDن ه! _6ّ01
  .%-Td +>�و+� أن 

                                                 
  ).0�2004!رب  (273

 
 )."�ر���5%!، ب ت (274
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عذيب من خالل إدارتهـم ألي      إن المليشيات المسلحة وأفراد التنظيمات السياسية الذين يقومون بأعمال الت         
 أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية والعصيان والتمـرد والحـرب            وتحديداً 275بقعة جغرافية في أي بلد    

أو السكوت عنها يخضعون األهلية وما إلى ذلك من مسميات سواء بالفعل المباشر أو باألوامر والتحريض 
  .276للمسؤولية الجنائية

  

 بعض أفراد األجهزة األمنية المسيطرة على قطاع غزة والتي تتبع حكومة حركة إن توافر األدلة على قيام   
يخضعها إلى المسؤولية القانونية سواء اعترفت بهم الـسلطة الوطنيـة           277حماس المقالة بأعمال التعذيب   

الفلسطينية في الضفة الغربية بأنهم موظفين رسميين أم ال طالما أنهم يقومون بأعمـالهم وكـأنهم سـلطة       
م واسـتمرار   2010كما أن انتهاء والية الرئيس الفلسطيني في شهر كانون الثاني من العـام               278،ميةرس

ال يعفي المـسؤولين عـن قـوى األمـن          بإدارة األمور هناك    حكومة تسيير األعمال في الضفة الغربية       
 همم أو سـكوت   أدلة على اشتراكهم أو موافقتهم أو تحريضه      أيضا  الفلسطينية من المسؤولية إذا ما توافرت       

ـ  فال يمكن التذرع بانتهاء الواليـة و       279.عن جريمة التعذيب في الضفة الغربية      أن الـسلطة تمـارس     ب
  .مسؤولياتها من منطلق الموظف الفعلي وليس القانوني

 

  
                                                 

275   T� `�14� آ
�7! ا       B� ةg$ رام ا² و RA T51�<�
B!?5/!ت ا+R/1 أ?�
7/!              ا+;!���5�5، و+/S/6% l+D =>75-/! ا+5ّ�1/� /<B+5/� ا�Q�+ا ��<�+��d0/� ا+/[�=�5 +>/
 �5�5��<B+ا ��<���5� ا�ن    A|نو=>U أي r!ل    . ا+/
 ا+�ا"/S =>75-/! أن   A/|ن وd0/2 ا�J/� ا+�ا?/, =>/U أراR/m ��54/� و +/l+D        ) 2010-2007( آ` ��7-! 

�? ,� *A�1ا+! !-d0
!�  ). w��2008-� هT��5 را1%� وو
Ë، . (نا=� ��rق ا��
 

276          U/+إ [/<u يD/+2�3 ا+-01/�ة ، وا+ T5s!u T%�4 ���ر
RA `h-1 ا+�1�%� ا+-[1�ك ا+-��م �rل +��!ن و إ��ا5v` و أ�sرC أر ,m�+ا اD7+ ��ه�!ك �!
P�ن،         " ا!� إ; ا�/m!u U/��% P/4! +-�1>�/!ت ا+-16-/, ا+/�و+R، ا+R/1        ر$2 أن grب اh-% ; ²` دو+�، و; %�5�1, أن %<�@ =:�ًا R/A ا
B!?5/!ت �r/�ق ا��/

، وا��1!دا "
h-1` أو+RA !7 ا�=oن ا+R-+!4 +��0ق ا���!ن، وا+Dي %�] =>U أن آ` =:� �T هDا ا+-S6% ,-16 أن %10�م و %�وج +��r �A!�hق ا���!ن
  �%��1<+P�|A"         
�>�0 أن /� �/=�-5! ��!+�� �6<-= S�!�-+ا T� @�>% ص!u `d]10/�م ��/!دئ �r/�ق ا��/�!ن =�/��! 
-/!رس ا+/��5�ة ا+-�!^/�ة =>/U          و

�0m�5 �5!��5 وا�*. "أراRm وا+�d!ن ا+-�T5-5 =>75! و +7! !�  .ا+-�", ا+
 

��ou T� T5ل 
��%�ه! ا+/���ي ا+\/!�� =/[� +>4/!م         " د%�ان ا+-w!+2 "ر�sت ا+��57 ا+-��1>� +��0ق ا���!ن       277<A RA2009  وى  ) 107(م و"/�د�-ax
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  :األول الصة الفصل خ
  

ريف على اختلفت التشريعات الوطنية والدولية في تعريف التعذيب فمنها ما توسعت في شروط انطباق التع
هذه الجريمة ومنها ما ضيقت الباب في ذلك ومنها ما لم تتطرق له، وقد جرى التمييز بين فعل التعذيب 
واألفعال المحرمة األخرى المشابهة لها باالستناد إلى عدة معاير أهمها عنصر الشدة وطول مدة الفعل 

  .والتكرار واستخدام عدة أنماط من األفعال السيئة األخرى
  

األركان العامة مع باقي األركان العامة للجرائم األخرى غير أنها اختلفت معها بوجود ركن ثالث اتفقت 
مفترض في هذه الجريمة وهو صفة الفاعل في بعض التشريعات وقد اختلفت أساليب التعذيب من بلد 

األساليب، وقد آلخر رغم انفراد بعضها بالتركيز على أساليب معينة وتفاوتت الدول في شدة استخدام هذه 
تباينت أيضا غايات التعذيب بحسب تعريف التعذيب بين دولة وأخرى، أما النتائج التي يفضي اليها 
التعذيب فهي عديدة منها ما تؤثر على الضحية ومنها على الجالد وهناك ما تؤثر على األوضاع السياسية 

  .واالقتصادية على البلد
  

ا حيث تم تجريمه بموجب القانون الدولي العرفي وفي مختلف جرى تجريم التعذيب منذ زمن بعيد نسبي
االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، كذلك حرصت معظم الدول على تضمين دساتيرها 
وقوانينها الجزائية سواء قوانين العقوبات أو اإلجراءات الجزائية وقوانين أجهزة األمن على نصوص 

  .بعض هذه التشريعات في ذكر ذلك بشكل مباشر" خجل "تحرم التعذيب، رغم
  

 العقوبة الجزائية لهذه الجريمة عقوبة – وبعضها حتى اليوم -اعتبرت معظم التشريعات الوطنية قديما
جنحوية حدها األقصى للعقوبة السالبة للحرية السجن لثالث سنوات، وهذا حال التشريع الساري المفعول 

ة الفلسطينية، لكن يمكن مشاهدة التطورات التي طرأت على نبذ المجتمعات لهذه في أراضي السلطة الوطني
الجريمة من خالل النظر في تشديد العقوبة عليها في نصوص قوانين العقوبات الوطنية والدولية لتصنف 

  .من ضمن الجنايات وليس الجنح
  

كذلك أحكام المحاكم الخاصة بمحاكمة شدد القانون الدولي من خالل نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية و
مجرمي الحرب العالمية الثانية في كل من نيرمبيرغ وطوكيو العقوبة على هذه الجريمة، فنظام روما الذي 
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 سنة 30حدد الحد األعلى للعقوبة السالبة للحرية فيها إلى السجن م 2002-7-1سرى مفعوله من تاريخ 
 لذلك يصح القول أن تشديد العقوبة في القانون الدولي يفوق ة،ضاع خاصة لتكون السجن مدى الحياوفي أو

  .واعتبرت هذه الجريمة من الجرائم التي ال تسقط بالتقادم. تشديدها في بعض القوانين الوطنية
  

قد ال تتم مالحقة مرتكبي هذه الجريمة جزائيا، حيث تشكل المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض 
الفة للقوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في ذلك البلد، حيث تلجأ اإلدارة إلى أفراد قوى األمن مخ

معاقبة هؤالء األشخاص إدارياً بعقوبات تأديبية أو انضباطية تتراوح بين الوقف عن العمل والنقل إلى 
ء إلى هذه أقسام أخرى وفي حاالت معينة تصل العقوبة فيها إلى الفصل من الخدمة، وقد يقف وراء اللجو

األحكام محاولة الدولة امتصاص النقمة المحلية أو الدولية أحياناً إلظهار اهتمامها بحالة حقوق اإلنسان في 
البلد وللحيلولة دون محاكمة هؤالء األشخاص المجرمين، وفي حاالت أخرى تكون هذه العقوبة اإلدارية 

  . تبعية للعقوبة الجزائية
  

ران في غاية األهمية حيث تم تصنيفهما كجزاءين ناشئين عن هذه الجريمة، إن هذه الجريمة ينشأ عنها أم
األول يتعلق ببطالن االعتراف واألقوال المتحصلة نتيجة هذه الجريمة بحيث تهدر االعتراف وال يعتد بأي 
حرف تم الحصول عليه عبرها، والثاني ضرورة تعويض الضحية أو من يعيلهم عن األضرار النفسية 

  .  نتيجة ارتكاب هذه الجريمة ضدهوالجسدية
  

للتعرف على األشخاص الذين قد تطالهم العقوبة في هذه الجريمة كمسؤولين عن التعذيب فقد اعتبرت 
اتفاقية مناهضة التعذيب أن هناك أكثر من الفاعل األصلي للجريمة لتطاله المسؤولية، حيث تمتد العقوبة 

 أو يقوم بعمله على انه موظف رسمي، وكذلك تطال رسمياً اًكان موظفألتطال الفاعل والشريك سواء 
  .الساكت عن التعذيب واآلمر به 

  
تم التعرف على الصفة الوظيفية لمرتكبي هذه الجريمة بأن يكون موظفاً عاماً أو يمارس عمله كأنه 

يم موظف عام حيث عرضت الرسالة لدور المرتزقة وكذلك الميليشيات المسلحة التي تسيطر على أقال
  .معينة من الدولة وانطباق ذلك عليها أيضا
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توضحت المسؤولية التي تقع على عاتق بعض الفئات المساندة للقائم بالتعذيب كأطباء السجون ومدراء 
المراكز والسجون، والمسؤولية الناشئة عن تقصير النيابة العامة في مالحقة هذه الجريمة، كما تم التعرف 

لقيام بهذا الفعل للبعض وتحديدا نظرية الطاعة العمياء لألوامر وما ينشأ عن على النظريات التي تبرر ا
  .ذلك

  
وللحيلولة دون ارتكاب هذه الجريمة على أراضي بعض الدول التي تحظر قوانينها تلك الجريمة وتمارس 

 هؤالء فيها رقابة مجتمعية وإعالمية وحقوقية فعالة على هذه الجريمة لجأت بعض هذه الدول إلى إرسال
المتهمين الخطيرين إلى خارج حدودها ليتم تعذيبهم في دول أخرى تنتهك فيها حقوق اإلنسان ويمارس 

حيث يجري التحايل " التعذيب بالوكالة"فيها التعذيب، ليظهر عنوان جديد في انتهاكات هذه الحقوق يسمى 
ك ضمانات دبلوماسية أو مذكرات في نقل األشخاص المتهمين إلى دول يمارس فيها التعذيب مدعين أن هنا

تفاهم بين هذه الدول تسمح بذلك، لكن هذه الضمانات والمذكرات لم يكتب لها النجاح في فعاليتها حيث 
  .رفضت بعض المحاكم الوطنية أو اإلقليمية هذه الذرائع
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   نظام المالحقة:ثانيالفصل ال
  

ائم الدولية التي يمكن مالحقة مرتكبيها بداية في الدولة وذلك مـن خـالل              تعتبر جريمة التعذيب من الجر    
كـان   سبب     المالحقة في ذلك البلد ألي     التمكن من النظام القانوني الوطني في ذلك البلد، وفي حال عدم          

الرغبة لدى الدولة في مالحقة مرتكبيها أو لغيره مـن األسـباب فـإن نظـام           عدم  كعدم وجود القدرة أو     
تم مالحقة مرتكبي هـذه الجريمـة       ت القانوني الدولي بآلياته المختلفة كي       يمكن أن يتواله النظام   حقة  المال
 نظـام لذلك سيتم دراسة هذا الفصل من خالل البحـث فـي            . طته، حتى ال يفلت المجرم من العقاب      ابوس

  ).ث ثانٍمبح( الدولي على المستوىالمالحقة نظام و) مبحث أول( الوطني المالحقة على المستوى
  

  :نظام المالحقة على المستوى الوطني: مبحث أول
  

قد تفضي عملية المالحقة لهذه الجريمة إلى إيقاع العقوبة الجزائية المنصوص عليها في قوانين العقوبات               
 مهامها في تحريك الدعوى     - النيابة العامة  -وذلك في حال تولّت الجهة المختصة بصفة أصلية بالمالحقة          

 خصوصا في الـدول التـي ال        –قد ال تتم مالحقتها جزائياً على المستوى الوطني في الدولة           و. الجزائية
 بحيث تكتفي الدولة بالمالحقة اإلدارية بفرض عقوبة انضباطية أو تأديبية كالنقـل             -تتصدى لهذه الجريمة  

يمـة ليـست    من مكان العمل أو الفصل من الوظيفة أو غير ذلك إذا كانت الجهات التي تالحق هذه الجر                
  .النيابة العامة، وقد تكون العقوبة اإلدارية تكميلية للعقوبة الجزائية

  
على جانب آخر هناك أجهزة المالحقة المساندة في مختلف الدول، وهي تسعى لمراقبة انتهاكـات حـق                 
اإلنسان في عدم تعرضه للتعذيب وقد تحصل هذه الجهات على اختصاصات وصالحيات تؤهلها لنقل ملف 

وى من حالة السكون إلى المحكمة المختصة للبدء في عملية المالحقة الجزائية لمرتكبي هذه الجريمة،    الدع
على مرتكبي هذه الجريمة كحد أدنى، كل ذلك وفق إجـراءات           أو تسعى بعضها لفرض العقوبة اإلدارية       

  .محددة ال يجوز مخالفتها
  
 من خالل دراسة صالحيات األجهـزة     ك سيتم   للتعرف على نظام المالحقة على المستوى الوطني فإن ذل        و

وكذلك اختصاصات أجهزة   ) مطلب أول (هذه الجريمة   مرتكبي   المختصة بصفة أصلية في مالحقة       الوطنية
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مطلـب  (، ومن ثم التعرف على االجراءات المتبعـة لمالحقـتهم           )مطلب ثانٍ (المالحقة المساندة في ذلك     
  .)ثالث

  
  : بصفة أصلية بالمالحقةصالحيات األجهزة المختصة:  أولمطلب

  
جريمة التعذيب كغيرها من الجرائم الواقعة على األشخاص بغية تقديمهم للعدالة، وتبدأ يتم مالحقة مرتكبي 

، ضدهم أمام المحاكم المختـصة     280عملية المالحقة القانونية لهؤالء المجرمين بتحريك الدعوى الجزائية       
 أمريكي سواء أكانت مدنية أم عسكرية تحريك هذه –ي االنجلو حيث تباشر النيابة العامة في النظام القانون    

  .الدعوى أمام تلك المحاكم
 

 في العالم في تحديد جهة االختصاص في تحريك الدعوى الجزائية بين النظامين             انونيةتختلف األنظمة الق  
يابة العامة فـي     أمريكي واألنظمة المستوحاة من القانون الفرنسي، ففي النظام األول تختص الن           -االنجلو

تحريك هذه الدعوى بينما في النظام اآلخر يجوز لألفراد رفع الدعوى مباشرة منهم لقاضي التحقيق وفي                
  .حاالت أخرى يحق لألفراد تحريك الشكاوى مباشرة باتخاذهم صفة االدعاء

  
جهـة  على مر العصور أربع طرق لمالحقة المجرمين ومحاكمتهم، تمايزت فيما بينها بحـسب ال             ظهرت  

  :صاحبة الحق في تحريك الدعوى وبحسب الصالحيات الممنوحة لبعضها على البعض اآلخر، كما يلي
  
  . يولي هذا النظام المتضرر حصراً حق إقامة الدعوى ومالحقتها أمام القضاء: نظام االتهام الشخصي-1"

  .الحقة وبموجبه يعطى الحق لكل فرد من المجتمع القيام بالم: نظام االتهام الشعبي-2
  .وفيه يعطى الحق للقاضي بالمالحقة، والتحقيق والحكم: نظام االتهام القضائي-3
  281 ." وفيه يتولى قضاة أعمال المالحقة، بطريقة مستقلة عن قضاء الحكم:نظام االتهام القضائي العام-4
  

                                                 
 ا+Dي %��` ا+�=�ى �r T!ل ا+��dن ا+R1 آ!�P5<= V =�� ا�"�اء:   إ"�اء �T إ"�اءا
7! ، وu� �5�41� ه�أول ا
\!ذ �%fK� �16�V ا��� ى ا�&iا$�* 280

\!ذ �[!
7! إ+r U!ل ا+0�آ� tن %��r RA !7<uزة ا+�>�!ت ا+-\1<� t�5%!، ب(.  ا+1!+�5ا�"�اءات��  )ت."�ر%
  

281)   ،S=��2005 67، ص.(  
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نية الوطنية ومنها النظام تحتل النيابة العامة المكانة الرئيسية في المالحقة القضائية في معظم األنظمة القانو
، ومن ثم التعرف ) أولرعف(القانوني الفلسطيني، سيتم التعرف على أنواع وأشكال النيابة العامة والمحاكم    

  ).ثانٍفرع (اكم في مالحقة هذه الجريمة على اختصاصات النيابة العامة والمح
 

   : العامة والمحاكمالنيابة: فرع أول
  

أو قـضاء    قـضاء اسـتثنائي   هناك  العادية  ب القضاء المدني والنيابة العامة      لبلدان والى جان  مختلف ا في  
 282 .ة العسكري المحاكمحيث تباشر النيابة العسكرية فيه تحريك الشكاوى أمام         مختص كالقضاء العسكري    

 واسـتقاللها أو  - العادية واالستثنائية كالنيابـة العـسكرية        –لذلك فإن التعرف على نوعي النيابة العامة        
االستثنائية فـي مالحقـة   العادية و يفيد في التعرف على مدى فعالية هذه األجهزة          اً مهم اًيعتبر أمر بعيتها  ت

ومن ثم دراسة النيابة ) فقرة أولى(، وسيتم بداية دراسة النيابة العامة والمحاكم العادية  هذه الجريمةمرتكبي
  .)فقرة ثانية(العسكرية والقضاء العسكري 

  
  :ابة العامة والمحاكم العادية الني:فقرة أولى

  
النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة عنه في المـصالح                 

 وهي تتبع السلطة التنفيذية في بعض 284 ويرأسها النائب العام،283.العامة، وتسعى لتحقيق موجبات القانون
 وهـي   286، في بلدان أخرى وتكون مستقلة في أماكن أخـرى          وتتبع السلطة القضائية   285البلدان كفلسطين 

                                                 
282         �-T5؛ ا+�5!� ا+4!�� ا+4!د%� وا;��5v!�h1؛ أ�! ا+�5!� ا+4!�� ا+4!د%� B15A�ع =�7! ا+�5!!ت ا+-1\<<� آ�5!? U+ا+4!�� إ ��2 ا+�5!�
�T ا+�و+/� و�5!/�   أ�  

� ا;��5v!�h1 ا+�5!!ت ا+-�<�ص =>75! -�"S ?�ا��s!u T5 آ!+�5!� ا+4�d�%�) 7، ص �1996�اد، ( و$5�ه!، ا�rJاث!5�+! �>�% !-5A.  
  

 )."�ر%���5%!، ب ت (283

284
 R���!�+م ا!w�+ا *Aا+4!م و Sv!�+ه�ا R�5
o+ا :  


l/%�0 ا+/�=�ى ا+g6ا5v/� وا;د=/!ء 75A/! أ�/!م ا+-d0-/� ا+-\ R S/�%            �>/1�J !�!= !�v!�P/  رأس ا+7�م RA "7!ز ا+�5!� ا+4!��، و?� �- " R/A ,/-16-+ا T/= 
                S/<�+ �/-d0-+5! أ�/!م ا�ا;د=/!ء �/� R/A P/�r ى�/� P�/B�
>/l ا+/�=�ى  l/%�0
و%�آ` ذ+l إ+U وآoء ا+�5!� ا+4!��، إذ ; %->l ا+-RA P5<= R�6 ا+�ا?�4 

5� ا+�و+� ��!^�ة و+5� أ�!م وز%� ا+�4ل آ-/! %�14/� ا+S/+!z اJ=/2         ا+�41%� ا+-!دي أو اJدR، و    v�5 أ�!م رB5j�+ا P15+وH�s/�ت  ." ( �/T ا+�/!س  
�dن �
 ،V%�d+2010ا.( 

285

��أ 
��54 أ=:!ء ا+�5!� ا+4!��  2c ،U<=Jا+�:!ء ا �<6� T� S5��
 U<= ء!� �5�5��<B+�5 ا�Q�+ا ��<�5� ا+vر T� ار��إ+T54%   U ا+�!Sv ا+4!م 

 RA T5541<+ �
d� T554!ن =-` أ=:!ء ا+�5!� ا+4!�� و��>u 27!رج داv�ة ا+-d0-�، و%<�ر وز%� ا+�4ل ?�ار <�5ro �4!و�R ا+�5! b5r T� وز%� ا+�4ل
���T� "R�5 ?!��ن ا+�>�� ا+�:!�5v )2/62  و 1/65  و 2/63(: ا+�B�ات. و�B5j وآ5` ا+�5!<B+1(ر?2 " ا ( ��� .م2002+
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. وكالء النيابة .4 .رؤساء النيابة.3. أكثرنائب عام مساعد أو . 2. النائب العام. 1":تتألف في فلسطين من
يساعد أعضاء النيابة العامة في تأدية مهامهم مأمورو الضبط القضائي وهم يتبعون            و287."النيابةو  معاون.5

 وقد تم تحديد األشخاص الذين خولهم القانون صفة الـضبط           288. فيما يتعلق بأعمال وظائفهم    النيابة العامة 
 291 واألمـن  290 وقوانين المخـابرات   289القضائي وفقا لعدد من القوانين منها قوانين اإلجراءات الجزائية        

  . 292وغيرها

  
م 2002لسنة ) 1(ة رقم من قانون السلطة القضائي) 6( المادة أحكامتتكون المحاكم الفلسطينية بموجب فيما 

 :مما يلي
  
 . المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون)1(
 . المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون)2(
  293 . المحاكم النظامية)3(

                                                                                                                                                             
286

!+-0!آR7A ،2 +7! ا�RA       !/-<h� �5v!:/? �5+o�1 د   �<h--+�5 اv!:�+أو ا+1[�%�54 أو ا �%D5B�1+ت ا!�<�
-!�! =T ا+ �<�1�و+� ?�� A|ن ا+�5!� ا+4!�� ه��5 �
 ).�s2010ت ا+V%�d، . (و$�ا
5-!;ه� اRA ��J دول �h` ا+�T%�0 و���A!zرة وا+��از%` 

287
0�S �] ا+-!دة  l+ن) 60(  وذ��!? T� �5v!:�+ا ��<���R�5" ا+<B+1(ر?2 " ا ( ��� .م2002+

��R�5"?!��ن ا+�>�� ا+�:!T� �5v ) 69(ا+-!دة  288<B+1(ر?2 " ا ( ��� .م2002+

-�"S أdr!م ا+-!دة  289 Rv!:�+ا p�:+ري ا��t� T� ��14%)21 ( 2?ر R�5��<B+�5 اvاg6+ن ا�"�اءات ا��!? T�)3 ( ���+2001T� `م  آ:  

  .اP و��!=�وC و��%�و ^��Q ا+-wA!0!ت وا�دارات ا+4!����%� ا+[��Q و�� -1

2-Ps!>1uة ا�vدا RA `آ ،�Q�]+ا is ط!�mط و!�m .  

  . رؤ�!ء ا+-�اآS ا+�0�%� وا+�%�6-3

-�"S ا+�!��ن-4 Rv!:�+ا p�:+5!ت اros ا�+�u T%D+ن ا�Bj�-+ا . 

��R�5 ر?2  290<B+ات ا+4!�� ا���� ) �u)17ل ?!��ن ا+-\!+2005 !�= Rv!:�+ا p�:+ا �Bs !ه�s.  

291  ���+ Rv!?�+ا T�Jن اt] . �m!ط و�m!ط is اT�J ا+�?!�Bs Rv ا+:���5 ا+�:!u2007�5vّ�ل ا+��ار �!��ن 

�1�%27 وز%� ا+�اD5B�1+ �5<u أdr!م ?!��ن ا+�A!ع ا+-��R ر?2  292 T%D+ا T5Bj�-<+ ن�d%)3 ( ���+1998T%D+ا T5Bj�-+ا T� 25�هz+و �B>+ا CD2 م ه
 
�B>+ا CD27 ه<%�\
. 

��� ) T�)5 ?!��ن 
[5d` ا+-0!آ2 ا+�w!��5 ر?2 ) 7(
�d1ن ا+-0!آ2 ا+�T� �5�!w ا+-!دة 293  +2001R<% !-� م:  
"1-T� ن�d1
  ==: ا+-d0-� ا+4>5! و
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يهتم هذا البحث بدراسة المحاكم النظامية ألنها هي التي تنظر في قضايا التعذيب في الدول التي ال تخضع 

يب فيها للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، والتي يستوجب على الفرد الذي يريد مالحقة جرائم التعذ
أمامها وذلك في حال   كاملة294مرتكبي جريمة التعذيب ضده أن يكون قد استنفذ طرق التقاضي الداخلية

  . تفكيره في مالحقة هذه الجريمة وفقا للقوانين الدولية
  

ن لكل نظام قانوني قوانين تحكمه، فمثالً إذا ما صدر قرار الحكم وحتى يكون الشخص قد استنفذ ذلك فإ
في قضايا الوظيفة العمومية فإن هذا الحكم يكون باتاً بموجب القانون  عن محكمة العدل العليا في فلسطين

وال يمكن استئنافه أو نقضه رغم أنها محكمة أول درجة، بعكس ما تسمح به بعض الدول بموجب قوانينها 
  295.حكامها على محكمة درجة أعلى حفاظاً على الحقوقبعرض أ

  

الوضع في  وهذا يشبه –أما إذا كان قرار الحكم قد صدر مثال عن محكمة الصلح في فلسطين أيضا 
 وإذا 297 فإن استئناف أحكامها يكون أمام محكمة البداية التي تنعقد حينئذ بصفتها االستئنافية،-296األردن

                                                                                                                                                             
 . �d0-� ا+���- أ== 

  . �d0-� ا+�4ل ا+4>5!- ب
  . �0!آ2 ا;���1!ف-2
  . �0!آ2 ا+��ا%�-3
  . �0!آ2 ا+<>@-4

�

�A, إ+��Q !75! +>�!��نو R1+ا `v!� ."w� آ` ��RA !7 ا+-

  
294

���ذا��16 د  K`��%ا���Kا�  *�/fا��:  

"�5�!�Jو+�5 اH�
>l ا+�>�، A!+�!��ن ا+�و+b5r R أن ا+- ���dr *
!= U<= ,�
 �? �<%�] =>U أ�S6% P ا�B�1!د ا+��!��r �%!-0+  `vق ا���!ن RA أي 
>�ك +>�R4 وراء l?��r �%!-r  إن ا�B�1!د ا+��!v` ا+-R�4% �5<0 .ا+�و+Ð+  �5+�5ا+-0>�5 ?�` ا+-R6ء [�dاك RA l%�+ ة�A�1-+ا�41-!ل "-5, ا�"�اءات ا

R4�!�71!ك �!* +l?��0 أو ا+ *<5-! 41%A �+وراء ا+�4ا .U+ر ا+�:�5 إ!:rإ `-]
>d0�.= l5-� أو ا�د;ء [�dى إ+U ه��5 ا+[��Q هCD ا�"�اءات 
c�!U+اك إ�d^ RA 5,ا�+�5 �!ت-" `-]-0!و+� ;�B�1!د ا+��!v` ا+-�5<0  V-? ت أو�B�1ا� �? l�t
5s!B` ا+[�dى ا+V��? R1   ا+�و+�5  U+7! إ

 .?!���R ا+�>�!ت ا+-0>�5 وا
\!ذ أي �rث Jي إ"�اء

R+ن ا+�و��ن ا+�!|A ،l+!  و�, ذ�5!rا+-0>�5 أ `v!��+ا �A�1
 ; �? P�t
�=R ا+B�1�; �"!0!د ا+��!v`  .أو ?� ; %�dن +�%7! أي 4A!+�5%�رك أ%:!  oA
 ).2010د+5` ا+-�ا��r T= T54Aق ا���!ن، (." ا+�U<= �+!4A �5$ l%�+R�Q ا+-��1ى   ا+��!v` ا+-A�1�ةVا+-0>�5 إذا آ!�

  
295

� ا+�و+� �ou Tل ا+�T4 أ�!م<6� �
\:, أdr!م �d0-� ا+�:!ء ا�داري +�?! R1+ا�دار%� ا+4>5!آ-<� ا �-d0-+�5، . ( ادار ا+�4ا+� وا+�!��ن ا+4�
2009.(  

 
  

296
         2�/��

U+�1 ا+RA `>B ا+�:!%! ا+g6ا�5v وRA ا+�=!وى ا+-��5/�، و R1+ا+-0!آ2 ا+4!د%� ا U<= �5�!w�+�5 ا+-0!آ2 ا-�
 +�� أQ>* ?!��ن 
[5d` ا+-0!آ2 

<71B! ا+��ا�5v وأ%:! <71B! ( ا+<>@ و�0!آ2 ا+��ا%�ا+-0!آ2 ا+g6ا�5v إ+U �0!آ2 ا+�ر"� اJو+U وهR �0!آ2 �w�+5!ت اros !7+ �%أن �0!آ2 ا+��ا b5r
P5A!��1�;ا (g55-1+ا �-d00!آ2 ا;���1!ف و�� R�5 وه�!h+2 �0!آ2 ا+�ر"� اc) . ،R�<0+1996ا .(  

 
  

297
  .م2001+��� ) T�)5 ?!��ن 
[5d` ا+-0!آ2 ا+�w!��5 ر?2 ) 15(ا+-!دة 
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حكمة البداية بصفتها محكمة أول درجة فإن استئنافه يكون أمام محكمة كان قرار الحكم قد صدر عن م
وفي الحالتين السابقتين المستأنفتين أمام محكمة البداية بصفتها االستئنافية وأمام محكمة 298االستئناف،

االستئناف فإن هذا الحكم المستأنف يمكن اللجوء إلى الدرجة التالية من التقاضي برفع الحكم إلى محكمة 
ن توافر درجات التقاضي هذه أمام القضاء الفلسطيني العادي من  وإ299النقض التي يكون حكمها فيه باتاً،

  .مؤشرات توافر ضمانات المحاكمة العادلة أمامه
  

  : النيابة العامة العسكرية والقضاء العسكري:فقرة ثانية
  

 300عن القضاء االسـتثنائي   بثقت  من المحاكم ان  خر  آإلى جانب القضاء العادي في بعض البلدان نوع         نشأ  
المحاكم الخاصة هي محاكم استثنائية تتمحور صالحياتها بمحاكمة فئات محددة           ف ،تسمى بالمحاكم الخاصة  

من الناس في حال ارتكابهم جرائم محددة يخضعون لها بموجب قوانين تلك المحاكم، وأشهر هذه المحاكم                
المحاكم العسكرية في القضايا ذات الشأن العسكري،       ، تختص   ومحاكم أمن الدولة  301هي المحاكم العسكرية  

من الدولة فهي تكون ذات اختصاص موضوعي في الجرائم المتعلقـة بـاألمن الـداخلي أو                أأما محاكم   
  302 . وخصوصاً ما يتعلق ببعض الجرائم االقتصاديةالخارجي

 

  
  

                                                                                                                                                             
 

  
298

  .  �T ا+�!��ن ا+-Dآ�ر) 22(دة ا+-!
 

  
299

  . �T ا+�!��ن ا+-Dآ�ر) 30(ا+-!دة 
 

300       V/7��
 �/�A اد�/AJت ا!/%�r U/<= �5v!�h1/�;5�ه! ا+-0/!آ2 اh
 R1+ا �Q!\-<+ ا�w�            �/?ا+-0/!آ2 و CD/ه `/h� /[!ء�إ ,/�� U/+إ �/h%�0+ا+1/[�%4!ت ا   l/+ذ ,/Aد
R�5�t1+ا �w0� إ�rاث �0!آg" 2ا�5v أن %:, RA ا+���1ر 1950ا+��ري RA =!م  ا+-6> R:�% !4Q!? !>�  b5r �5v!�h1ا�V>ّ�  P/�� ا+-!دة ا+4!^�ة 

 U<= "�5v!�h1�5 ا�vاg" 2اث �0!آ�rا+��ارئ ; %�6ز إ �+!r RA 20!آ-<+ �s!u ل�sأ ,m�
  ).2010إ�-!=5`، (". و
  

ا��/�R،  (. ع أu/�ى �/T ه/CD ا+-0/!آ2 آ-d0-/� ا+/<R/A �A!0 ا+/i?�1% ;        T-5 اRA ��J ا+�:!ء ا;�U<= Rv!�h1 إ�[!ء ا+-0!آ2 ا+4��7A ،�%�d/!ك أ�/�ا      301

2 إ�[!ء ��ع    آ-!  ). 2009�u�                 2/?ن ر��!/�-�"/S ا+�/�ار  l/+�5�5 وذ��/<B+ى ا�/�d+ا+�6!%/!ت ا �/-d0� �/s!\+ا+-0/!آ2 ا T� )7 (  ��� ا+-�/[q م 2006+/

��R�5 �0-�د =�!س،        <B+ا �5v�+ا T= ى ا+<!در��d+ا+�6!%!ت ا �-d0-+)  ا�/r ,?��  ،�/%�u!B+2   ).. 2006رات ا/
 2/c !/ؤه!z+إ     R/A R/�!vم ر�/��� S/"�- 
-�"S ا+-���م ر?2 2007ا+4!م  l+20(م ذ ( ���+2007 N%1!ر��R�5 �0-�د =�!س <B+ا �5v�+ا T= م11/6/2007 ا+<!در) . ،RB1�-+2010ا.(  
��R/A �5�5 ا+4/!م            
�+V ا+�5!� ا+4!�� ا+-��5/� 
l/%�0 ا+/�=�ى ا+g6ا5v/� أ�/!م �d0-/� أ�/T ا+�و+/�          302  /<B+5/� ا�Q�+ا ��<�ا+R/1 آ!�/t]/�� Vة R/A أراR/m ا+/

!+�RA �w ?:!%! ��0دة     1995 l+ا+��/�د          . م وذ S/"�- l/+وذ T5%�d��/T ?/�ار 
/[5d>7!، و�/, ا+/:�zط ا+R/1       ) 2 و1(ر$/2 أن ?/:!
T/� !7 ا+/:�!ط ا+4/
-�"/S ذ+/l      م -�"S ?�ار وز%� ا+2003�4
<�ت ��[!ء هCD ا+-0!آ2 
2 إ+z!ؤه! RA ا+4!م     !7
!s!>/1uا V/+� �/?ح وos ���R�5 =�� ا+d�%2 أ<B+ل ا
  ).A2008�%�ر%l و�u�ون، . (ا+��ار إ+U ا+-0!آ2 ا+�w!��5 وا+U ا+�5!� ا+4!��
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الفلـسطيني  لنظـام القـانوني   احتوى النظام القضائي لمعظم الدول العربية على المحاكم العسكرية كا  وقد  
  . وغيرها308 العراقي307 و والكويتي306 واللبناني305 والسوري304 والمصري303األردنيو

  
م أن النائب العام    1979اعتبر قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام           

 309،وظائف الضابطة القـضائية العسكري وأعضاء النيابة العامة من الوكالء والمعاونين هم من يقومون ب        
  310.ائية الذين يساعدون النائب العام أعضاء الضابطة القضمن القانون المذكور) 12(قد حددت المادة و
  

 وهم مرتبطـون بقاعـدة      يتولى النيابة العامة العسكرية قضاة يمارسون الصالحيات الممنوحة لهم قانوناً         
 يـدعى النائـب   ويرأس النيابة العامة العسكرية قاضٍ    311تسلسل السلطة وتابعون لرئيس الهيئة القضائية،     

 تجاه  بقرار من القائد األعلى بناء على تنسيب من رئيس الهيئة القضائية، ويكون مسؤوالً            ويتم تعيينه   العام  

                                                 
303)    ،T5:5�-+وا R+!6-+2008ا.( A !:%أ RA �s!\+ردن|ن ا+-0!آ2 اJا+        ا �/-d0� T/� ن�/d1
 R/7A ،T5��/<A R/A ا+-�"/�دة l/<
 T� �6!%/!ت   أو�, =�دا

�%�d�
�dن o� T-mك وزارة ا+�4ل، و�d0� T-� ا�rJاث و�d0-� ا+[��Q و�d0-� أ�T ا+�و+� و�T ا+-6!+� ا+4 R1+ى ا��d+ا) . ،R�<0+1996ا.( 

304 ) ،�1ّ2010(  
 

  305) ، !%�5� R15d%2010.(  
 

306 Rث �0!آ2 هoc T� ن!��+ RA �%�d�
�d1ن ا+-0!آ2 ا+4 !-5A :+د ا�B�-+ا Rm!�+ا �-d0� !71��= �%g
 ; R1+ت وا+�6@ ا!B+!\-+ا RA �w�% يD+ي ا�d�4
�%�d��!، وا+-d0-� ا+4�d�%� ا+�اv-�، و�d0-� ا+g55-1 ا+4�r ��� ).U<=) . ،S=��2005 ا+

307 ) ،pو�Jا+[�ق ا �B50s2005.( 
 

308
 ).2006=��د، ( 

  
  .�T ا+�!��ن ا+-Dآ�ر) 11(ا+-!دة 309  

 
  310 �5v!:�+ا ��  :-�"S هCD ا+-!دة آ` �T%�14� أ=:!ء ا+:!

  
  . �m!ط و�m is!ط اT�J وا+��rات واg7"Jة  -  أ

 .�m!ط و�m is!ط ا+[��Q ا+4�d�%� -ب
���B<d% !-5A �5�5ن -ج<B+رة ا�h+ط ?�ات ا!�mاد�AJأ=-!لا T� P  . ا+T%D %-��0ن هCD ا+�>�� �T ا+�!�v اU<=J أو ��B<d% !-5A Pm�B% Tن 
C-�? U:1�- �B>+ا CDل ه�\% T� !7�= ��h��� ى�uأ �-w�أو أ T5�ا.  
  . ?!دة ا+��rات وا+o5d]1ت وا+-�ا?,-و
��R�5-   ز<B+ا @<�  . ?!دة ��اآg ا+Bd!ح ا+-

 
  .�T ا+�!��ن ا+-Dآ�ر) 14(ا+-!دة 311  
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بته جميع  وهو رئيس الضابطة القضائية ويخضع لمراق312،رئيس الهيئة القضائية وتابعا له في كافة أعماله
   313 .لقضائيةاأعضاء الضابطة 

  

 أن مؤسسة القـضاء     1979لعام  " الفلسطيني"من قانون اإلجراءات الجزائية الثوري      ) 356( المادة   نصت
بع هذه المؤسسة نيابة عامة ومحاكم      سات منظمة التحرير الفلسطينية وتت    الثوري الفلسطيني هي إحدى مؤس    

القضاء الثـوري اإلدارة العامـة      يتولى رئيس هيئة     و .ومراكز إصالح وفروع حسب التشريعات الثورية     
للقضاء الثوري الفلسطيني ويتبع القائد األعلى مباشرة ويعاونه كافة ضباط وأفراد المؤسـسة القـضائية               

تنقسم المحاكم ، ومن القانون المذكور) 357(ويجري تعيينه بقرار من القائد األعلى وذلك وفقا لنص المادة 
      315.اه أنواع من ال تعمل سوى ثالثةوفعلياً 314،إلى خمسة أنواعالعسكرية في مناطق السلطة الفلسطينية 

  
أن تبعية أعضاء جهاز النيابة العامة العسكرية شأنها شأن القضاة العسكريين إلى قوى األمن              يمكن القول   

 وجود استقالل لهـذه األجهـزة عـن الـسلطة           استحالةيؤكد على   من حيث التعيين والترقية والمحاسبة      
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كما ان غياب درجات التقاضي لدى بعض المحاكم ل هي كما هو واضح جزء ال يتجزأ منها،  ب316التنفيذية
وهذا يقود إلى تأكيد     317كالمحكمة العسكرية الخاصة بفلسطين يقود إلى قصور النظام القضائي العسكري،         

، مما يؤدي لكيفيةالتأثير على سير العدالة في هذه البلدان التي تكون فيها النيابة والقضاء العسكريين بهذه ا          
إلى ضعف ال بل إلى فشل عملية مالحقة مرتكبي هذه الجريمة من العسكريين وفي مستوى اقل قد  يثار                   
الشك حول نزاهة األحكام التي تنطق بها، وهذا ما حدا بالعديد من الدول المتقدمة إلى تطـوير القـضاء                   

  .العسكري بنقل صالحياته للقضاء المدني
  

الخبير في مـسائل القـضاء      القضاء العسكري بنيابته العامة على النحو الذي أورده         جاء هذا التطور في     
 319 فمن الدول ما ألغت هذه المحاكم ونقلت صالحياتها للقضاء المـدني           318،زيتالعسكري مينديا فاشاكمن  

ومنها ما استحدثت غرفة بالقضاء المدني للنظر في القضايا ذات الـشأن العـسكري ويـشترك قـضاة                  
 ومنها ما أحالت للنيابة العامة العادية االختصاص إذا         320مدنيون في نظر الجرائم العسكرية،    عسكريون و 

    321. مدنياًكان في القضية طرفاً
  
  

                                                 
 
316

�P1+!�� RA T ا+R1 �[�ت =>�B50/s U ا;            r R<= آ� =-!رH%    N%1/!ر �/5
9-4-2010
0/!د ا��!را       T/� ،l/^ ل، دون!/�% Rv!�h1/�;ا ا+�/:!ء اD/م أن ه
�"u P!ص �5v!:�+ا ��<��T، . (ا+�4ا+� ا+�!����5 �"P =!م، وا�o�1ل ا+r2010.(  

 
317   T5��<A RA ي�d�=` �, ا+�:!ء ا+-��b5r ،R ا�P �!  �! زال �ut1�ا RA �6!ل ا+B1!- آ-! ه� ا+0!ل RA "��ب إoh� !5�%�A -إن ا+�w!م ا+�:!Rv ا+4

 T5��<A RA ���+ا �-d0� أ�!م �%�d� – أA�%�5! ا+-d0-� ا+RA !5<4 "��ب -زال !4%�T� R أو"P ?<�ر ���54 آ�4م ا+�-!ح !���1!ف ?�ارات ا+-0!آ2 ا+4
             �%�d�/T5 ?/:!ة ا+-0/!آ2 ا+4/ �/5��� �/s!�= م و"/�د�/= l+Dوآ) .     U/<= �/5Qا+�%-��ا �/!?�<+ i/5�" g/�4ا+/�      ��آ<+ �/-j!�+�0، ا+1/[�%4!ت ا<� ا+�/�ات ا+-/

  ).م2010، أA�%�5!ا+4�d�%� "-�7ر%� "��ب 
 

��* +D7ا ا+\�5� أن أ+�m!0� U�ات و^!رك RA ور^!ت =-` �rل إ=�اد �[�وع +�!��ن ا+�:!ء ا+4�d�ي RA ��%�� رام ا² !;^/1�اك �/, وزارة         318  
    //? U//<= �//!?�<+ i//5�" g//�5�5 و��آ��//<B+5//� ا<uام    ا+�ا�//=Jا R//A ��J!//��r b//r!�<+ U//:�ر 4//� ه//CD     2009-�2008ات اT//�J وا+-17-//�ن //
 و?//� 

  .ا+-m!0�ات وور^!ت ا+4-`
 

  319 RA �%�d�
 �wr 2�w!م ا+-0!آ2 ا+4 V�lK* ا��ر (���اأ�! RA.  ، و
�+V ا+�57!ت ا+�:!�5v ا+-���5 �7!م ا+-0!آ2 ا+4�RA 1993�%�d ا+4!م /��  R1+ا 
T� !7�!7� `%�01 ا+-�1[!ر%T ا+�!���T55 ا+4�T5%�d إ+U أ=:!ء ا+�5!� ا+4!�� ا+-���5 z�ض ��/,       RA V�!?2001 ا+4!م     �%�d�|osح �w!م ا+�5!� ا+4 

�-d0-+إ"�اءات ا RA �%�d�!+5ct1� ا+-10-` +>�>�!ت ا+4 *<5-! 41%A �1!دات�آ-�. (أي ا!^!A1 ،يg2010.(  
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  !/5+!r �"�
   �/s!u �/A�$ أو �/vدوا          �%�d�، أو %/21 ا�/��1!ف   آ) ��a�ا وا��a���0 وا���a~8%ل    T-/m ا+-0/!آ2 ا+-��5/� 
41!�/` �/, ا+-/�!v` ا+�/:!�5v ا+4/
  RA ,m�+ه� ا !-<h� �5��-+ا;���1!ف ا �-d0� أ�!م �%�d�، أو �"�د ?:!ة ا���1!ف �/��T-/m T55 �0/!آ2 ا;�/��1!ف ا+4/�d�%�      آ��ا?�ارات ا+-0!آ2 ا+4

 RA ا� 4آ-! ه� ا+0!ل*�-�%)Rة ا�fKت ا����ي، . (g1�-آ!^!A2010.( 

  
321

/  ه ��a�ا R/A  %�/�ر =/:� ا+�5!/� ا+4!�/� ا+-��5/�              R/Aة ا+�6/�د، و!/m!�-
/2 و-�"/S ?/!��ن 
T/� ;� �� a8      `/%�0 ا+-/�Hول ا+4/�d�ي ا+/[�وع  
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  ).g2010ي، A1!^!آ-�(
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  :صالحيات النيابة العامة والمحاكم: فرع ثانٍ

  
ـ فقرة(المحاكم العادية من خالل سيتم دراسة صالحيات واختصاصات النيابة العامة العادية و        مـع  )ى أول

راز االختصاص الدولي للمحاكم الوطنية في مالحقة جريمة التعذيب وتطبيقاته العملية، ومن ثم دراسـة         إب
  .)فقرة ثانية(صالحيات واختصاصات النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية 

  
  : صالحيات النيابة العامة والمحاكم العادية:فقرة أولى

  
ذات التقاليد القائمة على القانون      322ظمة القضائية المختلفة  يقوم النظام القضائي الفلسطيني كغيره من األن      

 الجزائية وجمع االستدالالت والتحقيـق علـى أسـاس          في مجال تحريك الدعوى    العام األنجلو أمريكي،  
النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها وال تقام من غيرها إال في األحوال اختصاص 

كثير من بلدان القانون المدني المستوحى من القـانون         الالعكس من ذلك، في      على   323،نونالمبينة في القا  
ن من حق الضحية أن يرفع الشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق الذي يعتبر ملتزماً في هـذه                 فإالفرنسي،  

وفي بعض الحاالت يكون الضحية أو أحد أقاربـه طرفـاً مـن أطـراف               . الحالة بالشروع في التحقيق   
وقد سمحت بعـض   324.، وقد تحكم له المحكمة بالتعويض عما أصابه   )أطراف مدنية (جراءات الجنائية   اإل

  325 .عند صياغة التهم" المدعين المرافقين" للضحايا باتخاذ صفة بلدان أمريكا الالتينية في اآلونة األخيرة

  

                                                 
� ا+4!�� [d` أ5s` وه�!ك اs!>1u!ت ��0ودة +>-0/!آR/A 2 ��!^/�ة              322!�5 +>�5vاg6+ة ا+�=�ى ا�^!�� *r P5A ن�d% يD+ا+-<�ي ا Rv!:�+م ا!w�+!آ

/�وز �T5/-71 "/�د أو ا+T/= i]/d "/�ا2v أu/�ى            هCD ا+�=�ى آ6�ا2v ا+6>�!ت و
<�ي �R1-d0 ا+�6!%!ت وا+��� +l%�01 ا        �/+!r R/A �/5vاg6+ى ا�=�/+
           l/+وط ذ�/^ �Aا�/
 -"�ر%/���5%!  . (+>-271 وآr l+D* ا;د=!ء ا+-�!^� +3^\!ص ا+-:�ور%T و+5� +>-R/A P5<= R�6 �/�اد ا+6/�@ وا+-\!+B/!ت r R/A/!ل 

  ).ت. ا+�!��ن ا+-[!رك، ب 
  

  . م2002+��� ) T�)1 ?!��ن ا+�>�� ا+�:!�5v ر?2 ) 67(م، وآl+D ا+-!دة 2001+��� ) 3(� ر?T� 2 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا5v) 1( ا+-!دة 323

  ). ا+[��d ا+4��5 +-4>��!ت ��rق ا���!ن، ب ت( 324

325  �Bs ب!�!آ1 !%!0:<+ ،!d%5-!; وآ��1!ر
�d% b50ن �5s 27�r T!$� ا+271، وا
\!ذ ?�ارات ا;���1" ا+-ّ�=T5 ا+-�اV0-�"T5�A $�ا �5A�
!ف، و

14�ف هCD ا+�>�ان !+-�w-!ت $5� ا+�5��d0 وا+6-54!ت اJه>�5 !=�1!ره! �/T ?�5/`    . اJد+� ،2v�4 ا+6�ا�+ ����+!إذا آ!�/V +7/!   " ا+-/�=T5 ا+-/�اT5�A  "و

��0ق ا���!ن *<5-! 41%A !ًs�>uا+�:�5، و RA ش، . (�<>�0 ��!^�ة��2008 .(  
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اطة أحد أعضاء   سبنفسه أو بو  الدعوى الجزائية   في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية      يباشر النائب العام    
 يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي واإلشراف على مأموري الضبط كل            فيما. النيابة العامة 

 كما اليمن   – 326في مصر النيابة العامة   تعتبر  على نمط مشابه للوضع في فلسطين       ، و في دائرة اختصاصه  
افة إلى دور النيابة العامة فـي تحريـك الـدعوى           باإلضو. شعبة من شعب السلطة القضائية     - 327أيضاً

 وقد سبق الحـديث     الجزائية انيطت بها مهام أخرى رقابية أهمها الرقابة على مراكز اإلصالح والتأهيل،           
  .عن هذه الرقابة عندما تمت دراسة المسؤولية عن التعذيب

  
 من قانون تشكيل المحاكم النظامية )2(على صعيد المحاكم النظامية التي تم اإلشارة لها سابقا فإن المادة 

 إلى أن المحاكم النظامية هي التي تنظر في المنازعات ت قد أشار2001لسنة ) 5( رقم "الفلسطيني"
وهذا . وفقاً للقانونعد اختصاص المحاكم تحدد وتباشر والجرائم كافة إال ما استثني بنص خاص وأن قوا

 328م،1952لسنة ) 26(رقم " األردني"كيل المحاكم النظامية من قانون تش) 2(النص يكاد يشابه نص المادة 
وقد خال القانون الفلسطيني من استثناء صالحية هذه المحاكم في مالحقة مرتكبي جريمة التعذيب والجرائم 
المشابهة، وبالتالي ال يوجد ما يمنع نظرها لقضايا جرائم التعذيب، فاختصاصها أصيل في نظر هذه 

  329 .الجرائم
  

                                                 

5�0* ��"�!ت ا+�!��ن، و
\1] دون $5�ه/! l/%�01 ا+/�=�ى ا+5v!�6/�، وذ+/R7A      l ا+�!T= ��v ا+-16-, وا+--     326 RA U4�
RA P+ �<h ا+-<!+@ ا+4!��، و

                  �//5v!�6+ا �/-d0-+0/:�ر أ�/!م ا+!�1/��t/� T/� Pري ا+/:�p ا+�/:!Rv أو �>//S �/�ب ?/!ض +>5�01/* أو i/5<d1 ا+-/271 �
 T/-�7! أو /B�/|"�اء ا+5�01/* 
P1-6!��4 ا+-�<�رة ���1 (.ا+-\1<� +-0!آ  ).2007 �<� ، –%!ت آ>�5 ا+��0ق 

327

�14� ا+�5!� ا+4!  T-5+ا RA ��!7��5 أvاg6+ن ا�"�اءات ا��!? RA ³"�اءات ا+-�0دة+ !ً�A2 وvا+6�ا RA �+!rا+5�01* وا� U+�1
 R1+�5 اv!:�+ا+��57 ا 

!7

l%�0 ا+�=�ى ا+�5v!�6 و�-!ر�� إ"�اءا U+�1
  ).   رv!�� ا+6-�7ر%� ، ا+-�آg ا+�R�Q +>-4>��!ت، ب ت–� ا+6-�7ر%� ا+5-�5 (.و
  

328
 V>ّ� �5 ) 2( ا+-!دة�!w�+5` ا+-0!آ2 اd]
��� ) 26(ر?2 " اJرد�T�"R ?!��ن +1952P�ا U<= �5 : "م�ردJا �d<--+ا RA �5�!w�+رس ا+-0!آ2 ا!-


5vاg6+�5 وا�5, ا+-�اد ا+-�-" RA ص!\^J5, ا-" U<= ا+�:!ء *r �5-^!7+0!آ2 د%��5 أو �0!آ2 ا� U+ا+�:!ء إ *r !75A ض�B% �? R1+ء ا+-�اد ا!�h1�! �

�u� ن��م أي ?!!drأ S"�- �s!u."  
  

329 R<% !-ن آ�d
 T51-d0-+ن ا!
  :و�w�ا +�1�25 ا+-0!آ2 ا+�w!��5 إ+U أآT� �h ��ع ��7! �0!آ2 ا+<>@ وا+��ا%� A!ن اs!>1u!ت ه!
  


\1] �0!آ2 ا+<>@ -�"S ?!��ن ا�"� �5vاg6+اءات ا"R�5��<B+3(ر?2 " ا ( ���+2001 ،!7s!>1uا T-m �4?ت وا+�6@ ا+�ا!B+!\-+5, ا-" �w�م 
l+ف ذou U<= ن��167ا+-!دة .( �! +2 %�] ا+�! T� ن��2 ا+�6@ )ا+�!v5, ا+�6!%!ت، و"�ا-" �w� [1\1A �%ز�� �74! وا+-0!+�  أ�! �0!آ2 ا+��اo1-+ا


��` ا+�vg61، إ+75! -�"S ?�ار ا;
7!م، ; b50 !7:4� ���
�� V�!وآ ،�rض وا�z+ 2vة "�ا�= V4?2 ��41دة، أو إذا وvا�" �r4` ا+�اB+وإذا آّ�ن ا 
1uا+��ا%�، ا �-d0� 1<!صuا T� 2vا+6�ا CDى ه�rإ V�!ه! "-45ً!وآ�w� �-d0-+ا CDه V>) . ن168ا+-!دة��ا+�! T� .( 
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بادئ المسلم بها في التشريعات الجنائية أن لنصوص قانون العقوبات منطقة جغرافية محددة يكون من الم
 من جرائم، وهو ما يعرف بالسلطان المكاني، ويتحدد فيهالها فيها النفوذ والسلطان فيسري على ما يرتكب 

ية النص وشخصية هذا السلطان على أساس المبادئ األربعة المعروفة؛ وهي مبدأ إقليمية النص وعين
   330.النص وعالمية النص

  
ن مبدأ عالمية النص الجنائي يعني وجوب تطبيق قانون الدولة بطريقة عالمية أي شمولية على كل إ

ت  فيه وأيا كانتشخص ارتكب جريمة أو تم القبض عليه في هذه الدولة مهما كان اإلقليم الذي ارتكب
خذ الدولة بمبدأ عالمية النص الجنائي يستند أ وإن 331، الدولة مقيم في هذهجنسية مرتكبها طالما انه أجنبي

 أو مكان وجوده وضبطه إذا تعذرت إحالته إلى قاضيه الطبيعي ألنه ال يجوز أن تهمإلى مكان توقيف الم
   332.مجرم من العقاباليفلت 

  
  ):(UNIVERSAL JURISDICTION االختصاص الدولي للمحاكم الوطنية -1
  

ة بالقانون الجنائي في بعض الجرائم الدولية كالجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب            يجابيلحقت تطورات إ  
 وذلك باالستناد إلى مبدأ عالمية النص 333ومنها التعذيب من شأنها أن تحول دون إفالت المجرم من العقاب

قاء القـبض   وفقا لهذا المبدأ يتم تطبيق النص الجنائي على جرائم ارتكبت من قبل أشخاص تم إل               .الجنائي
  مرتكبيها أو جنسية المجني عليهم،عليهم في إقليم الدولة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية

                                                 
330 ) ، R+!6-+1998ا.( 

 
331 ) ، 26�1996.( 

 
332)  ،R�<0+1993ا.( 

50s@ أن .  ُ%�1\�م +³^!رة إ+U ا+0!;ت ا+R1 ; ُ%0!آ75A 2! ا+�6!ة و; %>��ن ا+�4!ب أو ; 5v!:? 271�ro� 21%ً!(01/. ا+�dت (y ا��6Xب إن 333

�d
R هCD ا+6�ا2v، و+Td هCD ا+-�ro!ت +5�V ا+-0!آ2 ا+�RA �5�Q ا+�و+� ا+R1 ار
h� !75A V�d` هCD ا+6�ا2v ه��r!s R اJو+�%� ��ro� RA و�0!آ-� ��

�9* (8%-�� (\� ه�g ا�&%ا$# ��+"��* إ�Y ��%ه� (y دا4ّA !-v!+� و; 
�0* ا+�4ا+� +>:0!%! �X�� *)زdد ا+رادة ا����`�* ا� وذ�V ���� ��م و

Zن، ا� -Kl�ُض �)� ا�%XK� أن y-�� �Kا� %Tا�-%ا(*،  (.ا���� *�:�)2010.( 
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  حتى لو لـم    أي تطبيق القوانين الجنائية الوطنية على جرائم ارتكبت في الخارج من قبل أشخاص أجانب             
   334. بالمصلحة الخاصة للدولةهممئتمس جرا

  
اص الدولي، أو ما يسمى بالوالية القضائية العالمية، هو مكافحة اإلفالت من العقاب إن الغاية من االختص"

لمرتكبي الجرائم الدولية التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان مثل التعذيب وبعض حاالت االختفاء 
عفو الدولية منظمة ال وقد اعتبرت 335."اإلنسانيةالقسري وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية والجرائم ضد 

 وان 336أن التعذيب هو من ضمن الجرائم التي تدخل في االختصاص الجنائي الدولي للمحاكم الوطنية،
  337. دولة سنّت قوانين حول هذه الوالية من بينها لبنان100هناك أكثر من 

  

لـة أجـرت   تؤكد منظمة العفو الدولية أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية هناك أكثر من اثنتي عشرة دو      
تحقيقات ومالحقات وقبضت على أشخاص متهمين بجرائم بغية تسليمهم إلى دول تسعى لمحاكمتهم وقامت      

استراليا والنمـسا   : بمحاكمات ألشخاص على أساس الوالية القضائية العالمية، وتشمل هذه الدول كالً من           
 341 وسويـسرا  340ل وإسـبانيا   وإسرائيل والمكسيك وهولندا والسنجا    339 وألمانيا 338وبلجيكا وكندا وفرنسا  

  343 . والواليات المتحدة األمريكية342"بريطانيا"والمملكة المتحدة 

                                                 
334)  ،�-r2008أ.(  

  ).2010ا+d�ا��، ( 335

336 "   T� �h�5 ا+4!+-125�5ه�!ك أآv!:�+ل ا+�;%� ا�r T5�ا�? V�� �<
��5* ا+�;%� ا+�:!�5v ا+2w4-+ �5-+!4 ا+6�ا2v ا+4!د%� .   Td-%ا+�1` ا+4-� (و
�?��
5h� ?>�! دو+5!) وا+�1` $5� ا+4-� وا+ R1+2 اvا+6�ا T= o:A ، )+61!ز اrات وا�v!�+�1!ف اuاTv!ه�(R+ن ا+�و��ا+�! S"�- 2vوا+6�ا ، l+ذ RA !- 

  ). w��2010-� ا+�B4 ا+�و+�5،  (". و$5�ه!ا�!دة ا+6-!=�5 وا+6�ا�m 2v ا���!��5 و"�ا2v ا+0�ب وا+S%D41 وا�=�ام دون �0!آ-�


��* هDا ا+-��أ هR +��!ن �ou Tل ا+-!دة 337 R1+�5 اT5 ا+�ول ا+4� T� )23 (��4+ن ا��!? Tت�!.  

6�ا2v ا+T� U1r S%D41 دون �[�وع ا�osح ا+�6%� +4!م  338 *<41% !� RA �5-+!4+�5 اv!:�+ر�� ا+�;%� ا!-- R���B+ن ا��ا+�! @-�%2009-2010 .

r RA S%D4!ل 
�ا"�هU<= 2 اJراRm ا !%!:? RA 27Q�1ر P�1]-+ا ��ro-+ ت =ّ�ة!��!�� RA V<u�
 �? �5���B+ن ا+-0!آ2 ا|A l+D+و T�5، و����B+

l+ذ:  
"�5+�% T� ولJا RA ،25� ��%�� RA ا+�6!%!ت �-d0� V-dr/ ز�-
2005 U<= ،gو�� دا �/� ���K�ا�� ر J��mا�

338
وُ%Dآ� tن ا+�s �? 2d0ر 0* هDا . 

�ء ا+-0!آ-� �4
p�A P��0 =�� ا+��ء RA ا+5�01*هDا ا+RA 2d0 $5!ب ا+-271 %ّ�ل tن ^�ط و"�دS6% C . ا+:!U<= p ا+�A T� 2$�ارC إ+U ��ر!1%�5!  .
27 أ�c!ء ا+5�01* وا+-0!آ-� P�1]-+ل ه�وب ا!r RA U1r �4 ا�"�اءات!1� Td-%و . DuJا �Aر !���= P+o�1ا� T= Tه� �? R���B+آ-! آ!ن ا+�:!ء ا

R�!1%ن ��ر��!? S"�- Cو+� دا P�� د!B1ي ا�D+ا �B4+!��5 ��!^�ة د=!وى " ^!رت إ+U أ�P وRA هDا ا+<�د، آ!�d0� V-� ا+��� ?� أ. ��B+0* +>-0!آ2 ا%
R��"أ �B= ن��ل و"�د ?!!r RA U1r R+1<!ص ا+�وu;ا S"�-

338
و?� "!ء ?�ار ا+-d0-� اJورو�5 +��0ق ا���!ن +H5آ� �! ?�ر
d0� P-� ا+��� . 

  ).w��2010-� ا+d�ا��، . (�338ر!1%�RهCD، وذ+l =���! رR<= P��ّ? !�4Q V:A و+� داC أ�!�B1�o+ !7!دة �T ?!��ن ا+�B4 ا+-
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339
    �/�ro� ا+4!م R=�-+ا �A��4!، آs �4 ا+�ول آ!ن R+وH�
��* ا+�;%� ا+�5v!�6 ا+�و+A �5!ن 
��5* ذ+U<= l آ�!ر � R1+5! ا�أ+-! RA   ع!A�/+وز%/� ا

   *��Jا Rd%��J�5�0/!          را(���/�ا
 V01A �? �5d%��Jت ا!�<��Hو+T= P15 أ=-!ل ا+S%D41 ا+R1 ار
71�d! ا+��ات اRA �5d%��J ا+4�اق �60 أن ا+� S�� 
                 �5:/� */<41% !/-5A */5�0
l+D، وآ/l+D رA/� ا+-/�=R ا+4/!م ه�/!ك إ"/�اء     y�a) e�a8 ���1aا� ��$%aا�  l+D/ا   وآ *a�/Qا��ا %a�ون   وز%aزوآ� ���K�a-4وز�

>/�ان +7/! وزن �R/�!5 �2/7             .  ا+-271 !ر
d!ب 
S%D4   ا���8 ف T/� T5�Q�4 ا+-/�ا ��ro� ��= �5-+!4+�5 اv!:�+7� ��ى ه[!^� ا+�;%� اw% ��Jا اDوه .
  ).w��2010-� ا+d�ا��، (
  

340
            R+ا�/r D/�� V/<uأد R/1+ا+/�ول ا T/� !5�!�14� ا��
4/� ا+6/�ا2v ا+�و+R/A !/�!=         �/5 د�/�1ره! ا1u/<!ص ا+-25     !/0 R/�d
�� �/�ro- !/75A �/5�Q�+آ2 ا

 ��ro-+ن ا���4%` ?!
 `�? !d56< !7<10
 V�!آ R1+ا �+g�-+5! ا�ا��! V<1rا b50[d` وا�,،  l+�5 ا+4!+-�5، وذv!:�+ل �-!ر�� ا+�;%� اou T� S%D41+!آ
U<= P أرا1B+ Td% 2+ !75m�ة T/� �/<%�Q ا+/m !Q�/^ T�g/�ور%!      b5r T� !75A ا+-�و�� RA �-!ر�� ا;1u<!ص ا+b5r ،R-+!4 أن r:�ر ا+      P�1]- ==

��5 ا+-6�م أو ا+:�50 و=/d� T/!ن إ?!�/� ��
R/�d "�%-/� ا+R/A T/d+ ،S%D/41 ا+o%�/41ت ا;U/<= C�/5u ?�ا�7�5/!              == �" T= �w�+ا �z+-�!^�ة ا+�=�ى 
!Q�^ Cو"�د @�sأ .–*!�  -ا+-�", ا+

  
RA �5�!��;ى ا+-0!آ2 ا�rإ V:? 2005 ا+4!م T6�+! )640 ( R�51�"رJا T1!d+ا U<= !�!= ~�
�رRA PQ =->5!ت ا+S%D41 أدو��  `�/� S�� l+وذ 
 هDا و?� . (y أ�%ز ا���ا�y� y�X (��أ ا� 4�* ا��m6$�* ا�Y/� *����X ا���c* ا��و��*��KX% ا��6"� ���K%از ��ر| نو"�ا2v أu�ى �m ا���!��5، آ-! 

!ر
d!ب "�%-� 2010 =!م 1A@ ا+��5 $!ر�cن �5�z-+ت ا!�<��4 " إ!دة "-!=�5" 
g� T= !�5�0ا=2 +�1رط ا+ �^!�5 آ-! �z+ا+<0�اء ا RA
وأ5u�ا 1A@ ا+�:!ء ا;��!�R أ%:! . ا�"�اءات RA أ=-!ل 
S%D4 آ!�V ?� ُار
RA V�d $�ا�1!�!�� و$5�ه! �T "�اr 2v�ب ار
71�d! إ��اg$ RA `5vة

م ا+�!Rm ا;��!�A R��!��و ا��رو RA29 �%!�% 2009  و .712009!آ!ت ا+\�5�ة ا+R1 ار
RA V�d ا+4�اق d� �m!ن �\25 أ^�ف RA =!م 
RA !�5�0 ا;�
�أ 
�5�0!ت �m وز%� ا+�A!ع R<5vا���ا �5vا+45!زر ور T T5�!5�� وأر�4 اJرآ!ن 
�+!r ح ا+�6 دانo� �v!?4>�ن و% P5^�� T%�u� 27!d
 ;ر

2vا�" �m �5�!���S ا+z!رة ا+�6%� ا+R1 ^�71! ا�� `5vة إ��اg$ ع!�? RA لg�� U<= ت�Bح ^0!دة و وأ�os س ه�!-r آ��r RA �v!? `1�� T= 14 
 T� 27-w4� !5�ل��!BQJ�0 ا�5�5! 150 و"�ح ��<A  -*!�  - ا+-�", ا+

  
341
��ا RA اJ=�ام    %�� V�ّ-m2007 7�5/! ��/�أ �-!ر�/� ا+�;%/�     2009 و��5 ا+4!+-5/�    ?�اv!:/�+ا�/�،   (ا�d+ا �/-w��2010( ،     ة �0/!و;ت�/= V/-
و?/� 

    ��ro� RA 7! ا+�6!ح�� S%D41+ا �-%�" R�d
%ة `/��0� ?:!�ro-+ �5v!ت �� �)���0/` g% ا+-271 !ر
d/!ب "�%-/�   ا� ز�% ا�&iا$%ي ا�����) أ�  
  ��A ،S%D41+ا �rJ! %�م ا�5!، $5� ا+5��d0/� ا+R/1 %�"/� ���ه/! i/5�6 ?/� أّآ/�        Trial" �0 ا�oAت �T ا+�4!ب�w�� T= "A!d-� 2009 أآ�1� �s18ر 

  o4A"   ى�d^ أن"S%D4
 "          *�ات �/!!/\� p!/m�5، و�/��B+ز ا�/+�
 �/�%�- 25/�% R/�!5� q/"; وه� ،l+!-+ر =�� ا��أ P�Qا�� R�!�<�?� أود=�m !7 ا+
!+Ë56 ا+g6اv�ي.  

  
��%� أ�7/!        /%���Hو+T/= P15                 ?/� "أVA!m هCD ا+-�w-� ا+/� T/� 2=g/% !/-+ ،رغ�/�%�A �1ن�!/d/[�dى ?/:!m �5v/� ا+/�>�!�R إ+/R/m!? U ا+5�01/*  V��/�
 


4ّ�ض +7! ا+-�=� أ��ر =�� ا+-!+l %�م           S%D4

@   "2005 %���5 �29-!ر�!ت !/A R/A S%D41+ا U+وإ �%��
4ّ�ض إ+U ا�71!آ!ت " P�5� أuJا اD2 ه=g%و ،
0:�ر وإ^�اف أ� "�ة    �%2005+�5   ،   gآ�� RA ،R�!�<�
���ف" ا+!^" P�t�d!ن +>S%D41، وا;=�1!ل ا+41/ّ�RB اJه/R� ،"   2ء ا+<V5، وا+Dي %[71� 

�vاg6+ا RA) ." ،ا��  ).��2009?, أ�u!ر ��%
  

342
��T5 أ ا+Dي آ!ن �!* ?!�v ?�!ع $gة ا�J��m ا+`%ا$�/� دورون أ�� غ   <B       R/A ،ا+0/�ب T/ز� R/A T55��/-+ا �/%!-r �B+!\- 27
�/�1-��    / %>/�ل أ 11

�P ا+�/!v�ة          2005/B� U/<= `5vإ��ا U+و=!د إ ،P5<= ���+ة ، +2 %21 ا�v!�+ا T1� U<= الg% ; و وآ!ن�h5ر ه!�� RA �5�!�%��+ا �Q�]+ا P5<= V4-1"ا ،  .
  ).w��2010-� ا+�B4 ا+�و+�5، (

  R1+ا+�=!وى أ�!م �0!آ-7! وا l%�01 275<h-�5 +>:0!%! و��51@ ا+1[�%4!ت ا+��%�!
    2vا�/" R/A 2/7 P�1]-+ا i5?�
 R�!�%� Rm!? يJ !7+ou T� Td-% 
4/� ا�"/�اءات                    !1-+ */r; V/?و R/A T/d+ �/�<�� R/7A l/+ذ U/<= ا+4/!م R=�-+ا ��A�5، أ�! ��اA!ل و"�د أد+� آ!r RA S%D41+!آ .     �/<h�Jا T/� �/%�4+ا l/+!ه�


R�d "�%-� ا+S%D41 أ�!م ا+    �� ��ro� 6!=� إ"�اءات� U<= 5�ةhd+ا  U/+إ ���
-0!آ2 ا+��%�!��5 ��7! إ+z!ء �T� �=�-6 ا+:�!ط ا���اT55<5v ز%!ر
27 ا+-�
     �%!�% RA ا+-�01ة �d<--+م  / ا!= R�!h+ن ا��ا 2010آ!Dا$#        ، ور$2 آ` ه%a&ا� �a�-8%) OX�a� *a���fا� %� aK� �(8�X�%la8 ���aXK� ����0�%� ى�� eه��ك 8 

  ).d+2010�ا��، ��w-� ا. (ا��و��* ا`m� *��&K~ ط إ`%ا$�/�*
  
7! "�اr 2v�ب ouل ا+�4وان اg$ U<= �5uJة، آ�+5` ����ل أ�!م "!d
!ر `5vي %271 إ��اD+2 ا+-�01ة وا�Jا T� �1ن ا+ُ-<�ق��+�$ �%��
ُا=�1� 

RA P ا+-->!�% . �d�Rآ-! %-Td أن 
[dّ` ا+�1!ر%� ا+���5 ا+<!درة إr �c!;ت ا+S%D41 آ�+5` آ!RA أ�!م ا+�:!ء ا+��. ا+-0!آ2 ا+��%�!��5 P�1]-+وإّن و"�د ا
Rm!�<+ C�%��
!+��� =>P5 أو �5v!:? P1�ro! وهDا ا�J� %�4د  Rv!:? �وري ;�1<�ار أ��m �75! ه� أ�A Cو"�د ,?�
 ا+-<�ر - ". ا+-�01ة أو 

*!�  .ا+
  

343
  l+ل ذ!h6* ر$�� وزراء ا�1 (�ل ا������cd) *�m9�-�%)أ �  :+R وهU<= R ا+��0 ا+1!، �

"V5� وزراء                    ا�61!/vر �/m ،�/5d%��J�5 ا��� s/��!+�5ن، U/<= `/s!r 27:/4 ا+�6//-u !/7�!?�5 أv!:/? ع +/�=�ى!/-"�! ا+-d0-� ا�5d%��J ا+4ُـ>5! 
              !�
S%D/41<+ 27//m�ّ4 وا�71!آ/!ت أu//�ى +�0/�ق ا��/ �/-71 ،�/5d%��J5�"5�5/! اA �//%;و R/A !/5+!r Ë5//4% يD/+1� ا�-/� U//<= �/-0� *�/�Jا+/<��!ل ا R//A ن

P
  . ا+<��!ل =>U أْ%ـ�ي "��د و��Hو+T5 آ!��ا 
V0 ?5!د
 U-�% Rd%�ن أ���!? U+ن ا+ّ�=�ى، ا��1!دا إo��، ا+Dي %�ÓAـ� r<!�� "?!��ن ا+0<!�� ا+�5!د%� اJ"���5"وآ!ن ?!ض �Aرا+dَr �? !5�5"�5A RA Rـ2 

-d0� V-dr 2c ،�%5!د�
7! ا+!��H�5 و���"Jا+�ول ا R-0
 �5�!��<� ا;���1!ف �Aْـ� ?�ار ا+�!Rm ا+�Bرا+R وأ%¶ـ�ت ا+-d0-� ا+4>5! ا�5d%��J ?�ار د
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 بعنوان مبدأ وممارسة الوالية م تقريرا2010ً-4-8بتاريخ  344المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانصدر أ
 كون منلمايركز التقرير  وذلك في إطار شرح الممارسة العملية لهذا المبدأ، حيثالقضائية الدولية، 

يقضي الذي قانوني المبدأ ال صفحة على تاريخ ونظرية وممارسة الوالية القضائية الدولية، وهي )184(
 – وبالتالي، تمنح المحاكم الوطنية  .بأن الجرائم الدولية ذات خطورة تؤثر على المجتمع الدولي بأسره

حقيق مع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم  والية قضائية، بحيث يمكنها فتح ت–هنا التي تمثل المجتمع الدولي 
  345 .دولية ومالحقتهم ومحاكمتهم

  
 فـي ردع    يكون فعاالً يمكن القول أن اللجوء لمبدأ الوالية القضائية الدولية لمالحقة مرتكبي هذه الجريمة             

  أهم  عنها، وهي تعتبر من     يسكتون  بها أو  ونأمريأو  يشاركون فيها   الذين يقومون بارتكابها أو     األشخاص  
قدرة أو عدم  الخارجي في حال عدم الصعيد الوطنيالوسائل في مالحقة مرتكبي هذه الجريمة على وأنجع 

، وأنه أصبح هنالك إمكانية مالحقة مرتكبي هذه الجريمـة          رغبة الدولة قي مقاضاة هؤالء المجرمين لديها      
  .على المستوى الخارجي

  
مارسها بعض الدول ذات الوزن السياسي والمـالي        على الرغم من الضغوطات السياسية والمالية التي ت       و

الكبير على الدول التي تطبق هذا المبدأ إللغاء قوانينها هذه أو تعديلها، فإن إرادة الشعوب التي انتخبت تلك 
جل االستمرار في تطبيق هذا المبدأ لحماية حقوق        أالحكومات تؤثر في االتجاه المغاير للدول الكبرى من         

 قد يكون لها القول الفصل وتؤثر        وزيادة عدد الشكاوى   ضغوط المالية والسياسية المذكورة   اإلنسان، لكن ال  

                                                                                                                                                             
��A ?�ار  ،�5d%��Jا+4>5! ا �-d0-+ع أ=:!ء ا!-"|�d0-� ا;���1!ف، و?:Rm!? U ا+-d0-� ا+4>5! ا�5d%��J "�ن �ل �RA g�B51 ا+0ُـ2d ا+<!در 

1ُـ27 ا+S%D41 وا�71!آ!ت ��rق ا���!ن، ا��1!دا إ+U أن ا+�!Rm ا+�Bرا+R وا+�-!ح +>-�اT5�Q ا+<��!+55 *��Jا R+!��>+ا+�زراء ا �5vة ر!m!ـ�-ُ T

7! ا+�5!د%� �T ا+-��ro ا+�:!RA �5v ا+�;%!ت ا+-�01ة، و+ÓA�% ; P�dـ� !>r�� dّ0<+ـ!م "!��H�5 و���"Jا+�ول ا R-0% ،�5��"J5!د%� ا�?!��ن ا+0<!�� ا+

 RA T5+وH�1ُـ27 ا+S%D41 وا�71!ك ��rق ا���!نوا+- �5d%��Jرا+�5 ا�B+27 أ�!م ا+-0!آ2 ا
!m!�� ل!r)." ،Rm!�2010.(  
  

344
� ��م  � iا��و��*�2002�أ ه�ا ا��%آ *�$�m6* ا��أ ا� 4��) Yء إ� &/��� ، .T50+ا l+ذ D�6ل، و��K�4آ%ات ا�) y) 8# إ��ار ��د ، gو?!م ا+-�آ

��R�5 +��0ق ا���!ن <B+ا–Pv!41!ون �, ^�آ+!� � ي �� إ`�����  )�fا�� �K-)ة و�fKا���/-* ا�� ���!ء  – (\� (�`�* ه�-��ن أ�� روز �/��f(�ة �
T5�g1<-+ا T5�!0-+ا T� �5+دو �d�^ .�5+�5 ا+�وv!:�+5@ �-!ر�� ا+�;%� اm�
ا=�1� ا+-�آg و?�  .و%�41�ض هDا ا+�1�%� T� !ً:4 هCD ا+\��ة �T أ"` 

�5��<B+ا��ا+0<! �
��%��r Cل ا+�;%� ا+�:!�5v ا+�و+�5 أن ا+�;%� ا+�:!�5v ا+�و+�5 أ%:! و�5>� أ�!�RA �5 �0!ر RA R.  اد�A3+ ��!>0+ا V0�� !-+!Qو
+-�5���1 +��0ق  ا–ا+[��d اJورو�5 (  .2 ��5اs>�ن ا�71!ك ا+�!��ن ا+�و+R، و��11اs` �4!�!ة ا+-��T� T55 ا+�4ا?S ا+-�و=� ا+-14!دةA|�7وا+�ول، 
  ).2010ا���!ن، 

  
345

 T55+وا+�و T55<0-+ا+\��اء ا T5 T�5 و��5v�+ا+[\<5!ت ا T5 T� ه� ،R�ا+<�را R"را R�!0-+ن، ا!���R�5 +��0ق ا��<B+ا gا+-�آ �%�� 
 `%� و%�14� ا+->U�1 ا+Dي %6-, ��اT= T54A  .2010ا+-�=�%T +>-[!رآ� RA ا+->U�1 ا+�و+R ا+Dي B%�% RA ��4%!ن RA أر�5�5! T5 ا+�!دس وا+T� T�!h أ

 T� ن!�RA �%�:4 ا+�Bرا+�5 ا+�و+�5 +��0ق ا���!ن، و?:!ة ��r155ق ا�� ,1-1
RA ا+-d0-� اJورو�5 +��0ق ا���!ن،  ��T� �-w أر"!ء ا+2+!4 
�oم، ه� A �s�A�%�ة<+ `��R�5 +��0ق ا���!ن RA �6!ل وا+-�=R ا+4!م +>-d0-� ا+�5v!�6 ا+�و+�5، وgv!" U<= T%gv!rة ��<B+ا g4�ض =-` ا+-�آ+ 

* -  +D�� �5 ���ات �Q%>�ا+�;%� ا+�:!�5v ا+�و!�  . ا+-�", ا+
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 عندما تراجعت عن التوسع في مالحقة مرتكبي جـرائم الحـرب             على تطبيقه مثلما حدث في بلجيكا      اًسلب
   346.والجرائم ضد اإلنسانية

  
الدولية مفيد في مواجهة تلك الـضغوط        حماية حقوق اإلنسان الوطنية واإلقليمية و      آلياتن تكاتف   إلذلك ف 

 وتركيزه نحو الرأي العام في الدول ذات الوزن الـسياسي والمـالي     ذلك إذا ما تم إجادة استخدام       وتحديداً
  . أيضاًالمذكورة

  
  : صالحيات النيابة العامة العسكرية والقضاء العسكري:فقرة ثانية

  
فـي نطـاق القـضايا ذات الـشأن         كرية  العـس حصر المشرع الفلسطيني اختصاص ووالية المحـاكم        

 348م1979تطبق السلطة الوطنية الفلسطينية قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعـام           حيث  347.العسكري
 فيمـا يتعلـق     349من بين قوانين العقوبات العسكرية واالنضباطية األخرى السارية المفعول حتـى اآلن           

لعسكرية في نظر بعض القضايا التي قد ال تكون نظرا لتوسع المحاكم ا  و350،بالقضايا ذات الشأن العسكري   
وحـدث  351تلك القـضايا،   حول صالحيات المحاكم العسكرية في نظر        خالف ذات شأن عسكري فقد نشأ    

                                                 
346

 ّ�s        م!= RA !d56< RA ن 1993ت ا+��+-!ن��!? U<= " R-+!4+1<!ص اu;ي " اD+ر ا!]%P5+! إ�5!rن أ��!�>d56/!، و?/� =�/�ت     ا�!دة  R/A �5=!-6+ا 
�5!ت  ا�J!س>U هDا   =�ت �0!آ-!ت =  �" T� ص!\^J  أ�!م ا+�:!ء V4Aر R1+وى ا!d]+و�, ز%!دة =�د ا ،�B<1\�     �/m وى!d/^ !/7و�� Rd56<�+ا ====

 ===T5+وH�� T55<5vإ��ا   T55�5��<Aو T55d%�وأ� T5�Qو��ا T5%��روا Vz+ا+4/!م   أ R/A R-+!4+1<!ص اu;ن ا��!? !d56<�/!��ن   2003  P1+��1/م وا� �/u� 
u;75�4! ا%d56<>d56!15<!ص r RA!ل آ�ن ا+-271  RA 5(. ! أو ��"�دd%و R�1�وd+;2010. �%!�5ا+-�?, ا.(  

��R�5 ا+-�4ل) 101(�!دة  347<B+ا R�!�Jن ا��ا+�! T�.  
  

348          N%1/!ر��R�5 ا+�اA�= ��!% `r!ت <B+ا �5v�+ر ا�sز   11 ا�/-
/!ت ا+h/�ري   /!ن %/21 ا+4-/` �/!��ن ا+�4    ) 5( ?/�ارا 
/[�%54! %0-/` ا+/�?2     م1979 �
�5�5��<B+ا+01�%� ا �-w�-+ ري�h+�5 اvاg6+ل ا+-0!آ-!ت ا�sن أ���5�5 و?!��<B+ا+01�%� ا �-w�-+) . ،ون�u2 و�+!�5�1995.(  

  
349  T5�ا+��ا CDه T�:  

•  ���+ �Q�]<+ �5Q!�:�;ت ا!  .م1963?!��ن ا+��4
 .م1952+��� ) 43(?!��ن ا+��4!ت ا+4�d�ي اJرد�R ر?2  •

�� �! S//v��S//5 ا+-T5�!//0 ا+�R//A T55�!//w ور^//� =-//` =�//�ت g//$ R//Aة 1//!ر%N       ا�//41�ض ا+- 350//5� ��o//� R�!//07/4/2010  ري +4//!م�//h+ن ا��م ا+�//!
1979،            `/�? �5�5��/<B+رة ا�/h+7/! ا �/-
 R/1+4!+�6 ا+-[!آ` ا-+ Pt�P ?!��ن 
2 ا+4-`  !ً0m�� ،R4%�]1+ا �وه� ?!��ن ا�T� ��� �5$ Rv!�h1 ?�` ا+-6>

 ��<��T5%�d واg/7"Jة ا5��J/�                   ?�وم ا+/4+! [1/uوا P/���5�5 ا�/1-� ا+4-/` /<B+ا ��<�T5 أ"g7ة ا+�hرة، و+Td و�4 =�دة ا+/ �?o4+25 اw�1 U�4% وآ!ن 
P5�� ا=1�اض ��!� ا+-U<= T5�!0 هDا ا+�!��ن و=>U ا+�1اu` وا+�1!زع ا+Dي. b5r أ�[�V ا+-0!آ2 ا+4�d�%� وا+�:!ء ا+4�d�ي ا+-41>* � T5 RA 21% و

5��، (. ا;s!>1u!ت �! T5 ا+-0!آ2 ا+4�d�%� وا+-���5�2010 .( 
 

م  �4/�ان  7-4-2010:  -��ه/! g/$ R/Aة 1/!ر%N    " د%�ان ا+-w!+2 "أوUs ا+-�c�01ن وا+-�1اu>�ن ouل ور^� �w-71! ا+��57 ا+-��1>� +��0ق ا���!ن          351
"    �%�d�/:�ورة ا+�?/i ا+B/�ر     " =�ض ا+-��U<= T55 ا+-0!آ2 ا+4               U/<= 27/m�= U/<= `/-4+ي، وا�d�ي +4/�ض ا+-T%g/610 ا+-/��U/<= T55 ا+�/:!ء ا+4/

           T%g/610-<+ i/5?�1+ا �/%�-

7! ا+�!����5 =�� ا+��� وا+i/5?�1 و!5+���� `-01ا+�:!ء ا+4!دي Sr!s ا;1u<!ص ا5sJ`، وm�ورة ?5!م ا+�5!� ا+4!�� 
* (.آ-� ا+4!د+�، وا?1<!ر ا+��ا�T5 ا+4�RA �%�d ا+[tن ا+4�d�ي+�ى اg7"Jة ا�5��J، وذ+l إ=-!ً; +2741-1 :-!�!ت ا+-0!!�  ).ا+-�", ا+
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م قـرر جهـاز     2011 ومع بداية العام     352تداخل وتنازع في االختصاص بين النيابة العادية والعسكرية،       
وفـي  353وقف عن عرض المدنيين على القضاء العسكري،      المخابرات الفلسطينية وجهاز االمن الوقائي الت     

مشروع المبادئ بشأن إقامة العدل عن طريـق المحـاكم          من  ) 5(به المبدأ رقم    جاء  هذا األمر تأييداً لما     
  .المحاكم في محاكمة المدنيينهذه عدم اختصاص ب 354العسكرية

  
فقد أخذ بعض األشـخاص     ) ريالقضايا ذات الشأن العسك   (لكن الخالف الجوهري يقوم حول تفسير معنى        

 وذلك بأن أي جريمة يرتكبها العـسكري أو         – منهم معظم ممثلي القضاء العسكري       –بالمعيار الشخصي   
ترتكب ضده سواء تتعلق بالشأن العسكري أم ال هي جريمة عسكرية طالما أن أحد أطرافها عسكري، فيما 

الموضوعي بمعنى أن ينظر إلـى موضـوع    إلى األخذ بالمعيار - وهو ما يؤيده الباحث  -ذهب آخرون   
القضية هل هي عسكرية بحته كالجرائم التي تحدث داخل الثكنات ويقوم بها العسكريون أو من هـم فـي          

 والطرف اآلخر  أما القضايا التي يكون احد أطرافها عسكريا355ًحكمهم فإنها تكون ضمن الشأن العسكري،
  356.ة وليست العسكرية فاألجدر أن تنظر فيها المحاكم العاديمدنياً

  
كما نشأ خالف آخر حول اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا التعذيب، وقد ظهر ذلك جلياً في قضية 

 في  - بحسب شهادة الوفاة الصادرة من الطب الشرعي       –الذي توفي نتيجة التعذيب     ) هيثم عمرو (المرحوم  
 لجنة تحقيق بطلـب مـن المـستوى         م، حيث تم تشكيل   2009مركز مخابرات الخليل بفلسطين في العام       

السياسي الفلسطيني إلى النيابة العامة المدنية وبعد ان أجرت األخيرة تحقيقاتها أحالت الملف إلى القضاء               

                                                 
352                  *Q!/�� R/A �%�d�
�/!زع ا1u/<!ص /T5 ا+�5!/� ا+-��5/� وا+�5!/� ا+4/ U/+أدى إ �%�d�
��ل ا+-0!��5  �%� =-�ان إن =�م و�mح ا+6�ا2v ا+-���5 وا+4/ 

��Td-1% 2+ b5r �5�5 ا+��و
�آ�ل ا+-�?,<B+ا ��<�1!ر%N ا+ !-7�5 27/6/2006�<d]-+ا CDه `r T� �2009%� =-�ان، . ( م.(  
 

353
  ).2010وآ!+� �4! ا;�u!ر%�، ( 

 
354


��%� ���م �T ا+-��ر ا+\!ص +>��6 ا+g%g41+ �5=�B و��r �%!-rق ا���!ن ا+��5 ا%-!��%` د%�d        "!ءت هCD ا+-�!دئ ا+4[�ون     T-m  . ��6+ ا=1-�ت
� RA 10 �15/2005�ار ا���!ن دون 
<�%V ا+��rق ���[�وع ا+-�!دئ ا+-�0ث إ+��r ��6+ Uق ا���!ن " وا+Dي ?�رت P5A أن 
50` 2005 �ب أ$


7! ا+>��6 ا+o/u �/5=�Bل ه/CD ا+/�ورة           �!+41>�5!ت ا+R1 أ !=�B]� P5A �w�
 Rة  ". (آ�/�B+�0،        ) . (4ا<�/� ا+�%-��اU/<= �/5Q ا+�/�ات ا+-/!?�<+ i/5�" g/آ��
  ).م2010 ا+�4ل =Q T�%* ا+-0!آ2 ا+4�d�%�، إ?!���[�وع ��!دئ [tن 

 

7�d! أA�ادا =�d�%�ن، و%6/�ز +>-0/!آ2              355�% R1+ا V0�+ي ا�d� ان ا1u<!ص ا+-0!آ2 ا+4�S6% �%�d أن %�dن ��<�را =>U ا+6�ا2v ذات ا+�!, ا+4

     2dr RA 2ه !s!\^0!آ2 أ

r `>1<�ا �اAJ�ادا+4�d�%� أن  2v27 "�ا!d
�/T �/[�وع   ) 8ا+-�/�أ ر?/271B5j) .   2 ذات ا+<�B ا+4�d�%� ا+4�T5%�d ;ر
�%�d�  .ا+-�!دئ [tن إ?!�� ا+�4ل =Q T�%* ا+-0!آ2 ا+4

 
356

2 =�ض هCD ا�راء �o/u Tل ور^/!ت ا+4-/` ا+-41>�/� At/:` ا+--!ر�/!ت ا+-4�1/� وا+-���/� R/A ا+�/:!ء ا+4/�d�ي ا+R/1 =�/�ت R/A ��%�/� رام ا²                   

��RA T5 اJ=�ام    <B/� ا+�%-��اU/<= �/5Q ا+�/�ات ا+-/�>�0، وا+R/1           2009  و 2008!?�<+ i/5�" g/�5�5 و��آ��/<B+5/� ا<u75! وزارة ا+�ا<= VA�^أ R1+م وا
!75A ره! وا+-[!رآ��:r br!�<+ U��
.  
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 حيث تولّى قضاة عسكريون مقاضاة المتهمـين والحكـم    357 - كون أن المتهمين عسكريون      -العسكري  
العـسكرية لعـدم    جريمة في فلسطين أمـام المحـاكم        وهنا يظهر ضعف نظام المالحقة لهذه ال      . ببراءتهم

 وذلك على نحو يخالف التطورات التـي لحقـت          358، والفتقادها الى ضمانات المحاكمة العادلة     استقالليتها
مشروع المبادئ بشأن إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية لعام          ول 359بالقوانين الجنائية لبعض الدول   

2005.360  
  

 أمام بعض المحاكم العسكرية في بلدان مختلفة كما هو الحال في منـاطق الـسلطة      إن اإلجراءات المتبعة  
الوطنية الفلسطينية تنتهك ابسط قواعد مبادئ المحاكمة العادلة، ويمكن معرفة ذلك ببـساطة مـن خـالل           

   361.مقارنة تلك اإلجراءات كإجراءات التوقيف وغيره مع قوانين اإلجراءات الجزائية غير العسكرية

                                                 
  ).244ص .2009، ا+�1�%� ا+���ي ا+\!�� =[�، "د%�ان ا+-w!+2"ا+��57 ا+-��1>� +��0ق ا���!ن ( 357

 

358�d�
7! ا+ohث %�م  =��ت ا+-d0-� ا+4!�-�%�� ا+\>5` "> �5�5��<B+ات ا�%� ا+-\1<� -0!آ-� ا+-RA T5-71 ?:�5 وA!ة ه2h5 =-�و T6� RA ا+-\!
2010
-�ز، / %�+gr20�5%�ان، / %��28�5أ%!ر، / �!31�% RA ،�5�!h+وا U+وJ1!ن ا� و+2 %21 ا+��� =>U ا+:�!ط ا+-r b5r ،T5-71:� واrٌ� ��27 ا+6>

-" �:r T5r5�ةuJا �� . 5, ا+-T5-71 ا+\-�� ا+6>

�� ا+-d0-� %�م <" �:r يD+ا UA�1-+2 ا= T
2 إoغ اA�اد - ا+6>�� ا5uJ�ة - 
-�ز/ %�+20�5و?!ل ا R1+�5ة اr�+ا �� �T أoc `sث ">�!ت إ�7! ا+6>
 ،T5-71-+أ�-!ء ا U<= Rm!�+دى ا!� !���= P�أ Ë
7!، و?!ل +-�w-� هT��5 را1%� وو �<v!4+��5!"ا T5�+!" 27 !��"�A" ،�-ا+-0!آ U<= T5"�B1-+ا ,� ،

g60+ا RA � .و+5

      ��tن ا+�!Sv ا+4�d�ي ا��61ب ا+-T55-71 ا+\- l+D6-`30+-�ة "و?!ل آ-+!, " د?��5 !
�b5r ،" ,�1 أ�d� "-2745 ا+-�Hو+T= �5 وA!ة =-�و، و % 2+
�5� آi5 ا��1!ع ه2h5 ا+<�4د إ+U ا+�!* ا+ B

��v/� "-5/, ا+-T5/-71   "4>�ي وأن %��p وUA�1%أ%ً! ��27  Rm!�+ا T<=5�ة، أ>? �r�4 ا�1�ا��w-/�   (.؟ و

 ،Ë
  ).2011هT��5 را%� وو
 

359
م tي r!ل �T ا�rJال ا=�1/!ر "/�ا2v ا+S%D/41 وا�/!دة وا;B1u/!ء      1999+��� ) 522(ا+�!��ن ا+Rv!�6 ا+4�d�ي RA آ�+���5! ر?2 ) 3(+2 
g6 ا+-!دة    


7/! ا+/�اردة R/A ا;
B!?5/!ت وا+-4!ه/�ات ا+�و+5/� ا+R/1 و?V/4 =>75/! آ�+���5/!                 ا+���ي �T ا+  !B%�41 l/+وذ �/��\+! �/��
/�    . (6�ا2v ا+-�!?�<+ i/5�" g/آ��
 ،�0<�  ).م2010ا+1[�%4!ت ا+-41>�� !+�:!ء ا+4�d�ي "-�7ر%� آ�+���5!، ا+�%-��اU<= �5Q ا+��ات ا+-

 
360
/|"�اء 
�5�0/!ت R/A ا;�71!آ/!ت ا+6/�5-� +�0/�ق             %��RA Rz "-5, ا+w�وف أن %0` ا1u<!ص     */<5-/! 41%A �%�d�ا+-0!آ2 ا+4!د%/� �0/` ا+-0/!آ2 ا+4/


R/�d ه/CD ا+6/�ا2v و�0/!آ-271              �� �/�roو� S%D41+ي وا���/[�وع  �/T   )  9ا+-�/�أ ر?/2   . (ا���!ن �r `h!;ت ا�=�ام u!رج ��!ق ا+�:!ء وا;B1u!ء ا+�
*%�Q T= ن إ?!�� ا+�4لt]  .2005 ا+-0!آ2 ا+4�d�%� +4!م ا+-�!دئ 

 
���5�5 +4/!م           361/<B+ا+01�%/� ا �/-w�-+ ري�/h+�5 اvاg6+ن ا�"�اءات ا��!? g56% 1979   دة!/-<+ !/�Aا+/[\]       ) 88(م و i/5?�
��/R=�/-<+ P ا+4/!م ا+4/�d�ي 

�P +1<` إ+U 15ا+-271 B� P�� �%�-1<+ �<!? !��% 45|
�?J PB5آT� �h ذ+l إ;  �%�-
5� ه��5 ا+�:!ء ا+4�d�ي أ�! RA  ا+6�ا2v  %��! و; %�6ز vر T� ذن
�5v!:�+ا+��57 ا �5vر ��Aا�-  .ا+-\ّ>� T�t ا+�hرة �65Aز +>�!Sv ا+4!م 
�?�coc PB5 أ^7� وإذا +P1�% 2 ا+5�01* "!ز 
-�%� ا+�coc i5?�1 أ^7� أu�ى 

  
��a9 ن  T� �%�01 =/�م 
/�m �5A/-!�!ت ا;�/�61اب وا+-0!آ-/� ا+4!د+/� �6/� أن        وRA ��ى �[!P +-! "!ء RA ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ا+�hري +-�w-� ا+         

� ا�����iي ��Xم     /Qا��ا y)Rة            1960ا�/� b/5r T/� �/B<1\-+ر ا!/�?Jا R/A �/�!4+ا �/?� آ!ن أ^� 
6!وزا +l<1 ا+:-!�!ت �61!وزا ا+<5ro!ت ا+-0/�دة +>�5!
�Q�]<+ g56% ن��ا+�! l+أن ذ b5r ،i5?�1+ا:  

  
"   ،���

�7%/�ًا +T/�3 ا+-/!+g5ي أو ا+\/��!ت ا�J!�/�5 أو ا+50/!ة                    أن  `d]/% أن P�t/^ T/� `/4Bo د+5` أو �Dآ�ة ا=�1/!ل، =>/U أي ^/\] 
�14/� أ�/P ?/!م 

              P/ ?�/`   %��/ً! +z!%/!ت ا�/�61اT/� 27    60و%-T/d ا61r/!ز ا+-T5/<�14 +-/�ة 
/<` إ+/U       . ا;?1<!د%�، أو آ!ن =>U و^l ا+�5!م l+D ا+4B`، أو %10-/` أن %�/�م 
�Q�]+ن          . ا�/m�41%و �/<%�Q 1�اتB+ ا;��61اب U+ا?, ��%�، %\:, ا+-�14>�ن إ�� RAو R"ا+4!+2 ا+\!ر T= لg4-وouل هCD ا+1B�ة، وأ�c!ء ا;=�1!ل 
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  :أجهزة المالحقة المساندة واختصاصاتها: ب ثانٍمطل

  
 الرقابة المختلفة على أعمال السلطة التنفيذية لتقديم أجهزة أو ذويهم إلى بعض ضحايا جريمة التعذيبيلجأ 

 االقتصاص من المتهمين بارتكاب التعذيب، ويكون هذا اللجوء ألسباب مختلفة منهـا عـدم    الشكاوى بغية 
أجهـزة الرقابـة    بسبب الخوف لديهم من تقديم الشكاوى مباشرة إلـى           الرئيسية أو    فعالية أجهزة الرقابة  

  . غير ذلكأو  362الرئيسية،
  

قوى وأجهزة األمن والشرطة أو الرقابة       الوزارات و   الرقابية وحدات الرقابة الداخلية في     األجهزةمن هذه   
والتي من أهمها منظمات حقـوق       ة والمؤسسات الحقوقي  ،)البرلمان(الخارجية الممثلة بالمجلس التشريعي     
) أول فرع( بداية   سيتم التعرف بداية على أجهزة الرقابة المساندة      . اإلنسان الوطنية شبه أو غير الحكومية     

  ).فرع ثانٍ(ثم دراسة اختصاصاتها 
  
  
  

                                                                                                                                                             
-�"/S ا+-/!دة        60و�4 . +\�� ا+S%D41 وإ�!ءة ا+-4!�>�    T51�/� �5 أن %/<�ر أ�/� ا=�1/!ل +-/�ة<u8( %��ً! %�6ز +�ز%� ا+�ا (  ��!/? T/�  R<uا+/�ا T/�Jن ا ".

  )w��2006-� ا+�B4 ا+�و+�5، (
 

362   �%��
�:�* ه� (y را��K وو�8     )   N%1!ر2008
-�ز /  %�+�5  29ا+<!در  R�5��<B+ا R<uل ا;?11!ل ا+�ا�r أآ�م    `/�� P/�أ b/5r ،CDا+\�ف ه �+!r 
  T=   y�0�/� �� %��mا� *�`�) y) ا����%� %f`!7+�? " :`uدا b%�0+ا T� ف�u �+!0 !��4^T%g610-+ت و+�ى اov!4+ا "  l/+ذ U<= *B
��Jax  ، وا

/` آ/`   "وأm/!ف  " �w4-27 %�>��ن إ�!ء ه�%271 ��76+�، و�4 ا+ov!4ت ; 
��م �1/�%2 روا71%/! /�اA, ا+\/�ف    " b5r ?!ل 6c ق إ���ن (y ا��/�� !��
 27�J غo` %�A:�ن ا�!�-+! T5>\^ 71!ك أو ��ء �4!�>� ه�!ك�و"�د ا T= É<�% [\^l+ذ T� ة�v!A 27 ; %�ون أن ه�!ك�J ن أو�A!\% .  

� �6f ق    آ-! أن   ��4� R/A إ?�/!ع ا+/:0!%! +�1/�%2 ^/7!دا
27، أو %�>/S          : "ا�J� ?!ل �rل هDا    ا+���نا��%آi ا��/��0/s ا+-5/�ان %6/�ون RA إن ا+4!�>�ن
��<4� �5$ 27
�!ء ه�%!|  ).2008هT��5 را1%� وو
Ë، . (ا+:0!%! 

  
� �6f ق ا+���aن  ��أوV0m  أ%:!  �T ا� iا��%آ �� ���XK�6ت (��و�* (/� ا��ازر y�%" �aرد�R1�ا"4/�ن       "ا% S%D/41+0!%! ا/m T/� �/%�4+أن ه�/!ك ا 

g7! +>-�آ
����ا  R1+وى ا!d]+ا T=،�<v!? VA27، ".. وأرد �s�1+ا T� 27A�\
 U+إ l+ذ RA S���6>��7!، و%�4د ا+% R1+وى ا!d]+�4 ا!1- أو ; %����ن 
<
� ا+�76 ا+�m!�1% R1ن إ+75!           وB� 2 ه�%�z+ن اJ ،وى!d]+�4 ا()�a   آ-! أن ".5B* ا
7!�!ت T� 27�0 ?�` ا+-�ij ا+4!م، و?�!=271 ا+1!�� �4م "�وى �1!

ا+/[�dى وا+/w1>2   و�! v!A/�ة  : " ..   أRA VA!m �4�ض T= !7h%�r ا+S%D41 ا+Dي 
4�ض +P ا�RA !7 ا+-�!br ا+�5v!�6أ�  ا����س وا��ة �)�� أ�  ���د  
� ا+76!ز، 2c أu!ف =>U ا�R أن 1%�>P5<= p ه/H;ء ا+�/!س           B�+ �4!
 �-d0� ى�d]+ا RA �w�% يD+أن ا �s!\، اJرد�5/� +3��/!ء   ". (�m "�7 ر�-�5، و

2010 (  
  

� ا�&iا$a%   ا+���نا�/&�* ا�6f� *��%X ق آ-! أن a� y���aد      �8آ� أن ا��o" �/m وى!d]/%/�هT/� 2 ا�71/!ك     �?o% !/-+ 2/7%��d-1% ;     U/<= P//�ن �/T ا+�1/�م 
2/7 و+6>/�!ت ا+T/� S%D/41 "�%/�         ا�J/� . +��0?27 وآ�ا�271، آ�ن ^/d!و27% 
0/ّ�ل إ+/U ا+76/!ت ا+-5�4/�      `/5d�1<+ 27/m�ّ4% يD/+0�آ/!ت    . ا
T/= o:/A أن 

�cH

D/0رهT/� 2 ا+�/�ح /[Rء         . �>�ً! =>/U ?/:!%!ه275�!0�   2  27�%D/41
�/�م  R/1+5/� ا��Jة اg7"J!/A <+     27�/B�t�5>��0ن اJذى /A ;ه/!+275 وإJ أو T5�!/0-
�S=!1� 27 "�%�ةB�J 27 +�0 ا�=�ام و�65>��ن `>
   ).2007، ا���!نا+>��6 ا+4��5 +��0ق (. وهDا ا+Dي "4>27 %��1dن. و^�%�ة ?� 
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  :أجهزة الرقابة المساندة: فرع أول

  
حقوق اإلنسان ويقف على رأس ذلك  والهيئات والسلطات الوطنية على مراقبة وضع     تتعمل هذه المؤسسا  

دراسة أجهزة ووحدات الرقابة الداخلية والبرلمانية على هذه األجهزة التي المنع من التعذيب، سيتم حقه في 
 دراسة  )فقرة ثانية ( من خالل    سيجري كما. ) أولى فقرة (تعمل على مراقبة حظر التعذيب والمحاسبة عليه      

 يكون لهاتين اآلليتين دور مهم في مالحقة هذه         بحيثشبه الحكومية   المنظمات الوطنية والمنظمات غير أو      
 وفي الـضغط    الجريمة من خالل تلقيها الشكاوى بالتعذيب ودورها في إثبات أو دحض االدعاء بالتعذيب            

  . نحو تحريك شكاوى وقوع التعذيب
  

  : والبرلمانية الرقابة الداخلية:فقرة أولى
  

دور مهم في التـأثير علـى المـستوى          363زة األمن في الدول المختلفة    رقابة البرلمانية على أجه   يكون لل 
ذرع أالسياسي المحلي لكبح هذه الجريمة وعزل المسؤولين عنها من وظائفهم ومحاسبة الوزراء الذين تتبع 

وباإلضافة إلى ذلك   األمن المختلفة لوزاراتهم في حال ارتكاب هذه الجريمة من قبل منتسبي هذه األذرع،              
تحتوي قوى وأجهزة األمن    ، حيث   رقابة داخلية تنشأ من نفس الجسد الذي تتكون منه أجهزة األمن          هنالك  ف

التي قد يتسبب بها عناصرها ومن ذلـك        المختلفة في داخلها على وحدات لتلقي الشكاوى على االنتهاكات          
  364.ممارسة التعذيبب الخاصةالشكاوى 

  
 بصالحية  التحقيق 365)مكتب اُألمبودزمان(العسكري وفي مستوى أعلى قد يتمتع مسؤول مستقل كالمحقق 

في الشكاوى المرفوعة ضد أحد األجهزة واإلبالغ عنها كما هو الحال في هولندا، وفي بعض الدول يقوم                 
 مختص بالتعامل مع تلك الشكاوى مثل المفتش العـام فـي نيوزيلنـدا              366بهذه المهمة مفتش عام مستقل    

                                                 
363 )g�!رن، ه� .2003.(  

  
364         �Q�]+ردن و"7!ز اJ!�4 ا+�ول آ RA �Q�]+ة اg7"�1اء أrا l+ذ T�     وى!d]/+ا R/�<1+ S/1d� U/<= �5�5��<B+ا ��<�ا+�57/�  ". (د%/�ان �RA "  2+!/w ا+

وآl+D و�rات ا+�?!� داu` أ"g7ة اT�J ا+-\�B<1 آ!+�?!� ). 244ص .2009، ا+�1�%� ا+���ي ا+\!�� =[�، "د%�ان ا+-w!+2 "ا+-��1>� +��0ق ا���!ن    
��R�5 وداu` "7!ز ا<B+ا Rv!?�+ا T�J7!ز ا" `u�5�5ا+4!�� دا��<B+ات ا�!\-+.  

  
�را�� ا+[d!وى ا+R1 %���7! ": ا4(� دز(�ن"(-�K ا���6fK ا��X-%ي  365 [1\
 ���H� T= صه� =�!رة!\^J�5 أو ا��d0+ت ا!�<� ا+4!د%�ن �m ا+

          �%D5B�1+ا ��<�
7!ا+4!�� ورA, ا+�1!ر%� [tن هCD ا+[d!وى، و�T ا"` m-!ن ا�T= P+o�1 ا+g7"ا+  وأ U+�/1% ،�%����+-/!ن R/A ا+T/� �/%�4 ا+/�ول 
T5/54        ا+/
 V0
 `-4% b50�رن . ( ا+��+-!نإ^�اف�S1d ا+5�01* ا+4�d�ي ،�  ).2005،  أ%!ن +Rو ، ه!�
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 وبالتالي فإن غياب المحقق العسكري المستقل وكذلك المفتش العـام           367 .والمفتش العام في جنوب أفريقيا    
المستقل عن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها من البلدان يؤثر سلباً على مالحقـة مرتكبـي                

  .جريمة التعذيب
  

  : الحكوميةأو شبه غير والمنظمات  المنظمات الوطنية :فقرة ثانية
  

غير أو شبه الحكومية في الدول التـي        الوطنية والمنظمات   هم إلى المنظمات    يلجأ ضحايا التعذيب أو ذوي    
، حيث تقوم بعض هذه المنظمات باالتصال بـأجهزة الدولـة           بشأنهاشكاوى  اليمارس فيها التعذيب لتقديم     

من خالل توجيه رسائل بهذا الشأن وممارسة الضغوط لوقف االنتهاكات المختلفة لحقوق اإلنسان،             المعنية  
ى جانب آخر تقوم أجهزة المالحقة المساندة بالمساعدة في مالحقة مرتكبي هذه الجريمة من خالل ما                علو

تملكه من وسائل لرفع الشكاوى بالتحقيق لجهات االختصاص القضائية بعد تلقيها الشكاوى أو البالغـات               
  .حجز والتوقيف والسجونبوقوع التعذيب، أو من خالل مشاهداتها أثناء الزيارات التي تقوم بها لمراكز ال

  
 آ-�w-/�  –ذات ا;1u/<!ص  ا+-/[!�7 +7/!   ا+��0?5/�  ا+�و+5/� أو ا+�5�Q/�    ا+-�w-/!ت    +/�ى إن 
-h� ,1` هCD ا+-�w-!ت !+-/<�ا?�5        


�!ر%�ه//! و�//[!ه�ا
7! أ�//�ا "//�%�اً  - �368�ا?�//� �r//�ق ا��//�!ن T//� `//46%  ل�//r !//ر%�ه!�
�=-//P +7//! و
��//R ?//:!%!ه! وا=1-//!د  

 ?�
U<= !7    ا;د=!ءات !wro7! و�
-! "!ء RA هCD ا+�1!ر%� و^7!دا DuJا R+!1+!>� �T54 و RA S%D41+ا+6�%-/�   و?/�ع �ع ا CD/ه 

�Hو+T5 أو أA�اد� T� !75�d
�� ��ro� RA �=!�% !-�. 369  

                                                                                                                                                             
366   �Kما����Xا� :          �/%D5B�1+ا ��<��d�ي أو ���U+�1% R ا+-�Hو+T= �5 إ"�اء ا+�5�01/!ت T-/m اg/7"Jة ا5��J/� ا��/1\�!ر%� 
P/�54 ا+/= R��dr ولH��


:74! ا+��d0/� و��ا"4/� ا+�/[!Q!ت      و
�74 إ+  R1+و+�%!ت اJ5!�!ت وا�P5 ا+�5!م �4د آ�T� �5 ا+-7!م �h` ��ا?�� ا+g1ام اg7"Jة ا��1\�!ر%� !+�!��ن وا+

�DBه!، و%��م ا+-Ë1B ا+4!م 
�!ر%� دور%� +>�>�� ا+D5B�1%� أو +>��+-!ن R1+ا .– *!� . ا+-<�ر ا+

  
367 *!� .ا+-<�ر ا+

368 %) *�:�  ): Human Rights Watch(ا6c *�9 ق ا+���ن  (

�V هCD ا+-�RA �-w =!م �t

�1, ه��5 (و
��م ا+-�w-� . ، +-�ا?�� ��ى ا+g1ام ا+��d0!ت !+-��r U<= �wA!0ق ا���!ن، و=�م ا�71!آ1978!7 ; R1+ا
!7�54 (�<
�0ث RA آ`  R1+ن ا!�� �w� ا+-�w-!ت ا+�و+h� �5` ا2�J ا+-�01ة، و��w-� ا+�ول آ-! 
�"P ا+-�U<= .-w �[� أ��اع ا�71!آ!ت ��rق ا��


-� ه>��Rd، إ+U ا�71!آ!ت ��rق ا���!ن، و
U<= !7h0 ا+�01* ��7!H�5، و�d%��J71!آ!ت، . ا�!ء ا;���5 أ�z1+ ،T55B0><+ ٍتorر �-w�-+ل ا�-
آ-! 
!م 
��%�ًا ���ً;، %<i "-5, أ�rاث ا+S%D41، وا�71!ك ��rق ا���!ن RA ا+4!+2 و
�[� ا+-�w-� آ` =. و
�آ` ا+-A�<+ T5�!0!ع =0m T!%! هCD ا;�71!آ!ت

P<�5. آd%��Jت ا+-�01ة ا!%;�+!-�%�� ��5%�رك،  �-w�-+ب ت (.و%�, ��� ا ،`
  ). ����=� ا+-�!

 
369          Ë/
م 
��%/�ا r/�ل و"/�د    2010ل �/T ا+4/!م    
/[�%T أو 201/!ر%w�� (  N-/� ��ا?�/� �r/�ق ا��/�!ن    (
tآ�5ا +l+D أ�sرت ��w-/� هT��/5 را%/1� وو

                 T/� �/hأآ U/+ا�/��1 إ P/��1�%� ا+!/���5�5 و
�0%�ا T6/� RA أر%0/! ا+1/!, +76/!ز اT/�J ا+�?/!Rv، و?/� ورد <B+ا ��<� r!+/� اد=/!ء   100
RA S%D4 ��6ن ا+
/�ء ا+4/!م ?/��V آ/[d!وى إ+/U ا+�57/� ا+-/��1>� +�0//�ق ا��/�!ن            T/� S%D/41+!)  2+!/w-+د%/�ان ا (  ل�/r  S%D/41<+ ا+41/�ض. )    ،Ë//
��w-/� هT��/5 را%/1� وو

2010.(  
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في " ديوان المظالم"الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان المنظمات الحقوقية الوطنية من هذه 
الدفاع عن الحريات الديمقراطية  ولجان 371طني لحقوق اإلنسان في األردنوالمركز الو370فلسطين
 ولجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان 373المصرية لمناهضة التعذيب والجمعية 372 في سورياإلنساناوحقوق 

 TRIAL376" مكافحة اإلفالت من العقاب"منظمة و 375 ومركز البحرين لحقوق اإلنسان374في الكويت
  .وغيرها

                                                 
��اٍر) ا�)��* ( ا���6f� */6K ق ا+���نا�)��*�[�V  ُأ370 / N%1!ر5� ا+�اA�= ��!% `r!ت رP-r ا²، v�+ا T= در!s [� . �30/9/1993���م�و?� 

 �5�5��<B+ا ,v!?�+ا RA !ً�r; [!ء��5 ا(?�ار ا��Q�+ا ��<����5�5ا+6�%�ة ا+��-�5 +><B+ ( 2?ر V0
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 �5��d0+ت $5� ا!-w�-+�4 ا+�ول ��!^�ة و?�` ا�01ث 
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  ).2010أ� ا+g4، . (م +>-�آg ا+�R�Q +��0ق ا���!ن2002+��� ) 76(ا+-V?H ر?2 
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>��5 ا+5s�1+ ���d0!ت ا+-�آg ��ى ��) . ،P+oه �  ).2010أ

  
  

 � ا+�و+�B /5را+�5 هRA �:= �-w�� R ا+[��d اJورو��5���1 +��0ق ا���!ن وا+:ا+���ن �� ` ر�� �&�ن ا����ع  �y ا�f%��ت ا����6%ا�T* و6c ق         372
� ��اآ//�r g//�ق ا��//�!ن R//A ا+4//!+2    و �5A R//Aرا+5// . +�0//�ق ا��//�!ن وا+-�w-//� ا+4!+-5//� +-�!ه//:� ا+S%D//41 وا+i+!//01 ا+//�و+d0-+ R-//� ا+�6!%//!ت ا+�و+5//�      

R
i+!0 ا+-�w-!ت ا+4�T� �5 ا"` ا+ U<= ,5?�1�w!م رو�! اd0-<+ R�!�J-� ا+�5v!�6 ا+�و+�5) �!س(ا+4� RA ت و!. و RA ا+[��d ا+4��5 +-�ا?�� ا;�1\!
��!�_ ا2�J ا+-�01ة ا��-!Rv، ب ت(.(  
  

 �=�
 �5Qا+0�%!ت ا+�%-��ا T= ــ!عA�+6ــ!ن ا+ RـA ــ!ن�و?/i ا;=�1/!ل ا+41/�RB و      إo/Qق آ!R/<�14� �/A ا+/�أي و ا+/:-5� و     إ+/U  �ــ�ر%ـ!و �rــ�ق ا��
  ).7A�س ��rق ا���!ن +>�ول ا+4��5، ب ت (.��J!ب �5!��5 ا+S%D41 و إ=!دة ا;=�1!ر +>-6�د%T� T ا+��0ق ا+-���5

 
373 ���XKا� *mه��7!آ!ت ا+R1 %41�ض +m !7/0!%! ا+S%D/41   ا;�1و[u `d!ص  � ا�71!آ!ت ��rق ا���!ن 
4-` ا+U<= �54-6 رs:ا�&��X* ا��%1�* ��

�>� RA) . �5، ب ت  ).7A�س ��rق ا���!ن RA ا+�ول ا+4�
 
  

�، 7A�س ��rق ا���!ن RA ا+�ول ا+4�5( .مجال حقوق اإلنسانكأول جمعية في ) 2004(تم إنشاؤها في العام  : الكويتية لحقوق اإلنسانالجمعية 374
  ).ب ت

T5 ا+�!س !+-�ا5c* ا+�و+�5 +��0ق ا���!ن وا+U<= `-4 ا1r�ام و
��r g%g4ق ا���!ن وا+0�%!ت ا�J!��5 +6-5,    هCD   إن R=�+ا �]� U+�7ف إ
ا+�54-6 
� إدارة ا+6-54/�   ن وإ. ا+T551%�d و$5�هT� 2 ا+-�"�د%U<= T ارض ا+V%�d وا+41/!ون �/, "-54/!ت و��w-/!ت �r/�ق ا��/�!ن ا+--!R/A �/<c ا+\/!رج                  /<6�

   T� ن�d15�11           ا+6-54/� �/�ة RA ا�:�ا T%D+ا T5<�!4+ء ا!:=J5, ا-" T� �5��-4+ن ا+6-�54 ا�d1
 !-5A ،T5�!= `1\�27 ا+6-�54 ا+4-���5 آ�
 6 =:�ا 
`?Jا U<= �7^أ .) ،pو�J2004"�%�ة ا+[�ق ا.( 
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  :يات أجهزة المالحقة المساندةصالح: فرع ثانٍ

  
 الـذين قـد     األفـراد في مراقبة أوضاع المعتقلين و    واسعة  صالحيات  تمتلك   أجهزة المالحقة المساندة     إن

 ومن خـالل تلقيهـا      األفراد بها   احتجازماكن  أليتعرضون للتعذيب من خالل ما تقوم به من رقابة سابقة           
ابة الداخليـة    دراسة صالحيات أجهزة الرق    يتم أوالً حيث  بسرهم،  ُأالشكاوى بالتعذيب من الضحايا أو من       

   .)فقرة ثانية (، ثم يجري دراسة صالحيات المنظمات الوطنية غير الحكومية)فقرة أولى (والتشريعية
  

  : صالحيات أجهزة الرقابة الداخلية والتشريعية:فقرة أولى
  

 هذه الجريمة، حيـث ال       مرتكبي مالحقةتمتلك أجهزة الرقابة الداخلية والتشريعية اختصاصات كبيرة في         
شتركون في هذه الجريمة بغض النظر  الذين ياألفرادمفر من فرض الجزاءات التأديبية واالنضباطية على 

وبغض النظر عمـا إذا تـم إيقـاع     وذلك من قبل الجهات اإلدارية التي يتبعونها   ،عن نوع تلك المساهمة   
  .لذين يرتكبونها أو عدم إيقاعهاالعقوبة الجزائية المقررة على األشخاص ا

  
يجب أن ال يستهان بالعقوبة التأديبية في جرائم التعذيب، ألنه أحيانا كثيرة ال يتم مقاضـاة المتهمـين        لذا،  

بارتكاب جريمة التعذيب أو يفلتون من العقوبة ألسباب مختلفة، لذلك على اإلدارة أن تنظر بوجه السرعة                
لتعذيب ووقف المعني عن العمل لحين انتهاء التحقيق وتنحيته من مهامه أو وباستقاللية ونزاهة في مزاعم ا

 كالتغريم أو اإللـزام بـدفع       377ثبتت مسؤوليته مع توقيع العقوبات األخرى المالئمة      ما  نقله أو فصله إذا     
   378.التعويضات

                                                                                                                                                             
�5��2002 ��6>� +�ى وزارة ا+4-` ا+�0�%��5 و ا+\/��!ت ا;"w��     �/5+�% D/�� �/5=!-1-� $5� ر�50 و dr �5$     ه�   :ا+���ن(%آi ا��%f�6f� y ق     375 

      RA ت!�<�2004
[�%T ا+!h� R�A�/-��  ر�s 2$ور ?�ار �!" T�S ا+  P/?o$�. ;4/�     أن إ=/2 داR/<u و u/!ر"U/<=     R د P+�>/r  ا+-�آ/g/% ; gال 4%-/` 
P+!:�+ `"ا T�  ق��r g%g4
  )T +��0ق ا���!ن، ب ت��آg ا+�RA ) .%�0 ا+�T%�0ا���!ن

  
376  *�:���%� �5��dr �5$ %�"� ���ه! i5�6، و%�, 
-�%>Q T� !7�ف i5�" ���dr ه�-) "TRIAL : R�f* ا+�dت (y ا��6Xب"(%�� �-w��

�s!u ت!��H7! .ا+-0>�5 و�A�01د أه�ا
d� RA ا+�4!ب T� T5+وH���ا، أ�u!ر��?, (. !�0A إoAت ا+-%�� 2009(.  

  
377   rأ T� �1ل�
tد5�%/� z/� ا+�T/= �/w ر
�P/1       ) )173و d)94 (!م ا+-�اد    % �/��4���5�5 إ�d!��5 �4!?�� ا+4�d�ي <B+ا T�Jى ا�? RA ���\+ن ا��!? T�

                        �/�!?|r RA!;ت �\�B+!\� !7�� �B<1 ا+�ا"�!ت ا+-�/<�ص =>R/A !/75 ه/Dا ا+�/!��ن أو ا+�/�ارات ا+/<!درة =/T ا+/�ز%� ا+-\/1] وذ+/l �/, =/�م ا�o/uل 
 ا+��4/!ت ا+t1د%�5/� ا+U/<= !7/m�A T/d-% R/1 ا+-/�T5Bj        أ�/�اع  ا+41/�ف =>/U   اJولو?� �/�* �/o/u Tل ا+B/<`         . ى ا+-���5 أو ا+�5v!�6 =�� ا;?1:!ء     ا+�=�

  .ا+-\!+T5B +>�!��ن
  

  .)��2009?, ا+�4ا+� ا;�RA �5+!�1 ا+4!+2،  (378
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 التـشريعية  على جانب آخر فإن الصالحيات الواسعة التي تمنحها الدساتير المختلفة ألعضاء المجـالس            و
 الحق في استجواب الوزراء الذين تتبـع        عطيهمفي الجانب الرقابي على أداء السلطة التنفيذية ت       ) البرلمان(

 ويتجلى ذلك في حال حـصول وفـاة أحـد           ،األجهزة األمنية والشرطية لهم كارتكاب مثل هذه الجريمة       
لصالحيات بشكل مؤثر أكثـر مـن       المحتجزين في مراكز االعتقال أو التوقيف أو التحقيق، وتظهر تلك ا          

لحكومة كلها، وكذلك إسـقاط الحـصانة عـن هـؤالء           برلمان في التصويت ضد منح الثقة ل      خالل حق ال  
لكن غياب البرلمـان عـن       379.األشخاص إن كانت متوفرة مما يساعد النيابة العامة في مالحقتهم جزائياً          

 يساعد في ارتكاب هذه الجريمة  سلبياًة يلعب دوراًالحياة السياسية واالجتماعية للبلد في الظروف االستثنائي
  380.وعدم مالحقتها

  
  : صالحيات المنظمات الوطنية غير الحكومية:فقرة ثانية

  
 الحكومية بصالحيات واسعة في مراقبة أماكن الحجـز والتحقيـق         أو غير   ه  شبتتمتع المنظمات الوطنية    

ن خالل مـا تمتلـك مـن وسـائل االتـصال            والسجون وتقوم بذلك بدور وقائي في درء هذه الجريمة م         
 ومن خالل دورها الهام في رفـع  381بالمسؤولين عن هذه األماكن ومن خالل ما تقوم به من زيارات لها،        

مالحظاتها إلى الجهات الدولية ذات الشأن على االنتهاكات التي تجري في البلد والتي تكون فيها حياة أحد                 
 بتوجيه النداءات العاجلة إلى الدولة التي يحدث فيها االنتهاك،          األشخاص في خطر من خالل قيام األخيرة      

  382.أو استخدام تلك المعلومات أمام المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من اآلليات الدولية األخرى
                                                                                                                                                             

  
��R�5 ا+-4) 79(و ) 78(و ) 77(ا+-�اد  379<B+ا R�!�Jن ا��ا+�! Tل��.  

  
380 �B:+س وا!-r آ��r C�%�
��RA �5�5 آ` �T ?�!ع $gة ا+Dي <B+�5 ا�Q�+ا ��<�
tآ�5ا +V<6� ��A l+D ��!ت ا;د=!ءات �?�ع ا+Q!�� RA S%D41* ا+ 

      B+م ا!���1A RA �5�5�ة $5!ب ا+-6>� ا+T= R4%�]1 ا+-[�7 ا+�RA R�!5 ا+�>� ��/D ا;��/<B+�5 ا�Q�+ا ��<�
�%�ه! ا+ R1+�5 ا�z+ا+4/!م    ا R/A R�5��م 2006>/
 S�0
�!ر%�ه! ا+���%� ا���!ن ا+��57 ا+-��1>� +��0ق إ5v!>r!ت RA 2009 و 2008 +3=�ام.  

  

�0دت �7!م و��Hو+5!ت ا381 R+!1+ا+��0 ا U<= l+7!، وذv!]�|-�"S ا+��ار ا+<!در  T5��<A RA ن!�  : +��57 ا+-��1>� +��0ق ا��

  
"     5/s �1>�/!ت� �Aا�/
���5�5، وi/<1\� `/-= R/A ا+/�واv� واg//7"Jة            �1!4/� وm/-!ن /<B+ا �/-w�Jوا+1/[�%4!ت وا T5�ا+�/�ا i//<1\� R/A ن!�!�� �r/�ق ا��/

        �5�5��<B+ا+01�%� ا �-wو�� T5��<A �+دو RA ت!��H-+4!+715/! ". واA7! و+o�1ا� T-:% !- R�!�J7! ا�!w� ,mك ا+��ار +>��57 �7-� و�
و?/� /�أت   . و
 !7
!Q!]� رس!-
�ا%� =!م ا+��57  RA1994) . ن!�  ).2010، "د%�ان ا+-w!+2"ا+��57 ا+-��1>� +��0ق ا��

  
��دان   إ?>/�m�� RA  25ع ا+<�اع �%2005 RA�1A !���=/ �5@ ا+-�=R ا+4!م +>-d0-� ا+�5v!�6 ا+�و+�5 ا+RA *5�01 اJول �gr T%�ان         382/+! |A�P/  دارA/�ر 

�?//� ا+-//gا=2 ا+-41>�//� d//` اQJ//�اف R//A ا+//<�اع  [//0A .   T5Bj�//-+275 وا//<= R//�6-+ا V<-//^ �//=��1در =�%//�ة و�!>//� T//� �//4-6-+د+//� اJ0//] اA �//?و
ا+��دا�T55، ووv!c* ?/��71! آ/` �/T ا+��d0/� ا+/��دا��5 و+�6/� ا+5�01/* ا+�5�Q/� ا+/��دا��5، و�;T/� !ً/A ا+�v!/c* ا+R/1 ?/��71! +�6/� ا+5�01/* ا+�و+5/� ا+-5�4/�                    

� اT�J ا+1!, +2�3 ا+-�01ة، و=w�� T-!ت دو+�5 �ار�Aر، و��اد s!درة =T دول ُأu�ى، و=<6� T*�) -c %�� ت��:�  ).��2009دا�!%`،  (.و(
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كما وتقوم بعض هذه المنظمات بدور عالجي ضد مرتكبي هذه الجريمة وذلك من خالل ما منحها القانون                 

ع الشكاوى بالتعذيب إلى المحاكم المختصة، أو من خالل ممارستها ذلك من دون وجـود               من دور في رف   
  .قانون أو نظام ينظم عملها

  
فعلى الرغم من عدم وجود قانون للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان حتى اآلن ينظم أعمالها واستنادها إلـى                 

لواقع العملي لها يفيد ببدء تحركهـا علـى     المرسوم الرئاسي السابق والقانون األساسي الفلسطيني إال أن ا        
المنظمات ما تمتلك مـن      وعلى جانب مقابل يوجد من هذه        383المستوى القضائي لمالحقة بعض الجرائم،    

منها ما اتخذ   و 384، تقديم البالغات والشكاوى للنيابة العامة والمحاكم المختصة       الصريحة على صالحيات  ال
رفع تقاريرها وما تحويها من معلومـات        اختصاصها إلى    وامتداد الحق في متابعتها أمام المحاكم الوطنية     

  385. وأمام اآلليات الدولية المختلفةمتابعة تلك القضايا أمام المحكمة الجنائية الدوليةو
  

  إجراءات المالحقة في النظام القانوني الوطني: ثالثمطلب 
  

 معرفة إجراءات تحريك الـدعوى      للوصول إلى الهدف المنشود في محاسبة الجناة في هذه الجريمة يجب          
  ).فرع ثانٍ(واثبات التعذيب ) رع أولف(الجزائية 

                                                                                                                                                             
  
  

383 2�!
75�4! ا+RA *0 رA, ا+[d!وى  �5���!? !s�>� ��57+ا l<1-
 إ+U ا+76!ت ا+�:!�5v ا+-\1<�، وذ+l +�4م �sور ا+�!��ن ا+-�2w +4->7! اAJ�اد ; 
 T� �hأآ D�� !7v�]� 2$ام . ��� 16ر�=Jا RA g"!0+ا اDت ه��م =���! رV4A ?:!%! +4[�ات ا+-T5-<4 ا+-T� T5+�>B 2009/2010و%��و =->5! أ�7! آ

P5"�1 ا+��57 o$!ت إ+U ا+�!Sv ا+4!م أr-� ا+-75A V�<Q R�z/! إ"/�اء 
5�0/*    2010ا+\��� أ�!م �d0-� ا+�4ل ا+4>5!، وRA ^7� أ%>�ل �T ا+4!م             l+ج ذ�
 
� ,v!?و RAل U1B+ا U<= ،ب ا+-��ح�:+!
[�%!c T�R$!��ي رT� ، !ً�!=  .)،R4 ا+\>5`15. خ. \�B<1؛ ��7! وا?�4 ?�� وا61r!ز !? �5$���R وا=�1اء   

2010R>\^ ل!>
  ).، ا
  

م 2006+/���  ) 51( ر?/2  -�"/S ا+-/!دة ا+\!�/�� �/T ا+�/!��ن     %-l<1 ا+-�آg ا+�R�Q +��0ق ا���!ن RA اJردن ا+RA *0 إr!+� ا+[d!وى إ+/U ا+�/:!ء      384
!+��!v` واS5+!�J ا+-\�B<1 و��7! PA5�0* أه�ا
 U<= `-4% gأن ا+-�آ U<= [�
 R1+وا :  

  
��%71!   ا+T� *�01 ��ا=!ة ��rق ا���!ن RA ا+-->�d، +-4!+�6 أي 
6!وزات أو ا�71!آ!ت +7!،"/
 l+ذ RA !- �%!z+ا CD7+ ز��o+ذ ا�"�اءات ا!\
و�1!�4 ا

!71+!rره!أو إ!c� �+7! وإزاA!�%� [1\-+ا Rv!:�+�54 أو ا+-�", ا%�]أو ا+1 �%D5B�1+ا ��<�  ).2006ا+1[�%4!ت اJرد��5، . (" إ+U ا+
  

385  �-w�� �0دت أه�اف
��%� $5� ا+�0A!d� RA �5��d0 إoAت ا+-�Hو+T� T5 ا+�4!ب، وآ` �0A!d� "TRIAL ا�oAت �T ا+�4!ب"%�� ا+
آ-! ا+V�g1 هS%D41+ . CD وا+6�ا�m 2v ا���!��5، و"�ا2v ا�!دة ا+ou �5=!-6ل ا+�gا=!ت وا+0�وب، وا;B1u!ء ا+���يا+-41!و�RA 274� T5 �6!ل ا

��ا، %�� RA ،�5+�5 وا+�و�Q�+71!آ!ت أ�!م ا+-0!آ2 ا�ا; CD0!%! هm T= ع!A�+! �-w�-+�5 ا+�و+�5اv!�6+ا �-d0-+و.وأ�!م ا  T� !:%أ �-w�-+ا CD4-` ه

�4 ا+-�Hو+T= T5 هDا ا+��ع �T ا+6�ا2v، و=>U �[� ا�+5!ت��d وا�T� �4 ا+o4?!ت، =>U إ�[!ء و
g%g4 ا+57!آ` وouل ^!1� U<= �=!�
 R1+ا 

 U<= ن وا+�:!ء��م ا+�!!dr1�ام أrن ا!-mورة د=2، و�:�iv!j ا+�:!ء،  27�� T55�4-+ا �s!uو ،T5�Qف ا+-�ا�Bs RA R=�+ا+�و+�5، ا �r!�ا+
� �s!u �0A!d-  ).��2009?, أ�u!ر ��%��ا، ".(ا�oAت �T ا+�4!ب"! 41%>* 
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  :تحريك الدعوى الجزائية: فرع أول

  
يتم تحريك الدعوى الجزائية في هذه الجريمة كباقي الجرائم من خالل معرفة األسباب الموجبة لتحريكها               

جراءات الشكلية لتحريكها أمام النيابـة العامـة        وإتباع اإل ) فقرة أولى (والوسائل التي يتم من خاللها ذلك       
  ).فقرة ثانية(والمحاكم المختصة 

  
  :األسباب والوسائل: فقرة أولى

  
  : األسباب-1
  

متـى مـا    فإن أهم األسباب لتحريك الشكوى الجزائية في جريمة التعذيب هو العلم بوقوع هذه الجريمة،               
ا البدء باإلجراءات المطلوبة لتحريكها أمام المراجـع        علمت النيابة العامة بوقوع هذه الجريمة وجب عليه       

بوقـوع  وى  اكالمختصة من النيابة العامة إلى القضاء، ويكون علم النيابة العامة بالجريمة من خالل الـش              
  .لها، أو من خالل تبليغ األشخاص التعذيب

  
  : العلم بالجريمة بواسطة الشكوى-أ
  

الموظـف الرسـمي أو     قبل  بارتكاب هذه الجريمة ضدهم من      يقوم بعض ضحايا التعذيب بتقديم الشكاوى       
 أو إلى مدراء الـسجون ومراكـز        386 إلى النيابة العامة مباشرة    الذي يمارس عمله وكأنه موظف رسمي     

 أو إلى جهات الرقابة البرلمانية، وقد تعلم النيابة العامة بذلك من خالل إجراءات المحاكمة أمام 387التوقيف

                                                 
386 V>ّ� ن ) 5( ا+-!دة��!? Tر?2 ا�"�اءات� R�5��<B+�5 اvاg6+1( ا ( ��� ا�RA P "-5, ا�rJال ا+R1 %[1�ط 75A! ا+�!��ن �?!�� ا+�=�ى 2003+


7�d! ا+g6ا�5v و"�د ا+[�dى أو اد=!ء !+0* ا+-��T� R ا+-P5<= R�6 أو�-7! و P5<= R�6-+م =>2 ا�% T� �7^أ �coc �4 ��ور
��` ا+[�dى  ; C�5$ 
l+ف ذou U<= ن��2 %�] ا+�!+ !�. 

 
� ا+Q T= ��!4�%* ��%� ��آg ا�osح وا+t1ه5`  387!�57 +>�5B^ �5 أوا+Dي P5<= S6% ) ا+�d+)T6` ��?�ف أو �g%` ا+RA *0 أن %��1م [�dى آ1!

7$o
u `6� RA !7!ص RA l+D+ �4% ا+-�آg?��+7! وإ!�c�4 إ��R�5 ر?2 ا�"�اءات�T ?!��ن ) 127(ا+-!دة . ! +>�5!� ا+4!�� <B+�5 اvاg6+1( ا ( ���+
2003. 
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 يدعي الشخص الضحية أن االعترافات انتزعت منه بالقوة وما يعزز ذلك مـن              المحكمة المختصة عندما  
   388.ظهور لالصابات واالعراض الجسدية أو النفسية عليه

  
كما أن بعض الضحايا ال يستطيعون تقديم الشكوى إلى النيابة العامة خوفا من االنتقام منهم بعد ذلـك أو                   

أو إخفائهم عن النيابة العامة وغيرها من الوفود التي تقوم بسبب غيابهم القسري كوجودهم في المستشفيات 
بالزيارات لمراكز التوقيف وغيره أثناء تلك الزيارات وغير ذلك، في مثل هذه الحاالت يقوم أي من أفراد               

  389. بتقديم الشكوى بحدوث التعذيب ضده أو محاميهزوجتهالضحية أو أسرة 
  
  : العلم بالجريمة من خالل البالغات-ب
  
تقارير المنظمات العاملة فـي ميـادين       حدث العلم بجريمة التعذيب في الحاالت األكثر شيوعا من خالل           ي

حقوق اإلنسان ومن خالل اإلحصائيات التي توفرها هذه المنظمات، وخصوصا إذا ما كانت هذه المنظمات 
 أطباء مـؤهلين فـي      تقوم بزيارات تفقدية الماكن الحجز والسجون أو إذا ما كانت تضم في فرق الزيارة             

البالغات التي تقدم للنيابة    الكشف عن التعذيب وسوء المعاملة، ويمكن العلم بهذه الجريمة أيضا من خالل             
 الذين يعتبر إبالغهم بها واجباً يعاقب القانون        390)العموميين (المختصة من قبل بعض الموظفين الرسميين     

                                                 
388 ) R�!c ن��اد ا+�4اودة، آ!HA2010R>\^ ل!>
 ).، ا

 

��r)6 (2%<�ت ا+-!دة  389 RA *0+آ�ر اD-+ا R�5��<B+�5 اvاg6+ن ا�"�اءات ا��!? T� 2+ P5<= R�6-+أو ا+�25 إذا آ!ن ا Rs�+أو ا R+�+ا T� ى�d]+ا 

 É<�%15 ا+-!دة T� د!B1�% Td+ ،4!ه� P<�= RA !�T ذات ا+�!��ن ا+ R1��d]<+ !7+��? U<= V>ّى �T ا+-P5<= R�6 أو �T ) 5( ��� آ!�>� أو آ!ن �<!
Td ا+-[T� Rd1 ا+�5!م ��1%2 ا+[�dى Jي ��oA �u� S %�"� �! %-�, أي �-T ذآ� وr RA!ل =�م 
-) C�5$)6 أ�RA P $5� ا+T51+!0 ا+�ارد
RA T5 ا+-!دة 

!7-%��
 T�. 

\��� =!�� أ�c!ء 
tد%� ا�"�اءات�T ?!��ن ) 25( أو"�V ا+-!دة 390 T5B<d-+أو ا T55��-4+ا T5Bj�-+ا T� 2<= T� `آ U<= آ�رD-+ا R�5��<B+�5 اvاg6+ا 
�?�ع "�%-�  P1%دt
 S��أن %�>É =�7! ا+�>�!ت ا+-\Td% 2+ !� �>1 ا+�!��ن ?� =>* 
l%�0 ا+�=�ى ا+g6ا�5v ا+�!^�� =��d^ U<= !7ى أو P<-= S<Q أو 

 .أو إذن
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الفعليين أو من قبل بعض المعتقلين المفرج عنهم وظفين تقدم هذه البالغات من المأو  391على عدم القيام به
392. أو من أي كانعون فيها بوقوع التعذيب على شخص معينوالتي يد   

  
يجرى أيضاً علم النيابة بوقوع هذه الجريمة في بعض الحاالت من خالل مشاهدات أعضاء النيابة العامة                

 التوقيف والتحقيق والسجون، أو من خالل الكشف على         والقضاة أثناء زياراتهم التفقدية أو الوقائية لمراكز      
  .الجثث في حاالت الوفاة داخل هذه المراكز أو بعد االحتجاز ومن خالل تقارير الطب الشرعي

  
  : وسائل تحريك الشكوى-2
  
  :النيابة العامة -أ
  

نية أم عسكرية فهي     واختصاصاتها وتبين أن النيابة العامة سواء أكانت مد        دراسة أنواع النيابة  ن تم   سبق أ 
الجهة التي تستطيع تحريك الشكوى الجزائية في بعض األنظمة القانونية التي سبق اإلشارة إليها كما هـو        

لذلك يكون تقديم الشكاوى بالتعذيب إلى النيابة العامة بصفتها جهة االختصاص األصيل . الحال في فلسطين
 أن تقوم من تلقاء نفسها بمالحقتهم من خالل علمهـا           في التحقيق ومالحقة مرتكبي هذه الجريمة، وللنيابة      

  . بوقوع هذه الجريمة
  

موظـف أو   الضـد    إقامة الدعوى الجزائية  بالنائب العام أو بأحد مساعديه      وقد حصر المشرع الفلسطيني     
  وقعت منه أثنـاء تأديـة وظيفتـه أو         بطة القضائية لجناية أو جنحة    اعام أو أحد أعضاء الض    المستخدم  ال

    393.ابسببه
                                                 

��� ) �r)207دت ا+-!دة  391+ R�ردJت ا!� =�م ا��u!ر =T ا+6�اT� 2v ?�` ا+-�U<= T5Bj ا+��0 ا+T�1960R+!1 ?!��ن ا+��4��= :  

1.T= b0�+! i<d� ij�� `آ�" T= ر!�uا� t"71!، أه-` أو أر�ro� 2 أوvا�� % ا+6�ا�z+!�0� �T أ���ع إ+U ��� أو +! S?�= ،P-<4 V<>
-� ا
�� د�!�5� إ+T%�]= U د%�!رًا-u T� .2 . RA أو �B5j�+! P�!5? ء!�c7! أآ` ��ij أه-` أو أر"t إ=oم ا+�>�� ذات ا+<T= �5ro "�!%� أو "��0 =�ف 

!7 P�!5? د%�!رًا�4�ض T%�]= U+5� إ�!�د ��-u T� ا���z+!�0� �T أ���ع إ+�coc U أ^7� أو +! S?�= .   

3 . S?�= �5ro>+ذات ا ��<�آ` �T ?!م r!ل �gاو+P1 إ�rى ا+-T7 ا+<�50 |�4!ف ^\] %��و أ�P و?P5<= V4 "�!%� أو "��0 و+2 %\�� 7! ا+
�5�!h+ة ا��B+!��4� ا+-�<�ص =>75! +!.  U�h1�

U<= !71�ro� i?�1 ا+[�dى R1+2 اvا+6�ا l+آ` ذ T�. 

�?�ع "�%-� أن %�>É ا+�5!� ا+4!�� أو أ��t� �rري ا+:�p ا+�:!Td% 2+ !� !7�= Rv ا+�!��ن ?� ) 5A )24-! أ"!زت ا+-!دة 392 2<= T� `d+ ن��ذات ا+�! T�
 .�� =��d^ U<= !7ى أو S<Q أو إذن=>* 
l%�0 ا+�=�ى ا+g6ا�5v ا+�!^

��� ) 3(�T ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ر?2 ) 54(+-!دة  ا393+2001.  
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  :الرقابة الداخلية -ب
  

فـي أقـسام    المختلفة   العاملين في قوى األمن      األفراديحصل أن يتم تقديم بالغات عن وقوع التعذيب من          
، مما يساعد في منع وقوع هذه التحقيق أو التوقيف وأماكن الحجز إلى أقسام الرقابة الداخلية في تلك القوى

عقوبة تأديبية على األقل كالنقل والوقف عن العمل وتنزيل الرتبة          الجريمة أصالً، وفي محاسبة مرتكبيها ب     
  .أو الدرجة وما إلى ذلك

  
إن اللجوء إلى الرقابة الداخلية وحصر األمر فيها ال يخلو من المحاذير، كأن تقوم هذه القوى بالتعتيم على              

، واالكتفـاء بالعقوبـة    تلك الجريمة وبالتالي تفويت الفرصة على الجهاز القضائي في محاسبة مرتكبيهـا           
 التي يفرضونها، وعلى العكس من ذلك في حاالت أخرى تقوم هذه الرقابة بتحويل ملف جريمـة                 ةالتأديبي

التعذيب إلى الجهات القضائية كالنيابة العادية أو العسكرية ومن ثم القضاء، وذلك إذا ما تـوافرت اإلرادة               
  . والمحاسبة عليهالسياسية لدى الدولة في منع التعذيب والحد منه 

   
  :المنظمات الحقوقية الوطنية غير أو شبه الحكومية -ج
  

تقوم المنظمات الحقوقية الوطنية غير أو شبه الحكومية بدور هام في تلقي الشكاوى بالتعذيب وفي استنتاج             
بدور ذلك من خالل زياراتها المتكررة ألماكن الحجز والتوقيف والتحقيق والسجون، وتقوم هذه المنظمات              

وفـي  .  كما تم ذكـره سـابقا      ،ايجابي في تحريك قضايا التعذيب أمام القضاء مثلما هو الحال في األردن           
حاالت أخرى وعندما تتلقى هذه المنظمات الشكاوى بالتعذيب تقوم بدور فاعـل فـي مخاطبـة جهـات                  

س الدولة ورئـيس     عبر مكاتب رئي   االختصاص في قوى األمن المختلفة أو في الوزارات المعنية وأحياناً         
ف الحد من ذلك ومحاسبة المسؤولين، وقد كان لهذه الرسائل الدور المهم في             الوزراء بوقوع التعذيب بهد   

   2009.394من عام ) 10 و 9(االبتعاد عن التعذيب تحديداً في شهري 
  

                                                 
  ).227، ص2009، ا+�1�%� ا+���ي ا+\!�� =[�، "د%�ان ا+-w!+2"ا+��57 ا+-��1>� +��0ق ا���!ن( 394
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 الشأن حيـث     المعلومات بوقوع التعذيب إلى المنظمات الدولية ذات       نقل في   اً وبارز اً هام اًكما أن لها دور   
 وفي حاالت تشكل هذه المعلومات األساس في مساءلة الدولة عـن            395،تؤخذ معلوماتها على محمل الجد    

 في تلويح الدول الديمقراطية المدافعة عن حقوق اإلنسان بسيف  هاماًهذه االنتهاكات، وتكون تقاريرها سبباً
  396.الدعم المالي للدول المنتهكة للحق في المنع من التعذيب

  
 شهادة األطباء المرافقين أو األعضاء المنضوين ضمن وفود زيارات أماكن التحقيق والحجز والسجون              إن
 بوقوع التعذيب قد يؤخذ بها أمام المحاكم المختلفة سـواء           - كالمنظمات الوطنية غير أو شبه الحكومية        -

 وغيـرهم رادعـاً وقائيـاً       أكانت وطنية أم دولية، وبالتالي تشكل مشاهدات القائمين بالزيارات من أطباء          
  . أمام المحاكم بوقوع التعذيب- إن صحت –للقائمين بالتعذيب، ودالئل 

  
  :إجراءات تحريك الشكوى أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة: فقرة ثانية

  
تتم إجراءات تحريك الشكوى بوقوع التعذيب أمام النيابة العامة بشكل متفاوت فـي الـشكل بـين دولـة                

، ففي أراضي السلطة الفلسطينية فإنه على مأموري الضبط القضائي قبول البالغات والـشكاوى              وأخرى
تختص النيابة العامة دون     حيث   397 ،التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة          

لمختص تفويض أحـد     وللنائب العام أو وكيل النيابة العامة ا       ،ئم والتصرف فيها  غيرها بالتحقيق في الجرا   
                                                 

tن ُ%6�ي ا+1�
�5!ت ا+-�!��� +>1[!) 71(
tذن ا+-!دة   395 ،R=!-1";ا;?1<!دي وا �ور �, ا+-�w-!ت $5� ا+�5��d0 ا+h5� T� R1!ق ا2�J ا+-�01ة، +>-6>
  P
!s!>1uا RA �<uا+�ا `v!�-+! U�4
�/�ارC ا+/�?2    .  ،�/5�Q�+ت ا+�و+�5 وا!-w�-+ا T� �5!ت، �, ��!ت
، ا+/<!در  1296و=>��A P5 ا
\D ا+-6>� هCD ا+1�

  RA1968 . و ،�T54 +7!، +0:�ر ا+6>�!ت ا+6-<+ ��!4>!
 T5�?د ��ا!B%|آ-/! %-T/d +7/! أن 
�/�م 5!�/!ت، و!6+ .       !ً/��u�P/ ا+B�=5/�  و
��م هCD ا+-�w-!ت، 
        P/=و�A أو ،P
، آ/`  1987 �/!%�  26، 1/!ر%N  1987/5و?/� د=/! ا+-6>/� ا;?1/<!دي وا;"R/A ،R=!/-1 ?/�ارC ا+/�?2            . +>4�ض =>U ا+-6>�، أو أ�r ه�5!

         ،�55!�!ت آ1! P5+ّ�م إ�
�RA 27 ا;=1�اف ا+�و+R ا+1!م �0/�ق ا��/�!ن، ا+-1/:-��    ا+-�w-!ت $5� ا+�5��d0، ذات ا+-�آg ا;�1[!ري، إ+U أن ُ
 %-Td أن 
�5A!�h+وا R=!-1";��0ق ا;?1<!د%� وا+!  . RA ا+�74 ا+�و+R ا+\!ص 

Q �$�|ت، وو�) /X) ،ة�fKا�� #)Rا Yأن 68�م، إ� ،*�) -fت ��% ا���:��0*، و��� �:% اR(# ا��fK�ة �� اد��ءات ���K)�ك 6c ق ا+���ن، �& ز �/�
��6fKآ�ت ا� اردة. ��8� ا��(K�4�� ،�(� ق | ) ،ة%x��) *�%X) Yإ� ��K�8 y�c ،*� �6) �$�| ا� gه� �X8و .  

 `v!�وآ5h�ًا �! 
�>S ا2�J ا+-�01ة ��!=�ة ا+-�w-!ت $5� ا+�5��d0، ذات ا+-�آg ا;�1[!ري، +��1%2 �4>��!ت، أ�c!ء �w�ه! أي �T ا+-[!آ` أو ا+-
�!نا+-�5�4 ��0ق ا�� .`v!�ا�J� ا+Dي =gز �T دور . و?� ا�61!T� �%�= V هCD ا+-�w-!ت و?��V ?�رًا ه!T� oًv ا+-4>��!ت ا+-�5Bة RA آT� �5h ا+-


`، (. ا2�J ا+-�01ة، r RA` آT� �5h ا+�:!%! ا+-41>�� ��0ق ا���!ن!�� �=����2010.(  
 

396
 �-w�-+ �%��
 RA Ë
! ا+1!, +T�3 ا+�?!Rv د=V هCD ا+-��r 0 �-wل اد=!ءات �?�ع 
T6� RA S%D4 أر20/10/2010% 1!ر%N  هT��5 را1%� وو

���5�5 إ+1A U@ "-5, ��اآg ا;61r!ز أ�!م 
Ë51B ا+��57 ا+-��1>� +��0ق ا���!ن<B+ا ��<� و��7! -  �/�/0* ا��/��0��*و�/Y اTR%اف ا��و��* ا����f* . ا+
 R.  أن 
<� =>�ً! =>U �0!��� ا+-�Hو+T= T5 ا;�71!آ!ت 0* ا+-RA T%g610 اT�J ا+�?!Rv وا+-\!�ات ا+4!��-ا+�;%!ت ا+-�01ة وا;
0!د اJورو

 �-w�-+ !ً��Q%وب"و� ����0 "آ%ا�ن ه�!ك |A ،�5+م 17 ا+�و!= D�� �5�5��<B+ا ��<�<+ �41-�%` و
�ر%S ?�ات اT�J ا+1! V�!? �5+دو �-wدو+� و�� 
1%2010� وو
w�� ،Ë-� هT��5 را. (2008 .(  

 
  .م2001+��� ) 3(�T ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ر?2 ) 22/1( �!دة 397
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 في دعوى محددة، وذلك عدا اسـتجواب        أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي من أعمال التحقيق        
 حيث يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي            398،المتهم في مواد الجنايات   

  400 .بالجريمةلمها  وتباشر النيابة العامة التحقيق فور ع399 ،يرى استجوابه فيها
  
مسؤول عن مركز الشرطة الفلسطينية الحق في التحفظ على الشخص المقبوض عليه في حاالت معينة لل

 أو الرتكابه جنحة وليس له محل إقامة ثابت ،عندما يتبين أنه ارتكب جناية وأنه فر أو حاول الفرار
ا أو أن يحيله إلى النيابة العامة، عليه أن يفرج عنه بعده 401،ساعة فقط) 24(ومعروف في فلسطين مدة 

 لكن 402، ساعة48فيما يمتلك وكيل النيابة العامة الفلسطينية الحق في توقيف الشخص المشتبه به مدة 
  . الحق في تمديد تلك المدة ألكثر من ذلك يكون من اختصاص القضاء

  
ثم يجوز له بعدها تمديد توقيفه ، اًيوم) 15(يمتلك قاضي الصلح الحق في اإلفراج عنه أو تمديد توقيفه إلى 

، وإذا تطلبت إجراءات التحقيق تمديد توقيفه اًيوم) 45( أخرى بحيث ال يزيد مجموع المدة كلها عن مدداً
 ة ينتقل االختصاص في طلب النيابة العامة ذلك إلى محكمة البداية المشكّل- يوم 45 -ألكثر من هذه المدة 

خر، تتولى بعدها اً آيوم) 45(حكمة الحق في تمديد التوقيف لمدة من ثالثة قضاة، حيث تمتلك هذه الم
 أخرى حتى انتهاء محاكمته، وفي حال بلوغ الشخص المشتبه مدة المحكمة المختصة تمديد توقيفه مدداً

بعد انتهاء التحقيق 403.ستة شهور في التوقيف ولم تكن قد بدأت إجراءات محاكمته يفرج عنه في الحال
 أما إذا 404عامة حفظ القضية إذا ما توافرت عوامل محددة تحول دون محاكمة الشخص،تقرر النيابة ال

                                                 
��T�"R�5 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ) 2 و1 /55(ا+-!دة  398<B+3(ر?2 " ا ( ���+2001. 

 
��T�"R�5 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ) 95(ا+-!دة  399<B+3(ر?2 " ا ( ���+2001. 

 
��R�5"�ن ا�"�اءات ا+g6اT� �5v ?!�) 56(ا+-!دة  400<B+3(ر?2 " ا ( ���+2001. 

 
��T�"R�5 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ) 117(ا+-!دة  401<B+3(ر?2 " ا ( ���+2001. 

 
��T�"R�5 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ) 108(ا+-!دة  402<B+3(ر?2 " ا ( ���+2001. 

 
��T�"�5 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ) 120(ا+-!دة  403<B+اR " 2?3(ر ( ���+2001. 

 
404           �/B4+ة أو ا!/A�+!!+�1/!دم أو  V:��ن أو أن ا+�=�ى ا��ا+�! P5<= S?!4% ; `4B+ذا آ!ن ا|A `4B+ا T= ة�dA آ�ن �? ��4 ا�71!ء ا+�d% *5�01ن وآ5` ا+�5!

           != S��/�Hول "gاP�/� �z>/+ !ً//5v أو /� �/5$ P/�J ذات ا+6�%-/� أو T//= 271/-+0!آ-/� ا� *��
7!     ا+4/!م أو +/!�//oوف ا+/�=�ى و��/j أو أن P/<�= R//A �/ه
-Dآ�ة و%��>Sv!�<+ !7 ا+4!م +>1<�ف      P%ه-�5 %��ي رأJ7! +�4م اwBr S"�1�
 .           P/<0� R/A �/�!=�%P أن رأي وآ5/` ا+�5!/� �/rا+4/!م أو أ S/v!�+ذا و"/� ا|/A

|oQق ��اح ا+-271 إذا آ!ن ��?�Aً!، أ�! إذ          ��t%ا+�=�ى و �B0 !ً�����S =!ه� S/v!�<<A P<�= RA  %<�ر ?�ارًا �ا آ!ن ?�ار ا+�B0 +�4م ��Hو+�5 ا+-271 
P"o4+ 1<!صu;7!ت ا" ��Q!\� �5 ) 149(ا+-!دة  .ا+4!مvاg6+ن ا�"�اءات ا��!? T�"R�5��<B+3(ر?2 " ا ( ���+2001. 
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كانت نتائج التحقيق تشير لوجود الفعل المجرم بكامل أركان الجريمة فإنه يتم إحالة المتهم للمحكمة 
  405 .المختصة لمحاكمته أو إعادة التحقيق أو تعديل التهمة أو غير ذلك

  

للنائب العام إلغاء " الفلسطيني"اإلجراءات الجزائية من قانون "406) 149(دة مع عدم اإلخالل بنص الما
ويعد من األدلة الجديدة إفادة الشهود 407 ،قرار حفظ الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل

ألوراق الذين لم تتمكن النيابة من استدعائهم وسماع أقوالهم التي لم تعرض على النيابة العامة في حينه، وا
كافية غير وكانت والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية األدلة التي وجدت في التحقيق 

  408.أو زيادة اإليضاح المؤدي إلى كشف الحقيقة

  
إذا بالبراءة عند انتفاء األدلة أو عدم كفايتها، أو النعدام المسؤولية، أو  النهاية تقضي المحكمة المختصة في

و تقضي المحكمة باإلدانة عند ثبوت الفعل المعاقب . فعل ال يؤلف جرماً، أو ال يستوجب عقاباًكان ال
  410 . وإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر409،عليه

  

                                                 
��R�5" إذا آ!� V�v!1_ ا+5�01* 
[5� إ+U و"�د ا+4B` ا+-6ّ�م A!ن ا+-[�ع 405<B+إ" ا S"ع ا�"�اءات ا+1!+�5?� أو!�
:  

  
P1-ا+-\1<� +-0!آ �-d0-+ا U+ا+�=�ى إ i<� �+!rا+-271 وإ U+7!م إ
 وإذا 
�P+ T5 أن هDا 405 .إذا 
�T5 +�آ5` ا+�5!� أن ا+d]% `4B` "��0 %��ر 
�"P5 ا;

�!=�%P ا+|A �%!�" `d]% `4B�P %��ر 
�"P5 ا;
7!م إ+U ا+-271 و%��` �>i ا+�=�ى إ+U ا+�!Sv ا+4!م أو � �rا+4!م أو أ Sv!�+وإذا رأى ا ،P%�=!�� �rأ
 Sv!s 7!م
�!=�%P أن ?�ار ا;� �rا+4!م أو أ Sv!�+ذا و"� ا|A ،ا+�5�01!ت CDء ه!B51�; �و"�ب إ"�اء 
�5�0!ت أu�ى، i<� �54% ا+�=�ى إ+U وآ5` ا+�5!

P1-ا+-\1<� +-0!آ �-d0-+ا U+ا+-271 إ �+!r| ��t% .  

�41%` وis ا+71-� وإ=!دة �>i ا+�=�ى إ+U وآ5` ا+�5!� +��1%-7! إ+U ا+-d0-� أ�! إذا و"� ا+�! ��t% �%!�" `d]% ; `4B+أن ا P%�=!�� �rا+4!م أو أ Sv
!+�1!دم أو ا+�B4 ا+4!م. ا+-\1<� V:��ن، أو أن ا+�=�ى ا��ا+�! P5<= S?!4% ; `4B+أن ا P%�=!�� �rا+4!م أو أ Sv!�+إذا و"� ا ��Jا l+Dأو ��* �0!آ-� آ 

5$� ��Hول "gاP�� �z>+ !ً5v أو +4!ه� =�>�5، أو +�4م و"�د أد+� أو أن ا+B!=` $5� �4�وف أو أن ا+w�وف  P�ذات ا+6�%-�، أو أ T= 271-+ا
!7wB0 ��t% �5-هJا+�=�ى +�4م ا �Br R:1�
�!ت o-+وا . �B0+أ�� ا T<4
+>-P5<= R�6 وا+-�=R وإذا رأت ا+�5!� ا+�Br ��!4 اJوراق =>75! أن 

��T�"R�5 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ) 152(ا+-!دة  ."!+��0ق ا+-��A ،�5|ذا 
�RA أ�rه-! آ!ن ا�=oن +�رRA P1c �0` إ?!�271<B+3(ر?2 " ا ( ���+
2001. 


U�4 ا+-!دة    406)149 (     B4+ة وا!A�+ن وا+�1!دم وا��ا+�! P5<= S?!4% ; يD+4` اB+!ا+�=�ى آ �Br ب!��t� ا+6�%-/�  B� T= 271-<+ �-ا+-0!آ *��� ا+4!م أو +
�z>+ !5vاg" P15+وH��7wBr S"�1! +�4م اJه-�5  ��7! أو +4!ه� P<�= RA أو أأو +�4م �
 .ن j�وف ا+6�%-� 

 
��T�"R�5 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ) 155(ا+-!دة  407<B+3(ر?2 " ا ( ���+2001. 

 
��g6+"R�5اT� �5v ?!��ن ا�"�اءات ا) 156(ا+-!دة  408<B+3(ر?2 " ا ( ���+2001. 

 
��T�"R�5 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ) 274(ا+-!دة  409<B+3(ر?2 " ا ( ���+2001. 

 
��T�"R�5 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ) 278(ا+-!دة  410<B+3(ر?2 " ا ( ���+2001. 
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  :إثبات التعذيب: فرع ثانٍ

 

 عن الشهود والناس إال من رحم ربي،        ها بعيداً يعتبر التعذيب من الجرائم التي يصعب إثباتها نظرا لوقوع        
 لذلك تتم محاكمة 411 كمراكز االحتجاز، غير مفتوحة للتفتيش تتم داخل أماكن معزولة عن الناسفهي غالباً

األشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجريمة وإدانتهم في حال توافر أدلة على ارتكابها مـع األخـذ بعـين                  
 وتقام البينة في الدعوى الجنائيـة بجميـع طـرق           412،ي في تكوين قناعاته   االعتبار حرية القاضي الجنائ   

وال يبنى الحكم إال على األدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها فـي الجلـسة                  413،اإلثبات
فقـرة  ( معرفة المسائل الواجب إثباتها      إلثبات وقوع التعذيب يجب أوالً    و 414،بصورة علنية، أمام الخصوم   

  ).فقرة ثانية(ومن ثم معرفة وسائل اإلثبات ) أولى
  

  :المسائل الواجب إثباتها: فقرة أولى
  

 هي أن   في اثبات وجود التعذيب   ن المسائل المعتبرة    إمن تعريف التعذيب وفقا للمادة األولى من االتفاقية ف        
 مقـصوداً يقع التعذيب من موظف عمومي أو من يقوم بفعله وكأنه موظف عمومي، وأن يكون هذا العمل        

لـم أو   أوأن يكون الهدف من التعذيب هو األهداف المقصودة من التعذيب، واثبات أن العمل قد نتج عنه                 
  . عذاب شديد، وهو ما سيتم دراسته تباعاً

  
  
  
  

                                                 
�S �! "!ء �0Bs RA ا+1-�57 +>�+5` ا+Dي ?��!� P� �%�B��A!ك ���ر ا 411r ،S%D41+! R�4-+2 ا+-�01ة ا�J) ،S%D41+2006"-�54 ��, ا .(  

 
412
   Rm!�<+ق        أن�/Q �/A!ت  %�1/, آ!/�cا+-/[�ع       ا� T/� `u�/
 ا+5v!�6/�  ا�"/�اءات �/T ?/!��ن    ) P/5<=  )427 ا+-/!دة   �/ّ<V وه/Dا �/!   .  +��/!ء =��5
/P دو�-/! 

  R���B+ق   ( ا�Q �A!d 2vا+6�ا V�h

�4! ;?�1ا��c!ت Rm!�+2 اd0%ا+\!ص ، و P=!.(           U/+ا+�"/�ع إ T/d-% R/m!�+ل ��/�أ ا?�1/!ع ا�/r `5/s!B1+ا T/� �%g-+
R+!1+ا+4�ب، : (ا+-<�ر ا i5�2009.( ن ا+-!دة|A !:%أ )75!) 273A ء!" �? R�5��<B+�5 اvاg6+ن ا;"�اءات ا��!? T�:  

r `�!d�%71! و; %�6ز +7      -1" !7%�+ V��d
 R1+71! ا=!�? S�r ا+�=�ى RA �-d0-+2 اd0
! أن 
��U<= !7-dr R أي د+5` +2 %��ح أ�!�R/A !7 ا+6>/�� أو    
��%* $5� �[�وع P5+إ `s�1+2 ا
. 2-P5<= أو ا+�71%� %�7ر و; %�4ل Cة ا�آ�اtQو V0
  ." آ` ?�ل %V�h أ��s Pر �T أ�r ا+-T5-71 أو ا+[�7د و

  
413
��T�"R�5 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ) 206(ا+-!دة  <B+3(ر?2 " ا (���+2001. 

 
��T�"R�5 ?!��ن ا�"�اءات ا+g6ا�5v ) 207(ا+-!دة  414<B+3(ر?2 " ا (���+2001. 
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  :وتوافر القصد الجرمي) األصلي والمعنوي( صفة الفاعل -1
  

  ):األصلي والمعنوي(صفة الفاعل   - أ
  

 أو  رسـمياً  أو وافق أو سكت عنها موظفاًحرضب جريمة التعذيب أو يجب أن يكون الشخص الذي ارتك     
إنما هو موظف رسـمي يـؤدي       أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، لذلك يجب إثبات أن هذا الشخص            

   . حتى يصار إلى محاكمتهعمله الوظيفي بصفته الرسمية أو يقوم به وكأنه موظف رسمي
  

وهو إنسان ال عالقة له باألمر وال يمت بصلة إلـى سـلك             جريمة التعذيب   ب شخص   يحاكم فال يعقل أن    
ميين بأية عالقة وظيفية عنـدما       هذا الشخص يرتبط بموظفين رس      في حاالت معينة كأن يكون     الوظيفة إال 

غير مكتوبة  كانت   بعقود ولو    له ليقوم بعملية التعذيب بارتباطه    يمتلك من الصفات البدنية أو العقلية ما تؤه       
 وقد يكون الهدف من 415،)المرتزقة( وهم ما يسمون بـن يشرفون على عملية التعذيب مع موظفين رسميي

إشراك هؤالء األشخاص في مراحل التعذيب بهدف تضليل أجهزة الرقابة والمالحقة المختلفة في التعرف              
يحتمل أن يكون أحد هؤالء األشخاص قد ترك الوظيفة الرسمية           و .على األشخاص القائمين بهذه الجريمة    

ألي سبب كان كالتقاعد أو غيره فيجب حينئذ إثبات تاريخ تركه الوظيفة ومقارنة ذلك مع تاريخ ارتكـاب              
  .الجريمة

  
 في أوقات الحروب األهلية وسيطرة ن وخصوصاًون موظفين رسميين إنما فعليوقد ال يكون هؤالء المجرم

 السيطرة من النفوذ ما يملكون فيه تنفيذ الميليشيات المختلفة على أقاليم محددة في الدولة بحيث تعطيهم هذه
االستجوابات بإجراء التعذيب القاسي ضد من يخالفهم بهدف الحصول علـى معلومـات أو االنتقـام أو                 

                                                 
415

ا+-!ل    ا��9i8%* ه#  "  `! 
>�ن �� ! �% !ط            ،�0!ر�ن  Dارة وا;��0/ /� + !=� وا /m�+!   27+! �2 أ=-//1 
 ��1ى /� U/� إ+U أد �71!ز%�ن   وا
        � ! �25 اouJ?�5 و�4/ �! ا+ �27 و+-A�% T, أ"�ره2 أB�J �5r�+ `         و;27v ا /7+ �5 /< A  � /5 �ات ا+�و+ +-4!ه/ !  !ء  /" ! /-  � /5 5 � 1 + ا+/[�ف وا  R

��B>+ا CDه RA  27%�+ �!ر    .أد�U ا=1
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التخويف أو غير ذلك، ومن كل ذلك يجب إثبات هذه الصفة الوظيفية لهؤالء األشخاص حتى يكون هناك                 
  .إمكانية لمحاكمتهم وفقاً لتعريف االتفاقية

  
  : إثبات أن العمل مقصود-ب
  

 –إن توفر القصد الجنائي لدى المجرم من األمور المهمة الكتمال أركان الجريمة، وإن جريمة التعـذيب                 
 يجب أن يتوفر فيها هذا الركن المعنوي، وإن مسألة الحكم بثبوت هذا القـصد مـن           -كغيرها من الجرائم  

الحديث عن أركان هذه الجريمة في المبحث األول        عدمه هي مسؤولية قاضي الموضوع، وقد سبق أن تم          
   416.من الفصل األول ضمن هذا البحث

  
  :إثبات الهدف من التعذيب ووقوع األلم أو العذاب الشديد -2
  
  :إثبات الهدف من التعذيب -أ
  

 بموجب المادة األولى من اتفاقية مناهضة التعذيب إلى الحصول على معلومـات أو علـى       يهدف التعذيب 
ف من الضحية أو من شخص ثالث، أو يهدف إلى معاقبة الضحية على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه اعترا

 أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو –أو شخص ثالث  -ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو 
و العذاب الناشـئ     كان نوعه، وال يتضمن ذلك األلم أ       العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أياً        

  .فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها
  

تكون أقل شمولية مما ورد من أهداف فـي         بحيث  تحتوي بعض التشريعات الوطنية على أهداف للتعذيب        
ـ              االتفاقية تعريف ود هـدف    للتعذيب، فبعض هذه التشريعات كالتشريع المصري ال تـشترط سـوى وج

، فهي ال تعتد باألهداف األخـرى       بالحصول على معلومات أو اعتراف حتى يصار إلى اعتبار ذلك تعذيباً          
 كما مر سابقاً –هناك من التشريعات األخرى كالتشريع الفرنسي    و417 .الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب    
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ضي في تحديد ما إذا كـان هـذا         تركت الباب مفتوحا الجتهاد القا     -عند دراسة تعريف التعذيب وغاياته    
 ترك البـاب مفتوحـاً    الهدف من    على حدوث التعذيب، وقد جاء       الهدف أو ذاك من التعذيب يعتبر مؤشراً      

.  عندما يختار القاضي التعريف الـذي يناسـب للتعـذيب          بموجب ذلك إلى عدم إفالت الجناة من العقوبة       
 ليتم إثبـات    ساري المفعول على الجريمة المعينة    ال ينظر إلى تعريف التعذيب في التشريع المطبق         وعليه،

  . بحسب ذلك التشريع حتى تتم محاكمتهمهالهدف من
  
  : إثبات وقوع التعذيب وما نتج عنه من ألم أو عذاب شديد-ب
  

يجب إثبات وقوع التعذيب بكافة وسائل اإلثبات الممكنة، بدءاً من أقوال الضحية والـشهود ومـشاهدات                
 وخاصةً مالحظـات األطبـاء   – بحسب ما تسمح به الدول     – الدورية أو الخاصة     أعضاء وفود الزيارات  

الشرعيين المرافقين لتلك الوفود، مع أنه من المالحظ منطقيا أن مهمتهم ستكون أيسر لو كانوا ضمن لجان 
  . تحقيق في ادعاءات التعذيب من أن يكونوا ضمن وفود الزيارات الرقابية العادية

  
وإن عدم توفر األدلة البدنيـة ال يمكـن أن          التعذيب قد يحاولون إخفاء معالم جريمتهم،       ن مرتكبي أفعال    إ

 وقد أورد بروتوكول اسطنبول أمثلة على استخدام أساليب تعذيب 418.يكون شهادة على عدم وقوع التعذيب
ة التي تكون   لكن هناك من اآلثار الجسدية أو النفسي       419.قد ال تظهر بها آثار التعذيب كما هو الحال بدونها         

ظاهرة أو تترك ندوباً وآالماً نفسية أو جسدية لفترات طويلة، حيث تتفاوت مظاهر التعذيب البدني حسب                
شدة االعتداء وتواتره ومدده وحسب قدرة الناجي على حماية نفسه والحالة البدنية التي كان عليهـا قبـل                  

  .هذا التفاوت يكون أيضا من ضحية ألخرى420التعذيب،
  

 فائدة الزيارات والمقابالت التي يقوم بها األطباء المرافقون لوفود زيـارات أمـاكن الحجـز                يظهر جلياً 
وقد . والتوقيف والسجون لما يوثقونه من شهاداتهم حول حاالت األشخاص الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب            

ي على وجود أورد بروتوكول اسطنبول أيضا مسائل تشخيصية طبية هائلة العدد تصح كدليل مادي أو نفس
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من البروتوكول  ) 315 - 161  (- التي جاءت على شكل بنود رقمية        -التعذيب وذلك من خالل المواد      
  . وذلك في حال ما تم إثبات وجودها

  

يمكن القول من كل ذلك أنه ال بد من إثبات وقوع التعذيب على الشخص، وذلك من خالل أقواله وأقـوال                 
و التقارير الطبية المعاصرة لتاريخ وقوع التعذيب أو الالحقة له والتي الشهود إن وجدوا، واألهم من ذلك ه

يجب أن يتم توثيقها بتقارير شامله لكل مشاهدة وفحص سواء أكانت معاصرة للتعذيب أم بعد اإلفراج عن                 
  .الضحية وقيامه بزيارات مراكز عالج ضحايا التعذيب المنتشرة في مختلف الدول

  
ه المستخدمة والمؤكدة بالشهود أو ببينات التقارير الطبية المؤكدة لـه تثبـت أن              إن وقوع التعذيب بأساليب   

هناك تعذيبا قد وقع، وليس أياً من ضروب المعاملة السيئة األخرى مما يثبت من خالل نتـائج التقـارير                   
ية الصحية وقوع ألم أو عذاب شديد أصاب الضحية، حيث أن اآلثار التي يتركها التعذيب سواء كانت نفس                

  .أو بدنية تكون أشد تأثيراً وظهوراً من ضروب المعاملة السيئة األخرى
  

  :وسائل اإلثبات: فقرة ثانية
  

شرنا إليها في الفقرة السابقة، وذلك بإثبات الصفة الوظيفية التعذيب يجب إثبات المسائل التي أإلثبات وقوع 
ا بمجرد كون المكان الـذي مـورس بـه           وهذا من األمور التي يمكن إثباته      لألشخاص القائمين بالتعذيب  

التعذيب هو من أمكنة الوظيفة العمومية وأن األشخاص الذين اعتادوا العمل في تلك األماكن هم موظفون                
يعملون لصالح جهة التشغيل سواء أكانت دولة أو مقاطعة أو غير ذلك، وهذا من األمـور الـسهلة فـي                    

األشخاص في هذه األماكن وتبعيتهم للجهات العليـا فـي          اإلثبات بسبب رابطة السببية بين وجود هؤالء        
  .الدولة أو للجهة التي قد تكون مغتصبة السلطة فيها

  
إن مجرد وجود عالمات طبية على حدوث التعذيب على جسد أو نفسية الضحية وبأقواله وادعائـه بأنـه                  

س ذلك كأن تكـون هـذه       تعرض للتعذيب فإنه يقع على عاتق الجهة المتهمة بممارسة التعذيب إثبات عك           
العالمات ناتجة عن إصابات خارجية قبل احتجاز ذلك الشخص وهذا أمر صعب عليها إثباته إن لم يكـن                  
موثقا لديها منذ البداية عند الكشف الطبي عليه، أو أثناء حدوثه إن حدث أثناء الحجز وهنا تكمن أهميـة                   

  . تجازهمالكشف الطبي السابق والمعاصر على األشخاص الذين يتم اح
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ال يعقل أن يطلب من الضحية إثبات أن التعذيب الذي يدعي أنه تعرض له كان لهذا السبب أو ذاك، إنما                    

فال يكفي ردها بالـسلب     . تؤخذ أقواله هنا على سبيل االستئناس بها لحين رد تلك الجهة على هذا االدعاء             
وعليه . د تلك العالمات على الضحية     إنما يقع على عاتقها وجوب تفسير وجو       421بأنه لم يتعرض للتعذيب،   

 عدة مـسائل    من خالل إثبات   هي وقوع التعذيب على الضحية وذلك        إثباتهالة المهمة الواجب    أالمسفإن  
  : هي
  

 احتجازه وتواريخ أو تواريخ القبض عليه إثباتفي مكان الحجز ويكون ذلك من خالل المجني عليه وجود 
 الـذين  األشـخاص وأسماء والمكان الذي وقع فيه التعذيب يبية لذلك  التواريخ التقرأووقوع التعذيب عليه  

 التعذيب التي استخدمت ضده وعدد المرات التي تعرض فيها وأساليب ما أمكن، أوصافهم كانوا يقومون به
 وأسـماء  التعـذيب،    شهدوا ن قد  الذين يكونو  اآلخرين األشخاص وأسماء ذاك،   أو األسلوبالضحية لهذا   

 حـول تعرضـهم     أقـواالً  سمع منهم    أوشاهد ما تعرضوا له من تعذيب       ن الضحية قد    كا آخرينضحايا  
  .للتعذيب

  
 أطبـاء ح الحالة الطبية والنفسية للضحية والـصادرة مـن       شريجب الحصول على التقارير الطبية التي تَ      

يجب الحصول على   و نفسيين ذوي خبرة ومختصين في مثل هذه الحاالت، كما           خصائيينأمختصين ومن   
 تلك الصادرة عن المنظمات     خاصةًو  الرقابة المختلفة  أجهزةقارير مقابلة الضحية من قبل وفود زيارات        ت

  . المراكز المختصة بتوثيق التعذيبأو شبه الحكومية، أو غير  الوطنيةالحقوقية
  

 للكـشف الـسريري بعـدد مـن الوسـائل      باإلضافة التعذيب آثار المختصون في كشف    األطباءيستعين  
 واألجـزاء  واألنـسجة  العـضالت    أو الداخلية للعظام    اإلصاباتلوجية التي تفيد في التعرف على       التكنو

وصور وميض النظـائر المـشعة،      " السينية" العادية   األشعةمن ذلك استخدام صور     و من الجسم،    األخرى
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، وصـور التموجـات     )MRI(، وصور الرنين المغناطيسي     )CT(وصور التصوير المقطعي بالحاسوب     
  422 . بالصدمة الكهربائيةاإلصابة، وأخذ خزعة لفحصها في حاالت )USG(تية فوق السمعية الصو

  
يمكن القول أن كشف آثار التعذيب بات اليوم في متناول أيدي المحققين، حتى لو استخدمت وسائل تعذيب                 

في علـوم   حديثة ال تترك آثارا ظاهرة بالمشاهدة على الضحية فإن التطورات الطبية ومهارة المختصين              
 كشف وسـائل التعـذيب المختلفـة،    قادرة علىاألنسجة والتشريح والتصوير بأنواعه وغيره قد أصبحت   

إن و. وبالتالي يضيق الباب أمام هؤالء المجرمين في استخدام التعذيب بمجرد التفكير بارتكاب جـريمتهم             
 سواء أمام المحاكم الوطنيـة أم  إثبات وقوع التعذيب مسألة مهمة لمحاكمة ومحاسبة القائمين بهذه الجريمة     

  .المحاكم اإلقليمية والدولية
  
  
  

  مبحث ثانٍ
  

   الدوليعلى المستوىنظام المالحقة 
  

حتى ال يفلت المجرم في جريمة التعذيب من العقاب، وكون أن معظم من يقوم بممارسة التعذيب أو يأمر                  
 موظفون رسميون أو فعليون ويمارسون      به في أي بلد هم من أصحاب القوة والسلطة في البلد، وهم غالباً            

ذلك بموافقة صاحب السلطة العليا أو من يسيطر عليه من القادة اآلخرين أو لخدمتهم أو ظناً بذلك، ولغياب 
 فإن المشرعين في النظام القانوني الدولي قد عملوا 423اإلرادة السياسية عن مقاضاة مرتكبي هذه الجريمة،     

  . ة إفالت المجرم من العقاب، رغم الصعاب التي تحول دون ذلكعلى سد المنافذ أمام إمكاني
  

بما أن جريمة التعذيب صنّفت و424الجريمة الدولية من أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي، أصبحت  
 مرتكبي هذه الجريمة من خالل النظـام القـانوني        من الجرائم الدولية، فإن الباب أضحى مفتوحاً لمالحقة       

  .لة إفالتهم من العقوبة الوطنية وفي حال توفر شروط ومعايير محددةالدولي في حا
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وقفت فكرة سيادة الدولة لفترة طويلة من الزمن حائالً دون السماح بالتدخل الخارجي في الدولة أو تجـاه                  

  426 . وتحديداً في منع إثارة مسؤوليتها العقابية عن الجرائم الجنائية على المـستوى الـدولي    425مواطنيها،
ما أن طبيعة العالقات التي تربط الدول ببعضها يجعلها تتغاضى فيما بينها عن إثارة المسؤولية الدوليـة                 ك

 وبمرور الزمن استقر المجتمع      لكن 427،عن التعذيب خوفا من إفساد العالقات السياسية واالقتصادية بينها        
ة من السلطات التي تتمتع بها الدولة       الدولي على األخذ بمبدأ السيادة المقيدة للدولة، فأمست السيادة مجموع         

   428.في الحدود التي تقررها قواعد القانون الدولي
  

 ودولية لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان ومالحقة مرتكبيها في مختلف الدول أو            429تم ابتداع آليات إقليمية   
إلقليمية، وكذلك من   في تلك الدول األطراف في االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان العالمية منها وا            

خالل قيام هيئات قضائية بتطبيق األحكام على منتهكي هذه الحقوق والتي منها الحق في عدم الخـضوع                 
   430.للتعذيب

  
التي تعمل على حماية حقوق اإلنسان ومالحقة مرتكبي هذه الجريمة والحد منهـا،              الدولية اآللياتتنوعت  

لجنـة  ككون ذات طابع مدني سواء كانت مؤسسية أو اتفاقية           ما اتخذت عملها لت    اآلليات الدولية من هذه   و
 اإلشراف والرقابة ذات الطابع الجزائي وهي المحاكم        آلياتمناهضة التعذيب، وعلى الجانب اآلخر هنالك       

                                                 
425)  ،U��-+أ-  2008=>�ان وا (.  
  )).1986(، وآR?�s l+D، 1999، آ-! ورد RA رu!، )1986(د?!ق،  ( 426
427)  ،!u1999ر.(  

  )). 1999(، آ-! ورد RA رu!، )1985(�>�!ن، و�u�ون،  (428 
  

429  �
�4دت ا�+5!ت ا�?>��ro-+ �5-5 "�ا2v ا+0�ب وا+6�ا�m 2v ا��         �/�d
�� V/<B% ; U/1r ،�/B<1\-+ل ا+61-4/!ت ا�?>5-5/� اo/u T� S%D41+�5 و��7! ا�!

7! أو �/7%��1! =�/� 
�?745/! أو ا�/:-!�7! إ+/U أي �/T ا;
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d/�ن ?/� أ R/1+ت ا!wB01+!هCD ا+T� �-%�6 ا+�4!ب و+>50>�+� دون 
Dرع �4 ا+�ول 

R ا+--g5 +>61-4!ت ا�?>5-�5 ا+-\ ،�B<1�t]ت ا+>6!ن وا+-0!آ2 ا�?>5-�5 ا+-\�B<1 +��0ق ا��/�!ن، �/o/u Tل     ا+�و+�5 ذات ا+[tن، و+>�ا?, ا+RA!�h وا;"1-!=     
  .ا+U<= ,5?�1 ا;
B!?5!ت ا�?>RA �5-5 هDا ا+\<�ص

  
�!ن وا+/[�4ب وا+>�6/� اT�     �/5d%��J أه2 هCD ا+>6/!ن ا+>�6/� اJورو5/� +�0/�ق ا��/�!ن، وا+>�6/� اJورو5/� +-�/, ا+S%D/41 وا+>�6/� ا�A�%�5/� +�0/�ق ا                     /��

                 �/5و�/T أه/2 ا+-0/!آ2 ا�?>5-5/� ا+-d0-/� اJورو5/� +�0/�ق        . +��0ق ا���!ن، و+��6 ا+\�/�اء ا+1!4/� إ+/U ا+>�6/� ا+�اv-/� +�0/�ق ا��/�!ن R/A ا+6!�4/� ا+4�
  ).1999رu!، . (ا���!ن وا+-d0-� ا�5d%��J +��0ق ا���!ن

  
430)  ،U��-+أ-  2008=>�ان وا (. 
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سيتم دراسة  و. الدوليةالجنائية الدولية سواء المؤقتة الخاصة أو الدائمة والتي من أهمها المحكمة الجنائية             
 ومن ثم دراسة    )ثانٍ مطلب( اختصاصاتها من خالل      دراسة وأيضا)  أول مطلب(لدولية من خالل    اآلليات ا 

  .)مطلب ثالث(إجراءات المالحقة على هذا الصعيد 
  

  : آليات المالحقة الدولية: أولمطلب 
  

 رعف(ئي واآلليات الدولية ذات الطابع الجزا)  أولفرع( الدولية ذات الطابع المدني سيتم دراسة تلك اآلليات
  .التي تسمح بمالحقة مرتكبي هذه الجريمة) ثانٍ
  

  :آليات المالحقة الدولية ذات الطابع المدني:  أولفرع
  

سعت األمم المتحدة منذ نشأتها إلى إيجاد آليات لمعالجة االنتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق اإلنـسان،     
إلنسان صادرة عن أجهزتها المختلفة، والـى       فأنشأت آليات مؤسسية لرصد وتنفيذ القانون الدولي لحقوق ا        

 تُدعى بــ    431جانبها هناك هيئات أخرى معنية فقط برصد ورقابة تنفيذ االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان            
اآلليات االتفاقية ألنها انبثقت عن هذه االتفاقيات، وتتمثل هذه اآللية االتفاقية في لجنة مناهضة التعذيب التي 

م وسيتم دراسة أشكال هذه اآلليات واختـصاصاتها التـي          1984 مناهضة التعذيب لعام     انبثقت عن اتفاقية  
  :من خالل الفقرتين التاليتينيمكن االستفادة منها في موضوع هذا البحث 

  
  :اآلليات المؤسسية لرصد وتنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان وصالحياتها: فقرة أولى

  
ومؤسسات مختلفة لحماية حقوق اإلنسان ومن ضمن هذه الحقوق حقّه          أنشأت منظمة األمم المتحدة هيئات      

في الحماية من التعذيب، وهذه المؤسسات هي الجمعية العامة لألمـم المتحـدة والمجلـس االقتـصادي                 
واالجتماعي ومركز حقوق اإلنسان التابع لألمانة العامة وصندوق األمـم المتحـدة للتبرعـات لـضحايا          

يرها الفعلي والعملي في مالحقة هذه الجريمة يكاد يكون ضئيال  ومحدودا مقارنة              وبما أن تأث   432،التعذيب
  :بغيرها من اآلليات األخرى سيتم دراستها بشكل مقتضب على النحو التالي

                                                 
431)  ،U��-+أ-  2008=>�ان وا .(  

  

 432)  ،!u1999ر.(  
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  : الجمعية العامة لألمم المتحدة-1
  

ة األخـرى مـن   تقوم الجمعية العامة بدور رئيسي في مقاومة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة المحرم        
  :خالل

  
دراسة وبحث وإعداد مشروعات المواثيق واالتفاقيات واإلعالنات الدولية الخاصة بهـذا الـشأن               - أ

  .433والعمل على إقرارها
 .مراقبة تطبيق احترام هذه اإلعالنات والمواثيق على المستوى الدولي - ب

تحريم التعذيب وغيره من     الرقابة الدولية حسبما تنص عليها االتفاقيات الدولية بشأن          آلياتإنشاء   - ت
   434 .ضروب المعاملة المحرمة

  
  : المجلس االقتصادي واالجتماعي-2
  

لقد أنشأ هذا المجلس ثالث آليات للقيام بدور الحماية والرقابة على المستوى الـدولي تجـاه االنتهاكـات                  
  :والخروقات هي

  
  ). سابقالجنة حقوق اإلنسان  (مجلس حقوق اإلنسان  - أ

 .الصادر عن هذا المجلس) 1503( للقرار برنامج العمل طبقا - ب

 .المقررين أو الممثلين الخصوصيين، ومجموعات الخبراء ومجموعات العمل - ت

  :وسيتم تناول هذه اآلليات بشكل موجز كما يلي

                                                                                                                                                             
  

 ا+Dي ا=1-� و=�ض +>�1?5, ا�X)� ا��و�� ا���ص ���6f ق ا�����* وا����`�*ا��T= *h ذ+T� �=�-6� l هCD ا+-�ا5c* وا;
B!?5!ت وا�=o�!ت ��7!  433
1/!ر%N 1966د%�-��  / Jولا+-Hرخ RA آ!��ن ا   ) أ+i (2200وا+1<�%* وا;�:-!م ��ار ا+6-�54 ا+4!��       Cذ!B� أ�، ��Q/!  �1976/!رس  /  �ذار23:  و?� 

 وا+/Dي ا=1-/� و=/�ض +>�1?5/, وا+1/<�%* وا;�/:-!م -�"/S ?/�ار ا+6-54/� ا+4!�/� +2/�3            وآ��V ا��%و8 آ ل ا��KQ4ري ا��/�f �)�ا ا�a(X�  ،  49+>-!دة  
1!ر%N 1966د%�-�� /  آ!��ن  اJول 16ا+-Hرخ RA   ) 21-د( أ+i   2200ا+-�01ة   P+�4B� ي ��ىD+م ا+-/!دة   �1976!رس / �ذار23:  وا!/drJ !�A9( و (

  ،P��  #(9 6c ك�(Kل ا��c �� 68��# ا�l-�وى ا��%د�* �� �fاد ا�%��� Y0أ� eأ� e�� ء�) 5-1(ا+-/�اد  . وذ+r RA l/!ل 
/�اA� ^/�وط +/l+D    و(y أه# (� 
  .�T هDا ا+��و
�آ�ل

  
434)  ،!u1999ر.(  
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 :435)لجنة حقوق اإلنسان سابقا(مجلس حقوق اإلنسان   -أ

  
قوق اإلنسان التي تدعيـه إحـدى   لمجلس حقوق اإلنسان دور بارز في مراقبة االنتهاكات الجسيمة لح      

الدول باستالم البالغات حول ذلك، وكذلك في مراقبة أي انتهاك ألي حق من الحقوق المقـررة فـي                  
 ومن ذلـك   بأنهم وقعوا ضحية له      األفرادالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يدعيه         

  438. االختياري األول الملحق بهذا العهد437 وذلك وفقا لألحكام الواردة في البروتوكول436التعذيب،
  
  :استالم البالغات الفرديةدور المجلس في  )1
  

هذه الجريمـة   دولة أخرى ل   في قبول البالغات من الدول حول ممارسة         اً واضح اً دور كما أن للمجلس  
  . التي يدعون فيها أنهم وقعوا ضحايا للتعذيباألفرادفي استالم الرسائل من أيضا  الحق لهفإن 

  

                                                 
|�/[!ء �6>/� �r/�ق ا��/�!ن /�%GA (       �/�6<+ oً/10449( ا+��ار ر?/2  �2006ذار / �!رس �15 ا+4!�� +2�3 ا+-�01ة RA      أ�sرت ا+54-6  435
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إن جميع الدول التي تكون طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكـول               
في قبول الرسائل المقدمة من أفراد الدولة " المجلس"األول الملحق به ملزمة باالعتراف في حق اللجنة 

 تتعلق بأي دولة طرف     التي يدعون فيها أنهم ضحايا االنتهاك من جانبها، وال يجوز استالم أي رسالة            
 قبول هـذه البالغـات مـن        لسجلمستطيع ا يوحتى   439،في العهد ال تكون طرفا في هذا البروتوكول       

تشابه مع تلك الشروط التي اعتمدت في نظام عمل لجنـة           ت ينبغي توافر مجموعة من الشروط       األفراد
  . التي سيأتي ذكرها الحقامناهضة التعذيب

  
 بخمسة قيود؛ ثالثة منها عبارة عن وقائع مادية         األفرادبقبول ادعاءات   " قااللجنة ساب "تم تقييد المجلس    

واضحة، تتعلق بوجود توقيع على الرسالة وكون المسألة ليست محل نظر من قبل هيئات أخرى مـن     
   440 .هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية واستنفاد الفرد لطرق التقاضي الداخلي المتاحة في بلده

  
عتبـر  ي المجلسن  إ في نظر المسألة لفترات تطول عن اإلجراءات المعتادة ف         ةدولالال تسويف   وفي ح 

عتبر هذا ي مجلسن ال الفرد على تقديم رسالته وعليه فإلحيلولة دون مقدرةمن الدولة لذلك بمثابة تهرب 
حال توافر باقي   في  والقيد في هذه الحالة كأنه غير موجود وذلك بالسماح باستالم رسالته والنظر فيها              

تقدير وجود القيدين اآلخرين من عدمه وهما أن ال تكون الرسالة منافيـة             للمجلس   يعود   441 .الشروط
   442 .ألحكام العهد أو بها إساءة الستعمال الحق في تقديمها

  
  ":التحقيق السري " مجلسآلية الطوارئ لل) 2

  
آلية طوارئ  ) المجلس(فقد أسست هذه اللجنة      في مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان       باإلضافة لدورها البارز  

تابعة لها حتى تتمكن من االستجابة الفورية المالئمة للحاالت الحادة التي تنجم عن االنتهاكات الجـسيمة                
   443.لحقوق اإلنسان وال سيما ممارسات التعذيب

                                                 
  . ا;51u!ري اJول +>�74 ا+\!ص !+��0ق ا+-���5 وا+�T��5�!5 ا+��و
�آ�ل) 1(�!دة  439

 
  .ا+��و
�آ�لهDا �T ) 5(و ) 3(ا+-�اد  440

 
  .�T هDا ا+��و
�آ�ل) 5(ا+-!دة  441

 
  .�T هDا ا+��و
�آ�ل) 3(ا+-!دة  442

 
443 ) ،!u1999ر.(  
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بحيث يختار منهم خمسة تتكون هذه اآللية من مجموعة من الخبراء يحتفظ بهم األمين العام لألمم المتحدة،     

أشخاص للتحقيق السري في االنتهاك الجسيم لحقوق اإلنسان الذي تكون إحدى الدول األعضاء قد ادعتـه         
طالبة اللجوء لهذه اآللية وذلك بعد اخذ الردود السريعة من الدولة المنتهكة لحقوق اإلنسان وبشرط موافقة                

، وبعد إعداد التقرير من هؤالء الخبراء يتم عقـد جلـسة            أغلبية الدول في اللجنة على اللجوء لهذه اآللية       
بعد موافقة أغلبية الدول األعضاء في اللجنة وإال فإن التقرير ) مجلس حقوق اإلنسان حاليا(استثنائية للجنة 

   444 .يحال للجمعية العامة أو للدورة القادمة الروتينية للجنة لتقرر اإلجراء المطلوب بشأنه
  

سان الذي انبثقت عنه هذه اآللية ال يستهدف إدانة الدول بل التحقق من وقوع االنتهاك إن مجلس حقوق اإلن
   445 .فهو للتحقيق والتوفيق وليس بمحكمة

  
 :446 الصادر عن هذا المجلس)1503(برنامج العمل طبقا للقرار  -2

  
و فـي األمـم      لألفراد والمنظمات غير الحكومية التابعة لدولة عض       - هذا القرار    - 447أعطت هذه اآللية  

المتحدة الحق في تقديم الشكاوى والبالغات لالمين العام لألمم المتحدة عن االنتهاكات الصارخة لحقـوق               
 والمعزولة أو المتفرقة لحقوق اإلنسان وإنما       ةوإن هذا القرار ال يلتفت إلى االنتهاكات الفردي        448 ،اإلنسان

                                                 
444 ) ،!u1999ر.(  

 
445 ) ،U��-+أ- 2008=>�ان وا .(  

 
�-�5 هCD ا�+�5     446
 U<= @<�sاء ا%4��1503U+إ ��� �1970/!%�  / أ%/!ر 27ا+-/Hرخ R/A   ) 48-د (1503 ?�ار ا+-6>� ا;?1<!دي وا;"R=!-1 ر?2 �

-�"/S ?/�ار ا+-6>/� ا;?1/<!دي وا;"R=!/-1 ر?/2                `%�41+ ,:u �?2000/3و   R/A رخH/-+ان  16 ا�/%gr  /  P/5��%2000   ،P/
 وr!+5/!   وذ+/g+ l%/!دة آB!ء
 T= �5+وH�-+!
!، ���r ��1dق .(هDا ا�"�اء%:�>, �6>� ��rق ا���!ن ��  ))ت. ب  (ا���!ن"!�5�� �4

 
  :أr-� ?!�2 ا+0-�5ي ?!�r oًvل هCD ا�+�5 -! %>i5:% .R د 447

 
 أو �6-�=� 
�=R أ�D/7+ �50/m !/7ا ا+�/�ع �/T      %�4 هDا اJ"�اء أ?�م �+�d]<+ �5ى RA �6!ل ��rق ا���!ن ���w�� T-m ا2�J ا+-�01ة و%-J Tdي A�د        "

CD/7 ا;�71!آ/!ت أن %�/���ا ^/�dى r/�ل ه/CD        ا;�71!آ!ت آ-! %-Td أ%:ً! Jي ^\] أو �6-�=� أو أي ���5��dr �5$ �-w +�%7! =>2 ��!^� و ��c/�ق 
-�"/S      ا;�71!آ!ت، و; %[1�ط -�"/S ه/Dا اJ"/�اء أن 
d/�ن ا+�و+/� ا+-/[m Ud1/�ه! ?/� s/!د?U/<= V �4!ه/�                    !/7
ة �0/�دة أو وr V4/m/�ودًا ;+g1ا�!


!+�5، ا+-4!ه�ة �<r�� RA �5A!m��1%2 �4>��!ت إ!+�د و ;  Rم ا+[!آg<% ; اء�"Jا اDه S"�-  ).2010ا+0-�5ي،  (."آ-! أن 
��%2 ا+[�dى 
 

448 ) ،!u1999ر.(  
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جية أو المنتظمة، والتي يجب أن تكون مؤيدة         أي بالخروق الصارخة المنه    449يعنى بأوضاع أكثر شمولية   
   450.بدليل موثوق به

  

:-RA !7�5 ا+[�dى S<�1% !� ا+-4>��!ت T� ن ه�!ك|A ا ا�"�اءD7+ !ً�Aوى و!d]+ل �4!%5� ?��ل ا�rو

451
 RA !ذآ�ه S�6
 S6% !� ر��Jا T� وه�!ك 

ا+[�dى
452

 وا+��4ان ا+Dي 
��` إ+P5 ا+[�dى
453

0�S �! ورد RA د+5`  l+ن وذ!�.ا+-�ا��r T= T54Aق ا��
454  

                                                 
ا;�71!آ/!ت m/� ا+T/� �/%�4      =/�د ; /tس /T/� P ا;�71!آ/!ت m/� ا+U         T/� �/%�4إ+/  7w% U1r� ا;�71!ك !+[-�+�5 أو !+�-p ا+�اS6% 2v أن %[5� ا+�oغ       449

د+5` ا+-�اr .)  T= T54A!;ت �T ا;=�1!ل ا�داري ا+��%` آ!ف ;=�1!ر C�p- دا72vأو  6 ا=�1!ر و"�د ا���!نRA ا+-!Rm، ?�رت +��r ��6ق . اAJ�اد
  ).��r2010ق ا���!ن، 

 
450)  ،U��-+أ- 2008=>�ان وا .( 

� ا�l- ى؟ (�ذا �&�) 1"( 451� e���m8 

� Sr!s 2ى، أي ا+[\]  ا��d]+ص(ا!\^Jا ( �-w�-+أو ا)ت!-w�-+ى) ا�d]+!
��1م  R1+إذا آ!ن. ا  `w
Sr!s ا+[�dى %�$RA S أن 
��mح RA ا+[�dى l+ذآ� ذ P5<4A ،�+�76� P1%ه� .،l+و�, ذ B1r;ا U<= �>%�r 2 ا+-�01ة�Jا V�!7-! آ� ،P�أ �wro� S6% �%��!ظ 


i]1d ا+�و+� ا�Sr!s 2 ا+[�dى  ه�Td-% ،P1% أن)�u� ر�>� T� ى أو�d]+ا *v!�r T� اء��.( 
� �7w
 . +��0ق ا���!ن ا;�71!آ!ت ا+�!A�ة �J�� T دا$# و دا+[�dى  S6% أن 

�rJ !ً5<5>Bاث ا;�71!آ! ه�%� ا+:0!%! ا+-���� +>w1>2، ه�%� ��DBي: ا+[�dى =>U وS6% `-]% *v!�0<+ !ًBs أن 
�10ي � !ًBsت، وو


�dن �-p دا2v وS6% أن %7w� هDا ا+�is أن ا+[�dى. ا;�71!آ!ت.  
�1� �U<= :T ��5` ا+-h!ل. 
T-:1 ا+[�dى د+oً5 دا��r U<= !ًzوث ا;�71!ك آ-! S6% أن �d� 71!ك،  إ?�ارات�ا; i>
 27
ov!= ا+:0!%! أو

�1� �T ^�7د ��r U<= T%�uوثd� 71!كا; أو إ?�ارات�ا; T= V61� R1+ت ا!!sا� i>% R�Q �%��

:-T5 هCD . �71!ك، أو  Td-%
!+[�dى آ->0* اJد+� !7?!Aى أو إر�d]+ا [� RA.  

� [�

2 ا�71!آ7! وS6% أن  R1+ا+��0ق ا U<= ى�d]+ا�^!رة. ا l5<= S6% P�0ً!، إ; أmوا l+ن  ?� %��و ذo=ا� T� ا+-!دة U+ح إ�m�
�!ن ا+Dي %��و ?� 
2 ا�71!آPا+R-+!4 +��0ق ا��.  

� T-:1

�RBd%'`u أن 
Dآ� أ�l . ا+[�dى 5!ن !+z�ض، أي ا��J!ب وراء 
��%2 ا+[�dى S6% أن  S<�
  �%!7� ,m�+ 2 ا+-�01ة�Jا
 .;�71!آ!ت ��rق ا���!ن ا+-Dآ�رة RA ا+[�dى


2 ا�B�1!د ا+�1ا5� ا+-S6% �5<0 أن  � i5ى آ�d]+ح ا�]
.  
 

 :�ي �&� ا`�X�Kدy) g ا�l- ى(� ا�) 2( 452

وR�4% ذ+l أ�S6% ; !7 . دواA, �5!��5 ا+[�dى =>U أ%� +�z "!ر�r أو 
>-05!ت ���57 +>�و+� ا+-�5�4، و; S6% أن 
0-` أ%� S6% أ; 
�10ي �

�آv!�r U<= g* ا+[�dى أن 
�01ى ^�=�5 ا+���d0 ا+-�5�7، و+S6% Td أن.  


�!ر%� و�!v` اo=Jما+[�dى ���S6% ; = p�A �5 أن 
�dن � U<.  
 . ��rق ا���!ن ا+�و+��5+5!تا+[�dى S6%  ,� �5]-1� �5$ أ; 
�dن �


�d1ن ا+[�dى ا+�56ة �T و; 
�"� ��1>�!ت Td+ى، و�d]+5* ا��1 *<41% !-5A �5-ر�:  

-�"S ا�"�اء  آ1!ب إرA!ق %�] • !7-%��
 ، U<=1503 أن ا+[�dى 21% 

��%-7! وإ?�ارًا !+z�ض %4�ض ��J!ب 
��%2 ا+[�dى %:ً!S6% أن %�10ي آ1!ب ا�رA!ق أ • 2
 R1+د=!ءات اo+ !ً>\<� . 
• i>%ى، و�d]+ا [� l+Dن آ!�!+B1<5` ا+�-p ا+�اo+ 2v�71!آ!ت ا+�!A�ة +��0ق ا�� . 

10/�ي    • ،*/ro� U/<= !:%ل ا;د=/!ءات         %�10ي أ�/r ة�A�/1-+��1%� ا�ا+/[�7د، ^/7!دات    !دات=>/U �/�5` ا+-h/!ل، ^/U/<=)    7 أA/:` اJد+/� ا+-/

N+ا+:0!%!، ا+�1!ر%� ا+���5، ا.( 
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ال تقوم بالتحقيق في قضية محددة بعينها وإنمـا تقـوم األمـم              455وخالصة األمر إن هذه اآللية السرية     
ال ) التحقيـق الـسري   (التـي سـبقتها     ون هذه اآللية    إ و 456،المتحدة بالتحقق من األوضاع في ذلك البلد      

محكمة وتعويض الضحايا بشكل مباشـر إال أنـه         ستهدفان بشكل مباشر تقديم مرتكبي جريمة التعذيب لل       ت
يمكن االستعانة بالتقارير الصادرة عن هيئات األمم المتحدة ومنها مجلس حقوق اإلنـسان بفـضل هـذه                 

 اآلليـات هذه  كما أن   الرسائل والتحقيقات والشكاوى وذلك في حال وصلت القضية إلى المحكمة الجنائية،            
لحقوق اإلنسان وأهمها حقه في المنع مـن        جسيمة  د من انتهاكات    تكوين فكرة عما يحدث في البل     تستهدف  

 فيها لعلها تقوم بما هـو       األفرادالتعذيب مما قد يوفر مناخا للتفاهم أو للضغط على الدولة المنتهكة لحقوق             
  .مطلوب أو متوقع منها لحماية هذه الحقوق

  
  .ت العملن، ومجموعات الخبراء ومجموعاون الخصوصيون أو الممثلو المقرر-3

  
 أو ممثلين خـصوصيين أو  457قد يعين مجلس حقوق اإلنسان أو المجلس االقتصادي واالجتماعي مقررين 

مجموعة من الخبراء أو مجموعات عمل لفحص موقف دولة معينة من حماية حق اإلنـسان فـي عـدم                   
البالغات من  بحيث يكون لهم الحق في تلقّي الشكاوى و       . التعرض للتعذيب والممارسات األخرى المحرمة    

                                                                                                                                                             
� ان ا��ي 8%`� إ��e ا�l- ى) 3( 453Xا�:  

U+�1%� إd-+وى ا!d]+ا `��
:  

Support Services Branch 
Office of the High Commissioner for Human Rights  
United Nations  
1211 Geneva 10 
Switzerland 

i
 )00 90 917 22 41 00 : (ه!
 �  )".A) : 00 41 22 917 90 11!آ

 
  ).2010د+5` ا+-�ا��r T= T54Aق ا���!ن، ( 454

 
سواء من حقائق (تكتشف الدولة اسم صاحب الشكوى  يجب مالحظة أنه، مهما كانت األمم المتحدة حريصة على االحتفاظ بسرية هويته، يمكن أن 455

   . )2010ا+-�آg ا+4�R أ�!ن، . ()الشكوى أو من مصدر آخر
  

  ).2010د+5` ا+-�ا��r T= T54Aق ا���!ن،  (456
 

�:!%! ا+l+D+ �51u!A S%D41 ا+-R�!0 ا+�-�!وي ا+-H^ RA [>\1ون ��rق ا���!ن �!� �%�B��A!ك 457 R�4� ص!u ر و"�د ���ر��
 . P��� �? وآ!ن
 T� 1�ةB+ا RA ا+-�01ة �d<--+ا T� R+65` رود�5� �� ا+-�<S ا+B�+1993�  ).6�2010>� أ�u!ر ��%��ا RA =!+2 ا+�5م، . (2001  إ+U أآ�1
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األفراد والمنظمات غير الحكومية في دولة عضو باألمم المتحدة حول حدوث التعذيب وغيره من ضروب               
   458.ويقومون بتقديم تقاريرهم لمجلس حقوق اإلنسان. المعاملة المحرمة

  
رط يختلف عمل المقرر الخاص عن اآلليات السابقة في أن له إمكانية إثارة قضية معينة بذاتها وال يشت

وجود انتهاك جسيم على مستوى واسع لعدد من األفراد، إنما الهدف من وجود هذه اآللية هو توفير 
الحماية العاجلة لفرد أو أفراد يتعرضون النتهاك حقهم في المنع من التعذيب، فيكون تدخله لوضع حد 

 459ة المعنية طلبا للتوضيح،لالنتهاك ما أمكن عبر النداءات العاجلة أو رسائل االدعاء التي يرسلها للحكوم

                                                 
458)  ،!u1999ر.( 

459 R+!1+ا+��0 ا U<= ن �+�5 =-` ا+-��ر ا+\!ص!�  :أورد د+5` ا+-�ا��r T= T54Aق ا��

 Dٍ/v��= P�d ا
\/!ذ  أه-�5 و���cق o= ،!7وة =>U و?�=T-m !7 اU�<1% !���= -% ،Ps!>1u ا+-��ر ا+\!ص أو ا+-��وب ا+\!ص ^�dى �! %�ى أ�7! ذات"
 .إ"�اء

!+/[�dى +>P�d-%     �/��d0 رA, ا+[�dى إ+U ا+���d0 ا+-�5�4، */<41
��P4 إر�!ل �4>��/!ت  P�ا أDه R�4% ،�5<-4+�5 اr!�+ا Tو�      CD/ه U/<= د�+!/و��!+�71/! 
 .A�د%� ا+-4>��!ت، آ-! %�6ز +P إ�sار 5!ن �r RB0sل ?:�5

أو ا+-��وب ا+\!ص br ا+���d0 ا+-U<= �5�4 ا+01�ي، وا+-0!آ-�، وA�ض ا+��4/!ت ا+-�!�/��، و
/�5A�     صوouل إ"�اء ا;
<!;ت، %-Td +>-��ر ا+\!
̀    . ا+�41%:!ت +:0!%! ا�71!ك ��rق ا���!ن     ��1�-�, �T� �%g ا;�71!آ!ت RA ا+- �<5Bd+5� اد+5/` ا+-/�اT54A   ." (آ-! %-br P�d ا+��d0!ت =>U ا
\!ذ ا+�1ا

  )��r T=2010ق ا���!ن، 
  

 �5B5ل آ�rا��6%ر ا���ص إر`�لو Yى إ� -lا� R+!1+ا+��0 ا U<= l+ذ `>ّA �? ن!� :و=��ا�A P|ن د+5` ا+-�ا��r T= T54Aق ا��

|�d!ن ا+:0!%!، أو �-h>275، أو"  S%D41+وى ا!=�  .ا+6-54!ت $5� ا+�5��d0 إر�!ل ا+[d!وى ا+-41>�� 

2%��1+ R-ا+-��ر ; %�"� أي إ"�اء ر� U+ى إ�d]+اU+-�ذج ا�5�1!ن %�7ف إ�ا+-��ر ا+\!ص  ,mو ��A l+ا+\!ص، و�, ذ   �A!آ T5-:
 U<= l
�=!��
  .ا;�5�1!ن إن رأ%V ذ+l ا+-4>��!ت ا+-41>�� !+[�dى ا+-����، و+l ا�1\�ام هDا


�$RA S ا+��1م [�dى Vإذا آ� S1d
�ا%� ا) ��>�ب إ"�اء =!"`( "S6% ،�<"!= "for urgent action أن  RAى�d]+ ����-+ا. 

Yوى إ��-l8%`� ا�:   

The Special Rapporteur on Torture  
o Office of the High Commissioner for/c 

Human Rights 
United Nations Office at Geneva 

10Geneva 1211  
Switzerland 

  )   +9000 917 22 41: (ه��8

  ". )  +9006 917 22 41: (��آ�

) �5�!�  ).2007+2�3 ا+-�01ة +��0ق ا���!ن، ا+-�5m�B ا+
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والتي له أن يطلب فيها تقديم مرتكبي هذه الجريمة للمحاكمة وتعويض الضحية، وفي حال وجود انتهاكات 
جسيمة ممنهجة أو منتظمة على مستوى واسع فإن اآلليات األخرى تكون ذات فعالية كبيرة مقارنة بدور 

  .المقرر الخاص
  
  :460 والمفوض السامي لحقوق اإلنسانانة العامةمركز حقوق اإلنسان التابع لألم -4
  

يتبع هذا المركز ألمانة األمم المتحدة التي تعنى بحقوق اإلنسان ويقع مقره في مقر األمم المتحـدة فـي                   
جنيف ويرأسه وكيل األمين العام لشؤون حقوق اإلنسان وهو المدير العام لمكتب األمم المتحدة في جنيف،                

عم والخدمات اإلدارية والفنية لجميع هيئات ومنظمات وفـروع وأجهـزة األمـم             ويقوم المركز بتقديم الد   
   461.المتحدة العاملة في مجال حقوق اإلنسان

  
  :المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب صندوق األمم -5
  

يوجـد مقـر أمانـة    وهو أحد الصناديق التي تديرها مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وهو أكبرها،        
 وهو يتيح المنح لعناصر المجتمع المدني التي تقدم         462، ومجلس أمنائه في المفوضية في جنيف      الصندوق

                                                                                                                                                             
 

UNHCHR ( �4 (:ـ %��g +7! ا1u<!را ( +2�3 ا+-�01ة +��0ق ا���!ن      (-�K ا��� "�* ا���(�*   460!

7/�ف  ا2�J ا+-01/�ة +-�w-� هR وآ!+� دو+�5  
 �%!-rن+>1�و%_ و!�0�S �!  ورد RA ا;
B!?5!ت وا+-�ا5c* ا+�و+�5 ا+��r R1ق ا��  .1948 ا+4!م R-+!4 +��0ق ا���!نا�=oن ا+�] =>75!  
   �-
H-+ �4�1�55!وآA    RA R+�5 25 ا+�و�1993  %�        P/�= ر�/s b/5r T5/4-16-+أراء ا P/5A V/�Aا�
، ?!�/VDPA  V" إ=/oن �55A/! و��/!�_ ا+01/�ك    " وا+/Dي 

/ T5�Q!]/!ت �r/�ق ا��/�!ن        "|�/[!ء ) 48/141( R/��1 ا+�/�ار ر?/2        1993  د%�-�� RA 20   ا+6-�54 ا+4!�� +2�3 ا+-�01ة    *5��/T  " ا+-m�B/�5 ا+�1<+ !/5<4/
� ��rق ا���!ن =>U وا�^�اف أ�w-� ا2�J ا+-�01ةouل <6� RA i5�".  

  
      Rر ه��� و ا+-�Bآ!�V ا+��d%� او%g �ر!�T5/r R/A أ?/�ت ا+6-54/� ا+4!�/� +2/�3 ا+-01/�ة 
/�+�%  2008 .         R�U/1r !7�>/�� V<z/^30 �/5    ?/�  ض ا+�!�R ا+/

�5�%�Aي ا+��6ب أo5 2h5�!A!� RA 28 �5+�% 2008 . ��-1�� ا T� ءا� !7�>�� V+�
 ��ij %4->�ن RA ��آgه! 1000+�ى ا+-r �5m�B!+5! . 2008و?� 
i5�6  )ت. ا+-���=� ا+0�ة و%�5�5d%! ب . (دو;ر أ��%Rd �>�5ن 120، و-g5ا��5 
��ر ـ 

 

`، ب ت( 461!�� �=����.(  

 
� ان ���وق اR(# ا��fK�ة �/�K%��ت ��fm�� ا��XK�� ا��ي �8�g% ا��� "�*� 462:  

United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 
Switzerland ، ا��%�� 

41 +(0)229179315  i
: ر?2 ا+7!  
41 +(0)229179017  �:ر?2 ا+B!آ  

  ).��5m�B ا2�J ا+-�01ة ا+�!��5 +��0ق ا���!ن، ب ت(:  ا+-�",org.ohchr@unvfvt: ا�+1d�و�R ا+��%�
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مساعدات طبية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية أو غيرها من أشكال المـساعدات لـضحايا         
فـل بـه مـسببه      ، فالتعويض عن التعذيب يتك     للضحايا  مالياً تعويضاًهو ال يقدم    التعذيب وأفراد أسرهم، و   

  463.ومرتكبه
  

 الدولية المختلفة التي تم ذكرها فيما سبق ورغم أهميتها في مراقبة تطبيق حقـوق               اآللياتيمكن القول أن    
فهي فعالة في الوقاية من     ،  اإلنسان، إال أن دورها في مالحقة مرتكبي جريمة التعذيب يكاد يكون محدوداً           

لـذلك سـيتم    ن دورها الحقاً الرتكاب الجريمة ال معاصراً لها،         التعذيب أكثر من اآلليات التالية التي يكو      
التركيز على اآلليتين القادمتين وهما لجنة مناهضة التعذيب والمحكمة الجنائية الدولية للتعرف على مدى              

  .مساهمتهما في مالحقة مرتكبي هذه الجريمة
  

  :جنة مناهضة التعذيب واختصاصاتها كآلية اتفاقيةل: فقرة ثانية
  
 عن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعـذيب وغيـره مـن            464 مناهضة التعذيب التي انبثقت    عتبر لجنة ت

 االتفاقيـة   اآلليـات  من أهم    465م1984ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام           
  466.لحماية حقوق اإلنسان في هذا الخصوص التي تعنى بمراقبة تنفيذ هذه االتفاقية

  
ُأنشئت هذه اللجنة وفقا لهذه االتفاقية الدولية، وهي تتكون من خبراء مستقلين تختارهم الدول األطراف في                
االتفاقية عددهم عشرة خبراء يشترط أن يكونوا على مستوى أخالقي عال ومن المـشهود لهـم بالكفايـة        

                                                 
463
      *01�
 R1+ا R��-+ا+-16-, ا �s!�= @�-+ا CDه `-]
ا+0/<�ل =>75/! و!+�01%/� ا+-�w-/!ت $5/� ا+5��d0/� و��اآ/g ا+t1ه5/` ا+-1\</<� ورا�/!ت           

<�رة أ?` ا+-�ا�4Aن      !7�01��!ت وا+-�5B]1!ت، و%�H-+ادا+:0!%! وا�AJا+/:0!%!   ا T/= �/!5� T5<�!4+ا T5�!0-+ا `h� ، ن!�+-��r T=  .   T/� �/%gق ا��
  ).��5m�B ا2�J ا+-�01ة ا+�!��5 +��0ق ا���!ن، ب ت. (Td-% C�5$ ز%!رة ا+-�?, ا+[��5m�B-<+ Rdا+-4>��!ت �rل ��=� 
��%2 ا+�>�!ت و^�وط ذ+l و

  
5� ا+<��وق =/!م  �t1�!=�ة m/0!%! ا+S%D/41   1981آ!�V ا+6-�54 ا+4!�� ?� ا
\Dت ?�ارا /-+   27
ov!/=ا+�1�=/!ت       و%14-/� . و U/<= P/<%�-
 R/A ا+/<��وق


��%2 ا+-�!=�ة إ+U أآT/� �/h  .اAJ�ادو ا+�5��d0ا+�اردة �T ا+��d0!ت وا+-�w-!ت 5$�  T� Td-
 أ+/m i/�50 =/!م    80  و�T ا+%�6� !+Dآ� أن ا+<��وق 
2002.)  g!ء��آ��2 أ�Jا+4!م ) 2003 ا+-�01ة، ا RA P�� T%�5B1� ).ت. ^�Vd =-!ن �V  ب. (ا+186�50m i ه� �! %�!رب 2005وأ�s@ =�د ا+-

 
464 ��+ V�]�أ S"�-  .�T ا;
B!?�5 ا+-Dآ�رة) 17( ا+-!دة d!مأr هCD ا+>��6 

  
465 Tة و��r�0 واBs T� ���d� �"!�%د T� �5?!B
  .  �!دة33 
�d1ن هCD ا;

 
 
466

       R//A �//�57-+�5 أو ا�!� 10ا=1-/�ت ا+6-54//� ا+4!�//� +2/�3 ا+-01//�ة ا
B!?5//� ��!ه/:� ا+S%D//41 وm T//� C�//5$/�وب ا+-4!�>//� أو ا+��4//� ا+�!�/�5 أو ا+oإ�//
 ��-�  .م1984د%

  N%ر!
 U1r31 �-�"/S        144م s!د?U<= V ا;
B!?�5 2007 أآ�1 T5/�o=رت إ�/sأ R/1+5/� ا?!B
� ا+1!ر%N =�د ا+�ول اQJ/�اف R/A ا;B� U1rدو+�، و 
 T5
  . دو+� Q�فT� 51 ا;
B!?�5 22 و 21ا+-!د

 N%ر!
 U1r31و �
B!?2007�5 أآ�1o+ 51!ريu;آ�ل ا�
 ) .�V، ب ت . "�7د (.  دو+�34 م ، >É =�د ا+�ول اQJ�اف RA ا+��و
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افي ويتم اختيارهم لمدة أربـع      والمقدرة في مجال حقوق اإلنسان بشكل عام، ويراعى فيهم التوزيع الجغر          
من االتفاقية  ) 18(أشارت المادة   فيما   467.سنوات، ويعملون بصفتهم الشخصية إذ هم ليسوا تابعين لدولهم        

 ضرورة أن تنص في نظامها الداخلي على أن  النصاب القانوني لها يكتمل بحضور سـتة أعـضاء                   إلى
   .وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين

  
من نظامها الداخلي توجيه الـدعوة للوكـاالت المتخصـصة والهيئـات            ) 62(وفقا للمادة   تستطيع اللجنة   

المختصة بمجال عملها والمنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية وغير الحكومية ذات المركز االستـشاري             
باستطاعة اللجنة تلقي البالغات عن ارتكاب جريمة التعـذيب         و 468،لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي   

   470. أو من يمثلهماألفراد وكذلك من 469من الدول
  
  :آليات المالحقة ذات الطابع الجزائي واختصاصاتها: فرع ثانٍ 

  
 ال كيو ولحماية حقوق اإلنسان وإنصاف المجني عليهم بفعل هذه الخروق لحقوق اإلنسان 471تحقيقا للعدالة

 مرتكبي هذه الجرائم التي تنطوي على       تم إنشاء محاكم جنائية دولية لمحاكمة      472يفلت المجرم من العقوبة   
 منها ما اتخذ صفة الخصوصية والتأقيت      473لنطاق على حقوق اإلنسان األساسية،    اعتداء منهجي وواسع ا   

                                                 
467)  ،U��-+أ- 2008=>�ان وا .(  

 
468)  ،!u1999ر.(  

 
  .مT�1984 ا
B!?�5 ا2�J ا+-�01ة +-�!ه:� ا+S%D41 وm T� C�5$�وب ا+-4!�>� أو ا+��4� ا+�!��5 أو ا+oإ��!��5 أو ا+-��57 +4!م ) 21( ا+-!دة 469

  
� ا;
B!?�5) 22( ا+-!دة 470B� T�.  

 
471

� ���fآ# ��%(�%ج وT آ�     ا�4 آ!ن   `�`R�6د اK !7��5 أ�!h+�4 ا+0�ب ا+4!+-�5 ا  z66c" %1aK� b/5r أن ا+-�R/A �>/1 ا+0/�ب ا+4!+-5/�      ،"ا�X�ا�* �/�
�! ;ر
d!ب "�  !� !7�5�t
ا2v دو+�5 ا+!h�r �? �5ّ-` ا+\!�� ����+�5 ار
d!ب "�ا2v آ�5�ة $5� أن ا+-d0-� ا+�5v!�6 ا+�و+�5، وا+T� R1 ا+-1B�ض أن %�dن 


27 أو إ+U أي Q�ف �T أQ/�اف     !5��" T= �w�+ا �z1�!و T-m و;7v! ا+�:!Rv و� `d] 2vا+6�ا R�d
�� ,� `�!411� ،o��1� RA�gا=!ت �10->� �
  ).�B50s2009 ا+��p ا+�0�%��5، (. ا+�gاع %�1-�ن

  
472
  �� ��8ه# �Kآ�ت ا��(K�4�9ت وا Xا�� OX� *ا��و��  �Xا� *�:�%��* ا��XK��إ�dت1c%ت ( �  : هRا+-6-�=�، هCD  ا�&��ة (y ا��6Xب �
�27 ا+Rm!�1   إ�!d�r ،�5��!ن ا+:T� !%!0     اJد+� إBu!ءB�J)  2�71%�ه��ق ?!����5 أو ( �%!Bر، =�م آ!Qا�   ��ا;�/71! ،S%D/41+ا R�d
�� ��?!4-+ R���!�+ا 

     ،S%D41+ا T5��
!+RA )   S%D/41 ا+�!��ن  �T ا+�4!ب ا+-�<�ص =>P5   ا�oAتdrt!م ا+�:!ء،  T5-v!/�<+ ��!>/0+ى  �+5/!ت ، =/�م و"/�د   )ا�/uن   أ!-:/+ �/r!1� 
 RA �5+ا+�و �B4+ا �-w�� �w�ا+-0!���، ا" :    S%D/41+ا U/<= ا+�/:!ء R/A 2ا+�و+5/�    (، "�!ه �/B4+ا �/-w�� 2000 0!ت، ب      آ73 ص/^ iQ!/= R/A وردت !/-

  .)ت
 

473)  ،U��-+أ- 2008=>�ان وا .(  
 



131 
 

، وقد ارتبطت أسماؤها بأسماء دول، ومنها ما تم إنشاؤه الحقا متخذاً صفة العمومية والديمومة )فقرة أولى(
  .)ة ثانيةفقر (وهي المحكمة الجنائية الدولية

  
  : المحاكم الدولية الخاصة المؤقتة:فقرة أولى

  
إذا كان المجتمع الدولي ممثالً في عصبة األمم المتحدة قد فشل منذ عقود في مالحقة ومعاقبـة مرتكبـي                   
أبشع الجرائم الدولية فإن التاريخ الحديث يشهد بأن إرادة المجتمع الدولي ممثالً في هيئة األمم المتحدة قد                 

 مثلما هو الحال في نجاحها الالحق في 474ي إنشاء المحكمتين الدوليتين ليوغسالفيا السابقة وروندانجحت ف
    475 .إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

  
فقد أنشأ مجلس األمن الدولي اثنتين من هذه المحاكم المؤقتة والخاصة لمحاكمة مرتكبي جـرائم الحـرب     

 وهنـاك   477، وروانـدا  476الجماعية في كل من يوغسالفيا السابقة     والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة      
 وهنـاك   479، وكمبوديـا  478محاكم جنائية خاصة ومؤقتة تم إنشاؤها للنظر في قضايا تتعلق بكل من لبنان            

                                                 

�) ر�* روا��ا 474:�4

` هR دو+� RA  و i+Jأرض ا R!5�%�Aق أ�^ ����- �5�%�AJا U-w4+ا+�50�ات ا p5! +[�ق و��%�A�0ه! أ

�gا�5!(،  !?�^ 
�رو��ي $�ً! ا+�d��z ا+�%-�?�ا�5Q ^-!ً; أو$��ا!ً�رو��ي �T أ?!+25 ) "�� U+إ �A!m�! �4
 Rوه ،��d+ا�z�5�d+ا ���, .  ا���4 روا
 .�7� ا+�5`و

 �651� R+ا+�و+� ا;ه1-!م ا+�و l<
 VD" �?دة ا+6-!=�5و!
2 ?1` �! %�!رب ا� b5r ،800,000[\^  . ة!A!4-+!�أ ا+�>�  T50+ا l+ذ Dو��

��%�ا أ7j�ت P5A ?<� �6!ح �R إن إنو?� �[�ت �U1r ،R45��+ . ��0 ا=�1�ت روا��ا ا�ن �-�ذ"! +>�>�ان ا+�!��5وا�41!دة وP4m ا 


:!=oc iث ��ات RA ا+���ات ا+4[� ا5uJ�ة�1(روا��ا ا+V��r b5r ،25w4 ا;��1�ار وا+�-� ا;?1<!دي  �? `u�+ا p�� ( !ج���وا�
R+ا+�و . ��� RAء2008و!��<+ �5�<$Jا P5A `h-
 S\1�� R4%�]
 ��"�د أول �6> N%ا ا+1!ر��روا V<u�5�5%!، ( . دd%ا+-���=� ا+0�ة و

  ).ت.ب

475 ) ،C�+o]+2005ا.(  
 

476    Vc�r R1+اث ا+�و+�5 ا+�ا��5 ا�r³+ آ!نX�*6ا���� ���d�� � *�ر (�!��A!/m إ+/U أ=-/!ل       � ا�)��ر  ،R/?�4+2 ا+57�1/� اvا�/" T� !75A Sd
 و�! ار
       2w�-+دة ا+6-!=�5 وا;$1<!ب ا! R/A 22/2/ 1993  808 ?�ارC ا+-/�?2    �6>� اT�J أن أ�sر وا+S%D41 وC�5$ا+i�4 ا+R1 ا
\Dت =�ة أ^d!ل ��7! ا�

|�rاث ��5v!�" �-d0 دو+     Rm!�+5!                  اAo�/$�% R/mأرا R/A �/�d
�5 +-0!آ-� ا+-T5/-71 ا+-/�Hو+T/= T5 ا;�71!آ/!ت ا+\�5/�ة +>�/!��ن ا+/�و+R ا��/�!�R ا+-�
�� ��D =!م  !��/�ارC   1991ا+ �
i5<d اT5�J ا+4!م +2�3 ا+-�01ة |=�اد �[�وع ا+�w!م اb5r �-d0-<+ R�!�J ا=C�-1 ا+-6>/ 2
 ��A ا ا+��ارDه S"�-و

�R<=،T( .، و?� أ"�%V ا+T� �%�4 ا+o%�41ت =>U ا+�w!م اCD7+ R�!�J ا+-827RA  25/5/1993�-d0ا+-�?2 r .2007.(  
  

477      !7
�7^ R1+��6  آ!ن +>-6!زر ا�%�أ � اou �cف =�?R و�! "�ى T/� !/75A ا+T/� �/%�4 "/�ا2v ا+�1/` وا+5d�1/` ا+R=!/-6 ا+R/1 ار
T/� V/�d ?�/`                 روا��ا �
)�
�R وا+�7
� ()رواح أآT� �h �>�5ن و�<i ا+->�5ن ^\] �v!�? T`  ، وا+r R1<�ت أ   1994=!م  ( ا+�7
� اT/�J اs/�ر ?/�ارC ا+-/�?2      )). ا+�1/<6�
)955 ( RA18/11/1994T55+ا+�و T�J2 وا<�
�7%�ا +> `d]
, �h5� T!ق ا2�J أ+-�01ة !=�1!ر إن ا+RA �+!0 روا��ا !�-�"S ا+B<` ا+ l+ذ RA ��1ا��  .

��5v!�" �-d0. )=،T دو+RA �w�<+ ،�s!u �5 "�ا�m 2v ا���!��5، و"�%-� إ!دة ا+�6� ا+�[�ي، و$5�ه!و%�:R ا+��ار |�[!ء �rR< .2007.(  
  

478   2
!$51/!ل          �/s!\+7/! +�6/� ا+5�01/* ا
�/�م  R/1+ا+5�01* ا _v!1� RA �w�<+ R+دو ,!Q �5 ذاتv!�" �-d0� [!ء�إ R+ا+�و T�Jا �<6� T� ار��  ��a$ر
  Rن ا���ذار /  �/!رس 1و%�, ��/� ه/CD ا+-R/A �/-d0 ;ه/!ي، و?/� /�أت أ=-!+R/A !/7          ) م2005^�!ط / ا+Dي ا�A RA `51$�ا%� (`�� ر��� ا�f%�%ي وزراء ��

  ).�B50s2009 ا+��p ا+�0�%��5، (. م2009
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المحكمة الخاصة بسيراليون التي أنشئت بفعل اتفاقية بين األمم المتحدة وحكومة سيراليون تنفيذا لقـرار               
  480.م14/8/2000مجلس األمن بتاريخ 

  
 الخاصتان بيوغسالفيا ورواندا عن المحكمة الجنائية الدولية من حيث علوية           تختلف المحكمتان الجنائيتان  

كلتا المحكمتين حيال المحاكم الوطنية للدولتين بينما تختص األخيرة بالصبغة المكملة للقـضاء الـوطني               
لمـدعي العـام بالنـسبة للمحكمتـين        للدول وعلى مستوى إثارة الدعوى يالحظ االختصاص الحصري ل        

الخاصتين بتلك الدولتين وأنه يثير الدعوى ويحقق ويدون الئحة االتهام في حين أن المدعي العـام فـي                  
المحكمة األخيرة الدائمة يقوم بالتحقيق تحت إشراف الدائرة التمهيدية للمحكمة والتي يعود لها القول الفصل 

   481 .عدم إحالتهم إليهافي إحالة المشتبه بهم للمحاكمة أو 
 

  :482 المحكمة الجنائية الدولية:فقرة ثانية
  

تبع إنشاء المحاكم الخاصة والمؤقتة سالفة الذكر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تتصف بأنها محكمة               
 1998 التي عقدت في رومـا عـام   484 وذلك بمقتضى المعاهدة الدولية    483دائمة غير خاصة وغير مؤقتة    

  485.) للمحكمة الجنائية الدوليةنظام روما(

                                                                                                                                                             
� آ�� د�� أ�[�V هCD ا+-d0-� +-0!آ-�      479� %�fا%/!ف      ا����% ا� l/%�$ É�%!/0!آ-/� آ-  !7
!�/<" U+أت أو� R1+�14/`     وا� T/= ولH�
/�ل �/>É�5  "ا+-/ "

    �0� P5A `1? يD+17000ا%�/ ` ^\] ا+1!, +�w!م ا+\-5� ا+0-� وذ+RA �w�<+ l ا+6�ا�m 2v ا���!��5 و"�ا2v ا+0�ب و$5�ه! RA ا+1B�ة ا+�ا?�4 T5 ا
*– .م1979آ!��ن اJول /  %�!%� – 1975^�!ط !�  . ا+-�", ا+

  

U+�/1  "ا��f-�* ا����* ���%ا�� ن"+�5ن  أ�[tت ا2�J ا+-�01ة و���dr �5�ا480 R/d+ ،          01->/�ن ا+�/�ر% T/- */<41% !/-5A �/-إ"/�اءات ا+5�01/* وا+-0!آ

T= �5+وH�/  �/�A-�� 30ارُ
RA V�d �/5�ا+�5ن ��/D    ا+6�ا�m 2v ا���!��5 و"�ا2v ا+0�ب، وا+6�ا2v اuJ�ى -�"S ا+�!��ن ا+-R<0، ا+R1 اJآ�� �T ا+-
 R�!h+ا T%�]
�5�ا+�5نو%�. 1996
/!%>�ر، إ+/U ;ه/!ي     و?� ُ��>/V ?/:�5 واr/�ة، وه/R �0!آ-/�     . , ��� ا+-A ��%�� RA �-d0�%1!ون  g+ر!]/
 و��/D إ�/[!ء   .

 �m �5v!:? ذ إ"�اءات!\
�5�ا+�5ن �أت ا �s!\+ا �-d0-+ا+�و+�5، . ( ^\<!13ا �B4+ا �-w��2007.(  
  

  ).2009ا+54�R و ا+0��5!وي، ( 481
 


[�%T ا+!h� R��A-� دولY/� *X9105 ��9 ن إ��lء ا��f-�*  �/  ��د ا��ول ا��     482 U1r � 2007 V4?7/!   41، و?� و�d+ !/ن رو���!? U<= ى�uدو+� أ 
�4، و?� 
Vm�4 ا+-d0-� ;��1!دات �T =�د �T ا+�ول ��7!  P5<= دق!>
 2+T5>+وا+��7 ا !d%�ورو�5! وأ� U<= ,5?�1+ا T= ,�1-
 R1+ا+�ول ا T� Rوه ،

  ).2010ا+-���=� ا+0�ة و%h5��-d0.)  ،!%�5�5d!ق ا+-
  

  /� *�-fء ا���lم إ��:� Y/� *9دول�108�د ا��ول ا���1د  l+رس وذ!� U1r /  �2009ذار ا+4!م !%!:? ,
�5�0!ت RA أر �5v!�6+ا �-d0-+ا V01Aو ، :
7-/!       .أو$��ة ا+[-!+�5 و"-�7ر%� ا+�d��z ا+�%-��ا�5Q وا+6-�7ر%� ا�A�%��5 ا+���U ودار�Aر      P�1]/� T5/�cا g/610
 آ-! أ�7! أ�sرت �/Dآ�ات ا=�1/!ل و

  ).�B50s2009 ا+��p ا+�w1�%) . ،�5�%�0�ان ا+-0!آ-�
 

483)  ،U��-+أ- 2008=>�ان وا .(  
 

�Y ا��Xمم أ�T�1969 Td-% P ا
�55A �5?!B! +�!��ن ا+-4!ه�ات +4!م       ) 2(أ^!رت ا+-!دة    484X���� *ه�ة ا��و���Xا�� ��%X8 " 21   ا+-4!ه�ة ا/% R/+ق دو!B
+�و+�5 ا
�-P15 أو                         /
 V/�!وأ%/! آ �/hأو أآ T5/1�5cو R/A ة أو�/r�5/� واcو R/A P1$!5/s 2/
T5>\^ T5 أو أآT� �h أ^\!ص ا+�/!��ن ا+/�و+P/-d0% R ه/Dا ا+�/!��ن �/�اء 
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ندما علها أن تعقد جلساتها في مكان آخر على أنه يجوز  في مدينة الهاي بهولندا، هذه المحكمة  مقراختير

ر لهذه المحكمة المستقلة منذ أن تم االتفاق عليها أن تكون هيئة دائمـة لهـا                تقروقد   486،ترى ذلك مناسبا  
   488 . للواليات القضائية الجنائية الوطنية487ن هذه المحكمة مكملةالسلطة في ممارسة اختصاصاتها، وتكو

  
  : على النحو التاليالمحكمةمنها تتكون من هذا النظام األجهزة التي ) 34(حددت المادة 

  .هيئة الرئاسة )1
 .شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية )2

 .مكتب المدعي العام )3

  .قلم المحكمة )4
  

يـتم كـذلك وبـاالقتراع    و 489 ،ة المطلقةيلبنائبيه من بين مجموع القضاة باألغيتم انتخاب رئيس الهيئة و  
على أن ال يكـون       ترشحهم الدول األعضاء،   490السري انتخاب القضاة من بين قضاة ذوي صفات محددة        

 من بين أعضاء ة ونوابه بنفس الطريق492كما وينتخب المدعي العام 491 ،هناك قاضيان ينتميان لدولة واحدة
   493 .ول األطرافجمعية الد

                                                                                                                                                             
P//�5!ت ا+1!+5//�   " =��ا-���1//�ى ا;وراس .  (+1//<�%@، ا+��و
�آ//�ل ، ا��:�aaما;
B!?5//� ، ا+-4!ه//�ة، ا+74//� وا+-h5//!ق، ا  : و%-T//d أن %D//ut ا;
B//!ق ا+//�و+R ا+-//

 ،R���!�+2010ا.(  
 

485 Tو� T510Bs R+ا�r T� ���d� �"!�%د T� م!w�+ا اDن ه�d1% 128دة!� .  
  

  .� T�w!م رو�! اd0-<+ R�!�J-� ا+�5v!�6 ا+�و+�5) 3( ا+-!دة 486
 

� دور 
R<5-d +�ور ا+-0!آ2 ا+�R�4% !� ،�5�Q أن ا+/�ول اJ=/:!ء    أن دور ا+-d0-� ا+�5v!�6 ا+�و+�5 ه�  "(��أ ا��1* ا�c�� *�/��-K-�م   "%�<� ـ  487!h-
/!+�R/A �w ?/:!%! ا�/!دة ا+6-!=5/� و"/�ا2v ا+0/�ب وا+6/�اm 2v/� ا��/�!��5 إذا                      */<5-! 41%A Rv!:�+7! اs!>1u7! وا
!5ros ر��!-� RA !7�0 �B10
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 . هDا ا+�w!م�T) 38( �!دة 489

 
  .  �T هCD ا+<B!ت أن %01>�ا !ouJق ا+��45A وا+50!د وا+�gاه� وا+-Hهoت ا+-�>�� اuJ�ى490

 
  .�T هDا ا+�w!م) 36( ا+-!دة 491
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�!د "4`    B+�0 اA!d�70    �5 ا+�و+�5 ا+4!مv!�6+ا �-d0-<+ ,5�! +-S1d ا;د=!ء ا+1!vر Pأدت "�7دC إ+U إ�sار ?:!ة ا+-d0-� .2003 دو+� 
�اU<= *A ا�1\!
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d/!ب "/�اD�      2vآ�ات ا=�1!ل 0* ا+-���+RA T5 ا+���d0 ا+��دا��5 أr-� ه!رون و=>R آ[u U/<= ،S5>    2007ا+�5v!�6 ا+�و+RA �5 ا+4!م      !/-7!�7
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              �/<v!? !-7-5<�/
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من ) 51(وقد تم إقرار القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الواجبة اإلتباع والتي تم اإلشارة إليها في المادة                

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي اعتمدت من قبل جمعية الدول األطراف في نظام روما 
 494.األساسي للمحكمة

  
 اختصاراً   والتي تدعى  ومحكمة العدل الدولية   بين المحكمة الجنائية الدولية       ما بعض األشخاص قد يخلط   

، لذلك  )وهي ذراع تابع لألمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول         (ان المحكمة الدولية    في بعض األحي  
  495.أنهما نظامان قضائيان منفصالن من التنويه إلى بد ال
  

  :صالحيات أجهزة المالحقة الدولية لجريمة التعذيب:  ثانٍمطلب
  

ا في الرقابة على حقوق اإلنسان ومالحقة       حتى تستطيع اآلليات الدولية واإلقليمية المختلفة ممارسة أعماله       
مرتكبي الجرائم التي نصت عليها المعاهدات واالتفاقيات واإلعالنات الدولية واإلقليمية فإن هذه األجهـزة         

  .قد حازت على مجموعة من الصالحيات للقيام بعملها رغم تقييد هذه الصالحيات هنا وهناك
  

حيات اآلليات الدولية ذات الطابع المـدني باسـتثناء لجنـة          تم التعرف من خالل الفرع السابق على صال       
وكذلك المحكمة الجنائية الدولية    ) اتفاقية مناهضة التعذيب  (مناهضة التعذيب كونها ناشئة عن اتفاقية دولية        

فهي اآللية الدولية البارزة ذات الطابع الجزائي، سيتم دراسة صالحيات لجنة مناهضة التعذيب وقبولهـا               
  ). ثانٍرعف(وكذلك دراسة اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ، )فرع أول (للبالغات

  
                                                                                                                                                             

             1 C!/%ا+�/[5� �71-/! إ R�دا��5� ا+/v�/+ا *r RA i5?�
 R/A دارA/�ر R/A $/�ب     �r 25/w->/� إ/!دة   اوآ!��� �T ?:!ة ا+-d0-� ا+�5v!�6 ا+�و+�5 إ�sار �Dآ�ة 
5� دو+� ;vر *r RA �5+�5 ا+�وv!�6+ا �-d0-+ره! ا�>
 R1+ا U+وJا Rدان، وه�� ).�B50s2009 ا+��p ا+�g%.)  ،�5�%�0ال %-!رس �7-!
P ا+

  
�4�
 �m 4�1!ت
/!Jر"�R/A T51 ا+h-!��5/!ت /271      ?/!  آ-! وأ^71� اوآ!��� RA �6!ل ��0A!d ا+6�ا2v اJآ��u �hرة !Jر"�T51 ذ+l أ�P أc!ر  T5%�d�دة =/

!Jر"�T51  �-!ر�� ا+S%D41 وا+�1` ذه7150m S! �;ف T5�Qرة(ا+-�اD�+1�ة ا+0�ب اA RA) .( ،�B<6+�1��2009ى ا.(  
 

  .�T هDا ا+�w!م) 42( �!دة 493
 

!�5v ا+�و+RA �5 دور
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 T� 1�ةB+3ا U+ر%!، ب ت (.1��2002-�� / أ%>�ل10 إ�� RA ن!� ).ا+-�w-� ا+4��5 +��0ق ا��

 
��$�ً� f) V/�8 4�ً�$�m9-�* ا�X�ل ا��و��* و4ًء 495[d` أ�!�R �, ا+�gااR�%اد ���fآ�*   `�!41
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 R1+ت ا!=
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  :صالحيات لجنة مناهضة التعذيب وقبولها للبالغات:  أولفرع

  
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينـة         التعذيب وغيره من ضروب المعاملة     حددت اتفاقية مناهضة  

 صالحياتها في مالحقة مرتكبي  تعطي االختصاص لهذه اللجنة لممارسةمجموعة من القواعد القانونية التي
قبـول  ، وكذلك بينت القيود الواجب على اللجنة مراعاتها لقبـول أو عـدم              )فقرة أولى  (جريمة التعذيب 

  .)فقرة ثانية ( أو من غيرهماألفرادالبالغات من الدول أو من 
  

  : صالحياتها:فقرة أولى
  

  : بموجب االتفاقية يمكن إيجازها فيما يلياتصتمتلك اللجنة عدة اختصا
  
دراسة التقارير التي تحال إليها من الدول األطراف في هذه االتفاقية عبر األمين العـام لألمـم                  -1

المتحدة للوقوف على التزام هذه الدول باتخاذ التدابير الالزمة لوضع االتفاقية موضـع التنفيـذ                
   496.كل دولة بموجب التزام الدولة الطرف وفقا لالتفاقيةالفعلي وتطبيقها على الواقع الداخلي ل

تمتلك اللجنة الحق في تعيين عضو أو أكثر من أعضائها إلجراء تحقيق سري إذا مـا وجـدت                   -2
  497.إحدى الدول األطراف في االتفاقية تعذيباً منظماً ممارسة على دالئل قوية باًمبرراً مبني

ية المنازعات التي تثار بين الدول حول تطبيق االتفاقيـة،   تمتلك اللجنة صالحية القيام بمهام لتسو      -3
  498.وذلك إذا ما اعترفت الدول للجنة بهذا االختصاص

تمتلك اللجنة صالحية النظر في الشكوى التي تقدم من إحدى الدول األطراف في االتفاقية ضـد                 -4
 لنظـر فيهـا،   وذلك إذا توافرت شروط ا    دولة أخرى طرف في االتفاقية حول ممارستها التعذيب         
  499.حتى ولو قدمت المشكلة للجنة من أي من أطراف النزاع

                                                 
  .�T ا;
B!?�5) 19( ا+-!دة 496

 
  .�T ا;
B!?�5) 20( ا+-!دة 497

 
  .�T ا;
21 (�5?!B(�T ا+-!دة ) هـ/1( ا+�B�ة 498

 
  .�T ا;
B!?�5) 21( ا+-!دة 499
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 أو نيابة عنهم والتي يدعون فيهـا أن حقـوقهم   األفرادتمتلك صالحية تلقي البالغات المقدمة من   -5
انتهكت بتعرضهم للتعذيب ولضروب المعاملة األخرى الواردة في االتفاقية إذا توافرت شـروط             

  500.ذلك

 للدول األطراف في االتفاقية والى الجمعية العامة لألمم المتحـدة عـن     اً سنوي اًير تقدم اللجنة تقر   -6
   501.أنشطتها المضطلع بها بموجب االتفاقية

  
  : قبولها للبالغات:فقرة ثانية

  
 الدولية لإلنـصاف أو     لياتيتمكن ضحايا التعذيب أو الدول األعضاء في هذه االتفاقية من اللجوء لآل           لكي  

 مة إلى هذه اللجنة، وسواء كان      باالنتهاكات المحر  بالغ ينبغي وصول    فإنه في بلد معين،     للحد من التعذيب  
 ال بد من توافر شروط معينة       فإنه غير ذلك    أو   الدول أو األفراد   من قبل     ذلك مقدماً  تقديم البالغ باالنتهاك  

  .في البالغ حتى يمكن قبوله
  
 :ا أو غيرهالدولإحدى البالغات الواردة من  قبول -1

  
حتى تستطيع الدولة تقديم بالغات عن االنتهاكات في مجال التعذيب التي تقع في دولة أخرى ولكي تقبـل            

  :لجنة مناهضة التعذيب النظر في البالغات فإنه ال بد من توافر الشروط التالية
  

مناهضة  في اتفاقية ي يدعى بوقوع االنتهاك فيها والدولة المدعية عضوينيجب أن تكون الدولة الت  - أ
غير أنه يجوز للجنة أن تقوم بالتحقيق في حال وجود دالئل قوية على وقوع االنتهاك            502التعذيب،

                                                 
  .�T ا;
B!?�5) 22( ا+-!دة 500

 
  .�T ا;
B!?�5) 24( ا+-!دة 501

 

�dن   502 ،Cد�B-/!+�1?5,   ا+2w4� RA �%�:4 هCD ا;
B!?5!ت !+1<�%* =>75! إذ ; %RBd ا+5?�1,  R/B1d

[1�ط ا+1<�%* وإ�-!  ; *5c�4 ا+-�ا $5� أن 

   `h� !75<="    مoا�� RA ن!�
-� وزراء u!ر"�5 ا+�ول ا��/�5�o =/!م   "  إ=oن ا+�!ه�ة +��0ق ا��H� T= 10/!ج     ، 1990ا+<!در
وه/� و�5c/� إر^/!د%� ; 
*%�>
 U+إ.)  Rv!-�2 ا+-�01ة ا��Jا _�!��)UNDP(ب ت ،.(  
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 أو  503كان مصدر هذه البالغات دولة طرف أو منظمة دولية حكومية أو غيـر حكوميـة              أسواء  
  505. عاديين504أشخاصاً

اهضة التعـذيب   من لجنة   باختصاصأنها تعترف   ب  وقت أيفي   هذه الدولة الطرف      تعلن أن  يجب - ب
خرى ال تفي بالتزاماتها بموجب هـذه       أ  بأن دولة طرفاً   ي تدع رفاًتسلم بالغات تفيد أن دولة ط     في  

 وإذا تعلق هذا االعتراف باختصاص اللجنة بالدولة نفسها ،في أن تنظر في تلك البالغاتواالتفاقية 
د قامت بإصدار إعـالن     االنتهاك هي نفسها أيضا ق    عن  فإنه يجب أن تكون الدولة صاحبة البالغ        

  506. باختصاص اللجنةيعترف

 

 إذا قامت الدولة الطرف بسحب إعالن االعتراف باختصاص اللجنة في أي وقت فإن هذا السحب                - ت
 بالغ من أية    أيوال يجوز تسلم     ،إحالتهألة تشكل موضوع بالغ سبقت      مسال يخل بالنظر في أي      

ما لم تكن الدولة الطرف     المذكور   اإلعالنحب  سب اًإخطار العام   األمين يتسلم    أن دولة طرف بعد  
   507 . جديداًإعالناًالمعنية قد أصدرت 

  
 :األفرادالبالغات الواردة من  قبول -2

  
للجنة قبول ودراسة البالغات من األفراد أو من ينوب عنهم في الدولـة              من االتفاقية ) 22(أجازت المادة   

 وذلك في حال أحكام االتفاقيةوفق ايا النتهاك دولة طرف أنهم ضح والتي يدعون فيها في االتفاقية الطرف  
  :توافر الشروط التالية

  

                                                 
503
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�=� ا+>��6 ا+�و+� ا+��ف ا+-�5�4 إ+U ا+41!ون RA درا�� هQ . CD�ف U+إ �%!z+ا CD7+ !�5�0
  ."ا+-4>��!ت،و
 


>�R ا+�o$!ت �T ) 22( ا+-!دة 504 RA ��6<+ *0+ا V�=�5 أ?!B
  .اAJ�اد�T ا;
  

505)  ،U��-+أ- 2008=>�ان وا .(  
  

  .�T ا;
B!?�5) 21( ا+-!دة 506
  

  .  �T ا;
5 (�5?!B(�A�ة ) 22( ا+-!دة 507
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 وقت أنها تعترف باختصاص اللجنة أيفي الدولة الطرف التي ينتسب إليها هؤالء األفراد  تعلن أن  - أ
 في تسلم ودراسة بالغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لواليتها القانونية ويدعون              

 . النتهاك يتعلق بالتعذيبأنهم ضحايا فيها
 وحول هذا الشرط    508، هذه البالغات   الستعمال حق تقديم مثل    إساءةهذا البالغ   يشكل   يجب أن ال     - ب

 :فإن الدكتور بطاهر بو جالل يقول

حتى اآلن، لم تحدد اللجان في تعليقاتها العامة أو اجتهاداتها ما الذي يعتبر على وجه الدقة إسـاءة    "
ولقد رأت اللّجنـة المعنيـة      . ومازال يتعين تطوير هذا االجتهاد    . ل الحق في تقديم الشكوى    الستعما

أن التأخير في تقديم هذه )  509غوبان ضد موريشيوس (787/1997بحقوق اإلنسان في القضية رقم 
الشكوى يعتبر إساءة الستعمال الحق في تقديم الشكوى، كما اعتبرت اللجـان أن تقـديم شـكاوى                 

لى اللّجنة بشأن المسألة نفسها على الرغم من رفضها في السابق إساءة اسـتعمال لعمليـة           متكررة إ 
   510".تقديم الشكاوى

 إال أن هويـة     511، ممن يقدمـه   ب عنهم موقعاً  و أو من ين   األفرادمن  مقدم  يجب أن يكون البالغ ال     - ت
 . صاحب الشكوى ال يمكن الكشف عنها إال بموافقته

 .كام االتفاقيةيجب أن يتفق هذا البالغ مع أح - ث
وال يجـرى    لم يجر بحثهـا،   الواردة في البالغ    أن المسألة نفسها     يجب على اللجنة أن تتحقق من      - ج

 512. إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليةأيبحثها بموجب 

                                                 

tآ�ه! �T ����+�5 ا+�=�ى ا+-�T� �=�Aا+ ا+�ا?, أن 508 �4!+�o$!ت أو ا+[d!وي إ;  �w�
ع ا+/[\] m o/4A/�50 ا�71/!ك �/�b/5r�       P/+ S و?/   >6!ن ; 


>/l ا+-4!ه/�ة �/, 
�/�%2 اJد+/�           m�ر ��!^� "�اء 4A` أو ا��1!ع =s `4A T!در P/5-0

>/l  ا+T=    T/= �/5A!d ا+�و+� ا+��ف RA �4!ه/�ة �/! وu/!رق +0/* 
  ).2010ا+0-�5ي، . (ا+\�و?!ت

 
509                     �/4�� U/<= اعg/� ل�/r !/75+إ S�/1�% R/1+ا+�و+/� ا+�/�ف ��ر%/[�5س ا �/m ن!/�$ C�/+وا T/= ن!/  ?��V هCD ا+[�dى �T ?�` ا+-/�ا5A TQ/[�ا%�و $�

�

P ا;�1\!�5 آ!ن ?� �vدا RA R
P�5 ا+�ا, 75A!ا�1\!�
  .).The Equal Rights Trustت. ب (.^@ إ+P5 وآ!ن 

� "oل( 510 ،2007.( 

P ^\/<5! أو  %-J Tdي ^\] أن 511 ��J4>* ا
�� ��اء !�/� =/u� [\/^ T/� ^/�%�� ��اP/1�A        %��1م [�dى �m أي دو+� 
75A �A�1! ا+[�وط ا+!5�

d/////�ن ه�/////!ك m/////�ورة +/////3ذن أو       ; !ً/////�!5rو أ �/////�1d-+ه>5/////� أو ا+0/////!;ت ا+�//////!ه�ة        اJا R-%�/////= ا+�/////<� أو `/////�? T/////� �/////s!u �//////�Aا+-�ا. 

* ا+-�",  -!�  .ا+
  

.  إ?>5-�5 آ!+-d0-� اJورو�5 +��0ق ا���!ن و+��6 أو ��r �/-d0/�ق ا��/�!ن ا5d%��J/� أو اAJ�%�5/�       �+5!ت�h` ا+�57!ت ا+-�[tة -�"S �4!ه�ات أو        512
   U<= ا ا+[�طD1235 أو ا�"�اء 1503 $5� ا+41!ه�%� آ!�"�اء ا�+5!تو; %���* ه .    /-= `/j R/A P/�أ U+د ا�^!رة ه�! إ��     g/55-1+ا U/<= �6/� ا+�/:!ء+ `

�u� R+ر إ"�اء دو!Qإ RA ع ?�ار�m�� V�!75! أو آA V�+ا �w1�
2007�"oل،  (. ا+�4<�ي %-Td ?��ل ^�dى .(  
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وال  أن الفرد قد استنفد جميع وسائل االنصاف المحلية المتاحـة،         يجب على اللجنة أن تتحقق من        - ح
 بصورة غير معقولة أو في حالـة        االنصافالقاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل        تسرى هذه   

 513.عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية النتهاك هذه االتفاقية على نحو فعال

  
ي حال كانت الدولة المنتهكة دولة طرفاً في اتفاقية مناهـضة           يمكن القول أن هذه اآللية تكون فعالة فقط ف        

 ال يسرى اختصاصها على دول غير منضمة لهذه اآللية، ذلك أن هذه اآللية هي ناشـئة عـن                   التعذيب إذ 
اتفاقية دولية، وكما مر سابقاً فإن عدد الدول المصدقة على هذه االتفاقية التي انبثقت عنها لجنة مناهـضة                  

  .م2007التعذيب بلغ مئة وأربعاً وأربعين دولة لغاية عام 
  

فعالة في مواجهة أي من الدول األطراف إذا ما انتهكت الحق في عدم التعذيب، لكن واآللية هذه إنما تكون 
اللجنة ال تستطيع استالم شكاوى األفراد والنظر فيها إذا لم تكن الدولة الطرف موافقة سلفاً على ذلك، وهذا 

لذي سمح لهم سواء كالمقرر الخاص ا) اآلليات(مغاير لحق األفراد في توجيه رسائلهم إلى الهياكل السابقة         
وافقت أم لم توافق الدولة المنتهكة على ذلك إذا ما توافرت شروط ذلك، وهذا يظهر وجه الضعف في هذه               
االتفاقية، وهذا األمر ليس مستغرباً إذ أن مصالح الدول وكثرة هذه الدول المشاركة في االتفاقية قد جعلها                 

كل اثر على بعض جوانب االتفاقية ومنها شرط موافقـة          تبدي تحفظات هنا وهناك أثناء إعداد االتفاقية بش       
  .الدولة سلفاً المشار إليه أعاله

  
  :اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:  ثانٍفرع

  
جاء في ديباجة نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن الدول األطراف في هذا الميثاق قد عقدت                 

قلق المجتمع  التي تثير   و الجرائم األشد خطورة     للنظر في ختصاص  العزم على إنشاء هذه المحكمة ذات اال      
  .تهدد السلم واألمن والرفاه في العالمالدولي بأسره و

  

                                                 
513

R�Q�+ا+<�54 ا U<= �B�1�

* A|ن =Sء 
��%2 ا+�+5` ا+Dي %�0s V�h هDا ا;د=!ء %�, =>U =!،  وإذا �! V6"!r ا+�و+� ا+��ف tن ��` ا+o4ج +2 
  ).�1��2007%!ت ���l �!ز%d!،  (.ا+�و+� ا+��ف
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 فيهـا   يمكناألحوال التي   وللتعرف على أشد الجرائم خطورة التي قصدها النظام األساسي لهذه المحكمة            
ه يمكن تقسيم اختصاص هذه المحكمـة إلـى         ، فإن  من عدمه  مالحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمامها     

  ).فقرة ثانية (، واختصاص مكاني وزماني)فقرة أولى (اختصاص موضوعي وتكميلي
  

  : االختصاص الموضوعي والتكميلي:فقرة أولى
  
 : االختصاص الموضوعي-1

  
 من هذا النظام اختصاص المحكمة في أشد الجرائم خطورة، حيث تم تقسيمها إلـى             ) 5(حددت المادة   

  :أربعة أنواع من الجرائم الخطيرة هي
  

 تعني بموجب هذا النظام أي فعل من األفعال يرتكـب بقـصد             :جريمة اإلبادة الجماعية    - أ
إهالك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهالكاً كلياً أو جزئياً، سواء                

جسيم بأفراد الجماعـة أو     أكان هذا الفعل متعلقاً بالقتل أم بإلحاق ضرر جسدي أو عقلي            
إخضاعها ألحوال معيشية  بقصد إهالكها جزئيا أو كليا أو فرض تدابير لمنع اإلنجـاب               

  .داخل الجماعة أو نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
  

من هذا النظام أحد عشر فعالً اعتبـرت   ) 7( المادة   لقد عددت : 514الجرائم ضد اإلنسانية    - ب
ى ما ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي وعن علـم             جرائم ضد اإلنسانية مت   

 515.بالهجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين

  

                                                 


\b5r T� !7�= i<1 ا+>�ن أو ا+-��14 ا+�%�R أو ا+>�z وh-1%` هDا      " 514 !7��d+ أو "-!=� ���7رة ��A 7!د�m! ��<�1� ��A م��

��م هCD ا+6�%-� =���! 
5�!h+ا+�ر"� ا T� T5�Qن ��ا�d

Ë5-7 ا+��B ا+-��7رة و"7<4!  RA 7!د�m;ا�1�!وي RA ا+-U1^ RA �<�!4 ا+-5!د%T ا++!5!��5 أو ا+�5A!�h أو � ; %��5B1ون 

 ).243ص. آ-! ورد RA ا+54�R وا+0��5!وي . 35ص.  !%P، ب ت(. "ا;?1<!د%�

515
� ���رة  �X8"y��/fا��-�ن ا�� y) *� �&) أي �" eRA !7)1 ( �m ا+�B�ة  �67ً! �>�آT-:1% !5 ا;ر
d!ب ا+-d1�ر +4A3!ل ا+-[!ر ا+5"ه& م ( ّ

     ��!5�!ر
d!ب هDا ا+�67م، أو 
g%g4ا +CD7 ا+ R:�
 �-w�� 5!�� دو+� أو� o-= ،T55��-+ن ا!d� �/ T�w/!م   7 �� أ �/T ا+-/!دة   �A2�ة . أي �T� �=�-6 ا+
 .رو�! +>-d0-� ا+�5v!�6 ا+�و+�5
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من هذه المادة كأحد األفعال التي تعتبر جريمـة         ) 1(الفقرة  ضمن  ) و(في البند   وقد ورد التعذيب    
 تعريف التعذيب حتى يكون     من هذه المادة إلى   ) 2(من الفقرة   ) هـ(ضد اإلنسانية، فيما أشار البند    

  :هذا الفعل جريمة ضد اإلنسانية ويمكن مالحقته عبر هذه اآللية على النحو التالي
  
تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بـشخص موجـود               ) التعذيب(يعني  " 

مان فحـسب عـن   تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن ال يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينج             
  ".عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها

 

من هذا النظام اختصاص المحكمة بجرائم الحرب التي        ) 8(حددت المادة   : جرائم الحرب  - ت
ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطـاق لهـذه                 

تها العديدة جرائم مختلفة اعتبـرت أنهـا        الجرائم، وقد عددت هذه المادة ومن خالل فقرا       
  516 .جرائم حرب ومنها جريمة التعذيب

 

 لم يتم تحديد مـضمون وأركـان جريمـة         فإنهفيما يتعلق بهذه الجريمة     : جريمة العدوان  - ث
 .العدوان في النظام األساسي للمحكمة كباقي الجرائم األخرى

  
ألساسي للمحكمة الجنائية الدولية علـى أنهـا         أن جريمة التعذيب تم تصنيفها بموجب النظام ا        يصح القول 

ض  مما يعني أن ارتكاب هذه الجريمة من أي كان يعـر           ،جريمة ضد اإلنسانية وعلى أنها جريمة حرب      
المحكمـة  نفسه للمالحقة والمحاكمة أمام هذه المحكمة وذلك إذا ما توافرت الحاالت التي تعطـي لهـذه                 

  .االختصاص في ذلك
  
 :517ي االختصاص التكميل-2

  

                                                 

B!?5/!ت "�i/5 ا+�ا4/� +4/!م         ) 2(�T ا+�B�ة ) أ/2( و?� وردت هCD ا+6�%-� =�� ا+�] =>RA !75 ا+���        516; �-5��T هCD ا+-!دة آ��7/! اr/� ا;�71!آ/!ت ا+6/


0/�ث =�/� و?/�ع �/gاع �/�>@       ) ج(�T هCD ا+-!دة وذ+l =���! =�دت هCD ا+�B�ة   ) 2(�T ا+�B�ة   ) ج/1(، وآRA l+D ا+���     1949 R/1+5-� ا�ا;�71!آ!ت ا+6
R+دو ,!Q 5� ذي$.      

  
 

517!>1u;ا اD�5 ه-�
 2
0�S ا+-<�ر" ا+R<5-d1"ص ـ  هDdا  R�Q�+ء ا!:�<+ R<5-d1+ا R+ا+�و Rv!�6+ور ا+�:!ء ا�+ l+�5�5%!، ب ت. (وذd%و   .(  
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 فتحقق وتحاكم فقط في حالـة       ،المحكمة أن تكون محكمة مالذ أخير للمجني عليه       إنشاء هذه   غرض من   ال
 فهذه المحكمة 518،فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك، فدورها تكميلي للواليات القضائية الجنائية الوطنية

   519.نواع الجرائمال تلغي المحاكم الوطنية التي لها األولوية في المالحقة عن بعض أ
  

قد أعطى الحق لهذه المحكمة في عدم قبول القضايا إذا          ) 17(غير أن هذا النظام ومن خالل أحكام المادة         
أن تحدد أن القضية المعينة التي      حتى تمارس صالحياتها     وللمحكمة   520توافرت بعض الظروف المحددة،   

 في ذلك وإنمـا لتـوفير الحمايـة         ة الدولة غير رغب  في الدولة قد تم ذلك ب      نظر فيها أمام القضاء الوطني    
  كما ولها أن تحدد أن القضاء الوطني521 الجريمة من المسؤولية الجنائية عنها أو لسبب آخر، هذه مرتكبل

                                                 
  ). ا+�B�ة ا+4!^�ة �T ا+�%�!"� (518

 
519
� ا+��اب ا+R�-5 أن �d0-� ا+�6!%!ت ا+�و+�5 ; 
>Rz ا+-0!آ2 ا+��5�Q، و+5� +r !7* ا <6� �5vر Sv!� أآ� =�� ا+�ه!ب �0-�د `�!d1
 !7�d+5!دة، و�+

              2v�5، وا+6/�ا�!��, ا+�:!ء ا+�d+ R�Q` دو+� و
R�4 اJو+�%� +>-0!آ2 ا+�RA �5�Q �0!آ-� ��
R�d "/�ا2v ا+0/�ب وا�/!دة ا+6-!=5/� وا+6/�اm 2v/� ا��/
!7�B� �+ا+�و R�Qا�� T� P5<= R�6-+وا R�!6+وا !-+!Q �-d0-+�0 اv; RA !75<= ى ا+-�<�ص�uJا.   

!;^/1�اك �/,           "!ءت أ?�  R/�-5+ا+�/�اب ا �/<6� !/7-w� R/1+ا R+ا+/�و Rv!�6+ن ا��ا+�! �%��
!+-d0-� ا+�5v!�6 ا+�و+�5 و �s!\+ا+��وة ا+��!^�5 ا RA CDه P+ا
 �rJم ا�% N%1!ر�� Ë1%�%�A ا%���ت �H4!ء و��>  ).�B50s22 ،�%!� 2007 . (م�A  /2007�ا%� B�12!رة "-�7ر%� أ+-!�5! ا;
0!د%� 

 
� 4 ��68 ا��f-�* ��)� ا��� ى�T هDا ا+�w!م) 17(�T ا+-!دة ) �r)1دت ا+�B�ة  520K4ت ا��fا� :  

  

6//�ي ا+5�01/* أو ا+-�!m//!ة R//A ا+/�=�ى دو+//� +7//! ا1u/<!ص =>75//!، �/! +//2 
T//d ا+�و+/� �r//! $5//� را$�/� R//A ا;o�//mع         )أ( V/�!إذا آ 

!+5�01* أو ا+-�!m!ة أو $5� ?!درة =>U ذ+l؛  
V ?� أ"�ت ا+RA *5�01 ا+�=�ى دو+� +7! ا1u<!ص =>75! و?�رت ا+�و+� =�م ��!m!ة ا+[\] ا+-T/d% 2/+ !/� ،R/�4 ا+�/�ار         إذا آ!�  )ب(


T= !6 =�م ر$�� ا+�و+� أو =�م ?�ر
U<= !�r !7 ا+-�!m!ة؛!� 
�اء �0!آ-/� ��Q/!    إذا آ!ن ا+[\] ا+-R/�4 ?/� �/�* أن r/�آU/<= 2 ا+/�>�ك ��m/�ع ا+/[�dى، و; %d/�ن �/T ا+d0-<+ gv!/6-/� إ"/                  )ت(

  �T هDا ا+�w!م؛) T� )20 ا+-!دة �B<+3�ة 
  �wro� : ة��B+ا [�
=>U أن ا+[\] ا+Dي %�dن ?� �rآ2 أ�!م �d0-� أu�ى =T �/>�ك %d/�ن �w0/�را أ%/:! -�"/S ا+-/!دة       )T� )20 ا+-!دة 3

� ا+�>�) 8(أو ا+-!دة ) 7(أو ا+-!دة  ) 6(B� *<41% !-5A �-d0-+أ�!م ا P1-ى%�6ز �0!آ�uJا �-d0-+ا RA ا�"�اءات V�!ك إ; إذا آ :  

�RA `u ا1u<!ص ا+-d0-�؛  ) أ( 2vا�" T= �5v!�6+�5 ا+���  ?� ا
\Dت +z�ض r-!%� ا+[\] ا+-T� R�4 ا+-
-�"/S ا+�/!��ن ا+/�و+R، أو "/�ت، R/A ه/CD ا+w/�وف،                  ) ب( !/7!;�o�1ل أو ا+�gاه� و�sJ !�Aل ا+-0!آ-!ت ا+-14/�ف  2�1
<�رة  �6
أو +2 


��%2 ا+[\] ا+-R�4 +>�4ا+�=> U+ا+��5 إ ,� *�1% ; �0� U.  
 

  . إذا +2 
Td ا+�=�ى =>U در"� آ!T� �5A ا+\��رة 
��ر ا
\!ذ ا+-d0-� إ"�اء �u�)ت(       
  

521   !�Aم و!drJ   ة��B+2( ا (  ا+-!دة T�)17 (م!w�+ا Tوذ�� *���Kر ا� )Rا y) %\أو أآ �c% وا�ى 8 ا�) �� *�-fا�� gه� %:�fK� V��� ��م ر��* ا��و�*  8
� إ%اء (�fآ�* �/5�l ا��K)# ��ر8-�ب ا�&%��*�:  

  
z�ض r-!%� ا+[\] ا+-T� R�4 ا+-�Hو+�5 ا+�5v!�6          )أ( R�Q�+ذ ا+��ار ا!\
 أ�P "�ى ا;o�mع !�"�اءات أو %6�ي ا;o�mع 7! أو "�ى ا

 RA P5+ا+��0 ا+-[!ر إ U<= �-d0-+1<!ص اuا RA �<u2 داvا�" T= ؛5ا+-!دة  
   �rث 
5ut� ; ���ر +RA P ا�"�اءات -! %41!رض RA هCD ا+w�وف �, ��5 
��%2 ا+[\] ا+-R�4 +>�4ا+�؛)ب(
��1` أو �P%g أو �^�ت أو 
6�ي ��!^�
 U<= !7�R/A ،*B1% ; �0 ه/CD ا+w/�وف، �/,              )ت(� `d] !7
 إذا +2 
�!^� ا�"�اءات أو ; 
6�ي ��!^�

 R +>�4ا+�؛��5 
��%2 ا+[\] ا+-�4
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بمعنى أن ممارسة المحكمة الجنائية لالختصاص الدولي يأتي في حال           522،قادرا على القيام بمهمته    لم يكن 
  523.طني بطريقة صحيحة خالية من أي صوريةعدم ممارسة االختصاص القضائي الو

  

  : االختصاص اإلقليمي والزماني:فقرة ثانية
  

والية مكانية  أيضاً  فإن لها   تم اإلشارة لها    للمحكمة من اختصاصات موضوعية وتكميلية      باإلضافة إلى ما    
ك اثر رجعي    في زمن معين تم تحديده كي ال يكون هنا         بارتكاب هذه الجريمة  محددة ووالية زمانية تتعلق     

لتطبيق النصوص القانونية الواردة في هذا الميثاق على تاريخ سريان مفعوله، وهذا ما سيتم توضيحه من                
  :خالل البندين التاليين

  
  : االختصاص اإلقليمي-1

  
محكمة للجعل  أن ت خالل المفاوضات التي واكبت إعداد نظام روما لهذه المحكمة، حاولت كثير من الدول              

 وتم التوصل إلـى تفـاهم       524، له  لكن هذا االقتراح فشل بسبب معارضة الواليات المتحدة        سلطة عالمية، 
  :525يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحددة التالية

                                                 
522
 ��م 9�رة ا��و�* �/Y إ�mcر ا��K)# أو �U اRد�* أ(�aم (�fآ�)�a واd0a"4ع �£%اءاT�      ¢a�c ،�a(8 هDا ا+�w!م) 17(�T ا+-!دة ) �r)3دت ا+�B�ة   

�ء ��)�:  

��S ا�57/!ر آ>/R أو       +>-d0-� ا+�5v!�6 ا+�و+�5 أن 
�0د =�م ?�رة ا+�و+� RA ا;o�mع �=�ى �b5r ،��54 أ�7! 
�5A �w-/! إذا آ!�/     /V ا+�و+/� $5/� ?/!درة، 
                 �/u� S����S =�م 
�اU<= ،C�A إr:!ر ا+-271 أو ا+0/<�ل =>/U اJد+/� وا+/[7!دات ا+/:�ور%� أو $5/� ?/!درة +/"�ه�ي +�w!�7! ا+�:!Rv ا+�R�Q أو 

!7
 .=>U ا;o�mع |"�اءا

 ).78 ص  ، 54+2009�R وا+0��5!وي ، ا( 523

524
، RA �+!4ّB1998 ا+-B!وm!ت ا+R1 "�ت RA رو�/!، ا+�;%/!ت ا+-01/�ة ا=V/m�1 ا=1-/!د �w/!م رو�/! اU<=            �/5+�% R/A R/�!�J ا+�T� 2$ ا+-[!رآ� ا+   

        e��� �6/8ء y) 1%فKا� Y/� ا�6�رة e��� م�Xا� �. ، وJن �6>/� اP/+ T/�J دور �0/�ود !+-�!ر�/� !1u/<!ص ا+-d0-/�       وY/� �� 1Q أ`�س أن ا����
R5�آ�Jا �5v�+ن ا|A ،l+ا+4!م و�, ذ RA R�!�Jم رو�! ا!w� U<= ,?5` آ>�1�5ن و 2000،�5v�+إدارة ا `j RA  ش���"�رج !� ا+�;%!ت  
4!رض ا+

     U<= �5v!:? �%;ن +7! وJ �5+�5 ا+�وv!�6+ا �-d0-+ادا+-�01ة ا�AJ2715   ا�/�" T/= �/w�+ف ا�>و�/A ،2/c T/|ن    .  ا+-�"�د%RA T أراRm ا+�ول اQJ�اف، 
5� "�رج �ش v�+ا+4!م ا RA R�!�Jم رو�! ا!w� ,?�% 2+2002.   

  
 أ��%d!  و=gزت   !7B?��        ،�/5+�5 ا+�وv!�6+ا �-d0-+ا U+2 إ:�
 R1+ا+�ول ا U<= ت!
>/l         1[�%4!ت 
A T-:1�ض =�� T/� V/�<Q !/7�أ l/+ذ T/� 2/7B% b/5r 

       !7�"�- �w0
 �5v!�c 5!ت?!B
إ+/U   ا+/T%D %4->/�ن �T5    !/74 ا+\!T5/s %/!ت ا+-01/�ة أو ا+-�/!و+    ا+�; �T ��اR�Q��` أيا+�ول أن 
�?, �, ا+�;%!ت ا+-�01ة ا
�-d0-+ا+�ولا CD7+ ي�d�
V0 إ$�اءات ا+1-�%` ا+4  .  

  
، وا+R/1 آ/!ن �/T ا+--T/d ا+�5/!م /P       2005آ-! أن ا+�;%!ت ا+-�01ة +2 
-�, إr!+� ا+�RA ,m دارA/�ر R/A ا+/��دان إ+/U ا+-d0-/� ا+5v!�6/� ا+�و+R/A �/5 ا+4/!م            

�7Bs! =:�ا   ,� T�Jا �<6� RA !-vآ7! + داo1ة  . 0* ا+���ا��a��&ا� �a)5/�        (�\/  إدارة أو��v!�6+ا �/-d0-<+ ة�/%H-+/!ت ا�ا+�5! T/� ا+�و+5/�  ?/���ا =/�دا .
  ).�B50s2009 ا+��p ا+�0��5�%، (
   

  ). ا+-���=� ا+0�ة و%�5�5d%!، ب ت(525  
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 526.و إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمتـه أ،  إلحدى الدول األعضاء إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطناً  )1
  أو

المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على  إذا وقع الجرم )2
   أو527.أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية

   528. إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس األمن)3
  
  : الوالية الزمانية-2
  

رتكب بعد سريان هـذا     الجرائم التي ت  تلك   في    الزماني من النظام اختصاص المحكمة   ) 11( المادة   حددت
وبالنسبة للدول التي انضمت الحقاً  أو بعد هذا التاريخ، 529،م2002العام   تموز1 األول منالنظام، أي في 
 من تاريخ مصادقتها ها القضائية في هذه الدول ابتداء بممارسة سلطت تقوم المحكمة آليا530ً،بعد هذا التاريخ

 تصادق الحقاً على هذا النظام أن تودع إعالناً لـدى مـسجل              إال أنه يجوز للدولة التي     531،على االتفاقية 
المحكمة بقبول اختصاص المحكمة قبل تاريخ مصادقة الدولة بشرط أن ال يكون ذلك قبل تاريخ سـريان                 

  532.هذا النظام

                                                 
  .�T هDا ا+�w!م) 12( ا+-!دة 526

  
  .�T هDا ا+�w!م) 12( ا+-!دة 527

  
  .�T هDا ا+�w!م) 13(�T ا+-!دة ) ب( �A�ة 528

  
529   RA �-1=م ?� ا!w�+ا اDأن ه b0�+ا اDه RA 2 ا�^!رة

-/�ز  ��17* وأن   /  P/5+�%1998        ء!]/�| R/�4-+ا T5/m�B-<+ R/�!��<
-� ا�J/2 ا+-01/�ة ا+�H/� 

�7A ذ!B�+ء ا� N%ر!

-�ز�5v!�" �-d0� :1 دو+�5، أ�!   / P5+�%2002د!-<+ !��Q ، 126ةP�� .  
  

530
         V/?�+ا R/A !/5�!�%� RA 2vا+6�ا T� P5^��5
�] =>m U�ورة ا=�1!ر أ4A!ل  b50 P5^��5 �5:? RA ا+�!=�ة CDه R�!�%��+ا+>�ردات ا �<6� ��A 

          P5/^��5 25<�/
 S/<Q !/5�!�%� P/5A V�<
R/A  " ا+S%D/41 ا+-�
S/d   أي(و+/2 
/<�@ "�%-/� ا+u S%D/41/!رج إ?>/25 ا+�>/�        . ا+Dي ار
RA ; ،P5A V�d ا+�?V ا+Dي 
��ي =>75! =!+-�5 ا;1u/<!ص ا+�/:!R/A Rv ا+-->d/� ا+-01/�ة إ; R/A =/!م          ") ا+-->�d ا+-�01ة أو RA $5�ه!    
 R1+2 اvا+6�ا T�1988   V/64/� أن أد�، أي 

P5^��5 ?� و?V4 ?�/` ه/Dا   RA �<�ص ?�ا�T5r RA ،!7�5 أن �r 2w4!;ت ا+S%D41 ا+R1 ار
RA V�d   " ا
B!?�5 ��!ه:� ا+S%D41  "ا+-->�d ا+-�01ة    2dr `j 
P5^��5 إ+U إ��!�5!د>� ا+>�ردات ?� ?>` آ5h�ًا �T =�ا+1!ر%N؛ و�A 2c T|ن �6 25<�
 g56
 R1+2 اvش، . ( ا+6�ا��2008.(  

  
  ).و%�5�5d%! ا+-���=� ا+0�ة، ب ت (531

  
  

532  U<= �-d0-<+ �5�!�g+�5 ا+�;%� ا�1�وd+;ا+�0�%��5 ا p��+ا �B50s V0mأوR+!1+ا+��0 ا :  
  
"          ،R4"ر �c5! ذا أv!:? �5 ا+�و+�5 و;ءv!�6+ا �-d0-+ا l<-
 ;7�|A   N%ر!/
 `/�? !7!d

2 ار R1+2 اvا+6�ا U<= Rv!:? رس أي و;ء!-
 T+ !1  �/5+�% 2002 


<ّ�ق =>75! أو 
�:2 إ+ U�w!م رو�! اA ،R�!�J|ن هDا اg/5r `u�/% �5uJ ا+R/A D/5B�1 ا+5/           R1+ول ا�<+ ����+!       l/s 4/� إ%/�اع b/+!h+ا+/[7� ا T/� ولJم ا�
/�أ ا+�w/!م اR/�!�J    2008و�2c T، =���! ا�/:-V �/�ر%�!م +>-d0-/� ا+5v!�6/� ا+�و+R/A �/5 %�+5/�        . ا+1<�%* أو ا;�:-!م RA ا2�J ا+-�01ة RA ��5%�رك  ،
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 ما إذا المحكمة الجنائية الدولية ال تستطيع مقاضاة مرتكبي الجرائم الداخلة في اختصاصها أنيصح القول 

اريخ ن مرتكبي هذه الجرائم قبل هذا التإ، وبالتالي فم2002 تموز 1م مرتكبة قبل تاريخ نت هذه الجرائكا
 داخل البلد أو في دول أخرى استناداً إلى مبدأ الوطنيةللقانون في المحاكم  يمكن مالحقتهم وفقاً

وانين الوطنية ال تسقط االختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية، فجريمة التعذيب وفقاً لمعظم الق
   .بالتقادم

  

  إجراءات المالحقة في النظام القانوني الدولي: مطلب ثالث
  

 من جميع جوانبه سيتركز البحث في هذا المطلب على إجراءات المالحقة أمـام              لموضوعلإلحاطة بهذا ا  
  ).فرع ثانٍ(تهمين في جريمة التعذيب وعلى تسليم الم) فرع أول(اآلليات الدولية 

  
  :إجراءات تقديم البالغات والسير في شكاوى التعذيب: ع أولفر
  

سبق أن تم التعرف على اآلليات الدولية لمالحقة مرتكبي جريمة التعذيب، وجرى التركيز فيها على أهـم          
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وغيره من ضروب المعاملةآليتين وهما لجنة مناهضة التعذيب 

ات طابع مدني، والمحكمة الجنائية الدولية كآلية ذات طابع جنائي، مع التذكير أن اللجوء لهـاتين                كآلية ذ 
حتى يتم االستفادة من هذه اآلليات فإنه يجدر التعرف على          و  له حدود وأسس معينة سبق دراستها،      اآلليتين

ذا سيتم بداية دراسة إجـراءات      اإلجراءات السليمة في تقديم البالغات والسير بها أمام هاتين اآلليتين، له          
ثم دراسة إجراءات السير بها أمام المحكمـة الجنائيـة          ) فقرة أولى (المالحقة عبر لجنة مناهضة التعذيب      

  ).فقرة ثانية(الدولية 
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
      T� م ��ر%�!م ا=�1!رَاg<� �cJ1�2008
[�%T اJول /  أآ�1 .
��ر ا+U<= *%�>1 إ%�اع إ=oن +�ى ��6` ا+-d0-/� ا+5v!�6/�   و�, ذ+Td-% ،l +>�ول أن 

 �4 ��d
  ).�B50s2009 ا+��p ا+�0�%��5، ". (2002 %�+�5 1ا+�و+RA �5 ?��ل ا1u<!ص ا+-d0-� +>6�ا2v ا+-�
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  :إجراءات تقديم البالغات إلى لجنة مناهضة التعذيب: فقرة أولى
  

 ممن يمثلـونهم سـواء كـانوا     ومن غيرهماألفرادتتلقى لجنة مناهضة التعذيب البالغات من الدول ومن       
 لهذه اآللية في تقديم رسـائلهم أو        األفرادهم أو محاميهم أو من غير ذلك، وقد تم إبراز شروط لجوء             أقارب

 وسيتم التركيز من خالل هذه الفقـرة        533شكواهم أو البالغات أو االلتماسات حول وقوع االنتهاك المحدد،        
، وذلك بعد دراسة سريعة لإلجراءات المتبعة       األفرادقديم البالغ أو الشكوى من      على اإلجراء المعتمد في ت    

  :، على النحو التالياألفرادفي حال تقديم ادعاء من غير 
  
  :األفراد اإلجراء المعتمد في حال تقديم بالغ من غير -1
  

 يمارس إلى أن تعذيباًتشير و ي يبدو أنها تتضمن دالئل لها أساس قوةمعلومات موثوقفي حال تلقي اللجنة 
هو القيام   534من االتفاقية ) 20( اإلجراء المتبع بموجب المادة      فإن  دولة طرف  أراضيعلى نحو منظم في     

ن أقضايا فردية قليلة ونادرة هنا وهناك، ويبـدو         لوليس  التعذيب المنظم   يكون في حال    وبالتحقيق السري   
أكثر منه على الدولة المعنية المتهمة بارتكاب هـذه  الدول األعضاء باللجنة   تجاه  كون  تسرية هذا اإلجراء    

 على الجريمة التي تستطيع معرفة اإلجراءات التي يمكن القيام بها من قبل المحقق أو المحققين وخصوصاً 
نتـائج التحقيـق وتعليقاتهـا      ب عند تزويد الدولة العضو      أراضي الدولة المعنية حين زيارتها لها وتحديداً      

  .واقتراحاتها
  

                                                 
2007� "oل، ( 533.( 

  
534

  :آ-! %>R) 20( ا+-4�وف !+5�01* ا+��ي و�A! +>-!دة ا�"�اء%�dن هDا   
  

�=�ه! +wro� 2%��1!ت <�د 
>l ا+-4>��!ت 
�=� ا+>)1( U+إ �%!z+ا CD7+ !�5�0
  .��6 ا+�و+� ا+��ف ا+-�5�4 إ+U ا+41!ون RA درا�� هCD ا+-4>��!ت، و
�4 أن 
RA Dut ا=�1!ره! أ%� �wro!ت 
�dن ?� ?��71! ا+�و+� ا+��ف ا+-�5�4 وأ%� �4>��!ت ذات �r!1� �<s +7! أن 
T54 إذا ?�رت         )2( ��6<+  l+!أن ه� 

�<641�D7ا ا+[tن إ+U ا+>��6 <�رة � �%��
 2%��
  .�! %��ر ذ+l =:�ا أو أآT� �h أ=:!7v! �"�اء 
5�0* ��ي و
-�U:1 ا+�B�ة       )3( *5�0
� ا+>��6 
4!ون ا+�و+� ا+��ف ا+-T�)20 (�5�4 ا+-!دة r RA )2 (!+� إ"�اء -1<
 ،�5?!B

B!ق �, . �T ا;;!و?� %[-` ا+5�01*، 
  .534+�و+� ا+��ف، ا+�5!م g%!رة أراUm ا+�و+� ا+-�5�4ا
�� أن 
50` إ+/U ا+�و+/� ا+�/�ف ا+-5�4/�     ) 2( و=>U ا+>��6، 0A �4] ا+�v!1_ ا+s�1% R1` إ+75! =:�ه! أو أ=:!ؤه! و�B<+ !�A�ة       )4(!�� ا+-!دة ا+B� T�

2v!�+ا ,m�+ا S�� �-vo� و��
  .هCD ا+�v!1_ �, أي 
4>�5!ت وا?1�اr!ت ?� 

�dن "-5, إ"�اءات ا+>��6 ا+-[!ر إ+RA !75 ا+�B�ات   )5( )) 1 U+4/!ون ا+�و+/� ا+�/�ف    ) 4(إ
 ��T هCD ا+-!دة ��%�، وRA "-5, ��اr` ا�"�اءات %>1-

�و+/� ا+�/�ف ا+-5�4/�    ا+-Dآ�رة، أن 
��ر 4/� إ"/�اء �/[!ورات �/, ا+    ) 2(و%�6ز +>��6 و�4 ا�d1-!ل هCD ا�"�اءات ا+-41>�� tي 
5�0* %21 و�B<+ !�A�ة          

��%�ه! ا+���ي ا+-�4 و�A! +>-!دة  RA ا�"�اءات _v!1� g"�� 5!ن
�] �T ا;
B!?�5 ) 24(ا+-!دة =>-! ان . �T ا;
B!?�5) 24(إدراج R<% !� U<=:  

  
"7�5
��م ا+>��6 إ+U ا+�ول اQJ�اف وإ+U ا+6-�54 ا+4!�� +2�3 ا+-�01ة 
��%�ا ���%! =T أ�[�71! ا+-:�>, ?!B
-�"S هCD ا; !".  
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اصل لديها بهدف إنهائـه مـن خـالل          االنتهاك الح  توجيه نظر الدولة إلى   اللجنة إلى   النتيجة تهدف   وفي  
 عن نتـائج    اً موجز أن تدرج تعاونها مع اللجنة، وفي حاالت أخرى وبعد مشاورات مع الدولة يمكن للجنة             

   . هذه الجريمةوهذا يبين مدى ضعف هذه اآللية في مالحقة. هذه اإلجراءات في التقرير السنوي للجنة
  

تلفـت هـذه     ال تفي بالتزاماتها      أخرى في هذه االتفاقية    اًعند قيام دولة طرف باالدعاء بأن دولة طرف       أما  
الدولة نظر الدولة التي يدعى بعدم وفائها بالتزاماتها تلك برسالة خطية يكون واجب الدولة التي وصـلتها            

مها الرسالة، وإذا لم يتم تسوية األمر بـين الـدولتين           الرسالة الرد عليها خالل ثالثة أشهر من تاريخ تسل        
 وللدولة جنةخالل ستة أشهر من تاريخ لفت النظر يحق ألي منهما إحالة األمر إلى اللجنة بإخطار موجه لل

االقتضاء إنشاء لجنة للتوفيق     حيث تقوم اللجنة بممارسة مساعيها الحميدة بين الدولتين ولها عند            ،األخرى
 من تاريخ استالم األخطار شهراً حول الموضوع خالل اثني عشر     لنهاية تصدر اللجنة تقريراً   بينهما وفي ا  

  535 .المذكور
  
  : اإلجراء المتبع لتقديم الشكاوى الفردية-2
  

ر الشكاوى الفردية والتي تسمى أيضا الرسائل أو البالغات أو االلتماسات من أهم هذه االختصاصات، تعتب
مرحلة النظر في وم هذه اآللية من خالل مراحل أربعة؛ مرحلة تقديم الشكوى تمر إجراءات استخداحيث 

 تقدم الشكوى من األولىففي المرحلة  536،مرحلة عرض اآلراء ومرحلة تحديد الوقائع وقبول الشكوى
- كما هي االستمارة النموذجية للشكوى– للنظر فيها وتكون على شكل رسالة 537 أمانة اللجانإلى األفراد

ن تحتوي على جميع المعلومات المتوفرة عن ألضروري االستعانة بمحام لكتابتها، ويجب من اوليس  538

                                                 
 .�T ا;
B!?�5) 21( ا+-!دة 535

 
536  R�%ل ا+�+5` ا+�1رou T� لo" ��rل �+5!ت ا+-����w ا��r �%!-0+ �5-�Jق ا���!ن 
>\D7+ !>5ا ا�"�اء ا+-�1, +��1%-7! +>��6 ?�م ا+�آ�1ر �!ه� 

�25 هDا �
  . ا+-�اr` اJر�4 ا+-Dآ�رةإ+U ا�"�اء=�� 
 


��` ا 537i5�6
U�<1 أ�!�� ا+-�5ّm�B ا+[�dى و
��م |ر�!+7! إ+U ا+-�ّ�ر . +[�dى إ+U أ�!�� ا+>6!ن =Q T�%* ا+-�5ّm�B ا+�!��5 +��0ق ا���!ن 
b0�<+ �+!��+5:01� اRA و|�d!ن ا+-�ّ�ر S<Q �4>��!ت إSr!s T� �5A!m ا+[�dى . ا+\!ّص !+��!v` ا+�6%�ة ا+Dي =P1�5 ا+ّ>��6 ا+-\1ّ<� +��5م 

*5<41<+ T%�7^ 7! ��ة+ @�-

��` ا+[�dى إ+U ا+ّ�و+� ا+-�5�4 +>41>5* =>75! و 2c T%�7]+61!وز ا
2007� "oل، . (�"!ل ; .(  
 


2 إرA!ق 538 �z<+!*-. ا;�v!? T-m �%g5<6-� ا+-��A!ت RA �7!%� هCD ا+��!+� �-�ذج ا+[�dى !� . ا+-<�ر ا+
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 – 540 على المعلومات المتعلقة باستنفاذ طرق االنتصاف المحليوكذلك 539الضحية وعن واقعة التعذيب،
  .541-ن وجدتإ

  
 أي 542 الشكوى،تعرض الشكوى في المرحلة الثانية على الفريق العامل المختص بتقرير مدى مقبولية

قضية توافر الشكلية المطلوبة فيها، وخير مثال على المداوالت التي تمت لبحث مسألة المقبولية هي 
حيث رأت اللجنة أن قرار ترحيل خوسو من  م63/1997 في البالغ رقم خوسو أركاوث ضد فرنسا

فاقية بعد أن جرت جوالت من من االت) 3(فرنسا إلى اسبانيا يشكل انتهاكا من الدولة الطرف فرنسا للمادة 
   543 .الردود حول المقبولية

                                                 

 ا+-���� إ+U +��6 ��!ه:� ا+Rz��% S%D41 أن 
T-:1 ا+[�dى "-5, ا+-4>��!ت ا+-A�1�ة، و=>U اuJ] ا�J/-!ء      !+�w� إ+U �-!ذج ا+[d!وى ا+B�د%�     539
� =T ا+:�50 . وا+5s!B1` ا+-41>�� !+-T� 2<w1 ?�5` ا+�6��5 وا+��4ان وا+-��7  !5�+! !7=Q T�%/* ذآ/� ا+o4?/� اoًh/� ،�%�/�J، أو      (أو ا+<�B ا+R1 %��م 

!d^أ T� !اه���?o4+ل ا (!�Pو��S =�م ���رة ا+:U<= �50 ا+��1م B�  . +[�dى 

      ���=g-+ن ا+:�50 اt]-! R/A ذ+/l ا;�/2 وا+�6/��5     )ا+:0!%! ا+-T5��=g(وإذا آ!ن ���م ا+[�dى $5� ا+:Rz��% ،�50 أن 
T-:1 ا+[�dى �4>��!ت  ،
  l+ذ P. ن ا+Dي و?,، �[5�ة إ+U ز�!ن و�d!ن و?�=P، و��0دة ا+��d0/� ذات ا+/<>�  و%��Rz أن 
<i آ` ^�dى ا;�71!ك ا+-g=�م +��0ق ا���!     . و�! ^!

o4+�0د ��اد ا+-4!ه�ة ذات ا

u 2�?7!وT541% أن  �? P�2 أ=g%ُ R1+ا �? .-*!� . ا+-<�ر ا+

540  �5:? RA ى�d]+ن روز���ن "� ا`�����?�رت ا+>��6 =�م ?��ل ا��K�رآ س رو�)R�4 ه U ا+<!" T� �B�S ���م ا;�1A!ر إ+)أ: " ��J!ب أر
P1 أو أ�P أRA !ًA�Q @�s ا�"�اءاتD= �5�!ت ا���!�<�=�م ا�B�1!د و�!v` ) ب. ا+�5v!�6 ا���!��m �5 ا+�6�ال P5^��5 ا+[�dى، ا+Dي +g% 2=2 أن ا+

 S"�- ا+�آT ا+[\<R) ج. أ�!م ا+-d0-� ا+���1ر%�" ا��J!رو"ا;�1<!ف ا+-0>�5 -! RA ذ+l ا;���1!ف  P�d
�
!+�w� إ+U أن ا+S%D41 ا+-g=�م +2 
ا;1u<!ص RA ا+�آT ا+-�R=�m،  ا;�1A!ر إ+U) د. ا+1[5>�5 وJن ا+�6�ال U<= Td% 2+ P5^��5 اJرض ا���!��5 ا+�>�!ت ا���!��5، ` =-oء ا+�و+�


B�ض �5?!B

�"� �!دة RA ا; ; P�أ U+إ �w�+! 25<�
 S<Q !� ف�Q �+دو U<= !ًا�g1+اS%D41+! ��اTQ 176/200 ?�م هCD ا+�d]ى ر?271� [\^ " 2 
 RA R�!��;وز%� ا+\!ر"�5 ا �ا��!�T� R أU=�% R<5^ `s �!رآ�س رو%1-!ن روز�-!ن وه� أ�1!ذ RA =>2 ا;"1-!ع و��RA 25 ��ر%� �m ا��!��1+ !5!=

5^��5
��S<Q 2% إ+U ا+-->�d ا+-�01ة �4م إ=!دة ا+�6�ال ا+R<5]1 ا+-\>�ع  P)T�g+ا T� T%��= T� �hآJ Cدo RA S%D4
 2vب "�ا!d
== ، )ا+-271 !ر
 == R<5]
 RA آ�ر =!شD-+ا TQأن ا+-�ا b5rنأ! r �4مP5^��5 وه� ا�r ا+[�7د =>U ار
d!ب ا+�6�ال P5^��5 ا+S%D41، و?� �sر رأي ا+>��6  2d

 N%1!ر5�!ن30ا+-���+�5 � / `%�  ).!2009�R، ���1ى ا+�!��ن ا+4- (.2002ا
 


2 ا�B�1!ده!  541 �? R<0-+1<!ف ا�ل ا;!d^ن أي أt]آtن ُ
:-T ا+[�dى، =>U ��5` ا+-h!ل، ��\ً! (%���d^ `d+ Rzى أن 
�رد ا+-4>��!ت ا+-A�1�ة 
!ً�<�� l+ن ذ�d% !-h5r ر!:rت ا�!�<Q T=�5 أو ا�دار%�، وv!:�+5, ا+��ارات ا-" T= .( �5A5` واs!B
=T و?!v, ا+�:�5، -! RA وأن 
�A� ا+[�dى 

51��ًا، أي أد+� أu�ى �h` أ?�ال ا+[�7د وا+�5!�!ت ا+���5 و��اه!� l+ن ذ�d% !-h5rن ا+��-�5ن ذوو ا+<>�، و�Bj�-+ا+-�ا=�5 وا l+ذ) . l5��� �1%!ت��
 ،!d%g�2007.(  

 
�� أ=:!ء ��T� T5�\1 ا+ّ>�6 542-u T� ن�d� `�!= *%�A U<= �<r�-+ا CDه RA ى�d]+4�ض ا
. � %16-, ا+B�%* +-�ة أ���ع ?�` ��=� دورة ا+ّ>��6

\<�ص ���mع ا+���ل  �5A!m�5 إ�u ت!wro� آ>75-! �4>��!ت أو T� ى أو�d]+م ا��� T� ا+ّ�و+� ا+-�5�4 أو T� !�<�% ا+4!�` أن *%�B+��6 أو ا<+
ّ̀ �r U<= �+!rة +>��6 و�rه! أن 
��ر ر�A . د %��` +>��ف ا�P5<= *5<41<+ �uوr RA!+� ا�o1م أّي ر. ا+[�d]<+ R<dى T-m ��ة ���54 
�0د RA آ

�4 ا+�:�5!1� RA S$�% ; P�ى أ�uأ ��%�� T5�ون ?�ار S0� �+!r RA R�u ���م ا+[�dى +[�dاC أو إذا  �A�+ا اDن ه�d% �?ى، و�d^) . �
 ).o"2007ل، 

 
�! وه�  �271 t�P آ!ن 10%` ��?4!  
1>\] هCD ا+�:RA �5 ا+�oغ ا+Dي ?��P ا+����u �5 أرآ!وث أ543��A �m �5�!��;�5 ا�را�! ا+Dي %0-` ا+�6

�! إ=!د
P إ+U ا��!�5!، و?� r!ول ��A رت�? b5r !���A RA ات��� R�!-c �z+!�+ا P15��d0� ة�� U7�أ !���= l+5! وذ�ا��! RA !1%ا �-w�� RA ;وH��
�C�5B إ+
 ,�-+ !���B �5<uا+�ا Rm!�1+ق ا�Q ذ!B�1ا� Pm�41 U=واد C�5B�
 2
U ا��!�T� PA�\+ !5 أن %41�ض +>S%D41 ه�!ك، إ; ا�T� Td-1% 2+ P ذ+l و

 N%1!ر S%D41+��6 ��!ه:� ا<+ !$oرأت ا+>��6 أن Q�د ���م ا+�oغ إ+U إ��!�RA ،!5 ، و�4 ��او;ت 1996د%�-�� / آ!��ن أولS%D41<+16 ه�!ك، ��Aم 

d]% ،!75A 2` ا� R1+وف ا�w+دة  71!آً!ا!-<+ !���A ا+�و+� ا+��ف T�3�5?!B
 �T ا+�w!م ا+�اR<u، آ-! 
�د T� 111 ا+-!دة 5وو�B<+ !�A�ة  �Pإو . �T ا;
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تحققت   فان مسألة المقبولية لم تستغرق كثيرا من الوقت، حيثضد هولندا. د. أعلى جانب آخر في قضية 
أن المسألة نفسها لم   من االتفاقية، من)22(من المادة ) أ( 5اللجنة على النحو المطلوب بموجب الفقرة 

 فيما أكدت الدولي أو التسوية الدولية البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق قيد ت وليس،تبحث
إلى عدم وجود موانع   وخلصت اللجنةاستنفذ طرق التقاضي الوطنيةالدولة الطرف هولندا أن المذكور قد 

من ) 3(كا للمادة ، وفي النهاية رأت اللجنة أن قرار إعادته لبالده ال يشكل انتهاأخرى أمام مقبولية البالغ
  544.االتفاقية

  
ينظر في المرحلة الثالثة في تحديد الوقائع من خالل طلب ردود الدولة على الوقائع التي أوردها المشتكي 
في رسالته ومن ثم طلب تعليق الضحية على ردود الدولة وقد حددت لردود الدولة والمشتكى فترات زمنية 

دراسة الشكاوى في جلسات مغلقة في ضوء جميع الوثائق ابعة من خالل المرحلة الرتم  فيما ي545،محددة
الكتابية الموفرة من قبل األطراف وتقوم اللّجنة المختصة بإعداد رأيها حول وقوع االنتهاك من عدمه 

ويمكن للجنة في حالة وقوع االنتهاك  546،ويتضمن هذا الرأي حتى اآلراء الفردية المخالفة ألعضاء اللّجنة
اقية تقديم اقتراحات وتوصيات إلى الدولة المعنية لتضع حدا لالنتهاكات عن طريق تعديل لبنود االتّف

  547.إعطاء الفرد سبل التقاضي أمام محاكمها أو تعويض الضررقوانينها أو القيام بتحقيق أو 
  

                                                                                                                                                             

RA ،!7 $:�ن !Aا+�و+�90ا+>��6 ��ا P
D\
�!ء =>U هCD ا+-wro!ت  %��!، -4>��!ت =-! ا �5
�ا T� ا+��ف. RA 9 وآ!ن ا"1-!ع ا+>��6 ?� "�ى 

�!h+ا T%�]
R/ ��-A��1999) . ،R�!-4+ن ا���1��2009ى ا+�!.(  

 
�oغ أs`د ه� ��اo%�� TQ�T� Rd . أ 544 P5�!0� ��= م��
�T� C�5B ه�+��ا إ+U ��7!ري ?� 
oدT� !A�u C ا+S%D41 ا+Dي ?� إ+U ا+>��6 +�4م  

0m �%�>1!%! ا�71!آ!ت ��rق  *!�?�رت ا+>RA ��6 هDا ، و?� 71990! =�ة RA i0s ا+4!م  و�[�
ا���!ن%41�ض +P ه�!ك، وه� �<�ر ?!م RA ا+

[�%T ا+!h�7R ا+-��م RA 1997/ 96ا+�oغ ر?2   / ��-A��1997 N%1!ر
[�%12T، و   R�!h+ا/ ��-A��1999 غo�+دة ���م ا!=| أن ?�ار ا+�و+� ا+��ف 

 ).!-42009�R، ���1ى ا+�!��ن ا+( .�T ا;
B!?�5 3إ+U ��ي ;�d]% ; !d` ا�71!آً! +>-!دة 

�� أو 
�m@ ا+-[d>� وأن 
�T5 �! إذا  545B

��أ ا+4->�5 �>S ا+ّ>T� ��6 ا+ّ�و+� ا+-�5�4 أن  ،�5=�m�-+74! اv!?أ�!س و U<= �+���-+وى ا!d]+ا RA �w�%
[tن ����+�5 و���mع !7�v!c1�ة ��1 أ^7� +��1%2 وA �5�4-+7` ا+ّ�و+� ا-

1!ح +-��م ا+[�dى �s�A .  ا+�=�ىآ!ن ?� ا
\D أّي إ"�اء +1��%71!، و 2c

T%�7^ ن�:$ RA دة!= l+رد ا+ّ�و+� و%21 ذ U<= *5<41<+ .  

5+ P5<=اف ا+-�5�4ن و�QJه! +7! ا�A�% R1+�5 ا!1d+5, ا+-4>��!ت ا-" RA �w�ّ+! ��g<� ��6<ّ+إن اT� �%�B^ ى�d^ R�<
اQJ�اف، أي أد+�  � �T ا+-14!د 
<�%� - �-�54 أو �-�54 )`h��%�5B+ا �Q�^�54 أو أ-�� S�w!�7! ا+�اr S<Q R<u:�ر آ-!).  ا�Q�^J ا+r !7+ Td-% S%D41ّ+أن +��6 ��!ه:� ا 

�<��Jا U<= 05!ت أو +>�دm�1+ا T� �%g� 2%��1+ اف�QJ5!. اv!�h1ا ا�"�اء ا�Dه `w% Td+ .) ،لo" �2007.( 

�� �!رآ�س رو%1-!ن روز�-!ن "5vg! +4:� ا+>��6 "��%` آ!�!h�i!ل ذ+l ا+�أي ا+-\!+ 546!����1ى ا+�!��ن ا+!-4��m ) .  ،R ا��!�5! را RA ا+�:�5 ا+
2009.(  

 
2007� "oل، ( 547.(  
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ية  بأأشهر أو ستة أشهر عند بعض اللجان     وتطلب اللّجنة من الدولة المعنية إخطارها في غضون ثالثة          
 وتبعث اللّجنة بآرائها النهائية إلى مقدم الـشكوى وإلـى           ،تدابير تتخذها لوضع آرائها موضع التطبيق     

 كما تقـوم    ات نظرها تلك وترسلها لمن يطلبها،     الدولة المعنية وبعد ذلك تعلن اللّجنة عن صدور وجه        
ـ               لس االقتـصادي   بنشرها في تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة عـن طريـق المجـ

 إال أن تجاهلهـا   ملزمة قانونياًعلى الرغم من أن آراء اللجان ليست قرارات أو أحكاماً      و ،واالجتماعي
   548.يعرض الحكومة إلى النقد على الصعيد المحلي والدولي لعدم وفائها بالتزاماتها الدولية

  
بد من التأكـد مـن أن تكـون سـبل           يمكن القول أنه لقبول شكاوى األفراد شكالً وفقاً لهذه اآللية ال            

 قيد  تأن المسألة نفسها لم تبحث وليس      مناالنتصاف المحلية قد استنفذت ما أمكن ذلك، وكذلك التأكد          
، وأن يكـون الـشخص   الدولي أو التسوية الدولية البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق

  .المشتكي ذا صفة
  

  :المحكمة الجنائية الدولية المالحقة أمام إجراءات: فقرة ثانية
  

 الجرائم التي تختص بالنظر فيها  للنظام األساسـي للمحكمـة            عند ممارستها لواليتها في   المحكمة  طبق  ت
والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة بالدرجة األولى ثم تطبق ما جاء فـي المعاهـدات                

 مبادئ عامة من القوانين الوطنية والسوابق القـضائية         ومبادئ القانون الدولي وما تستخلصه المحكمة من      
      549.للمحكمة

  

                                                 
548 *!�  .ا+-�", ا+

 
�S ا+1�
S5 ا+�r)21 (R+!1دت ا+-!دة  549r l+ا+5��1* وذ S"ن ا+�ا���5 ا+�و+�5 ا+�!v!�6+ا �-d0-<+ R�!�Jم رو�! ا!w� T�:  

1-�-d0-+ا *��
!+-d0-�، هDا RA ا+-�!م اJول  �s!\+ت ا!�c�5 و?�ا=� ا�v2 وا+��ا=� ا�"�اvوأرآ!ن ا+6�ا �-d0-<+ R�!�Jم ا!w�+ا .  
-! 75A! �! ه� ��� RA ا+�!��ن ا+�و+R +>-�!ز=!ت -2 C�=و?�ا R+ن ا+�و��ا+-4!ه�ات وا"�� ا+5��1* و��!دئ ا+�! !-vo� l+آ!ن ذ !� U1� R�!h+ا+-�!م ا RA 
�>�0ا+-.  
�1\><7! ا+-T� �-d0 ا+��ا�T5 ا+�2w�<+ �5�Q ا+�!���RA �5 ا+4!+2 -! 75A! ا+�و+� ��r!s ا+�;%� -3
 R1+ن ا��ا+-�!دئ ا+4!�� +>�! b+!h+ا+-�!م ا RA R
t% 2c 

*�� !� ,� l+4!رض ذ
  .=>U هCD ا+6�%-� [�ط =�م 
4-B� Rن آ-! ه��دئ و?�ا=� ا+�!!�� *��
�� %�6ز +>-d0-� أن !�CD7 ا+-!دة �, ��rق  و.��ة RA ?�ارا
7! ا+ o-= ن��5* ا+�!��
S6% أن ; %41!رض 

  .ا���!ن ا+-14�ف 7! دو+5!
 



151 
 

تقوم المحكمة بممارسة اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها ومن ضمنها جريمة التعذيب في              
  :من النظام وهي للتذكير) 13(أي من الحاالت الثالثة التي تم اإلشارة إليها سابقا والواردة في المادة 

 قـد   الجريمة حالة يبدو فيها أن      )14(دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة        ت   أحال إذا -1
  .كبتارت

األمم المتحدة، حالة إلـى   ميثاق نمجب الفصل السابع   إذا أحال مجلس األمن، متصرفا بمو      -2
 .جريمة قد ارتكبتالهذه المدعي العام يبدو فيها أن 

550.تلقاء نفسهجريمة من الهذه ب قيق فيما يتعلقتحالإذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة  -3
 

  
 األطراف الدول إشعارسيتم من خالل البنود الثالثة التالية دراسة إجراءات مباشرة المدعي العام التحقيق و

   :ته وصالحيات المدعي العام في التحقيق وصدور أوامر القبض والحضور ومحتوياتهابمباشر
  

 :حقيقمباشرة المدعي العام الت: أوالً
  

يقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جميع الحاالت الثالثة أعاله بتحليل جدية هذه المعلومـات                
 وعندما يصل الستنتاج مفاده أن هناك أساساً معقوالً للشروع بالتحقيق يقدم طلبـاً للـدائرة                551المقدمة له 

عي العام أن القضية مقبولة أو يمكن أن تكـون           وذلك إذا وجد المد    552 التمهيدية للمحكمة لإلذن بالتحقيق،   
 التحقيق  هذا ال  هناك أسباب وجيهة لالعتقاد بأن إجراء        من النظام وإذا لم يكن    ) 17(مقبولة بموجب المادة    
أما إذا لم يستنتج المدعي العام بعد الدراسة األولية للمعلومات وجـود أسـاس                553 .يخدم مصالح العدالة  

                                                 
�U<= P أ�!س و"�د �4>��/!ت 
41>/*   ) 15(أ"!زت ا+-!دة    550B� ء!�<
 T� *5�01+ا+4!م ��!^�ة ا R=�-<+ �5+�5 ا+�وv!�6+ا �-d0-<+ R�!�Jم رو�! ا!w� T�

 1\
 2v6�ا7! ا+-d0-�، و+P ا+0�%� ا+-�>�� RA ا+1-!س �4>��!ت إT� �5A!m ا+�ول أو أ"g/7ة ا�J/2 ا+-01/�ة أو ا+-�w-/!ت ا+5��d0/� ا+�و+5/� أو 5$/�                  [
�-d0-+ا ��� RA �57B]+ا+[7!دات ا+01�%�%� أو ا R�<
 P+ 7! و%�6ز  .ا+�5��d0 أو أ%� �<!در أu�ى ���cق 

  
551
 وP>0A 2005%���5 / ?5!م �S1d ا+-�=R ا+4!م 1B@ ا+RA *5�01 اJول �gr T%�ان ا���6fKإ%اءا����� ا��Xم �� (y ا��6��0Kت ا�Y/� *�/�X دور  
  �?�       �4/� ا+6/�ا2v ا+/[�%�ة ا+\�/�رة و=>/U اJ^/\!ص ا+/T%D             دار� ر ���� دانإ9/�#ا��iا�# ا��XK/6* �-� أT%اف ا�1%اع � U/<= S/1d-+ا g/و?/� رآ 


>/l ا+6/�ا2v      %01->�ن و�Aً! +3د+� ا+-    T= ى��d+و+�5 اH��>� �/T اrJ/�اث ا+R/1 و?R�!/= R/A V/4             . 6-�4، ا+-/<� U/<= �/4-6-+د+/� اJت اg/2003و?/� رآ 
  . ا+>ou `6�ُ T%D+7-! أآ�� ?�ر �T ا+6�ا20042vو
  

  !ً7%g�و oً�1�� !ً�5�0
 S1d-+و?� أ"�ى ا–       �/<6-+ �
��%/� ا+-/�=R ا+4/!م ا+\/!� R/A ورد !� S�0  T/�Jا R+0/]      -  ا+/�وA b/5r ،�/�5�0+ا U/+إ `/s�1<+ 
�?//� و//[ `d�P//%g و?//!v, ا+61//�%2 وا+r U//<= �//v��1//� �//�اء   S//1d-+ا .   T5Bj�//-+275 وا//<= R//�6-+ا V<-//^ �//=��1در =�%//�ة و�!>//� T//� �//+دJا V//4-"ُ �//?و

             /c�+ا T/� !ً/A;�5، و��دا��!v* ا+R/1 ?/��71! +�6/� ا+5�01/* ا+�و+5/� ا+-5�4/�       ا+��دا�T55، ووv!c* ?/��71! آ/` �/T ا+��d0/� ا+/��دا��5 و+�6/� ا+5�01/* ا+�5�Q/� ا+/
�5��dr �5$ ت!-wت دو+�5 و��!-w�� T=2�3 ا+-�01ة، و+ ,� اT�J ا+1!<6� T=ى، و�uدول ُأ T= درة!s ر، و��اد�Aار�   ).��2009دا�!%`، (. 

  
  ).�T ا+�w!م) T� )15 ا+-!دة 3 و2ا+�B�ات  (552

  
  . �T ا+�w!م)53( �T ا+-!دة T�1 ا+��� ) ج( ا+�B�ة 553
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 يجب عليه عندها إبالغ مقدمي تلك المعلومات بذلك، وله إعادة فتح الموضوع             554 التحقيق ةمعقول لمباشر 
وفي حال اقتناعه بعدم وجود األساس لمباشرة التحقيق بسبب         . من جديد في حالة توافر وقائع وأدلة جديدة       

   555 .من النظام عليه إخطار الدائرة التمهيدية بذلك) 53(من المادة ) 1(من الفقرة ) ج(البند 
  
عد ذلك فللدائرة التمهيدية للمحكمة بعد دراسة الطلب والمواد المؤيدة له الحق في قبول أو رفض إعطاء                 وب

اإلذن للمدعي العام للشروع في التحقيق، وفي حال الموافقة فإن ذلك ال يمنع المحكمة من أن تقرر الحقاً                  
    556.بشأن االختصاص ومقبولية الدعوى

  
  : وصالحيات المدعي العام في التحقيقمباشرة التحقيق باألطراف الدول إشعار: ثانياً

  
 األطراف الدول إشعار مجموعة من القواعد القانونية التي تتناول إلىمن هذا النظام ) 18( المادة أشارت

ببدء التحقيق وكذلك القواعد المنظمة لتنازل المدعي العام عن القضية لصالح القضاء الوطني في الدولة 
  :ما يليفي تلك القواعد إيجازالمعنية، ويمكن 

  

يقوم المدعي العام بإشعار الدول األطراف والدول التي يرى أن من عادتها أن تمـارس واليتهـا علـى                   
الجرائم موضع النظر بوجود أساس معقول لبدء التحقيق أو إذا قام بمباشرة التحقيق، وله أن يشعرها على                 

                                                 
  : إذا ا�1�1_ ا+-�=R ا+4!م �4 ��!^�ة ا+5�01* أ�P ; %�"� أ�!س آ!ف �?!�� ا+�=�ى +��3!ب ا+1!+�5 554

   ؛ أو S<�+ R4v!?58 إ�sار أ�� ?�� أو !+0:�ر -�"S ا+-!دة +�4م و"�د �! %T� RBd أ�!س ?!���R أو و) أ (

   ؛ أو J17ن ا+�:�5 5$� ����+� -�"S ا+-!دة ) ب (

�4 ��ا=!ة "-5, ا+w�وف -! RA ذ+��u lرة ا) ج ( l+�0 ا+�4ا+�، وذ<>� RA V�+6�%-� و�<!+@ ا+:0!%! وJ�P رأى أن ا+-�!m!ة +5
  و�T أو =g6 ا+[\] ا+-���ب إ+P5 ا+6�%-� أو دورRA C ا+6�%-� ا+-g=���؛ 

-�"S ا+-!دة   P5<= S"ة            ) 14(و�/�B+ر ا!/Qإ R/A رج�/�
 R/1+ا+0/!;ت ا R/A T/�Jا ��/T  ) ب(أن %\�� ا+�اv�ة ا+1-�57%� وا+�و+� ا+-���/� +r³!+/� أو �6>/
وإن ?/�ار ا+-/�=R ا+4/!م ه/Dا ?!/` +>-�ا"T/�  (         `/�? T/� �/4 ا+�w/!م  T/� 53 ا+-/!دة    2ا+�B/�ة   . (U7 إ+75! وأ��!ب هCD ا+�651/�     ، و!+��651 ا+R1 ا�1   )13(ا+-!دة  

� أوا+�اv�ة ا+�%�57-1 �>T� S ا+�و+� ا+-50>� <6� T� T�J7!ا�B� ء!�<
 T� l+D  . و+>�اv�ة ا+1-�57%� ا+�5!م 
  

-�"S ا+-�اد إن ?�ار ا+-�=R ا+4!م هDا ?!` +>-�ا"�4 555 T�Jا �<6� S<�!�r!+� أو  �-v!�+ا+�و+� ا S<Q U<= ء!�) T� )14 ?�` ا+�اv�ة ا+�%�57-1 
و+>�اv�ة ا+1-�57%� أ%:!  ) �T ا+�w!مT� 53 ا+-!دة 3ا+��� أ �T ا+�B�ة . (�T ا+�w!م و+7! أن 
�>T� S ا+-�=R ا+4!م إ=!دة ا+�RA �w ذ+l ا+��ار) 13(و 


T5 و-�!درة ��7! ��B+ا T� أي U+إ p�A ��1ا��T ا+-!دة ) 2/ج(أو ) 1/ج (أن 
��م -�ا"�4 ?�ار ا+-�=R ا+4!م �4م ��!^�ة ا�"�اء ا+-�>�ب إذا آ!ن �

�اA� =>-! أن ا+-�=R ا+4!م أ%:! |�!d�P إ=!دة 1A@ ا+-��mع �T� .�+!r RA �%�" T ا+�w!م) 53( �T ا+-!دة 3وا+�B�ة ب �T ا+��� . �T ا+�w!م) 53( 

  ) . �T ا+�w!مT� 53 ا+-!دة 3ا+��� أ �T ا+�B�ة . (�T ا+�w!م) 15(�T ا+-!دة ) 6(آ-! ه� ا+0!ل RA ا+�B�ة . و?!v, وأد+� "�%�ة
  
  

  .�T ا+�w!م) 15(�T ا+-!دة ) 4( ا+�B�ة 556
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لومات لحمايـة األشـخاص واألدلـة ولمنـع فـرار           أساس سري وله أن يحجب ما يراه مناسبا من المع         
 أن تبلغ المحكمة أنهـا أجـرت أو   اإلشعارللدولة صاحبة الوالية في غضون شهر من تلقي     األشخاص، و 

الجرائم، وللدولة أن تطلب من المحكمة أن يتنازل المدعي العـام           /  التحقيق في هذه الجريمة      بإجراءتقوم  
 ذلك، وللدائرة التمهيدية أن توافق أو ترفض ذلك بناء على طلـب             عن التحقيق لتمارس هي واليتها على     

  .المدعي العام

  
 النظر بعد ستة أشهر أو في إلعادة لو تنازل المدعي العام كما جاء في الفقرة السابقة فإن ذلك يكون قابالًو

زل المدعي وعند تنا . التحقيقإجراء غير راغبة أو غير قادرة على أصبحت الدولة أنأي وقت يرى فيه 
 يطلب من الدولة المعنية أن توافيه بنتائج التحقيق أو المقاضاة وعلى الدول أن ترد أنالعام عن التحقيق له 

 سنحت إذا األدلة تنازله وبصفة استثنائية أن يباشر تحقيقات الزمة لحفظ أثناء وله أيضا ،إبطاءبدون 
، وللمدعي العام إجراءات التحقيق في وبةستئنافات المطل في االاألطراف لذلك، مع حفظ حقوق فرصة

إقليم الدولة وفقا ألحكام الباب التاسع من الميثاق وعلى النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية وله من 
  557 .الصالحيات المحددة في ذلك

  
 إلىهدف يإنما  الدولة المعنية الحق في القيام بالتحقيق أو المقاضاة عن هذه الجريمة إعطاء نإيصح القول 

 يفهم من ذلك أن، لكن ال يمكن  أيضاَ هدف المحكمة وذلك يفلت المجرم من العدالة،كي التحقيق العدالة 
 رقابتها تقوم من تلك اللحظة على قدرة ورغبة الدولة المعنية أنانه تنازل من المحكمة عن القضية، ذلك 

 أوعام للمحكمة الجنائية بنتائج التحقيق على القيام بذلك، حيث يقع على عاتق الدولة موافاة المدعي ال
ن له الحق في بدء إ ف، عدم قدرة الدولة المعنية على ذلكأو ما وجد المدعي العام عدم جدية وإذاالمقاضاة 

                                                 
  : �T هDا ا+�w!م +>-�=R ا+4!م إ"�اء 
�5�0!ت RA إ?>25 ا+�و+�) 54(�T ا+-!دة ) 2(ا+�B�ة أ"!زت  557

  وdrJ !�A!م ا+�!ب ا+1!�, ؛ أو ) أ (
  . �T ا+�w!م) د / 3(ا+�B�ة ) U<=)57 ا+��0 ا+Dي 
tذن P ا+�اv�ة ا+�%�57-1 -�"S ا+-!دة ) ب (

� ا+-!دة )  3( آ-! وأ"!زت +P ا+�B�ة B� T�:  
  "-, و0A] اJد+� ؛ ) أ (
�6127؛ ) ب (�  أن %�>r S:�ر اJ^\!ص �0` ا+5�01* وا+-R�6 =>275 وا+[�7د و%
-! ; %41!رض �, هDا ا+�w!م؛ ) ج ( �5��dr �5!ت
�
  ا+�R4 +>0<�ل =>U ا+41!ون �T أي دو+� أو ��w-� دو+�5��dr �5 أو أ%� 

�dن m�ور%� +1�57` ا+41!ون T5 دو+� أو ���5��dr �-w دو+�5 أو ا�r ) د ( �? ،R�!�Jم ا!w�+ا اD41!رض �, ه

�5!ت أو ا
B!?!ت، ; �
 RA ل�u�+ا

  اJ^\!ص؛ 
) C (i]d+م ا�= U<= *Aا�% U<= �wA!0-+ط ا�]، RA أي ��T� �<r ��اr` ا+�=�ى، =T ا+�v!c* أو ا+-4>��!ت ا+R1 %0<` =>75! ا+-�=R ا+4!م 

  ��z+ p�A ،!71%�ض ا��1!ء أد+� "�%�ة، �! +2 %�اA* ���م ا+-4>��!ت =>U آ[7B! ؛ و 
  .أن D\1% أو أن %�>S ا
\!ذ ا+�1ا5� ا+oز�� +:-!ن ��%� ا+-4>��!ت، و+0-!%� أي ^\] أو +>B0!ظ =>U اJد+�) و (
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 إجراءاته مواصلة تقاضي أو خالل تلك الفترة التي تكون الدولة تحقق بإمكانهنه أ التحقيق من جديد، علماً
  .حت له الفرصة في ذلك كلما سناألدلةفي حفظ 

  
  : مر بالقبض أو المثول أمام المحكمة من قبل الدائرة التمهيديةواصدور أ: ثالثاً

  
 أمر بالقبض على الشخص أو إصدارمن هذا النظام على المحكمة االبتدائية ) 58( المادة أحكامأوجبت 
 والمبررات التي بابباألس اقتنعت إذا الشخص في حال طلب المدعي العام ذلك رحضوب أمر إصدار

  558.يسوقها أمامها
  
 : 559 صدور أمر بالقبض على الشخص-1

في أي وقت بعد الشروع في التحقيق وبناء على طلب          " الدائرة التمهيدية   " تصدر دائرة ما قبل المحاكمة      
المدعي العام أمراً بالقبض على الشخص، وذلك إذا اقتنعت بعد فحص الطلب واألدلة والمعلومات األخرى      

ويظل أمر القبض سارياً إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك، 560،توافر عوامل معينةالمقدمة من المدعي العام 

                                                 
  :(Kf ��ت أوا(% ا�O�6 وا�mf ر 558
  

 :أوا(% ا�Kf)O�6 ��ت  -1
  

  :  ا+0:�ر +>[\] ا+<!در =T ا+�اv�ة ا+R<% !� �%�57-1أ��أن 58 ( T-:1%(�T ا+-!دة ) 3(أو"�V أdr!م ا+�B�ة 
!+41�ف =>P5 ؛   ) أ ( �<s ى ذات�uوا+-�>/�ب        ) ب (ا�2 ا+[\] وأ%� �4>��!ت أ �/-d0-+1/<!ص اuا R/A `u�/
 R/1+2 اvا+6/�ا U+إ^!رة ��0دة إ


>l ا+6�ا2v) ج (ا+��� =>U ا+[\] [t�7!؛ و `d]
!+�?!v, ا+-�=U أ�7!  g"�� 5!ن .  
  
  
 :(Kf ��ت أوا(% ا�mf ر -2

 
  :  ا+0:�ر +>[\] ا+<!در =T ا+�اv�ة ا+R<% !� �%�57-1أ��أن 58 ( T-:1%(�T ا+-!دة ) 7(أو"�V أdr!م ا+�B�ة 

!+41�ف =>P5 ؛    ) أ( �<s ى ذات�uا+-�0د ) ب(ا�2 ا+[\] وأ%� �4>��!ت أ N%ا+1!ر    P/5A `/h-% ا+/[\] أن U/<= ن�d% يD+إ^/!رة �0/�دة   ) ج (؛ ا
 !7�d

�RA `u ا1u<!ص ا+-d0-� وا+-�=U أن ا+[\] ?� ار R1+2 اvا+6�ا U+5/!ن  ) د (. إ
>/l ا+6�%-/�        `d]/
!+�?/!v, ا+-/�=U أ�7/!  g"�/� . 

  .و%6�ي إ�u!ر ا+[\] �t� ا+0:�ر
  

  .�T هDا ا+�w!م) 58(�T ا+-!دة ) 1(ا+�B�ة  559
 

560Rا+�4ا�` ه CDإن ه :  

�RA `u ا1u<!ص ا+-d0-� ؛ و) أ ( �-%�" Sd
  أن ه�!ك أ��!ب �o+ �+��4=�1!د tن ا+[\] ?� ار
  : وأن ا+��� =>U هDا ا+[\] %��و m�ور%! Jي �T ا��J!ب ا+1!+�5) ب (
  m-!ن �P+�h أ�!م ا+-RA �-d0 ا+-0!آ-�، أو) 1 (
  * أو إ"�اءات ا+-d0-� أو 
4�%:7-! +>\��، أو +>t1آ� �m T-!ن =�م =�?>� هDا ا+[\] +>5�01) 2 (

�RA `u ا1u<!ص ا+-d0-� و
�[T= t ا+w�وف ) 3 ( !7 �<s ا+6�%-� أو "�%-� ذات l<
=�� ا;?1:!ء، +-�, ا+[\] �T ا;�1-�ار RA ار
d!ب 

!7
 . ذا
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القبض عليه وتقديمـه  ويجوز للمحكمة بناء على أمر القبض، أن تطلب القبض على الشخص احتياطيا أو          
   561. من النظامالتاسعبموجب الباب 

  

ثنين مـن المتهمـين     ها أوامر قبض إل   مهيدية بذلك إصدار  ويعتبر من األمثلة العملية على قيام الدائرة الت       
التقريـر  بارتكاب جرائم في إقليم دارفور بالسودان تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك كما جـاء فـي    

الخامس الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحـدة عمـالً                 
  562.)2005(1593بقرار المجلس رقم 

 
  : 563ور أمر مثول الشخص أمام المحكمة صد-2
  

 صدار أمرإل إلى الدائرة التمهيدية  عن استصدار أمر بالقبض، يجوز للمدعي العام أن يقدم طلباًعوضاً
 معقولة لالعتقاد بأن اقتنعت بأن هناك أسباباًقد انت الدائرة التمهيدية إذا كو أمام المحكمة،لشخص ليمثل ا

، فإن  يكفي لضمان مثوله أمام المحكمةلحضورالشخص قد ارتكب الجريمة المدعاة وأن إصدار أمر با
إذا نص عليها القانون ) خالف االحتجاز( شروط تقيد الحريةالحضور، مع أو بدون ب اًعليها أن تصدر أمر

   .يالوطن
  
  
  

                                                 

 .�T هDا ا+�w!م) 58(�T ا+-!دة ) 5-4( ا+�B�ات 561

562
     N%1!ر5�!ن27وV0m ا+�اv�ة ا+RA �%�57-1 ?�اره! ��4/ � !ً�+� +o=�1!د tن ا+6/�ا2v ا+R/1 و71B/s! "7/� ا;د=/!ء ?/� ارُ
V/�d،        أ�%` أن ه�!+l أ��!
 o-01%ن ا+-�Hو+�5 ا+T= �5v!�6 ا+6�ا�m 2v ا���!��5 و"�ا2v ا+0�ب ا+R1 ارُ
RA V�d دار�Aر أ�c!ء ا+67-!ت =>/U آ/`   أ�c� ه�رون و�/� آ ��xوأن  

�R و6d�ُ� وأروا;%��  .�T ُآ�وم و

�Hو+715-! ا+-T= ���=g ا+271ُ ا+ـ �f� O�9 ا�y�1�lو9� 9%ر ا��m6ة ا`1K�ار أ(%ي  -+ �5 51�!�ا;7�m!د، وا+�h� :  ،`/1`( ا+-41>�� 6�ا�m 2v ا��
        ،R�، واJ=-/!ل ا+oإ�/�!��5، وا+-4!�>/� ا+�!�/�5، وا;=1/�اء =>/U آ�ا�/� اJ^/\!ص، وا+0/�� $5/�           وا��aXK�� وا;$1<!ب واd^J!ل اuJُ�ى +>i/�4 ا+�6/

،S7�+وا ،R���!�+اT55��-<+ ي�� .)��2009دا�!%`،  ().ا;$1<!ب، وا+�67م ا+ُ-U<= �-41 ا+-��T55، وا+�)`h� :S7و"�اr 2v�ب (  وا+��` ا+�

  .�T هDا ا+�w!م) 58(�T ا+-!دة ) 7(ا+�B�ة  563
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  : إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة-3

من هذا النظام القواعد التي تنظم إجراءات إلقاء القبض واإلفراج بالكفالة عن الشخص        ) 59(حددت المادة   
  :في الدولة المتحفظة، وقد تم إيجاز ذلك على النحو التالي

 بالقبض والتقديم، باتخاذ خطوات على       بالقبض االحتياطي أو طلباً    ت طلباً لدولة الطرف التي تلق   ا  تقوم .1
  564.من هذا النظام) 9( لقوانين وأحكام الباب الفور للقبض على الشخص المعني وفقاً

  
 وفقـا   مختصة في الدولة المتحفظة لتقـرر      أمام السلطة القضائية ال    الشخص المقبوض عليه فوراً   يقدم  . 2

  : لقانون تلك الدولة ، ما يلي 
 شخص وفقا لألصول المرعية ؛    ال تم اعتقال    أنهو) ب (؛  طبق على ذلك الشخص   ن أمر القبض ين   أ) أ(
  . وأن حقوق الشخص قد احترمت) ج(

  
للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على               . 3

 للدولة بعد النظر في خطورة الجرائم والـضمانات         وقد أجيز ذلك   لتقديمه للمحكمة، إفراج مؤقت انتظارا    
 وكذلك بعد التشاور مع الدائرة االبتدائية في المحكمة الجنائية الدوليـة واخـذ كامـل        565 .الكفيلة بتسليمه 

 ويجب عليها موافاتها بتقارير دورية عن حالة اإلفـراج فـي الدولـة              566 االعتبار لتوصياتها حول ذلك،   
ألمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة ، يجب نقل الشخص إلـى  بمجرد صدور ا  و 567المتحفظة،

   568.المحكمة في أقرب وقت ممكن
  
  
  
  

                                                 
564 �5�0
 T� �5���!�+ة ا�=!��t+� ا+41!ون ا+�و+R وا+--+ �-w�-+م ا+��ا=� ا!w�+ا اDه T� ,�!1+�1!ول ا+�!ب ا% U<= ���+ة =>75! وا!m!�-+2 واvا+6�ا RA ت!

 T� ا+-�اد `d]
�>d0-<+ 27-5-�، و
  . �T هDا ا+�w!م ���m=!ت هDا ا+�!ب) 102 - 86(اJ^\!ص و
  .�T هCD ا+-!دة) 4( ا+�B�ة 565

  
  .�T هCD ا+-!دة) 5( ا+�B�ة 566

  
  .�T هDا ا+�w!م) 6( ا+�B�ة 567

  
568��B+ا+-!دة) 7(ة  ا CDه T�.  
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  تسليم المتهمين بالتعذيب: فرع ثانٍ

  

أثبت الواقع العملي أن مرتكبي جريمة التعذيب المشهورين وهم ممن يمكن تحديد هوياتهم يلجأون للعيش               
حماية من المالحقة، وأما الذين ال يمكن تحديد هوياتهم منهم وإنمـا            في دول أخرى تتوفر لهم فيها سبل ال       

   569.يتم تحديد الجهة التي يعملون لديها فإنها تحيطهم بهالة من اإلجراءات والحيل لتوفير الحماية لهم
  

 ون خارج بلده يأمن فيه من إيقاع العقوبة عليه، فإن القـان            آمناً حتى ال يجد مرتكب جريمة التعذيب مالذاً      
ونظـام  اتفاقية مناهضة التعـذيب     ك 570 من االتفاقيات الثنائية والمتعددة اإلقليمية أو الدولية       العرفي وكثيراً 

 أوجبـت  571وغيرهاوكذلك قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية     روما  
 والقبض عليهم ومحاكمتهم     اإلنسانية   م الحرب والجرائم ضد   تعاون الدول فيما بينها لمالحقة مرتكبي جرائ      

  .أو تسليمهم لدولهم أو للدول المعنية بغرض محاكمتهم
  

تسليم المتهمـين   عادية وسياسية وتجيز القوانين الداخلية      إلى نوعين؛   الجرائم في القانون الداخلي     تصنّف  
 لتواترها واألخذ بها نصت     اًفي الجرائم العادية فقط وتنكر التسليم في الجرائم السياسية و نظر          والمطلوبين  

 القانون الوطني إذ    ه في األمر في القانون الدولي الجنائي عن     هذا  يختلف   و 572الدول،دساتير  مختلف  عليها  
جريمة دولية أخرى   أو تفرقة بين الجرائم وبالتالي ال يجوز وصفيعرف القانون الدولي الجنائي تمييزاً ال

المبدأ فإما أنها جميعها من الجرائم      س  ع الجرائم الدولية تخضع لنف    ن جمي  وهذا يعني أ   ،بأنها جريمة عادية  
  573.التي ال يجوز فيها التسليم التي يجوز فيها التسليم وإما أنها من الجرائم

                                                 
569)  ،!u1999ر.(  

  
570                  S/d
إن "-5, ا+�ول اQJ�اف RA ا
B!?�5 ��!ه:� ا+S%D41 وا
B!?�5 ا+�>�ان ا��g<� �5d%��J آ>-! =h/�ت R/A أراR/A P�1]/% [\/^ U/<= !75/m أ�/P ار

1�>5-27 +�ول أu�ى      27 أو  �s!\+�5 اv!:�+ت ا!�<�4�ض هDا ا+[\] =>U ا+ S%D41+ا �-%�" .     /+ U/1r 2 ا+/�ول/w4� ن|/A l+ذ U+إ �A!m�!   T/d
 2/+ �
RA�4+ا R+ن ا+�و��ا+�! S"�- S%D41+ا U<= �5-+!4+�5 اv!:�+5�1, �-!ر�� ا+�;%� ا�

>l ا;
B!?5!ت  RA اف�Q�5�5%!، ( .أd%2010و.(   

tن 
�741 ا+/� T�1968 ا
B!?�5 =�م 
�!دم "�ا2v ا+0�ب وا+6�ا2v ا+-�
�m ��d ا���!��5 +4!م   ) h� )3!ل ذ+l �! "!ء RA �] ا+-!دة         571    R/A اف�/QJول ا
  S%D41+2 و��7! اvا+6�ا CDه T� ن أي��d
�% T%D+ص ا!\^J25 ا<�1
\!ذ "-5, ا+��!v` ا+�!����5 أو $5�ه! +>�5!م !�m�B/�5 ا�J/2 ا+-01/�ة    .  (هCD ا+-4!د+� 

  ).2002+��0ق ا���!ن، 
  

��R�5 ا+- أ�! ا+�!��ن اRA )66.(J ا+-!دة    U<= !7��1989 ��5` ا+-h!ل ا+���1ر ا+g6اv�ي        572<B+ا R�!�4        ل ا+-/!دةo/u T/� l/+2 =/!م وذ/d0ّ�ل ��A "/!ء 
)28 (V�!2 آvأ��!ب أو "�ا �%J C�%�0
��J R�5ي "�7 أ"���5، و?�"!ء هDا ا+ou T� !�!= 2d0ل =�م <A TQ25 أي ��ا<�
  .��P ا+wr R1�ت 
  

573)  ،R���!�+�1��2009ى ا;وراس ا.(  
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 574أعطى القانون الدولي للدولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية،

الجريمة على أقاليم الدولة أو أي دولة أخرى يجوز للدولة التي يتواجد علـى              وفي الحاالت التي تقع فيها      
أراضيها محاكمته، أو تسليمه لدولته أو للدولة األخرى المعنية بمحاكمته أو للمحكمة الجنائية الدولية وفق               

  575.ضوابط محددة
  

سيتم التسليم عليه، فـبعض     ولكي تتم عملية التسليم بصورة سليمة ال بد من معرفة األساس القانوني الذي              
 وبعـضها   576الدول تستند إلى ما يربطها من اتفاقيات ثنائية أو متعددة فيما بينها حول تسليم المتهمـين،               

اآلخر ال يرتبط بمثل هذه االتفاقيات وتتلقى طلبا بتسليم أحد األشخاص من رعايا الدولة طالبة التـسليم أو     
المعاملة –نائية الدولية، ومن الدول ما تستند في ذلك إلى أسلوب من دولة ثالثة أو أكثر أو من المحكمة الج 

، وتسليمهم للمحكمة الجنائيـة     )فقرة أولى ( وسيتم عرض القواعد المنظمة لتسليم المتهمين للدول         -بالمثل
  ).فقرة ثانية(الدولية 

  
  :تسليم المتهمين للدول: فقرة أولى

  
 فإنـه ينبغـي     ترتبط بمعاهدات أو اتفاقيات تعاون قضائي،     التي   لدراسة قواعد تسليم المتهمين بين الدول     

معرفة أن للدول األطراف كامل الحرية في االتفاق على بنود تلك االتفاقيات، وسيتم تناول أهم هذه القواعد 
م على سبيل المثال، وللتعرف على أهـم        1983الواردة في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام         

   : للنقاط التاليةمة للتسليم، سيتم تقسيم هذه الفقرة القواعد المنظاالتفاقيات وخصوصاًمحتويات هذه 
  

                                                 
  

574
!ر
d/!ب "/�اr 2v/�ب و"/�اm 2v/� ا��/�!��5             ��/!دئ ا+41/!ون ا+/�و   �T ) 2( ا+-!دة   T5��D/-+ص ا!\/^J25 و�4!?�/� ا<�/

S/�4 وا=�1/!ل و R/A R+ R/1+ا ، 

ا+-�w-/� ا+4�5/�   ( .1973د%/�-��  / آ/!��ن اJول 3ا+-/Hرخ R/A   ) 28-د (3074ا=1-�ت و�[�ت =>U ا+-3 -�"/S ?/�ار ا+6-54/� ا+4!�/� +2/�3 ا+-01/�ة         
  ).ت.+��0ق ا���!ن RA ��ر%�، ب

  
575

                C!/6
�ً; �T �0!آ-271؛ و?� آ/!ن ذ+/g/% ; lال ا; !715�
�5r` ا+-�Hو+T= T5 ار
d!ب ا+v!wB, إ+U ا+�>�ان ا+R1 %0->�ن "� U+�4 ا+�>�ان إ t6<
 �? 
  ).، ب تا���!نا+[��d ا+4��5 +-4>��!ت ��rق . ا+Dي �!رت P5A آ��ا =>U ��5` ا+-h!ل

  
576       �5v!�h+5!ت ا?!B

0/�ي �/<�T�    ً!s اU<= �<h�J ا; R1+ا    T5/-71-+25 ا<�/
�-�5 ذ+/r )     l/�ل /
 2/
 ا+-/�!=�ة  ا;
B!?5/� ا+-41>�/� �1/!دل   ) أو ا+-T5��/6 آ-/! 

� وا+g6اv//� +4/!م   ��//
 T5// Rv!://�+4//!م  1960وا+41/!ون ا+ T5��//6-+25 ا<�//
� 1964م وا;
B!?5//� ا+-41>�//� !+41//!ون ا+�//:!Rv و
�D//5B اdrJ/!م و��//
 T5//م 
� واJردن +4!م وا+-z�ب وا;
B!?�5 ا  ��
 T5 ����-+1965        Rv!:/�+5/� +>41/!ون ام، و�T اU<= �<h�J ا;
B!?5!ت ا+-41/�دة اQJ/�اف ا
B!?5/� ا+�%/!ض ا+4�

��T5 وا
B!?�5 ��!ه:� ا+S%D41 +4!م 21 وا+R1 و?V4 =>75! 1983+4!م <A !7�5 T� �5  ).s1998\�ي، (. م1984 دو+� =�
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  : تسليم المواطنين-أ
  

 على أن تقوم دولهم بإجراء المالحقة لهم علـى          577للدول األطراف أن تمتنع عن تسليم أي من مواطنيها،        
  ).من اتفاقية الرياض) 39(مادة  ( 578.إقليمها

  
  :579 تسليمهم األشخاص الواجب-ب
  

  : لألشخاص التاليةمن اتفاقية الرياض أن التسليم يكون واجباً) 40(أوضحت المادة 
لشخص الموجه له تهمة عن أفعال معاقب عليها من قبل الدولتين الطالبة للتسليم والدولة الموجود               ا )1

ئم هو سنة   على أراضيها على أن يكون الحد األدنى للعقوبة السالبة للحرية على أي من هذه الجرا              
ن األدنى واألقصى في تدرج العقوبةيواحدة أو بعقوبة أشد بغض النظر عن الحد.  

المتهم الذي يقيم في دولة وتطالب به دولة أخرى رغم عدم تجريم الفعل في الدولة المطلوب منها                  )2
 دولـة    من  كان مواطناً  أكان من مواطنيها أم    في الدولة الطالبة سواء      التسليم ما دام الفعل مجرماً    

 .أخرى تقرر نفس العقوبة

 من محاكم الدولة طالبة التسليم بعقوبة سالبة للحرية ال           أو غيابياً  الشخص المحكوم عليه حضورياً    )3
 .تقل عن عام واحد عن أفعال معاقب عليها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم

التسليم عن أفعال غير معاقب      من محاكم الدولة طالبة       أو غيابياً  الشخص المحكوم عليه حضورياً    )4
 من عليها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم أو بعقوبة ال نظير لها في قوانينه إذا كان مواطناً

  .مواطني الدولة الطالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر نفس العقوبة
                                                 

  
577

��R�5"م2003 ا+-�4ل +��� اT�R�!�J ا+�!��ن ) 28(-!دة  A!+ا+�ول، د�!
2w4� P5<=  �5�V>ّ وهDا أ%:! �! <B+ا" V>ّ�R<% !� U<=  :  
" �5���T= R�5 أرض ا+�TQ أو !��r�T� P ا+�4دة إ+P5 أو ��T� P4 ا+-z!درة أو 
T� C�%�6 ا+�6<A 4!د أي���*; %�6ز إ)* أ *�R e��/�8 أو ".  

RAة      و�%g6+ة ا!�? U<= �<!��  N%1!ر�>25 ا+-�اT5�Q ا+>T55�5 ا+���Rr و50A-� %��ل 3-6-2004
 �cا U<= �-r ج�A:"      25<�/
 ,��+!/ ,/�-% R/�5<+ن ا��ا+�/! 
r-/�،  ( "و; �/, ه�+�/�ا،  ، ; �/, �%�!�5/!  و  أ�/� A�/1� �/5$�، ; �/, أ�5�آ/!،      ��اR�5+ TQ إ+U أي دو+� أu�ى r RA!+� =/�م و"/�د ا
�5v!:/? �/5?!B وه/Dا          

1999.(  
 

�>2 ا+-T5/-71، و�h/!ل ذ+/l        إ;ر$2 هCD ا+�!=�ة ا+�!����5     578/1
B/�ض =>/U ا+/�oد +>-�!+�/�  �? R1+ط ا�z:+أ�!م ا �->
 �/!   أن ا+�ا?, ا+R<-4 أV�c أ�7! ; 
P ا+6-!ه5�%� ا+4��5 ا+>�5�5     V�!?   RA  `%� 1999ا<�15     �/56B
 R/A !/-75A P�1]-+ق   2 ا�/A ة�v!/�+ا R�/oh +>-0!آ-/� R/A    ?/�  ه-/! �/T ��ا75�Q/! و   و. +/�آ�
!+�1/` وُ�50A �r!/� V/v-/�        2001وRA %�!%� آ/!��ن ا+!/h�R       . ه�+��ا -�"S ا+�!��ن ا;�1d>��ي    R/r��-+ا T/%أد  .       U/<= ى ا+50/!ة�/� T6�/+! 2/dr ر�/sو

 �6//�o" R//A T6//� R//A P5://�% R/r��-+ا . ����%�!�T//= !//5 ا+-��R//r ;=�1//!رات إ�//�!�2009�5وR//A أ$// V//"�Aر (.م أ�//h+ا �B50//s ،�//5��5+ة ا+>5�5//� ا
2010 .(  

    
579
1�>25 اJ^\!ص          !75A @-�% R1+2 اvص ا+6�ا!\^J25 ا<�

�0د �2w4 �4!ه�ات  . 2vا+6�ا T� ت!�A U+إ S�0A �5]
�4 ا+-4!ه�ات اuJ�ى  Td+و

���1ى ا+��4� U+أو إ.   
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  :طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته -ج
  

فاقية الرياض إلى أنه عندما يتم توجيه الطلب بالتسليم من جهة االختصاص في             من ات ) 42(أشارت المادة   
  :الدولة الطالبة إلى نظيرتها في الدولة المطلوب منها التسليم فإنه يجب إرفاق الطلب بما يلي

  .بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته إن أمكن )1
 أو أي وثيقة مشابهة أو أصل حكم اإلدانة أو صـورة            أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه      )2

 .مصدقة عنه من الدولة الطالبة

مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب األفعال المطلوب التسليم بـسببها وتكييفهـا والمقتـضيات               )3
القانونية المطبقة عليها مع نسخة عن هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق باألدلـة القائمـة                

  580.ضده
  

المكتب العربي للـشرطة    (لى الدول فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة            وتتو
تنسيق إجراءات طلب التسليم وعلى الطرف المتعاقد الذي يطلب التسليم إخطار مكتب المنظمـة              ) الجنائية

   581 .بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم
  

من االتفاقية  ) 46(ن المادة   إيم من أطراف متعاقدة مختلفة عن نفس الجريمة ف        وإذا ما تعددت طلبات التسل    
قررت أن األولوية تكون للدولة المتعاقدة التي وقع الضرر بمصالحها ثم للدولة المتعاقدة التـي ارتكبـت                 

 للدولة  الجريمة على إقليمها ثم للدولة المتعاقدة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه، ورغم كل ذلك              
  .المطلوب منها التسليم الحق في الفصل في هذه الطلبات حسبما تشاء

  

                                                 
�>25 ا+[\] إ+RA ،!75 ا�rJال ا+4!د%�         580
 S<�
 R1+م ا+�و+� اg1<
��1%2 أد+ �5v��� � T-:% P-5<�
 `�? P5A P�1]-+ا �m �5v��-+ت ا!�c2 أد+� ا�%��
، إن 

�>5-27 دون 
�اA� اJد+� ا+oز��       
ور$2 ذ+A l|ن �4 ا+-4!ه�ات ; 
�] =>/U ه/Dا ا+/[�ط، إذ 
R/B1d ا;
B!?5/� اJور5/�       . =�م ا+��� =>U اJ^\!ص و
1�>25 اJ^\!ص، �oًh، وهR ا+R1 ا���1ت إ+75   �s!\+ا   P5/^��5 25<�/
 !5�!�%� T� V�<Q !���= !5�!إ�� ! /       ،S%D/41+ب "�%-/� ا!/d

/[R<5 إ+75/! 71-/� ار


��%2 إ"�اءات ا;
7!م ا+��-�5     U<= [�+! . P�أ U<= [�
 �5?!B
5� �T ا+:�وري"b5r أن ا;+ ...�-d0-+غ اo
�/�ر �0!آ-/�    ... إ R/1+�5 اA!d+د+� اJ!
 l+ش،  (".ا+[\]ذ��2008.(  

  
 أآ�//� ?//�ر �//T ا+-//�!=�ة 5A-//! %41>//*   اuJ//�ى Q3//�اف+ 
�//�م ا+//�ول أن�ف �//T ا
B!?5//� ��!ه//:� ا+S%D//41 أو"�//U//<= V آ//` دو+//� Q//  ) 9(ا+-//!دة آ-//! أن 


�5A� "-5, اJد+� ا+-�"�دة �r RAز
7! وا+oز�� RA 4 ا+-!دة إ+T� !75 ا+6�ا2v ا+-[!ر أي ا+�5v!�6 ا+-D\1ة [!ن !�"�اءات l+ذ RA !-  .+³"�اءات،
  

  . ا+�%!ض
T��5?!B ا) 57(ا+-!دة  581
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  :تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية: فقرة ثانية
  

  :البندين التاليينسيتم تناول أسس تقديم طلبات تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية من خالل 
  
  :ورفض التعاون مع المحكمةسلطة المحكمة في تقديم طلب التسليم  -1
  

يكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول األطـراف سـواء عـن الطريـق                  - أ
الدبلوماسي أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي منظمة إقليمية أخـرى              

 582 .وتكون هذه الطلبات مؤيدة بأية مستندات لذلك

ن يوجد بينهـا وبـين المحكمـة     النظام ولك   في حال امتناع أي دولة غير طرف في هذا         - ب
 التعاون مع المحكمة، وكذلك في حال عدم امتثال أي دولـة            حول أو اتفاق    ترتيب خاص 

طرف في هذا النظام للتعاون بموجب أحكام هذا النظام يجوز للمحكمة إحالة الموضـوع              
   583 .المجلسلجمعية الدول األطراف أو إلى مجلس األمن إذا كانت اإلحالة للمحكمة عبر 

  
 –يظهر هنا جلياً خطورة إحالة القضايا من مجلس األمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وفي مثل هذه الحالة 

  584 . فإن للمجلس سلطة إصدار قرارات ملزمة لتلك الدول باالستناد إلى الفصل السابع–تسليم األشخاص 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .� T�w!م رو�! +>-d0-� ا+87 (�5v!�6(�T ا+-!دة )  ب-أ ( ا+�B�ات 582

 
��) 7(و) 5( ا+�B�ات 583!�  .�T ا+-!دة ا+

 
, T� D\1% !-5A ا;=-!ل r RA!;ت 
�7%� ا+�>2 وا;ouل P وو?�ع ا+�4وان، واه2 ��اد ه    584!�Dا ا+T� `>B هDا ا+-h5!ق هR ا+-!دة 
41>* ��اد ا+B<` ا+

)42 (P!>� U+ا P

\�ل ا+-6>� ا�1\�ام ا+��ات ا+�6%� وا+�0�%� وا+��%� +�B0 ا+�>2 وا;�T ا+�و+R او ;=!د R1+ن، ب ت. (ا!�  ).7A�س ��rق ا;�
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  : بتسليم الشخصتعدد الطلبات -2
  

 585راف أن تعطي األولوية في التسليم للمحكمة وليس لدولة طرف، أما إذا كان الطلـب              على الدول األط  
المقدم من دولة غير طرف فإنه يجب التفريق بين ظرفين؛ األول أن التسليم يكون للمحكمة في حال كانت                  

تفاقيـة فـي    المحكمة قد بتت في المقبولية، أما الحالة الثانية فان التسليم يكون للدولة غير الطرف في اال               
االولى أن المحكمة لم تبت في المقبولية والثانية حتى لو بتّت فيها وكان هناك التـزام أو اتفـاق                   : حالتين

 أي أنه في حال وجـود       586دولي بين الدولتين فإن التسليم يكون لهذه الدولة غير الطرف وليس للمحكمة،           
ا يسمو على التـزام الدولـة الطـرف بتـسليم           التزام اتفاقي بين هاتين الدولتين فإن االتفاق الدولي بينهم        

  .االشخاص للمحكمة الجنائية، وبذلك تكون األولوية بتسليمه للدولة غير الطرف وليس للمحكمة الجنائية
  
  
  
  
  

                                                 
  :���� �T ا+-U<= ،�-d0 ا+��0 ا+-�"g ا+T�R+!1 ا+�w!م ا+��ا=� ا+-�w-� +�>�!ت ا+��� وا+��� ا;RQ!51r ا+-) 92(و ) 91(
�!و+V ا+-�اد  585

  
tي و�5>�، و%[1�ط �sور أ�� ا+��� �T داv�ة �! ?�` ا+-0!آ-� �R<% !� !�-:1-أ 215A �<"!4+ا+0!;ت ا RA ;إ !�+!$ �  : %��م ا+�>S آ1!

1(Cن و"�د!d�0د ه�%� ا+[\] ا+-�>�ب و�
  . �4>��!ت 
�\� �T أ�� ا+���) 2�.  
  .ا+�5!�!ت أو ا+-4>��!ت ا+oز�� +>�A!ء -�1>�!ت =->�5 ا+RA 2%��1 ا+�و+� ا+-�"P إ+75! ا+�>S ا+-���1ات أو )3
�\� �2dr T ا�دا��-ب�  . وr RA!ل �sور أ�� !+��� =>V��� [\^ U إدا�g% P1ود ا+�>S أ%:! 
tي و�/     -ج l+ذ S<�

�/�%2 ا+�>/S<Q �+!r RA          S ا+��� ا;RQ!51r %�6ز +>-RA �-d0 ا+0!;ت ا+4!">� أن  �/-d0-+5�1, ا�/
 !/-h%ر l/+ذ U/<= 5>� ?/!درة

P+ ة�%H-+��1ات ا�  .وا+-
 

�>25 ا+-d0-<+ T5/-71-/� ا+5v!�6/� ا+�و+r R/A �/5/!ل 
4/�د ا+�>�/!ت، T/d-% b/50 =/�ض �>\/]              ) �r)90دت ا+-!دة    586/
 2w�
 R1+م ا+��ا=� ا!w�+ا اDه T�
!7:4�+:  

  
     -أ �-d0-+ا T� !�<Q ف�Q �+دو V�<
� ا+U/<= �/-71                إذا �! /B� U/<= [\]/+ا اD/25 ه<�/1 !/�<Q ى�/uدو+/� أ T/� !:/%75/! أ�<
��1%2 ^\] إ+U ا+-d0-/� و

l+D  . ا+�و+� ا+��ف إ�u!ر ا+-d0-� وا+�و+� اuJ�ى 
R ا+�:�5 4/�م ا+-���+5/�   وr RA!ل V ا+-A �-d0.  إذا آ!�V ا+�و+� ا+�!+�� RA !A�Q ا+�w!م =>U ا+�و+� ا+-�"P إ+75! ا+�>S أن 
R�4 اJو+�%� +>-d0-�  -ب


U�4 اJو+�%� +>�و+� ا+�!+��.  
 إذا آ!�/V ا+�و+/� ا+�!+�/� R/A !/A�Q �/5$ ه/Dا ا+�w//!م آ/!ن =>/U ا+�و+/� ا+-�"/P إ+75/! ا+�>/S أن 
R//�4 اJو+�%/� +>-d0-/� إذا آ!�/V ?/� �/�* +7/! ا+B//<`                    -ج

T51+ا+�و T5 R+ام دوg1+�5 إ; إذا آ!ن ه�!ك ا+���-+!.  
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    الثانيخالصة الفصل
 

مكن مالحقة مرتكبيها وفق األنظمة القانونية الوطنية يتعتبر جريمة التعذيب من الجرائم الدولية التي 
 المالحقة في النظام القانوني الوطني وصالحياتها واختصاصاتها بعد تقسيمها آليات تناولتم   وقددولية،وال
 مالحقة رئيسية ومساندة، حيث احتلت المحاكم المدنية والعسكرية وكذلك النيابة العامة المدنية آليات إلى

 نيابة غير مأكان محاكم أعسكري سواء والعسكرية المكانة الرئيسية في هذه المالحقة، فتبين أن القضاء ال
 العسكرية التي غالبا ما يكون مرتكبو هذه الجريمة من موظفيها وبالتالي أو األمنيةمستقل عن المؤسسة 

  . دون جدوىسيكون غالباًعبر هذه اآللية ن مالحقة مرتكبي هذه الجريمة إف
  

القضاء العسكري في اختصاص صرت  التطورات العالمية والقوانين والدساتير المختلفة حلقد حصرت
 القضاء العسكري إلغاءبعد من ذلك من خالل إلى أذات الشأن العسكري فيما ذهبت بعض الدول  القضايا

 النظر في استئناف قرارات المحاكم العسكرية للقضاء المدني وفي حاالت  حقإعطاء تم أخرىوفي دول 
  .ية يشترك قضاة مدنيون ضمن قضاة المحاكم العسكرأخرى

  
 المدنية التحقيق في ادعاءات وقوع التعذيب، وتنظر المحاكم في تلك أوسواء العسكرية العامة  النيابةتتولى 

 عدم قدرة الدولة أو المجرمين من العدالة بسبب عدم رغبة إفالت البالغات، وللحيلولة دون أوالشكاوى 
 المحاكم إعطاء إلى وطنية تستند آلياتة  الدولياآلليات جانب إلىعلى مالحقة مرتكبي هذه الجريمة ظهر 

 األمثلة، وهناك من جريمة التعذيبلنظر في مجموعة من الجرائم منها ل اً دولياً قضائياًالوطنية اختصاص
ل بعض الدوحث تثبت القدرة الفائقة والمؤثرة للمحاكم الوطنية في بعض البلدان كاالعديدة التي عرضها الب

 أي إلى المجرمين والضغط عليهم والحد من ممارسة حياتهم الطبيعية بالسفر  في مالحقة هؤالءاألوروبية
  .بلد كان

  
 بداية بدراسة اآلليات هذه أنواع البحث في قد جرى المالحقة المساندة الوطنية فآليات  بالنسبة إلىأما

المنظمات الوطنية  وكذلك الرقابة التشريعية ومن ثم دراسة األمنية األجهزة الرقابة الداخلية داخل أشكال
 الرقابة الداخلية تكون ذات صالحيات محدودة في المالحقة أجهزة أن شبه الحكومية، حيث تبين أوغير 

 القانونية الوطنية من خالل وجود ما يسمى األنظمة في بعض األم األمنية األجهزة إلىفي ظل تبعيتها 
 في المالحقة في وسعأعسكري وتكون فعاليتها  الأو األمني المفتش العام داخل الجهاز أوالمراقب العام 
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 باستقالل تام  الذي يحظىاألجهزة كالمفتش العام لجميع األم األجهزة هذه الرقابة مستقلة عن أن كانتحال 
  .عنها في بعض الدول

  
لة واستجواب ءبينما تكون الرقابة التشريعية فعالة من خالل الصالحيات الدستورية التي تحظى بها كمسا

 بجعل الوزراء والقادة يصدرون تعليمات وقائية اًالثقة عن الحكومة مما تؤثر ايجابزراء وحجب الو
 من تحملهم المسؤولية، وتكون هذه  خوفاً-عند وقوعه–للحيلولة دون وقوع التعذيب وتشكيل لجان تحقيق 

حاالت غياب اجتماعات المالحقة غير فعالة في حاالت هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وفي 
ذات النظم المجالس النيابية في بعض الدول وفي حاالت عدم السماح بالتعددية السياسية في بعض البلدان 

  . بآخرأوواقتصار المجالس النيابية على الحزب الواحد بشكل الشمولية 
  

لمالحقة من حيث قدرة تقوم المالحقة التي تجريها المنظمات الوطنية غير الحكومية بدور هام في عملية ا
 االحتجاز والتحقيق والتوقيف ومقابلة الضحايا ومن حيث قدرتها أماكن إلىهذه المنظمات على الوصول 

على تقديم البالغات للنيابة العامة بوقوع التعذيب وكذلك قدرتها على تقديم البالغات والمعلومات بوقوع 
الخاص بمنع التعذيب ولجنة مناهضة التعذيب وغيرها،  الجهات الدولية ذات العالقة كالمقرر إلىالتعذيب 

 معلومات هذه المنظمات إثراءن احتواء موفدي هذه المنظمات على خبراء في الطب الجنائي كفيل في إو
  . نفي االدعاءات بوقوع التعذيبأومن حيث تأكيد 

  
، ه الجريمة سلباً أو إيجاباً كفيل بالتأثير على حجم ارتكاب هذمن عدمهإن وجود اإلرادة السياسية للدولة 

 على عدم وجود اإلرادة  قوياًن وجود عشرات ال بل مئات االدعاءات بوقوع التعذيب يعتبر مؤشراًإو
  .السياسية للدولة في وضع حد لهذه الجريمة أو الحد منها

  
ق عن ثنباوقد  المالحقة في النظام القانوني الدولي واختصاصاتها وصالحياتها، آليات التعرف على تم

 األجهزة مؤسسية كبعض آليات ُأعتبر المعنية بمنع التعذيب منها ما اآلليات المتحدة العديد من األمم أجهزة
عن نشأ  الرقابة والحد من هذه الجريمة كالمقرر الخاص بمنع التعذيب ومنها ما أومالحقة الالمختصة ب

من ضروب المعاملة  مناهضة التعذيب وغيره اتفاقيات دولية كلجنة مناهضة التعذيب المنبثقة عن اتفاقية
 مالحقة ذات طابع آليات جانب ذلك هناك إلىم، 1984الإنسانية أو المهينة لعام أو العقوبة القاسية أو ال

   .جزائي كالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة
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الجنائية الدولية، حيث تمتلك اللجنة صالحيات واسعة  لجنة مناهضة التعذيب والمحكمة كل منتم اختيار 
 إلجراء أكثر أو أعضائهاحد أ تعيين أهمهافي مواجهة الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب من 

 بوقوع ى الحق في تلقي الشكاوولهاباالتفاقية البلدان الملتزمة تحقيق سري حول وقوع التعذيب في بلد من 
 استنفاذ طرق التقاضي أهمها وفق شروط محددة من األفراد وكذلك من األطرافالتعذيب من الدول 

 وتصدر كل عام ، ذلكإلى في حاالت ال يرجى فيها من الدولة القيام بذلك كمماطلتها وما إالالداخلية 
  . بنشاطاتهااًسنوي اًتقرير

  
في حالة عدم  سوىأوالًالوطني  هو اللجوء للقضاء األصل أن بمعنى اً تكميلييعتبر القضاء الدولي قضاء 

 هنا اختصاصه يأخذن القضاء الدولي إ عدم قدرتها على مالحقة مرتكبي هذه الجريمة فأورغبة الدولة 
  . الضحاياوإنصاف من العقاب إفالتهمالتكميلي لمالحقة هؤالء المجرمين لعدم 

  
رها من الجرائم المحددة بالقانون تختص المحكمة الجنائية الدولية في مالحقة مرتكبي جريمة التعذيب وغي

كجريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وذلك إذا ما كانت أي 
  .م2002-7-1من هذه الجرائم قد وقعت قبل تاريخ 

  
ي النظام  دراسة إجراءات تحريك الدعوى الجزائية في النظامين القانونيين الوطني والدولي، ففأيضاتم 

األول تم ذلك من خالل التعرف على األسباب الموجبة لتحريك الدعوى ووسائل تحريكها، ودور الموظف 
في اإلبالغ عن هذه الجريمة في حال ارتكابها وكذلك ورود الشكاوى حولها ودور المنظمات الوطنية 

ة هذه المنظمات على بمختلف أشكالها في تحريك الدعوى حيث وجد التفاوت بين دولة واخرى في قدر
  . رفع الدعوى إلى المحاكم

  
كما وجد الباحث أن فعالية آليات الرقابة التشريعية في التصدي لهذه الجريمة ومالحقة مرتكبيها تكون 
متوازية مع الوضع الديمقراطي الذي تعيشه البالد فكلما كان هناك فصل بين السلطات وعدم هيمنة سلطة 

انعقاد للمجالس النيابية في الدول وكانت الحياة البرلمانية تسير بشكل سلس على أخرى وكان هناك أيضا 
كلما كانت فعالية البرلمان عالية في ذلك، والحال كذلك بخصوص الرقابة الداخلية داخل األجهزة فهي 
شيء عقيم ال يجدي نفعاً في ظل عدم توافر اإلرادة السياسية لدى الدول في مكافحة هذه الجريمة بسبب 

  .تبعية أجهزة الرقابة هذه الى قوى األمن المتهمة عادة بارتكاب جرائم التعذيب
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جرت دراسة وسائل تحريك الدعوى الجنائية أمام المحاكم ودور النيابة في ذلك حيث تركز البحث في ذلك 

ى يكون على اإلجراءات المتبعة أمام المحاكم الفلسطينية، وتم أيضاً عرض األشياء التي يجب إثباتها حت
 وقد ينعدم الشهود  ووسائل إثبات التعذيب، حيث أن مرتكبي هذه الجريمة قلما يتركون آثاراًتعذيبهناك 

  ظاهراً أثراًي التعذيب الحديث والتي قد ال تتركفي ظل تطورات األساليب المستخدمة فونه فيها، إال أ
القدرة لهم  التشريح والطب الجنائي توفر  التطورات العلمية والتكنولوجية وخبرات أطباءفإنعلى الضحايا 

 في هذا الشأن ذلك  مهماً وأصبح االهتمام بالفحوصات النفسية شيئاً التعذيب غير المرئية،على كشف آثار
  .طويالدوم أن اآلثار النفسية للتعذيب تكون أعمق على نفس الضحية وقد ت

  
م اختيار آليتين لدراسة اإلجراءات المتبعة أما على صعيد إجراءات المالحقة على المستوى الدولي فقد ت

أمامهما وهما لجنة مناهضة التعذيب والمحكمة الجنائية الدولية، حيث أن لجنة مناهضة التعذيب تقبل 
البالغات الواردة من الدول األطراف وكذلك من األفراد حول وقوع التعذيب وبخصوص بالغات األفراد 

 جميع طرق التقاضي الداخلية وان ال تكون ذن الضحية قد استنفوجد أنه حتى يتم قبولها يجب أن يكو
  .القضية منظورة أمام أي مؤسسة من مؤسسات األمم المتحدة

  
تقبل المحكمة الجنائية شكاوى التعذيب إذا أحالتها إليها أي من الدول األطراف في نظام روما وكذلك إذا 

للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إثارتها من أحيلت إليها من خالل مجلس األمن الدولي وأيضا يحق 
تلقاء نفسه بناء على المعلومات التي تصل إليه عبر وسائل مختلفة، وتمت دراسة دور المدعي العام في 

  .والدائرة االبتدائيةالجنائية المحكمة 
  

من خالل دراسة إجراءات أيضا فقد تمت دراسة تسليم المتهمين بالتعذيب للدول وللمحكمة الجنائية الدولية 
ذلك، حيث يستند التسليم إلى أسلوب المعاملة بالمثل أو إلى االتفاقيات التي تكون مبرمة بين الدول سواء 
اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف وقد أخذت الدراسة مثاال على إجراءات التسليم بين الدول ما جاء في 

وفيما إذا تعددت الطلبات المقدمة للدولة لتسليم م 1983لعام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 
المتهمين فقد بينت الدراسة الجهة أو الدولة التي سيتم التسليم إليها، وإن أقوى اآلليات الملزمة للتسليم في 
حال رفض الدول ذلك يكون في حال أن نظر المحكمة للقضية  كان أصال بسبب إحالتها لها من قبل 

  . فإنه يتم إحالة الموضوع بالتسليم إلى مجلس األمن من جديد وفقا للفصل السابع منهمجلس األمن
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  :االستنتاجات

  
قصور واضح في مالحقة مرتكبي هذه الجريمة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في هناك  -

لمقالة قطاع غزة الذي تديره الحكومة افي كل من الضفة الغربية التي تديرها السلطة الوطنية و
 .حماسالتابعة لحركة 

ما  في مالحقة مرتكبي هذه الجريمة، فكلّ هاماً يعتبر عامالًمن عدمهإن وجود اإلرادة السياسية  -
تقلصت حاالت التعذيب إلى أدنى مستوياتها كلّما توافرت اإلرادة السياسية لمنع التعذيب في البلد 

ة التعذيب، وأمكن مالحقة مرتكبيها وانتفى عن المسؤولين في الدولة تهمة السكوت عن جريم
ما غابت هذه اإلرادة انتشر التعذيب ووصل ألعلى مستوياته ووضعت العراقيل أمام مالحقة وكلّ

  .مرتكبيها

من مظاهر غياب اإلرادة السياسية للدولة وجود مئات االدعاءات بوقوع التعذيب وما يتخللها من  -
المنع من زيارات كذلك حد، وأمطلوبة ودون محاكمة حاالت وفاة دون إجراء التحقيقات النزيهة ال

  .على أماكن الحجزالمختلفة وفود الرقابة 

إن وجود مئات حاالت االدعاء بالتعذيب وما يتخللها من وفيات هنا أو هناك ألشخاص يتعرضون  -
  .للتعذيب إنما يقود إلى القول أن هناك تعذيباً ممنهجاً في الدولة

التي تحدث خالل فترات التحقيق والحجز هي حاالت وفاة ) نتحارحاالت اال(إن ما يسمى بـ  -
ناشئة عن التعذيب حتى يثبت العكس، خصوصاً إذا ما وجدت آثار للتعذيب على الضحية، وذلك 

 تمتلك من الوسائل ما تستطيع به – من الضحية -أن الدولة وهي الطرف األقوى في المعادلة 
 تحول دون إقدام الشخص على قتل نفسه، وإن تعريض اإلنسان توفير المكان والبيئة المناسبة التي

للتعذيب أو التهديد به يعطي فرضية إلى القائمين بالتعذيب إلى إمكانية أن يقوم هذا الشخص بعمل 
ضد نفسه للخالص من الوضع الذي يعيش فيه لذلك ال ينبغي توفير الوسيلة التي يقتل بها نفسه في 
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فحص الطبي النزيه والمسبق للشخص المحتجز والمعاصر أليام ذلك المكان، وان إجراء ال
 .احتجازه إنما يحول دون قيام هذا الشخص بقتل نفسه

إن إجراء الفحص الطبي النزيه والمسبق للشخص المحتجز يعطي تفسيراً الحقاً ألسباب الجروح  -
 .ء احتجازهأو الكدمات أو الكسور أو غيره من اإلصابات التي تكون قد لحقت بالشخص أثنا

 ينبغي عدم حتى يكون الفحص الطبي للمحتجزين في أماكن االحتجاز والتحقيق والسجون نزيهاً -
ارتباط هؤالء األطباء والطواقم الطبية وظيفياً بالمؤسسات التي تدير هذه المراكز أو تدير طواقم 

اص ال يطلعون التحقيق فيها، وال داعي لتبرير أن دواعي األمن تتطلب ذلك، ألن هؤالء األشخ
.  على المعلومات التي يدلي بها هؤالء األشخاص وال يستمعون إلى األسئلة التي توجه إليهمأصالً

وإن من شأن ارتباطهم بتلك المؤسسات تصديق االتهامات التي توجه إليهم بأنهم يشاركون 
 وحقنهم المواد بالتعذيب من خالل إبالغ القائمين بالتعذيب بمدى قدرة الضحية على تحمل التعذيب

 . الممنوعة

إن عدم وجود خبراء بالطب الجنائي ضمن وفود زيارات السجون وأماكن الحجز والتحقيق  -
للمنظمات الحقوقية غير أو شبه الحكومية والتي تضطلع بزيارة هذه األماكن قد يعطي صورة غير 

لكن مقابلة هؤالء سليمة لألوضاع فيها، فلطالما ادعى بعض الناس تعرضهم للتعذيب أو العكس 
  .الخبراء لهؤالء األشخاص قد دحضت ما يدعونه أو ما تدعيه قوى األمن

تتحمل قيادات الميليشيات المسلحة التي تسيطر على أقاليم معينة من الدولة المسؤولية عن أعمال  -
  .التعذيب التي يقوم بها أفرادها، حتى لو لم تعترف بهم الحكومة الشرعية بأنهم موظفون

 قوانين العقوبات القديمة التي لم يطرأ عليها تعديالت من تدني الحد األقصى للعقوبة السالبة تعاني -
أو مشاريع  - كالمغرب وقطر–ن قوانين العقوبات الحديثة إللحرية فيها في جريمة التعذيب، و

ات  قد رفعت الحد األقصى فيها لتصل إلى مصاف الجناي -كالحالة الفلسطينية– الوطنية القوانين
 المحكمة الجنائية الدولية، فيما أفردت بعض الدول قوانين وليس الجنح وهذا ما اعتمدته أيضاً

  .هخاصة لمنع التعذيب والمعاقبة علي
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تبين من خالل هذه الدراسة عدم قيام القضاة وأعضاء النيابة العامة في فلسطين بزيارات أماكن  -
رفة بعض القضاة بأن هذا األمر هو من  إال في حاالت نادرة، وإن عدم معالتوقيفالحجز و

صالحيات جميع القضاة وليس رؤساء المحاكم فقط إنما يؤثر سلباً فيما يجري داخل أماكن الحجز 
في ظل وجود ادعاءات بالتعذيب، بينما لو عرف جميع القضاة في المحاكم أن هذا جزء من 

  .اختصاصهم لبسطوا رقابتهم عليها

 عن وجود ادعاءات بالتعذيب داخل المعتقالت في الدولة وال تحرك عندما تتحدث مئات التقارير -
النيابة العامة فيها نفسها بإجراء التحقيق والمحاكمة لألشخاص المتهمين يعتبر هذا سكوت منها 

  .على التعذيب وتطال المسؤولين فيها المسؤولية الجزائية لسكوتهم عن التعذيب

ادياً وسياسياً، إذ يقلل أو يلغي أو يلوح بإلغاء برامج يؤثر التعذيب على الدول المختلفة اقتص -
المساعدات االقتصادية لقوى األمن بشكل خاص وللدولة بشكل عام التي تكون الدول الديمقراطية 
والمانحة قد وعدت بها لما لذلك من تأثير على دافع الضرائب لديها، وقد تتعرض الدولة المنتهكة 

ول القوية بغض النظر أكانت ديمقراطية أم لم تكن لمساعدتها عند لحقوق اإلنسان إلى ابتزاز الد
 .تعرضها لضغوط بسبب ارتكاب هذه الجريمة على أراضيها

يعتبر التعذيب أحد مظاهر التعاون األمني بين الدول ويظهر من خالله التعاون الخفي بينها،  -
 سياسياً معادياً أو مغايراً فبعض هذه الدول تعلن أو تُظهر على وسائل اإلعالم أنها تنهج نهجاً

لدولة أخرى، وفعلياً تمارس معها تعاوناً أمنياً خفياً مما يؤكد على أن العالقات األمنية بين الدول 
حيث كشفت عن ذلك  المختلفة االيدلوجيات والسياسات تتفوق على العالقات السياسية بينها،

ادتهم الى البلد المرسل لهم فيما يعرف رحالت نقل المتهمين بين بعض الدول لتعذيبهم هناك وإع
  .بالتعذيب بالوكالة
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  :التوصيات

  
  :توصيات خاصة بقوى األمن المختلفة: أوال

  
1-  من انعكاس ذلك  والحجز، خوفاًالتحقيق من وظائف ض لالعتقال والتعذيب سابقاًاستبعاد من تعر 

 .عليه وممارسته هو للتعذيب فيما يعرف بنظرية التماهي بالمتسلط

 ا يتحلى بالنزاهةفتش عام له ضرورة إنشاء مكتب المفتش العام لجميع قوى األمن وتعيين م -2
، إذ ال جدوى لوجود ها مستقلين عنن فيه أيضاًأن يكون العاملو عن قوى األمن، واالستقاللو

أجهزة الرقابة الداخلية داخل كل قوة من قوى األمن في ظل تبعيتها من حيث التعيين والفصل 
 . ق العسكري المستقل ايضاً، وتظهر هنا الحاجة الى وجود مكتب المحقوالترقيات إلى قوى األمن

 الشك بالتحيز في قراراته وتحقيقاته يثيرن عدم استقالل جهاز القضاء العسكري عن قوى األمن إ  -3
ين التشريعات المتعلقة بالتعذيب وأحكامه حول ارتكاب التعذيب داخل قوى األمن، لذلك يجب تضم

 إنما أمام المحاكم العادية في العسكرية والنيابة  أمام القضاء العسكريا المقاضاة والتحقيق فيهعدم
 .الدولة

إجراء الفحوصات الطبية بشكل كامل للمعتقل عند وصوله لمكان التحقيق واالحتجاز  من المهم  -4
 .يهعلن وجدت إمع ضرورة تدوين كل العالمات المرضية والجروح واألمراض 

 ص على االنتحار، فال مبرر تساعد الشخالتيوسائل ال ضرورة نظافة أماكن الحجز والتحقيق من  -5
لوجود زجاج أو مصادر كهرباء أو أيضاً  وال مبرر  حديدية مانعة للنوافذ حماياتعدم وجودلمثالً 

 .حبال أو غير ذلك في متناول يد الشخص المحتجز
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  :توصيات خاصة بالمنظمات الحقوقية غير أو شبه الحكومية: ثانيا
  

 .ماكن الحجز والتحقيق والسجونلزيارات ألطباء مختصين ضمن وفود اضرورة وجود أ  -1

عدم  وفي حال ، أعضاء الوفود بالصبر عند الزيارات، وتوثيق جميع أعمالهمي ضرورة تحل -2
نه تم أالمستوصف أو  في المحكمة أوفي أنه وجود شخص معين في مكان الزيارة وتبرير ذلك ب

 من عمليات اإلخفاء عة خوفاً سا24معرفة مكانه وزيارته خالل على أعضاء الوفد  يجب ،نقله
 .الذين تظهر عليهم عالمات التعذيبالمتعمد لألشخاص 

  
  :توصيات خاصة بالقضاء والنيابة: ثالثا

  
 ضرورة ممارسة قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة لواجباتهم التي منحهم إياها القانون بزيارة  -1

 يحول ويقلل من فرص ارتكاب جريمة السجون وأماكن الحجز والتوقيف لما لذلك من دور رقابي
 .التعذيب وتعريض المعتقلين للخطر

ضرورة قيام النيابة العامة بفتح التحقيق بادعاءات التعذيب متى ما وصل لعلمها ذلك عبر أي  -2
   .وسيلة

  :توصيات خاصة بتطوير التشريعات المتعلقة بالتعذيب: رابعا
  

لدول إذ ال تغطي النصوص القانونية المبعثرة  ضرورة وجود قوانين خاصة لمنع التعذيب داخل ا -1
هنا وهناك في هذا القانون أو ذاك موضوع التعذيب، فيجدر أن يكون هناك قوانين وطنية خاصة 

 .بمنع التعذيب

 ضرورة تشديد العقوبة في جريمة التعذيب لتنتقل فيها العقوبة من أن تكون جنحوية إلى عقوبة  -2
 .جنائية
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لقانونية في أي تشريع قادم لمناهضة التعذيب على محاسبة قائد أي  ضرورة احتواء النصوص ا -3
جهاز امني عند ثبوت قيام هذه الجريمة في جهازه، وعدم إعفاء النيابة العامة من مسؤوليتها إذا ما 

  .توفرت شروط تحملها ذلك

  
  :توصيات خاصة بالضحايا أو عائالتهم: خامسا

  
ن التعذيب حتى في حال تقاعس الدول عن محاسبة  ضرورة أن يلجأ الضحايا لطلب التعويض ع -1

 .مرتكبي هذه الجريمة

  :توصيات خاصة باألبحاث المستقبلية: سادسا
  

  :     يرى الباحث أن هناك موضوعات يجدر بحثها وهي
  

 .  مالحقة جريمة التعذيب في النظام القانوني اإلقليمي -1

 .  جريمة التعذيب مسؤولية النيابة العامة عن سكوتها عن مالحقة مرتكبي  -2

 .  المسؤولية عن التعذيب بالوكالة -3
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  :قائمة المراجع والمصادر
  

  .القران الكريم
  
  

  :المراجع والمصادر العربية واالجنبية: أوال
  
  : المراجع العربية والمترجمة عبر االنترنت-أ
  

 منها  دراسة لالضطرابات واالمراض النفسية التي يعاني:)2000(. أبو اسحق، سامي .1
 مركز الشرق للصحة –االسرى الفلسطينيون المحررون في السجون االسرائيلية، قطاع غزة 

نشر ملخص الدراسة على موقع المنظمة االسالمية للتربية والعلوم . النفسية والمجتمعية
 :  رابط الكتروني.)ايسيسكو(والثقافة 

(http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/atar%20nafssiya/p15.php 
, 10 - 5 -2010). 

وسوعة م (شبكة دهشة.  االردن–قوق االنسان  قانون المركز الوطني لح):ت. ب . (ابو العز .2
 : رابط الكتروني. االردن،)دهشة

(http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=261 , 17-4-2010). 
  

سلسلة تقارير قانونية (.  ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي):2005. (ائرأبو بكر، ث .3
 .رام اهللا ".ديوان المظالم"المستقلة لحقوق االنسان الهيئة ). 61رقم 

التقرير السنوي للمركز الذي بثت مقتطفات منه على        : ) نيسان 14،  2010(ياسر  أبو هالله،    .4
  :الرابط االلكتروني . الموقع االلكتروني الجزيرة نت 

(http://www.youtube.com/watch?v=XDlrZhNHask  , 17.4.2010). 

متحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اتفاقية األمم ال .5
اعتمدت هذه االتفاقية وفتح باب التوقيع والتصديق  وقد .م1984الالإنسانية أو المهينة لعام 

/  كانون األول 10 المؤرخ 39/46عليها واالنضمام إليها بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
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) 1(فقرة ) 27(، طبقا للمادة 1987يونيه / 26ا تاريخ بدء النفاذ فهو م، أم1984ديسمبر 
 .منها

 التي وافقت عليها الجمعية العامة لألمم .اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها .6
وقد اعتمدت هذه االتفاقية وفتح باب التوقيع والتصديق . 1948 ديسمبر 9المتحدة بتاريخ 
 كانون األول 9المؤرخ في ) 3 -د ( ألف 260مام إليها بقرار الجمعية العامة عليها أو االنض

، طبقا للمادة  الثالثة 1951يناير  /  كانون األول 12، تاريخ نفاذها هو 1948ديسمبر / 
 .عشرة

 عولمة وعالمية النص الجنائي كاليات لمكافحة الجريمة        ): حزيران 3،  2008. (أحمد، طيهار  .7
  :رابط الكتروني.   شبكة طلبة الجزائرنشر على. المنظمة

( http://etudiantdz.com/vb/t1639.html  , 1.6.2010). 

المالحقة القضائية في سويسرا لوزير جزائري  :) تشرين أول20، 2009(اخبار سويسرا  .8
 .سويسرا. اخبار سويسرا االلكتروني موقع النشر على  في فنجان؟حقيقة أم زوبعة : سابق

 : رابط الكتروني

(http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid=7611366 , 19 - 11- 
2010). 

د نوفاك يوجه انتقادات الذعة مانفري ): آذار11، 2010 (اخبار سويسرا في عالم اليوم .9
. على الموقع االلكتروني اخبار سويسرا في عالم اليومنشرت  .لمجلس حقوق اإلنسان

 : رابط الكتروني.سويسرا

(http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid=8457982 , 15-3-
2010). 

.  مراجعة قانونية ألحكام التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني):2009.(عنادعيس، م .10
 .، رام اهللا"ديوان المظالم"الهيئة المستقلة لحقوق االنسان  ).69سلسلة تقارير قانونية رقم (
  .اء   نشر على الموقع االلكتروني االردنية لألنب): آذار24، 2010. (ازريقات، نسرين .11

 :رابط الكتروني
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(http://www.alordonia.com/local-news/4204-2010-03-24-22-35-
27.html  , 3.5.2010). 

 
 تروني االلك الموقععلى نشر.  القضاء االستثنائي): آذار13، 2010. (اسماعيل، لؤي .12

  :  الرابط االلكتروني. في الوطنالسوري كلنا شركاء
(http://all4syria.info/content/view/22934/85 , 11.4.2010). 

 أقرت الجمعية العامة لالمم المتحدة االعالن العالمي . العالمي لحقوق االنساناإلعالن .13
معية العامة واعتمد رسميا بقرار الج 1948ديسمبر /  كانون االول 10حقوق االنسان بتاريخ ل

  .)3 -د ( ألف 217رقم 
إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  .14

قد  و.العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة
د  (3452 بقرار الجمعية العامة رقم 1975ديسمبر /  كانون األول 9اعتمد هذا اإلعالن في 

- 30 .( 
 محكمة الصحافة تواصل محاكمة المصدر بتهمة ): تموز13، 2009. (، خالداآلنسي .15

االلكتروني موقع ال  علىنشرت. اهانة الرئيس وهيئة الدفاع تتحفظ على الترافع امامها
 : الرابط االلكتروني . اليمن. ين المصدر اون ال

(http://www.almasdaronline.com/index.php?page=news&article-
section=1&news_id=1251 , 10 -4 – 2010) . 

تعديل في قانون العقوبات القطري انسجاما مع اتفاقية : )نحزيرا 11، 2010. (باره، سمر .16
رابط . نشر على منتدى الموقع السوري لالستشارات والدراسات القانونية. مناهضة التعذيب

  :الكتروني
(http://www.barasy.com/forum/showthread.php?p=2129 , 26.6.2010). 
 

نشر على الموقع . عسكرية للمدون المصري محكمة ): آذار2، 2010. (بتّر، سامر .17
  :رابط الكتروني. arabianbusiness.comااللكتروني 

(http://www.arabianbusiness.com/arabic/582681 , 11-4-2010) . 
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 فهرس حقوق االنسان في الدول ):ت. ب  ()UNDP(برنامج االمم المتحدة االنمائي  .18
. نشر على الموقع االلكتروني المنظمة العربية لحقوق االنسان. المواثيق الدولية / العربية

 :رابط الكتروني
(http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=5 , 8-4-
2010). 

نشر  .الدول العربية برنامج ادارة الحكم في :)ت . ب( برنامج االمم المتحدة االنمائي .19
 :رابط الكتروني). pogar(على الموقع االلكتروني برنامج االمم المتحدة اإلنمائي 

(http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/links.asp?tid=10&cid=10&sby=1, 
24. 11 . 2010). 

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةبالبروتوكول االختياري الملحق  .20
النضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق وا

 والذي سرى مفعوله 1966ديسمبر /  كانون  األول 16المؤرخ في ) 21-د( ألف 2200
  .منه) 9( وفقا ألحكام المادة 1976مارس / آذار23: بتاريخ 

 

 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تدعو إلى الوقف الفوري :)2010(. بسيسو، سالمه .21
رابط .  فلسطين. نشر على وكالة سما االخبارية .المدنيين على القضاء العسكريلعرض 
 :الكتروني

(http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=53085 , 11- 4 -
2010). 

. ، منشأة المعارف، االسكندرية3ط. نسانقانون حقوق اال): 2004. (بشير، الشافعي .22
 .مصر

رسالة دكتوراه، منشأة .  حماية حق المتهم في محاكمة عادلة):1997. (بكار، حاتم .23
 .االسكندرية. المعارف

 نشرت .قانون الجنائي الدولي االفالت من العقاب وال): آب25، 2008. (، محمدبوبوش .24
 :  رابط الكتروني. العراق.ةصحيفة المؤتمر العراقية اليوميعلى 

(http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=200815708 , 27-
11-2010). 
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الدليل التدريبي حول آليات المنظومة األممية  ): آذار18، 2007. (بو جالل، بو طاهر .25
 : رابط الكتروني.  منتديات هدوءنشر على الموقع االلكتروني. انلحماية حقوق اإلنس

(http://www.hdoe.com/vb/t41869.html, 26-11-2010). 
دليل عملي للبرلمانيين . ( الرقابة البرلمانية على الدفاع واألمن):2003. (بورن، هانز .26

االتحاد البرلماني الدولي ومركز جنيف للرقابة . ، ترجمة حنان والي)2003- 5عدد رقم 
  .جنيف، سويسرا. الديمقراطية على القوات المسلحة

 
 على ضوء أحكام ق ضحايا الجرائم الدولية حقو):2007. (، نصر الدينسماحة بو .27

 .دار الفكر الجامعي، االسكندرية. 1ط.القانون الدولي
القانون رقم  ): تشرين اول16، 2006. ( المعلومات الوطنيالتشريعات االردنية، نظام .28

 :رابط الكتروني. نظام المعلومات الوطني  على موقعنشر. 2006لسنة ) 51(
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9hkwOudt2go
J:www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp%3 , 1-11-2010). 

 بيئة مناسبة النتشار التعذيب، /التشريع المصري  ): آذار1، 2006(التعذيب في مصر  .29
 : رابط الكتروني. مصر،على موقع التعذيب في مصرنشرت 

(http://tortureinegypt.net/chapter1 , 3-11-2010).  
على نشرت .  من المسؤول عن جرائم التعذيب): حزيران27، 2006 (التعذيب في مصر .30

 : رابط الكتروني. مصر. الموقع االلكتروني التعذيب في مصر
(http://www.tortureinegypt.net/who_responsible_torture_crimes, 12-4-
2010). 

 اليات رصد مدى وفاء الدول بالتزامها       ):ت. ب  ( جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق االنسان     .31
لكترونـي  نشر على الموقع اال   . العام بحماية وتعزيز حقوق االنسان وفقا لميثاق االمم المتحدة        

  : الرابط االلكتروني.مكتبة حقوق االنسان بجامعة منيسوتا
(www1.umn.edu/humanrts/arabic/AHRP2.pptx , 7.3.2010). 

 - التعذيب في سجون الجزائر:) أيار13، 2009(الجريدة االلكترونية الجزائر تايمز  .32
  :رابط الكتروني .الجريدة االلكترونية الجزائر تايمزنشرت على موقع 

(http://www.algeriatimes.net/news/algernews.cfm?ID=202 � ���������� 
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امريكا :  رئيس لجنة تحقيق اوروبية:) كانون ثاني25، 2006( الفلسطينية األيامجريدة  .33
رابط . فلسطين.  جريدة االيام.لم االوروبيينضالعة في تعذيب بالوكالة مع احتمال ع

 :الكتروني
(http://www.al-
ayyam.ps/znews/site/template/article.aspx?did=32277&date=1/26/2006 
 , 30-5-2010). 

المجلس للرقابة على ) 10(القانون رقم / الجرائم ضد االنسانية ):ت. ب (ي الجزائر تودا .34
نشر على موقع الجزائر . المية الثانية من القادة االلمانالمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب الع

 :رابط الكتروني. توداي على االنتر نت
(http://algeria-tody.com/forum/showthread.php?t=6654 , 6-5-2010). 

 
على الموقع  نشرت . الجرائم ضد االنسانية): تشرين أول7، 2009(الجزائر توداي  .35

 :رابط الكتروني .االلكتروني الجزائر توداي
(http://algeria-tody.com/forum/showthread.php?t=6654 , 4.12.2010).
  

تحريم  :)1998حزيران، ( " القانون" الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق االنسان والبيئة .36
الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق االنسان والبيئة ). قضية الخضر نموذجا (التعذيب في القضاء

 .فلسطين". القانون"
 محاكم أمن الدولة ):1999( "القانون"الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق االنسان والبيئة  .37

الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق االنسان والبيئة  .ة الفلسطينة وحكم القانونوالمحاكم العسكري
 .، فلسطين القدس".القانون"
  التعذيب في ):2009(جمعية الوقاية من التعذيب و مركز العدالة والقانون الدولي  .38

وكالة . علي-وسى عدوان و شريف السيد دليل الفقه القانوني، ترجمة م–القانون الدولي 
  .اشرف رضا للطباعة والدعاية واالعالن، القاهرة ، مصر

 .سويسرا. جنيف .  دليل عملي. مراقبة أماكن االحتجاز):2004(جمعية منع التعذيب  .39
النيابة  :) ت . ب ( المركز الوطني للمعلومات. رئاسة الجمهورية،الجمهورية اليمنية .40

 :رابط الكتروني. اليمن. قع المركز الوطني للمعلوماتنشر على مو. العامة
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(http://www.yemen-nic.info/contents/Politics/detail.php?ID=9262 , 11-
4-2010). 

االلكتروني موقع ال على  نشر. مجلس حقوق االنسان):ت. ب (جهود حقوق االنسان  .41
  :رابط الكتروني.  )Human Rights ANHRI.NET( جهود حقوق االنسان،

(http://www.gohod.net/node/45  , 31  -3-2010). 
نشرت على الموقع . النسان االليات الدولية لحماية حقوق ا:)ت .  ب (جهود نت .42

 : رابط الكتروني. ني جهود نتااللكترو
(http://www.gohod.net/node/44, 31-3-2010). 

.  التحقيق االبتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية):2008. (سنالجوخدار، ح .43
  .عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع. االصدار االول. 1ط

 :رابط الكتروني: )ت  .  ب( )سوعة القانون المشارك الجامعيةمو(جوريسبيديا  .44

(http://ar.jurispedia.org/index.php/, 24-4-2010). 

 :رابط الكتروني. ) ت .ب( )موسوعة القانون المشارك الجامعية(جوريسبيديا  .45
(http://ar.jurispedia.org/index.php/ , 16-4-2010). 

 : رابط الكتروني.   مصر): ت. ب  ()موسوعة القانون المشارك الجامعية(جوريسبيديا  .46
(http://ar.jurispedia.org/index.php/  , 9-4-2010).  

 :   رابط الكتروني:) ت  .ب(  )موسوعة القانون المشارك الجامعية(ريسبيديا جو .47
(http://ar.jurispedia.org/index.php , 9-4-2010). 

  موقع حزبنشر على ):ت. ب  (حزب االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا .48
 : رابط الكتروني.شتراكي العربي الديمقراطي في سوريااالتحاد اال

(www.ettihad-sy.net/modules.php?name=News&file.... 12-5-2010). 
 على موقع مركز  نشر. تاريخ المحاكم الجنائية الدولية:) آب4، 2007. (عليحسن،  .49

 :رابط الكتروني. لندن .  المملكة المتحدة .تراتيجيةلشرق العربي للدراسات الحضارية واالسا
(htm.08-04-abhath_m/markaz/uk.org.asharqalarabi.www://http-3-4, 

2010).  
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نشرت على . مسيرة القضاء االستثنائي في مصر ): نيسان9، 2010. (سن، عمارح .50
رابط . موقع حزب الوسط الجديد تحت التأسيس، نقال عن صحيفة االتحاد االماراتية

 :الكتروني
(http://www.alwasatparty.com/modules.php?name=News&file=article&s
id=13041 , 9-1-2011). 

 والرؤساء عن افعالهم في القانون األفراد مسؤولية ): آب27، 2009. (حسين، خليل .51
. نشرت على موقع الدكتور خليل حسين للدراسات واالبحاث االستراتيجية. الدولي الجنائي
  :رابط الكتروني

(http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009_08_01_archive.html, 
9.1.2011). 

. ، الجريمة والمسؤولية تعذيب المتهم لحمله على االعتراف):1994( .مرع الحسيني، .52
  .2ط

مكتبة دار و. 1ط. شرح قانون العقوبات االردني القسم العام):1993. (الحلبي، محمد .53
 عمان االردن. بغدادي للنشر والتوزيع

. 3ج. الوسيط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية): 1996. (الحلبي، محمد .54
  .عمان، االردن. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع

نشر .  موقف األديان السماوية من ممارسة التعذيب): أكتوبر31، 2010. (الحلو، بهجت .55
 :رابط الكتروني. فلسطين. ارية االخبعلى وكالة معا

(http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=329550 , 2-11-
2010). 

نشر  . قضية لوكربي والحصار االقتصادي على ليبيا): نيسان9، 1999. (، فرجحمد .56
 : رابط الكتروني.لكتروني قناة الجزيرة نتعلى الموقع اال

(http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=89905  , 
4-4-2010). 

 نشرت .لجان الحماية الدولية لحقوق االنسان ): نيسان10، 2010. (أحمد ، الحميدي .57
 :رابط الكتروني.  موقع اليمني االمريكي نت على

(http://www.yemeniamerican.com/show.php?sid=15 , 7 -3 – 2010.) 
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.  مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية:)2010. (، محمد خالدخالد .58
 : رابط الكتروني. نشرت على موقع شبكة عيون القانون . رسالة ماجستير

(http://www.eyeslaw.net/vb/showthread.php?t=28896  , 29-4-2010). 
على نشرت .  منظمة التحرير الفلسطينية): تشرين االول24، 2009. (، محسنالخزندار .59

 : رابط الكتروني.دنيا الرأي االلكتروني موقع ال
(http://pulpit.alwatanvoice.com/content-177789.html , 4-4-2010). 
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2010). 

 المركز القانوني لألسرى الفلسطينيين في ضوء القانون ):2004/2005. (دقماق، نجاح .64
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 :رابط الكتروني. المغرب. نشر على موقع السفارة بالرباط
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12-5-2010). 

.  جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي):ت. ب ( .حمدسالمه، م .73
  . االسكندرية. المكتب العربي الحديث

 التقارير سلسلة(.  تقرير حول ممارسة التعذيب في التحقيق):2000. (دىسلطان، ه .74
االنسان حاليا المعروفة لحقوق "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ) 14رقم القانونية 

  .رام اهللا ، فلسطين". بديوان المظالم
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 نشر .عذيب في القانون المغربي جريمة الت:) تموز4، 2007. (السموني، خالد .75
 : رابط الكتروني. موقع مجلة الفوانيس على
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(http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d=315:-------------------15932005&catid=57:2008-12-01-11-
34- 43&Itemid=69  , 15-12-2010). 

. نشر على.  امتناع المسؤولية الجنائية الدولية): نيسان12، 2010. (السيد، خالد .77
  :رابط الكتروني .جمهورية مصر العربية
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رابط . شبكة السراب القانونية، سوريا.  الجنائياإلثبات دراسة في :)2009(سيف العرب  .79
 :الكتروني

(http://alsarab-law.own0.com/montada-f7/topic-t197.htm , 25-9-
2010). 

رسالة .  جامعة النيلين.جريمة الدوليةال المسؤولية الجنائية عن ):2007. ( عليالشارقي، .80
 المركز - رئاسة الجمهورية - نشرت على موقع الجمهورية اليمنية .، السودانماجستير

 : رابط الكتروني . الوطني للمعلومات
(http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=17244, 
9.1.2011).   

  :رابط الكتروني . مصر . نشر على موقع شبكة ابن مصر  ):2009(شبكة ابن مصر  .81
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(http://www.ebnmasr.net/forum/t76546.html, 4-4-2010).  
 كيف يستطيع ضحايا انتهاكات حقوق ):ت. ب  ( حقوق االنسانالشبكة العربية لمعلومات .82

 نشرت على وثيقة اعدتها منظمة هيومن رايتس ووتش اإلنسان مالحقة مرتكبيها في الخارج؟
 : رابط الكتروني.الشبكة

(http://www.anhri.net/lit/06/pr0831.shtml#17-3 , 14-12-2010). 
 

 دساتير ): اكتوبر24، 2010 (شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي .83
نشرت على الموقع . )... لكويت، السعودية، البحرين، قطر، االمارات ا(دول الخليج 

 : رابط الكتروني. نونية لدول مجلس التعاون الخليجيشبكة المعلومات القاااللكتروني 
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/Home.aspx , 24-4-2010). 

84. شبكة نشرت على  ): تموز27، 2009) (منتدى القانون العماني(مان القانونية شبكة ع
رابط الكتروني.  عمان، سلطنة) منتدى القانون العماني(مان القانونية ع : 

(http://www.omanlegal.net/vb/search.php?searchid=29233 , 10-5-
2010). 

 : رابط الكتروني:) ت . ب (شبكة عمان نت .85
(www.amannet.net/aman%209th%20opening-arabic.doc , 7-3-2010). 

المحاكم الجنائية الدولية المحطات التاريخية : ) آب30، 2009(شبكة عيون القانون  .86
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 نشرت على موقع جمعية . التعذيب في مصر حقيقة قضائية):ت. ب . ( عاطفشحات، .87
 :رابط الكتروني. مصرحقوق االنسان لمساعدة السجناء، 

(www.hrcap.org/hrcap/images/026_alta3zeeb.doc , 30 -11-2010). 

بدء محاكمة ضابط موريتاني أمام القضاء الفرنسي  ): تموز1، 2005 (الشرق االوسط .88
 جمـادى 24جمعـة ال: موقع الشرق االوسط االلكتروني بتاريخ(نشر على بتهمة التعذيب 
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=9712 , 3-11-2010). 
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 : الكتروني
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2010).  
القدس، .  مكتبة دار الفكر .1ط.  القانون الدولي االنساني):2005. ( محمد فهاده،الشاللد .90

 .فلسطين
              .تعذيب المتهم لحمله على االعتراف:  ) آذار15، 2008. (الشمالوي، عبد اهللا .91

 : رابط الكتروني . )االلكترونيةشبكة صحيفة الوسط  ( موقع الوسطنشر على
(http://www.alwasatnews.com/2017/news/read/283931/1.html, 
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 دار الخليج للصحافة والطباعة .2 - 1اإلكراه  ): كانون أول28، 2008. (عارف الشيخ، .92
 :رابط الكتروني. اإلمارات العربية المتحدة. روالنش

( http://www.alkhaleej.ae/portal/a86904b5-50a1-4b65-8ad4-
ed8439be7c97.aspx, 14.6.2011). 

مكتبة دار الثقافة للنشر . 1للقصد الجنائي، ط النظرية العامة ):2004. (بيهصالح، ن .93
  .والتوزيع، عمان

مناقشات يمنية ألمانية حول المحكمة الجنائية  ): شباط11، 2007( مايو 22صحيفة  .94
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(http://www.mayonews.net/ad/showdetails.php?id=3495  , 10-3-2010). 

 مجلس الشيوخ االمريكي يطلب :) يوليو24، 2010 (صحيفة الثورة الليبية اليومية .95
صحيفة الثورة الليبية على الموقع االلكتروني  نشرت .شهادة جاك سترو في قضية لوكربي

 :رابط الكتروني. ليبيا. اليومية
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العدد (نشر ضمن . ورطة قانونية بالكويت ): شباط5 ،2005 (صحيفة الشرق االوسط .96
 : رابط الكتروني .موقع صحيفة الشرق االوسط االلكترونية). 9535

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HagD3rmzims
J:www.aawsat.com/details. , 1.11.2010). 

 أسئلة وأجوبة عن المحكمة الجنائية ): ابريل13، 2009( صحيفة الوسط البحرينية .97
 :رابط الكتروني. الموقع االلكتروني صحيفة الوسط البحرينية) 2411العدد . (الدولية

(http://www.alwasatnews.com/2411/news/read/47143/1.html, 13-3-
2010). 

. 1ط. ئية الدولية أحكامها ونصوصها االتفاقيات القضا:)1998. (صخري، مصطفى .98
  . االردن–عمان . مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع

 : رابط الكتروني. كوفي عنان):2010 (ةصفحة االمين العام لالمم المتحدة االلكتروني  .99
(http://www.pfcmc.com/arabic/sg/formersgs.shtml, 15-4-2010). 

 
، )العدد الحادي عشر( .تحريم التعذيب في الدساتير العربية ):ت. ب ( .، حيدرالطائي .100

 :رابط الكتروني. العراق. مؤسسة افاق للدراسات واالبحاث العراقية، الموقع االلكتروني
(http://www.afaqiraq.org/afaq/modules.php?name=News&file=article&sid
=467  , 6-4-2010). 

لثقافة دار ا.  دراسة مقارنة/ اعتراف المتهم واثره في االثبات):2008( .العبادي، م .101
  . عمان. للنشر والتوزيع

ولية والوطنية  مناهضة التعذيب في المعايير الد):2010 أيلول . (، صالحعبد العاطي .102
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 على جريدة  نشر.  القضاء االستثنائي في العراق):2006نيسان، . (  زهيرعبود، .103
 : رابط الكتروني.العراق. االتحاد

(http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=14027 , 
10-4-2010). 

 جنود المصائب – جيوش الظالم ): كانون ثاني6، 2009. (، مهندالعزاوي .104
لقيادة العامة للقوات المسلحة االلكتروني موقع ال نشرت على .)المرتزقة( ل

 :رابط الكتروني. العراقية
(http://www.almansore.com/1921/Drasat/Dr-Moh9B.htm, 28-10-
2010). 

نشر على الموقع االلكتروني ليبيا     . الشريك في الجريمة  : )2010 يناير   9. (، سعد العسلي .105
  :رابط الكتروني. الثورة نت

(http://www.libya-althawra.net/a/index.php?option , 18.4.2010).  

 القانون الدولي لحقوق االنسان، المصادر ووسائل ):2008. ( و الموسى، م،علوان، م .106
  . دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. ، االصدار الثاني1ط. 1ج. الرقابة

. قوق المحمية القانون الدولي لحقوق االنسان، الح):2009. ( و الموسى، م،علوان، م .107
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 دور القضاء في مناهضة التعذيب والسوابق التي نظرت فيها ):2007. ( لؤيعمر، .108

 الهيئة المستقلة ،)29/2007 العدد الفصلية،( .المحاكم الفلسطينية بادعاءات وقوع التعذيب
  .ينفلسط رام اهللا، -لحقوق المواطن

) 3(النيابة العامة الفلسطينية وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية رقم ): 2009(عمران، آية  .109
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان . 2002لسنة ) 1( وقانون السلطة القضائية رقم 2001لسنة 
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 . منه49، طبقا للمادة 1976مارس /  آذار23: بدأ نفاذه بتاريخ

.  دراسة قانونية – المحكمة الجنائية الدولية ):2009.( عليالحسيناوي، ، طاللالعيسي، .111
 .  عمان-ة والنشردار اليازوري للطباع. 1ط
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محمـود الـسيد،    : ترجمـة   . دليل فهم العدالة العسكرية   ): 2010. (فاشاكمنتزي، مينديا  .112
مركـز جنيـف للرقابـة      ). 501( سن التشريعات المتعلقة بالقطاع االمني       –الشرقية، رزمة   

 .جنيف ورام اهللا). DCAF(الديمقراطية على القوات المسلحة 

 التشريعات الصادرة عن السلطة :)2008( )ونعدم.( ف، لحم، م، ليتهولد، آ، رفريدريك .113
مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات . الوطنية الفلسطينية بشأن القطاع االمني

 .، جنيف ورام اهللا)DCAF(المسلحة 
سلـسلة حقـوق    . الجاني والمجني عليه وحقوق ضحايا الجريمة     ): 2003. (أحمدالفقى،   .114

 .القاهرة، مصر.  للنشر والتوزيعدار الفجر. ضحايا الجريمة

 نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في الفقه       ): حزيران 17،  2009 ()مشرف. (الفقى، هيثم  .115
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 ). (POGARبرنامج االمم المتحدة االنمائي نشر على الموقع االلكتروني . مناهضة التعذيب
 :رابط الكتروني
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2010).     
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 :رابط الكتروني ). (POGARلموقع االلكتروني برنامج االمم المتحدة االنمائي نشر على ا
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YJ:www.ahewar.org/debat/show , 14 - 11 – 2010). 
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 .2001 لسنة 3قانون االجراءات الجزائية رقم  .122
  . 2003المعدل لعام " الفلسطيني"القانون االساسي  .123
  ."الفلسطيني"م 1998لسنة ) 6(رقم " السجون"والتأهيل قانون اإلصالح  .124
 م1998لسنة ) 4(المعدل رقم " الفلسطيني"قانون الخدمة المدنية  .125

  .م2005لسنة ) 8(قانون الخدمة في قوى االمن الفلسطينية رقم  .126
 .م1998لسنة ) 3(قانون الدفاع المدني رقم  .127
 م2002لسنة ) 1(رقم " الفلسطيني"قانون السلطة القضائية  .128
  . المعدل1953 لعام قانون العقوبات الليبي .129
   .المصريقانون العقوبات  .130
 الساري المفعول في الضفة  وتعديالته1960لسنة ) 16(قانون العقوبات األردني رقم  .131

  .الغربية من أراضي فلسطين
  .م1963لسنة " االردني"قانون العقوبات االنضباطية للشرطة  .132
لمطبق في  ا منظمة التحرير الفلسطينيةلصادر عن ا1979 الثوري لعام قانون العقوبات .133

 .مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
 .م1952لسنة ) 43(قانون العقوبات العسكري األردني رقم  .134

 .قانون العقوبات الفرنسي .135
ع  وتعديالته الساري المفعول في قطا1936لسنة ) 74(قانون العقوبات الفلسطيني رقم  .136

  .غزة من أراضي فلسطين
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  .قانون العقوبات اللبناني .137
 .م2005لسنة ) 17(رقم " الفلسطيني"قانون المخابرات العامة  .138
 .م2007لسنة () القرار بقانون بشأن األمن الوقائي رقم  .139
 الصادر عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 1998لسنة ) 15(القرار رقم  .140

 .م1998 – 3 -20بتاريخ 
 باستمرار العمل بالتشريعات السارية قبل م1994لسنة ) 1(قم الفلسطيني ر رئيسقرار ال .141
 ذو الحجة 9: م الذي صدر في تونس عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بتاريخ5/6/1967

 . ميالدية20/5/1994:  هجرية الموافق1414
قع على المو  نشر. التعذيب جريمة ضد االنسانية): آذار20، 2010 (قراصنة غزة .142

 : رابط الكتروني. االلكتروني قراصنة غزة

(http://www.gaza-hacker.com/cc/showthread.php?t=6860  , 1-12-
2010). 

 ، 1ط.  معجم مصطلحات حقوق االنسان ):2006.(كريا و القاضي، ز،إسماعيل الكافي، .143
  . االسكندرية. االسكندرية للكتاب مركز

معجم مصطلحات الشريعة ( معجم المصطلحات القانونية ):1995. (بد الواحدكرم، ع .144
  .دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى. 1، ط)والقانون

كلية الحقوق . أطروحة دكتوراه غير منشورة.  قرينة البراءة:)2006( . جهادالكسواني، .145
  .تونس.  المنار- جامعة تونسوالعلوم السياسية،

 النظرية العامة ): يناير1، 2010 (كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة معسكر .146
 .كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة معسكرنشرت على الموقع االلكتروني ل. للجريمة
 :رابط الكتروني. الجزائر

(http://droit29.ibda3.org/montada-f1/topic-t19.htm , 16-4-2010). 
االلكتروني موقع ال نشر على. معجم مفهوم الشخص ): آذار23، 2008. (كودو، ابتسام .147

 : رابط الكتروني.منتدى الحجاج
(http://hijaj.net/bb/post11297.html , 5 - 5 – 2010).  
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.  التعذيب لدواع سياسية والناجون منه:)ت. ب (  .، ججارانسونو  ، خوسيه،كويروغا .148
كاليفورنيا، .  لضحايا التعذيبواألبحاث التأهيل إعادةمركز . عضوان.  موسى جهترجم

  .األمريكيةالواليات المتحدة 
وة لالشتراك في جائزة بول رويتر  دع): آب28، 2008 (اللجنة الدولية للصليب االحمر .149

 الدولية اللجنةااللكتروني موقع ال نشرت الدعوة على .2009للقانون الدولي االنساني لعام 
 : ابط الكترونير. للصليب االحمر

(http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/reuter-prize-event-
290808  , 24-4-2010). 

 .التعذيب في سجون الجزائر : ) كانون االول8، 2007 (اللجنة العربية لحقوق االنسان .150
 : رابط الكتروني.الجزائر. نشر على منتدى طلبة جامعة سطيف

http://etudiantssetif.3arabiyate.net/t6459-topic 

نشر . التعذيب في سجون الجزائر):  أيار21، 2009(، اإلنسانلعربية لحقوق اللجنة ا .151
  :رابط الكتروني. على الموقع االلكتروني منتديات القلفة

(http://djalfainfo.jeeran.com/archive/2009/5/878837.html , 11.1.2011). 
 

المعايير :  إخضاع أجهزة المخابرات للمساءلة):2005(لي، أيان، و بورن، هانس  .152
مركز . "ترجمة ياسين السيد. القانونية والممارسة األفضل للرقابة على اجهزة المخابرات

مركز حقوق االنسان، دائرة القانون، "و " جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة
 .اوسلو". اللجنة البرلمانية للرقابة على اجهزة المخابرات في النرويج" و "جامعة درهام

هل سيمكن تقديم حكام ومسؤولين عرب للمحاكمة ):  يوليو5، 2010. (ماضي، محمد .153
رابط . نشر على موقع أخبار سويسرا في العالم. بتهم التعذيب في الواليات المتحدة االمريكية

  :الكتروني
(http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=9145202 , 
11.1.2011). 

، 1ط.  شرح قانون العقوبات العسكري):2008(المجالي، سميح، و المبيضين، علي  .154
 .دنعمان، االر. دار الثقافة للنشر والتوزيع. االصدار االول

االصدار . 1ط. الكتاب االول.  شرح قانون العقوبات القسم العام):1998. (المجالي، نظام .155
  .عمان االردن. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. االول
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. دار الكتب والوثائق المصرية.  أصول أعمال النيابات):1996(. مراد، عبد الفتاح .156
 .مصر

مكتبة زين . 1ط.  النظرية والتطبيق القضاء العسكري في):2005. (مرعب، بدوي .157
  .الحقوقية واالدبية، بيروت، لبنان

مجلس صيانة الدستور يفاجئ االيرانيين :  طهران):2004أيار،  (مركز االخبار امان .158
 المركز العربي نشر على موقع.  مرات3بالمصادقة على قانون منع التعذيب بعدما رفضه 

 : رابط الكتروني . ةالمرأللمصادر والمعلومات حول العنف ضد 
(http://www.amanjordan.org/arabic_news/wmview.php?ArtID=14646  , 
12 – 5 – 2010). 

 الرصد المستقل ):2007(مركز اعادة التأهيل واالبحاث لضحايا التعذيب ومراكز اخرى  .159
ورقة عن خلفية الموضوع تم اعدادها من اجل الحلقة . حقوق االنسان في أماكن االعتقالل

  . االردن، عمان.الدراسية االقليمية الخاصة بالشرق االوسط وشمال افريقيا

صندوق األمم المتحدة للتبرعات لضحايا " ): نيسان2، 2003 (مركز انباء االمم المتحدة .160
نشرت على موقع منظمة االمم المتحدة  .د من األموالدعو إلى تقديم المزيي" التعذيب

 :رابط الكتروني. االلكتروني

(www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=665 , 7-3-2010). 
 نشر على .لبحرين لحقوق االنسان مركز ا:)ت. ب (مركز البحرين لحقوق االنسان  .161

 : الكترونيرابط.  موقع مركز البحرين لحقوق االنسان مسجل في فيس بوك
(http://www.facebook.com/group.php?gid=50727622539 , 11-4-2010). 

 
 دليل الشرطي ):2009( على القوات المسلحة مركز جنيف للرقابة الديمقراطية .162

صدر بدعم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على ) كتيب بحجم صغير. (الفلسطيني
  . فلسطين). DCAF(القوات المسلحة 

التشريعات المتعلقة  ):2010(مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة  .163
 .1999 لعام 522القانون الجنائي العسكري، القانون بالقضاء العسكري جمهورية كولومبيا، 
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مركز جنيف للرقابة ). 504 سن التشريعات المتعلقة بالقطاع االمني رقم –رزمة (
  .رام اهللا، فلسطين. الديمقراطية على القوات المسلحة

  

 التشريعات الناظمة ):2010(مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة  .164
لعسكرية، جمهورية جنوب افريقيا، قانون التدابير التكميلية لالنضباط العسكري، للعدالة ا

 مركز جنيف للرقابة .) 503 سن التشريعات المتعلقة بقطاع االمن رقم -رزمة(، 1999
  . رام اهللا، فلسطين. الديمقراطية على القوات المسلحة

  

مشروع مبادئ بشأن  ):2010(مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة  .165
مركز جنيف للرقابة ). 502نصوص مرجعية رقم  (.اقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية

  .رام اهللا، فلسطين. الديمقراطية على القوات المسلحة

 دليل ):2010 ( أمان–المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة  .166
نشرت على . م آليات واجراءات حقوق االنسان الدولية  استخدا /المدافعين عن حقوق االنسان

 : رابط الكتروني. االردن. موقع المركز
(http://www.amanjordan.org/training/HRDTM/html/un5.htm , 18 -5-
2010). 

المركز يصدر تقريراً بعنوان  ): نيسان8، 2010 (المركز الفلسطيني لحقوق االنسان .167
الفلسطيني لحقوق اإلنسان في األراضي  عمل المركز: مبدأ وممارسة الوالية القضائية الدولية"

. نشر على الموقع االلكتروني المركز الفلسطيني لحقوق االنسان. "الفلسطينية المحتلة
  :رابط الكتروني. فلسطين

(http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=7679:-q-q-&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194 , 
10.1.2011). 

في كيفية تحويل  ): نيسان15، 2007 (مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان .168
على موقع  نشرت . أقسام الشرطةىامو إلن التعذيب من جوانت/بال دية خلعاء ىالمواطنين إل

 : رابط الكتروني. مصر.مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان
(http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Printable/Articles/1231.aspx , 
29 - 6 – 2010). 
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قواعد اصولية ال غنى للقاضي وللمتقاضي  ): تشرين أول10، 2009( . محمدمسعود، .169
رابط . عدالة والقانون العربيةدار الااللكتروني موقع ال نشرت على .عنها في مجال االثبات

 :الكتروني
(http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=4410 , 8-7-
2010). 

ت  وعقدالذي اشرفت عليه وزارة العدل الفلسطينية،مشروع قانون العقوبات الفلسطيني  .170
  .م في مدينة أريحا2010مؤتمر حوله في اواخر العام 

مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المقر بالقراءة األولى من المجلس التشريعي  .171
 .م14/4/2003:  بتاريخالفلسطيني

 .)ل/64/99(مشروع قانون منع التعذيب للموقوفين والمحتجزين والمسجونين رقم  .172
في المجلس التشريعي رقابة العامة وحقوق اإلنسان المقدم من قدوره فارس رئيس لجنة ال

 .ومقرر هذه اللجنة محمد حجازيالفلسطيني 
مشروع قانون حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الال إنسانية أو المهينة رقم  .173
 . المقدم من العضو محمد فرج الغول.م2006لعام ) 2/ع/15/2006(
 مجموعة صكوك –حقوق اإلنسان ): 2002. (مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان .174

 .األمم المتحدة نيويورك وجنيف.  الجزء األول–دولية، المجلد األول 
  دليل - بروتوكول استنبول ):2004( مفوضية االمم المتحدة السامية لحقوق االنسان .175

التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او 
االمم المتحدة، نيويورك . )1التنقيح/ 8سلسلة التدريب المهني، رقم (. نسانية او المهينةالالا

 .وجنيف
نشرت على .  الصناديق والمنح:)ت . ب(مفوضية االمم المتحدة السامية لحقوق االنسان  .176

 :الكتروني رابط .مفوضية االمم المتحدة السامية لحقوق االنسانالموقع االلكتروني 
(http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook9_ar.pdf , 
9-3-2010). 

مجموعة صكوك  – حقوق اإلنسان ):2002(مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  .177
 .نيويورك وجنيفاألمم المتحدة . 1ج ،دولية، المجلد األول
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 مجموعة صكوك –حقوق اإلنسان ): 2002. (مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان .178
  .األمم المتحدة نيويورك وجنيف. 2دولية، المجلد األول، ج

نشرة  ):2007حزيران، -نيسان (المفوضية السامية لالمم المتحدة لحقوق االنسان .179
المفوضية السامية لالمم لموقع االلكتروني نشرت على ا. )العدد التاسع. (االجراءات الخاصة

 : رابط الكتروني.المتحدة لحقوق االنسان
(http://www2.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/index.htm , 7 - 3 – 
2010). 

نشر .  الدستور االردني:) ت .ب( .زارة التنمية السياسية والمملكة االردنية الهاشمية، .180
رابط . االردن. على الموقع االلكتروني وزارة التنمية السياسية بالمملكة االردنية الهاشمية

 :الكتروني
( 2- http://www.mopd.gov.jo/index.php?q=ar/node/228, 7-4-2010).  

 نشر على الموقع .الجريمة الدولية :) كانون أول22، 2009 (منتدى االوراس القانوني .181
 : رابط الكتروني. منتدى االوراس القانونيااللكتروني 

(http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f17/topic-t726.htm 
, 10-5-2010). 

على موقع  نشر . ملخص المعاهدات الدولية:) آذار7، 2010 (دى االوراس القانونيمنت .182
 :رابط الكتروني. الجزائر. المنتدى

(http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f17/topic-
t1121.htm , 14 -4-2010). 

نشرت . ضاء الدولي في مجال حقوق االنسانالق ): تشرين اول9، 2009 (منتدى الجلفة .183
 : رابط الكتروني. الجزائر.على الموقع االلكتروني منتدى الجلفة

(http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=197268, 26- 11- 2010). 
 الموقع نشر على.  المخابرات االردنية): كانون ثاني24، 2010(منتدى الجيش العربي  .184

 :رابط الكتروني. االلكتروني منتدى الجيش العربي
(http://www.arabic-military.com/montada-f18/topic-t3935.htm , 28-4-
2010). 
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 اراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب :) آب9، 2009(منتدى القانون العماني  .185
. سلطنة عمان .منتدى القانون العمانيااللكتروني نشرت على الموقع . االتفاقية من 22المادة 

 :رابط الكتروني
(http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=883 , 14-12-2010). 

الموقع .  التعذيب في السجون السرية الجزائرية): نيسان16، 2009 (منتدى رشاد .186
 :رابط الكتروني .االلكتروني منتدى رشاد

(http://www.rachad.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=1292 , 24 -11-
2010). 

تقرير التحقيقات السري يؤكد اغتصاب  ):2004أيار،  ( منتدى قبيلة عتيبة الهيال .187
وذلك نقال عن جريدة الوفد المصرية ، نشر  .العراقيات وإجبار األسرى على ممارسة اللواط

  : رابط الكتروني .وقع االلكتروني منتدى قبيلة عتيبة الهيالعلى الم

(http://www.otaibah.net/m/showthread.php?t=9069, 24.3.2010). 

تعلق  الم37/194قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   ): أيار29، 2008 (منتدى كتابي .188
مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين والذي اعتمدتها الجمعية العامة ب

 منتدىااللكتروني موقع النشر على  .1982ديسمبر /  كانون األول18لألمم المتحدة يوم 
  :رابط الكتروني. كتابي

(http://ktaby.com/vb/t1201, 19-4-2010). 

 االجراء المعتمد لتقديم الشكاوى ): أوغسطس15، 2007 (منتديات سونيك مازيكا .189
 :رابط الكتروني. نشر على الموقع االلكتروني منتديات سونيك مازيكا .الفردية

(http://mazekadevil.alamontada.com/montada-f8/topic-t27.htm , 26-
11-2010). 

 نشرت . طرق اثبات المقاصد عند االمام الشاطبي:) آذار5، 2009 (منتديات سيدتي .190
  :رابط الكتروني . على الموقع االلكتروني منتديات سيدتي

(http://forum.sedty.com/t163756.html  , 24-4-2010). 



197 
 

نشرت على موقع . لنيابة العامة في مصر ا): حزيران15، 2007 (منتديات كلية الحقوق .191
 : رابط الكتروني. مصر. جامعة المنصورة منتديات كلية الحقوق االلكتروني،

(http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=7414 , 11-4-2010). 
 قانون االجراءات الجنائية في ): أيار5، 2008(منتديات كلية الحقوق جامعة المنصورة  .192

  : رابط الكتروني.مصر.منتديات كلية الحقوق جامعة المنصورة  نشر على .الشعب الليبي
(http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=12978 , 7-4-2010). 

 تعديل مثير على قانون العقوبات ): حزيران20، 2008 (منتديات ومدونات أبو محجوب .193
 رابط .منتديات ومدونات أبو محجوبااللكتروني االردني دون ضجيج، نشرت على الموقع 

 :الكتروني
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v8aQYKLKp3
cJ:www.mahjoob.com , 26-6-2010). 

نشر  . المحكمة الجنائية الدولية):ت. ب  (المنظمة العربية لحقوق االنسان في سورية .194
 :رابط الكتروني.  المنظمة العربية لحقوق االنسان في سوريةعلى موقع

(http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=316 , 
27-3-2010). 

 مبادي التعاون الدولي في تعقب ): ت.ب  (المنظمة العربية لحقوق االنسان في سورية .195
 / نية ومعاقبة األشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسا واعتقال وتسليم

 المنظمة العربية لحقوق االنسان في على الموقع االلكترونينشرت  .موسوعة حقوق االنسان
 : رابط الكتروني. ةسوري. سورية

(http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=314  , 
27-3-2010). 

 نشرت . المحكمة الخاصة بسيراليون): تشرين ثاني11، 2007 (منظمة العفو الدولية .196
 : رابط الكتروني.على موقع المنظمة

(http://www.amnesty.org/ar/international-justice/issues/other-
courts/scsl, 4-3-2010). 

 فضائح في الخفاء، عار في الكتمان، تعذيب األطفال ):ت . ب(منظمة العفو الدولية  .197
  . منظمة العفو الدوليةمطبوعات. وإساءة معاملتهم
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 نظمة العفو الدولية لوقف التعذيبحملة م: ماليزيـا  ):2006(منظمة العفو الدولية  .198
نشرت الوثيقة على موقع منظمة العفو " . الحرب على اإلرهاب"وإساءة المعاملة في سياق 

 :رابط الكتروني. الدولية
(http://www.amnesty.org/ar/library/asset/ASA28/003/2006/ar/c9b5d4cb-
d44d-11dd-8743-d305bea2b2c7/asa280032006ar.html , 10.1.2011). 

. في مواجهة االفالت من العقاب الدول االوروبية :) ابريل16، 2010(منظمة الكرامة  .199

 :رابط الكتروني . نشرت على موقع منظمة الكرامة االلكتروني

(http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3

810#_Toc259434259 , 19-10-2010). 

 المواثيق  -أوضاع حقوق االنسان العربية :)ت. ب (منظمة غاندي لحقوق االنسان  .200
 : رابط الكتروني.  نشر على موقع منظمة غاندي لحقوق االنسان .الدولية

(http://ghrorgr.jeeran.com/%20mor.html, 12-5-2010). 
  

 تعزيز حالة االفالت من العقاب ): كانون االول8، 2005 (منظمة هيومن رايتس ووتش .201
منظمة الموقع االلكتروني  على  نشر.ية لالفراد بموجب القانون الدوليالمسؤولية الجنائ/ 

 : رابط الكتروني.امريكا. هيومن رايتس ووتش
(HTTP://WWW.HRW.ORG/EN/NODE/11497/SECTION/9 , 4-3-2010). 

رسالة منظمة هيومن رايتس ووتش  ): أيلول24، 2007(منظمة هيومن رايتس ووتش  .202
م حول 2007ايلول /  سبتمبر 24الى وزير العدل االيطالي كليمنت ماستيال المؤرخة في 

منظمة نشرت على الموقع االلكتروني . نسيم سعدي الى تونسه عدم ترحيل طلب المنظمة من
 :  رابط الكتروني.امريكا. هيومن رايتس ووتش

(http://www.hrw.org/en/news/2007/09/23 , 12-5-2010). 
الموقع   نشر على .قتتال الداخلياال):  تموز29، 2008 (منظمة هيومن رايتس ووتش .203

 : رابط الكتروني.امريكا. منظمة هيومن رايتس ووتشااللكتروني 
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(http://www.hrw.org/ar/node/80262/section/8 , 4-4-2010). 
 المحاسبة على /  سؤال وجواب:) شباط6، 2009 (منظمة هيومن رايتس ووتش .204

. منظمة هيومن رايتس ووتشالموقع االلكتروني  نشر على .انتهاكات القانون االنساني الدولي
 : رابط الكتروني.امريكا

(http://www.hrw.org/ar/news/2009/02/06-2 , 4-4-2010). 
لى ع نشر . التعذيب يبعث من جديد): شباط8، 2010( منظمة هيومن رايتس ووتش .205

  :رابط الكتروني .امريكا. منظمة هيومن رايتس ووتشالموقع االلكتروني 
(http://www.hrw.org/ar/node/88202/section/6#_ftn72 , 8-4-2010).  

كز  تقرير عن التعذيب في مرا): تشرين أول20، 2010 (س ووتشيتمنظمة هيومن را .206
  : رابط الكتروني .نشر على موقع المنظمة. احتجاز فلسطينية

(http://www.hrw.org/ar/news/2010/10/20-0 , 21-10-2010). 
كز  تقرير عن التعذيب في مرا): شباط16، 2011 (س ووتشيتمنظمة هيومن را .207

  : رابط الكتروني .نشر على موقع المنظمة. احتجاز فلسطينية

(http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/16-3  , 18.2.2011). 
 
لسنة ) 20(لمرسوم رقم  ا):2010" (المقتفي"منظومة القضاء والتشريع في فلسطين  .208

م  يلغي القرار 11/6/2007 الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 2007
نشر على الموقع  االلكتروني . م المنشئ لمحكمة الجنايات الكبرى2006لسنة ) 7(بقانون رقم 

 :رونيرابط الكت.  جامعة بير زيت، فلسطين". المقتفي"منظومة القضاء والتشريع في فلسطين 
(muqtafi.birzeit.edu/  , 10.5.2010). 

الموقع  .  تشريعات فلسطينية):2010"(المقتفي"منظومة القضاء والتشريع في فلسطين  .209
رابط .  جامعة بير زيت، فلسطين". المقتفي"االلكتروني منظومة القضاء والتشريع في فلسطين 

  :الكتروني
(http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/Result.aspx?Res  , 21.7.2010). 

 :رابط الكتروني ): كانون ثاني27 ،2010 ( موسوعة جوريسبيديا القانون المشارك .210
(http://ar.jurispedia.org/index.php _sa , 6-4-2010). 
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نشرت على موقع . قائمة بأساليب التعذيب: )ت  . ب (ديابيويكيالموسوعة الحرة  .211
 :رابط الكتروني.  الموسوعة ويكيبيديا االلكترونية

(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_methods_of_torture , 6 - 5 – 2010). 
نشر على الموقع  .مجلس حقوق االنسان ):ت. ب  (ديابي ويكيلحرةالموسوعة ا .212

 : رابط الكتروني.االلكتروني الموسوعة الحرة ويكيبيديا
(http://ar.wikipedia.org/wiki  , 7 – 3- 2010). 

قع االلكتروني المو. المحكمة الجنائية الدولية: )ت. ب (ويكيبيديا، الموسوعة الحرة  .213
 :رابط الكتروني. ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

(http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9
%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%
A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88
%D9%84%D9%8A%D8%A9 , 10.3.2010). 

نشر على الموقع . الشريك في الجريمة :) ت . ب (الموسوعة المعرفية الشاملة .214
 :رابط الكتروني. ة الشاملةااللكتروني الموسوعة المعرفي

(http://mousou3a.educdz.com , 16-4-2010). 

 على الموقع نشر. حقوق االنسان والهيئات المعنية بها :)ت. ب  ( المقاتلسوعةمو .215
 : رابط الكتروني.االلكتروني موسوعة المقاتل

(http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/HqoqAlensa/sec
02.doc_cvt.htm , 7-3-2010). 

 جامعة –رسالة دكتوراه .  المسؤولية الجنائية للفرد):2007-2006. (، احمدموسى .216
، عن دار هومه للطباعة والنشر 2009ى منها في العام الجزائر، نشرت الطبعة االول

 :نشرت الرسالة على الرابط الكتروني التالي .والتوزيع
(http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache … , 10.1.2010). 

موقع  نشر على ال): كانون ثاني22، 2009 (موقع التغيير االخباري اليمني المستقل .217
 :  رابط الكتروني .التغيير االخباري اليمني المستقلااللكتروني 

(http://www.al-tagheer.com/news.php?id=7459 , 5.5.2010). 
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. التعذيب مستمر ما دام الصمت مخيماً): 2009(العدالة االنتقالية في العالم العربي موقع  .218
نشرت .  الملحقة بجريدة النهار2003 حزيران، 137الدراسة مقتبسة من مجلة سالمتك العدد 

  :رابط الكتروني. على موقع العدالة االنتقالية في العالم العربي
(http://www.arabtj.org/news.php , 10.1.2011). 

  
دعوة البحرين للمصادقة على البروتوكول االول للعهد  ): تموز3، 2010 (موقع الوفاق .219

 رابط .، البحرينعلى الموقع االلكتروني الوفاقنشر . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 :الكتروني

(http://ahrarbh.com/bh/184.html , 31.3 .2010). 
  

. مسؤولية االطباء تجاه االشخاص المحتجزين):  آذار20، 2008(النجار، سبيكة  .220
 :رابط الكتروني). 759صحيفة الوقت، العدد (

(http://www.alwaqt.com/blogprint.php?baid=6397 , 1 – 5- 2010). 
مكتبة . 3ط". النظرية العامة للجريمة" قانون العقوبات القسم العام ):1996. (جم، محمدن .221

  .عمان، االردن. دار الثقافة للنشر والتوزيع
. 1مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي، ط):  أيار10، 2009 (.وليم، نصار .222

 .االلكترونيةة الجزيرة نت نشر موجز عن الكتاب على صفح. مركز دراسات الوحدة العربية
 : رابط الكتروني

(http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D4D81B72-9FB4-4388-A86A-
975E9EC56CC1.htm  , 9-5-2010). 

 رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين ):ي هجر676-630 (.النووي، محي الدين .223
  . الخيمة، مصر- دار التقوى للنشر والتوزيع، شبرا. صلى اهللا عليه وسلم لالمام النووي

سلسلة تقارير ( الفصلية، ):2007. ("ديوان المظالم "الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان .224
  .فلسطين. رام اهللا. "ديوان المظالم "الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان). 69قانونية 
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 وضع حقوق اإلنسان في ):2008". (ديوان المظالم"الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  .225
الهيئة المستقلة لحقوق  .مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، التقرير السنوي الرابع عشر

 .فلسطين.  رام اهللا".ديوان المظالم "اإلنسان
 وضع حقوق اإلنسان في ):2009 (" المظالمديوان"ة لحقوق اإلنسان الهيئة المستقل .226
الهيئة المستقلة لحقوق  . عشرالخامسالتقرير السنوي  ناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،م

 .فلسطين.  رام اهللا".ديوان المظالم "اإلنسان
الموقـع  . الهيئـة نـشأة    :)2010(  "ديوان المظـالم  "الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان      .227

 : رابط الكتروني.فلسطين. "ديوان المظالم" المستقلة لحقوق اإلنسان الهيئة :االلكتروني

(http://www.ichr.ps/arabic.php , 1-5-2010).  

 تقرير تقصي الحقائق حـول      ):2010" (ديوان المظالم "الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان      .228
 .عاما أثناء احتجازه لدى جهاز األمن الـداخلي فـي غـزة           ) 47(ة  وفاة المواطن نهاد الدباك   

الهيئة المـستقلة لحقـوق اإلنـسان       ). 2010شباط  ) 10(سلسلة تقارير تقصي الحقائق رقم      (
 .فلسطين". ديوان المظالم"
عدد خاص حول جريمة  ):2010. ("ديوان المظالم "الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان .229

الهيئة المستقلة لحقوق ). 2010 ايلول 40العدد ، نسان الفلسطيني حقوق االفصلية. (التعذيب
 .فلسطين. رام اهللا". ديوان المظالم "اإلنسان

جهاز المخابرات يقرر وقف عرض ):  كانون ثاني15، 2011(وكالة معا االخبارية  .230
  : رابط الكتروني. نشر على موقع الوكالة . المدنيين على القضاء العسكري

(http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=351348, 
13.2.2011). 

نشر على موقع ويكي . الدستور الكويتي :) كانون االول18، 2008( ويكي مصدر .231
 :رابط الكتروني. مصدر االلكتروني

(http://ar.wikisource.org/wiki/ , 5.4.2010). 
نشر على موقع ويكي . الدستور البحريني :) كانون االول18، 2008( ويكي مصدر .232

  :رابط الكتروني. مصدر االلكتروني
(http://ar.wikisource.org/wiki/  , 5.4.2010). 
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المحكمة العسكرية في قامشلي تحكم على االستاذ  ): شباط17، 2010 (يكيتي ميديا .233
. المركز االعالمي لحزب يكيتي الكردي في سورياعلى موقع  نشر. حسن صالح ثمانية اشهر

 :رابط الكتروني
(http://yekitimedia.org/ar/index.php/2009-07-21-21-35-24/40-2009-
07-21-21-33-15/2460-2010-02-17-00-52-29 , 11-4-2010). 

  
  
  :جنبيةالمراجع اال -ب
  

1. P, CONTE.(2005):  Droit pénal spécial, 2 ed., LexisNexis, p. 110. 
    

2. Pope, Nicole. (1999): Torture. In Crimes of War. 
  :رابط الكتروني.  اندرس–نشر على الموقع االلكتروني جون 

(jonkindberg.net/index.php/592911, 6-2-2011 .)  
  

3. Sleeper Cell (2008): Physicians for Human Rights: Medical Exams Prove 
Torture in Guantanamo and Iraq     .  

  :المقال باالنجليزية. 2008 يونيو 18نشر المقال بتاريخ ) . google(تم ترجمة المقال بواسطة 
  

4. Status of Chinese People (中国人状况中国人状况中国人状况中国人状况). (2007):  List of China Modern 
Torture Methods (slideshow). 

 على موقع مركز للشعب الصيني وقد تمت ترجمته عن اللغة 2007مارس /  اذار 29 بتاريخ نشر
 .االنجليزية بواسطة الترجمة على غوغل

  
5.The Equal Rights Trust. )ت .ب (  :  Mr. Vishwadeo Gobin v. Mauritius, 
Communication No. 787/1997, UN Doc. The Equal Rights Trust. 

  :رابط الكتروني.  ترجمته عبر غوغلتم
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http://translate.google.ps/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.equal

rightstrust.org/ertdocumentbank/NEW_Gobin_Vishwadeo__2_.pdf  
 
  

 :  الشخصيةاالتصاالت: ثانيا
  
تعذيب وفق النظريات التي أسست لها، وسقوط نظرية  غايات ال) :2010كانون أول . ( رندا سنيورة -1

  . اتصال شخصي.التماهي بالمتسلط
  
  . اتصال شخصي. رسال بالغات للنائب العام إ ):2010تشرين الثاني . ( غاندي ربعي-2
  
اتصال .  تحريك شكاوى التعذيب امام النيابة العامة والقضاء):2010كانون ثاني . ( فؤاد العواوده-3

  27/1/2010.شخصي
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 :قائمة المالحق

 

  : نموذج الشكاوى الفردية باللغة االنجليزية-1
 
Model Complaint Form 
For communications under: 
• Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 
• Convention against Torture, or 
• International Convention on the Elimination of Racial Discrimination 
Please indicate which of the above procedures you are invoking: ……… 
Date: …………. 
I. Information on the complainant: 
Name: ……… First name(s): …………. 
Nationality: ……… Date and place of birth: …………. 
Address for correspondence on this complaint: ……….. 
Submitting the communication: 
on the author’s own behalf: ……….. 
on behalf of another person: ……….. 
[ If the complaint is being submitted on behalf of another person:] 
Please provide the following personal details of that other person 
Name: ……… First name(s): ……….. 
Nationality: ……… Date and place of birth: ……….. 
Address or current whereabouts: ………. 
If you are acting with the knowledge and consent of that person, please provide that person’s authorization 
for you to bring this complaint ………… 
Or 

If you are not so authorized, please explain the nature of your relationship with that person: ……………… 
and detail why you consider it appropriate to bring this complaint on his or her behalf: ………….. 
II. State concerned/Articles violated 
Name of the State that is either a party to the Optional Protocol (in the case of a complaint to the Human 
Rights Committee) or has made the relevant declaration (in the case of complaints to the Committee against 
Torture or the Committee on the Elimination of Racial Discrimination): 
………… 
Articles of the Covenant or Convention alleged to have been violated: 
………… 
III. Exhaustion of domestic remedies/Application to other international procedures 
Steps taken by or on behalf of the alleged victims to obtain redress within the State concerned for the 
alleged violation – detail which procedures have been pursued, including recourse to the courts and other 
public authorities, which claims you have made, at which times, and with which outcomes: 
………………….. 
If you have not exhausted these remedies on the basis that their application would be unduly 
prolonged, that they would not be effective, that they are not available to you, or for any other 
reason, please explain your reasons in detail: ………………………… 
Have you submitted the same matter for examination under another procedure of international investigation 
or settlement (e.g. the Inter-American Commission on Human Rights, the European Court of Human 
Rights, or the African Commission on Human and Peoples’ Rights)? …………… 
If so, detail which procedure(s) have been, or are being, pursued, which claims you have made, at 
which times, and with which outcomes: ………………………… 
IV. Facts of the complaint 
Detail, in chronological order, the facts and circumstances of the alleged violations. Include all matters 
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which may be relevant to the assessment and consideration of your particular case. Please explain how you 
consider that the facts and circumstances described violate your rights. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
Author’s signature: ………… 
[The blanks under the various sections of this model communication simply indicate where your responses 
are required. You should take as much space as you need to set out your responses.] 
V. Checklist of supporting documentation (copies, not originals, to be enclosed with your 
complaint): 
- Written authorization to act (if you are bringing the complaint on behalf of another person and are 
not otherwise justifying the absence of specific authorization): …….. 
- Decisions of domestic courts and authorities on your claim (a copy of the relevant national 
legislation is also helpful): …….. 
- Complaints to and decisions by any other procedure of international investigation or settlement: 
…….. 
- Any documentation or other corroborating evidence you possess that substantiates your 
description in Part IV of the facts of your claim and/or your argument that the facts described amount to a 
violation of your rights: …..… 
If you do not enclose this information and it needs to be sought specifically from you, or if accompanying 
documentation is not provided in the working languages of the Secretariat, the consideration of your 
complaint may be delayed. 
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  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع  الفصل  الرقم
      صفحة الغالف  1
      صفحة العنوان  2
 إجازة صفحة  3

  الرسالة
    

      اإلهداء  4
  أ    اإلقرار  5
  ب    شكر وعرفان  6
  د  التعريفات اإلجرائية ومختصرات الدراسة    
  ه  الملخص بالعربية    
  و  الملخص باالنجليزي    
  1  المقدمة    
  1  تمهيد    
  2  تعريف التعذيب    
التمييز بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية     

  و الالإنسانية أو المهينةأ
8  

  10  التطور التاريخي للتعذيب    
  13  أهمية الموضوع من الناحية النظرية     
  14  العمليةأهمية الموضوع من الناحية     
  15  أهمية الموضوع اآلنية    
  15  إشكالية الدراسة    
  16  أسس المالحقة  الفصل األول  
  16  تجريم التعذيب  مبحث أول  
  17  ومات جريمة التعذيبمق  مطلب أول  
  17   جريمة التعذيبأركان وأساليب  ولأ فرع  
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  17  ركان جريمة التعذيبأ  فقرة أولى  
  19   التعذيبأساليب  فقرة ثانية  
  23  غايات ونتائج التعذيب   ثانٍفرع  
  23  غايات التعذيب  فقرة أولى  
  26  نتائج جريمة التعذيب  فقرة ثانية  
  28  عذيبمظاهر تجريم الت  مطلب ثانٍ  
  29  تحريم التعذيب  فرع أول  
  29  تحريمه على المستوى الدولي  فقرة أولى  
  31  تحريمه في التشريعات الوطنية  يةفقرة ثان  

  36  جزاء التعذيب  فرع ثانٍ  
  37   التعذيبعقوبة مرتكب جريمة  فقرة أولى  
  37  عقوبة جريمة التعذيب في القوانين الوطنية   -1  
  37  تعذيب في القوانين الوطنيةالعقوبة الجزائية لل    - أ  
  42  العقوبة اإلدارية للتعذيب   - ب  
  44  عقوبة التعذيب في القانون الدولي    -2  
  45  الجزاء الناشئ عن هذا الفعل  فقرة ثانية  
  45  البطالن   -�  
  47  التعويض   -�  
  49  المسؤولية عن التعذيب  مبحث ثانٍ  
  50  مسؤولية األشخاص في جريمة التعذيب  مطلب أول  
  51  الفعل االيجابي  رع أولف  
  51  مسؤولية الفاعل المباشر والشريك  فقرة أولى  
  53  مسؤولية أطباء السجون عن التعذيب   -1  
  56  مسؤولية اآلمر بالتعذيب والمحرض   فقرة ثانية  
  57  مسؤولية اآلمر بالتعذيب   -1  
  59  مسؤولية المحرض   -2  
  60  التعذيب بالوكالة    - أ  
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ال تلغي حظر تسليم األشخاص لدول تـتهم        الضمانات الدبلوماسية      - ب  
  بممارسة التعذيب

62  

  64  )السكوت عن التعذيب(الفعل السلبي   فرع ثانٍ  
  65  مسؤولية الزعماء والقادة  فقرة أولى  
  67  مسؤولية جهات اإلشراف والحجز  فقرة ثانية   
  67   مسؤولية أعضاء النيابة والقضاة   -1  
  70  حجزمسؤولية مدراء السجون ومراكز ال   -2  
  71  إطاعة الموظف لألوامر بالتعذيب  مطلب ثانٍ  
  71  إطاعة األوامر بالقيام بالتعذيب  فرع أول  
  74  الصفة الوظيفية لمرتكبي جريمة التعذيب  فرع ثاني  
  74  الموظف الرسمي  فقرة أولى  
  75  الشخص الذي يتصرف بصفته الرسمية  فقرة ثانية  

  77  خالصة الفصل األول    
  80  نظام المالحقة  لثانيالفصل ا  

  80  نظام المالحقة على المستوى الوطني  مبحث أول  
  81  صالحيات األجهزة المختصة بصفة أصلية بالمالحقة  مطلب أول  
  82  النيابة العامة والمحاكم  فرع أول  
  82  النيابة العامة والمحاكم العادية  فقرة أولى  
  85  ء العسكريالنيابة العامة العسكرية والقضا  فقرة ثانية  
  89  صالحيات النيابة العامة والمحاكم  فرع ثانٍ  
  89  صالحيات النيابة العامة والمحاكم العادية  فقرة أولى  
  UNIVERSAL JURISDICTION)(  91االختصاص الدولي للمحاكم الوطنية    -1  
  95  صالحيات النيابة العامة العسكرية والقضاء العسكري  فقرة ثانية  
  98  زة المالحقة المساندة واختصاصاتهاأجه  مطلب ثانٍ  

  99  أجهزة الرقابة المساندة  فرع أول  
  99  الرقابة الداخلية والبرلمانية  فقرة أولى  
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  100  المنظمات الوطنية والمنظمات غير أو شبه الحكومية  فقرة ثانية  
  102  صالحيات أجهزة المالحقة المساندة  فرع ثانٍ  
  102  قابة الداخلية والتشريعيةصالحيات أجهزة الر  فقرة أولى  
  103  صالحيات المنظمات الوطنية غير الحكومية  فقرة ثانية  
  104  إجراءات المالحقة في النظام القانوني الوطني  مطلب ثالث  
  105  تحريك الدعوى الجزائية  فرع أول  
  105  األسباب والوسائل  فقرة أولى  
  109  بة العامة والمحاكم المختصةإجراءات تحريك الشكوى أمام النيا  فقرة ثانية  
  112  إثبات التعذيب  فرع ثانٍ  
  112  المسائل الواجب إثباتها  فقرة أولى  
  113  وتوافر القصد الجرمي) ي والمعنوياألصل(صفة الفاعل    -1  
  114  إثبات الهدف من التعذيب ووقوع األلم أو العذاب الشديد   -2  
  116  وسائل اإلثبات  فقرة ثانية  
  118  نظام المالحقة على المستوى الدولي  مبحث ثانٍ  
  120  آليات المالحقة الدولية  مطلب أول  
  120  آليات المالحقة الدولية ذات الطابع المدني  فرع أول  
اآلليات المؤسسية لرصد وتنفيذ القانون الدولي لحقـوق اإلنـسان            فقرة أولى  

  وصالحياتها
  

  129    ا كآلية اتفاقيةلجنة مناهضة التعذيب واختصاصاته  فقرة ثانية  
  130  آليات المالحقة ذات الطابع الجزائي واختصاصاتها  فرع ثانٍ  
  131  المحاكم الدولية الخاصة المؤقتة  فقرة أولى  
  132  المحكمة الجنائية الدولية  فقرة ثانية  
  134  صالحيات أجهزة المالحقة الدولية لجريمة التعذيب  مطلب ثانٍ  
  135  مناهضة التعذيب وقبولها للبالغاتصالحيات لجنة   فرع أول  
  135  صالحياتها  فقرة أولى  
  136  قبولها للبالغات  فقرة ثانية  
  139  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  فرع ثانٍ  
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  140  االختصاص الموضوعي والتكميلي  فقرة أولى  
  143  االختصاص اإلقليمي والزماني  فقرة ثانية  
  145  قة في النظام القانوني الدوليإجراءات المالح  مطلب ثالث  
  145  إجراءات تقديم البالغات والسير في شكاوى التعذيب  فرع أول  
  145  إجراءات تقديم البالغات إلى لجنة مناهضة التعذيب  فقرة أولى  
  150   المالحقة أمام المحكمة الجنائية الدوليةإجراءات  فقرة ثانية  
  156  تسليم المتهمين بالتعذيب  فرع ثانٍ  
  158  تسليم المتهمين للدول  فقرة أولى  

  160  تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية  فقرة ثانية  
  162    الثانيخالصة الفصل    
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