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 الشكر والتقدير
 

بعدالشكرهللسبحانوكتعالىالذمكىبنيالقدرةكاإلرادةعمىانجازىذاالعمؿالمتكاضعككفقني

.كجؿأفينفعبيااإلنسانيةجمعاءلمخير،كسؤالوعز

يسرنيأفأتقدـبجزيؿالشكركأعظـمعانيالتقديركاإلمتنافإلىجامعةالشرؽاألكسطالمكقرة

.التيأتاحتليفرصةالبحثالعممي

كأتقدـجزيؿالشكركاإلمتنافلمدكتكرعبدالسالـىماش،لسعةصدرهكقبكلواإلشراؼعمى كما

كث الرسالة، كالتعبيرعفىذه العمؿبكؿحريةكاستقاللية ليلغاياتإنجازىذا التيمنحنيا قتو

.أفكارمكقناعاتيبكؿشفافية

الحقكؽ كمية لى كا  كعميدىا العميا الدراسات عمادة إلى كالتقدير بالشكر أتقدـ بػأف يفكتني كال

كا بالشكر أتقدـ أف كيشرفني كيسعدني كما التدريسية، كىيئتيا كأسرتيكعميدىا ألىمي لتقدير

كالنصيحة كالرأم العكف لي قدـ مف ككؿ بقدراتي، كالكثكؽ لي دعميـ عمى كالكبيرة الصغيرة

.كاإلرشادكاإلستشارةفيسبيؿإتماـىذهالرسالة



جزاكـاهللعناخيرجزاء،،،
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 اإلىداء

:أىدي ثمرة جيدي  

...إلى روح جدتي الطاىرة طيب اهلل ثراىا واسكنيا فسيح جناتو   

أطال اهلل في عمره وجعمو ذخرًا وسنًدا لي ولعائمتي... إلى جدي العزيز   

والدي ... إلى من رضاىما غايتي، أسال اهلل ان يطيل في عمرىما ويقدرني عمى رد فضميما 

يق العممووالدتي المذان حصدا األشواك عن دربي ليميدا لي طر   

(...إخوتي)لطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى القموب ا  

ولم يبخل عمي بوقتو ولم ... العون ى من كان معي في كل خطوات بحثي وكان لي نعم السند و إل

(دكتوري العزيز)يحرمني من أي معمومة   

(األعزاء... )إلى من ىم في قمبي وأنا في قموبيم  
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 الممخص

فػػػيظػػػؿالتطػػػػكراتالعظيمػػػةالتػػػيأحرزىػػػػاالمجتمػػػعالحػػػديثفػػػػيإطػػػارحقػػػكؽاإلنسػػػػاف،

أصػبحتمناىضػػةجريمػةالتعػػذيببصػكرىاالمختمفػػةضػػمانةمػفالضػػماناتاألساسػيةلحمايػػةحػػؽ

لػػدكلي،خاصػػةفػػيظػػؿاإلنتياكػػاتاإلنسػػاففػػيالحيػػاة،كمػػفأىػػـالتحػػدياتالتػػيتكاجػػوالمجتمػػعا

قػػدتػػؤدمفػػيالعديػػدمػػف البغيضػػةالتػػيكانػػتكمػػازالػػتترتكػػبداخػػؿأقػػاليـبعػػضالػػدكؿ،كالتػػي

مػفالػتيـ الحاالتإلزىاؽأركاحمتيميفيتضحبعدذلؾبأنيـأبرياء،حيػثاليثبػتإرتكػابيـألمو

المسندةإلييـ.

الدكليةأكالكطنيةالتعدكافيةكحدىالمناىضةىذهكبإعتبارأفالنصكصالقانكنيةسكاء

الجريمة،فقدأدلالقضاءالدكليكالكطنيلمدكؿدكرانبالغاألىميةفػيىػذامجػاؿ،سػكاءمػفخػالؿ

تفسػػيرالنصػػكصالقانكنيػػةالخاصػػةبيػػذهالجريمػػة،أكحتػػىكضػػعىػػذهالنصػػكصمكضػػعالتطبيػػؽ

بإصداىاال محاكـ.مفخالؿالقراراتالتيتقـك

حؽاإلنساففيالحياة،كمايمكفأفيدخؿفي كقدكافأحدأىداؼىذهالدراسةالبحثفيمفيـك

إطاراإلعتداءعميومفالجرائـحسبالقانكف.

 



 ؾ

فأىػػـمػػاخمصػػتإليػػوىػػذهالرسػػالةىػػكإرتبػػاطحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةفػػيعػػدـجػػكاز كا 

ساففيالحياةاليقتصرفقطعمىتكفيرالحاجاتتعرضأمإنسافلمتعذيب،بإعتبارأفحؽاإلن

األساسػػيةلػػوكالطعػػاـكالػػدكاء،إنمػػايتطمػػباإلمتنػػاععػػفالقيػػاـبػػأمعمػػؿقػػديضػػربػػوأكيػػكدم

بحياتوكتعريفولمتعذيب،كفػيظػؿالػدكراليػاـالػذميشػترطأفيؤديػوالقضػاءالػدكليكالػكطنيفػي

قضػػاءاألردنػػيمػػازاؿقاصػػران،كذلػػؾألنػػويعتبػػرىػػذهمجػػاؿمناىضػػةىػػذهالجريمػػة،إالأفدكرال

الجريمةفيالعديدمفالحاالتإفلـتكفجميعياركنانمفأركافجريمةالضربالمفضيلممكت،

(مػػػفقػػػانكفالعقكبػػػاتاألردنػػػي318ممػػػايػػػؤدمبالنتيجػػػةإلػػػىعػػػدـإمكانيػػػةتطبيػػػؽنػػػصالمػػػادة 

ات.الخاصةبالتعذيبككسيمةإلنتزاعاإلعتراف

أماأىـالتكصياتالتيقدمتياالدراسةفيظؿالنتائجالتػيتكصػمتليػاىػكضػركرةجعػؿ

المحاكـالمختصةبيذهالجريمةعمىالصعيدالكطنياألردنيىيالمحاكـالنظاميةكليسالمحػاكـ

ةالعسكرية،كمحاكلةتغييرمسارالقضاءفيمسألةتكييؼالجريمة،كذلػؾمػفخػالؿدكراتتدريبيػ

خاصةلمقضاةتتعؽبيذهالجريمةمفحيثخطكرتياكطبيعةاآلثارالتيتترتبعمييا،باإلضػافة

عطػػػاءاألفػػػرادإمكانيػػػة إلػػػىضػػػركرةتفعيػػػؿدكربعػػػضالمحػػػاكـالدكليػػػةكمحكمػػػةالعػػػدؿالدكليػػػة،كا 

المجػػكءإلييػػابشػػكؿمباشػػرلتقػػديـشػػكاكلالتعػػذيب،عكضػػانعػػفقصػػردكرىػػافػػيىػػذاالمجػػاؿعمػػى

 الدكراإلفتائيفقط.



 التعذيب،القانكفالدكليلحقكؽاإلنساف.الكممات المفتاحية: 
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 ABSTRACT 

 

In light of the great developments that have been achieved by modern 

societiein the frame work of human rights, fighting against the crimes of 

torture has become one of the main steps to guarantee the right to life, 

because of the great number of violations of this right all around the world, 

which cause the loss of thousands of innocent souls.  
The study of legal corpus at the national and international levels has 

stressed on the insufficiency of written legal mechanisms and has pointed 

out the essential role played by national and international judges who 

have to interpret and apply the current legislation to be able 

to condemn this specific crime.   

One of the goals of this study is to analyze the concept of right to life and 

to apprehend the crimes committed against it by States.  

This research has ended up on highlighting the close relationship between 

le human right to life and torture prohibition in any form whatsoever.  

Concerning the specific case of Jordan legislation, the national legal corpus 

remains very limited and insufficient. In most of cases, the perpetration of 

torture crimes has been denied and has been defined as 'beating to death' 

which as such has justified the non-application of Article 208 of the 

Jordanian Penal Code related to torture crime.  



 ـ

The most important recommendation submitted in this research is the 

necessity that the crime of torture must be judged by civil courts and not by 

military ones. In parallel, judges may be trained to be able  

to apprehend the scope of this crime and to punish it the most adequately. 



Keywords: Torture, The international of human rights law.
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 المقدمة: أوال:

،تعتبرجريمةالتعذيبمفالجرائـالقديمةالتيانتشرتبشكؿكبيػركفػيالعديػدمػفاألمػاكف

إذأنيػػاغالبػػامػػاتػػؤدمإلػػى،الكثيػػرمػػفاالىتمػػاـلمقاكمتيػػاكمحاكلػػةالػػتخمصمنيػػااسػػتدعتكقػػد

رادةالمجتمعػػات،تػػدميرمتعمػػدلحيػػاةاألفػػراد كفػػيحػػاالتأشػػدقػػدتػػؤدمأيضػػانإلػػىتػػدميركرامػػةكا 

كىػػيجريمػػةتيػػـجميػػعاألفػػرادداخػػؿالمجتمعػػاتكذلػػؾككنيػػاتطعػػففػػيصػػميـكجػػكدىـ،بأكمميػػا

يمستقبؿأفضؿ.كآماليـف

حيػػثنجػػدأفاإلسػػالـقػػدكفػػؿ،قػػدجػػرلتحػػريـىػػذهالجريمػػةفػػيالشػػريعةاإلسػػالمية،بدايػػةن

كمػػاكأنػػوحظػػرجريمػػةالتعػػذيبكانتيػػاؾكرامػػةاإلنسػػاف،حرياتػػواألساسػػيةكجميػػعحقػػكؽاإلنسػػاف

النفسيةحظرانمطمقان.ككسالمتوالبدنية

ثػـبعػدذلػؾتكجيػتمختمػؼدسػاتيرالػدكؿكقػكانيف،يثـانتقؿىذاالتحريـإلىالعرؼالػدكل

ككػػذلؾاالتفاقيػػاتالدكليػػةذاتالعالقػػةبحقػػكؽ،العقكبػػاتكاإلجػػراءاتالجزائيػػةفييػػاعمػػىتحريميػػا

حيثأفردتليذهالجريمةالبشعةاتفاقيةخاصةبيػاكبغيرىػامػفضػركبالمعاممػةالسػيئة،اإلنساف

همػفضػركبالمعاممػةالسػيئةأكالعقكبػةالقاسػيةأكالالإنسػانيةغيػركىي"اتفاقيةمناىضةالتعػذيب

.(1 0987كالتيدخمتحيزالنفاذعاـ0984اـعلأكالميينة"

فإنوكبػالرغـمػفأفمعظػـمرتكبييػاىػـمػف،أمافيمايتعمؽبمالحقةمرتكبيىذهالجريمة

المكظفيفالرسمييفالذيفيشعركفأنوقدتتكافرليـالحمايةعمىاعتبارأفىذهالجريمةتجرمفي
                                                           

العامػػػةكحقػػكؽاإلنسػػاف،المؤسسػػةالحديثػػةلمكتػػاب،طػػػرابمس،،مػػدخؿإلػػىالحريػػات(3118 خضػػرخضػػر،(1 
 .1لبناف،ط
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إالأفمػػا،أمػػاكفبعيػػدةعػػفأنظػػارالعامػػةكبالتػػاليتضػػعؼفػػرصإثباتيػػاكمعرفػػةأسػػماءمرتكبييػػا

األفػرادفػيعػدـالتعػرضلمتعػذيبأكالعنػؼكمػاينػتجيمثموالفعؿالمككفليامفاعتداءعمىحؽ

يجعػػؿمنيػػاجريمػػة،عنػػومػػفآثػػارسػػكاءلمشػػخصنفسػػوالػػذمتعػػرضلالعتػػداءأكلممجتمػػعبأكممػػو

لػذلؾفإنػوكػافالبػدأفتػتـمالحقػتيـكفػؽإجػراءات،بشعةاليعقؿأفيفمتمرتكبكىامفالعقاب

.(1 كالدكليةالمتعددةمعينةمفخالؿآلياتالمالحقةالكطنية

سػػكاء،كقػػدجػػرلفعميػػانمحاكمػػةالكثيػػرمػػفمرتكبػػيىػػذهالجريمػػةفػػيدكؿمختمفػػةمػػفالعػػالـ

أكػػافذلػػؾقػػدتػػـعمػػىصػػعيدالمحػػاكـالكطنيػػةأكمػػفخػػالؿالمحػػاكـالجنائيػػةالخاصػػةكالمحكمػػة

افمختمفة.كجرلتعكيضالعديدمفاألفرادعفىذهالجريمةفيبمد،الجنائيةالدكلية

فقػػدأشػػارتعػػدة،كممارسػػةالتعػػذيبمػػفناحيػػةعمميػػةلػػـتكػػفيكمػػانمقيػػدةبزمػػافأكمكػػاف

مؤشراتإلىعدـكجكدنظاـسياسيفيالعالـمحصفضدجريمةالتعذيب.

بػػػدءنا،فقػػػدكػػػافالتعػػػذيبأمػػػرانمشػػػركعانلفتػػػرةطكيمػػػةمػػػفالػػػزمف،أمػػػامػػػفالناحيػػػةالقانكنيػػػة

حيثكافالركمافيفرقكفمابيفالحركالعبدالذمكافدائمػانعرضػةن،لقديمةفيركمااممارساتب

كمػاأفالتعػذيبفػيذلػؾالكقػتكػافيسػتخدـعنػداليكنػافالقػدماءككسػيمة،لمتعذيبمػفقبػؿسػيده

ثػـإنػومػالبػػثأفأصػبحبعػدذلػؾالسػمةالمميػػزة،ككسػيمةلمتحقيػؽكالحصػكؿعمػػىاألدلػة،لمعقػاب

.(2)الحكـمثؿاالستعماريةكالعنصريةكالدكتاتكريةلقمعالمعارضيفالسياسييفلبعضأنظمة

دعػتإلػىبػدءاىتمػاـ،كعمىالرغـمفأفتطكرالنظرةتجػاهقيمػةاإلنسػافكحقكقػوكحرياتػو

كذلػػؾلمػػالػػومػػفآثػػارمػػدمرة،المجتمػػعالػػدكليبحظػػركتجػػريـىػػذاالنػػكعمػػفالممارسػػاتالجرميػػة

                                                           

 عماف،د.ط.-،حقكؽاإلنسافكالقانكفالدكلياإلنساني،الحامد،األردف(0999 شطناكمفيصؿ،(1 

،حقػػػكؽاإلنسػػػافبػػػيفالتشػػػريعكالتطبيػػػؽ،دارالجامعػػػةالجديػػػدة،شػػػارعسػػػكيتر،(3118 بيػػػاءالػػػديفإبػػػراىيـ،(2 
 األزارطية.
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العقميةالتييتعرضليػااألفػرادلتصػيبالمجتمػعفتػدمركاآلالـكالمعاناةالجسديةتتجاكزحتىتمؾ

لػـيعػد،كمػاكأنػوبعػدالكثيػرمػفالجيػكدالدكليػة،الثقةكالكحدةالتييفترضأفتككفمابيفأفراده

التعذيبجزءومفسياسةرسميةمشركعة.

كظيكرتقػاريرعديػدةلممػـ،المضطردةكعمىالرغـمفكؿاالىتماـالدكليكالجيكدالدكلية

إالأفمعظػػـ،كبشػػكؿخػػاصمنظمػػةالعفػػكالدكليػػة،المتحػػدةكعػػددمػػفالمنظمػػاتغيػػرالحككميػػة

الدكؿمازاؿلياسجؿحافؿفيالممارسةالمنيجيػةلمتعػذيبتخػرؽفييػاصػراحةنأكضػمنانالتزاميػا

بمكجبالقانكفالدكلي.

 متيا:أسئو  ثانيًا: مشكمة الدراسة

،ظػػاىرةالتعػػذيبفػػيالعديػػدمػػفاألمػػاكففػػيالعػػالـبإسػػتمراريةكتنػػاميتكمػػفمشػػكمةالدراسػػة

التعػػذيبحظػػرتالتػػيكالكطنيػػةكتزايػػدىػػذهالظػػاىرةبػػالرغـمػػفكجػػكدالنصػػكصالقانكنيػػةالدكليػػة

لحؽأساسيمػفحقػكؽاإلنسػافكىػكحقػوفػيمنوجريمةنمعاقبانعميياجعمتك لمافييامفإنتياؾو

لطريقةقانكنيةأفضؿيمكففكافالبدمفدراسةىذهالنصكصكتحميمياكمحاكلةالتكصؿالحياة،

مفخالليامكافحةىذهالظاىرة.

 أسئمة الدراسة:

 ستحاكؿىذهالدراسةفيسياؽالبحثاإلجابةعفالتساؤالتاآلتية:

حؽاإلنساففيالحياة؟.1 مامفيـك

.مادكرالشريعةاإلسالميةبحمايةحؽاإلنساففيالحياة؟3

التعذيبفيالقانكفالدكليلحقكؽاإلنساف؟1 .مامفيـك

مكضكعالتعذيب؟مكقؼالقانكفالدكليكالتشريعاتالكطنيةمف.ما4
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يب؟.مادكرالقضاءالدكليكالكطنيفيمجاؿمكافحةالتعذ5

 : أىداف الدراسة:ثالثاً 

تيدؼىذهالدراسةإلى:

.بيافماىيةحؽاإلنساففيالحياة.0

.بيافدكرالشريعةاإلسالميةفيحمايةحؽاإلنساففيالحياة.3

.بيافماىّيةالتعذيب.1

حظرتالتعذيب.أىـالنصكصالقانكنيةالدكليةكالكطنيةالتي.بياف4

الكطنيفيمجاؿمكافحةالتعذيب.كيؤديوالقضاءالدكلي.بيافالدكرالذم5

 رابعًا: أىمية الدراسة:

تظيػػرأىميػػةىػػذهالدراسػػةفػػيالتعػػرؼإلػػىاإلطػػارالقػػانكنيالػػذميػػنظـالجيػػكدالدكليػػةفػػي

كمعرفةماىيةالكثائؽالدكليةكنصكصالتشريعاتالكطنيةلمػدكؿالمختمفػةالتػي،مناىضةالتعذيب

كفيػػػـالنظػػػاـالقػػػانكنيالػػػدكليكالػػػداخميالمطبػػػؽعمػػػىمكضػػػكعمناىضػػػة،لحػػػدمنيػػػاتسػػػاعدعمػػػىا

اإلقميمػػيكالمتطػػكرةعمػػىالصػػعيدالمحمػػيككتػػكفرىػػذهالدراسػػةاإلجػػراءاتالكفيمػػةكالفعالػػة،التعػذيب

كالدكليمفالناحيةالتطبيقية.
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 خامسًا: حدود الدراسة:

 الحدود الزمانية:

،الزمنيػػةلمكضػػػكع مناىضػػػةالتعػػػذيبفػػيالقػػػانكفالػػػدكلياإلنسػػػاني(سػػتككفحػػػدكدالدراسػػػة

كحتػػىكقػػتإجػػراءىػػذهمنػػذإنشػػاءمنظمػػةاألمػػـالمتحػػدة0945متضػػمنةالفتػػرةالزمنيػػةمػػفعػػاـ

.3108الدراسةفيعاـ

 الحدود المكانية:

الخاصػةبحقػكؽتأخذىذهالدراسةمكانياداخؿأقػاليـالػدكؿالمكقعػةعمػىاالتفاقيػاتالدكليػة

اإلنساف.

 سادسًا: محددات الدراسة:

تقتصػػرىػػذهالدراسػػةعمػػىالبحػػثفػػيدكراالتفاقيػػاتالدكليػػةكالجيػػكدالدكليػػةالمبذكلػػةفػػي

ألم،أكبػداخؿالسػجكف،مناىضػةالتعػذيبكالعنػؼالػذمتػتـممارسػػتوعنػدالتحقيػؽ أكالػذميقػػـك

مجمكعػػػةمػػػفالنصػػػكصالكطنيػػػةالداخميػػػةالتػػػيتتبعيػػػا،سػػػببمػػػفأسػػػبابالتمييػػػزأيػػػانكػػػافنكعػػػو

كالػػدكرالػػذميقػػكـبػػو،تضػػمنتياتشػػريعاتالػػدكؿكتتعمػػؽبكيفيػػةالتصػػدمليػػذاالتعػػذيبكمكاجيتػػو

القضاءالدكليكالكطنيفيىذاالمجػاؿمػعأىػـاإلجػراءاتالتػيتػـاتخاذىػاكخطػكةعمميػةكفعميػة

لمتخمصمنو.

 سابعاُ: مصطمحات الدراسة:

عرفػػػػتاتفاقيػػػػةمناىضػػػػةالتعػػػػذيبكغيػػػػرهمػػػػفضػػػػركبالمعاممػػػػةأكالعقكبػػػػةالقاسػػػػيةأكيب:التعــــذ

التعػذيببأنػو:"أمعمػؿينػتجعنػوألػـأك0984فيالمادةاألكلىمنياعػاـالالإنسانيةأكالميينة

أك،يمحػؽعمػدانبشػخصمػابقصػدالحصػكؿمػفىػذاالشػخص،جسديانكػافأـعقميػان،عذابشديد
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أكمعاقبتػوعمػىعمػؿارتكبػوأكيشػتبوفػيأنػو،ثالػثعمػىمعمكمػاتأكعمػىاعتػراؼمفشػخص

أكعنػػدمايمحػػؽمثػػؿ،ىػػكأكشػػخصثالػػثأكتخكيفػػوأكإرغامػػوىػػكأكأمشػػخصثالػػث،ارتكبػػو

أكيحػرضعميػوأك،ىذااأللـأكالعػذابألمسػببمػفاألسػبابيقػكـعمػىالتمييػزأيػانكػافنكعػو

يسكتعنومكظؼرسميأكأمشخصآخريتصرؼبصفتوالرسمية.كاليتضمفيكافؽعميوأك

ليػذهالعقكبػةأكالػذميكػكفنتيجػة ذلؾاأللـأكالعذابالناشئفقطعفعقكباتقانكنيةأكالمالـز

 ".عرضيةليا

مجمكعةمفالنصكصالقانكنيةكالقكاعدالعرفيةالتيتحمػيحقػانالقانون الدولي لحقوق اإلنسان: 

.(1 مفحقكؽاإلنسافبغضالنظرعفمصدرىاالكطنيأكالدكليأكالديني

 ثامنًا: اإلطار النظري لمدراسة:

تحاكؿىذهالدراسةأفتتسمسؿفيعرضالجيكدالدكليةكالكطنيةالمتبعةلمناىضةالتعذيب

التصػػدملػػوكالعمػػؿعمػػى،كمقاكمتػػوعػػفطريػػؽالتعػػرؼعمػػىأىػػـالمسػػبباتالتػػيأدتإلػػىنشػػكبو

كالتيتبدأباألذلالجسدمكالنفسيلمفرادثـتمتد،كمقاكمتوكمعالجةاآلثارالسمبيةالتيتنتجعنو

يبػػدأالفصػػؿاألكؿمنيػػا،كذلػػؾسػػيككففػػيخمسػػةفصػػكؿ،بعػػدذلػػؾآلثػػارتضػػرالمجتمػػعبأكممػػو

كمػػا،سػػئمتياكفرضػػياتيابمقدمػػةعامػػةلمدراسػػةتعػػالجخمفيػػةالدراسػػةكأىميتيػػاكمشػػكمتياكأىػػدافياكأ

تتضمفكذلؾمحدداتالدراسةكحدكدىاإضافةإلىالدراسػاتالسػابقةكقػدخػتـىػذاالفصػؿبتحديػد

المنيجيةالتيسكؼيتـاتباعيافيىذهالدراسة.

                                                           

،قػػانكفحقػػكؽاإلنسػػافمصػػادرهكتطبيقاتػػوالكطنيػػةكالدكليػػة،منشػػأةالمعػػارؼ،(3117 بشػػيرالشػػافعيمحمػػد،(1 
 .4اإلسكندرية،ط
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فيػكمخصػصلمبحػثفػيحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةمػفحيػث،أماالفصؿالثانيمػفالدراسػة

كليػػػةكالكطنيػػػةالتػػػيكضػػػعتلحمايتػػػو،كعمػػػىرأسػػػيامناىضػػػةالدنشػػػأتوكأىػػػـالضػػػمانات،مفيكمػػػو

كتجريـالتعذيب.

التعذيبكضػمانةمػفضػماناتحػؽاإلنسػاففػيالحيػاة،كالفصؿالثالث الذمتضمفمفيـك

كمكقػػؼالقػػانكفالػػدكليكالػػكطني،كالتمييػػزمػػابػػيفىػػذهالجريمػػةكبعػػضالجػػرائـاألخػػرلالمشػػابية

منيا.

،ابػعليتنػاكؿاالنتياكػاتالدكليػةالتػيترتكبيػاالػدكؿكتتعمػؽبجريمػةالتعػذيبكجاءالفصػؿالر

ذلػػؾبتقريػػرالمسػػؤكليةكككػػذلؾدكرالقضػػاءالػػدكليكالػػكطنيفػػيمكافحػػةىػػذهالجريمػػةكالحػػدمنيػػا

تكقيعالجزاءاتالمناسبةعمييـ.كعمىمرتكبييا

كأىػػـالنتػػائجكالتكصػياتالتػػيقػػدكأخيػرانالفصػػؿالخػامسالػػذماقتصػػرعمػىاإلشػػارةلمخاتمػة

تكصؿلياالباحثمفخالؿىذهالدراسة.

 تاسعًا: الدراسات السابقة:

(،بعنكاف:"الحمايةالقانكنيةلحقكؽاإلنساففيضكء3114محمدأحمدعبداهلل، ،مدحش.0

أحكاـالقانكفالدكليكالشريعةاإلسالمية":

تكجيتالباحثفيىذهالدراسةلتناكؿمكضكعحقكؽاإلنسافبشكؿعاـ،مفحيثاإلشارةألىـ

ىذهالحقكؽ،كالحمايةالتيحظيتبياسكاءفيإطارالشريعةاإلسالميةأكاإلتفاقياتكالمكاثيؽ

الميةفيالدكليةذاتالعالقة،كقدحاكؿالباحثالتكصؿألىميةالدكرالذمقامتبوالشريعةاإلس

ىذاالمجاؿكمدلتأثراإلتفاقياتالدكليةبأحكامياالحنيفة،كتختمؼدراستيعفىذهالدراسةبأنيا

لـتختصبمكضكعحقكؽاإلنسافبشكؿعاـ،إنماإختصتبحؽكاحدمفىذهالحقكؽكىكحقو
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افرىا،ثـفيالحياة،كمناىضةالتعذيبكأىـضمانةمفضماناتواألساسيةالتيالبدمفتك

ركزتالدراسةعمىالتعذيبكالنصكصالتيحظرتوعمىالمستكييفالدكليكالداخمي،كدكر

 القضاءالدكليكالكطنيفيمناىضتو.

"حماية حقوق اإلنسـان فـي الـدعوى الجنائيـة وفقـًا (،بعنكاف:3116د.الطاىر،حاجآدـحسف .3

لممواثيق الدولية ":

مفيكـحقكؽاإلنسافسكاءفيةقدبدأدراستوأيضانبمكضكعنرلأفالباحثفيىذهالدراس

الفكراإلسالميأكالغربي،أكالحقكؽالتػيكردتفػيالمكاثيػؽالدكليػةفػيإطػارالمجػاؿالجنػائي،

سػكاءفػػيمجػػاؿالتجػػريـكالعقػػابأكفػيمجػػاؿمبػػدأالشخصػػية،ثػػـتطػرؽلحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاة

لكمعاممتػومعاممػةكريمػةعنػدالقػبضكعػدـتعريضػوألمنػكعمػفكحقوفيسالمةنفسومػفاألذ

أنػكاعالتعػػذيب،ثػـتطػػرؽفػػيالنيايػةألثػػرالمكاثيػػؽالدكليػةلحقػػكؽاإلنسػػافعمػىالقػػكانيفالكطنيػػة،

كفيمايختصباختالؼىذهالدراسةعفالدراسةالتيأحاكؿالتكصؿإلييافيتمثؿبككفىذهالرسالة

ؽاإلنسػػػافبشػػػكؿعػػػاـفػػػيالػػػدعكلالجنائيػػػة،كبػػػالرغـمػػػفإشػػػارتيالمسػػػألةحقػػػكبمكضػػػكعإىتمػػػت

مػارسػالتيفقػدتحػدثتعػفمناىضػةأمناىضةالتعذيب،إالأنيػاأشػارتليػابشػكؿسػريعكمػكجز،

جريمةالتعذيببشكؿخاصكبشيءمػفالتفصػيؿ،مػعاإلشػارةلمكقػؼالتشػريعاتالداخميػةلػبعض

العمميةالخاصةبياحسبماكردفيالتقاريرالدكليةالمختمفة.الدكؿمنياكبعضاإلنتياكات

"ضــمانات مكافحــة جريمــة التعــذيب فــي (،دراسػػةمقارنػػة،بعنػػكاف:3107العسػػمي،أحمػػدسػػعيد .1

:القانون الفمسطيني"

 كمػػاكصػكرىاالمختمفػػةكأركانيػا،التعػذيبجريمػػةكقػدتنػاكؿالباحػػثفػيىػذهالدراسػػةمفيػـك

حقػكؽاإلنسػافالمختمفػةكالكيفيػةالتػيإتبعيػاالمشػرعتحدثعفحظرالتعذيبفياتفاقيػاتأنوقد

ثػػـفػػيالنيايػػةتكجػػوالباحػػثلمبحػػثعػػفالسػػبؿالتػػييمكػػفمػػػفالفمسػػطينيفػػيسػػبيؿمكافحتيػػا،
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كتختمػػؼدراسػػػتيعػػفىػػػذهقضػػائيةكتنفيذيػػػة،خالليػػامقاكمػػةالتعػػػذيببمػػاتتضػػػمنومػػفضػػػمانات

لـتتناكؿمكقؼالمشرعالفمسطينيإنماإقتصرتعمػىاإلشػارةلمكقػؼالقػانكفالػدكليياالدراسةبأن

لحقكؽاإلنسافكالتشريعاتالداخميةلبعضالدكؿ،باإلضافةإلىمحاكلةالتعرؼلممكقؼالتشريعي

ذكػرانلػبعضاالنتياكػاتالتػي كالقضائيلمردفبشكؿخاصمػفىػذهالمسػألة،كمػاأنيػاقػدتناكلػت

القضاءالدكليفيمقاكمةىذهالجريمة.ءالكطنيكالقضا،كدكرترتكبفيمايخصىذهالجريمة

 عاشرًا: منيجية الدراسة:

 المناىج المستخدمة في الدراسة: أ(

الػذمييػتـبدراسػةالظػكاىرككصػفيا،المحتػكلكتحميػؿستعتمدىذهالدراسػةالمػنيجالكصػفي

،كتكضحخصائصو،دراسةمبادئالقانكفالدكليلحقكؽاإلنسافمفخالؿ،كصفانمكضكعياندقيقان

كتحميؿنصكصاالتفاقياتكالبركتكككالتالدكليةالتيقررتمناىضةالتعذيب.

أدوات الدراسة: ب(

تتككفأدكاتىذهالدراسةمفالنصكصالقانكنيةكاألنظمةكالتشريعاتالتػيتتعمػؽبمكضػكع

اقياتكالكثائؽالدكلية.كبصكرةخاصةفياالتف،الدراسة
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 الفصل الثاني

 حق اإلنسان في الحياة كأصل من أصول حقوق اإلنسان

يعتبرمصطمححقكؽاإلنسافمفالمصػطمحاتالتػيانتشػرتفػياآلكنػةاألخيػرةفػيعالمنػا

حيػثإفىػذهالحقػكؽ،سكاءعمػىالصػعيدالػدكليأكالػداخميلمػدكؿ،كالقتاىتمامانكاسعان،العربي

كلـيبؽاالىتماـبيامقتصرانعمػىميػدافمعػيفأكمقتصػرانعمػىفئػة،أصبحتاليكـقضيةعالمية

بؿأصبحالمجتمع،كماكلـتعدالحدكدالجغرافيةأكالخالفاتاأليدكلكجيةتشكؿأمحاجزو،معينة

الدكليبأكممويعمؿبشكؿمستمرحتىيحافظعمىىذهالحقكؽ.

كحقػوفػيالحيػاةبشػكؿخػاصتعػدمػفأىػـ،رديةلإلنسافبشكؿعػاـكالشؾبأفالحقكؽالف

حيثأنيػا،حقكقوالتيتجبحمايتياكتكفيرالضماناتالالزمةالتيتحكؿدكفإىدارىاألمسبب

حساسػوبكيانػوكالزمةلممكازنةكشحذىمتػو باإلضػافةإلػىأنيػاحقػكؽهيقرىػاالعقػؿالسػميـدكفأف،ا 

،باعتبػػارأفاألشػػخاصيسػػتمدكفىػػذهالحقػػكؽمػػفطبيعػػتيـاإلنسػػانية،رعيفيحتػػاجإلػػىإرادةالمشػػ

كاليمكػفكػذلؾ،إنمػاتقتصػرميمػتيـفقػطعمػىاالعتػراؼبيػا،كالتمنحيـإياىاالدكلةأكالمجتمع

إلغائياأكالتنازؿعنياألمظرؼأكضركرة.

يمكػفاعتبػاره،كةكأبرزىػاكيعتبرحؽاإلنساففيالحياةىػكأكؿالحقػكؽالشخصػيةاإلنسػاني

كيمكػػف،حقكقػػوكحرياتػػواإلنسػػانيةالتػػياليمكنػػوأفيسػػتغنيعنيػػامطمقػػانلمػػفالمرتكػػزاتاألساسػػية

القكؿبأفتيديدىذاالحؽيعدتيديدانلجميعالحقػكؽاألخػرلسػكاءأكانػتحقكقػانفرديػةمثػؿالحريػة

نيؿالرعايةالصحيةاالجتماعية.كاألمفأـحقكقانجماعيةمثؿالحؽفيتككيفاألسرةك

نجػػدأنيػػاقػدأكلػػتىػذاالحػػؽعنايػةنفائقػػةاليمكػػفأف،فػإذاعػػدناألحكػاـشػػريعتنااإلسػالمية

كتضمنتأحكامانكثيرةنتكجبفيياعمىاإلنسػافاحتػراـحياتػوكحيػاة،نجدىافيأمتشريعكضعي
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كقػدجعمػتىػذاالحػؽحقػانمشػتركانيتمتػعبػو،كعدـالتعرضليابأمقتػؿأكإيػذاء،غيرهمفالناس

.(1 كافةاألشخاصدكفأمتمييزبيفالمسمميفكغيرىـ

كماأننانجدىذاالحرصعمىكفالةحؽاإلنساففيالحياةفيالمكاثيػؽكاالتفاقيػاتالدكليػة

العيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيةكالسياسية.مثؿ،المختمفة

نكػػادالنجػػدأمعصػػرأكزمػػفيخمػػكمػػفاالنتياكػػاتلحػػؽ،سػػبؽذكػػرهإالأننػػاكبػػالرغـممػػا

سػكاءأكانػتىػذهاالنتياكػاتناتجػةعػفحػركبمػابػيفالقبائػؿأكالشػعكبأك،اإلنساففػيالحيػاة

،أكحتػىعػفتسػمطالحػاكـالظػالـ،أكناتجةعفالصراعاتالفرديةكالعنيفػةمػابػيفالنػاس،الدكؿ

التكنكلكجيكتطكراألسمحةأصبحتتستخدـبشكؿكاضحفيقتؿاإلنسافكحتىأفالتقدـالعممي

مستقبمو.تحطيـأكتعذيبوأك

كبػػالرغـمػػفكافػػةالجيػػكدالدكليػػةكالداخميػػةالتػػيكانػػتكالزالػػتتبػػذؿفػػيسػػبيؿحمايػػةىػػذا

إال،عفطريؽنشرمفيكموكتداكلوبصفةمسػتمرةشخاص،الحؽكزيادةالكعيبولدلمختمؼاأل

بػؿإننػا،أفعصرناالحػالياليختمػؼعػفالعصػكرالسػابقةفػيالممارسػاتالكحشػيةضػداإلنسػاف

الطغيػػافكالطمػػعككمػػاقػػدأصػػبحالظمػػـ،نجػػدأفكحشػػيةاإلنسػػاففػػيىػػذهالممارسػػاتقػػدازدادت

،ـيسيطربشكؿكامؿعمىبعضالعقكؿكالنفكسالبشريةكالسيماتمؾالتيتمتمؾالسمطةفيالعال

.(2 كاليتحرؾلديياأمضميرإنساني

كقدكانتالمجتمعػاتالدكليػةكمػازالػتتشػيدباإلضػافةإلػىاالعتػداءاتالتػيتػتـعمػىحػؽ

صكرانمػفالجػرائـالتػيمػكرسفييػاالعػدكافعمػىىػذاالحػؽبشػكؿ،اإلنساففيحياتوبشكؿفردم

                                                           

،حقػكؽاإلنسػافبػيفالتشػريعكالتطبيػؽ،منشػكراتالحمبػيالحقكقيػة،(3119 الدكتكرالخطيب،محمدالسعدم(1 
 .01-03بيركت،الطبعةاألكلى،ص-لبناف

،حقػػكؽاإلنسػػافبػػيفالػػنظـالقانكنيػػةكالكضػػعيةكالشػػريعةاإلسػػالمية،(3116 دكتػػكرفػػكدة،السػػيدعبػػدالحميػػد(2 
 .7-6اإلسكندرية،د.ف،ص–دارالفكرالجامعي،االزارطية
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اإلرىػػػػابكاإلبػػػادةالجماعيػػػػةأمبمػػػػايمػػػسأكثػػػػرمػػػػفشػػػخصفػػػػيآفكاحػػػدمثػػػػؿجػػػػرائـ،جمػػػاعي

إال،معأفىذهالجرائـقدكانتفيالغالبترتكبفيالحركبكالنزاعػاتبشػكؿخػاص،القرصنةك

.(1 أفالمجتمعالدكليقدشيدصكرانمنيافيأكقاتالسمـكذلؾ

نجدأفأىميةحؽاإلنساففيالحياةالذميعػدأبسػطحقكقػوكأكثرىػا،كفيضكءماتـبيانو

بػؿإف،كيعدنقطةأساسالنطالؽغيرهمفالحقكؽلػـتسػتطعأفتمنػعتعرضػولمعػدكاف،حساسيةن

سكاءفيالممارساتالتيتتـمفالػدكؿ،ىذاالحؽمازاؿيتعرضلالعتداءفيالعديدمفاألحياف

أكحتػػىعنػػدمايكػػكفاالعتػػداءمػػفشػػخصعمػػىآخػػرسػػكاءبالقتػػؿأكالضػػربأك،تجػػاهشػػعكبيا

ىػػذاالحػػؽكالتعمػػؽفػػيدراسػػتومػػفالنػػكاحيالتاريخيػػة،يػػذاءاإل لػػذلؾكػػافالبػػدمػػفالتطػػرؽلمفيػػـك

الفمسفيةكالقانكنيةفيىذاالفصؿمفالرسالة.ك
  

                                                           

-عمػػافداركائػػؿلمنشػػركالتكزيػػع،نسػػافكحرياتػػو دراسػػةمقارنػػة(،،حقػػكؽاإل(3104 البطػػكش،أيمػػفمحمػػد(1 
 .03،ص0األردف،ط
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 المبحث األول

 حق اإلنسان في الحياة

كلمػاكػافحقػوفػي،لماكانتحقكؽاإلنسافىيالمغةالمشتركةالتػيينبغػيلإلنسػافتمثميػا

فإنػػوالجػػدؿبػػأفبنػػاءثقافػػةعالميػػةليػػذا،أكالىػػابالرعايػػةكىػػكالمبنػػةاألساسػػيةليػػذهالحقػػكؽالحيػػاة

،كتمكيفالناسمفاإلحاطةبوكمعرفةكافةجكانبومفخالؿنشرهعمىمختمؼالمستكيات،الحؽ

تعدمفأىـكاجباتمجتمعنافيعالمناالمعاصر.

 المطمب األول

 حي لحق اإلنسان في الحياة:المفيوم المغوي واالصطال

،تعدفكرةحؽاإلنساففيالحياةمػفاألفكػارالتػيتػرتبطبشػكؿمباشػربكجػكداإلنسػافذاتػو

تعػػالىليعمػػرىػػذهاألرضكيحقػػؽمعنػػىالخالفػػةفييػػامػػفخػػالؿمعيشػػتوكالػػذمخمقػػواهللسػػبحانو

دارةشػؤكنيا بعيػدظيػرتخاللػوالعديػدمػفكبػذلؾفػإفىػذهالفكػرةتمتػدجػذكرىاإلػىتػاري ،عميياكا 

ىػػػذاالحػػػؽكأبعػػػاده،األفكػػػاركاآلراء ،كقػػػدتعػػػددتكتنكعػػػتالتعريفػػػاتالتػػػيحاكلػػػتاإللمػػػاـبمفيػػػـك

كسأحاكؿفيىذاالمطمبالتطرؽألكثرىاشيكعان.

 األول الفرع

 المفيوم المغوي لحق اإلنسان في الحياة

كقػدجػاءمصػطمحالحػؽبيػذاالمعنػىكػذلؾ،(1 يمكفأفيعرؼالحؽعمىأنو"ضدالباطػؿ"

كمانجدأف،(2 چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  چ تعالى:فيالقرآفالكريـبقكلو

                                                           

 .5جميكريةمصرالعربية،ط–،مكتبةالشركؽالدكلية،مجمعالمغةالعربية(3100 المعجـالكسيط(1 

 .(43 سكرةالبقرة،اآلية(2 
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باإلضػافةإلػػىاستعراضػػوالسػػتعماالت،ىػذاالمعنػػىأيضػػانىػكالمعنػػىالػػذمذىػػبإليػوابػػفمنظػػكر

جديدةتدكرحكؿمعانيالثبكتكالكجكبكالصدؽكاليقيف.

كىػكذاتالمعنػىالػذمنجػدهفػي،(1 تعريفوعمىأنوالثابتالػذماليمكػفإنكػارهكماكيمكف

.(2 چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ اآليةالكريمة:

أمامصطمحاإلنساففقدجاءتعريفولغةعمىأنو"المخمكؽالحرالمفكرالقػادرعمػىالكػالـ

،كبػالتمعففػػيىػػذاالتعريػؼنجػػدأنػوقػػدشػمؿالػػذكركاألنثػػى(3 المفصػؿكاإلسػػباطكاالسػتدالؿالعقمػػي"

مفبنيآدـ،كماكيمكفإطالقوعمىالمفػردكالجمػع،كأمػاآيػاتقرآننػاالكػريـالتػيكردفييػامصػطمح

ڀ  ڀ    ڀچ اإلنساففيذاتالمعنىسالؼالذكر،فقدجاءتكثيػرة،منيػاقكلػوسػبحانوكتعػالى:

.(5 چ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ےچ مكضعآخر:كقكلوفي،(4 چٺ  ٺ  ٺ  

كعرؼمصطمحالحياةبعدةتعريفاتمنياأنو"نقيضالمكتأكاستمراربقاءالكائناتالحيػة

فعنػػدمانقػػكؿبػػأففالنػػانمػػازاؿعمػػىقيػػد،المػػكت"كأك"المرحمػػةمػػابػػيفالػػكالدة،(6 بركحيػػاكنمكىػػا"

المكتأمأنػوقػدكصػؿلممرحمػةالتػيكلػدفييػاكيعنيأنومازاؿحيانمابيفالحياةالحياةفإفذلؾ

لكفلـيصؿإلىمرحمةالمكتبعد.

                                                           

،أبػػكالفضػػؿ،ابػػفمنظػػكراألنصػػارمالركيفعػػياإلفريقػػي،جمػػاؿالػػديف(1  ،(3101 ابػػفعمػػي،محمػػدبػػفمكػػـر
 .1لبناف،ط-دارصادر،بيركتمعجـلسافالعرب،

 (.61سكرةالقصص،اآلية (2 

 مرجعسابؽ،المعجـالكسيط.(3 

 .(4 اآلية،سكرةالتيف(4 

 .(7 سكرةالسجدة،اآلية(5 

،مكتبػةالكتػػب3111األسػتاذالػدكتكر،عمػر،أحمػدمختػار،معجػـالمغػةالعربيػةالمعاصػرالمجمػداألكؿ،سػنة(6 
 القاىرة.التعميمية،
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فقػػدعبػػػراهلل،عػػػدةمكاضػػعمختمفػػػةككقػػدكردتكممػػةالحيػػػاةفػػيالقػػػرآفالكػػريـبعػػػدةمعػػاني

أمػػاالحيػػاة،لحيػػاةالػػدنياسػػبحانوكتعػػالىعػػفعالمنػػاالمعاصػػرالحػػاليالزائػػؿباسػػتخدامولمصػػطمحا

كنجػػدذلػػؾفػػيقكلػػوجػػؿ،(1 اآلخػػرةفقػػداسػػتخدمياليعبػػرعػػفدارالبقػػاءالتػػيتػػأتيمػػابعػػدالمػػكت

.(2 چ ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀچ كعال:

 الفرع الثاني

 المفيوم االصطالحي لحق اإلنسان في الحياة

 الحق عند فقياء القانون الوضعي:

حيثإفبعضيـقدذىب،لقداختمؼفقياءالقانكفالكضعيفيتعريفيـلمحؽاختالفانكبيران

كذلػؾلكػكففكػرةالحػؽ،إلىإنكارفكرةالحؽأساسانكمنيـنذكرالفقيػواأللمػانيالمعػركؼ ديجػي(

رفػػةتعػػدمػػفاألفكػػارالتجريديػػةالتػػياليمكػػفتحديػػدمعناىػػابشػػكؿدقيػػؽيمكػػفمعػػوكمػػفخاللػػومع

كلػػذلؾفقػػدظيػػرتاتجاىػػاتفػػيتعريػػؼالحػػؽيمكػػفأفنجمميػػافػػيأربعػػة،طبيعػػةالحػػؽكجػػكىره

اتجاىاتعمىالنحكاآلتي:

يعرفػػوكاالتجػػاهاإلرادم الشخصػػي(كىػػكالػػذميجعػػؿالحػػؽشػػيئانيتصػػؿبالشػػخصاالتجــاه األول:

سـحدكدىا".يركعمىأنو"سمطةأكقدرةإراديةيخكلياالقانكفلشخصمفاألشخاص

االتجاهالمكضػكعيكىػكالػذمفػيتعريفػولمحػؽينظػرإلػىماىيتػوفقػطدكفالنظػراالتجاه الثاني:

إلىشخصصاحبوفيعرفوعمىأنو"مصمحةيحميياالقانكف".

                                                           

،أبكالفضػؿ،ابػفمنظػكراألنصػارمالركيفعػياإلفريقػي،جمػاؿالػديف،(1  مرجعسابؽ،ابفعمى،محمدبفمكـر
 معجـلسافالعرب.

 .(86 سكرةالبقرة،اآلية(2 
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فيػك،االتجاهالمختمطكىكالذميحاكؿالجمعمابيفمضمكفالنظريتيفالسابقتيفاالتجاه الثالث:

لكفأصحابىذااالتجاهاختمفكافيتغميبالمصمحةعمى،المصمحةكمابيفاإلرادةبتعريفويجمع

كأمػػامػػفغمػػبمػػنيـاإلرادةعمػػىالمصػػمحةفقػػد،فبعضػػيـاتجػػوإلػػىتغميػػباإلرادة،العكػػسكاإلرادة

أمػامػفغمػب،عرؼالحؽعمىأنو:"سمطةإراديػةتثبػتلشػخصتحقيقػانلمصػمحةيحمييػاالقػانكف"

عمػىاإلرادةفقػدذىػبإلػػىتعريػؼآخػرلمحػؽكعرفػوعمػػىأنػو:"مصػمحةتثبػتلمشػػخصالمصػمحة

لمالومفسمطةإرادية".

كقػػدذىػػبأصػػحابىػػذهاالتجػػاهإلػػىتجنػػبتعريػػؼالحػػؽبالمصػػمحةأكاإلرادةأكاالتجــاه الرابــع:

خصكيحميو".كقدعرفكهعمىأنو:"استئثاربقيمةمعينةيمنحوالقانكفلش،حتىبالجمعبينيما

باعتبار،كنجدأفتعريؼاالتجاهالرابعىكاالتجاهالراجحلدلأغمبفقياءالقانكفالكضعي

حيػثإنػوبػدكفتػكافر،ثـيكجدحمايػةليػذااالسػتئثار،أنويبيفجكىرالحؽالذميتمثؿباالستئثار

كاءأكانػتماديػةالحمايةاليمكفتحقيؽالمصػمحةالمقصػكدةمػفاسػتئثارأمشػخصبػأمقيمػةسػ

.(1 أكمعنكية

كقدقاـفقياءالقانكفالكضعيبتقسيـالحقكؽبصفةعامػةإلػىحقػكؽسياسػيةكىػيالحقػكؽ

التػيتثبػتلمشػػخصباعتبػارهعضػػكانفػيجماعػػةسياسػيةمعينػةتمكنػػومػفاإلسػػياـفػيإدارةشػػؤكف

فردانفيالمجتمعكىيبدكرىاكحقكؽمدنيةكىيالحقكؽالتيتثبتلإلنسافباعتباره،ىذهالجماعة

:تنقسـإلى

الحقػػػكؽالعامػػػةكىػػػيالتػػػيتثبػػػتلإلنسػػػافبمجػػػردآدميتػػػوكيطمػػػؽعمييػػػاالحقػػػكؽالطبيعيػػػةأكأواًل:

الحقكؽالمصيقةباإلنسافألنياترميإلىحمايةالذاتاآلدميةالتػيبػدكنيااليمكػفلإلنسػاف

                                                           

،حػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةككسػػائؿحمايتػػوفػػيالقػػانكفكالشػػريعة،دار(3103 الجبػػكرم،ىاشػػـفػػارسعبػػدكف(1 
 .36،ص0األردف،ط-ةحامدلمنشركالتكزيع،عمافكمكتب
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عمىحياتػو كىػيتضػـعػددانمػفالحقػكؽمنيػامػايرمػي،حريتػوكنشػاطوكأفيشعربأنوآمفه

كمنيػامػايرمػيإلػىحمايػةكيانػوالمعنػكم،إلىحمايةكيافاإلنسافالمػادمكحقػوفػيالحيػاة

كحقوفيسالمةشرفومفاألذل.

الحقػكؽالخاصػةكىػيتمػؾالحقػكؽالتػيالتثبػتإاللمػفيتػكافرفيػوحسػبمقتضػىالقػانكفثانيًا:

لكسبياكتقسـ .(1 الحقكؽالماليةكاألسرةإلىحقكؽسببه

فإنػػوحسػػبمػػاكردعػػفالفالسػػفةاليمكػػفأفننظػػرإليػػو،أمػػافيمػػايتعمػػؽبمصػػطمحاإلنسػػاف

إذماىكإالاالنعكاساتاالجتماعيةكمايرل"دكركاليـ"أكالصػياغةالعقديػة،كمكجكدمادمبحت

أكالكجػكداتالذىنيػة،كمايعتقد"ماركس"أكالمحصكؿاالقتصادمكاالجتماعي،كمايؤكد"فركيد"

.(2 أكماإلىذلؾمفتصكراتمادية،كمانقؿعف"باركمي"

،كماتقضيبوطبيعتو،أمااإلسالـفبتعريفولإلنسافقاؿإنو:"اإلنسافالذمتتحقؽسعادتو

الركحيةالبحتةأكباعتبارأف،الركحمعانككالتكتمؿإالباستكماؿخطىالجسـ،ككماقررهاإلسالـ

فقػػداعتبػػراإلسػػالـبػػأفالركحيػػةالميذبػػة،الماديػػةالبحتػػةالتصػػمحأفتكػػكفكحػػدىاسػػبيالنلمسػػعادة

لممادةالميذبة .(3 اآلخرة"كبتيذيبالركحالميذبةلممادةتكتمؿسعادةاإلنساففيالدنياكىيأساسه

اإلسػػالميلإلنسػػافكػػافيتسػػع لكػػؿمقكماتػػوكإنسػػافكمضػػامينوكيػػرلالباحػػثبػػأفالمفيػػـك

تعػػالىبػػالعمـكباعتبػػارأفاإلنسػػافىػػكالمخمػػكؽالػػذمخصػػواهللسػػبحانو،غيػػرالمعنكيػػةكالمعنكيػػة

                                                           

،مػػػدخؿإلػػػىحقػػػكؽاإلنسػػػاف جمػػػعكتعميػػػؽعمػػػىالنصػػػكصاألكثػػػرأىميػػػة(،(3104–3101 يػػػازجي،أمػػػؿ(1 
 .08-07دمشؽ،ص–منشكراتجامعةدمشؽ،سكريا

-كالتكزيػػع،عمػػاف دراسػػةمقارنػػة(،دارمجػػدالكملمنشػػر،حقػػكؽاإلنسػػاف(3116 أبػػكمػػاعيف،كػػكثرمحمػػكد(2 
 .04،ص0األردف،ط

،النظريػػػػةالعامػػػػةلحقػػػػكؽاإلنسػػػػافبػػػػيفالشػػػػريعةاإلسػػػػالميةكالقػػػػانكفالكضػػػػعي،(3119 طػػػػو،جبػػػػارصػػػػابر(3 
 .51،ص0لبناف،ط-منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت
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كىػذااليتفػؽمػع،جعموجديرانبأفيتمتعبكافةالحقكؽمعمنحػوالحريػةكالكرامػةكالمسػاكاةكالعقؿك

فكمفبعدهمفالمادييف.ماأخذتبوالنظريةالماديةالتيأخذبياداركي

 الفرع الثالث

 القانوني لحق اإلنسان في الحياة المفيوم

حيػػثإنػػوكبإمعػػاف،كعالمػػةمػػفعالمػػاتالتقػػدـ،يمثػؿحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةرمػػزانلمتطػػكر

نجػػدأفنضػػاؿاإلنسػػانيةمػػفأجػػؿإقػػرارىػػذاالحػػؽكقاعػػدةممزمػػةيعػػكدإلػػىحقبػػاتزمنيػػة،النظػػر

كاليمكػػفأفتنسػػبالجيػػكدالمبذكلػػةفػػيسػػبيؿحمايتػػوكحػػؽمػػفحقػػكؽاإلنسػػافإلػػى،بعيػػدةجػػدان

بػؿإفالتحػكؿالػىحمايتػوقانكنػػانكبقكاعػدممزمػةلػـيكػفإالثمػػرة،تػاري معػيفأكإلػىثقافػةمعينػػة

.لجيكداتحدتكاستمرتلحقباتمتتاليةكبالتعاكفمابيفأشخاصمفمختمؼالشعكبكالثقافات

ذاعػػػ دنالمقكاعػػػدالقانكنيػػػةذاتالعالفػػػةبقػػػانكفحقػػػكؽاإلنسػػػافكاالتفاقيػػػاتالخاصػػػةبيػػػذهكا 

يقصػػدبيػػا"السػػمطةأكالقػػدرةالتػػييمنحيػػا،نجػػدأنػػويمكػػفالقػػكؿبػػأفكممػػةالحػػؽقانكنػػان،الحقػػكؽ

كمػػػاأفحقػػػكؽ،القػػػانكفلشػػػخصمػػػفاألشػػػخاصتحقيقػػػانلمصػػػمحةمشػػػركعةيعتػػػرؼبيػػػاالقػػػانكف"

،عرفػػتبشػػكؿعػػاـعمػػىأنيػػا"مجمكعػػةمػػفالحريػػاتاألساسػػيةالمتأصػػمةعنػػدالبشػػريةاالنسػػافقػػد

أمأف،معضركرةتطبيقياعمىالجميعفيظؿالعػدؿكالمسػاكاة،كييمنعالتصرؼفيياأكانتياكيا

رانمتساكيانمعغيرهمفاألفرادمفحيثالكرامةكالحقكؽ" إالانيػالػـتػنصعمػى،كؿإنسافيكلدحي

عريػػؼمعػػيفلحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةبػػالرغـمػػفاعتبػػارهمػػفالحقػػكؽالتػػيتجػػبحمايتيػػابػػنصت

القكاعػػػػدلضػػػػمافعػػػػدـتعرضػػػػياألمنػػػػكعمػػػػفأنػػػػكاعككضػػػػعمػػػػايكفػػػػيمػػػػفالنصػػػػكصكالقػػػػانكف

األطرالرئيسػيةليػذاالحػؽتاركػانكضػعكحيثإفالمشرعقديككفاىتـبكضعاألسس،االنتياكات

لمفقوحالوحاؿالكثيرمفتعريفاتالمصطمحاتالقانكنيةاألخرل.تعريؼمحددلو
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البػػػدأالننسػػػىنػػػصالمػػػادة،لكػػػففػػػيإطػػػارالحػػػديثعػػػفتعريػػػؼحػػػؽاالنسػػػاففػػػيالحيػػػاة

باعتبارأفىذهالمادةبالرغـمفعدـكضعيا،السياسيةكالسادسةمفالعيدالدكليلمحقكؽالمدنية

لحؽإالأنياقدحاكلػتكضػعكصػؼدقيػؽلػوعنػدمااعتبػرتأنػو"حػؽتعريفانشامالنكمحددانليذاا

لكؿإنساف" عمىخالؼغيرىامفاالتفاقياتالدكليةاألخػرلالتػيلػـتتطػرؽليػذهالمسػألة،مالـز

.(1 كلـتيتـبكضعأمكصؼأكتعريؼليذاالحؽبالرغـمفأىميتواالستثنائية

 المطمب الثاني

 دور الشريعة اإلسالمية في حمايتواإلنسان في الحياة و  النشأة القانونية لحق

،تعتبرانتياكاتحؽاإلنساففػيالحيػاةمػفاالنتياكػاتالتػيكانػتقػدبػدأتمنػذزمػفبعيػد

تاريخيػةبعيػدةجػدانقػدتصػؿإلػى كلذلؾفإفتأسيسالحمايةالقانكنيةلوقدكصػؿكػذلؾإلػىجػذكرو

باإلضػافة،فػيىػذاالبحػثالتطػرؽلمنشػأةالقانكنيػةليػذاالحػؽكسػأحاكؿ،آالؼالسنيفقبػؿالمػيالد

 صيانتو.كالحفاظعميوكإلىالدكرالذمأدتوالشريعةاإلسالميةلحمايةىذاالحؽ

 الفرع األول

 القانونية لحق اإلنسان في الحياةالنشأة 

الضػػعيؼكتعػػرضتجبػػراألسػػيادعمػػىغيػػرىـكاالسػػتبدادكإفنضػػاالتاإلنسػػافضػػدالظمػػـ

إالأنيػػالمسػػؼلػػـتسػػتطعأفتكتسػػبأىميػػة،انتيػػاؾحقكقػػوقػػدامتػػدتإلػػىآالؼالسػػنيفكلمقيػػر

الكثيقػػةالتػػي،كىػػيأممنػػذإصػػداركثيقػػةالعيػػداألعظػػـ،قانكنيػػةدكليػػةإالمنػػذالقػػرفالثالػػثعشػػر

عتػػراؼكعػػدتبحػػؽبدايػػةاال،0305فرضػػتمػػفقبػػؿأمػػراءاإلقطػػاعفػػيإنكمتػػراعمػػىممكيػػـعػػاـ

                                                           

كاالنضػػماـبمكجػػبقػػرارالعيػػدالػػدكليالخػػاصبػػالحقكؽالمدنيػػةكالسياسػػية،اعتمػػدكعػػرضلمتكقيػػعكالتصػػديؽ(1 
31،تاري بدءالنفػاذ:0966كانكف/ديسمبر06(المؤرخفي30-ألؼ د3311الجمعيةالعامةلممـالمتحدة

 .49/كفقانألحكاـالمادة0976آذار/مارس
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قدظيراىتماـىذهالكثيقةبحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةعنػدما،كمنياحقوفيالحياةكبحقكؽاإلنساف

"اليقػبضعمػىرجػؿحػركاليسػجفأكيحتجػزأكيعامػؿمعاممػةغيػرقانكنيػةأك:نصتعمىأنػو

لػػةمػػفقبػػؿكالتكقػػععميػػوعقكبػػةإالنتيجػػةمحاكمػػةعاد،ينفػػىأكيسػػاءإليػػوبػػأمكجػػومػػفالكجػػكه

حقػانأكيظمػـ"،أقرانو أكينكػركجػكدهأكيحػـر كػؿىػذه،ككطبقانلقكانيفالبالدككذلؾلػفيبػاعرجػؿه

حقوفيالعيشبحياةكريمػةمػععػدـتعرضػوألمانتيػاؾقػدكماىيإالضماناتلحقوفيالحياة

سالمةجسدهلمخطر.كيعرضحياتو

لتؤكػػد0638(سػػنةRetition Rightsؽ كبعػػدذلػػؾبأربعػػةقػػركفجػػاءتعريضػػةالحقػػك

كماكتبعيابعدنصؼقرفتقريبان"قانكفأكنظػاـ،عمىذاتالحقكؽالتيجاءتفيالعيداألعظـ

االعتقاؿدكفسببأكمسػكغ0979(عاـHabeas corpusاإلحضارأماـالمحاكـ  كالذمحـر

القػػانكفىػػكالسػػببحتػػىنػػتمكفمػػفنػػزعقػػدكػػافىػػذاككمػػا،قػػانكنيكأكجػػببيػػافسػػبباالعتقػػاؿ

ممػايحقػؽضػمانةمػفأىػـضػماناتحقػػكؽ،السػمطةالقضػائيةمػفيػدالسػمطةاإلداريػةأكالبػػكليس

سػالمتوكيمعػبدكرانبػارزانفػيحمايػةحقػوفػيحياتػو،كاإلنسافكىيمبػدأالفصػؿمػابػيفالسػمطات

تقععميوبسػببعػدـكجػكدأمضػكابطأكالجسديةكعدـتعرضولمعديدمفاالنتياكاتالتيكانت

رقابة.

إعالفاالستقالؿالذمحررهتكمسجفرسكففيأعقابحرباالسػتقالؿ0776كصدرعاـ

اليامةالتػيتضػمنياىػذااإلعػالفكانػتأفجميػعكمفاألفكارالتحريرية،ك0775التيقامتعاـ

حقكقػػاناليمكػػفبػػأمحػػاؿمػػفاألحػػكاؿيمػػنحيـخػػالقيـ،البشػػرحػػيفيكلػػدكففػػإنيـيكلػػدكفأحػػراران

،التنػػػازؿعنيػػػاكىػػػيذاتفكػػػرةالحقػػػكؽالطبيعيػػػةالتػػػييػػػأتيفػػػيمقػػػدمتياحػػػؽاإلنسػػػاففػػػيالحيػػػاة



21 

 

باإلضػػػػافةإلػػػػىفكػػػػرةتشػػػػكيؿالشػػػػعبلحككمػػػػةيمكػػػػفمػػػػفخالليػػػػاضػػػػمافالحصػػػػكؿعمػػػػىحقكقػػػػو

.(1 األساسية

ففػيالحيػاةمػفحقكقػوالطبيعيػةالتػيحػؽاإلنسػا،كقداعتبرتالمكاثيػؽكالمعاىػداتالدكليػة

ننػانجػد،دكفالحاجةإلىأمصفةأخرلكيتمتعبيابمجردككنوإنسانانػكيجبأفيحصؿعمييا كا 

اإلعالنػػػاتالخاصػػػةبحقػػػكؽاإلنسػػػافكالػػػنصعميػػػوقػػػدجػػػاءفػػػيأغمػػػبالمكاثيػػػؽكأفاالىتمػػػاـبػػػو

جػدأنيػالػـتخػؿمػفاإلشػارةبشػكؿكاضػححيػثإننػان،الصادرةعفالجمعيػةالعامػةلممػـالمتحػدة

صريحليذاالحؽ.ك

فػيديباجتػوعمػىأفاليػدؼالرئيسػي0948فقدنصاإلعالفالعالميلحقكؽاإلنسػافلعػاـ

قػػدجػػاءتالمػػادةالثالثػػةمنػػو،كاحتػػراـالكرامػػةالمتأصػػمةبػػوكمػػفإصػػدارهىػػكاحتػػراـحقػػكؽاإلنسػػاف

كماقدجاءالتأكيدعمىالحماية،حياتوكسالمةشخصولتنصبشكؿمباشرعمىحؽاإلنساففي

السياسػيةالػذمنػصفػيالفقػرةكالقانكنيةليذاالحؽكذلؾفيالعيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنية

الثانيػةمػفالمػادةالسادسػةمنػوعمػىأفحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةىػكحػؽإمػالزـهلكػؿإنسػافكيجػب

أمشػػخصمػػفىػػذاالقػػانكفبشػػكؿتعسػػفيعمػػىالقػػانكفأفيحميػػوبحيػػثال ثػػـ،يجػػكزأفيحػػـر

الخامسػةكالسادسػةبعػضاألبعػادالقانكنيػةلحمايػةىػذاالحػؽسػكؼكأضاؼالفقراتالثالثةكالرابعػة

.(2 نتطرؽليابشكؿمفالتفصيؿفيالمبحثالالحؽ

                                                           

ية،دار،حقػكؽاإلنسػافكحرياتػواألساسػيةفػيالقػانكفالػدكليكالشػريعةاإلسػالم(0999 الراكم،جابرإبػراىيـ(1 
 .209،ص0عماف،ط–كائؿلمطباعةكالنشر،األردف

–،داردجمػػةناشػػػركفكمكزعػػػكف،عمػػػافرىػػػاالدكليػػػة،حقػػكؽاإلنسػػػافكمعايي(3101 مصػػطفىكمػػػاؿسػػػعدم(2 
 .41،ص0األردف،ط
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عنػدمانصػتعمػىفقػدأكػدتعمػىىػذاالحػؽ،أمااالتفاقيةاألكركبيةلحمايةحقكؽاإلنسػاف

كاالتفاقيػػةاألمريكيػػةكػػذلؾقػػدتطرقػػتليػػذاالحػػؽ،أف"يحمػػيالقػػانكفحػػؽكػػؿإنسػػاففػػيالحيػػاة"

.(1 نصتعمىأف"لكؿإنسافالحؽفيأفتككفحياتومحترمة"كلحمايتوك

كتنػػاكؿالميثػػاؽاإلفريقػػيلحقػػكؽاإلنسػػافكالشػػعكبالحػػؽفػػيالحيػػاةتنػػاكالنضػػمنيانفػػيالمػػادة

سػػالمةكابعػػةمنػػوكالتػػينصػػتعمػػىعػػدـجػػكازانتيػػاؾحرمػػةاإلنسػػافكحقػػوفػػياحتػػراـحياتػػوالر

كالميثػاؽالعربػي،باإلضافةإلىعػدـجػكازحرمانػومػفىػذاالحػؽتعسػفان،المعنكيةكشخصوالبدنية

:الذمتناكؿىذاالحؽفيالمادةالخامسةمنوعمىالنحكاآلتي

"0.  لكؿشخص.الحؽفيالحياةحؽمالـز

كاليجكزحرمافأحدمفحياتوتعسفا."،القانكفىذاالحؽييحم.3

كمػاأحاطتػوبػو،كمماسبؽتتضحلناالمكانةالمميزةالتيحظيبياحؽاإلنساففيالحيػاة

فقدنصتأغمبياعميوبدرجةكبيرةمفالصراحةكالكضػكح،االتفاقياتالدكليةكاإلقميميةمفاىتماـ

لجميعاألشخاصدكفأمتمييػزفػيذلػؾسكاءمفحي أكمػفحيػث،ثاالعتراؼبوكحؽوطبيعيو

.(2 عدـجكازالتعرضلوأكحرمافأمشخصمنوبشكؿتعسفيكضركرةحمايتو

فإننانجدأفدساتيرالعديدمفالدكؿقدأكػدتعمػى،كفيمايخصالتشريعاتالداخميةلمدكؿ

إالأننػػيسػػكؼأتنػػاكؿىػػذهالنصػػكصبمػػا،نصكصػػانخاصػػةبػػوكاىتمػػتبػػوكأفػػردتلػػو،ىػػذاالحػػؽ

تتطمبومفاالىتماـفيكقتالحؽمفالرسالة.



                                                           

ةالكطنيػة،،مػدخؿإلػىحقػكؽاإلنسػاف،فػيالكثػائؽالدكليػةكاإلقميميػةكاألردنيػة،المكتبػ(0999 عساؼ،نظاـ(1 
 .30،ص0عماف،ط-األردف

الميثػػاؽاألفريقػػيلحقػػكؽاإلنسػػافكالشػػعكب،تمػػتإجازتػػومػػفقبػػؿمجمػػسالرؤسػػاءاألفارقػػةبدكرتػػوالعاديػػةرقػػـ(2 
 .0980فينيركبي كينيا(يكنيك08
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الثاني الفرع  

دور الشريعة اإلسالمية في حماية حق اإلنسان في الحياة

بػؿ،الخطػكرةكحؽاإلنساففيالحياةىػكلػيستعبيػرانمجػردانمػفاألدلػةالتػيتكسػبواألىميػة

تعػػػالىككقػػػداكتسػػػبىػػػذهاألىميػػػةابتػػػداءنمػػػفخمػػػؽاهللسػػػبحانو،أىميػػػةككمػػػيذكداللػػػةىػػػكتعبيػػػر

عمػارهكبنػاءهكحركتػوكنشػاطوكحيػثإففاعميػةاإلنسػاف،لإلنسافالذماعتبرهخميفتػوفػياألرض ا 

،جيػدكلمرضاليككفإالبكجكدهعنصرانفاعالنحيانفيىذهالحياةيباشرىابكؿماأكتيمفعمػـ

كمػػفىنػػاقػػدبػػدءاىتمػػاـالشػػريعةاإلسػػالميةبحػػؽ،أمػػاإذامػػاانتيػػتحياتػػوفينتيػػيمعيػػاكػػؿشػػيء

أكالىابالرعاية.كاعتبارهمفأىـحقكقوكاإلنساففيالحياة

الػػػػرؽكفمػػػػفالجػػػػديربالػػػػذكرأفاإلسػػػػالـقػػػػدجػػػػاءليشػػػػيدكاقعػػػػاناجتماعيػػػػانيسػػػػكدفيػػػػوالظمػػػػـ

كبيرانأك،الجماعاتكاليميزفيومابيفرجؿأكامرأةكلحقكؽلمفرادكاقعانتستباحفيوا،االستبدادك

بػػػؿتمػػػتيففيػػػو،فػػػاليمقػػػىبػػػواألطفػػػاؿمػػػايحتاجكنػػػومػػػفاىتمػػػاـكالتصػػػافكرامػػػةالنسػػػاء،صػػغيران

فتعامػػؿمػػعىػػذاالكاقػػعمانحػػان،تعػػذبفيػػواألجسػػادكيقتػػؿفيػػواألفػػراددكفأمكجػػوحػػؽكالكرامػػات

فصاغيابشكؿشمكليضمفلكؿفردحقكقومنػذأفيكػكفجنينػان،لياكحاثانعمييامنظمانكلمحقكؽ

تطػػرؽلحقػػكؽالجماعػػاتكاألقميػػاتعمػػىالنحػػكالػػذميمكػػفمعػػوككمػػا،فػػيبطػػفأمػػوكحتػػىمماتػػو

صيانتيا.كحفظيا

كيمكفاعتبارالشريعةاإلسالميةالتيظيرتقبؿأربعةعشرقرنانمصدرانمفأىـالمصادر

لحمايتيػاكعمؽكالتيشرعتحقكؽاإلنساففيشمكؿ بػؿ،أحاطتيابمختمؼالضماناتالتػيتمػـز

كيمكننػػػاالقػػػكؿبأنػػػومػػػامػػػفمػػػادةمػػػفمػػػكاداإلعػػػالفالعػػػالميلحقػػػكؽاإلنسػػػافكالػػػذميعػػػدمػػػفأىػػػـ
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إالكليػا،حمايتياكممحكظانفيمجاؿتقريرحقكؽاإلنسافكاالتفاقياتالدكليةالتيلعبتدكرانبارزان

ليافيالقرآفالكريـ .(1 السنةالنبكيةالشريفةكنصمناظره

ككانتلوآثارهالكاضحة،كقداعتبرحؽاإلنساففيالحياةمفالحقكؽالمقدسةفياإلسالـ

تعػػالىالحيػػاةحقػػانلكػػؿفػػرد كميمػػاكفقػػدجعػػؿسػػبحانو،فػػيمبػػادئالشػػريعةاإلسػػالميةكمقاصػػدىا

مصػػػػاعبياأمامػػػػوفإنػػػػواليجػػػػكزلػػػػوأفينيييػػػػابإرادتػػػػوالذاتيػػػػةعػػػػفطريػػػػؽككانػػػػتمشػػػػاكؿالحيػػػػاة

كمااليجكزألمشخصآخرأفيحرمومنيا.،االنتحار

كبػػالعكدةلمبػػادئالشػػريعةاإلسػػالميةسػػكاءمػػفخػػالؿنصػػكصالقػػرآفالكػػريـأكسػػنةالنبػػي

حتىبمغت،نساففيالحياةنجدالعديدمفاألدلةعمىحمايةحؽاإل،السالـكعميوأفضؿالصالة

ففػيالحػديث،حدإاالىتماـبحياةالحيكافكالرحمةبودكفأفتقصرىػذاالحػؽعمػىاإلنسػافكحػده

لـم تـدعيا تأكـل مـن و  دخمـت امـرأة النـار فـي ىـرة فمـم تطعميـا: النبكمالشػريؼقػاؿرسػكؿاهلل

ىػػكالحػػؽالػػذملقػػيالجػػزء،كمػػعذلػػؾبقػػيحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاة(،خشــاش األرض حتــى ماتــت

إذإفعمػؿ،الكبيركالمكسػعكالشػامؿمػفالحػرصالػذمالنكػادنجػدهفػيأمتشػريعكضػعيآخػر

كال،اإلنسافميماحاكلناأكسعينايبقىقاصراناليرقػىألحكػاـالخػالؽالػذمكسػععممػوكػؿشػيء

.(2 يمكفأفتفكتوفائتةأكيغفؿعفأمحكـ

                                                           

لحقػكؽاإلنسػاف،القػانكفالػدكليلحقػكؽاإلنساف دراسػاتفػيالقػانكفالػدكلي(0999 عمي،عبدالسالـجعفر(1 
 .98،ص0بيركت،ط–دارالكتابالمبناني،القاىرة–كالشريعةاإلسالمية،دارالكتابالمصرم

،حمايػػةحقػػكؽاإلنسػػافأثنػػاءالنزاعػػاتالمسػػمحةالدكليػػةبػػيفالشػػريعة(3119 بيػػدار،آدـعبػػدالجبػػارعبػػداهلل(2 
 .143،ص0لبناف،ط-اإلسالميةكالقانكف،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت
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ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  چ الكػريـ:لىفػيكتابػوتعػاككفيقكلػوسػبحانو

دليؿكاضحعمىحظرالشريعةاإلسالميةقتؿأمنفسإنسانيةدكفأم(1 چ ی  جئ  حئ  مئ

مبرركدكفكجوحؽ.

تعالىكؿمفتسكؿلػونفسػوفيقتػؿأخيػودكفكجػوحػؽكمػفقتػؿالنػاسككقدجعؿسبحانو

پ  ڀ   ڀ  ڀ     چجميعان،كجعؿلوعقابػانفػيالػدنياكاآلخػرة،فقػدقػاؿسػبحانوكتعػالىفػيقرآنػوالكػريـ:

،(2 چڤڤ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   چ كقػػػػػاؿفػػػػػيمكضػػػػػعآخػػػػػر:

ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ :كقاؿأيضان،(3 چھ  ے  ے  ۓ  ۓ

.(4 چ   ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ

لكػييرتػدع،كيبدككاضحانمفىذهاآلياتالسابقةأنياقدفرضتالقصاصفػيجػرائـالقتػؿ

عقابالدنياقبؿأفيفكػرعالكيخاؼمفكالناسعفقتؿبعضيـبعضانفيتقيكؿإنسافربوجؿ

فيعقاباآلخرة.

حثػتكماكيمكفأفنرلمفأحكاـشريعتناالحنيفة،بأفاإلسالـلـيشػرعشػرعةاالنتقػاـ،فقػد

العديدمفاآلياتالقرآنيػةعمػىالعفػككالتسػامحكاعتبرتػوكفػارةعػفالػذنكب،كمػفذلػؾقكلػوتعػالى:

                                                           

 .(050 اآلية،سكرةاألنعاـ(1 

 .(13 سكرةالمائدة،اآلية(2 

 .(078 يةاآلسكرةالبقرة،(3 

 .(91 سكرةالنساء،اآلية(4 
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﮷ ﮸    چ  ے  چ تعػػػػػالى:كقكلػػػػػو،(1 چ ﮹   ﮺  ﮻ ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴   ﮵ ﮶ 

﮺ ﮻  ﮼     ﮹   ﮸   ﮷   ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    

.(2 چ  ﮽﮾ ﮿  ﯀  ﯁                          

كعدالحؽفيالحياةأحدالضػركراتالخمػسالتػيتجػبالمحافظػةعمييػاحسػبمػاجػاءفػي

كمػاكجعمػواإلسػالـالمقصػداألكؿالػذمتػرد،المػاؿكالنسػؿككالعقؿإلىجانبالديف،دينناالحنيؼ

المحافظػةعمييػاىػك،كباعتبػارأفالحيػاةىػيأثمػفمػايممكػواإلنسػاف،عميوبقيةالمقاصػداألخػرل

.(3 تماسكوكحيكيتوكالذميؤدمإلىحفظكيافالمجتمع

يتعمػػؽبحػػؽالتػػيقػػدقررىػػااإلسػػالـفيمػػااألحكػػاـكبنػػاءعمػػىكػػؿمػػاتقػػدـيمكػػفأفنػػكجز

اإلنساففيالحياةعمىالنحكاآلتي:

يتمتػػعبػعجميػعاألشػخاصدكفأمتفرقػةأكتمييػز0 فقػػد،.اعتبػارحػؽالحيػاةىػكحػؽإمشػترؾه

ىػكفػيرحػـأمػوكحتػىأنػوأعطػيلمجنػيف،األنثػىكالصغيركلمػذكركأعطيىذاالحؽلمكبير

عندتحريـاإلجياض.

..تحريـقتؿالنفسبغيرحؽ3

.اعتبارقتؿالنفسبغيرحؽجريمةبحؽاإلنسانيةكميا.1

باالعتػػػداءعمػػػىالحػػػؽفػػػيالحيػػػاةأال4 ىػػػيعقكبػػػةك.تحديػػػدأشػػػدالعقكبػػػاتعمػػػىكػػػؿمػػػفيقػػػـك

"القصاص".

                                                           

 .(41 سكرةالشكرل،اآلية(1 

 .(45 سكرةالمائدة،اآلية(2 

لحقػػػكؽاإلنسػػػاففػػػيضػػػكءأحكػػػاـالقػػػانكفالػػػدكليالمعمػػػرم،مػػػدىشمحمػػػدأحمػػػدعبػػػداهلل،الحمايػػػةالقانكنيػػػة(3 
 .11،جامعةعدف،الجميكريةاليمنية،ص3114 رسالةماجستير(،سنةكالشريعةاإلسالمية
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فقدحرمتالشريعةاإلسالميةاالنتحارأمقتؿاإلنسافلنفسوكماقدحرمػت،.تحريـاالنتحار5

ذلػؾأنيػا،عميوكذلؾاالعتداءعمىأمعضكمفأعضاءجسموكقدحرمت،عميوقتؿأخيو

لػو إنمػاىػيممكػانهللتعػالى،قداعتبرتمفأصػكؿىػذهالشػريعةأفحيػاةاإلنسػافليسػتممػؾه

متىيشاء.كىكالذميقبضيابإرادتوككحدهىكالذمييبيالإلنساف

عنػػدتعرضػػوألماعتػػداءسػػكاء.أقػػرتالشػػريعةاإلسػػالميةحػػؽاإلنسػػاففػػيالػػدفاععػػفنفسػػو6

أكافاعتداءنعمىنفسوأكمالوأكعرضو.

.فيمػػايتعمػػؽبالنزاعػػاتالمسػػمحةكالحػػركب،فقػػدفرقػػتالشػػريعةاإلسػػالميةفييػػامػػابػػيفالمػػدنييف7

الكريمػة،فقػدجػاءتاآليػة(1 كالعسكرييفكحظرتاالعتداءعمىأممدنيأكالتعرضلوبأمأذل

،(2 چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی وئ  ۇئ  ۇئ چ تقػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:

حظػػػراليجمػػػات،كحظػػػراسػػػتخداـاألسػػمحةالنككيػػػةكباإلضػػافةإلػػػىحظرىػػػالإلبػػادةالجماعيػػػة

حظػػػراسػػػتخداـالكسػػػائؿالتػػػيتػػػؤدمإلػػػىإبقػػػاءتػػػأثيراتفػػػيالبيئػػػةممػػػاقػػػديػػػؤدمكالعشػػػكائية

بالمحصمةإلىإلحاؽالضرربحياةاألفراد.

مفكؿماسبؽأىميةالشريعةاإلسالميةفيتقريرحقكؽاإلنسػافبشػكؿعػاـكيبدككاضحان

كحػػؽاإلنسػػاففػػػيالحيػػاةبشػػكؿخػػػاص،كمػػدلتػػػأثيرالشػػريعةاإلسػػالميةبالقػػػانكفالػػدكليلحقػػػكؽ

اإلنسػػاف،إذنجػػدالعديػػدمػػفالنصػػكصالتػػيكردتفػػيىػػذاالقػػانكفمسػػتمدةباألسػػاسمػػفأحكػػاـ

.الشريعةاإلسالمية

                                                           

،3103الييتػػػي،نعمػػػاف،عطػػػااهلل،حقػػػكؽاإلنسػػػاففػػػيالمكاثيػػػؽالدكليػػػةكالدسػػػتكريةكالشػػػريعةاإلسػػػالمية،سػػػنة(1 
 .37،ص0العربيةالمتحدة،اإلمارات،طاآلفاؽالمشرقةناشركف،اإلمارات

 .(091 سكرةالبقرة،اآلية(2 
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بحرصالشريعةاإلسالميةعمىحؽاإلنساففيالحياةكالدكرالكبيرالذملعبتوىػذهكبسب

عطائيػػاقيمػػةكبيػػرةليػػذاالحػػؽمسػػتمدةمػػفقيمػػة،صػػيانتوكالشػػريعةفػػيسػػبيؿحمايػػةىػػذاالحػػؽ كا 

نجدأفإعالفحقػكؽاإلنسػاففػياإلسػالـقػدنػصعمػىحمايػة،أىميتياعنداهللعزكجؿكالحياة

كتقػػعمسػػؤكلية،ؽكػػذلؾعمػػىىػػذاالنحػػك"الحيػػاةىػػيىبػػةمػػفاهللكلكػػؿإنسػػافالحػػؽفييػػاىػػذاالحػػ

الػػػدكؿالتػػػيتتحمػػػؿمسػػػؤكليةحمايتػػػومػػػفكالمجتمعػػػاتكحمايػػػةىػػػذاالحػػػؽعمػػػىعػػػاتؽاألشػػػخاص

.(1 قانكني"كاالنتياؾأكالعدكافكاليجكزحرمافأمشخصمفحياتوإالبسببشرعي

،مسػؤكليفحمايػةالحػؽفػيالحيػاةلكػؿفػرد،المجتمػعمعػانكبػأفالدكلػةكمفىنايمكػفالقػكؿ

اإلعالنػاتكالمكاثيػؽكيتكجبعمييـااللتزاـبأحكاـالشرائعالسماكيةكباألخصالشريعةاإلسالميةك

مػػفالضػػماناتحتػػىيتمتػػعبػػوكاىتمػػتبػػوكالدكليػػةالتػػيعالجػػتىػػذاالحػػؽ أحاطتػػوبكػػؿمػػايمػػـز

أمتمييز.دكفكجميعالناس

















                                                           

إعالفالقاىرةحكؿحقكؽاإلنساففياإلسالـ،تـإجازتػومػفقبػؿمجمػسكزراءخارجيػةمنظمػةمػؤتمرالعػالـ(1 
 .0991أغسطس5اإلسالمي،القاىرة،
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المبحث الثاني

 ضمانات حق اإلنسان في الحياة في القانون الدولي

فػإذاأرادالمجتمػع،تمتعوبالكرامةأساسانلكافةحقكقػواألخػرلكيعتبرحؽاإلنساففيالحياة

أمػػافكيحقػػؽالغايػػةمػػفكجػػكداإلنسػػانيةعػػفطريػػؽتحقيػػؽالخالفػػةكاإلنسػػانيأفيعػػيشفػػيسػػالـ

فإنػػوالبػػدلمػػدكؿالمختمفػػةمػػفالعمػػؿكالسػػعيألجػػؿضػػمافىػػذاالحػػؽ،بمعناىػػاالصػػحيحكالػػدقيؽ

فاالعتراؼمفقبؿالمجتمعالػدكليبدايػةنثػـالػدكؿالتػي،تمييدانلضمافغيرهمفالحقكؽاألخرلك

المنبثقػػةاألخػػرلحقػػكؽاإلنسػػافبكرامتػػواإلنسػػانيةككيتػػألؼمنيػػابحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةكيتكػػكف

الطمأنينة.كالمساكاةكالسالـكالعدؿكعنيايشكؿركيزةأساسيةلمبادئالحرية

قدنتجعفجيكدالمجتمعالدكليفيالمسائؿذاتالعالقةبحقكؽاإلنسافبشػكؿعػاـكحػؽ

اإلنساففيالحياةبشكؿخاصعبرمراحؿتطكرهالمختمفةالخركجبالعديدمفالضماناتالقانكنية

لػػزاـالػػدكؿ،كعػػالميكتطبيقيػػابشػػكؿعممػػيكتكفػػؿممارسػػةىػػذهالحقػػكؽالتػػي الجماعػػاتكاألفػػرادكا 

فييػػامػػفخػػالؿتضػػميفالمكاثيػػؽالدكليػػةلمعديػػدمػػفالقكاعػػدكالمبػػادئالقانكنيػػةالدكليػػةالحتػػراـىػػذه

،حقػػكؽكمػػااىتمػػتالػػدكؿكػػذلؾمػػفخػػالؿتشػػريعاتياالكطنيػػةبيػػذهال،حمايتيػػاكالحقػػكؽكتعزيزىػػا

مفالضماناتالالزمةلحمايتياكصيانتيا ضمافعدـتعرضياألمنكعمفأنكاعككبكضعمايمـز

االنتياكات.

فػػػيككمػػػاأفمجػػػردالػػػنصعمػػػىحػػػؽاإلنسػػػاففػػػيالحيػػػاةفػػػيالمكاثيػػػؽكاالتفاقيػػػاتالدكليػػػة

نػػويقػػععمػػىبػػؿإ،كػػاؼوكالتشػػريعاتالكطنيػػةاليكفػػيلمقػػكؿبػػأفىػػذاالحػػؽيحظػػىباىتمػػاـكامػػؿ

عػػاتؽالمجتمػػعالػػدكليكضػػعضػػماناتعمميػػةكآليػػاتتكفػػؿتمتػػعاإلنسػػافبيػػذاالحػػؽفعميػػانكعمػػى

قميميػةككطنيػةتقػكـبرصػد،كأرضالكاقع مفىنافإنوكافمفالضركرمالمجكءإلىآلياتدكليةكا 
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نظػػػاـكالتقػػػاريرىػػػذاباتبػػاعأسػػػاليبمختمفػػػةمثػػؿنظػػػاـ،ككمتابعػػةمػػػدلااللتػػػزاـبحمايػػةىػػػذاالحػػػؽ

التبميغات.كالشكاكل

 المطمب األول

 الضمانات الدولية لحق اإلنسان في الحياة

كذلػؾأفالكػكارث،يعتبراالىتماـالدكليبحؽاإلنساففيالحياةمفالمسائؿالحديثةنسػبيان

الػػدكؿانتيػاؾحككمػػاتككالػكيالتالتػػيشػيدىاالعػػالـسػكاءبسػػببالحػركبأكبسػػببتجبػرالحكػػاـ

كخسػػارةالعديػػدمػػفاألركاحبػػالأمأسػػبابأكمبػػرراتقانكنيػػةجعمػػت،كسػػمطاتيالحقػػكؽالشػػعكب

كفػػيإطػػارذلػػؾكػػافحػػؽ،قضػػيةحقػػكؽاإلنسػػاففػػيغايػػةاألىميػػةلػػدلأعضػػاءالجماعػػةالدكليػػة

استثنائية.كاإلنساففيالحياةمفالحقكؽالتيحظيتبأىميةقصكل

 الفرع األول

 ة الدولية لحق اإلنسان في الحياةتشريعيالضمانات ال

يعتبػرحػػؽاإلنسػاففػػيالحيػاةىػػكحقػانطبيعيػػانكمػػابينػاسػػابقانكالتمتػعبػػوىػكالقاعػػدةالعامػػة

،التػػػياليجػػػكزالخػػػركجعنيػػػاإالفػػػيحػػػاالتاسػػػتثنائيةكضػػػيقةجػػػدانتػػػـتحديػػػدىابمكجػػػبالقػػػانكف

ىػػذهالعقكبػػةكالتػػيقػػدتػػـتقييػػدىابالعديػػدمػػفالقيػػكداإلعػػداـفػػياألقطػػارالتػػيلػػـتمػػغفييػػاكعقكبػػة

يمكفإيجازىابمايمي:

،.إفتنفيذىػذهالعقكبػةيجػبأفيكػكفعمػىأكثػرالجػرائـخطػكرةفقػططبقػانلمقػانكفالمعمػكؿبػو0

.(1 كمااليجكزتنفيذىذهالعقكبةإالبعدصدكرحكـنيائيعفمحكمةمختصة

                                                           

اإلنسػػػافكحمايتيػػػاكفقػػػانلمقػػػانكفالػػػدكليكالتشػػػريع،ضػػػماناتحقػػػكؽ(3116 نصػػػرالػػػديف،نبيػػػؿعبػػػدالػػػرحمف(1 
 .11،ص0لبناف،ط-الدكلي،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت
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يجكزمػنحىػذاالعفػك،كالمكتيحؽلوطمبالعفكأكتخفيضالحكـ.كؿشخصمحككـهعميوب3

أكتخفيضالحكـفيكافةاألحكاؿ.

تقػؿأعمػارىـعػف1 .اليجكزألمدكلػةفػرضحكػـالمػكتبالنسػبةلمجػرائـالتػييرتكبيػاأشػخاصه

ثمانيةعشرعامانكمااليجكزتنفيذىذاالحكـعمىأمامرأةحامؿ.

كلةعندإيقاعالحكػـبػالمكتمخالفػةأحكػاـاالتفػاؽالخػاصبالكقايػةمػفجريمػة.اليجكزألمد4

السكؼتتعرضالدكلةلممسؤكليةالمترتبةعمىذلؾ،إبادةالجنسالبشرمكالعقابعمييا كقد،كا 

عدتالمادةالثانيةمفىذهاالتفاقيةأنومفضمفجرائـاإلبادةالجماعية"قتؿأعضاءفػيأم

كإلحػػػاؽأذلجسػػػدمأكركحػػػيخطيػػػربأعضػػػاءمػػػفالجماعػػػةأكإخضػػػاعالجماعػػػةأ،جماعػػػة

أكفػرضتػدابيرتيػدؼإلػىالحػكؿدكف،لظركؼمعيشيةيرادبياتدميرىاالمادمكميػانأكجزئيػان

.(1 أكنقؿاألطفاؿمفالجماعةعنكةإلىأمجماعةأخرل"،إنجاباألطفاؿداخؿالجماعة

،لقمػعجريمػةالفصػؿالعنصػرمكذلؾاالتفاقيػةالدكليػةففيالحياةكماكقدكفمتحؽاإلنسا

التػػيعػػدتمػػفبػػيفجػػرائـالفصػػؿالعنصػػرمحرمػػافأمعضػػكينتمػػيلفئػػةأكفئػػاتعنصػػريةمػػف

كبالتػػاليفػػإفأمفعػػؿمػػفأفعػػاؿاإلبػػادةالجماعيػػةأكالفصػػؿالعنصػػرميػػتـفييػػا،حقػػوفػػيالحيػػاة

ذلػؾأفىػذه،كتستكجبمساءلةمرتكبياأماـالقضاءالػدكلي،يااالعتداءعمىحؽاإلنساففيالح

الجرائـبحدذاتياتمساإلنسانيةجميعياكليسشخصانمعينان.

تجػدراإلشػارةإلػىأنػوباإلضػافةإلػىكػؿمػاسػبؽذكػرهفػإفأىػـضػمانةمػفضػػماناتككمػا

ءعميوحتىكلككانتاألمةأكحؽاإلنساففيالحياةتتمثؿبعدـجكازتقييدىذاالحؽأكاالعتدا

                                                           

مصػر،-،عقكبةاإلعداـفيالفقوكالقانكفالدكلي،مكتبةالكفاءالقانكنية،اإلسػكندرية(3105 خضراكم،عقبة(1 
 .031،ص0ط
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قػػدكردذلػػؾفػػيالعيػػػدالػػدكليالخػػاصبػػػالحقكؽ،ك(1 الدكلػػةفػػيحالػػةطػػػكارئمعمػػفقياميػػارسػػػميان

:حيثجاءنصياعمىىذاالنحك،السياسيةفيالمادةالرابعةمنوكالمدنية

يجػػكزلمػػدكؿ،رسػػمياكالمعمػػفقياميػػا،فػػيحػػاالتالطػػكارئاالسػػتثنائيةالتػػيتتيػػددحيػػاةاألمػػة.0"

تػػػدابيرالتتقيػػػد،فػػػيأضػػػيؽالحػػػدكدالتػػػييتطمبيػػػاالكضػػػع،األطػػػراؼفػػػيىػػػذاالعيػػػدأفتتخػػػذ

شػػػريطةعػػػدـمنافػػاةىػػػذهالتػػػدابيرلاللتزامػػػات،بااللتزامػػاتالمترتبػػػةعمييػػػابمقتضػػػىىػػذاالعيػػػد

فمبػررهالكحيػداألخرلالمترتبةعمييػابمقتضػىالقػانكفالػدكليكعػدـانطكائيػاعمػىتمييػزيكػك

ىكالعرؽأكالمكفأكالجنسأكالمغةأكالديفأكاألصؿاالجتماعي.

06ك05ك00ك(3ك0 الفقػػػرتيف8ك7ك6.اليجيػػػزىػػػذاالػػػنصأممخالفػػػةألحكػػػاـالمػػػكاد3

.(2 "08ك

كقػػػدكردالػػػنصعمػػػىعػػػدـجػػػكازتقييػػػدحػػػؽاإلنسػػػاففػػػيحالػػػةالطػػػكارئأيضػػػانفػػػيأغمػػػب

حرياتػػػواألساسػػيةكالتػػػيبػػالرغـمػػػفكاإلقميميػػةمثػػػؿاالتفاقيػػةاألكركبيػػػةلحقػػكؽاإلنسػػافاالتفاقيػػات

إجازتيػػالمػػدكؿاألطػػراؼفييػػااتخػػاذتػػدابيردكفالتقيػػدبااللتزامػػاتالػػكاردةفييػػافػػيأضػػيؽالحػػدكد

إالأنياقػداسػتثنتمػفذلػؾحػؽالحيػاةكعػدـالتعػرض،بسببحاالتالحركبأكاألخطارالعامة

المعاىدةاألمريكيةالخاصػة،كلمتعذيبأكفرضالعقكباتالالإنسانيةأكالقاسيةأكالحاطةبالكرامة

بحقكؽاإلنسافالتياستثنتكػذلؾمػفالحقػكؽالتػييمكػفمخالفتيػاأكتجاكزىػافػيحالػةالطػكارئ

العبكديػػةمنػػعكاالعتػػراؼبالشخصػػيةالقانكنيػػةباإلضػػافةإلػػىحػػؽسػػالمةاألشػػخاصكحػػؽالحيػػاة

بعضالحقكؽاألخرل.ك

                                                           

لقانكنيػػػةلحقػػػكؽاإلنسػػػافعبػػػرالزمػػػافكالمكػػػاف،دارالكتػػػابالجديػػػدة،المفػػػاىيـا(3104 الحػػػاج،سػػػاليسػػػالـ(1 
 .457،ص1ليبيبا،ط-المتحدة،بنغازم

 مرجعسابؽ،العيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيةكالسياسية.(2 
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فػػي.0":كيمكػػفأفنجػػدىػػذاأيضػػانفػػيالميثػػاؽالعربػػيلحقػػكؽاإلنسػػافالػػذمنػػصعمػػىأف

حاالتالطػكارئاالسػتثنائيةالتػيتيػددحيػاةاألمػةكالمعمػفقياميػارسػميانيجػكزلمػدكؿاألطػراؼفػي

يرالتتقيػػػدفييػػػابااللتزامػػػاتىػػػذاالميثػػػاؽأفتتخػػػذفػػػيأضػػػيؽالحػػػدكدالتػػػييتطمبيػػػاالكضػػػعتػػػداب

بشػرطأالتتنػافىىػذهالتػدابيرمػعااللتزامػاتاألخػرلالمترتبػة،المترتبةعمييابمقتضىىذاالميثاؽ

عمييػػابمقتضػػىالقػػانكفالػػدكليكأالتنطػػكمعمػػىتمييػػزيكػػكفسػػببوالكحيػػدىػػكالعػػرؽأكالمػػكفأك

.الجنسأكالمغةأكالديفأكاألصؿاالجتماعي

8كالمػادة5المػادة،اليجكزفيحاالتالطكارئاالستثنائيةمخالفةأحكػاـالمػكاداآلتيػة-3

كالمػػادة09كالمػػادة08كالمػػادة05"كالمػػادة6فقػػرة"04كالمػػادة01كالمػػادة01كالمػػادة9كالمػػادة

لضػػػماناتكمػػػااليجػػػكزتعميػػػؽا،11كالمػػػادة39كالمػػػادة38كالمػػػادة37كالمػػػادة33كالمػػػادة31

القضائيةالالزمةلحمايةتمؾالحقكؽ."

نجػػدأفالمػػادةالخامسػػةمنػػوقػػدنصػػتعمػػىحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةمػػف،كبػػالرجكعلمميثػػاؽ

لكؿشخص.0":خالؿنصياعمىأف .الحؽفيالحياةحؽمالـز

 .(1 "كاليجكزحرمافأحدمفحياتوتعسفان،.يحميالقانكفىذاالحؽ3

مجمكعػػػةمػػػفنصػػػكص،الضػػػماناتالدكليػػػةلحمايػػػةحػػػؽاإلنسػػػاففػػػيالحيػػػاةكمػػػاكتعػػػدمػػػف

إالأنيػاأشػارت،المعاىداتكاالتفاقياتالدكليةلـتنصبشكؿمباشرعمىحػؽاإلنسػاففػيالحيػاة

التػيتػؤدمبالمحصػمةكبشػكؿكالحيػاةالفعميػةكلمجمكعةمفالضماناتذاتالعالقةبالكاقعالعممػي

حقوفيحياتوكعدـتعريضوألمخطرقديفقدهىذهالحياةدكفمبررأككجوغيرمباشرلحماية

كالنصػػكصالتػػيألزمػػتحككمػػاتالػػدكؿبػػأفتكفػػؿكضػػعاألشػػخاصالمحػػركميفمػػفالحريػػة،حػػؽ

                                                           

31الميثػػػاؽالعربػػػيلحقػػػكؽاإلنسػػػاف،اعتمػػػدمػػػفقبػػػؿالقمػػػةالعربيػػػةالسادسػػػةعشػػػرةالتػػػياستضػػػافتياتػػػكنس(1 
 .3114يك/آيارما
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،محامييـكأقاربيـككالسماحليـبالتكاصؿمعأسرىـ،فيأماكفمعترفانبورسميانلغاياتاالحتجاز

،تػػػػنقالتيـمػػػػفمكػػػػافآلخػػػػركبأمػػػػاكفاحتجػػػػازىـكةالمعمكمػػػػاتالمتعمقػػػػةبيػػػػـإلطالعيػػػػـعمػػػػىكافػػػػ

باإلضػػافةإلػػىحمػػايتيـمػػفالتعػػرضألمنػػكعمػػفأنػػكاعالتعػػذيبأكأمعقكبػػةتعػػدمػػفالعقكبػػات

حقيقيعندكقكعأماشتباهبحالةكباإلضافةإلىضركرةإجراءتحقيؽشامؿ،القاسيةأكالالإنسانية

مػػػع،يبأكاإلعػػػداـخػػػارجنطػػػاؽالقػػػانكفأكدكفإجػػػراءمحاكمػػػةعادلػػػةلممػػػتيـمػػػفحػػػاالتالتعػػػذ

إعطاءىيئػةالتحقيػؽسػمطةكاممػةلمحصػكؿعمػىأممعمكمػاتتمزميػاإلجػراءالتحقيػؽعمػىالكجػو

السياسيةالضػماناتالخاصػةكمفىناقدتضمفالعيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنية،كالمطمكب

المحػػػركميفمػػػفحػػػريتيـالرتكػػػابيـأكاالشػػػتباهفػػػيارتكػػػابيـألعمػػػاؿمخالفػػػةبمعاممػػػةاألشػػػخاص

إذتعيػػدتالػػدكؿاألطػػراؼفػػيالعيػػدبمعاممػػةاألشػػخاصالمحػػركميفمػػفحػػريتيـمعاممػػة،لمقػػانكف

،عػػػدـتعرضػػػيـألمانتيػػػاؾقػػػديعػػػرضحيػػػاتيـلمخطػػػر،كحقيػػػـبالحيػػػاةكإنسػػػانيةتحفػػػظكرامػػػاتيـ

قػدتػـ،كالتأىيػؿاالجتمػاعيكفيككفاليدؼاألساسيمنياىػكاإلصػالحفمعاممةالسجيفيشترطأ

مػػفغيػػرهمػػفضػػركبالمعاممػػةالقاسػػيةأكالالإنسػػانيةأكالميينػػةفػػيالعديػػدككػػذلؾحظػػرالتعػػذيب

االتفاقياتاألخرلالتيسكؼنتطرؽليابشكؿمفصؿفيكقتالحؽ.

 الفرع الثاني

 اإلنسان في الحياة ممية لضمان حقالوسائل الدولية الع

غيػرهمػفحقػكؽاإلنسػافاألخػرلاليعػدككناقدأشرناسابقانإلىأفحػؽاإلنسػاففػيالحيػاة

كأنػػوكػػافالبػػدمػػفتػػكفيركسػػائؿ،مجػػردالػػنصعمييػػاكافيػػانلتػػكفيرالحمايػػةالقانكنيػػةالالزمػػةليػػا

بحمايتيػػاكفػػرضرقابػػةكآليػػاتعمميػػةكفعميػػةلحمايػػةىػػذهالحقػػكؽعػػفطريػػؽإنشػػاءأجيػػزةتخػػتص

ىذاماقامػتبػومنظمػةاألمػـالمتحػدة،كبمايتفؽمعاعتباراتالسيادةالكطنية،كدكليةمفخالليا
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فقػػداتبعػػتأجيػػزةاألمػػـالمتحػػدةأسػػاليبككسػػائؿمختمفػػةلحمايػػةىػػذه،عنػػدصػػياغتياليػػذهالحقػػكؽ

(1 :نذكرمنيا،الحقكؽ

ىػػذهالبحػػكثكالدراسػػاتبػػدكرالتعريػػؼبحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةأواًل: البحــوث والدراســات: كتقػػـك

ذلػػؾعػػفطريػػؽإظيػػارالثغػػراتالقانكنيػػةفػػيالقػػانكفالػػداخميفػػيىػػذا،كغيػػرهمػػفالحقػػكؽك

كالتعرؼإلىاالنتياكاتالتيتعرضتلياىذهالحقكؽمفالدكؿاألطراؼ.،المجاؿ

تفاقيػاتالخاصػةبحقػكؽاإلنسػافعمػىالػدكؿاألطػراؼبيػاإذتكجػبكافػةاالثانيًا: تمقي التقـارير:

عػفالتقػدـالػذم،كإعدادتقاريردكريةعفالتدابيرالتياتخذتيافيسبيؿحمايةىػذهالحقػكؽ

تفحػصمػفقبػؿككيتـتكجيوىذهالتقاريرلمميفالعػاـلممػـالمتحػدة،تحرزهفيىذاالمجاؿ

أجيزةالرقابةالمتخصصة.

كالذميتـعفطريؽلجنػةدكليػةمحايػدةتقػكـبجمػعالحقػائؽكالمعمكمػاتالتحقيق والتوفيق:ثالثًا: 

بكضػع،فيشككلمعينةتتعمؽبانتياؾحؽالحياةأكغيرهمفحقكؽاإلنسافاألخرل كتقػـك

عرضالمساعيالحميدةعمىأطراؼالنزاعبغيةالكصكؿلتسكيةكديةبينيا.كتقارير

السياسػيةقػدكضػعثالثػةكفإفالعيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيػة،قابةأمافيمايخصالر

لمرقابةيمكفإيجازهأنكاعأ :بمايميكصكرو

مػػػفخاللػػػوالػػػدكؿاألطػػػراؼفػػػيأواًل: نظـــام التقـــارير: كىػػػكذاتالنظػػػاـالػػػذأشػػػرنالػػػوسػػػابقانكتمتػػػـز

يرالتػػػيتػػػـاتخاذىػػػالحمايػػػةحػػػؽالتػػػدابكاالتفاقيػػػةالدكليػػػةبتقػػػديـتقػػػاريرتتضػػػمفاإلجػػػراءات

.اإلنساففيالحياةمعغيرهمفالحقكؽالتيكفمتياىذهاالتفاقيةكسعتلحمايتيا

                                                           

،حقكؽاإلنسافكضماناتيادراسػةمقارنػةفػيالقػانكفالػدكليكالتشػريعاألردنػي،(0994 الطراكنة،محمدسميـ(1 
 .56،ص0عماف،ط-مركزجعفرلمطباعةكالنشر،األردف
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السياسػػيةفػػيككقػػدتضػػمفىػػذهالصػػكرةمػػفصػػكرالرقابػػةالعيػػدالػػدكليالخػػاصبػػالحقكؽالمدنيػػة

التيقدجاءنصياعمىالنحكاآلتي:ك(منو41المادة 

األطراؼفيىذاالعيدبتقديـتقاريرعفالتدابيرالتياتخػذتياكالتػيتمثػؿإعمػاالتتعيدالدكؿ.0"

 كذلؾ:،كعفالتقدـالمحرزفيالتمتعبيذهالحقكؽ،لمحقكؽالمعترؼبيافيو

 أ(خالؿسنةمفبدءنفاذىذاالعيدإزاءالدكؿاألطراؼالمعنية.

 ب(ثـكمماطمبتالمجنةإليياذلؾ.

جميعالتقاريرإلىاألميفالعاـلممـالمتحدة،الذميحيمياإلىالمجنةلمنظرفييػاكيشػاركجكبػا.تقدـ3

مفعكامؿكمصاعبتؤثرفيتنفيذأحكاـىذاالعيد. فيالتقاريرالمقدمةإلىماقديقـك

صصػػػةأفيحيػػػؿإلػػػىالككػػػاالتالمتخ،بعػػػدالتشػػػاكرمػػػعالمجنػػػة،لممػػػيفالعػػػاـلممػػػـالمتحػػػدة.1

المعنيةنسخامفأيةأجزاءمفتمؾالتقاريرقدتدخؿفيميدافاختصاصيا.

المجنػػةبدراسػػةالتقػػاريرالمقدمػػةمػػفالػػدكؿاألطػػراؼفػػيىػػذاالعيػػد.كعمييػػاأفتػػكافيىػػذه.4 تقػػـك

كلّمجنػػػةأيضػػػانأفتػػػكافي،كبأيػػػةمالحظػػػاتعامػػػةتستنسػػػبيا،الػػػدكؿبمػػػاتضػػػعوىػػػيمػػػفتقػػػارير

صػػادمكاالجتمػػاعيبتمػػؾالمالحظػػاتمشػػفكعةبنسػػ مػػفالتقػػاريرالتػػيتمقتيػػامػػفالمجمػػساالقت

فيىذاالعيد.الدكؿاألطراؼ

.لمدكؿاألطراؼفيىذاالعيػدأفتقػدـإلػىالمجنػةتعميقػاتعمػىأيػةمالحظػاتتكػكفقػدأبػديت5

مفىذهالمادة."4كفقالمفقرة

كيعدىذاالنظاـمػفكسػائؿحمايػةحقػكؽاإلنسػافغيػرالقضػائيةثانيًا: نظام الشكاوى بين الدول:

إذبمكجبويككفلكؿدكلةطرؼفياالتفاقياتالتيتتضػمفىػذا،المتخذةفيالقانكفالدكلي

النػكعمػػفالحمايػػةافتعمػػفانيػػاتعتػػرؼباختصػاصالمجنػػةالمعنيػػةبحقػػكؽاإلنسػػاففػػيتسػػمـ

الػػػػدكؿاألطػػػػراؼبػػػػأفدكلػػػػةطرفػػػػانأخػػػػرلالتفػػػػيبالغػػػػاتتنطػػػػكمعمػػػػىادعػػػػاءاتدكلػػػػةمػػػػف
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كقػػدحػػكتىػػذاالنػػكعمػػفكسػػائؿالحمايػػةالعديػػدمػػف،بااللتزامػػاتالتػػيترتبيػػاعمييػػااالتفاقيػػة

االتفاقيػػػةالدكليػػةإلزالػػةكافػػػةكالسياسػػيةكاالتفاقيػػاتكالعيػػداألكلػػيالخػػػاصبػػالحقكؽالمدنيػػة

بشأفمكافحةالتمييزفيمجاؿالتعميـالصادرعفاالتفاقيةالدكليةكأشكاؿالتمييزالعنصرم

.(1 منظمةاليكنسكك

يعػػدىػػذاالنظػػاـإحػػدلالخطػػكاتالمتقدمػػةفػػيسػػبيؿ:كثالثــًا: نظــام التظممــات أو الــدعاوى الفرديــة

فبمكجبػويجػػكز،منيػاحقػوفػػيالحيػاةكالحريػػاتاألساسػيةالخاصػةبػػوكتعزيػزحقػكؽاإلنسػاف

مػفككلتيـأماـالمجافالدكليةالتيتػـتشػكيميالحمايػةحقػكؽاإلنسػافلمفرادأفيّدعكاضدد

االتفاقيػػػػاتالدكليػػػػةالتػػػػيتضػػػػمنتىػػػػذاالنػػػػكعمػػػػفكسػػػػائؿالحمايػػػػةالدكليػػػػةلحقػػػػكؽاإلنسػػػػاف

السياسيةبشػأفتقػديـالشػكاكلمػفقبػؿكالبركتكككؿاالختيارماألكؿالممحؽبالحقكؽالمدنية

ثانيػػةمنػػوعمػػىأنػػو"لمفػػرادالػػذيفيػػدعكفأفأمحػػؽمػػفحقػػكقيـإذتػػنصالمػػادةال،األفػػراد

،كالذيفيككنػكفقػداسػتنفدكاجميػعطػرؽالػتظمـالمحميػةالمتاحػة،المذككرةفيالعيدقدانتيؾ

أمػػػػاالمػػػػادةالخامسػػػػةمنػػػػوفقػػػػدنصػػػػتعمػػػػى،"لةكتابيػػػػةإلػػػػىالمجنػػػػةلتنظػػػػرفييػػػػاتقػػػػديـرسػػػػا

رادالػػذيفيػػدعكفبػػأنيـضػػحايااالعتػػداءعمػػىأممػػفاختصػػاصالمجنػػةبتسػػمـتبميغػػاتاألفػػ

المجنػػػةالتػػػيقصػػػدىاالبركتككػػػكؿفػػػيىػػػذهالمػػػادةىػػػيالمجنػػػة،كحقػػػكقيـالمبينػػػةفػػػياالتفاقيػػػة

.(2 السياسيةالمنصكصعمييافيالقسـالرابعمنوكالخاصةبالحقكؽالمدنية

حؽاالنساففيالحياةكعامةبناءعمىماسبؽذكرهيتضحلنابأفحمايةحقكؽاالنسافك

خاصةيحتاجإلىمنظكمةمتكاممةتضـمايكفيمفالنصكصالتييمكػفمػفخالليػاتقريػرىػذه

                                                           

،0المؤلػػػؼ،ط،حقػػػكؽاإلنسػػػاففػػػيضػػػكءالقػػػكانيفالكطنيػػػةكالكثػػػائؽالدكليػػػة،(0989 عمػػػكاف،محمػػػديكسػػػؼ(1 
 .089ص

دارالنيضػةلمنشػر،الحمايػةالقضػائيةلحقػكؽاإلنسػاففػيدائػرةحقػكؽاإلنسػاف،(0998 منصكر،أحمدجاد(2 
 .70،ص0كالتكزيع،ط
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باإلضػػافةإلػػىكجػػكد،الحقػكؽعمػػىنحػػكاليمكػػفمعػػوتعرضػػياإلػػىأمنػػكعمػػفأنػػكاعاالنتياكػػات

مػفكسػائؿالحمايػةتكفيرىالك،كصيانتياكاألجيزةالدكليةالمختصةبحمايةىذهالحقكؽ ،ؿمايمػـز

محاكلػػػةكباإلضػػػافةإلػػػىتػػػكفيركسػػػائؿالرقابػػػةالدكليػػػةالتػػػييمكػػػفمػػػفخالليػػػاحصػػػراالنتياكػػػات

كانػػتكالزالػػتتقػػكـبػػوالرئيسػػيالػػذمككمػػاتمكنػػامػػفاالطػػالععمػػىالػػدكراليػػاـ،السػػيطرةعمييػػا

بػػالرغـمػػفعػػدـكباعتبػػارأنيػػا،الرقابػػةالسياسػػيةفػػيإطػػارىػػذهكالمجنػػةالخاصػػةبػػالحقكؽالمدنيػػة

كما،إالأنياتبدمرأييافيمايتعمؽبكجكداالنتياؾمفعدمو،ممارستياألماختصاصقضائي

قػدتطمػبمنيػاقبػؿحسػميالمكضػكعىػذهالشػككلاتخػاذمػا،أنيافػيحػاؿكجػكدشػككلضػددكلػة

كػػؿىػػػذايعػػػد،كذلػػػؾحمايػػةلػػػوكاكيتػػراهالزمػػػانمػػفاإلجػػػراءاتلتجنػػبأمأضػػػرارقػػدتصػػػيبالشػػ

غيػرهمػفالحقػكؽاألخػرلكفعالةيمكفمفخاللياحمايةحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةكضماناتحيكية

المقررةلوعمىالمستكلالدكلي.

 المطمب الثاني

 الضمانات الوطنية لحق اإلنسان في الحياة

عمػػػىأنيػػػاالقكاعػػػدالتػػػيضػػػماناتحقػػػكؽاإلنسػػػاففػػػيالتشػػػريعاتالكطنيػػػةيمكػػػفأفنعرفيػػػا

كتمثػػؿىػػذهالضػػماناتأحػػدالكسػػائؿاألساسػػية،انعكسػػتمػػفالصػػككؾالدكليػػةإلػػىتشػػريعاتالػػدكؿ

مػػفالضػػماناتكلصػػيانةىػػذهالحقػػكؽ حاطتيػػابمػػايمػػـز كباعتبػػارأفحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةيعػػد،ا 

سالضماناتالتييحتاجياالداخميلمدكؿيحتاجلنفكأحدحقكؽاإلنساففإنوعمىالصعيدالكطني

باإلضافةإلػىضػماناتأخػرلخاصػةبػومػفخػالؿنصػكصتػنصعميػوبشػكؿ،غيرهمفالحقكؽ
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كىذهالضماناتالكطنيةسكاءتمؾالتيتخصحقكؽاإلنسافبشػكؿعػاـأكتخػصحقػو،(1 خاص

ىيالتيسأحاكؿإلقاءالضكءعمييافيىذاالمطمب.،فيالحياةبشكؿخاص

 األولالفرع 

 ضمانات حقوق اإلنسان في التشريع الوطني

الدراسػػةفػػيكػػؿزمػػافكحرياتػػواألساسػػيةكانػػتكالزالػػتجػػديرةبالبحػػثكألفحقػػكؽاإلنسػػاف

فإنوكافالبدمفالتكصؿإلىسبؿيمكػفأفنكفػؿمػفخالليػاحمايتيػاكصػكنيالضػماف،مكافك

ضػماناتالدكليػةكحػدىالػـتكػفكافيػةلتحقيػؽكألفال،عدـانتياكيابأمشكؿأكحاؿمفاألحػكاؿ

يمكػفأفنقسػـ،كفكافالبػدمػفتػكافرضػماناتكطنيػةفػيالتشػريعاتالداخميػةلمػدكؿ،ىذهالغاية

:ىذهالضماناتإلىقسميف

أواًل: الضمانات الدستورية:

خػػالؿاليمكػػفأفيكػػكفإالمػػف،إفتكػػريسحقػػكؽاإلنسػػافكاالعتػػراؼبيػػامػػفقبػػؿالػػدكؿ

التيتحتؿأعمىمرتبةقانكنيػةكتعتبػرمعيػارانتقػاسبػوالقػكانيفاألخػرلالتػيتقػكـالدكلػة،دساتيرىا

يعػػػرؼالدسػػػتكرعمػػػىأنػػػومجمكعػػػةمػػػفالقكاعػػػدالتػػػيتصػػػدرىاالسػػػمطةالتشػػػريعيةفػػػي،كبإصػػػدارىا

،فالقػػائميفعمييػػاكالعالقػػةبػػي،تػػنظـكيفيػػةممارسػػتياانتقاليػػاكفتبػػيفمصػػدرالسػػمطاتفييػػا،الدكلػػة

الحرياتالعامةلمفرادداخؿالدكلة.كباإلضافةإلىتنظيـالقكاعدالخاصةبالحقكؽ

الضػػػامفككىػػػكالحػػامي،كيشػػكؿالدسػػػتكرالضػػمانةاألساسػػػيةلقيػػاـدكلػػػةالقػػانكفمػػػفناحيػػة

الػػذمذلػػؾأفالدسػػتكرىػػك،حرياتػػواألساسػػيةداخػػؿىػػذهالدكلػػةمػػفناحيػػةأخػػرلكلحقػػكؽاإلنسػػاف

الطريقػػة،كتكزيػػعاالختصاصػػاتفيمػػابينيػػاككيفيػػةتشػػكيؿالسػػمطاتكيبػػيفنظػػاـالحكػػـفػػيالدكلػػة

                                                           

،حقكؽاإلنساف،داراليازكرمالعمميةلمنشركالتكزيػع،(3119 عميعبدالرزاؽ،الزبيدمشفيؽحسافمحمدك(1 
 .050ص،0األردف،ط-عماف
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باإلضػػافةإلػػىتقريػػرهلحقػػكؽجميػػعاألفػػرادداخػػؿالدكلػػة،التػػييجػػبأفتمػػارسفييػػاىػػذهالسػػمطات

الكسائؿالالزمةلحمايةىذهالحقكؽ.،كحرياتيـاألساسيةك

لمنظاـالقانكنيفيالدكلةقكككباعتبارأفالدستكر كتسػمك،اعدهالدستكريةتقعفيقمةاليـر

فػإفقكاعػدهتكػكفممزمػةلكافػةالسػمطات،ريعاتكالقػكانيفالداخميػةاألخػرلشػعمىماعػداىامػفالت

بؿإفمخالفةأمسمطةمفالسػمطاتألحكػاـالدسػتكركالقيػكد،كاليجكزمخالفتياأكالخركجعنيا

كمفىنافإفتنظيـ،جعؿمفتصرفيامخالفانألحكاـالدستكركبالتالييفقدهشرعيتوالتييفرضياي

ذلػؾ،كحقكؽاإلنسافداخؿأمدكلػةيجػبأفيبػدأمػفدسػتكرىاكىػذامػااتجيػتلػودسػاتيرالػدكؿ

حرياتػواألساسػيةالعامػةفػيالدسػتكريعطييػاالقػدراألكبػرمػفالحمايػةكألفتنظيـحقػكؽاإلنسػاف

لػػذلؾفإننػػانجػػدالعديػػدمػػفالدسػػاتيرقػػدعمػػدتإلػػىإيػػرادالمبػػادئالعامػػةالضػػامنة،كةالقانكنيػػةكالقػػ

بينمػػاعمػػدت،لحقػػكؽاإلنسػػافتاركػػةتحديػػدإطػػارىػػذهالحمايػػةفػػيإطػػارالمبػػادئالعامػػةلمسػػمطة

شػؾكال،دساتيرأخرلإلىذكرالضماناتالخاصةبحقكؽاإلنسافمػعكافػةتفاصػيميافػيثناياىػا

بػػالطبعبػػأفالػػنصعمػػىىػػذهالحقػػكؽبالتفصػػيؿفػػيالدسػػتكرمػػعسػػمكالدسػػتكركالقكاعػػدالدسػػتكرية

حسػػبالتػػدرجالقػػانكنيلقػػكانيفالػػدكؿك يعطييػػاقػػكةأكبػػرممػػايجعمػػوبرأيػػيىػػك،احتالليػػاقمػػةاليػػـر

.األسمكباألفضؿ

القػانكنيكمماسبؽيمكفأفنتكصؿإلىأفالقكاعدالدستكريةالتػيتتربػع عمػىعػرشاليػـر

يمكفأفتتضمفضماناتدستكريةلحمايةحقكؽاإلنسػاف،األخرلتسمكعمىبقيةقكانيفالدكلةك

:كحرياتواألساسيةمفخالؿنكعيفمختمفيفمفالقكاعديمكفإجماليابمايمي

يفالسػػمطاتبػػالتركيزعمػػىمبػػدأالفصػػؿمػػابػػ،ممارسػػتياك.القكاعػػدالتػػيتتعمػػؽبتنظػػيـالسػػمطة0

بحيػث،التعػاكففيمػابيػنيـكمػعالحفػاظعمػىالتػكازف(،التشريعيةكالتنفيذيةكالقضائية الثالث
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كاليسػػػمكالبرلمػػػافعمػػػىالسػػػمطة،التطغػػػىالسػػػمطةالتنفيذيػػػةعمػػػىالشػػػعبممػػػثالنبالبرلمػػػاف

كالرقابةالمتبادلةبيفىذهالسمطاتالثالثة.،التنفيذية

حرياتواألساسػيةكتضػعقيػكدانعمييػافػيحػاالتكةالتيتنظـحقكؽاإلنساف.القكاعدالدستكري3

.(1 ذلؾلمحدمفمساسيابيذهالحقكؽككقيكدعمىالسمطةفيحاالتأخرل

 ثانيًا: الضمانات القضائية:

كالتػيتعتبػر،تعدالضماناتالقضائيةإحدلالضماناتالمكجكدةفيالتشػريعالػكطنيلمػدكؿ

كذلػؾمػفخػالؿ،األىميةلمسػاعدتنافػيضػمافحمايػةحقػكؽاإلنسػافكحرياتػواألساسػيةفيغاية

:ثالثةأمكر

باعتبػػارأفالقضػػاءىػػكالػػذميفػػضالمنازعػػاتكيعيػػدالحقػػكؽألصػػحابيافػػي. حــق التقاضــي:1

،فإفكجكدقضػاءمسػتقؿكنزيػوفػيالدكلػة،حاؿانتزاعيامنيـدكفأممبرركدكفكجوحؽ

ميػػػعاألفػػػرادبػػػداخميامػػػفالتكجػػػولمقضػػػاءعنػػػدتعرضػػػيـلمظمػػػـمػػػعإعطػػػائيـالحػػػؽكتمكػػػيفج

يجعػؿ،بالمطالبةبحقػكقيـسػكاءفػيمكاجيػةاألفػراداآلخػريفأكفػيمكاجيػةالسػمطاتداخميػا

كيمكػػػػفاألفػػػػرادمػػػػفالحصػػػػكؿعمػػػػىالحمايػػػػةالقانكنيػػػػةالالزمػػػػةلحقػػػػكقيـ،منيػػػػادكلػػػػةقػػػػانكف

عدـالتعرضليابأمشكؿمفاألشكاؿ.كأعراضيـكأمكاليـكضماف

حقػكؽاإلنسػػاففػيحػاؿصػدكرتشػريعاتتنتيػؾ. الرقابـة القضـائية عمـى دسـتورية القـوانين:2

كحرياتواألساسيةبشكؿاليتكافؽكاليراعيالقيـكالمبادئالدسػتكريةالعميػاذاتالعالقػةبيػذه

                                                           

الييتػػػػػي،نعمػػػػػافعطػػػػػػااهلل،حقػػػػػكؽاإلنسػػػػػػاففػػػػػيالمكاثيػػػػػؽالدكليػػػػػػةكالدسػػػػػتكريةكالشػػػػػػريعةاإلسػػػػػالمية،مرجػػػػػػع(1 
 .095سابؽ،ص
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ريةالقػكانيفلضػمافعػدـمخالفػةأمعمىدستكمفأجؿالرقابةتظيرأىميةالقضاء،الحقكؽ

.(1 منياألحكاـالدستكركضمافمفضماناتحقكؽاإلنساف

تعدالرقابةالقضائيةعمػىأعمػاؿالسػمطةالتنفيذيػةمػف. الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية:3

ذهذلػػؾأفىػػ،الكسػائؿالفعالػػةالتػػيتمكػػفالػػدكؿمػػفحمايػةحقػػكؽاإلنسػػافكحرياتػػواألساسػػية

التعميماتالتيتصدرعفالسمطةالتنفيذيةكالرقابةىيالتيتقكـبكضعحدلمقراراتاإلدارية

خاصةكأفالسمطةالتنفيذيةتعدأكثراحتكاكػان،فيحاؿانتياكياألمحؽمفحقكؽاإلنساف

عالنكيمكػػفالقػكؿبػأفىػذهالرقابػةتمعػبدكرانفػػا،بػاألفرادكتممػؾسػمطاتكاسػعةفػيمػكاجيتيـ

فيمجاؿحمايةحقػكؽاإلنسػافمػفتعسػؼاإلدارةفػيإصػدارقراراتيػاحيػثإنيػاتعمػؿعمػى

اإلدارةبػػدفعككمػػا،إلغػػاءالقػػراراتاإلداريػػةالتػػيتتعػػارضمػػعأمحػػؽمػػفىػػذهالحقػػكؽ تمػػـز

ممايؤدمبالمحصمةإلػى،نتيجةليذهالقراراتتعكيضعفاألضرارالتيقدلحقتبالشخص

ذلػؾحتػىالتخػرجعػفكأعمػاؿكالسػمطةالتنفيذيػةأكثػرحرصػانفيمػاتصػدرهمػفقػراراتجعؿ

.(2 إطارالمشركعية

 الفرع الثاني

 الوطنية ضمانات حق اإلنسان في الحياة في التشريعات

انطالقانمفالمرتبةاالستثنائيةالتييحتمياحؽاإلنساففيالحياةسكاءعمىالصعيدالدكلي

فػػإفاالىتمػػاـبػػوتكسػػعكلػػـيعػػديقتصػػرفقػػطعمػػىالمجػػاؿالػػدكليكاالتفاقيػػات،لمػػدكؿأكالػػداخمي

                                                           

درا،حقػػكؽاإلنسػػاففػػيدسػػاتيرالعػػالـالعربػػيدراسػػةتحميميػػةمقارنػػة،(3101 البيػػاتي،رفعػػتصػػبرمسػػمماف(1 
 .030،ص0ط-بيركت-الفارابي،لبناف

،حقػػكؽاإلنسػػافكضػػماناتياالدسػػتكريةفػػياثنػػيفكعشػػريفدكلػػةعربية دراسػػة(3117 الخطيػػب،سػػعدممحمػػد(2 
 .038،ص0بيركت،ط-مقارنة(،منشكراتالحمبيالحقكقية،لبناف
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التػيأكلػتأىميػػةخاصػةبيػػذا،إنمػاتعػػداهليشػمؿأيضػانالدسػػاتيرالداخميػةالخاصػةبالػػدكؿ،الدكليػة

تكفيرالحمايةالقانكنيةالداخميةالالزمةلو.كالحؽككضعتلومفالنصكصمايكفؿصيانتو

،تضمنتالدساتيرالكطنيةلمدكؿبمجمميانصكصانتعترؼبيػابحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةكقد

فقدحاكلػتمعظػـالدسػاتيربػالنصعمػىىػذاالحػؽبشػكؿتػربط،فأقرتبوبصفةعامةلكؿإنساف

بػػومػػابينػػوكبػػيفالحريػػةالشخصػػيةكالسػػالمةالجسػػديةكعػػدـتعػػريضأمشػػخصمػػفاألشػػخاص

اآلخرفقداكتفىباإلشػارةإلػىالحريػةالشخصػيةأكالسػالمةالجسػديةكالحمايػةكأماالجزء،لمتعذيب

كذلػػؾأفحمايػػةحقػػوفػػيالحيػػاةال،مػػفالتعػػذيبفقػػطكدكفالػػنصعمػػىحػػؽالحيػػاةبشػػكؿمباشػػر

دكفكفالػػػةسػػػالمةجسػػػدهكعػػػدـتعػػػريضحياتػػػوكيمكػػػفأفيتحقػػػؽدكفصػػػيانةحريتػػػوالشخصػػػية

لمخطرعفطريؽالتعذيب.

،الحريةالشخصػيةمصػكنة"الدستكراألردنيمثالنفيالمادةالسابعةمنوقدنصعمىأف"ف

تفصيميةفيىذاالشأف .(1 كبالتاليفيككفؿالحريةالشخصيةبصفةعامةدكفتضميفأحكاـو

ككذلؾدستكراإلماراتالعربيةالمتحدةالذمكفػؿفػينصكصػوالحريػةالشخصػيةلممػكاطنيف

كماكنصعمىعدـجكازتعريضأمإنسافلمتعػذيبأكالمعاممػةالتػيقػد،ةخاصةجميعيـبصف

.(2 تحطبكرامتو

                                                           

 .0953دستكرالمممكةاالردنيةالياشميةلسنة(1 

الحريػةالشخصػيةمكفكلػةلجميػعالمػكاطنيف.كال:"3119اتالعربيػةالمتحػدةلسػنةمفدسػتكراإلمػار36المادة(2 
يجكزالقبضعمىأحدأكتفتيشوأكحجزهأكحبسواالكفؽأحكاـالقانكف.

 تنظيـجمعاألدلة. 

 الحمايةمفاالعتقاؿغيرالمبرر. 

 ذيبأكالمعاممةالحاطةبالكرامةحظرالمعاممةالقاسيةكاليعرضأمانسافلمتع". 
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قػػد،ك(1 /أ(منيػػاالحريػػةالشخصػػيةلكػػؿإنسػػاف09فقػػدكفمػػتالمػػادة ،كدسػػتكردكلػػةالبحػػريف

نصتالفقرةالرابعػةمػفذاتالمػادةعمػىأنػو"اليعػرضأمإنسػافلمتعػذيبالمػادمأكالمعنػكمأك

المعاممةالحاطةبالكرامةكيحددالقانكفعقابمفيفعؿذلؾ".

أمػػاالدسػػتكرالتكنسػػيفقػػدكفػػؿحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةكجعػػؿمنػػوحقػػانمقدسػػانعنػػدمانصػػت

الفػػػيحػػػاالتقصػػػكلاليجػػػكزالمسػػػاسبػػػوإ،منػػػوعمػػػىأف"الحػػػؽفػػػيالحيػػػاةمقػػػدس33المػػػادة

الدستكرالجزائػرمعمػىأنػو"تضػمفالدكلػةعػدـانتيػاؾمف14كنصتالمادة،(2 "يضبطياالقانكف

كيحظرأمعنؼمادمأكمعنكمأكمساسبالكرامة".،حرمةاإلنساف

(منػػػػػوعمػػػػػىأنػػػػػو"يعاقػػػػػبالقػػػػػانكفعمػػػػػىالمخالفػػػػػاتالمرتكبػػػػػةضػػػػػدالحقػػػػػكؽ15كالمػػػػػادة 

.(3 المعنكية"كعمىكؿمايمسسالمةاإلنسافالبدنية،كالحرياتك

قػدتنػاكؿىػذاالحػؽضػمف،النظاـاألساسيلمحكـفيالمممكةالعربيةالسعكديةكمانجدأف

حقػػكؽاإلنسػػاففػػيالشػػريعةاإلسػػالمية (منػػوعمػػىأفالدكلػػةتحمػػي36فقػػدنصػػتالمػػادة ،مفيػػـك

حقكؽاإلنسافكفقانلمشريعةاإلسالمية.

،ميةلحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةكقدأشرناسابقانإلىاالىتمػاـالبػالغالػذمأكلتػوالشػريعةاإلسػال

كذلؾألفالحياةىيىبةمف،فقداعتبرتحؽاإلنساففيالحياةحقانطبيعياناليجكزالمساسبو

الركحىيأمانةأكدعيااهللفيجسداإلنسافحتىيحيفالكقتالسترجاعياكاهللعزكجؿلإلنساف

أحػػدمػػفحياتػػوكمػػاحرمػػتقتػػؿالفػػردألخيػػوكبالتػػاليفمػػـتجػػزالشػػريعةأفيػػتخمص،بػػإرادةخالقيػػا

دكفكجوحؽ.

                                                           

 .":"الحريةالشخصيةمكفكلةكفقنالمقانكف3110مفدستكردكلةالبحريفلسنة09/0المادة(1 

 .3114دستكرتكنسالصادرفيسنة(2 

 .3106دستكرالجزائرلسنة(3 
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(سالفةالذكرقدنصتعمىحمايػةحقػكؽاإلنسػافكفقػانألحكػاـكمبػادئ36كبماأفالمادة 

فإنيػاتكػكفقػدنصػتضػمنانعمػىحمايػةحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةكحمايتػومػف،الشريعةاإلسػالمية

.(1 التعذيب

(منػػػػوالحريػػػػةالشخصػػػػيةلممػػػػكاطنيف11كفػػػػؿفػػػػيالمػػػػادة فإنػػػػوقػػػػد،أمػػػػاالدسػػػػتكرالسػػػػكرم

كنػػصالدسػػتكر،(نػػصعمػػىحمايػػةاإلنسػػافمػػفالتعػػذيب51/3كفػػيالمػػادة ،(2 كالمحافظػػةعمييػػا

(منو"لكؿشخص06حيثجاءفيالمادة ،الصكماليعمىحؽاإلنساففيالحياةبشكؿصريح

مانصالنظاـاألساسيلسمطنةعمػافعمػىالحريػةبين،(3 الحؽفيالحياةكفيالسالمةالشخصية"

(عمػػىعػػدـجػػكاز31ثػػـنػػصفػػيالمػػادة ،(4 (منػػو08كفميػػالكػػؿإنسػػاففػػيالمػػادة كالشخصػػية

لػػـ،ك(5 أكلإلغػػراءأكالمعاممػػةالحاطػػةبالكرامػػة،تعػػريضأمشػػخصلمتعػػذيبالمػػادمأكالمعنػػكم

فمسطيفالذمكفؿالحقكؽالمدنيػةكالسياسػةلممػكاطنيفيختمؼعنوفيذلؾالقانكفاألساسيلدكلة

،ىػيمكفكلػةالتمػس"،ك(منوكالتينصتعمػىأف"الحريػةالشخصػيةحػؽطبيعػي00فيالمادة 

.(6 منوعمىأنو"اليجكزإخضاعأحدألمإكراهأكتعذيب..."01فيالمادةك

                                                           

تحمػػيالدكلػػةحقػػكؽاالنسػػاف..كفػػؽ:"3103ةالعربيػػةالسػػعكديةلسػػنةمػػفالنظػػاـاألساسػػيلممممكػػ36المػػادة(1 
 ."الشريعةاالسالمية

مػػفدسػػتكرالجميكريػػةالعربيػػةالسػػكريةلسػػنة"الحريػػةحػػؽمقػػدسكتكفػػؿالدكلػػةلممػػكاطنيفحػػريتيـ11المػػادة(2 
 الشخصيةكتحافظعمىكرامتيـكأمنيـ".

 0961دستكرالجميكريةالصكماليةالديمقراطيةلسنة(3 

مكػػػفكلةكفقػػالمقػػانكف.كاليجػػكزالقػػبض:"الحريػػةالشخصػػية0996مػػفدسػػتكرسػػمطنةعمػػافلسػػنة08المػػادة(4 
عمىإنسػافأكتػفتيشػوأكحجػزهأكحبسػوأكتحديػدإقامتػوأكتػػقييدحريتػوفػياالقامػةأكالتػػنقؿإالكفػؽأحكػاـ

 القانكف".

:"اليعػػػػرضأمانسػػػػافلمتعػػػػذيبالمػػػػادمأكالمعنػػػػكمأك0996مػػػػفدسػػػػتكرسػػػػمطنةعمػػػػافلسػػػػنة31المػػػػادة(5 
،أكلممعاممةالحاطةبالكرامة.كيحددالقانكفعقابمفيفعؿذلؾ.كمايبطؿكؿقػكؿأكاعتػراؼيثبػتلإلغراء

 صدكرهتحتكطأةالتعذيبأكباإلغراءأكلتمؾالمعاممةأكالتيديدبأممنيما".

 .3115القانكفاألساسيالفمسطينيلسنة(6 
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منعتعذيبوفػيكيةلكؿشخصككذلؾىكالحاؿبالدستكرالقطرمالذمكفؿالحريةالشخص

كالدستكرالمصرمالػذمنػصعمػىالحريػةالشخصػيةبصػفةعامػةبشػكؿكاضػح،(1 منو16المادة

،كىيمصكنةالتيمػس،(منوالتيجاءفييا"الحريةالشخصيةحؽطبيعي54صريحفيالمادة ك

أكتقييػدحريتػوبػأمقيػد،أكحبسػو،أكتفتيشػو،اليجكزالقػبضعمػىأحػد،كفيماعداحالةالتمبس

.(2 "مسببيستمزموالتحقيؽإالبأمرقضائي

خالفػػػػانلمدسػػػػتكر،(3 إالأننػػػػانجػػػػدأفالدسػػػػتكرالميبػػػػيلػػػػـيتضػػػػمفالػػػػنصعمػػػػىىػػػػذاالحػػػػؽ

الحمايػةمػفالتعػذيبفػيإطػارمػاقػدتضػػمنوكالػذمنػصعمػىحػؽاإلنسػاففػيالحيػاة(4 المغربػي

 أحكاـ.كمفنصكص

  

                                                           

:"الحريةالشخصيةمكفكلة.كاليجكزالقبضعمىإنسػاف3106مفالدستكرالقطرمالصادرسنة16المادة(1 
يعػرضأمكال.أكحبسوأكتفتيشوأكتحديدإقامتوأكتقييدحريتوفػياإلقامػةأكالتنقػؿإالكفػؽأحكػاـالقػانكف

 إنسافلمتعذيبأكلممعاممةالحاطةلمكرامة،كيعتبرالتعذيبجريمةيعاقبعميياالقانكف."

 .3104المصرمالصادرسنةالدستكر(2 

 .0953الدستكرالميبيالصادرسنة(3 

:"الحؽفيالحيػاةىػكأكؿالحقػكؽلكػؿإنسػاف.3100(مفدستكرالمممكةالمغربيةالصادرسنة31المادة (4 
.إنساف.كيحميالقانكفىذاالحؽ"

ةألمشػػخص،فػػيأمظػػرؼ،(مػػفذاتالدسػػتكر:"اليجػػكزالمػػسبالسػػالمةالجسػػديةأكالمعنكيػػ33المػػادة 
.كمفقبؿأمجيةكانت،خاصةأكعامة

اليجػػػكزألحػػػدأفيعامػػػؿالغيػػػر،تحػػػتأمذريعػػػة،معاممػػػةقاسػػػيةأكالإنسػػػانيةأكميينػػػةأكحاطػػػةبالكرامػػػة
.اإلنسانية

 ممارسةالتعذيببكافةأشكالو،كمفقبؿأمأحد،جريمةيعاقبعميياالقانكف".
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 الفصل الثالث

 من ضمانات حق اإلنسان في الحياةأساسية مناىضة التعذيب كضمانة 

تعتبػػر،كيفيػػةمعاممتػػومعاممػػةتميػػؽبإنسػػانيتومجػػردانكبغػػضالنظػػرعػػفصػػفتوكإفاإلنسػػاف

مػػفأىػػـالمسػػائؿالتػػياىػػتـفييػػاالقػػانكفالػػدكليكتحديػػدانالقػػانكفالػػدكليلحقػػكؽاإلنسػػافكالقػػانكف

أفاالىتماـالدكليبالرغـمفأنوفيبدايتوكػافمحصػكرانفقػطعمػىالػدكؿكنجد،الدكلياإلنساني

إالأنػػػوبعػػػدذلػػػؾقػػػدتحػػػكؿ،كانػػػتتػػػـحمايػػػةالفػػػردمػػػفخػػػالؿحمايػػػةدكلتػػػوبطريػػػؽغيػػػرمباشػػػرك

كىػذاىػكمػا،كأصبحاىتمامانمباشرانبالفردكشخصمستقؿعفدكلتػوالتػيينتمػيليػاأكيقػيـفييػا

حتىأفاألمرقدتطكربعدذلؾ،االتفاقياتالدكليةكثـالمكاثيؽ،العرؼالدكليافككشؼعنوالفقو

أصبحاإلنسافأحدأشخاصالقانكفالػدكليالعػاـكيحػؽلػوأفيقػؼعمػىقػدـالمسػاكاةمػعالػدكؿك

 .(1 المنظماتالدكليةك

أممبػػرركألفحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةيعنػػيأكثػػرمػػفعػػدـجػػكازإزىػػاؽركحاإلنسػػافدكف

كتقديـمقكمػاتالحيػاةلمجسػـ،مشركع إيجابيو الشػرابككتقػديـالطعػاـ،إنماىكيتطمبإخاذمكقؼو

باإلضػافةإلػىحمايتػومػفأمفعػؿأكاعتػداء،كحمايتومفاألمراضالتيقػدتيػددحياتػو،كالعالج

يالسػالمةالبدنيػةلػذلؾنجػدأفحػؽاإلنسػاففػ،قديؤدمإلىاإلضراربجسدهكقديؤدمإلىكفاتػو

كيتـإعمالوعػفطريػؽعػدـجػكازإخضػاعأمشػخص،أكالجسميةىكحؽمتمـلحقوفيالحياة

لمتعذيبأكغيرهمفضركبالمعاممةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة.

كتعرضػػوألمنػكعمػفأنػػكاع،كيعتبػرتجريػداإلنسػافمػػفحقػوفػيالسػػالمةالبدنيػةكالنفسػية

كيعتبرىذاالحؽكماقػدبينػا،ىكمفالمسائؿاألساسيةالتيقدتفقدحقوفيالحياةقيمتوالتعذيب
                                                           

،العقباتالتيتكاجوحظرالتعذيبفػيالقػانكفالػدكليالمعاصر رسػالةماجسػتير(،(3101 بفمينيلحسف،(1 
القانكنية،كميةالحقكؽ،الجزائر،ص-جامعةالحاجلخضر  .3باتنة،قسـالعمـك
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الحقػكؽالتػييحتاجيػااإلنسػاففػي،فيالفصؿالسابؽمفأىـحقكؽاإلنساف نػويتػرأسىػـر بػؿكا 

التعػذيبكػافالبػدمػفتحػريـلػذلؾفإنػو،الضػماناتكيحتاجإلىالقػدراألكبػرمػفالحمايػةكحياتو

 جعموجريمةمعاقبانعمييافيالقانكفالدكلي.ك

كيعتبػػػرتجريػػػداإلنسػػػافمػػػفحقػػػوبالسػػػالمةالبدنيػػػةكالنفسػػػيةكتعرضػػػوألمنػػػكعمػػػفأنػػػكاع

التعػػذيبىػػكمػػفالمسػػائؿاألساسػػيةالتػػيقػػدتفقػػدحقػػوفػػيالحيػػاةقيمتػػو،فقػػدثبػػتفػػيالعديػػدمػػف

كافالبدلذلؾفإنوؽألركاحآالؼالبشركىـبريئيف،الحاالتأفاستخداـالتعذيبكاففيوإزىا

 مفتحريـالتعذيبكجعموجريمةمعاقبعمييافيالقانكفالدكلي.

إنسػانيةقػدكانػتتػتـفػيكبالرغـمفأفممارسةالتعذيبكالمعاممةأكالعقكبةالقاسيةأكالال

لمتحقيػػػؽلمػػافيػػومػػفسػػػرعةدكفأمرفػػضأكاسػػتنكارمػػفأحػػػد،ككانػػتكسػػيمةمشػػركعةالعمػػفك

الحصػػػكؿعمػػػىالمعمكمػػػاتأكإمإقػػػرارمػػػفالمػػػتيـ،إالأفالكضػػػعقػػػدتغيػػػركأصػػػبحتفػػػيكقتنػػػا

الداخمي.ةمطمقةعمىالمستكييفالدكليكالحاليمحرمةبصكر

كمػػػاكقػػػدأصػػػبحتمسػػػألةالتعػػػذيبمػػػفالمسػػػائؿالتػػػيتحظػػػىبأىميػػػةفػػػيالمجتمػػػعالػػػدكلي

المعػػامالتالقاسػػيةأكغيػػراإلنسػػانيةقػػدازدادتكالحػػظبػػأفأعمػػاؿالتعػػذيبأننػػانكخاصػػة،بأكممػو

لػػذلؾفػػإننيسأسػػعىفػػيىػػذا،كفػػيمعظػػـدكؿالعػػالـكبشػػكؿكبيػػركممحػػكظفػػيالسػػنكاتاألخيػػرة

.(1 أكثرتفصيالنكالفصؿإلىالتعرؼعمىىذهالجريمةبشكؿأكبر

                                                           

،0،حقكؽاإلنسافكالحريػاتالعامػة،المؤلػؼ،لبنػاف،ط(3101 عمار،رامزمحمد،كد.مكي،نعمتعبداهلل(1 
 .374ص
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 المبحث األول

 بينيا تعريف التعذيب وأنواعو والتمييز

لمػػػافيػػػومػػػفامتيػػػاف،يعػػػدالتعػػػذيبمػػػفأخطػػػراالنتياكػػػاتالتػػػيقػػػديتعػػػرضليػػػاأمإنسػػػاف

تعػػدىػػذه،كحقػػوفػػيالكرامػػة،كأبسػػطحػػؽمػػفحقكقػػوكىػػكحقػػوفػػيحياتػػوكألبسػػطمعػػانيإنسػػانيتو

اخػتالؼكعمىالرغـمفاختالؼصكرممارستو،كالجريمةمفالجرائـالتياليمكفتبريرىامطمقان

إالأنيػاتتماثػؿجميعيػافػيالحػطمػفقػدرالفػرد،األزمنػةكالطريقةالتػييػتـبيػابػاختالؼالعصػكر

يالمولضػحاياهبشػكؿكبيػرسػكاءأكػافذلػؾجسػديانأكنفسػيانك لػذلؾفػإفمكضػكعجريمػةالتعػذيب،ا 

تػكعيتيـككتحتػاجإلػىأفيػتـنشػرىابػيفالنػاس،ىكمفالمكاضيعالتيتحتاجالمزيدمفاالىتمػاـ

كذلػػؾلنػػتمكفمػػفمحاربػػةىػػذهالجريمػػةبشػػكؿجػػذرميبػػدأمػػف،بمػػايترتػػبعمييػػامػػفجػػزاءاتكبيػػا

األشخاصأنفسيـثـينتقؿإلػىالمجتمعػاتالكطنيػةكالدكليػةالتػيتحاربػوككتمػةكاحػدةالتتجػزأكال

الفػرؽفػيكماىيػةالتعػذيبفإننػاالبػدأفنشػيرفػيالبدايػةإلػى،لمتعرؼعمىىذهالجريمة،كتنقسـ

ثـالتعرؼعمى،بيفغيرهمفضركبالمعاممةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينةمفجيةكمابينو

أنكاعولنتمكفمفالتمييزبينيامفجيةأخرل.

 المطمب األول

 تعريف التعذيب

جػػػاؿكشػػػؼالحقيقػػػةبغيػػػةالكصػػػكؿإلػػػىمرتكػػػبالفعػػػؿالمخػػػالؼلمقػػػانكفىػػػكغايػػػةكىػػػدؼر

،لتحقيػؽالعدالػةمػفجيػةأخػرلكاالستقرارمفجيػةككذلؾإلرساءدعائـاألمف،القضاءكالتحقيؽ

إالأفالمجكءلمتعذيبمفأجؿالكصكؿليذهالحقيقةيعدأمرانيتنافىمعالضميركيحػطمػفكرامػة

ميلمدكؿ.أكعمىالصعيدالداخ،لذلؾفقدسعتالقكانيفإلىتحريموسكاءدكليان،األشخاص
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فإنوالبدفػي،كفيإطارحديثناعفالتعذيبكضمانةمفضماناتحؽاإلنساففيالحياة

لنػتمكفبعػد،بيفغيرهمفالجرائـالمشابيةلػوكالبدايةالتعرؼلمفيكـالتعذيبكالتمييزفيمابينو

سعتإلىتحريمو.ذلؾمفالتعرؼعمىأىـاالتفاقياتالتيعالجتوكأىـالقكانيفالكطنيةالتي

 الفرع األول

 التعريف المغوي لمتعذيب

مفمعانيوالعذكبةكالمقصكدبو"كؿمستساغكالتعذيبلغةنىيكممةمشتقةمفكممةعّذب

كماكردتكممةأعذببمعنى"االمتناععفالشيء"حيثيقػاؿأعػذبعػف،(1 الشراب"كمفالطعاـ

كمػػاأفكممػػةالعػػذابتسػػتخدـلمداللػػةعمػػى،(2 الشػػيءأمامتنػػععنػػوكأعػػذبغيػػرهعنػػوأممنعػػو

تعػػالىقػػدأسػػتخدـكممػػةكحيػػثأفاهللسػػبحانو،(3 عػػذابانكالعقكبػػةكلػػذلؾيقػػاؿعّذبػػوتعػػذيبانكالنكػػاؿ

،كقكلػوجػؿكعػال:(4 چٺ  ٺ  ٺچ عنىفيكتابػوالكػريـحػيفقػاؿ:العقاببيذاالم

.(5 چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ چ

،كمايمكفأفيستخدـمصطمحتعذبالشخصفيالسجفبمعنى"أنوقدعػانىمػفالعػذاب

.(6 جسدية"كأمقاسىمفآالـنفسية

                                                           

،مطبعػػة3118الزبيػدم،محمػػدبػفمحمػػدبػفعبػػدالػرزاؽالمرتضػػى،تػاجالعػػركسمػفجػػكاىرالقػامكس،سػػنة(1 
 .3الككيت،الككيت،ط

 مرجعسابؽ،المعجـالكسيط.(2 

،أبػكالفضػؿ،ابػفمنظػكراألنصػارمالركيفعػياإلفريقػي،جمػاؿالػديف،معجػـلسػافا(3  بفعمى،محمػدبػفمكػـر
 .سابؽمرجع،العرب

 .(76 سكرةالمؤمنيف،اآلية(4 

 .(11 سكرةاألحزاب،اآلية(5 

 .0مصر،ط-،عالـالكتب،القاىرة3101أحمدمختارعمر،معجـالمغةالعربيةالمعاصرة،سنة(6 
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المػػتيـتػػأتيبمعنػػىأنػػوقػػدعاقبػػوعقابػػانمؤلمػػانبػػأف،كمػػفىنػػايمكػػفالقػػكؿ ػػّذبى ألحػػؽبػػوكعى

سكاءأكافذلؾجسديانأكنفسيان.،الضررعمدان

 الفرع الثاني

تعريف التعذيب اصطالحاً 

فإننايمكفأفنقكؿإنوكبالرغـمػفمحاكلػةالعديػدمػف،فيمايخصالتعريؼالفقييلمتعذيب

إالأفأغمػبىػذه،كػفمػفخالليػابيػافالمقصػكدبجريمػةالتعػذيبالفقياءلكضعالتعريفاتالتييم

التعريفاتكانتقدتعرضتلالنتقاد.

حيثإفالدكتكرعمرالفاركؽالحسينيقدعرؼالتعذيبعمىأنو:"اعتػداءعمػىالمػتيـأك

.(1 إيذاءلوماديانأكنفسيان"

عمػىالنحػكالػذميمكػفمعػواسػتخالصنرلبأفىذاالتعريؼلـيقـبتاتانبتعريؼالتعذيبك

بػؿىػكقػداقتصػر،أكتحديػدالغػرضمنػو،المجنػيعميػوكأكتحديدصفةالجاني،صكرهكعناصره

فقطعمىبيافأنكاعكصكرالتعذيبدكفأدنىتمحيصيذكر.

كقػػدعرفػػوبعػػضالفقػػوالفرنسػػيبأنػػو"أعمػػاؿالعنػػؼالشػػديدةالجسػػامةالتػػيتقػػعاعتػػداءعمػػى

سـالمجنيعميو".سالمةج

مػػػفالجػػػانيأكالمجنػػػيعميػػػوفػػػيجريمػػػة كيؤخػػػذعمػػػىىػػػذاالتعريػػػؼأنػػػولػػػـيحػػػددصػػػفةأمي

باإلضافةإلىاشتراطالجسامةالشديدةفيفعؿالتعذيب.،لـيبيفالغرضمفالتعذيب،كالتعذيب

                                                           

،تعػػػذيبالمػػػتيـلحممػػػوعمػػػىاالعتػػػراؼ،دراسػػػةتحميميػػػةعمػػػىضػػػكءأحكػػػاـ(0994 الحسػػػيني،عمػػػرالفػػػاركؽ(1 
 .8،ص0القانكنيفالمصرمكالفرنسيكآراءالفقياءكالقضاء،المطبعةالحديثة،القاىرة،ط
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ةعمػىالمػتيـأكالقسػكةالكاقعػكأماالفقيواإليطاليسيزارمبكاريافقدعرفػوعمػىأنػو"اإليػذاء

أكلمبػكحبأسػماءشػركائو،المشتبوبػوإلجبػارهعمػىاالعتػراؼبجريمػةأكإلزالػةالتضػاربفػيأقكالػو

أكالستخالصدليؿمفشاىدممتنععفاإلدالءبالحقيقة".

إال،كبالرغـمفقياـىذاالتعريؼعمىخالؼالتعريػؼالسػابؽبتحديػدالغػرضمػفالتعػذيب

بتحديدصفةالجانيصراحةالذميشترطأفيككفمكظفانأكشخصػانمكمفػانبخدمػةأنولـيقـكذلؾ

عامة.

رؼالتعػػذيبعمػػىأنػػو"المسػػاسالمتعمػػدالػػذميصػػدرمػػفمكظػػؼأكيعػػكمػػفىنػػايمكػػفأف

بأمرمنوأكتحتإشرافوالذممفشأنوأفسببألمانبدنيانأكمعنكيانلشخصمكجكدتحتسػمطتو

.(1 يمكفأاليدليبيالككافحرانمختاران"،ءبمعمكماتلحمموعمىاإلدال

 الفرع الثالث

 الدولية تعريف التعذيب في االتفاقيات

بالرغـمفكجكدالعديدمفاالتفاقياتالدكليػةالتػيحرمػتالتعػذيبكأكردتنصكصػانقانكنيػة

العديػػػدمنيػػالػػػـتعػػػرؼإالأف،لتجعػػؿمنػػػوجريمػػةمػػػفالجػػرائـالمعاقػػػبعمييػػػافػػيالقػػػانكفالػػدكلي

ممػػاأدلإلػػىبقػػاءجريمػػةالتعػػذيببػػالرغـمػػف،فتناكليػػاليػػذهالجريمػػةكػػافتنػػاكالنقاصػػران،التعػػذيب

إالأنيػػػاجريمػػػةيصػػػعبكضػػػعيامكضػػػعالتنفيػػػذكذلػػػؾلعػػػدـكضػػػكحالجػػػـر،الػػػنصعمػػػىتجريميػػػا

أركػػافكتػػـبيػػافمفيػػكـاكتسػػاءنصػػكصىػػذهاالتفاقيػػاتبالضػػبابيةالتػػييصػػعبإزالتيػػاإالإذامػػاك

ىذهالجريمةالتيتـتجريميا.

                                                           

،الجديػػػدفػػػيجريمػػػةتعػػػذيبالمػػػتيـككسػػػائؿحمايػػػةالمػػػتيـفػػػيمرحمػػػةالتحقيػػػؽ(3106 يكسػػػؼ،أميػػػرفػػػرج(1 
 .05اإلسكندرية،د.ط،ص– دراسةمقارنة(،دارالكفاءلمطبعكالنشر،مصركالمحاكمة
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 كلػػذلؾفقػػدجػػاءجانػػبآخػػرمػػفاالتفاقيػػاتالدكليػػةذاتاألىميػػةالكبيػػرةفػػيتحديػػدالمفيػػـك

الكاضحكالصريحلجريمةالتعذيبكمايمي:

غيػرهمػفضػركبالمعاممػةأكالعقكبػةكإعالفحمايػةجميػعاألشػخاصمػفالتعػرضلمتعػذيبأواًل:

(منياعرفػتالتعػذيب:"أمعمػؿينػتجعنػوألػـ0القاسيةأكالالإنسانيةأكالميينةفيالمادة 

يػػػتـإلحاقػػػوعمػػػدابشػػػخصمػػػابفعػػػؿأحػػػدالمػػػكظفيف،جسػػػدياكػػػافأكعقميػػػا،أكعنػػػاءشػػػديد

ألغػراضمثػؿالحصػكؿمػفىػذاالشػخصأكمػفشػخصآخػر،أكبتحػريضمنػو،العمػكمييف

أكتخكيفػو،أكمعاقبتػوعمػىعمػؿارتكبػوأكيشػتبوفػيأنػوارتكبػو،عميمعمكماتأكاعتػراؼ

أكتخكيػػؼأشػػخاصآخػػريف.كاليشػػمؿالتعػػذيباأللػػـأكالعنػػاءالػػذميكػػكفناشػػئاعػػفمجػػرد

فػيحػدكدتمشػيذلػؾمػع"القكاعػدالنمكذجيػة،جزاءاتمشركعةأكمالزمالياأكمترتباعمييػا

.(1 الدنيالمعاممةالسجناء"

/ق(منيػػاعرفػػتالتعػػذيببأنػػو:"7/3النظػػاـاألساسػػيلممحكمػػةالجنائيػػةالدكليػػةفػػيالمػػادة يــًا:ثان

تعمػػدإلحػػاؽألػػـشػػديدأكمعانػػاةشػػديدةًسػػكاءبػػدنيانأكعقميػػانًبشػػخصمكجػػكدتحػػتإشػػراؼ

المػػتيـأكسػػيطرتوًكلكػػفاليشػػمؿالتعػػذيبأمألػػـأكمعانػػاةينجمػػاففحسػػبعػػفعقكبػػات

.(2 "ةأكيككنافجزءانمنياأكنتيجةلياقانكني

التقميػدملمتعػذيب يمكػفككقدكافليذاأفالتعريؼتغييػرجػذرملممفيػـك ذلػؾمػفعػدةنػكاحو

تكضيحياكمايمي:

                                                           

إعػػػالفحمايػػػةجميػػػعاألشػػػخاصمػػػفالتعػػػرضلمتعػػػذيبكغيػػػرهمػػػفضػػػركبالمعاممػػػةأكالعقكبػػػةالقاسػػػيةأك(1 
(11-، د1453الالإنسػػانيةأكالميينػػة،اعتمػػدكنشػػرعمػػىالمػػمبمكجػػبقػػرارالجمعيػػةالعامػػةلممػػـالمتحػػدة

 .0975كانكفاألكؿ/ديسمبر9المؤرخفي

 .0998تمكز/يكليو07الجنائيةالدكليةالمعتمدفيركمافينظاـركمااألساسيلممحكمة(2 
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اليحصػػرالتعػػذيبفػػيالتعػػذيبالرسػػميالػػذميرتكبػػومكظػػؼرسػػميأكأمشػػخصبصػػفتوأ(

 الرسمية.

أممجمكعػػةمػػفالسػػكافالمػػدنييفعمػػالنبسياسػػةالدكلػػةأكب(اعتػػرؼبالتعػػذيبالمرتكػػبضػػد

منظمػػةتقضػػيبارتكػػابالتعػػذيبضػػداإلنسػػانية أمأنػػوقػػداعتػػرؼبالتعػػذيبغيػػرالرسػػمي

الذميرتكبمفقبؿمنظماتأكجمعياتمنظمةإلىجانبالتعذيبالرسمي(.

(منيػػاكالتػػيعرفػػتالتعػػذيب:3ادة العقػػابعميػػوفػػيالمػػكاالتفاقيػػةاألمريكيػػةلمنػػعالتعػػذيبثالثــًا:

فعػػؿيرتكػػبعمػػدانإلنػػزاؿاأللػػـالبػػدنيأكالعقمػػيأكالمعانػػاةبػػأمشػػخصألغػػراضالتحقيػػؽ"

كيفيػػـ،الجنػػائيككسػػيمةلمتخكيػػؼأككعقكبػػةشخصػػيةأككػػإجراءكقػػائيأكألمغػػرضآخػػر

أكإضعاؼ،حيةالتعذيبكذلؾعمىأنواستخداـالكسائؿالتييقصدبياطمسشخصيةالض

فلـتسبباأللـالبدنيأكالعقمي" .(1 قدراتوالبدنيةأكالعقميةحتىكا 

المدكنػػةالخاصػػةبقكاعػػدسػػمكؾالمػػكظفيفالمكمفػػيفبإنفػػاذالقػػكانيفكقػػدعرفػػتالتعػػذيبفػػيرابعــًا:

يػػتـ،جسػػدياكػػافأكعقميػػا،"أمعمػػؿينػػتجعنػػوألػػـأكعنػػاءشػػديد(منػػوعمػػىأنػػو:5المػػادة 

ألغػػػراضمثػػػؿ،إلحاقػػػوعمػػػدابشػػػخصمػػػابفعػػػؿأحػػػدالمػػػكظفيفالعمػػػكمييفأكبتحػػػريضمنػػػو

أكمعاقبتػػوعمػػى،الحصػكؿمػػفىػػذاالشػػخصأكمػػفشػػخصآخػػرعمػػىمعمكمػػاتأكاعتػػراؼ

أكتخكيفػػػػوأكتخكيػػػػؼأشػػػػخاصآخػػػػريف.كاليشػػػػمؿ،عمػػػػؿارتكبػػػػوأكيشػػػػتبوفػػػػيأنػػػػوارتكبػػػػو

ناشئاعفمجػردجػزاءاتمشػركعةأكمالزمػاليػاأكمترتبػاالتعذيباأللـأكالعناءالذميككف

.(2 "فيحدكدتمشيذلؾمعالقكاعدالنمكذجيةالدنيالمعاممةالسجناء،عمييا

                                                           

،بػدأالعمػؿ76سمسػمةالمعاىػداترقػـ-االتفاقيةاألمريكيةلمنعالتعذيبكالعقابعميو،منظمةالػدكؿاألمريكيػة(1 
 .0979فبراير38بيافي

عمىالممبمكجبقرارالجمعيةالعامػةمدكنةلقكاعدسمكؾالمكظفيفالمكمفيفبإنفاذالقكانيف،اعتمدتكنشرت(2 
 .0979كانكفاألكؿ/ديسمبر07المؤرخفي096/14لممـالمتحدة
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نجػػدأنيػػاقػػدأزالػػتالغمػػكضالػػذمكػػافيعنػػيىػػذه،كمػػفخػػالؿالتعمػػؽفػػيىػػذهالتعريفػػات

صػػػفة،كبيػػػافصػػػكرىاكتحديػػػدكمػػػاكقػػػدحػػػددتمعػػػالـىػػػذهالجريمػػػةمػػػفخػػػالؿ،الجريمػػػةمػػػفقبػػػؿ

كفرقػػتمػابػػيفالتعػذيبالػػذميػتـعمػػىأسػاسالتمييػػزأكالػذميػػتـبيػدؼالحصػػكؿعمػػى،المعػذبب

المعمكمات.

إالأفالتعريؼالذمكردفياتفاقيةمناىضةالتعذيبكغيرهمفضركبالمعاممةأكالعقكبة

كؿماسكاهمفالتعريفات.تميزعف،القاسيةأكالالإنسانيةأكالميينةلمتعذيب

(منياعمػىأنػو:"أمعمػؿينػتجعنػوألػـأكعػذاب0/0فقدنصتاالتفاقيةفينصالمادة 

يمحػػػؽعمػػػدانبشػػػخصمػػػابقصػػػدالحصػػػكؿعمػػػىمعمكمػػػاتأكعمػػػى،جسػػػديانكػػػافأـعقميػػػان،شػػػديد

لػثأكتخكيفػوأكىكأكشخصثا،أكمعاقبتوعمىعمؿارتكبوأكيشتبوفيأنوارتكبو،اعترافات

إرغامػػوىػػكأمشػػخصثالثػػانكعنػػدمايمحػػؽمثػػؿىػػذااأللػػـأكالعػػذابألمسػػببمػػفاألسػػبابيقػػكـ

أكيحػػرضعميػػوأكيكافػػؽعميػػوأكيسػػكتعنػػومكظػػؼرسػػميأكأم،عمػػىالتمييػػزأيػػاكػػافنكعػػو

قانكنيػةأككاليتضمفذلؾاأللـأكالعذابالناشئفقطعػفعقكبػاتشخصآخربصفتوالرسمية.

ليذهالعقكباتأكالذميككفنتيجةعرضيةليا  .(1 المالـز

كالتييمكفإجماليابمايمي:،تتضحلناالمميزاتالتيتميزالتعذيب،كمفخالؿىذاالتعريؼ

،حيػػثإفالتعػػذيبىػػكالسػػمكؾالػػذمينػػتجعنػػوألػػـشػػديدأكمعانػػاةشػػديدة،المعانػػاةك.شػػدةاأللػػـ0

أكعقميػانيػؤدمإلػى،جسػديانكيترتػبعميػوإصػاباتجسػديةبجسػـالمجنػيعميػوسكاءأكافذلػؾ

معاناةنفسيةأكقديؤدمفيبعضالحػاالتإلػىأمػراضتسػتمرمػعالمجنػيعميػوأكتػكدمبػو

إلىالجنكف.

 معنكم(.أكتعذيبعقمي مادم(.تنكعأساليبالتعذيبمفتعذيبجسدم3
                                                           

 مرجعسابؽ،اتفاقيةمناىضةالتعذيبكغيرهمفضركبالمعاممةأكالعقكبةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة.(1 
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إالإذاتػػػكافرلػػػدلالجػػػانيالقصػػػدالجرمػػػي.تعػػػدىػػػذهالجريمػػػةمػػػفالجػػػرا1 ئـالعاديػػػةالتػػػيالتقػػػـك

.(1 اإلرادةكبعنصريوالعمـ

(2 كالتيتتمثؿفيمايمي:،.تحديدأىداؼأكغاياتالتعذيب4

كىػذهالصػكرة،أ.التعذيببقصدالحصكؿعمػىمعمكمػاتأكاعتػراؼمػفالشػخصالمجنػيعميػو

رجػػػاؿالشػػػرطةكالمسػػػتخدميفالعمػػػكمييفعنػػػدمايقكمػػػكفتسػػػتخدـفػػػينطػػػاؽكاسػػػعمػػػفقبػػػؿ

بتعػػذيبالمػػتيـأثنػػاءالتحقيػػؽلمحصػػكؿعمػػىمعمكمػػاتمنػػوأكالحصػػكؿعمػػىاعترافػػوبشػػأف

مسألةمعينة.

ب.التعػػػذيببغػػػرضمعاقبػػػةالشػػػخصعمػػػىعمػػػؿارتكبػػػوأكيشػػػتبوفػػػيأنػػػوارتكبػػػوىػػػكأكأم

شخصآخر.

ج.التعذيببقصدالتخكيؼ.

يببقصدإرغاـالشخصالمجنيعميوأكأمشخصآخرعمىارتكابفعؿمفاألفعاؿد.التعذ

التيتككفبالغالبغيرمشركعة.

عمىالتمييز كىذاالنكعمفالتعذيبعادةمايتـفياألراضػيالمحتمػة،ىػ.التعذيبألسبابتقـك

معذبفيىذهالصكرةكال،مفقبؿالجيةالمحتمةضدالسكافالمحمييفأكاألصمييفلممنطقة

أثنػػاءتعذيبػػو،مػػفالتعػػذيباليشػػعربػػأمشػػفقةأكرحمػػةاتجػػاهالضػػحية بػػؿيعتبػػربأنػػويقػػـك

كىػػػػذاالنػػػػكعمػػػػفالتعػػػػذيبىػػػػكالػػػػذميسػػػػتخدـمػػػػفقبػػػػؿاإلسػػػػرائيمييفداخػػػػؿ،بكاجػػػػبتعاقػػػػدم

األراضيالمحتمة.

                                                           

الدكليلحقكؽاإلنساف الحقكؽالمحمية(،الجزءالثاني،عمكاف،محمديكسؼ،كالمكسى،محمدخميؿ،القانكف(1 
 .0األردف،ط-،دارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف3104سنة

036سػميماف،محمػدعبػداهللأبػػكبكػر،جريمػةالتعػذيبفػػيضػكءأحكػاـالقػانكفالػػدكليالجنػائيكنػصالمػػادة(2 
 .9مصر،د.ط،،ص–اإلسكندرية،منشأةالمعارؼلمنشر،3114مفالقانكفالمصرم،سنة
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لمتعػػذيبقػػدقصػػرتوبػػأفىػػذهاالتفاقيػػةفػػيتعريفيػػا،كيمكػػفأفنػػرلمػػفخػػالؿمػػاسػػبؽذكػػره

أمػػا،التعػذيبالػذمتقػكـبػػوجيػةرسػميةأكمكظػؼعػاـأكأمشػػخصآخػربصػفتوالرسػميةعمػى

التعذيبالذميتـممارسػتوخػارجالسػمطةالعامػةأكمػفغيػرممثمييػاسػكاءأكػافبصػكرةمباشػرةأك

غيرمباشرةاليدخؿضمفالتعريؼالكاردفيىذهاالتفاقية.

 الفرع الرابع

 شريعات الجزائية والقضاء لمتعذيبعريف التت

ظيػػكرالعديػػدمػػفاالتفاقيػػاتالتػػيحرمػػت،كفػػيإطػػارتحػػريـالتعػػذيبعمػػىالمسػػتكلالػػدكلي

نجػػدأفالعديػػدمػػفالػػدكؿقامػػتبكضػػعتعريفػػات،جعمػػتمنيػػاجرمػػانمعاقبػػانعميػػوكجريمػػةالتعػػذيب

ىياألعماؿالتيتدخؿضمفدائػرةالتعػذيبكذلؾلتحديدما،خاصةلمتعذيبفيقكانينياالجنائية

ماىياألعماؿالتياليمكفاعتبارىاضمفىذهالدائرة.كأماـالقضاء

(مفقانكفالعقكباتاألردنػي318فقدقاـالمشرعاألردنيبتعريؼالتعذيبفينصالمادة 

كعػػػذابشػػػديدعمػػػىأنػػػو:"أمعمػػػؿينػػػتجعنػػػوألػػػـأ3106كتعديالتػػػوالصػػػادرةعػػػاـ0961لعػػػاـ

بشػػػخصمػػػابقصػػػدالحصػػػكؿمنػػػوأكمػػػفشػػػخصآخػػػرعمػػػىجسػػػديانكػػػافأـعقميػػػانيمحػػػؽعمػػػدان

فػػيأنػػوارتكبػػوىػػكأكغيػػرهأكمعمكمػػاتأكعمػػىاعتػػراؼأكمعاقبتػػوعمػػىعمػػؿارتكبػػوأكيشػػتبو

العػذابأكعنػدمايمحػؽبالشػخصمثػؿىػذااأللػـأك،إرغامػوىػكأكغيػرهتخكيؼىذاالشػخصأك

أكيسػكتعنػومكظػؼأكيحرضعميػوأكيكافػؽعميػو،مسببيقكـعمىالتمييزأيانكافنكعوأل

.(1 شخصيتصرؼبصفتوالرسمية"رسميأكأم

أماقػانكفالعقكبػاتالفمسػطينيفقػدعرفػوكػذلؾعمػىأنػو:"أمعمػؿينػتجعنػوألػـأكعػذاب

شديدًجسديانكافأـنفسيانًييمحؽعمدانبشخصمابقصدالحصػكؿمنػوأكمػفشػخصآخػرعمػى
                                                           

 891(،ص318/3،المادة 0961لسنة06قانكفالعقكباتاألردنيرقـ(1 
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معمكمػػػاتأكعمػػػىاعتػػػراؼمعاقػػػبعميػػػوًفػػػيشػػػأففعػػػؿارتكبػػػوأكيشػػػتبوأنػػػوارتكبػػػوىػػػكأكأم

.(1 خكيفوأكإرغاموىكأكأمشخصآخرعمىذلؾ"شخصآخرأكت

(مكررعمىأنوكػؿفعػؿ010بتعريفوفيالمادة 3116كقاـقانكفالعقكباتالتكنسيلعاـ

ينتجعنوألـأكعذابشديدجسديانكػافأكعقميػانيمحػؽعمػدانبشػخصمػابقصػدالحصػكؿمنػوأك

وعمػىفعػؿارتكبػوأكيشػتبوفػيأنػوارتكبػوىػكمفغيرهعمىمعمكماتأكعمػىاعتػراؼأكمعاقبتػ

أكغيرهأكتخكيفوىكأكغيرهأكعندمايقعإلحاؽاأللـأكالعذابالشديدألمسببمفاألسػباب

.(2 يقكـعمىالتمييزأيانكافنكعو

(ىػػك059فػػيالمػػادة 3114كقػػدكػػافالتعريػػؼالػػذمكردفػػيقػػانكفالعقكبػػاتالقطػػرملعػػاـ

ؼلماكردفياتفاقيةمناىضةالتعذيبكغيرهمفضركبالمعاممةالقاسيةأكالالإنسانيةأقربتعري

يمحؽ،جسديانكافأـمعنكيان،كعرفوعمىأنو"أمعمؿينتجعنوألـأكمعاناةشديديف،أكالميينة

أكمعاقبتوعمػىعمػؿارتكبػو،عمدانبشخصماألغراضالحصكؿعمىمعمكماتأكعمىاعتراؼ

ىػػكأكشػػخصثالػػثأكتخكيفػػوأكإرغامػػوىػػكأكأمشػػخصآخػػر،أكيشػػتبوفػػيأنػػوقػػدارتكبػػو

عمػىالتمييػزأيػاكػافنكعػو أكيحػرضعميػوأك،كعندمايمحؽمثؿىذااأللـأكالعذابلسببيقـك

يكافؽعميوأكيسكتعنومكظػؼرسػميأكأمشػخصآخػربصػفتوالرسػميةكاليشػمؿذلػؾاأللػـ

                                                           

،ضماناتمكافحةجريمةالتعذيبفيالقانكفالفمسطيني دراسةتحميميػةمقارنػة(،(3107 سعيدالعسمي،أحمد(1 
 .05غزة،ص-الجامعةاإلسالمية

:"يعاقببالسجفمػدةثمانيػةأعػكاـ3115لسنة46المجمةالجزائيةالتكنسيةرقـ(مكررمف010نصالمادة (2 
.المكظؼالعمكميأكشبيوالذميخضعشخصالمتعذيبكذلؾحاؿمباشرتولكظيفوأكبمناسبةمباشرتولػو

دكيقصػػدبالتعػػذيبكػػؿفعػػؿينػػتجعنػػوألػػـأكعػػذابشػػديدجسػػدياكػػافأكعقميػػايمحػػؽعمػػدابشػػخصمػػابقصػػ
الحصكؿمنوأكمفغيرهعمىمعمكماتأكعمىاعتراؼأكمعاقبتػوعمػىفعػؿارتكبػوأكيشػتبوفػيأنػوارتكبػو
 ىػػكأكغيػػرهأكتخكيفػػوىػػكأكغيػػرهأكعنػػدمايقػػعإلحػػاؽاأللػػـأكالعػػذابالشػػديدألمسػػببمػػفاألسػػبابيقػػـك

 عمىالتمييزأّياكافنكعو."
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ليذهالعقكباتأكالذميككفنتيجةعرضػيةأك المعاناةالناشئفقطعفعقكباتقانكنيةأكالمالـز

 .(1 ليا"

بينمااكتفتأغمبالتشريعاتاألخرلكالمشرعالمصرمبحظرالتعذيبكجعموجريمةمعاقبان

اكؿالمشػرعبػؿكلػـيحػ،كلـتقـبكضعتعريؼمعيفكمحددلمتعذيبفيتشػريعاتياالداخميػة،عمييا

تػػاركيفتمػػؾالمسػػألةلمقضػػاء،التػػدخؿلتحديػػدمػػايمكػػفأفيػػدخؿفػػيإطػػارىػػذهالجريمػػةمػػفأفعػػاؿ

كسمطتوالتقديريةكالمشرعالمصرم.

"اإليػػذاءكىػػذامػػاحاكلػػتمحكمػػةجنايػػاتطنطػػاالقيػػاـبػػوعنػػدماعرفػػتالتعػػذيبعمػػىأنػػو:

عػػػذبفيحممػػػوعمػػػىقبػػػكؿبػػػالءاالعتػػػراؼيقمػػػؿمػػػفعزيمػػػةالمكالقاسػػػيالعنيػػػؼالػػػذميفعػػػؿفعمػػػو

لمخالصمنو".

كبالتمعففيىذاالتعريؼنرلبأنوقدركزعمػىاآلثػارالتػييػؤدمإلييػافعػؿالتعػذيبأكثػر

،فقداشترطكقكعنتيجةمعينةكىيقياـالمجنيعميوباالعتراؼ،مفتركيزهعمىجكىرالفعؿذاتو

ىػذامػػا،كسػكاءأدلإلػػىاالعتػراؼأكلػػـيػؤدإلػىذلػػؾكىػذاغيػرصػػحيحألفالتعػذيبيعػػدجريمػة

(مػػفقػػانكفالعقكبػػاتالمصػػرمالسػػابؽالتػػيكانػػتالمحكمػػةقػػد001نستخمصػػومػػفنػػصالمػػادة 

.(2 (مفالقانكفالحالي036ككذلؾنصالمادة ،أصدرتحكميافيظمو







                                                           

 .3114لسنة00قانكفالعقكباتالقطرمرقـ(1 

 دراسػةيكسؼ،أميرفرج،الجديدفيجريمةتعذيبالمتيـككسائؿحمايةالمتيـفيمرحمةالتحقيؽكالمحاكمػة(2 
 .30صمرجعسابؽ،مقارنة(،
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 المطمب الثاني

 التعذيب وما يشابييا من الجرائم صور التعذيب والتمييز ما بين جريمة

ىػكأمػريػرتبطبتعريػؼالتعػذيب،إفتمييزالتعذيبعػفبعػضالجػرائـاألخػرلالمشػابيةلػو

،نتمكفمفتحديدمفيكمػوبصػكرةكاضػحةكدقيقػة،إذإننابتعريفنالمتعذيب،كتحديدصكرهالمختمفة

يـالتػػيتتشػػابومػػعالتعػػذيبمنيػػاعمػػىكألفىنػػاؾالعديػػدمػػفالمصػػطمحاتكالمفػػاى،كمػػابينػػاسػػابقان

فػإننيسأسػعىفػيىػذاالمطمػبلتحديػدصػكرالتعػذيب،سبيؿالمثاؿالمعاممةالقاسيةأكالإلنسػانية

فيالبدايةحتىنتمكفبعدذلؾمفالتكصؿلمعياريمكننامفخاللػوالتمييػزمػابينػوكبػيفالجػرائـ

األخرلالمشابية.

 الفرع األول

 صور التعذيب

،التعذيببمفيكموالكاسع مكمػؼه عػاـهأكشػخصه يشمؿكافػةاألفعػاؿالتػييقػكـبيػامكظػؼه

سكاءأكانتأفعاالنإيجابيةاكسمبيةماداـأنيا،بخدمةعامةتجاهالشخصالمجنيعميوأكالمتيـ

تؤدمإلىنتيجةكاحدةكىيإلحاؽاألذلالبدنيأكالنفسيبو.

الكاسعمفشأنوأفيساعدعمىتكفيرالحمايةالشػاممةلمفػردكباعتبارأفاألخذبيذا المفيـك

فإنويمكفأفنقكؿبأفالتعذيبلوصكرتاف:،كحمايتومفالتعرضألمآالـ،كعمىسالمةجسده

 أواًل: التعذيب الجسدي أو البدني:

،دنيفيوكتتمثؿىذهالصكرةبكؿاعتداءمادميقععمىجسدالمجنيعميوكيمحؽاألذلالب

،مثؿعصػباألعػيف،أيانكانتصكرةاالعتداءكميماكانتالكسيمةالتيتـاستخداميافيارتكابو
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تحػريضالكػالبالبكليسػيةعمػىنيػشجسػدالمػتيـ،كالصفععمىالكجػو،كتقييداأليدممفالخمؼ

جبارهعمىالكقكؼألكقاتطكيمةعاريانفيالعراء. كا 

تقييدالػذميسػمحبتكبيػؿمعصػميالمجنػيعميػوككاحميػوفػيآفكماكيمكفاعتباركرسيال

الكسػائؿالحديثػةنسػبيانأجيزةالصعؽالكيربائيمف،ككاحدكىكمايعرؼبالتقييدذمالنقاطاألربع

فيالتعذيب.

فػإفذكػر،كألفاألساليبالمرتكبةفيالتعذيبىيأساليبكثيػرةكمتنكعػةكاليمكػفحصػرىا

كيػدخؿفػيإطػارالحػديثعنيػاأم،ىكعمىسبيؿالمثاؿكليسعمىسبيؿالحصرىذهاألساليب

أبسطيا.كأسمكبآخرمفشأنوإلحاؽاألذلبجسداإلنسافالذمتعدحمايتومفأىـحقكقو

 ثانيًا: التعذيب المعنوي:

لػيسككتختمؼىذهالصكرةعفالتيقبميابأنياتسػتيدؼإلحػاؽاألذلبنفسػيةالمجنػيعميػو

فيػػيتسػػببإيػػالـالػػنفسسػػكاءأكانػػتالكسػػيمةالمسػػتخدمةبيػػاىػػيكسػػيمةماديػػةأككسػػيمة،بجسػػده

كبػػالرغـمػػفأف،فالكسػػيمةالماديػػةكػػأفيػػتـتجريػػدالمجنػػيعميػػومػػفمالبسػػوأكاغتصػػابو،معنكيػػة

عمػىإالأنوكذلؾلػوأثػرمعنػكمكبيػر،االغتصابيمكفاعتبارهكسيمةمفكسائؿالتعذيبالبدنية

ممايؤدمفيكثيػرمػفالحػاالت،كييينو،فيييفكرامتو،المجنيعميوكيسببلوآالماننفسيةبميغة

.تجنباالختالطمعالناسكإلىالعزلةالتامة

كالتيديػػد،أمػػاالكسػػائؿالمعنكيػػةكتيديػػدالمجنػػيعميػػوبػػإنزاؿاألذلبػػوأكبمػػفييمػػوأمػػرىـ

أكإسماعوألصكاتالتعذيبالشديدبصكرةشبودائمة.،باغتصابزكجتوأكبتمفيؽتيمةليا

كمػػاكيمكػػفأفنضػػيؼصػػكرةثالثػػةمػػفصػػكرالتعػػذيبكىػػيالتعػػذيبالجنسػػي:كيكػػكففػػي

حتػػػىنصػػػؿفػػيالنيايػػػةإلػػػىاغتصػػػاب،صػػكرةإسػػػاءةكالميػػػةأكإبػػػداءاالزدراءأككشػػؼالعػػػكرات
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كيمكػفاعتبارىػاأكثػرالصػكر،مكالمعنكمكتعتبرىذالصكرةجمعانمابيفالتعذيبالماد،الضحية

.(1 ضررانعمىالضحية

:كمايمكفأفنقسـالتعذيبكذلؾمفحيثالشخصالمجنيعميوإلى

بعدأواًل: تعذيب المتيم: إالأنػو،كلـيثبػتفػيحقػوالجػـر،كىكالذملـيصدربحقوحكـهقضائيه

االعتػراؼعمػىنفسػوأكاإلدالءبػأقكاؿعػفكيككفعادةنتعذيبوبقصدإرغاموعمى،مشتبوبو

اآلخريفأكاإلدالءبمعمكماتميمة.

يدينوثانيًا: تعذيب المسجون أو المدان: كيككفتعذيبوبقصػد،كىكالذمصدربحقوحكـهقضائيه

أكمػػفخػػالؿتكقيػػععقكبػػات،إرغامػػوعمػػىاإلدالءبمعمكمػػاتميمػػةلػػـيكػػفقػػدأدلػػىبيػػابعػػد

.(2 تسـبالكحشيةأكعدـاإلنسانيةتأديبيةعميوت

 الفرع الثاني

 لوالتمييز ما بين التعذيب وغيره من الجرائم المشابية 

إفاتفاقيومناىضةالتعذيبالتعامؿالتعذيبكغيرهمفضركبالمعاممةأكالعقكبةالقاسية

إال،لمتعػػذيبكمػػابينػػاسػػابقانفبػػالرغـمػػفتعريػػؼاالتفاقيػػة،أكالالإنسػػانيةأكالميينػػةبالطريقػػةذاتيػػا

كمالـتذكرىاإلىجانبعنكاف،أنيالـتعرؼالمعاممةأكالعقكبةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة

كالتػػيتػػنصعمػػىعػػدـبمػػكغىػػذهالمعاممػػةأكالعقكبػػة،(منيػػا06االتفاقيػػةإالفػػيمقػػدمتياكالمػػادة 

مػػػف،تعػػػذيبالقاسػػػيةأكالالإنسػػػانيةأكالميينػػػةحػػػدال كتقتضػػػيمػػػفالػػػدكؿاألطػػػراؼاتخػػػاذمػػػايمػػػـز

.التدابيرلمنعممارستيا

                                                           

مصػػر،-،الكسػػيطفػػيتنظػػيـالسػػجكف،دارالفكػػرالجػػامعي،اإلسػػكندرية(3103 عبػػدالغنػػي،إييػػابمصػػطفى(1 
 .387،ص0ط

 .37،حقكؽاإلنساففيالسجكف،مطبكعاتجامعةالككيت،الككيت،د.ط،ص(0994 محمدغناـغناـ،(2 
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كيمكػػفتعريػػؼالمعاممػػةأكالعقكبػػةالميينػػةأكالحاطػػةمػػفالكرامػػةعمػػىأنيػػا"ىػػيتمػػؾالتػػي

سػكاءفػي،تتضمفقدرانمػفاإلذالؿأكاإلىانػةأكالتحقيػريحػطمػفقػدرالضػحيةككرامتػوكاعتبػاره

كيجبأفيتعدلىذااإلذالؿالقدرالطبيعيأكالعادمأكالحتمي،فينظراآلخريفنظرنفسوأك

كالمصاحبلكؿعقكبةمشركعة  ."".الالـز

لعػاـ (Greek case) كقػدذكػرتالمجنػةاألكركبيػةفػيمعػرضحػديثيافػيالقضػيةاليكنانيػة

بالكرامػةإذامػاانطػكتأفالمعاممةأكالعقكبةالمكقعةعمىالشخصيمكفأفتككفحاطة0968

.أكدفعتولمتصرؼضدإرادتوأكمشاعره،عمىإذالؿجسيـلوأماـاآلخريف

تيػدؼعمػىسػبيؿالمثػاؿإلػىالحصػكؿعمػى،أماالتعذيبفقدعرفتوبأنومعاممػةالإنسػانية

يػػؤدمكمػػاقػػداعتبػػرتالمجنػػةبػػأفالعنػػؼالجسػػدمالػػذم،أكتكقيػػععقكبػػة،أكاعترافػػات،معمكمػػات

تعذيبان.،إلىمعاناةنفسيةتؤدمإلىشعكرالشخصبالكآبة

،كالرغبػةالمبيتػة،كيتضحمفىذاالتعريػؼبػأفالتعػذيبيقػكـعمػىثالثػةمعػايير:شػدةاأللػـ

.(1 اليدؼالمتمثؿبالحصكؿعمىمعمكماتأكاعترافاتأكتكقيعالعقكبةك

غيػرهمػفكمعيػارانلمتفرقػةمػابػيفالتعػذيبأماالمحكمةاألكركبيػةلحقػكؽاإلنسػافقػدكضػعت

ضركبالمعاممةالالإنسانيةأكالميينةيتمثؿبدرجةالمعاناةأكاأللـالذميمحؽبالمجنيعميومػف

الفإفاألمػراليتجػاكز،فإذاكانتالدرجةفيأقصاىانككفأماـجريمةتعذيب،جراءكؿمنيما كا 

.مجردمعاممةقاسيةأكالإنسانية

بيفغيرهمفككانتأيضانقدميزتمابينو،بعدتعريفيالمتعذيب،اتفاقيةمناىضةالتعذيبك

أكشدة المعاناة القاسيةأكالالإنسانيةأكالميينةعمىأساسدرجة ضركبالمعاممةأكالعقكبة

                                                           

،0،الراحػػةكالريحػػاففػػيالقػػانكفالػػدكليلحقػػكؽاإلنسػػاف،المؤلػػؼ،عمػػاف،ط(3103 الجنػػدم،غسػػافىشػػاـ(1 
 .041ص
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حدالذمفيكالذميقدرال،يعكدتقديرىالقاضيالمكضكع،ككاعتبرتتمؾالشدةمسألةكاقع،األلـ

.يجبأفتبمغوىذهالمعاممةأكالعقكبةلكيتندرجفيإطارالتعذيب

كجريمػػةاإلكػػراهالػػذم،كمػػايمكػػفالتمييػػزمػػابػػيفالتعػػذيبكبػػيفبعػػضالجػػرائـالتػػيتشػػابيو

إالأننػػانػػرلاختالفػػان،كيػػركفأنيػػـكجيػػافلعممػػةكاحػػدة،بػػيفجريمػػةالتعػػذيبكيخمػػطالػػبعضبينيػػا

فاإلكراهالذميعػرؼبأنػو"االعتػداءالمكجػوإلػىاإلرادةلمحكىػاكميػا،كمتاالجريمتيفكاضحانمابيف

أكيعرؼعمىأنػو"حمػؿالشػخصعمػىإتيػاففعػؿمعػيفاليقبػؿحكمػو،أكتكجييياكجيةمعينة"

المكػرهكميػانيشترطلتحقيقوانعػداـإرادة،المتعقؿفيمالكترؾلوإرادتوالمعتبرةمفالكجيةالقانكنية"

،أكعمىاألقػؿتضػييؽىػذهاإلرادةإلػىحػدكبيػر،بحيثاليككفأماموإالاالنصياعإلرادةالمكره

أماالتعذيبفيتحقػؽبمجػردالتػأثيرفػيإرادةالمجنػيعميػوميمػاكانػتنسػبةاأللػـالمػادمكالمعنػكم

كاليعػد،أشػمؿمػفالتعػذيبكأكسػعكبالتاليفإنويمكفالقػكؿبػأفاإلكػراهييعتبػرجريمػة،الناتجعنو

.التعذيبإالصكرةمفصكراإلكراه

التػيتعػرؼعمػىأنيػا"كػؿسػمكؾيكػكفخطػرانعمػىالحيػاةأكعمػى،كجريمةاستعماؿالقسكة

سالمةالجسـممايسببلوألمانماديانأكمعنكيانأكيككفمفشأنوأفيثيرتكقعانمعقػكالنلكقػكعىػذا

عػػفجريمػػةالتعػػذيبفػػيالػػركفالمعنػػكمالػػذميتمثػػؿبالقصػػدالجرمػػيمػػفجيػػةكتختمػػؼ،الخطػػر"

فبالنسبةلالختالؼاألكؿنجدأفاعتداءالجانيعمىالمجني،صفةالمجنيعميومفجيةأخرلك

أمػاإذاكػافاليػدؼمػفكراءاالعتػداءىػك،عميوألجؿاالعتداءفقطيشػكؿجريمػةاسػتعماؿالقسػكة

كيتمثػػؿاالخػػتالؼالثػػاني،العتػػراؼفإننػػانكػػكفعندئػػذأمػػاـجريمػػةالتعػػذيبحمػػؿالشػػخصعمػػىا

بينمػػا،التػػيتكػكفغيػػرمحػددةكتشػػمؿاألفػرادكافػػةفػيجريمػػةاسػتعماؿالقػػكة،بصػفةالمجنػػيعميػو

تقتصرعمىالمتيميففقط.
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المبحث الثاني

 موقف القانون الدولي والتشريعات الوطنية من جريمة التعذيب

،كتعػػددتأسػػاليبيابتعػػددالتقنيػػاتالمبتكػػرة،جريمػػةالتعػػذيبمػػفالجػػرائـالتػػيانتشػػرتتعتبػػر

الحديثةك ،كلػذلؾفقػدتمقػىالتعػذيبمنػذنشػأةحقػكؽاإلنسػافاىتمامػانخاصػان،تطكرتبتطكرالعمـك

التعػذيب حانبػوىتمامػانكاضػاكمػانجػد،حيثنجدالعديدمفاالتفاقياتالدكليةكاإلقميميةالتػيتحػـر

أكفػػينصػػكصتشػػريعاتالػػدكؿالداخميػػةالتػػػي،سػػكاءفيمػػاينعقػػدبػػيفالػػدكؿمػػفمػػػؤتمراتدكليػػة

تسػػعىبشػػكؿدائػػـكمتكاصػػؿلضػػمافتطبيػػؽالنصػػكصالقانكنيػػةالدكليػػةالتػػيحرمػػتالتعػػذيبمػػف

خالؿكضعنصكصفيتشريعاتياالجزائيػةالكطنيػةلتجريمػوكضػمافعػدـتعػرضأمشػخصلػو

كسػػػنتطرؽفػػػيىػػػذاالمبحػػػثبشػػػكؿمػػػكجز،كضػػػععقكبػػػاترادعػػػةألمشػػػخصيرتكبػػػومػػػفخػػػالؿ

كأىػػـالنصػػكصالقانكنيػػة،حرمتيػػاكلالتفاقيػػاتالدكليػػةكاإلقميميػػةالتػػيكاجيػػتممارسػػاتالتعػػذيب

الكطنيةداخؿالدكؿالتيتمعبدكرانبارزانفيىذاالمجاؿ.

 المطمب األول

 جريمة التعذيب االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة

كػاف،نفسػوكالفظيعةالتياسػتباحتحرمػةجسػداإلنسػافكبسببممارساتالتعذيبالمتتالية

كىػػذامػػاحػػاكؿالمجتمػػع،البػػدمػػفاتخػػاذخطػػكاتفعالػػةلمحػػدمػػفىػػذهالممارسػػاتكالػػتخمصمنيػػا

ـضداإلنسانية.كمحاكلةمكافحتوباعتبارهجريمةمفالجرائ،الدكليالقياـبوعندتحريمولمتعذيب

حيػػثنجػػدالعديػػدمػػفالمػػؤتمراتالدكليػػةكانػػتقػػداىتمػػتبمكضػػكعالتعػػذيبكبسػػطتوعمػػى

فيبرفكمنيامؤتمرالمجنةالدكليةلممسائؿالجنائيةالذمانعقد،طاكلتيافيالعديدمفاجتماعاتيا

.درعفإرادةحرةالذمقدقرربأفاالعتراؼاليككفدليالنفياإلثباتمالـيص،0919سنة
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،0951باإلضػػافةإلػػىالمػػؤتمرالػػدكليالسػػادسلقػػانكفالعقكبػػاتالػػذمانعقػػدفػػيركمػػاعػػاـ

،الػػذمأكصػػىبعػػدـجػػكازاسػػتخداـالعنػػؼأكالضػػغطككسػػيمةلمحصػػكؿعمػػىاعتػػراؼمػػفالمػػتيـ

المقارفالػذمأيدهفيذلؾالمؤتمرالدكليالخامسلمقانكف،كحيثإفاالعتراؼليسغايةالتحقيؽ

،لدراسةكسائؿالبحثالحديثةكحمايةحقكؽالدفاع0958انعقدفيبرككسيؿعاـ

الضػػػماناتضػػػدكلدراسػػػةاالعتػػػراؼ0958أمػػػاحمقػػػةالبحػػػثالتػػػيانعقػػػدتفػػػيالفمبػػػيفلعػػػاـ

فقدأجمعأعضػاؤىاعمػىأفأماعتػراؼيػتـأخػذهبػالقكةأك،الكسائؿغيرالمشركعةأثناءالتحقيؽ

.المسمؾنفسو0961كقدسمكتحمقةالبحثالتيانعقدتفيفيناعاـ،العنؼاليؤخذباالعتبار

كالمؤتمرالدكليالثانيعشرلمجمعيةالدكليةلقانكفالعقكبػاتفػيمدينػةىػامبكرغفػيألمانيػا

الذمقدأكصىبعدـأخذأمدليؿانتزعباستخداـالتعذيب.،ك0976االتحاديةفيعاـ

كمػػؤتمرفينػػاالمػذيفقػػرراكػذلؾحػػؽالمػتيـفػػيرفػػض،يجػػبأالننسػىمػػؤتمرسػانتياغككمػا

اإلجابػػػةعػػػفأمسػػػؤاؿيكجػػػػولػػػوكعػػػدـجػػػػكازتعػػػريضالمػػػتيـألمتعػػػػذيبأكإكػػػراهلحممػػػوعمػػػػى

.(1 االعتراؼ

كألنياتعتبرمفأىـالمصادر،أمااالتفاقياتالدكليةالتيتبرمياالدكؿفيشأفمفالشؤكف

باعتبػارأفالػدكؿمػفخػالؿمػايسػمىبالمعاىػداتالعامػة،صميةلنشػأةالقاعػدةالقانكنيػةالدكليػةاأل

بتسجيؿقكاعدقانكنية بيفعددغيرمحدكدمفالدكؿكفيأمكرتيـالدكؿجميعيا تقـك التيتبـر

بػػأفاىتمػػاـفإننػػانالحػػظ،الغػػرضمنيػػاتنظػػيـالعالقػػاتالعامػػةكتكػػكفممزمػػةلمػػدكؿالتػػيأبرمتيػػا

قػدبػدأفػياألسػاسمػفخػالؿ،المجتمعالدكليبمسألةمناىضةالتعذيبكحػؽمػفحقػكؽاإلنسػاف

                                                           

األكؿ(،مكتبػػةدارالثقافػػةلمنشػػر الجػػزء،ضػػماناتالمػػتيـفػػيالػػدعكلالجزائيػػة(0998 خػػكيف،حسػػفبشػػيت(1 
 .10،ص0األردف،ط-كالتكزيع،عماف
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مػػػاتػػػـصػػػياغتومػػػفالنصػػػكصفػػػياالتفاقيػػػاتالمختمفػػػةالدكليػػػةكاإلقميميػػػةالتػػػياىتمػػػتبالتعػػػذيب

 كنصتعمىتحريموسكاءبشكؿمباشرأكغيرمباشر.

التعػذيببشػكؿغيػرمباشػركانػتاتفاقيػوالىػامالخاصػةكلعؿأكلىاالتفاقياتالتيحرمػت

إالأفاسػتمرارممارسػاتالتعػذيبكاآلالـكالمآسػي،0917بقكانيفالحربالبريةالتيصدرتعػاـ

كافيدعكلضركرةالػنصعمػىتحريمػوبشػكؿأكثػرصػراحة،القاسيةالتيشيدىاالعالـبسببذلؾ

فيػػوكليػػذاصػػدرتاتفاقيػػاتجنيػػؼ،ككضػػكحان األربػػعلحمايػػةالمنازعػػاتالدكليػػةتتضػػمفنصػػانتحػػـر

باإلضػػػػافةإلػػػػىحرصػػػػياعمػػػػىفػػػػرضعقكبػػػػاتقاسػػػػيةعمػػػػىاألشػػػػخاصالػػػػذيفيقكمػػػػكف،التعػػػػذيب

بانتياكاتعظيمةكمنياالتعذيب.

ثػػـأسسػػػتالييئػػػةالعامػػػةلممػػػـالمتحػػػدةكالتػػػيكػػػافىػػػدفيااألساسػػػيحمايػػػةحقػػػكؽاإلنسػػػاف

لممػػـالمتحػػدةاإلعػػالفالعػػالميلحقػػكؽاإلنسػػافعػػاـكأصػػدرتالجمعيػػةالعامػػة،كحرياتػػواألساسػػية

(منوعمىأنو"اليجكزإخضاعأحدلمتعذيبكاللممعاممة5كالذمقدجاءنصبالمادة ،(1 0948

بالرغـمفأفىذااإلعالفلـيتضػمفسػكلالتػزاـ،ك(2 أكالالإنسانيةأكالميينة"أكالعقكبةالقاسية

إالأفالعيػػدالػدكليالخػػاصبػالحقكؽالمدنيػػةكالسياسػػيةالػذمتبعػػوكصػادقتعميػػوالجمعيػػة،دبػيأ

كذلػؾضػمانانلحقػكؽالمػتيـ،قدفػرضالتزامػانقانكنيػانعمػىالػدكؿالمكقعػةعميػو،0966العامةعاـ

عاممػةضػمافعػدـتعرضػوألمنػكعمػفأنػكاعالتعػذيبأكمعاممتػومكفيمرحمػةمػاقبػؿالمحاكمػة

(منوعمىأنو"ال7كقدنصتالمادة ،غيرإنسانيةأكإكراىوعمىاالعتراؼبذنبلـيصدرعنو

،يجػػػكزإخضػػػاعأحػػػدلمتعػػػذيبكاللممعاممػػػةأكالعقكبػػػةالقاسػػػيةأكالالإنسػػػانيةأكالحاطػػػةبالكرامػػػة

                                                           

لبنػػػاف،د.ط،-،المرتكػػػزفػػػيحقػػػكؽاإلنسػػػاف،المؤسسػػػةالحديثػػػةلمكتػػػاب،طػػػرابمس(3101 شػػػالال،نزيػػػونعػػػيـ(1 
 .18ص

ألؼ307متحدةلممـال اإلعالفالعالميلحقكؽاإلنساف،اعتمدكنشرعمىالممبمكجبقرارالجمعيةالعامة(2 
 .0948كانكفاألكؿ/ديسمبر01(المؤرخفي1- د
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كمػا،الحػر"اليجكزإجراءأيةتجربةطبيةأكعمميةعمػىأحػددكفرضػاه،كعمىكجوالخصكص

منػوعمػىأنػو"لكػؿمػتيـأفيتمتػعأثنػاءالنظػرفػيقضػيتوكعمػىقػدـالمسػاكاة04/1نصتالمادة

بالضماناتالدنياالتالية:

.(1 أاليكرهعمىالشيادةضدنفسوأكاالعتراؼبذنبو"-خ

تتعمػؽكماكقدتضمفىذاالعيدباإلضافةإلىالمادتيفالسابقتيفبعضالمػكاداألخػرلالتػي

كػػنصالمػػادةالثانيػػةمنػػوالتػػينصػػتعمػػىكجػػكباحتػػراـحقػػكؽاإلنسػػاف،بالقضػػاءعمػػىالتعػػذيب

كالمػادةالتاسػعةبشػأفالحػؽفػيحريػة،كالمادةالسادسػةالتػياختصػتبػالحؽفػيالحيػاة،كضمانيا

كمػػايجػػبأالننسػػىالمػػادةالعاشػػرةالتػػيتتعمػػؽبحػػؽاألشػػخاصالمحػػركميفمػػف،الشػػخصكأمنػػو

فيياكرامتيـ. حريتيـفيأفيعاممكامعاممةإنسانيةتحتـر

التعػذيبكجميػعالممارسػات،0975ثـتالىابعدذلؾإعالفاألمػـالمتحػدةعػاـ كالػذمحػـر

كأكردت،0976ثـاتفاقيوجنيؼالتػيأبرمػتعػاـ،أربعكفدكلةككقدانضـلومائةكأربع،القاسية

.(2 ميزتياعماسبقيامفاالتفاقيات،حريـالتعذيبىذهاالتفاقيةقيكدانكاضحةلت

فمابذلتواألمـالمتحدةمفجيػكدفػيسػبيؿمناىضػةالتعػذيبجػاءليكتمػؿ فىػذه،كا  بػؿكا 

الجيػػكدقػػػدتكجػػػتبإصػػػدارالجمعيػػةالعامػػػةألىػػػـمػػػايتعمػػػؽبجريمػػةالتعػػػذيبفػػػيالشػػػرعيةالدكليػػػة

غيػػرهمػػفضػػركبالمعاممػػةأكالعقكبػػةالقاسػػيةأككلحقػػكؽاإلنسػػافكىػػياتفاقيػػومناىضػػةالتعػػذيب

                                                           

 مرجعسابؽ.العيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيةكالسياسية،(1 

 رسػػالة،حمايػػةحقػػكؽاإلنسػػاففػػيالػػدعكلالجنائيػػةكفقػػانلممكاثيػػؽالدكليػػة(3116 الطػػاىر،حػػاجأدـحسػػف(2 
 .046معيدبحكثكدراساتالعالـاإلسالمي،جميكريةالسكداف،صدكتكراه(،جامعةأـدرمافاإلسالمية،
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ككضػػع،التػػيتعتبػػرمػػفأىػػـالمكاثيػػؽالدكليػػةالتػػيتتعمػػؽمباشػػرةبالتعػػذيب،كالإلنسػػانيةأكالميينػػة

.(1 تفصيميةلمنعوكقكاعدمتخصصة

كتمييػزهعػفغيػره،يتنػاكؿاألكؿمنيػاتعريػؼالتعػذيب،كتتككفىذهاالتفاقيةمفثالثةأقساـ

كمػػػاكتقػػػراالتفاقيػػػةفػػػيىػػػذاالقسػػػـبػػػأف،مػػػفضػػػركبالمعاممػػػةالقاسػػػيةأكالالإنسػػػانيةأكالميينػػػة

كتضػػعمجمكعػػةمػػف،التعػػذيبيشػػكؿصػػكرةخطيػػرةكمتعمػػدةمػػفالصػػكرالميينػػةلكرامػػةاإلنسػػاف

التدابيرالتييجبعمىالدكؿاألطراؼاتخاذىافيسبيؿمناىضةالتعػذيبسػكاءأكانػتكقائيػةأك

مفخالؿذكرىا،كيمكفالقكؿبأفىذهاالتفاقيةقدقامتبدكربالغفيمناىضةالتعذيب،عالجية

يالئياأىميةقصكل. ليذهالتدابيركا 

فإننانجدبأنياقدحددتصنفيفمفالتػدابيرالكقائيػة،كمفخالؿدراستنالنصكصاالتفاقية

لتييمكفإدراجياكمايمي:كا،التييمكفاتخاذىالمحيمكلةدكفكقكعالتعذيب

التيتمكنيامفمنػعالتعػذيبسػكاءوجوب اتخاذ أي دولة طرف في االتفاقية التدابير الفعالةأواًل:

باإلضػػافةإلػػىإشػػارةاالتفاقيػػةلػػبعضالتػػدابيرالرقابيػػةالتػػي،أكانػػتإداريػػةأكقضػػائيةأكتشػػريعية

ي:"تبقػػىكػػؿدكلػػةقيػػداالسػػتعراضالمػػنظـ(منيػػاعمػػىالنحػػكاآلتػػ03 ك(00نجػػدىافػػيالمػػادة 

ككػػػػذلؾالترتيبػػػػػاتالمتعمقػػػػةبحجػػػػػزكمعاممػػػػػة،كتعميماتػػػػوكأسػػػػػاليبوكممارسػػػػػاتو،قكاعػػػػداالسػػػػػتجكاب

األشػػػخاصالػػػذيفيتعرضػػػكفألمشػػػكؿمػػػفأشػػػكاؿالتكقيػػػؼأكاالعتقػػػاؿأكالسػػػجففػػػيأمإقمػػػيـ

تضػمفكػؿدكلػةطػرؼ"،كتعػذيب"كذلؾبقصػدمنػعحػدكثأمحػاالت،يخضعلكاليتياالقضائية

                                                           

،تعذيبالمتيـفيالمنظػكريفالقػانكنيكالشػرعي،منشػكراتالحمبػي(3104 السيالكم،عالءعبدالحسفجبر(1 
 .55،ص0كت،طربي–الحقكقية،لبناف
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قيػػاـسػػمطاتياالمختصػػةبػػإجراءتحقيػػؽسػػريعكنزيػػوكممػػاكجػػدتأسػػبابمعقكلػػةتػػدعكإلػػىاالعتقػػاد

.(1 بأفعمالمفأعماؿالتعذيبقدارتكبفيأممفاألقاليـالخاضعةلكاليتياالقضائية"

فقػدأكػدتاالتفاقيػةبػأفعـذيب:ثانيًا: حظر التـذرع بـأي ظـرف مـن الظـروف االسـتثنائية كمبـرر لمت

كاليجػكزالخػركجعنيػاأك،تنطبػؽفػيجميػعالحػاالت،حظرالتعذيبىكعبارةعػفقاعػدةمطمقػة

حتػػىفػػيحػػاالتالطػػكارئأكالحػػربأكالخطػػرالعػػاـالػػذم،التنصػػؿمنيػػابػػأمحػػاؿمػػفاألحػػكاؿ

قػػدجػػاءذلػػؾكاضػػحانفػػيك،أكفػػيأمظػػرؼمػػفالظػػركؼاالسػػتثنائيةاألخػػرل،ييػػددحيػػاةاألمػػة

.تتخذكؿدكلةطرؼإجراءاتتشػريعيةأكإداريػة0(مفاالتفاقيةكالتينصتعمىأنو"3المادة 

أكقضػػائيةفعالػػةأكأيػػةإجػػراءاتأخػػرللمنػػعأعمػػاؿالتعػػذيبفػػيأمإقمػػيـيخضػػعالختصاصػػيا

.القضائي

نتىذهالظػركؼحالػةحػربأكتيديػداسكاءأكا،.اليجكزالتذرعبأيةظركؼاستثنائيةأياكانت3

بػػالحربأكعػػدـاسػػتقرارسياسػػيداخمػػيأكأيػػةحالػػةمػػفحػػاالتالطػػكارئالعامػػةاألخػػرلكمبػػرر

.لمتعذيب

".اليجكزالتذرعباألكامرالصادرةعفمكظفيفأعمىمرتبةأكعفسمطةعامةكمبررلمتعذيب .1

كالتػػػييمكػػػفأفنكاجػػػوبيػػػا،عمييػػافػػػياالتفاقيػػػةكأمػػاالتػػػدابيرالعالجيػػػةالتػػػيقػػػدكردالػػػنص

فيمكفتمخيصياعمىالنحكالتالي:،أعماؿالتعذيببعدارتكابيا

إفمكافحةالتعذيبتقتضيقبػؿأمأمػرآخػراعتبػارالتعػذيبجريمػةأواًل: تحريم أعمال التعذيب:

لػػذلؾقػػدقامػػتاالتفاقيػػة،كؿالقػػانكفالجنػػائيالػػداخميلمػػد،يعاقػػبعمييػػاإلػػىجانػػبالقػػانكفالػػدكلي

عمػػىعػػاتؽالػػدكؿاألطػػراؼبيػػايمػػزميـبجعػػؿالتعػػذيبجريمػػةفػػيإطػػارتشػػريعاتيـ بكضػػعالتػػزاـو

ككضععقكباتمناسبةيخضعليامرتكبكىذهالجريمةتتناسبمعطبيعتياالخطيرة.،الجنائية
                                                           

 .مرجعسابؽالميينة،سيةأكالالإنسانيةأكاتفاقيةمناىضةالتعذيبكغيرهمفضركبالعاممةأكالعقكبةالقا(1 
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نصػياعمػىىػذاالنحػػك:(مػػفاالتفاقيػةالتػيجػاء4كيمكػفأفنػرلذلػؾبكضػكحفػيالمػادة 

كينطبػؽ،.تضمفكؿدكلةطرؼأفتككفجميعأعماؿالتعذيبجرائـبمكجبقانكنيػاالجنػائي0"

األمرذاتوعمىقياـأمشخصبأيػةمحاكلػةلممارسػةالتعػذيبكعمػىقيامػوبػأمعمػؿآخػريشػكؿ

.تكاطؤاكمشاركةفيالتعذيب

عقػاببعقكبػاتمناسػػبةتأخػذفػياالعتبػػارتجعػؿكػؿدكلػةطػػرؼىػذهالجػرائـمسػػتكجبةلم.3

".طبيعتياالخطيرة

.0(مػفاالتفاقيػةعمػىأنػو"7نصػتالمػادة ثانيًا: االختصـاص العـالمي أو عالميـة العقـاب: تقػـك

الدكلػػػةالطػػػرؼالتػػػييكجػػػدفػػػياإلقمػػػيـالخاضػػػعلكاليتيػػػاالقضػػػائيةشػػػخصيػػػدعىارتكابػػػوألممػػػف

بعػػرضالقضػػيةعمػػى،5فػػيالحػػاالتالتػػيتتكخاىػػاالمػػادة4ةالجػػرائـالمنصػػكصعمييػػافػػيالمػػاد

.إذالـتقـبتسميمو،سمطاتياالمختصةبقصدتقديـالشخصلممحاكمة

تتخػذىػذهالسػمطاتقرارىػػابػنفساألسػمكبالػػذمتتبعػوفػيحالػةارتكػػابأيػةجريمػةعاديػػةذات.3

ينبغي5مفالمادة3رإلييافيالفقرةطبيعةخطيرةبمكجبقانكفتمؾالدكلة.كفىالحاالتالمشا

أالتككفمعاييراألدلةالمطمكبةلممقاضاةكاإلدانةبأمحاؿمفاألحكاؿأقؿصػرامةمػفتمػؾالتػي

."5مفالمادة0تنطبؽفيالحاالتالمشارإلييافيالفقرة

مػفالجػرائـكيتضحلنامفنػصالمػادةسػالفةالػذكربػأفاالتفاقيػةقػدجعمػتجريمػةالتعػذيب

كتستدعيتعقبمرتكبيياكضمافعدـإفالتيـمفالعقابكمفالمساءلة،التيتمثؿخطكرةخاصة

كىػػذامػػادفعيػػالمخػػذبمبػػدأاالختصػػاصالعػػالميأكعالميػػةالعقػػابالػػذميسػػمحلمدكلػػة،الجنائيػػة

،ةأكالميينػػػةبمالحقػػػةمرتكبػػػيجريمػػػةالتعػػػذيبكغيػػػرهمػػػفضػػػركبالمعاممػػػةالقاسػػػيةأكالالإنسػػػاني

كبسطاختصاصياالقضائيعمىىذهالجرائـأيانكافمكافارتكابياأكجنسيةمرتكبيػاأكالضػحية

فيياأكمكافكجكدىما.
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،نجػػدبػػأفاالتفاقيػػةقػػدأكجبػػتعمػػىالػػدكؿاألطػػراؼبيػػاثالثــًا: حمايــة وتعــويض ضــحايا التعــذيب:

،تػكفيرممجػأآمػفألمشػخصقػدتعػرضلمتعػذيب،باإلضافةإلىكؿماسبؽمفالتػدابيرالسػابقة

كمػػػاألزمػػػتىػػػذهالػػػدكؿبضػػػمافحقػػػوفػػػيالمجػػػكءلمقضػػػاءأك،كشػػػجعتعمػػػىمػػػنححػػػؽالمجػػػكءلػػػو

كعػػػدـ،كالبػػتفػػيقضػػيتوبنزاىػػةكسػػرعة،كضػػمافمحاكمتػػومحاكمػػةعادلػػػة،السػػمطاتالمختصػػة

مػػػف،كاالستشػػػيادبػػػأمقػػػكؿأكاعتػػػراؼيػػػدليبػػػوكىػػػكتحػػػتكطػػػأةالتعػػػذيب القيػػػاـبكػػػؿمػػػايمػػػـز

اإلجػػػراءاتلحمايتػػػوىػػػكأكأممػػػفالشػػػيكدمػػػفأمعمػػػؿيعػػػدمػػػفأعمػػػاؿالتخكيػػػؼأكالتيديػػػدأك

.(1 المعاممةالسيئة

كقد،كالقسـالثانيمفاالتفاقيةينشئنظاماندكليانلممراقبةيرتكزعمىلجنةمناىضةالتعذيب

منحيػػػػااالختصػػػػاصبالرقابػػػػةعمػػػػىتنفيػػػػذالػػػػدكؿباإلضػػػػافةإلػػػػى،حػػػػددتاالتفاقيػػػػةكيفيػػػػةتشػػػػكيميا

لاللتزاماتالمفركضةعمييابمكجبىذهاالتفاقيةكذلؾمفخالؿدكرىاالذميتمثؿبمراجعةتقارير

،كتسػمـالشػكاكلمػفالػدكؿاألطػراؼ،الدكؿالدكريةالتيتقدـليػاعبػراألمػيفالعػاـلممػـالمتحػدة

مكانيػػةقياميػػابػػبعضالتحقيقػػاتب رسػػاؿزيػػاراتإلػػىأراضػػي،نػػاءعمػػىتقػػاريرسػػريةمكثػػكؽوبيػػاكا  كا 

يمكفلّمجنةأفتضعيدىاعمىقضيةمفقضػاياالتعػذيببنػاءعمػىككما،الدكؿالمعنيةبمكافقتيا

فػػياالتفاقيػػة أكنيابػػةعػػفأفػػراديخضػػعكفلكاليتيػػاالقانكنيػػة،بالغػػاتتصػػؿإلييػػامػػفدكؿأطػػراؼو

كقععمييـمفدكلةطرؼفياالتفاقية.كيدعكفبأفانتياكانقد

أكإنيػاء،كالجزءالثالثكاألخيراختصبتحديػدكيفيػةانضػماـالػدكؿالمختمفػةليػذهاالتفاقيػة

أكمايخصمسائؿالتحفظعمىحكـمفأحكامياأكاقتراحأمتعديؿ.،ارتباطيابيا

ممكثيقةمجمكعةالمبادئنشرتعمىالكبقرارمفالجمعيةالعامة0988كقداعتمدتعاـ

لتحػريـ،المتعمقةبحمايةجميعاألشخاصالذيفتعرضكاألمشكؿمفأشكاؿاالحتجػازأكالسػجف
                                                           

 .397صمرجعسابؽ،عمكاف،محمديكسؼ،حقكؽاإلنساففيضكءالقكانيفالكطنيةكالمكاثيؽالدكلية،(1 
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(منياعمىىذاالنحك"اليجكزإخضاعأمشخصيتعرضألمشػكؿمػف6التعذيبفيالمبدأ 

أكالالإنسػػػػانيةأكأشػػػػكاؿاالحتجػػػػازأكالسػػػػجفلمتعػػػػذيبأكغيػػػػرهمػػػػفضػػػػركبالمعاممػػػػةالقاسػػػػية

كاليجكزاالحتجاجبأمظرؼكافكمبررلمتعػذيبأكغيػرهمػفضػركبالمعاممػةالقاسػية،الميينة

أكالالإنسانيةأكالميينة".

كالتيقدحرصتعمىتأكيدتحريـالتعذيبفيما،0989كتبعتيااتفاقيوحقكؽالطفؿلعاـ

(منياعمىىذاالنحك"تكفؿالدكؿاألطراؼ:17كقدجاءنصالمادة ،يخصاألطفاؿالسجناء

(أاليعرضأمطفؿلمتعػذيبأكلغيػرهمػفضػركبالمعاممػةأكالعقكبػةالقاسػيةأكالالإنسػانيةأك أ

الميينػػػة.كالتفػػػرضعقكبػػػةاإلعػػػػداـأكالسػػػجفمػػػدلالحيػػػاةبسػػػػببجػػػرائـيرتكبيػػػاأشػػػخاصتقػػػػؿ

لإلفراجعنو".أعمارىـعفثمانيعشرةسنةدكفكجكدإمكانية

كالتػيفػيإطػارمعالجتيػالمكضػكع،0991ثـكثيقةالمبادئاألساسيةلمعاممةالسجناءعاـ

قػػػد،مػػكظفيالسػػجكفكاألعمػػاؿالمحظػػكرعمػػييـالقيػػاـبيػػاأكمػػايقػػععمػػىعػػاتقيـمػػفالتزامػػات

يؿالػػدفاعإاللػػككػافذلػػؾفػيسػػب،لجػكئيـلمقػػكةفػيعالقػػتيـمػػعالمسػجكفأشػارتإلػػىعػدـجػػكاز

،أكاالمتنػػاعالسػػمبيألمػػريسػػتندإلػػىالقػػانكفأكاألنظمػػة،أكالمقاكمػػةالجسػػديةبػػالقكة،عػػفالػػنفس

كمايجبعمييـأفيقكمكابتقػديـتقريػرفػكرم،أفيككفاستخداـالقكـفيأدنىالحدكدالضركريةك

 .(1 عفالحادثلمديرالسجف

قػكؽاإلنسػافالػذمعقدتػواألمػـالمتحػدةإعػالفاعتمدالمػؤتمرالعػالميلح،0991كفيعاـ

الذمقدكردبوأنو"أحدأشنعاالنتياكاتلكرامةاإلنسػافىػكممارسػةالتعػذيب،كبرنامجعمؿفيينا

أنشطتيـ".كتضييؽقدراتيـعمىمكاصمةحياتيـكالذميؤدمإلىتحطيـكرامةالضحايا

                                                           

 .380،ص3مصر،ط-لقانكنية،اإلسكندرية،العدالةكحقكؽاإلنساف،مكتبةالكفاءا(3103 بندؽ،كائؿأنكر(1 
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التعػػذيبكغيػػرهمػػفضػػركبالمعاممػػةأكالبركتككػػكؿاالختيػػارملمناىضػػة3116كتبعػػوعػػاـ

قكامػػوزيػػاراتدكريػػة،كالعقكبػػةالقاسػػيةأكالالإنسػػانيةأكالميينػػة الػػذمقػػدصػػدربيػػدؼإنشػػاءنظػػاـو

منتظمةتقكـبياىيئاتدكليةككطنيةمستقمةلمماكفالتييحجزبيااألشخاصالمحركمػكفمػفك

ركبالمعػػػامالتالقاسػػػيةأكالالإنسػػػانيةأككذلػػػؾكضػػػمانةلمنػػػعالتعػػػذيبكغيػػػرهمػػػفضػػػ،حػػػريتيـ

الميينةلكرامةاإلنساف.

كحرمتػػوكسػػعت،كمػػاأفكجػػكدالعديػػدمػػفاالتفاقيػػاتالدكليػػةالتػػياىتمػػتبمكضػػكعالتعػػذيب

الػػدكؿالتػػيتػػدخؿ،إلػػىمناىضػػتوبكافػػةالكسػػائؿالمختمفػػة لػػـيمنػػعمػػفإبػػراـاتفاقيػػاتإقميميػػةتمػػـز

منيػػااالتفاقيػػةاألكركبيػػة،كءلمتعػػذيبأكممارسػػتوبػػأمشػػؾمػػفاألشػػكاؿضػػمفإقميميػػابعػػدـالمجػػ

التينصتفيمادتياالثالثةعمػىتحػريـالتعػذيبكأكػدتعمػىأنػو"ال0951لحقكؽاإلنسافلعاـ

كالميثاؽاإلفريقيلحقكؽ،يجكزإخضاعأمإنسافلمتعذيبكاللممعاممةأكالعقكبةالميينةلمكرامة"

لكػػؿفػػردالحػػؽفػػياحتػػراـ(منػػوعمػػىأنػػو"5نصػػتالمػػادة الػػذم0980الشػػعكبلعػػاـاإلنسػػافك

كرامتػػػوكاالعتػػػراؼبشخصػػػيتوالقانكنيػػػةكحظػػػركافػػػةأشػػػكاؿاسػػػتغاللوكامتيانػػػوكاسػػػتعبادهخاصػػػة

كاالتفاقيػة،االسترقاؽكالتعذيببكافةأنكاعوكالعقكباتكالمعاممةالكحشيةأكالالإنسػانيةأكالمذلػة."

كالتػيألزمػتالػدكؿاألطػراؼبيػا،0987العقػابعميػوالتػيصػدرتعػاـكاألمريكيةلمنػعالتعػذيب

عمىمايمي:

كاتخػػػػػاذكافػػػػػة،تجػػػػػريـكافػػػػػةأفعػػػػػاؿالتعػػػػػذيبكمحاكلػػػػػةارتكابيػػػػػابمكجػػػػػبتشػػػػػريعاتياالداخميػػػػػةأواًل:

 اإلجراءاتالفعالةلمنعالتعذيبكالعقابعميوضمفسمطاتياالقضائية.

التشػػديدعمػػىضػػباطالشػػرطةعنػػدالتػػدريبعمػػىعػػدـجػػكازاسػػتخداميـلمتعػػذيبسػػكاءعنػػد:ثانيــاً 

 التحقيؽأكإلقاءالقبض.

مفالقكانيفلضمافحصكؿضحاياالتعذيبعمىتعكيضمناسب.ثالثًا:  تشريعمايمـز
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اعتباراالعترافاتالتيتنتزعباستخداـالتعذيبدلػيالنغيػرمقبػكالنفػياإلجػراءاتالقانكنيػةأكرابعًا:

 أماـالقضاء.

كجكبتسميـالدكلةلمشخصالمتيـبارتكابجريمةالتعذيبأكالمحككـبارتكابياكفقػانلمػاخامسًا:

.(1 لدكليةيتناسبمعقكانينياالمحميةحكؿتسميـالمجرميفكالتزاماتياا

كمػػػايجػػػبأالننسػػػىاالتفاقيػػػةاألكركبيػػػةلمنػػػعالتعػػػذيبكالمعاممػػػةأكالعقكبػػػةالالإنسػػػانيةأك

كىػػيلجنػػةمخكلػػة،كالتػػينصػػتعمػػىتشػػكيؿالمجنػػةاألكركبيػػةلمنػػعالتعػػذيب0989الميينػػةلعػػاـ

يػاكعػددىابزيارةاألماكفالتييحجػزبيػااألشػخاصالمحركمػكفمػفحػريتيـفػيالػدكؿاألطػراؼب

إالأفالبركتكككؿاألكؿالممحؽبيذهاالتفاقيةقدمنحإمكانيػةدعػكةالػدكؿحتػىلػكلػـيككنػكا،44

(08فقدنصػتالمػادة ،أعضاءفيالمجمساألكركبيحتىيصبحكاأطرافانفيىذهاالتفاقيةأيضان

كذلػػػؾ،فػػػيمجمػػػسأكركبػػػامػػفاالتفاقيػػػةعمػػػىأنػػػو"ىػػذهاالتفاقيػػػةمفتكحػػػةلتكقيػػػعالػػػدكؿاألعضػػاء

أكالمكافقػػػة.كتػػػكدعمسػػػتنداتالتصػػػديؽأكالقبػػػكؿأكالمكافقػػػةلػػػدل،أكالقبػػػكؿ،بالتصػػػديؽعمييػػػا

(منوعمى1ثـعدؿالبركتكككؿىذهالمادةعندمانصفيالمادة ،السكرتيرالعاـلمجمسأكركبا"

:كتستكمؿبالفقرةالثانيةالتالية،المادةمفتمؾ0مفاالتفاقيةالفقرة08أنو"يصبحنصالمادة

.يجػػػكزلمجنػػػةالػػػكزراءبػػػالمجمساألكركبػػػيأفتػػػدعكأمدكلػػػةغيػػػرعضػػػكبػػػالمجمساألكركبػػػي3“

”."لالنضماـلالتفاقية

ىػػػذهالمجنػػػة بيػػػا،كتقػػػـك بػػػالتحقيؽفػػػيمعاممػػػةاألشػػػخاص،عػػػفطريػػػؽالزيػػػاراتالتػػػيتقػػػـك

تػدعيـحمػايتيـعنػدكدـتعرضيـألمنكعمػفأنػكاعالتعػذيبالمسمكبةحرياتيـبيدؼالتأكدمفع

بعػػدككمػػا،الضػػركرةمػػفالتعػػذيبأكغيػػرهمػػفالمعػػامالتأكالعقكبػػاتالالإنسػػانيةأكالميينػػة تقػػـك

                                                           

،حقػكؽالمػتيـأمػاـالقضػاءالػدكليالجنػائي،شػركةداراألكػاديميكفلمنشػػر(3106 كدكدفػكزمشػمسالػديف،(1 
 .386،ص0كالتكزيع،عماف،ط
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عػػفالحقػػائؽالتػػيكجػػدتياأثنػػاءالزيػػارة آخػػذةفػػياعتبارىػػاأيػػةمالحظػػات،كػػؿزيػػارةبكضػػعتقريػػرو

يمكفأفتقدـاقتراحاتلمدكؿاألطراؼلتحسيفحمايةاألشخاص،كاىايككفالطرؼالمعنيقدأبد

.(1 المسمكبةحرياتيـ

(منػو6/0فقػدنصػتالمػادة ،الشػعبفػيالػكطفالعربػيكأمامشػركعميثػاؽحقػكؽاإلنسػاف

عمىأنو"يعامؿالمحبكسكفمعاممةإنسانيةتحفظكرامتيـ".

(منػػولتؤكػػدعمػػى01كػػذلؾقػػدجػػاءتالمػػادة 3114كالميثػػاؽالعربػػيلحقػػكؽاإلنسػػافلعػػاـ

مػفالضػماناتلػذلؾكىػذاعنػدما ضركرةضمافالمحاكمةالعادلةلجميعاألشخاصكتكفيرمايمـز

لكػػؿشػػخصالحػػؽفػػيمحاكمػػةعادلػػةتتػػكافرفييػػاضػػماناتكافيػػةكتجرييػػا-0"نصػػتعمػػىأنػػو

.كذلػػؾفػػيمكاجيػػةأيػػةتيمػػةجزائيػػةمحكمػػةمختصػػةكمسػػتقمةكنزييػػةكمنشػػأةسػػابقابحكػػـالقػػانكف

كتكفؿكؿدكلةطرؼلغيرالقادريفمالياناإلعانةالعدلية،تكجوإليوأكلمبتفيحقكقوأكالتزاماتو

.لمدفاععفحقكقيـ

3- تكػػػكفالمحاكمػػػةعمنيػػػةإالفػػػيحػػػاالتاسػػػتثنائيةتفتضػػػييامصػػػمحةالعدالػػػةفػػػيمجتمػػػعيحتػػػـر

الحرياتكحقكؽاإلنساف.

كمػػاكتجػػدراإلشػػارةفػػيالنيايػػةإلػػىأفتحػػريـالتعػػذيبقػػدكردكػػذلؾفػػياالتفاقيػػةاألمريكيػػة

الػذمقػدنػصبشػػكؿصػريحعمػىتحػػريـ،كالعقػابعميػػوكبشػأفمنػعكاستئصػاؿالعنػػؼضػدالنسػاء

كماكقداعتبرالعنػؼضػدالنسػاءىػك،ممارسةالعنؼالبدنيأكالجنسيأكالتعذيبضدأمامرأة

ةعفجريمةضدالكرامةاإلنسانية.عبار



                                                           

-،مسػػتقبؿحقػػكؽاإلنسػػاف القػػانكفالػػدكليكغيػػابالمحاسػػبة(،أكراب(3115 منػػاع،ىيػػثـكمجمكعػػةبػػاحثيف(1 
 .089،ص0ا،طفرنس-المجنةالعربيةلحقكؽاإلنساف،باريس-األىالي
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 المطمب الثاني

 اندماج جريمة التعذيب في التشريعات الوطنية لمدول

قػدبينػاسػػابقانبػأفمناىضػةالتعػػذيبكجعػؿكافػةأعمالػػوكممارسػاتوعبػارةعػػفجػرائـمعاقػػب

يقػععمػىإنماىككاجبفردمكػذلؾك،ىكليسكاجبانمقتصرانعمىالمجتمعالدكليكحسب،عمييا

كىػذامػاقػدكثقتػوالمػادةالرابعػةمػفاتفاقيػومناىضػةالتعػذيبكغيػرهمػف،عاتؽكؿدكلةمفالػدكؿ

كامتثػاالنلػذلؾقػدقامػتالعديػدمػفالػدكؿبػإلزاـ،ضػركبالمعاممػةالقاسػيةأكالالإنسػانيةأكالميينػة

لػىفػرضالعقكبػةعمػىمػفباإلضافةإ،نفسيابعدـممارسةالتعذيببالنصعمىذلؾفيدساتيرىا

كقػػػػدأدلذلػػػػؾإلػػػػىنقػػػػؿتحػػػػريـالتعػػػػذيبمػػػػفإطػػػػار،يمػػػػارسىػػػػذهالجريمػػػػةفػػػػيقكانينيػػػػاالجزائيػػػػة

النصكصالقانكنيةالمجردةإلىالكاقعالعمميككضعيامكضعالتطبيؽ.

حيػػػػثإفبعػػػػض،كنجػػػػدبػػػػأفالدسػػػػاتيراختمفػػػػتبعضػػػػياعػػػػفبعػػػػضفػػػػيتحريميػػػػالمتعػػػػذيب

عمػػػىتحػػػريـالتعػػػذيبفيمػػػايخػػػصاألشػػػخاصالمحػػػركميفمػػػفحػػػريتيـأكالدسػػػاتيرقػػػداقتصػػػرت

دكف،بينمالجأالبعضاآلخرإلىتحريـالتعذيببشكؿعاـكفيمايخصكؿإنسػاف،السجناءفقط

قصرىاعمىفئةمعينةأكعمىأشخاصمعينيف.

(مػػفالدسػػتكر8/3لمػػادة التعػػذيبلمشػػخاصالمحػػركميفمػػفحػػريتيـفػػياحظػػرفقػػدكرد

كػػػؿمػػػفيقػػػبضعميػػػوأكيكقػػػؼأكيحػػػبسأكتقيػػػدحريتػػػوتجػػػبكالتػػػينصػػػتعمػػػىأف"األردنػػػي،

أكإيذاؤهبدنيانأك،بأمشكؿمفاألشكاؿ،كاليجكزتعذيبو،معاممتوبمايحفظعميوكرامةاإلنساف

ككػػػؿقػػػكؿيصػػػدرعػػػفأم،كمػػػااليجػػػكزحجػػػزهفػػػيغيػػػراألمػػػاكفالتػػػيتجيزىػػػاالقػػػكانيف،معنكيػػػان

(مػػف11المػػادة كأيدتػػوفػػيذلػػؾ،(1 شػػخصتحػػتكطػػأةأمتعػػذيبأكإيػػذاءأكتيديػػداليعتػػدبػػو"

                                                           

 .0953دستكرالمممكةاألردنيةالياشميةلسنة(1 
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،التيقدأكدتعمىحؽكؿفردسجيفبأفيعامؿمعاممةإنسانيةتحفظفيياكرامتودستكرتكنس،

جػػوفػػيالمجتمػػعمػػرةكأكػػدتعمػػىأفالغايػػةمػػفحجػػزحريػػةأمفػػردسػػجيفىػػيإعػػادةتأىيمػػوكدم

.(1 أخرل

جميػعأنػكاعالتعػذيبالنفسػي17كالمادة  (مفالدستكرالعراقيالتينصتعمػىأنػو"يحػـر

،كالعبػػػرةبػػػأماعتػػػراؼانتػػػزعبػػػاإلكراهأكالتيديػػػدأكالتعػػػذيب،كالجسػػػدمكالمعاممػػػةغيػػػراإلنسػػػانية

كالمادتػاف،أصػابوكفقػانلمقػانكف"كلممتضررالمطالبةبالتعكيضعػفالضػررالمػادمكالمعنػكمالػذم

كحظػر،(مفالدستكرالمصرمالمتافأكدتاعمػىجعػؿالسػجفدارانلإلصػالحكالتأىيػؿ56 ك(55 

كالألم،تعريضأمشخصقبضعميوأكحبسأكتقيػدتحريتػوألمتعػذيبأكإكػراهأكترىيػب

.(2 أكيعرضصحتولمخطرعمؿآخرقدينافيكرامتوأكيعرضوألمإيذاءجسدمأكمعنكم

كلػـ،فقدحرمتتعذيبأمإنسافسكاءأكافمتيمػانأـال(مفدستكرقطر،16أماالمادة 

كنصػػتعمػػىأنػػو"اليعػػرضأمإنسػػاف،تقصػػرتحريمػػوعمػػىاألشػػخاصالمحػػركميفمػػفحػػريتيـ

                                                           

:"لكػػؿسػػجيفالحػػؽفػػيمعاممػػةإنسػػانيةتحفػػظ3104(مػػفالدسػػتكرالتكنسػػيالصػػادرسػػنة11نػػصالمػػادة (1 
تراعػػػيالدكلػػػةفػػػيتنفيػػػذالعقكبػػػاتالسػػػالبةلمحريػػػةمصػػػمحةاألسػػػرة،كتعمػػػؿعمػػػىإعػػػادةتأىيػػػؿالسػػػجيفكرامتػػػو
دماجو  فيالمجتمع".كا 

:"كػػؿمػػفيقػػبضعميػػو،أكيحػػبس،أكتقيػػدحريتػػوتجػػب3104(مػػفدسػػتكرمصػػرالصػػادرسػػنة55المػػادة (2 
معاممتػػوبمػػايحفػػظعميػػوكرامتػػو،كاليجػػكزتعذيبػػو،كالترىيبػػو،كالإكراىػػو،كالإيػػذاؤهبػػدنيناأكمعنكينػػا،كاليكػػكف

الدكلػػػةبتػػػكفيركسػػػائؿاإلتاحػػػةأمػػػاكفمخصصػػػةيحجػػػزه،أكحبسػػػوإالفػػػ لػػػذلؾالئقػػػةإنسػػػانيناكصػػػحيان،كتمتػػػـز
لمشخاصذكماإلعاقة.

.ءمفذلؾجريمةيعاقبمرتكبياكفقالمقانكفيكمخالفةش
كلممتيـحؽالصمت.ككؿقكؿيثبتأنوصدرمفمحتجزتحتكطأةشػيءممػاتقػدـ،أكالتيديػدبشػيءمنػو،

ييدركاليعكؿعميو".
.السجفدارإصالحكتأىيؿ:"3104مفدستكرمصرالصادرعاـ(56 المادة

تخضػػعالسػػجكفكأمػػاكفاالحتجػػازلإلشػػراؼالقضػػائي،كيحظػػرفييػػاكػػؿمػػاينػػافىكرامػػةاإلنسػػاف،أكيعػػرض
صحتولمخطر.

عمييـ،كتيسيرسبؿالحياةالكريمةليـبعداإلفراج  عنيـ".كينظـالقانكفأحكاـإصالحكتأىيؿالمحكـك
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كاختصػػػت،نكف"كيعتبػػػرالتعػػػذيبجريمػػػةيعاقػػػبعمييػػػاالقػػػا،لمتعػػػذيبأكلممعاممػػػةالحاطػػػةلمكرامػػػة

فحرمتاالعتػداءعمػىحػؽ،(مفدستكرالمغرببالحؽفيالسالمةالجسديةكالمعنكية33المادة 

أمفػػردفػػيسػػالمتوالجسػػديةأكالمعنكيػػةكلػػـتفػػرؽفػػيذلػػؾمػػابػػيفإذاكانػػتالجيػػةالمعتديػػةىػػي

.(1 جيةعامةأكجيةخاصة

الجزائػػػرلحظػػػرأمعنػػػؼبػػػدنيأك(مػػػفدسػػػتكر15 ك(14كمػػػاكجػػػاءتنصػػػكصالمػػػكاد 

جسػػدمقػػديتعػػرضلػػواإلنسػػافكأكػػدتعمػػىكضػػععقكبػػاتعمػػىأممخالفػػةتمػػسسػػالمتوالبدنيػػة

كتميػزتىػذهالنصػكصعػفغيرىػابأنيػاقػدأضػافتلمتحػريـأممعاممػةمػفالمعػامالت،المعنكيةك

ده.كلـتقتصرعمىتحريـالتعذيبكح،القاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة

رمػػةاإلنسػػافكييحظىػػر(منػػوعمػػىأف"14حيػػثنصػػتالمػػادة  تضػػمفالدكلػػةعػػدـانتيػػاؾحي

(فقػػدجػػاءنصػػياعمػػىالنحػػك15أمػػاالمػػادة ،أمعنػػؼبػػدنيأكمعنػػكمأكأممسػػاسبالكرامػػة."

كعمىكؿمايمػسسػالمة،"يعاقبالقانكفعمىالمخالفاتالمرتكىبةضدالحقكؽكالحريات:التالي

.(2 إلنسافالبدنيةكالمعنكيةا

أيضػػانبتحػػريـالتعػػذيببشػػكؿعػػاـكلكػػؿاألشػػخاص3108كاىػػتـدسػػتكرسػػمطنةعمػػافلعػػاـ

"اليعػػػرضأمإنسػػػافلمتعػػػػذيبالمػػػػادمأكالمعنػػػكمأك(منػػػوعمػػػىأنػػػو31نصػػػتالمػػػادة عنػػػدما

كمػايبطػؿكػؿقػكؿأك،ؾكيحددالقػانكفعقابمػفيفعػؿذلػ،أكلممعاممةالحاطةبالكرامة،لإلغراء

.(3 اعتراؼيثبتصدكرهتحتكطأةالتعذيبأكباإلغراءأكلتػمؾالمعاممةأكالتيديدبأممنيما"

                                                           

 .3114دستكردكلةقطرالصادرسنة(1 

 .3106الدستكرالجزائرملسنة(2 

 .3108دستكرسمطنةعمافالصادرلسنة(3 
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كمػػػاكقػػػدتميػػػزتبعػػػضالدسػػػاتيرعػػػفغيرىػػػاعنػػػدمانصػػػتبصػػػراحةعمػػػىدكرالقػػػانكففػػػي

(51المػػادة فػػيالسػػكرم،كالدسػػتكر،تحديػػدالعقكبػػةالمناسػػبةألمشػػخصيرتكػػبجريمػػةالتعػػذيب

التعػػػذيبكالمعاممػػػةالحاطػػػة،(1 منػػػوالتػػػياختصػػػتبتحػػػريـالتعػػػذيب كالدسػػػتكرالبحرينػػػيالػػػذمحػػػـر

كالتػػينصػػتعمػىأنػػو"اليعػػّرضأمإنسػػافلمتعػػذيبالمػػادمأك،/د(منػػو09 بالكرامػةفػػيالمػػادة

فيفعػؿذلػؾ.كمػايبطػؿكيحددالقانكفعقابم،اكلممعاممةالحاطةبالكرامة،اكلإلغراء،المعنكم

كػؿقػػكؿاكاعتػراؼيثبػػتصػدكرهتحػػتكطػأةالتعػػذيبأكبػالغراءاكلتمػػؾالمعاممػةأكالتيديػػدبػػأم

.(2 منيا"

كيتضحلنامدلاالىتماـالذمأكالهالمشرعفيدكلةاإلماراتالعربيةالمتحدةليذهالجريمػة،

فييػامسػػألةتحػريـالتعػذيب،باإلضػافةإلػىفقدتميزدستكرىذهالدكلةبعػددالنصػكصالتػيتػداكؿ

إشارتولنكعيالتعذيبالجسمانيكالمعنكم،فمـيقتصرعمىتحريـىػذهالجريمػةفحسػب،بػؿأشػار

إلييابنكعيياالمػادمكالمعنػكم،كذلػؾعنػدماأشػاردسػتكردكلػةاإلمػاراتالعربيػةالمتحػدةلمتعػذيب

خصػية،ثػـأضػاؼأنػو"اليعػرضأمإنسػافلمتعػذيب(منو،فػنصعمػىالحريػةالش36فيالمادة 

(منػػػولتػػػنصعمػػػىأنػػػو"يحػػػددالقػػػانكف37أكالمعاممػػػةالحاطػػػةبالكرامػػػة"،كجػػػاءتبعػػػدىاالمػػػادة 

الجرائـكالعقكبات.كالعقكبةعمىماتـمففعػؿأكتػرؾقبػؿصػدكرالقػانكفالػذميػنصعمييػا"،

                                                           

اليجكزتحرمأحدأكتكقيفوإالبمكجبأمػرأك.0جميكريةالعربيةالسكريةلسنة:"(مفدستكرال14المادة (1 
المشػيكد،أكبقصػدإحضػارهإلػىقرارصادرعفالجيةالقضائيةالمختصة، أكإذاقبضعميػوفػيحالػةالجػـر

.السمطاتالقضائيةبتيمةارتكابجنايةأكجنحة
.اليجكزتعذيبأحدأكمعاممتومعاممةميينة،كيحددالقانكفعقابمفيفعؿذلؾ.3
يتكقيفػػوأمػػاـالسػػمطةكػؿشػػخصييقػػبضعميػػويجػػبأفييبمػػغأسػػبابتكقيفػوكحقكقػػو،كاليجػػكزاالسػػتمرارفػػ.1

.اإلداريةإالبأمرمفالسمطةالقضائيةالمختصة
لكؿشػخصحكػـعميػوحكمػانمبرمػانكنفػذتفيػوالعقكبػةكثبػتخطػأالحكػـأفيطالػبالدكلػةبػالتعكيضعػف.4

 ."الضررالذملحؽبو

 .3113دستكرمممكةالبحريفالصادرسنة(2 
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(مػػػفىػػػذاالدسػػػتكرعنػػػدمانصػػػتعمػػػىأف"إيػػػذاء38كمػػػاكردتحػػػريـالتعػػػذيبكػػػذلؾفػػػيالمػػػادة 

.(1 كمعنكيانمحظكر"المتيـجسمانيانأ

(10أكليمانصالمادة ،أماالدستكرالككيتيفقدنصعمىالتعذيبفيمكضعيفمختمفيف

فحظػرفييػاالمشػرعتعػذيبأمإنسػافأكتعريضػوألم،التياختصتبجريمةالتعػذيببشػكؿعػاـ

عنػػدمانصػػتعمػػىأف"اليجػػكزالقػػبضعمػػىإنسػػافأك،حاطػػةبالكرامػػةاإلنسػػانيةمعاممػػةأخػػرل

،حبسػػػوأكتفتيشػػػوأكتحديػػػدإقامتػػػوأكتقييػػػدحريتػػػوفػػػياإلقامػػػةأكالتنقػػػؿإالكفػػػؽأحكػػػاـالقػػػانكف"

كحظػػرتتعػػذيبأم،(التػػياىتمػػتباألشػػخاصالمتيمػػيفبشػػكؿخػػاص14كثانييمػػانػػصالمػػادة 

ديانأكمعنكيػػػانفنصػػػتعمػػػىأف"المػػػتيـبػػػرمءحتػػػىتثبػػػتإدانتػػػوفػػػيمحاكمػػػةمػػػتيـأكإيػػػذاءهجسػػػ

كيحظػرإيػذاءالمػتيـجسػمانياأك.قانكنيةتؤمفلػوفييػاالضػماناتالضػركريةلممارسػةحػؽالػدفاع

.(2 "معنكيا

الػػػػذمكبػػػػالرغـمػػػػفنصػػػػوعمػػػػىتمتػػػػعكافػػػػة،كيمكػػػػففػػػػيالنيايػػػػةاإلشػػػػارةلمدسػػػػتكرالمبنػػػػاني

كعمػىصػيانةالحريػةالشخصػية،(منو7السياسيةفيالمادة كالمبنانييفبالحقكؽالمدنيةالمكاطنيف

إالأنػو،(8كعدـجكازحبسأمشػخصأكإلقػاءالقػبضعميػوإالكفػؽأحكػاـالقػانكففػيالمػادة 

مػػػعذلػػػؾلػػػـيتضػػػمفنصػػػانصػػػريحانيخػػػصتحػػػريـالتعػػػذيبأكغيػػػرهمػػػفالمعػػػامالتالالإنسػػػانيةأك

.(3 ةالميين

قػػدفػػرضعقكبػػةالحػػبس،فػػإفقػػانكفالعقكبػػاتاألردنػػي،فكفيمػػايخػػصالتشػػريعاتالجنائيػػة

،عمػػىكػػؿمػػفتسػػكؿلػػونفسػػوباسػػتعماؿالتعػػذيببقصػػدالحصػػكؿعمػػىأممعمكمػػاتأكأمإقػػرار

                                                           

 .0996الصادرسنةدستكراإلماراتالعربيةالمتحدة(1 

 .0963الدستكرالككيتيالصدرسنة(2 

 .3114لدستكرالمبنانيالصادرسنةا(3 
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التػػػينصػػػتعمػػػىأنػػػو"مػػػفسػػػاـشخصػػػانبػػػأمنػػػكعمػػػفأنػػػكاع،(منػػػو318كنجػػػدذلػػػؾفػػػيالمػػػادة 

يجيزىاالقانكفبقصدالحصكؿعمىإقراربجريمةأكعمىمعمكماتبشأنياعكقػبالتعذيبالتيال

العقكبػاتالتكنسػيأممكظػؼعمػكمي قااوو  وعاقب ،(1 بالحبسمفستةأشيرإلىثالثسنكات"

(مكػػرر010يخضػػعشخصػػانلمتعػػذيبأثنػػاءمباشػػرتولكظيفتػػوأكبمناسػػبةمباشػػرتوليػػافػػيالمػػادة 

.2منو

كالتػػػيعاقبػػػت،(مكػػػررمنػػػو059قػػػانكفالعقكبػػػاتالقطػػػرملمتعػػػذيبفػػػيالمػػػادة كأشػػػاركمػػػا

بالحبسكػؿمكظػؼعػاـأكشػخصيتصػرؼبصػفتوالرسػميةاسػتعمؿالتعػذيبأكحػرضأككافػؽ

،كاتخػذ(3 كلـيقصػرالتعػذيبفقػطعمػىالمكظػؼالػذمإسػتخدـالتعػذيب،عميوأكحتىسكتعنو

إالأنػػولػػـيقصػػرالعقكبػػةعمػػى،(منػػو111لػػنيجأيضػػانفػػيالمػػادة قػػانكفالعقكبػػاتالعراقػػينفػػسا

إنمػػػاىػػػككضػػػععقكبػػػةتشػػػمؿالمكظػػػؼالعػػػاـالػػػذميػػػأمربالتعػػػذيب،المكظػػػؼالعػػػاـالػػػذميعػػػذب

عنػدما،كجعؿاستعماؿالقكةأكمجردالتيديدبحكػـالتعػذيبكػذلؾ،باإلضافةلممكظؼالذميباشره

الحبسكؿمكظؼأكمكمؼبخدمةعامةعذبأكأمػربتعػذيببالسجفأكيعاقبنصعمىأف"

مػػتيـأكشػػػاىدأكخبيػػػرلحممػػػوعمػػػىاالعتػػراؼبجريمػػػةأكلػػػإلدالءبػػػأقكاؿأكمعمكمػػػاتبشػػػأنياأك

                                                           

 .0961(لسنة06قانكفالعقكباتاألردنيرقـ (1 

((:"يعاقببالسجفمدة2002(لسنة 64(مكررمفالمجمةالجزائيةالتكنسية القانكفرقـ 101(المادة 2 
الم أعكاـ بمناسبةثمانية أك لكظيفو مباشرتو لمتعذيبكذلؾحاؿ شخصا الذميخضع شبيو أك كظؼالعمكمي

 مباشرتولػو."

:"يعاقػػػببػػػالحبسمػػػدةالتجػػػاكزخمػػػس3114(لسػػػنة00(مػػػفقػػػانكفالعقكبػػػاتالقطػػػرمرقػػػـ 059المػػػادة (3 
أكحػػرضأككافػػؽسػػنكات،كػػؿمكظػػؼعػػاـ،أكأمشػػخصآخػػريتصػػرؼبصػػفتوالرسػػمية،اسػػتعمؿالتعػػذيب

.عميوأكسكتعنو،معشخصما
ذاترتػػػبعمػػػىالتعػػػذيبإصػػػابةالمجنػػػيعميػػػوبعاىػػػةمسػػػتديمة،عكقػػػبالجػػػانيبػػػالحبسمػػػدةالتجػػػاكزعشػػػر كا 

.سنكات
 ."كتككفالعقكبةاإلعداـأكالحبسالمؤبد،إذاترتبعمىالتعذيبكفاةالمجنيعميو
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لكتمػػػافأمػػػرمػػػفاألمػػػكرأكإلعطػػػاءرأممعػػػيفبشػػػأنيا.كيكػػػكفبحكػػػـالتعػػػذيباسػػػتعماؿالقػػػكةاك

.(1 التيديد"

لمتعذيبعندمانصتعمى0963(مفقانكفالجزاءالككيتيلعاـ031 بينماأشارتالمادة

،لحممػوعمػىاالعتػراؼبارتكػابجريمػة،أكعذبػوبنفسػو،أف"كؿمكظؼعاـأمربتعذيبشػخص

أكلحمػؿأحػدأفػرادأسػرتوعمػىىػذااالعتػراؼأك،أكلمحصكؿمنػوعمػىمعمكمػاتتتعمػؽبجريمتػو

قببالحبسمدةالتتجاكزخمسسنكاتكبغرامةالتجػاكزخمسػةيعا،عمىإعطاءىذهالمعمكمات

(مػػفقػػػانكفالعقكبػػاتالمصػػػرملعػػػاـ036كالمػػػادة ،(2 آالؼركبيػػوأكبإحػػػدلىػػاتيفالعقػػػكبتيف.."

أيضػػانقػػداىتمػػتبالتعػػذيبكأقػػرتبالعقكبػػةلكػػؿمكظػػؼأكمسػػتخدـعمػػكمييمجػػألمتعػػذيب3111

كذلػػؾبنصػػياعمػػىأف"كػػؿمكظػػؼأكمسػػتخدـعمػػكميأمػػرككسػػيمةلحمػػؿالمػػتيـعمػػىاالعتػػراؼ

بتعذيبمتيـأكفعؿذلؾبنفسولحمموعمىاالعتراؼيعاقبباألشغاؿالشاقةأكالسجفمفثػالث

سنكاتإلىعشرسنكات".

(343كالمػػادة ،(3 0976(مػػفقػػانكفالعقكبػػاتالبحرينػػيلعػػاـ318باإلضػػافةلػػنصالمػػادة 

.(4 "0976التحادماإلماراتيلعاـمفقانكفالعقكباتا

                                                           

 .0969لسنة000قانكفالعقكباتالعراقيرقـ(1 

.0961(لسنة06قانكفالجزاءالككيتيرقـ (2 
مالحظة:نجدأنوكبالرغـمفتغييرالعممةالمتداكلةفيدكلةالككيت،إالأفالمشرعمازاؿيستعمؿمصطمح

 "."الركبيو"كىيالعممةالقديمةكلـيتـتعديؿالدستكربمايتالءـمعالعممةالحديثةكىي"الدينارالككيتي

:"يعاقػػببػػالحبسكػػؿمكظػػؼعػػاـ0976(لسػػنة05(مػػفقػػانكفالعقكبػػاتالبحرينػػيرقػػـ 318نػػصالمػػادة (3 
اسػػتعمؿالتعػػذيبأكالقػػكةأكالتيديػػدبنفسػػوأكبكاسػػطةغيػػرهمػػعمػػتيـأكشػػاىدأكخبيػػرلحممػػوعمػػىاالعتػػراؼ

 بجريمةأكعمىاإلدالءبأقكاؿأكمعمكماتفيشأنيا"

:"يعاقػػػببالسػػػجفالمؤقػػػتكػػػؿ0987(لسػػػنة1(مػػػفقػػػانكفالعقكبػػػاتاالتحػػػادماإلمػػػاراتيرقػػػـ 017المػػػادة (4 
مكظؼعاـاستعمؿالتعذيبأكالقكةأكالتيديدبنفسوأكبكاسطةغيػرهمػعمػتيـأكشػاىدأكخبيػرلحممػوعمػى

 .مافأمرمفاألمكر"االعتراؼبجريمةأكعمىاإلدالءبأقكاؿأكمعمكماتفيشأنياأكلكت
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إقػرارهلعقكبػةأممكظػؼيصػدرأمػرانبالرغـمػف3103إالأفقانكفالعقكباتالجزائرملعاـ

،(1 (منػو017تحكميانأكماسانبالحريػةالشخصػيةألممػكاطفأكلحقكقػوالكطنيػةفػينػصالمػادة 

الذمقدتفػردفػي،3106لعقكباتالميبيلعاـكقانكفا،إالأنولـيفردنصانخاصانبجريمةالتعذيب

فمػـيػكردأمنػصيػدؿعمػىتجػريـاسػتعماؿالتعػذيبأكالتيديػدأكالقػكة،مكقفواتجاهىذهالجريمة

.(2 مفقبؿمكظفيالدكلةالعمكمييفكمافعؿغيرهمفالقكانيفالجنائيةاألخرل

مكضػػكعالتعػػذيبسػػكاءفػػيإطػػاركمػػفكػػؿمػػاسػػبؽيتضػػحلنػػابػػأفالنصػػكصالتػػيعالجػػت

القػانكفالػدكليأكإطػارأغمػبالتشػريعاتالكطنيػةلمػدكؿ،كانػتكافيػةكعمػىالنحػكالمطمػػكب،كأف

الخمؿلـيكفتشريعيانأكبطبيعةالنصكصالخاصػةبحظػرالتعػذيبكاعتبػارهجريمػةمعاقبػانعمييػا،

يػػؤدمإلػػىاسػػتمراركقػػكعالجريمػػةفػػيإنمػػاكػػافبالكيفيػػةالتػػيتطبػػؽفييػػاىػػذهالنصػػكص،كىػػذامػػا

أغمبالدكؿ.

                                                           

يعاقػػػبالمكظػػػؼبالسػػػجف:"0966(لسػػػنة056-66زائػػػرمرقػػػـ (مػػػفقػػػانكفالعقكبػػػاتالج017نػػػصالمػػػادة (1 
المؤقتمػفخمػسإلػىعشػرسػنكاتإذاأمػربعمػؿتحكمػيأكمػاسسػكاءبالحريػةالشخصػيةلمفػردأكبػالحقكؽ

 ."الكطنيةلمكاطفأكأكثر

 .0956(لعاـ48قـ قانكفالعقكباتالميبير(2 
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 الفصل الرابع

 التعذيبجريمة في مناىضة  الدولي والوطني دور القضاء

إفالقػػػػكؿبػػػػأفالمجتمػػػػعالػػػػدكليمػػػػازاؿيفتقػػػػدألجيػػػػزةأكسػػػػمطةقضػػػػائيةمركزيػػػػةبالشػػػػكؿ

فقػػد،الزمػػافنسػػبيانالمعػػركؼعمػػىمسػػتكلالتنظػػيـالقػػانكنيالػػداخميلمػػدكؿىػػككػػالـقػػدعفػػىعميػػو

كقػػػادتطػػػكرالمجتمػػػعالػػػدكليإلػػػىكجػػػكدأجيػػػزة،شػػػيدتاألجيػػػزةالقضػػػائيةالدكليػػػةتطػػػكرانممحكظػػػان

كلعػؿأبػرزىػذهالمحػاكـ،قضائيةأثرتبدكرىاعمىتطكيرالعالقاتالدكليةكفيـجكانبيػاالمتعػددة

لدائمةالتيكانتقائمةفػيعصػبةالدكليةىيمحكمةالعدؿالدكليةالكريثلمحكمةالعدؿالدكليةا

األمـ.

،لـيكفكافيانكحده،إالأفالدكرالذمكافالقضاءالدكلييقكـبولمتصدملجريمةالتعذيب

القضػػػاءعمػػػىكلتػػػكفيرالحمايػػػةالالزمػػػةلمشػػػخاص،لمػػػدكؿككػػػافالبػػػدمػػػفتػػػدخؿالقضػػػاءالػػػكطني

عمػىأسػاساخػتالؼالظػركؼ،ةإلػىأخػرلكقداختمؼىذاالتدخؿمػفدكلػ،التعذيببكافةأشكالو

العػرؼكطبيعػةالتعامػؿكالسياسيةلكؿمجتمعكانفرادهفيعاداتوكتقاليػدهكاالجتماعيةكاالقتصادية

السائدبيفأشخاصو.

كبشػكؿ،الػتخمصمنػوككقدكافاألردفأحدىذهالدكؿالتيقدسػعتإلػىمناىضػةالتعػذيب

كحػػػاكؿمشػػػرعنا،السػػػجناءلمحصػػػكؿعمػػػىمعمكمػػػاتأكاعترافػػػاتخػػػاصالتعػػػذيبالػػػذميقػػػععمػػػى

األردنيالتصدمليذهالظاىرةبدءانبتشريعاتوالكطنيةثـبعدذلؾمفخالؿانتقالولمتطبيؽالعممػي

.(1 كدكرالسطاتالكطنيةالمختصةكالقضاءالدكليفيذلؾ

  
                                                           

بيػركت،-،الدكلػةالقانكنيػةكحقػكؽاإلنسػاف،منشػكراتالحمبػيالحقكقيػة،لبنػاف(3103 الخطيب،سعدممحمد(1 
 .01،ص0ط
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 المبحث األول

 دور القضاء األردني في مناىضة التعذيب

،كحريػةاإلنسػافككرامتػومصػكنة،المتيـبرمءحتىتثبػتإدانتػوفػيمحاكمػةقانكنيػةعادلػة

بكػؿىػذهالعبػارات،كلكؿفػردالحػؽفػيأفيعامػؿمعاممػةعادلػةفػياإلجػراءاتالقضػائيةكاإلداريػة

نظريػةلػيعمفمػفناحيػة،الخالدةكغيرىامفالمبادئالساميةجاءدستكرالمممكةاألردنيػةالياشػمية

كمػػاكحػاكؿالمشػػرع،قدسػيةالحريػةالفرديػػةكضػماناتياكاعتباراتيػاالتػػيتعمػكعمػىكػػؿاعتبػارآخػر

كالتصػػػدمليػػػذه،األردنػػيبنػػػاءنمػػكذجقػػػانكنيمتكامػػػؿيمكػػفمػػػفخاللػػومناىضػػػةجريمػػػةالتعػػذيب

لمطمػػبكسػػأحاكؿفػػيىػػذاا،الجريمػػةبالتناسػػبمػػعمػػاكردعمييػػامػػفتحػػريـعمػػىالمسػػتكلالػػدكلي

التعػػرؼلمكقػػؼالمشػػرعاألردنػػيكأىػػـاألحكػػاـالتػػيأدرجػػتفػػيالنظػػاـالقضػػائيكالقػػانكنيلتحػػريـ

 .(1 التعذيبكمجازاةمرتكبيو

 المطمب األول

 من جريمة التعذيب التشريعي والقضائي موقف األردن

االلتػػزاـالتقميػػدمفػػإف،نظػػرانلمىميػػةالخاصػػةالتػػيأكالىػػاالقػػانكفالػػدكليلمناىضػػةالتعػػذيب

آخػػرانيتمثػػؿباتخػػاذالتزامػػانإنمػػايجػػبأفيرافقػػو،لمػػدكؿالػػذميتمثػػؿبحظػػرالتعػػذيباليكفػػيكحػػده

كنظػرانألفالػػدكؿغيػرمحصػنةمػفكقػػكعالتعػذيبعمػىاألراضػػي،تػدابيرإيجابيػةتمنػعمػػفكقكعػو

ةضػعاسػتراتيجياتكقائيػةفعالػالتيتتبعلياكتخضعلسياسػتيافإنػوالبػدمػفاليقظػةالدائمػةفػيك

تمنعالتعذيبكتنفيذىابعدذلؾ،كمفىنػاكػافالبػدمػفتقسػيـىػذاالمطمػبلفػرعيف،إخػتصاألكؿ

                                                           

،حؽالسالمةفيجسـالمتيـ،منشكراتزيفالحقكقيةكاألدبيػة،(3119 األسدم،ضياءعبداهللعبكدجابر،(1 
 068،ص0لبناف،ط
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منيـببيافاستراتيجيةالكقايةمفالتعذيبحسبماجاءفيالتشريعاألردني،أماالثانيفقدتحدثنا

فيوعفالمالحقةالجزائيةلمرتكبيىذهالجريمة.

 الفرع األول

 استراتيجية الوقاية من التعذيب في التشريع األردني

(1 كتتككفاالستراتيجيةالكقائيةاألساسيةلمنعالتعذيبمفثالثةعناصررئيسية:

كجكدإطارقانكنيقكميحظرالتعذيببشكؿحاسػـيشػمؿالتصػديؽعمػىالمعاىػداتالدكليػة:أوالً 

مػػػػف،كحظػػػػركتجػػػػريـالتعػػػػذيبفػػػػيالتشػػػػريعالػػػػداخميلمػػػػدكؿ باإلضػػػػافةإلػػػػىكضػػػػعمػػػػايمػػػػـز

الضماناتالقانكنيةلحمايةأمشخصمفالتعرضلمتعذيبكأيانكانتالظركؼ.

ننػػػابػػػالتمعففػػػيالتشػػػريعالػػػكطني األردنػػػينمحػػػظبشػػػكؿكاضػػػحتصػػػديؽالمممكػػػةاألردنيػػػةكا 

كػػػاإلعالفالعػػػالميلحقػػػكؽاإلنسػػػاف،الياشػػػميةعمػػػىالعديػػػدمػػػفالمعاىػػػداتالتػػػيحظػػػرتالتعػػػذيب

كالعيػػدالػػدكليالخػػاصبػػػالحقكؽالمدنيػػةكالسياسػػيةكاتفاقيػػةمناىضػػػةالتعػػذيبكغيػػرهمػػفضػػػركب

ثـحرصياعمىدمػجأحكاميػاكجعميػاجػزءاليتجػزأمػف،المعاممةالقاسيةأكالإلنسانيةأكالميينة

اليجػكز-0(مفالدستكراألردنيعمػىالنحػكالتػالي:"8حيثجاءنصالمادة ،قانكنياالداخمي

  أفيقبضعمىأحدأكيكقؼأكيحبسأكتقيدحريتوإالكفؽأحكاـالقانكف.

جػػبمعاممتػػوبمػػايحفػػظعميػػوكػػؿمػػفيقػػبضعميػػوأكيكقػػؼأكيحػػبسأكتقيػػدحريتػػوت-3

كمػااليجػكز،أكإيػذاؤهبػدنيانأكمعنكيػان،بػأمشػكؿمػفاألشػكاؿ،كاليجػكزتعذيبػو،كرامةاإلنساف

                                                           

،منػػػعالتعػػػذيب:دليػػػؿعممػػػيلممؤسسػػػاتالكطنيػػػةلحقػػػكؽاإلنسػػػاف،(3101 زالػػػكطنيلحقػػػكؽاإلنسػػػافالمركػػػ(1 
منتػػػػدلآسػػػػياكالمحيػػػػطاليػػػػادئلممؤسػػػػساتالكطنيػػػػةكجمعيػػػػةالكقايػػػػةمػػػػفالتعذيػػػػبكمفكضيػػػػةحقػػػػكؽاإلنسػػاف،

 .5ص
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ككػػؿقػػكؿيصػػدرعػػفأمشػػخصتحػػتكطػػأةأم،حجػػزهفػػيغيػػراألمػػاكفالتػػيتجيزىػػاالقػػكانيف

تعذيبأكإيذاءأكتيديداليعتدبو".

،(منػػػو038دكفأمتمييػػػزمػػػابػػػيفاألشػػػخاصفػػػيالمػػػادة ثػػػـكفػػػؿحػػػؽالتقاضػػػيلمجميػػػع

ممػايعنػيإقػرارهبػأفأمشػخصقػدتعػرضلمتعػذيبأكسػكءالمعاممػةلػو،كجعموحقانعامانكمطمقػان

  .(1 المطالبةبحقوكالحؽكغيرهمفالناسفيالمجكءلمقضاء

فجػػاءت،معاقبػػانعمييػػاالتعػػذيبكجعػػؿمنػػوجريمػػةكعػػالجقػػانكفالعقكبػػاتاألردنػػيمكضػػكع

(منػػوعمػػىالنحػػكاآلتػػي:"مػػفسػػاـشخصػػانأمنػػكعمػػفأنػػكاع318الفقػػرةاألكلػػىمػػفنػػصالمػػادة 

التعذيبالتياليجيزىاالقانكفبقصدالحصكؿعمىإقراربجريمةأكعمىمعمكماتبشأنياعكقػب

بالحبسمفستةأشيرإلىثالثسنكات".

(مػفالقػانكف356عمػىاعتبػارأفنػصالمػادة ،ةالتعػكيضكلـيغفؿالمشرعاألردنيمسػأل

المدنيقدأعطتالمتضررالحؽفيالمطالبةبالتعكيضعفأمضرريمحؽبوسػكاءأكػافماديػان

كقانكنيػػانلػػيسىنػػاؾمػػايمنػػعمػػفتطبيػػؽنػػصىػػذهالمػػادةعمػػىأمشػػخصقػػدتضػػرر،أكمعنكيػػان

 .(2 عامانبماجاءفيو"بسببتعرضولمتعذيبحيثإفنصالمادةجاء

(منوعمػىبطػالفأم059جاءقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةكنصفيالمادة ،نيايةك

،بينةأكدليؿقدتـالحصكؿعميوعفطريؽأمنكعمفأنكاعاإلكراهسػكاءأكػافماديػانأكمعنػكم

                                                           

 مفتكحةلمجميعكمصكنةمفالتدخؿفيشؤكنيا".(مفالدستكراألردني:"المحاكـ010/0المادة (1 

فاعموكلك0976(لسنة41(مفالقانكفالمدنياألردنيالمعدؿرقـ 356/0المادة (2  :"كؿاضراربالغيريمـز
 ."غيرمميزبضمافالضرر
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دليػةسػكاءأمػاـالمػدعيكأعطىالمشتكيالحؽبالطعفبأمإفػادةأخػذتمنػومػفقبػؿالضػابطةالع

.(1 العاـأكأماـالمحكمةعمىأساسأنياقدانتزعتمنوتحتضغطاإلكراهأكالتعذيب

كيمكفأفنالحظحرصالمشرععمىكضػعالعديػدمػفالضػماناتالتػييجػبأفيتمتػعبيػا

كتحديدىاعمىالنحكاآلتي:،المشتكىعميوعنداستجكابو

..اليجبرالمشتكىعميوع0  مىاإلجابةعفالتيمةالمسندةإليوإالبحضكرمحاـو

 .البدأفيتـسماعشيكدالدفاعالذيفيعينيـالمشتكىعميو.3

.اليتـتكقيفوميمابمغتعقكبةالجريمةالمتيـبياإالإذاتكافرتاألدلةالتيتربطػوبالجريمػة1

  مفاإلخالؿباألمفالعاـكتكافرتمبرراتالتكقيؼكىيضركراتالتحقيؽكالخشية

.اليجكزتكقيؼالمشتكىعميوفيالجرائـالتيتككفعقكبتياسػنتيففمػادكفباسػتثناءجػرائـ4

اإليذاءالمقصكدكغيرالمقصكدكجػنحالسػرقةحيػثيجػكزالتكقيػؼفػيىػذهالحػاالترغػـاف

 عقكبتياسنتيففمادكف.

ثباتعدـصحةالشككل..أفيعطىكامؿالحريةفيإبداءأقكالو5  كتفنيدكا 

.معاممتػػومعاممػػةإنسػػانيةكريمػػةكمعاممتػػوعمػػىأنػػوبػػرمءإلػػىأفتثبػػتإدانتػػوبمحاكمػػةعادلػػة6

 .(2 كصدكرقرارحكـكاكتسابوالدرجةالقطعية

                                                           

دةالتػػييؤدييػػا:"إفاإلفػػا0960(لسػػنة9(مػػفقػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالجزائيػػةاألردنػػيرقػػـ 059المػػادة (1 
المػػتيـأكالظنػػيفأكالمشػػتكىعميػػوفػػيغيػػرحضػػكرالمػػدعيالعػػاـكيعتػػرؼفييػػابارتكابػػوجرمػػانتقبػػؿفقػػطإذا
قدمتالنيابةبينةعمىالظركؼالتيأديتفيياكاقتنعتالمحكمةبأفالمتيـأكالظنيفأكالمشػتكىعميػوأداىػا

 طكعانكاختياران".

أثناءاستجكابوأماـالنيابةالعامة:ضماناتالمتيـ(2 
http://www.jc.jo/Jps/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85 
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ممػايتطمػباتخػاذتػدابيرعمميػةعمػىمسػتكياتمختمفػة،التنفيػذالفعػاؿليػذااالتفػاؽالقػانكنيثانيًا:

لضمافاحتراـالتشريعاتكالقكانيفالكطنيةذاتالعالقةبالتعػذيبكسػكءالمعاممػةفػيالتطبيػؽ

التثقيػػؼككضػػعبعػػضالضػػماناتاإلجرائيػػةكحفػػظككيكػػكفذلػػؾمػػفخػػالؿالتػػدريب،العممػػي

جػػػراءمراجعػػػةدكريػػػةلمػػػدكناتقكاعػػػدسػػػمكؾ السػػػجالتبشػػػكؿصػػػحيحفػػػيأمػػػاكفاالحتجػػػازكا 

الشرطة.

(مفقانكفأصكؿالمحاكمػاتالجزائيػةاألردنػي016ناءعمىذلؾنصالمادة كقدأعطىب

لكػػؿمػػفرئػػيسالنيابػػاتالعامػػةكالنائػػبالعػػاـكرؤسػػاءالمحػػاكـالبدائيػػةاالسػػتئنافيةالحػػؽفػػيتفقػػد

لمتأكدمفعدـكجكدأممكقػكؼ،السجكفالعامةكمراكزالتكقيؼالمكجكدةفيمراكزاختصاصيـ

فةغيرقانكنيةكذلؾمفخالؿاالطالععمىدفاترمراكزاإلصالحكأكامرالتكقيؼأكمحتجزبص

ثػػـ،(1 كاالتصػػاؿبػأممكقػػكؼأكمحبػكسلسػػماعأمشػككليريػػدأفيػدليبيػػا،الحػبسمػػفناحيػةك

(التػيأعطػتلكػؿمسػجكفأكمكقػكؼالحػؽفػيأفيقػدـلمػأمكر017جاءبعػدذلػؾنػصالمػادة 

كألزمتالمأمكربتبميغيافي،كيطمبمنوتقديميالمنائبالعاـ،اىةأككتابةالسجفشككلسكاءشف

كنصتعمىأنو"لكػؿمكقػكؼأك،الحاؿبعدتثبيتيافيسجؿخاصيعدلذلؾكيحفظفيالسجف

مسجكفالحؽفيأفيقػدـفػيأمكقػتلمػأمكرالسػجفشػككلكتابػةنأكشػفييانكيطمػبمنػوتبميغيػا

عمىالمأمكرقبكلياكتبميغيافيالحاؿبعدإثباتيافيسجؿيعدلذلؾفيالسجف".لمنيابةالعامةك

                                                           

لكػؿمػفرئػيسالنيابػة:"0960(لسػنة9(مفقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةاألردنػيرقػـ 016/0 المادة(1 
سػػاءالمحػػاكـالبدائيػػةكاالسػػتئنافيةتفقػػدالسػػجكفالعامػػةكمراكػػزالتكقيػػؼالمكجػػكدةفػػيالعامػػةكالنائػػبالعػػاـكرؤ

مراكػػزاختصاصػػيـكالتأكػػدمػػفعػػدـكجػػكدمحبػػكسأكمكقػػكؼأكمحتجػػزبصػػفةغيػػرقانكنيػػةكليػػـأفيطمعػػكا
ممكقػػكؼأكعمػػىدفػػاترمراكػػزاإلصػػالحكعمػػىأكامػػرالتكقيػػؼكالحػػبسكأفيأخػػذكاصػػكرانمنيػػاكأفيتصػػمكابػػأ

محبكسكيسمعكامنوأمشككليريدأفيبديياليـكعمىمديركمكظفيالسجفأكمركزالتكقيؼأفيقدمكاليـ
 ."كؿمساعدةلحصكليـعمىالمعمكماتالتييطمبكنيا
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(منوكزيرالعدؿ8باإلضافةإلىقانكفمراكزاإلصالحكالتأىيؿالذمقدأعطىفيالمادة 

الجنايػػاتالكبػػرلفػػيكػػؿمنطقػػةالحػػؽكالبدايػػةكرؤسػػاءمحػػاكـاالسػػتئناؼككأعضػػاءالنيابػػةالعامػػة

القيػػاـبزيػػاراتلمكشػػؼعػػفعػػدـكجػػكدأمتجػػاكزاتفػػيكالتأىيػػؿكإلػػىمراكػػزاإلصػػالحبالػػدخكؿ

الخبػػرةفػػػيكزارةككمػػاتضػػمفالقػػانكفنفسػػوحػػػؽكزيػػرالعػػدؿبتفػػكيضذكماالختصػػاص،الػػداخؿ

.(1 التأىيؿكالعدؿحتىيقكمكاأيضانبزياراتتفقديةلمراكزاإلصالح

أنجحالطرؽالتييمكػفمػفكالتأىيؿمفأىـكلمراكزاإلصالحكتعتبرىذهالزياراتالتفقدية

فيػػي،حيػػثإنيػػاتعتبػػركشػػفانمنظمػػانلكافػػةالجكانػػبالمتعمقػػةباالحتجػػاز،خالليػػاالتصػػدملمتعػػذيب

كتتحقػػػؽمػػػفأفكافػػػة،تتحقػػػؽمػػػفمطابقتيػػػالممعػػػاييرالقانكنيػػػةلحقػػػكؽاإلنسػػػافكتراقػػػباألكضػػػاع

يعػػػاممكفمعاممػػػةتتكافػػػؽمػػػعالمبػػػادئاألساسػػػيةالتػػػيأقرتيػػػااألمػػػـالمحتجػػػزيفداخػػػؿىػػػذهالمراكػػػز

تبناىابعدذلؾالمشرعاألردنيفيقكانينو.كالمتحدة

ــًا: باعتبػػارأنيػػاتسػػاعدفػػيتحديػػدمنػػاطؽ،آليػػاتالرقابػػةكالتػػيتعػػدضػػركرةاليمكػػفإىماليػػاثالث

الخطرالمحتمؿكطرحالضماناتالممكنة.

بةإلى:كتنقسـآلياتالرقا

                                                           

حػػػؽلػػكزيرالعػػػدؿكرئػػػيس:"3114(لسػػػنة9ؿاألردنػػػيرقػػـ (مػػػفقػػانكفمراكػػػزاإلصػػػالحكالتأىيػػ8المػػادة (1 
النيابةالعامةكألممفرؤساءمحاكـاالستئناؼكالبدايةكالجناياتالكبرلكأعضاءالنيابةالعامةكؿفػيمنطقػة

اختصاصوالدخكؿإلىالمركزلمتحقؽممايمي:
  عدـكجكدأمنزيؿفيالمركزبصكرةغيرقانكنية–أ

  ياتنفيذقراراتالمحاكـكالنيابةالعامةعمىالنحكالكاردفي-ب

  عدـتشغيؿأمنزيؿلـيقضالحكـالصادرضدهبتشغيموإالإذاكافلمقاصدتأىيمو-ج

  عزؿكؿفئةمفالنزالءعفالفئةاألخرلكمعاممتيـعمىىذااألساسكفقاألحكاـىذاالقانكف–د

 ىػإعدادالسجالتبطريقةمنظمة
كزتػـارتكابػوضػدهأكإخبػارعػففعػؿتػـارتكابػوضػدمتابعةأمشككلمقدمةمفأمنزيؿتتعمؽبأمتجا–ك

 غيرهبصكرةغيرقانكنية".
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آليػػاترقابػػةداخميػػةتكػػكفمنشػػأةداخػػؿالمؤسسػػاتمثػػؿدكائػػرتفتػػيشمراكػػزالشػػرطةأكدكائػػر-أ

تراقػػػػػبأداءىػػػػػذهالمؤسسػػػػػاتكتتأكػػػػدمػػػػػفمػػػػػدلالتزاميػػػػػابالقكاعػػػػػدكاألنظمػػػػػة،تفتػػػػيشالسػػػػػجكف

مقػيالذميخػتصبت،كمكتبالشفافيةكحقكؽاإلنساففيمديريةاألمفالعاـاألردنية،التشريعية

أمشػػكاكلتػػردمػػفالمػػكاطنيفبشػػأفالتجػػاكزاتكالممارسػػاتالخاطئػػةلمشػػخاصالعػػامميففػػي

بحمػػالتتفتيشػػيةدكريػػةمنيػػامػػايكػػكف،حريػػاتيـكالتػػيتمػػسحقػػكقيـكجيػػازاألمػػفالعػػاـ يقػػـك

معمنانكمنيامايككففجائيانلمراكػزالحجػزالمؤقػتكمراكػزاإلصػالحكالتأىيػؿبيػدؼالتأكػدمػف

كمراقبتػػػو،األنظمػػػةكالتعميمػػػاتكطبيػػػؽمعػػػاييرالشػػػفافيةكحقػػػكؽاإلنسػػػافكعػػػدـتجػػػاكزالقػػػكانيفت

تطبيؽالمعاييرالدكليةلحمايةحقكؽاإلنسافذاتالعالقةبالعمؿالشرطي.

آلياترقابيةخارجيةكىيعبارةعفىيئػاتمسػتقمةتقػكـبزيػارةمراكػزاالحتجػازفػيأمكقػت-ب

األكضاعداخؿىذهالمراكزكالتأكدمفعدـكجكدأممخالفػاتكػديكافالمظػالـتشاءلمتأكدمف

الذميعتبػرىيئػةرقابيػةمسػتقمةفػياألردفتعنػىبمتابعػةالشػكاكلالتػييقػدميااألشػخاصضػد

.(1 ككفقانلممعاييرالدكليةالمختصةبيذاالشأف،المؤسساتالحككمية

تقريرىػػاالػػدكرمالجػػامعالثػػانيكالثالػػثكالرابػػعالػػذمقدمتػػوكقػػدحاكلػػتالحككمػػةاألردنيػػةفػػي

إلػػػىلجنػػػةمناىضػػػةالتعػػػذيبحػػػكؿتطبيػػػؽاتفاقيػػػومناىضػػػةالتعػػػذيبكغيػػػرهمػػػفضػػػركبالمعاممػػػة

تمخػػػيصأىػػػـاإلنجػػػازاتكاإلجػػػراءاتالتػػػيتػػػـ،3119القاسػػػيةأكالالإنسػػػانيةأكالميينػػػةفػػػيعػػػاـ

كيمكػف،ارزةلضمافتطبيؽىذهاالتفاقيةعمىأرضالكاقعاتخاذىاعمىالمستكلالكطنيكخطكةب

تمخيصأىـىذهاإلجراءاتعمىالنحكاآلتي:

                                                           

مقاؿعفالشفافيةكحقكؽاإلنساففيمديريةاألمفالعاـ:(1 
http://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-01-19-10-19-07 
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حػػكؿ0991كمراعػػاةمبػػادئبػػاريسلعػػاـ،3111إنشػػاءالمركػػزالػػكطنيلحقػػكؽاإلنسػػافعػػاـ-0

  استقالليةالمراكزالكطنيةلحقكؽاإلنساففيقانكفإنشائو.

،حقػػػكؽاإلنسػػػاففػػػيعػػػدةكزاراتمنيػػػاكزارةالخارجيػػػةكالداخميػػػةكالعػػػدؿإنشػػػاءإداراتمعنيػػػةب-3

 كتأسيسمكتبالشفافيةكحقكؽاإلنساففيمديريةاألمفالعاـ.

 إنشاءديكافالمظالـليككفىيئةرقابيةمستقمةتعنىبمتابعةشكاكلالمكاطنيفكمابيناسابقان.-1

خػػالؿإنشػػاءغػػرؼلممحػػاميففػػيكافػػةمراكػػزاإلصػػالحإتاحػػةالمسػػاعدةالقانكنيػػةلمنػػزالءمػػف-4

كالتأىيػؿليػػتمكفالنزيػؿمػػفاالنفػرادبمحاميػػوكإحػدلالضػػماناتالقانكنيػةلػػوفػيمختمػػؼمراحػػؿ

  الدعكل.

القيػاـكالتأىيؿأماـجميعاألشخاصالذيفيخكليـالقػانكفسػمطةالرقابػةكفتحمراكزاإلصالح-5

رؤساءالمحاكـكالمػدعيفالعػاميفالسػتقباؿالشػكاكلكسػماعكمساعديوبالتفتيشكالنائبالعاـك

مراقبةاألكضاعداخؿالمراكزلضمافعدـالمساسبأمحؽمفحقكؽالنزالء.كالمالحظات

غيػػرهمػػفمنظمػػاتكتمكػػيفمؤسسػػاتالمجتمػػعالمػػدنيكمنيػػاالمركػػزالػػكطنيلحقػػكؽاإلنسػػاف-6

االلتقػػػاءكالتأىيػػػؿكالجمعيػػػاتمػػػفزيػػػارةمراكػػػزاإلصػػػالحكاألحػػػزابالسياسػػػيةكحقػػػكؽاإلنسػػػاف

.(1 بالنزالءعمىانفراد

 الفرع الثاني

 المالحقة الجزائية لمرتكبي جريمة التعذيب

المالحقػػػةالجزائيػػػةىػػػيعبػػػارةعػػػفإجػػػراءالحػػػؽتقػػػكـبػػػوالنيابػػػةالعامػػػةبعػػػدارتكػػػابجريمػػػة

التعذيبفيحالتيفىما:

                                                           

ىضػةالتعػذيبكغيػرمػفضػركبالمعاممػةالتقريرالدكرمالجامعالثانيكالثالثكالرابعحكؿتطبيػؽاتفاقيػةمنا(1 
 .3119أكالعقكبةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة،سنة
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،المالحقةبناءعمىشككلأكإخبارأكبعدكشؼكقكعالجريمةمفخػالؿالزيػاراتالتفتيشػيةأواًل:

كفػػيىػػذه،أككجػػكدأسػػبابمعقكلػػةتػػدعكإلػػىاالعتقػػادبكقػػكعأمعمػػؿمػػفأعمػػاؿالتعػػذيب

الحالةيتخذممثؿالنيابةالعامةاإلجراءاتاآلتية:

ةيسػػتمعفػػكرانإلػػىأقػػكاؿالمشػػتكيأكالشػػخصفػػيحالػػةكجػػكدشػػككلفػػإفممثػػؿالنيابػػةالعامػػأ(

المشػػككؾبتعرضػػولمتعػػذيبحسػػباألصػػكؿالمتبعػػةفػػيالتحقيػػؽثػػـيحيمػػوعمػػىكجػػوالسػػرعة

أمػافػيحالػةكجػكدإخبػارفػإف،لمطبالشرعيبالتنسيؽمعإدارةالمركػزلتنظػيـتقريػربحالتػو

كاتبػػػانلمضػػػبطكوطبيبػػػانشػػػرعيانالمػػػدعيالعػػػاـيجػػػبأفينتقػػػؿفػػػكرانإلػػػىالمكػػػافمصػػػطحبانمعػػػ

مػػفإجػػراءات،لممباشػػرةفػػيالتحقيػػؽكمػػايجػػب كذلػػؾتطبيقػػانلػػنصالمػػادة،ثػػـاتخػػاذمػػايمػػـز

(مفقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائية.54 

بأرقػػاـمتسمسػػمةكتنظػػيـمحضػػر،تسػػجيؿقضػػيةتحقيقيػػةفػػيسػػجؿخػػاصبقضػػاياالتعػػذيبب(

قيؽحسباألصكؿ.لمسيربعدذلؾفيإجراءاتالتح

ضػػبطكافػػةاألدكاتالتػػيقػػدتػػـاسػػتخداميافػػيكجمػػعاألدلػػةكج(االسػػتماعإلػػىشػػيادةالشػػيكد

(مػفقػانكفأصػكؿالمحاكمػات83ذلػؾتطبيقػانلػنصالمػادة كعمميةالتعذيبحسباألصكؿ

الجزائية.

،التقػاريرالالحقػةد(االطالععمىالتقريرالطبيألكؿفحصأجرملمشخصالمجنيعميػوككػؿ

التقػػػػاريرالتػػػػيكػػػػانكاقػػػػدكسػػػػؤاليـعػػػػفالفحػػػػصكباإلضػػػػافةإلػػػػىمقابمػػػػةاألطبػػػػاءكالممرضػػػػيف

نظمكىا.
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المالحقةإثرصدكرقرارقضائيقطعييقضيبإبطاؿاالعتػراؼأكأمدليػؿآخػرثبػتأنػوثانيًا:

.(1 انتزعبكاسطةالتعذيب

بكاسطةالتعػذيبىػكعبػارةعػفقاعػدةأساسػيةحيثأفبطالفاالعتراؼالذمقدتـانتزاعو

ككضػػعالقػػانكفالػػدكليكاجبػػانعمػػىالػػدكؿ،نابعػػةمػػفتحػػريـالتعػػذيبالػػذمكردفػػيالقػػانكفالػػدكلي

كأفاليكػكفليػذا،يجبأفتضمفمفخاللوعدـاستخداـأماعتراؼمنتزععػفطريػؽالتعػذيب

عنااألردنػػيلػػـيقبػػؿاالعترافػػاتالتػػيتنتػػزعتحػػتفػػإفمشػػر،النػػكعمػػفاالعترافػػاتأمقيمػػةقانكنيػػة

بػػػؿكسػػػمحلمنيابػػػةالعامػػػةبمجػػػرد،التعػػػذيبكاعتبرىػػػاباطمػػػةككنيػػػاقػػػدصػػػدرتعػػػفإرادةغيػػػرحػػػرة

مالحقػػػةمرتكػػػبالجريمػػػةكمجازاتػػػوكفػػػؽأحكػػػاـ،صػػػدكرالحكػػػـالقضػػػائيالػػػذميقضػػػيبػػػاالعتراؼ

القانكف.

 المطمب الثاني

(2 ظاىرة التعذيب عمى المستوي الوطنيدور القضاء في الحد من 

إفالتصدملجريمػةالتعػذيبعمػىالمسػتكلالػكطنيكالػتمكفمػفالقضػاءعمييػااليمكػفأف

إنمػايمعػبالقضػاءالػكطنيكػذلؾدكرانكبيػرانفػيىػذا،يتحقؽبمجردكضعتشريعاتداخميةتجرميػا

باعتبػػارأف،كرالتشػػريعاتالمكتكبػػةكيمكػػفالقػػكؿبػػأفدكرهاليقػػؿأىميػػةكخطػػكرةعػػفد،المجػػاؿ

السػػػػمطاتالقضػػػػائيةىػػػػيالكجػػػػواآلخػػػػرلمعدالػػػػةكىػػػػيالتػػػػيتػػػػتمكفمػػػػفخػػػػالؿسػػػػمطتياالتقديريػػػػة

 كاجتياداتيامفاستكماؿأمنقصفيالتشريعاتأكتفسيرماىكمبيـكغيركاضح.

                                                           

،3،طالدليؿاإلرشادملممػدعيفالعػاميفالستقصػاءجريمػةالتعػذيبكالتحقيػؽفييػا(،3105سنة كزارةالعدؿ،(1 
 .08ص

فيالفقوالجنائي،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية،اعتراؼالمتيـكالدفكعالمتعمقةبو(3103 الشريؼ،حامد(2 
 .006،ص0مصر،ط-
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لتعػػذيبعمػػىكمػػاكيمعػػبالقضػػاءدكرانبػػارزانفػػيضػػمافتطبيػػؽنصػػكصالقػػكانيفالخاصػػةبا

تمييػػدانلتطبيػػؽالػػنصالقػػانكنيالخػػاصبيػػذه،ذلػػؾمػػفخػػالؿالتكييػػؼالصػػحيحلمجريمػػة،كالجػػاني

خاصػػػةكأفالمحكمػػػةتممػػػؾسػػػمطةتقديريػػػةتمكنيػػػامػػػفالتكييػػػؼحسػػػبمػػػاتػػػراهمناسػػػبان،الجريمػػػة

لقػػراراتكانػػتقػػدإالأننػػابػػالعكدةلمعديػػدمػػفقػػراراتالمحػػاكـاألردنيػػةنجػػدأفأغمػػبىػػذها،مالئمػػانك

ممػػايػػؤدمإلػػىالتقميػػؿمػػفضػػمانات،صػػدرتمػػفقبػػؿمحػػاكـخاصػػةالعتبػػاراتشخصػػيةالجػػاني

كمػاأفالعديػد،المحاكمةالعادلةالتييمكفأفيحظىبياالشػخصأمػاـالمحػاكـالنظاميػةالمدنيػة

ؿعمػػىخػػالؼمػػفجػػرائـالتعػػذيبالتػػيقػػدارتقبػػتفػػياألردفلػػـتكيػػؼعمػػىأنيػػاجريمػػةتعػػذيببػػ

إلىمكتمماقدأدلبالنتيجة ذلؾقدتـتكييفياعمىأنياإساءةاستعماؿلمسمطةأكضربمفضو

(مػػػفقػػػانكفالعقكبػػػاتعمييػػػابػػػالرغـمػػػفأنػػػوالػػػنصالكاجػػػب318إلػػػىعػػػدـتطبيػػػؽنػػػصالمػػػادة 

كيمكفأفنمحظذلؾمفخالؿالقراريفاآلتييف:،التطبيؽ

التػػػينظػػػرتبيػػػامحكمػػػةالشػػػرطةادعػػػتكالػػػدةالمػػػدعك964/3105.فػػػيالقضػػػيةالجزائيػػػةرقػػػـ0

 ع.ز(بأفابنياقػدتعػرضلمضػربكالتعػذيبأثنػاءتكقيعػوإلقامػةجبريػةلػدلمركػزاألمػففػي

كطمبػكامنيػاإحضػار،كأفأفػرادمكافحػةالمخػدراتقػددخمػكاإلػىمنزليػاكفتشػكه،قسـالمخػدرات

أخرلكداىمكامنزلياالساعةالثالثةصباحانبناءعمػىإتػراؼابنيػاثـعادكامرة،المالبسالبنيا

كعنػػػدماذىبػػتىػػػيكأبناؤىػػػا،إالأنيػػػـلػػػـيجػػدكامػػػايمنػػػعالقػػانكفحيازتػػػو،بكجػػكدمخػػػدراتفيػػو

كذلػػؾ،قالػػتالمدعيػػةبأنيػػاسػػمعتصػػكتصػػراخابنيػػافػػيالمكتػػبالمجػػاكر،لالطمئنػػافعميػػو

ككانػػػتتسػػػمعباإلضػػػافةإلػػػى،حقيػػػؽمعػػػوحػػػامالنبيػػػدهعصػػػاعنػػػدمادخػػػؿأحػػػدأفػػػرادالمركػػػزلمت

كطمبمنياأحدأفرادالمكافحةبأفتقكؿبصػكتمرتفػع،صكتصراخوصكتجنازيركعصي

 يا ع(اعترؼكيفالبضاعةكشكاسـالتجاربدىـيكخدكنيأناكأخػكؾعمػىالحػبسكيرجعػكا

عػدبمػكتكعػفمػيفبػدمأحكػيذبحػكنييجيبكاأختؾ(لتسمعصكتابنيايقػكؿ يػاأمػيأنػاقا
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،كعندىاقاؿلياأحػدىـ ىػذاكمػبكبػدكيسػتعطؼحنانػؾ(،طميعميخمينيأشكفؾآخرمرة(

ثػػـغػػادرت،كعنػػدماسػػألتوعػػفسػػببضػػربيـالبنيػػاأجابيػػابػػالحرؼالكاحػػد ىػػامقرصػػةإذف(

المركزاألمني.

يػػػافػػػياليػػػكـالتػػػاليكطمبػػػكامػػػنيـثػػػـقػػػاـأفػػػرادمكافحػػػةالمخػػػدراتباالتصػػػاؿمعيػػػاكمػػػعابن

كبػالرغـمػفإسػعافو،الحضكرلممركزككفالمدعك ع.ز(قػدقػاـبػالفراركسػقطعػفسػطحالمركػز

لممستشفىإالأنوقدفارؽالحياة.

كماكقدبينتالتحقيقاتبأفاثنيفمػفالظنينػيفالمتيمػيفكىػـمػفأفػرادالمركػزاألمنػيىمػا

كمػابينػتبػأف، ع(الذمالذمػنيـبػالفراركقػاـبػالقفزمػفسػطحالمركػزمفكانايسكقافالمغدكر

كأفالكفػاة،اإلصاباتالتيأدتلمكفاةاليمكػفأفتكػكفقػدنتجػتعػفالسػقكطعػفسػطحالمبنػى

قدحدثتفيالساعةالخامسةكالنصؼفجراننتيجػةالنيػيالعصػبي.كالنػاتجعػفاالنسػكابالػدمكم

ضالكدماتالتيكصفتفيالتقريرالشرعي.فيسقطالخصيتيفكبع

كماكرأتالمحكمةمفخالؿماليامفصالحيةكزفالبينةبأفاألدلةكالقػرائفالتػيسػاقتيا

النيابةالعامةتقطعالشػؾبػاليقيفبػأفالمتيمػيفقػدقػامكابضػربالمغػدكرحيػثكانػتالمسػافةبػيف

،كمنعكىػػػامػػػفالػػػدخكؿ،عتكالدتػػػوأفتميػػػزصػػػكتوكالدتػػػوكبػػػيفالمكتػػػبالتتجػػػاكزأمتػػػارانكاسػػػتطا

ككػػػانكايػػػدخمكفكيخرجػػػكفكىػػػيتسػػػمعصػػػكتالضػػػربكاالسػػػتنجادكقػػػدأيػػػدذلػػػؾكمػػػواإلصػػػابات

المكصكفة.

(مػػػػفقػػػػانكف111/0مػػػػعذلػػػػؾقػػػػدقامػػػػتالمحكمػػػػةبإصػػػػدارحكميػػػػابتطبيػػػػؽنػػػػصالمػػػػادة 

كمػػاكأدانػػتجميػػعالمتيمػػيف،لممػػكتبجنايػػةالضػربالمفضػػيالعقكبػاتكىػػيالمػػادةالتػػياختصػػت

لمغيػػركفقػػانألحكػػاـالمػػادة  (مػػفقػػانكف17/8بتيمػػةاسػػتعماؿسػػمطةغيػػرقانكنيػػةنشػػأعنيػػاضػػرره

األمػػفالعػػاـكتيمػػةمخالفػػةاألكامػػركالتعميمػػاتالمتمثمػػةبعػػدـالمحافظػػةعمػػىكرامػػةكظيفػػتيـخالفػػان
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/ب(33بكاجبػػاتالكظيفػػةخالفػػانألحكػػاـالمػػادة كتيمػػةالتيػػاكففػػيالقيػػاـ،(17/4ألحكػػاـالمػػادة 

إالأنيػػاأعمنػػتعػػدـمسػػؤكليةأممػػفالمتيمػػيفعػػفتيمػػةانتػػزاع،مػػفقػػانكفالعقكبػػاتالعسػػكرم

(مػفقػانكفالعقكبػاتعمػىاعتبػارأفىػذهالتيمػة318/1اإلقراركاالعتػراؼخالفػانألحكػاـالمػادة 

.(1 ىيالضربالمفضيإلىالمكتتعتبرعنصرانمفعناصرالتيمةاألكلىك

حيػػػثجػػػاءت،(التػػػينظػػػرتأمػػػاـمحكمػػػةالشػػػرطةأيضػػػان691/3105القضػػػيةالجزائيػػػةرقػػػـ  .3

كقائعيػػاحسػػبإسػػنادالنيابػػةالعامػػةبػػأفالمػػدعك ا.ع.ف(كأثنػػاءتكاجػػدهلػػدلالبحػػثالجنػػائيككنػػو

ػػاعميػػواإلقامػػةالجبريػػةبسػػبباالشػػتباهبػػوبقضػػيةسػػرقة قػػدتػػـالتحقيػػؽمعػػوأثنػػاء،أغنػػاـمفركضن

كقػػدتعػػرضأثنػػاءىػػذاالتحقيػػؽلمضػػربالمبػػرحمػػفقبػػؿبعػػضأفػػراد،كجػػكدهبػػداخؿقفػػصحديػػدم

ماسػػػػكرة-مركػػػػزاألمػػػػفالػػػػذيفاسػػػػتخدمكاأيػػػػدييـكأرجميػػػػـكأدكاتراضػػػػةكصػػػػمبة ماسػػػػكرةحديديػػػػة

كقػػدجػػاء،(متػػأثرانبإصػابتوكقػػدنػتجعػػفذلػػؾكفػاةالمػػدعك ا،بالسػتيكية(بغيػػةانتػػزاعاعتػراؼمنػػو

تقريرالكشؼعمىجثتوبأفسببالكفاةىكالنزؼالدمكمتحتأغشيةالدماغكالنزؼالػدمكمفػي

أنسجةالرئتيفالناتجةعفاالرتطاـالشديدبجسـصمبكراض.

إدانةالمتيميففيالقضيةبجنايةالضربالمفضي،كقدقررتالمحكمةبعدإجراءالمحاكمة

(مػػف145(مػػفقػػانكفالعقكبػػاتكبداللػػةنػػصالمػػادة 76(ك 111لمػػكتكفقػػانلػػنصلمػػادة إلػػىا

باإلضػػافةإلػػىتيمػػةمخالفػػةاألكامػػركالتعميمػػاتبعػػدـالمحافظػػةعمػػىكرامػػةالكظيفػػة،ذاتالقػػانكف

دانةبعضيـبتيمةاإليذاءخالفانألح،(مفقانكفاألمفالعاـ15/0سندانألحكاـنصالمادة  كاـكا 

(مفقانكفالعقكبات.114/0المادة 

                                                           

،محكمػػػػةالشػػػػرطة،مديريػػػػةالقضػػػػاء09/9/3107الصػػػػادربتػػػػاري 964/3105قػػػػرارالقضػػػػيةالجزائيػػػػةرقػػػػـ(1 
 األردف.-الشرطي،عماف
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لكػػػػفقػػػػررتالمحكمػػػػةعػػػػدـمسػػػػؤكليةالمتيمػػػػيفبالقضػػػػيةبتيمػػػػةالتعػػػػذيبأكانتػػػػزاعاإلقػػػػرار

باعتبػارأنيػاتعتبػرركػفمػف،(مفقػانكفالعقكبػات318كاالعتراؼحسبماكردفينصالمادة 

.(1 أركافجريمةالضربالمفضيلممكت

لمسألةتعتبرمسألةجكىريةكثغػرةأساسػيةالبػدمػفتغييرىػاكالػتخمصكيرلالباحثأفىذها

كذلػػػؾمػػػفخػػػالؿبػػػذؿالمزيػػػدمػػػفالجيػػػكدعمػػػىالنظػػػاـالقضػػػائياألردنػػػيحتػػػىنػػػتمكفمػػػف،منيػػػا

،(كتعطيػػومػػايجػػبأفينالػػومػػفاىتمػػاـ318الحصػػكؿعمػػىقػػراراتمرضػػيةتطبػػؽنػػصالمػػادة 

حيػػثإفذلػؾاليتناسػػبمػعالتحػػريـ،أركػافجريمػػةأخػرلكلػيسقصػػرالتعػذيبكاعتبػػارهركنػانمػػف

كاليتناسػبمػعالنظػاـالقضػائيالػدكليكقراراتػوالخاصػة،الدكليكالكطنيالذمالقتوىػذهالجريمػة

بالتعذيبأكنزعاالعترافات.

ثػػـيجػػبأفنشػػيرإلػػىدكرالمحكمػػةفػػيتقريػػربطػػالفاالعترافػػاتالتػػيتصػػدرمػػفالمػػتيـ

كاعتبارىػػااعترافػػاتلػػيسليػػاأمقيمػػةقانكنيػػةكاليمكػػفاالحتجػػاجبيػػافػػي،ضػػولمتعػػذيبأثنػػاءتعر

إالإذارأتالمحكمػةكذلػؾمػفخػػالؿ،مكاجيػةالمػتيـككنيػاقػدصػدرتعنػوكىػكاليممػؾإرادةحػرة

دلسمطتياالتقديريةأفالنيابةالعامةقدقدمتبينةيمكفمفخاللياالتأكدمفأفالظػركؼالتػيأ

(مػػف059كذلػػؾتطبيقػػانلحكػػـالمػػادة ،بيػػاىػػذااالعتػػراؼتػػدؿعمػػىأنػػوقػػدأداهطكعػػانأكاختيػػاران

قػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالجزائيػػةكالتػػينصػػتعمػػىمػػايمػػي:"إفاإلفػػادةالتػػييؤدييػػاالمػػتيـأك

بػؿفقػطإذايعتػرؼفييػابارتكابػوجرمػانتقكالظنيفأكالمشتكىعميوفيغيرحضػكرالمػدعيالعػاـ

قدمتالنيابةبينةعمىالظركؼالتيأديتبياكاقتنعتالمحكمةبأفالمتيـأكالظنيفأكالمشتكى

عميوأداىاطكعانأكاختياران".

                                                           

ديريػػػػػةالقضػػػػػاء،محكمػػػػػةالشػػػػػرطة،م0/1/2018،الصػػػػػادربتػػػػػاري 691/3105قػػػػػرارالقضػػػػػيةالجزائيػػػػػةرقػػػػػـ(1 
 األردف.-الشرطي،عماف
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منيا:،كيمكفأفنجدالعديدمفأحكاـمحكمةالتمييزالتيأكدتعمىىذاالمكضكع

:3106/01/31سية(تاري  ىيئةخما0785/3106قرارمحكمةتمييزجزاءرقـ

"ىذهالكقائعثابتةباعتراؼقضائيتفصيميأدلىبػوالمػتيـأمػاـالمػدعيالعػاـكىػكاعتػراؼ

قضائييؤخذبوطالمااستجمعشركطصحتوحيثجاءمفصالنككاضحانكصػريحانالليػبسفيػوكال

مػػفإبيػػاـكمػػاصػػدرعػػفإرادةحػػرةسػػميمةكجػػاءمكافقػػانلمحقػػائؽالثابتػػة ككاقػػعالحػػاؿكالمؤيػػدبسػػيؿو

.كحيػػثإفمحكمتنػػاتؤكػػدتشػػارؾمحكمػػةأمػػفالدكلػػةأخػػذىا.األدلػػةاألخػػرلالمتطابقػػةكالمتسػػاندة

بػػاالعتراؼالقضػػائيالصػػادرعػػفالمػػتيـبإرادتػػوالحػػرةكالبينػػاتالقانكنيػػةاألخػػرلالتػػيأشػػرناإلييػػا

ةلتككيفعقيدةكقناعةالمحكمةالكجدانية."المتطابقةكالمتساندةالمكممةبعضيابعضانكالكافي

 :17/5/2006)ىيئة خماسية( تاريخ  256/2006قرار محكمة التمييز بصفتيا الجزائية رقم 

(مػػفقػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالجزائيػػةأنػػويشػػترطشػػرطيفلمخػػذ059"يسػػتفادمػػفالمػػادة 

نيابةالعامةتقػدـالبينػةعمػىالظػركؼأفال-باالعتراؼالذميدليفيوالمتيـلدلالشرطة.األكؿ:

أفتقنػعالمحكمػةأفالمػتيـقػدأدلػىبيػذهاإلفػادةطكعػان-كالشرطالثػاني:–التيأديتفييااإلفادة

كاختيػػاران.كحيػػثأفالنيابػػةالعامػػةقػػدقػػدمتالمحقػػؽالشػػرطيالػػذمأخػػذإفػػادةالمتيمػػةدعػػاءكالػػذم

ختيارىالكفالمحكمةلـتقنعبذلؾ.أفادأفدعاءأدلتبأقكاليابطكعياكا

كعميػػوكحيػػثأفمحكمػػةالمكضػػكعاسػػتعممتصػػالحيتيابعػػدـاالقتنػػاعبػػأفاإلفػػادةالتػػيأدلػػتبيػػا

المتيمػػةدعػػاءلػػدلالشػػرطةلػػـتكػػفبطكعيػػاكاختيارىػػا.لػػذايكػػكفطرحيػػاليػػذااالعتػػراؼىػػكمػػف

صالحيتياكالتترتبعمييا."
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الــذي  2004/5/4)ىيئــة خماســية( تــاريخ  2003/1513ا الجزائيــة رقــم قــرار محكمــة التمييــز بصــفتي

 أشار إلى ما يمي:

"شرعتالبينةالدفاعيةلخدمةدفاعالمتيميفعفأنفسيـكالتكصؿمنياإلثباتبراءتيـعمالن

(مفقانكفأصػكؿالمحاكمػاتالجزائيػةفػإذادفػعالمػتيـبػأّفاعترافػوأمػاـالشػرطةقػد313بالمادة 

تحػتاإلكػراهكالتعػذيبكقػدـالبينػةعمػىذلػؾفػإّفعمػىالمحكمػةمعالجػةىػذهالبينػاتكالتػدقيؽكقع

فيياكأّفعدـتعرضالمحكمةلشيكدالدفاعيمغيدكرىػذهالبينػةممػايعتبػرإخػالالنخطيػرانبحقػكؽ

إدانػػةالػػدفاعيسػػتكجبنقػػضالحكػػـطالمػػاأّفالبينػػةالتػػياعتمػػدتعمييػػامحكمػػةأمػػفالدكلػػةفػػي

المتيميفكالحكـعمييـىكاعترافيـأماـالمحقؽ".

 :2003/11/23)ىيئة خماسية( تاريخ  2003/820قرار محكمة التمييز بصفتيا الجزائية رقم 

"كاالسػػتنتاجالػػذميتفػػؽمػػعالمنطػػؽكالعقػػؿانيػػـاعترفػػكانتيجػػةالضػػربكالتعػػذيبكاحتجػػزىـ

تكقيػؼإداريػةحتػىتختفػيآثػارالتعػذيبعػفأجسػادىـأفرادالضابطةالعدليةلػدييـبمكجػبمػذكرة

الػػػذمأرسػػػميـإلػػػىالطبيػػػبالشػػػرعي،كبعػػػدتسػػػعةأيػػػاـفػػػيالحجػػػزتػػػـتػػػكديعيـالػػػىالمػػػدعيالعػػػاـ

لممعاينةبناءانعمىطمبيـكاحتصمكاعمىالتقػاريرالطبيػةالمحفكظػةفػيممػؼالتحقيػؽكالتػيأثبتػت

 تعرضيـلمضربكالتعذيب."

 :1998/1/20)ىيئة خماسية( تاريخ  746/1997التمييز بصفتيا الجزائية رقم  قرار محكمة

.يعتبػػراعتػػراؼالمميػػزلػػدلالشػػرطةكليػػداإلكػػراهكالضػػرببػػدليؿكضػػعوفػػيالنظػػارةمػػدةتزيػػد0"

(مػفقػانكفأصػكؿالمحاكمػاتالجزائيػةالتػي011عمىأسبكعمعأفذلؾمحظكربمكجبالمادة 

التجيػػزلمكظػػؼ الضػػابطةالعدليػػةإبقػػاءالمقبػػكضعميػػوفػػينظػػارةالشػػرطةمػػدةتزيػػدعمػػىثمػػافو

فإبقػػاؤهىػػذهالمػػدةبالنظػػارةيعنػػيتعريضػػو،كأربعػػيفسػػاعةيتكجػػببعػػدىاإرسػػالوإلػػىالمػػدعيالعػػاـ

."لممارسةكسائؿاإلكراهلحمموعمىاالعتراؼ
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 :1994/8/22ة( تاريخ )ىيئة خماسي 327قرار محكمة التمييز بصفتيا الجزائية رقم 

،"إذاأنكػػرالمميػػزأمػػاـالمػػدعيالعػػاـكأمػػاـالمحكمػػةمػػانسػػبإليػػومػػفاعتػػراؼأمػػاـأفػػرادالشػػرطة

كأعمفساعةمثكلوأماـرجػاؿالسػمطةالقضػائيةأنػوقػدتعػرضلمضػربكالتعػذيبحتػىصػدرعنػو

كمػػةكبػػرركقكعػػوبػػػأنوكػػافاالعتػػراؼأمػػاـالشػػرطةكالػػذمتمسػػؾبإنكػػارهأمػػاـاالدعػػاءالعػػاـكالمح

كحيػػثأفدفػػاعالمميػػزبكقػػكعاإلكػػراهعميػػوتأّيػػدبجممػػةأدلػػةفػػإف،كليػػدانلإلكػػراهكالضػػربكالتعػػذيب

.(1 "يعتبرمعيباناالعتراؼ
  

                                                           

 1) www.adaleh.com 
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 المبحث الثاني

 القضاء الدولي ومساىمتو في مناىضة التعذيب

عمػػىجميػػعاألشػػخاصيمػػارساختصاصػػاتو،إفكجػػكدقضػػاءدكلػػيجنػػائيمسػػتقؿكمحايػػد

يقػاع كدكفتمييزكيحاكؿتحقيؽأكبرقدرممكفمفالعدالةمفخالؿتطبيؽالتشػريعاتالدكليػةكا 

مفالعقكباتعمىكؿمايمسأحدحقكؽاإلنسافكمنياعدـتعريضػوألمنػكعمػفأنػكاع مايمـز

يػثأننػااليمكػفأفنمغػيح،تعتبػرضػركرةالغنػىعنيػا،التعذيبأكالمعاممةأكالعقكبػةالقاسػية

كمػػاكيجػػبأفنحقػػؽ،أىميػػةالػػدكركالمسػػؤكليةالتػػييمكػػفلمقضػػاءالػػدكليتحمميػػافػػيىػػذاالمجػػاؿ

أكبرقدرمفالتعاكففيمػابينػوكبػيفالقضػاءالػكطنيلنػتمكفمػفتحقيػؽالعدالػةالدكليػةالمرجػكة

.(1 منيابشكؿكميأكجزئيكمكاجيتيابشكؿيمكننامفالتخمص،يخصجريمةالتعذيبفيما

فإننايجبأفنؤكد،إالأنناقبؿأفنتطرؽلدكرالقضاءالدكليفيمناىضةجريمةالتعذيب

كالجريمػػػة،عمػػػىأفالقضػػػاءالػػػدكلياليثبػػػتاختصاصػػػولمفصػػػؿبػػػأمجريمػػػةإاللػػػككانػػػتدكليػػػة

دمكىكالمظيرالذمتظيربوأكليا:الركفالما،الدكليةكغيرىامفالجرائـتتككفمفثالثةأركاف

ثالثيمػاالشػرعيكالػذميقصػد،ككثانييا:الركفالمعنكمكينصرؼلمجانبالنفسيلمجريمػة،الجريمة

أخيػػريميزىػػاعمػػاسػػكاىامػػفالجػػرائـكباإلضػػافةإلػػىركػػفرابػػع،بػػوالصػػفةغيػػرالمشػػركعةلمسػػمكؾ

 جانبيف:الجنائيةالداخميةكىكالركفالدكليالذميتكافربتكافر

الػػركفالشخصػػيالػػذميتجسػػدفػػيضػػركرةأفتكػػكفىػػذهالجريمػػةقػػدارتقبػػتباسػػـالدكلػػةأكأواًل:

برضامنيا.

                                                           

 الجػػزء،حقػػكؽاإلنسػػاففػػيإطػػارالعدالػػةالجنائيػػة(3117 مؤلػػؼجمػػاعي،إبػػراىيـسػػعيدالبيضػػانيكآخػػركف(1 
 .010،ص0األردف،ط-الثاني(،مركزعمافلدراساتحقكؽاإلنساف،عماف
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ــًا: يتمثػػؿفػػيأفتكػػكفالمصػػمحةالمعتػػدلعمييػػاىػػيعبػػارةعػػفمصػػمحةكالػػركفالمكضػػكعيثاني

.(1 مشمكلةبالحمايةكذلؾبأفيككفلياصفةدكلية

جريمةالتعذيبيمكنناالتكصؿإلىأنياتعتبرجريمةدكليةكالبدمفكبتطبيؽكؿذلؾعمى

كمفىناسنسمطالضكءعمىأىـاالنتياكػاتالعمميػةالتػيتخػص،إخضاعيالكاليةالقضاءالدكلي

ثػػـننتقػػؿلنتطػػرؽلػػدكرالقضػػاءالػػدكلي،جريمػػةالتعػػذيبفػػيعالمنػػاالمعاصػػرفػػيالمطمػػباألكؿ

 ريمةالتعذيبفيالمطمبالثاني.كاإلقميميفيمناىضةج

 المطمب األول

 االنتياكات الدولية التي تخص جريمة التعذيب

لػـتكػفكافيػة،المحػاكالتالكطنيػةكالدكليػةالسػابقةلمتصػدملػو إفتحػريـالتعػذيبكمختمػؼ 

بقػاءكألف،كبقيتىناؾالعديدمفاالنتياكاتالتػيترتكبيػاالػدكؿ،لمتخمصمنونيائيانكبشكؿكمي

فإفالتكقؼعند،يشكؿمشكمةدكليةذاتأىميةاستثنائية،ىذهاالنتياكاتكتكرارىاحتىيكمناىذا

قػديكػكفخطػكةفعالػةلتمكػيف،ىذهاالنتياكاتكالتطرؽليابشيءمفاالىتماـكالتفصيؿكالكضكح

أنجػػعتمكننػػامػػف حػػؿىػػذهالمشػػكمةالمجتمػػعالػػدكليكالمشػػرعيفالػػكطنييفبعػػدمػػفالتكصػػؿلحمػػكؿو

.بشكؿجذرم

التػػيكبػػالرغـمػػفانضػػمامياالتفاقيػػةمناىضػػةالتعػػذيبكغيػػرهمػػف،كنبػػدأبجميكريػػةمصػػر

كأنيػػػػالػػػػـتعمػػػػفعػػػػدـاعترافيػػػػا،0986ضػػػػركبالمعاممػػػػةالقاسػػػػيةأكالالإنسػػػػانيةأكالميينػػػػةعػػػػاـ

المجنػػةقػػدقضػػتإالأف،(منيػػا31باختصػػاصلجنػػةمناىضػػةالتعػػذيبكمػػاكردفػػينػػصالمػػادة 

بػػأفالعديػػدمػػفالشػػكاكلالمقدمػػةكالمكثكقػػةتشػػيرإلػػى،3103فػػيدكرتيػػاالتاسػػعةكاألربعػػيفلعػػاـ
                                                           

،0،دارالفكػرالجػامعي،اإلسػكندرية،ط3111 دراسػةمقارنػة(،سػنةالعادلي،محمكدصالح،الجريمةالدكليػة(1 
 .68ص
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مػػػفمؤسسػػػة3103كمنيػػػامػػػاقػػػدتمقتػػػوالمجنػػػةعػػػاـ،ممارسػػةالتعػػػذيببصػػػكرةمنيجيػػػةفػػػيمصػػػر

ببشػكؿكىػيمنظمػةغيػرحككميػةمػفبالغػاتتػدعيفييػاىػذهالمؤسسػةممارسػةالتعػذي،الكرامة

معتضميفىذهالبالغاتلعدةادعاءاتفرديةعفالتعذيبككصفانلعػدة،دكرمكممنيجفيمصر

046حيثأفالمجنػةقػدتمقػتمػفالمؤسسػةسػبعةبالغػاتتتضػمفعمػىاألقػؿ،أحداثجماىيرية

تػيفضالنعفالمعمكمػاتال،3104ك3101يعكدتاري معظمياإلىعامي،ادعاءنفرديانبالتعذيب

كماكتمقتمعمكمػاتتتعمػؽبالتعػذيبفػيمصػرمػفمسػؤكليفكىيئػاتفػي،تتعمؽبشكاكلجماعية

األمـالمتحدةكالمفكضػيةالسػاميةلحقػكؽاإلنسػافكالمقػررالخػاصالمعنػيبالتعػذيبكلجنػةحقػكؽ

ةباإلضػػػافةإلػػىالفريػػػؽالعامػػؿالمعنػػػيبحػػػاالتاالختفػػاءالقسػػػرمأكغيػػرالطػػػكعيكالمجنػػػ،الطفػػؿ

ككميػػػامعمكمػػػاتتؤيػػػدبػػػأفالتعػػػذيبيرتكػػػببصػػػكرةمنيجيػػػةفػػػيالدكلػػػة،اإلفريقيػػػةلحقػػػكؽاإلنسػػػاف

.(1 المصرية

كحسػباألدلػةالتػيتػـجمعيػامػف،كفيإطاردراسةقدتمتلكاقعمقاراالحتجازالمصػرية

إطاحػةشخصقػدتعرضػكالالعتقػاؿفػيالفتػرةمػابػيف611عممياترصدكتكثيؽدقيقةألكثرمف

باإلضافةإلػىنتػائج،3106حتىمطمعمارسآذارلعاـ3101الجيشبالرئيسمحمدمرسيعاـ

معػػتقالنفػػيعشػػرمقػػاراحتجػػازفػػيثمانيػػةمحافظػػات439اسػػتبيافكزععمػػىعينػػةعشػػكائيةمػػف

كمػػاأف،قػػدتػػـالتأكيػػدعمػػىأفالتعػػذيبىػػكعبػػارةعػػفمنيجيػػةيتبناىػػاالنظػػاـفػػيمصػػر،مصػػرية

،اليبالتعذيبالتػيتمػارسمػفقبػؿاألمػفالمصػرممتشػابيةتمامػانفػيمختمػؼمقػاراالحتجػازأس

رىػػػابالمػػػتيـبشػػػكؿيحػػػطمػػػفكرامتػػػو كالتعػػػذيبالمػػػادممثػػػؿ،منيػػػاالتعػػػذيبالنفسػػػيكػػػالتخكيؼكا 

                                                           

،3107ك3106تقريػػػرلجنػػػةمناىضػػػةالتعػػػذيبالػػػدكرةالثامنػػػةكالخمسػػػكفكالتاسػػػعةكالخمسػػػكفكالسػػػتكفلسػػػنة(1 
كرؾ،سػػػنة،األمػػػـالمتحػػػدة،نيكيػػػ44الجمعيػػػةالعامػػػة،الكثػػػائؽالرسػػػمية،الػػػدكرةالثانيػػػةكالسػػػبعكف،الممحػػػؽرقػػػـ

3107. 
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،الصفعكالجمدكالصعؽبالكيرباءكالتجكيعكسكبسكائؿساخنةأكمػكادحارقػةعمػىالجسػدعاريػان

إلضػػػػافةإلػػػػىكشػػػػكؼالعذريػػػػةكالتحػػػػرشبمعػػػػتقالتالنسػػػػاءكغيرىػػػػامػػػػفطػػػػرؽالتعػػػػذيبالماديػػػػةبا

.(1 األخرل

كماكشيدتحاالتتعذيباليمكفتخيميػاأكقبكليػابالعقػؿالبشػرمفػيسػجفصػيدنايافػي

سكاءعنػدالقػبضعمػييـأكتػرحيميـ،كقدتحدثالسجناءعفحاالتالتنتييمفالتعذيب،سكريا

كفػػي،فقػػدكػػافالسػػجناءيتعرضػػكفلمتعػػذيببمجػػرددخػػكليـلمسػػجف،فمراكػػزاالحتجػػازالمختمفػػةبػػي

كمػفأجػؿخػرؽبسػيطفػيقػكانيفالسػجف كالتحػدث،بعضالحاالتكانكايتعرضكفلوفيكؿيـك

معغيرىـمفالنزالءأكعدـتنظيؼزنازينيـ.

،كقضػبافمصػنكعةمػفالسػيميككف،كقدكافىذاالتعذيبيشمؿالضرببخػراطيـبالسػتيكية

تعػرضالرجػاؿكالنسػاءككمػاكشػمؿالكقػكؼفػيالمػاءكتمقػيالصػعقاتالكيربائيػة،كعصيخشبية

،كماككافيتـإبالغالسجناءبأنيـسكؼينتقمكفإلىسجكفمدنية،التعرضالجنسيكلالغتصاب

يتعرضػػكففييػػالمضػػرب،مبنػػىليػػتـأخػػذىـمعصػػكبيالعينػػيفلغرفػػةتقػػعفػػيالطػػابؽالسػػفميمػػفال

المبرحثـيقتادكاإلىغرؼاإلعداـكيعػدمكفبشػكؿجمػاعيبعػدأفيضػعكابصػماتيـعمػىإفػادات

كقتؿ،بسريةتامة3100شخصفيسجفصيدنايامنذعاـ01111فقدقتؿحكالي،تكثؽكفاتيـ

مػػفالطعػػاـكالمػػاءباإلضػػافةإلػػىحرمػػانيـ،آخػػركفبعػػدتعرضػػيـلمتعػػذيببشػػكؿمسػػتمركممػػنيج

.(2 كاألدكيةكالرعايةالصحية

                                                           

 .3106تقريرالمنظمةالعربيةلحقكؽاإلنسافعفكباءالتعذيبفيجميكريةمصر،آذارلسنة(1 

:3106مقاؿلمنظمةالعفكالدكليةعفالتعذيبفيالسجكفالسكرية،سنة(2 
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/08/syria-torture-prisons/ 
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كمػػازاؿاألشػػخاصكػػذلؾيحرمػػكفمػػفالتمتػػعبالضػػماناتالقضػػائيةكالقانكنيػػةاألساسػػيةفػػي

كمازالػكايتعرضػكفلمتعػذيبأثنػاءاالسػتجكابكالتحقيػؽككسػيمةمػف،كالكصكؿإلىمحاـو،المغرب

،ياتالترحيؿالسرمالتيتنفػذخػارجاإلطػارالقػانكنيباإلضافةإلىعمم،أجؿنزعاالعترافاتمنيـ

،كمػػاكتفيػػداالدعػػاءاتبػػأفجميػػعىػػذهالعمميػػاتربمػػااقترنػػتبحػػبسانفػػرادمأكفػػيأمػػاكفسػػرية

.(1 فضالنإلىترحيميـإلىدكؿقدتعرضيـلمتعذيبأيضان،كبأعماؿالتعذيبكسكءالمعاممة

باعتبػػػػارأف،لتعػػػذيبفػػػػيالسػػػجكفاإليرانيػػػةكاليمكػػػفأفنغفػػػؿعػػػفذكػػػػربعػػػضحػػػاالتا 

،السػيماأثنػاءاالسػتجكاب،التعذيبكغيرهمفضركبالمعاممػةالسػيئةتعتبػرأمػرانشػائعانفػيإيػراف

،كقػػػدكاصػػػمتالسػػػمطاتحرمػػػػافبعػػػضالمحتجػػػزيفمػػػفالرعايػػػػةالطبيػػػةالكافيػػػةألسػػػبابسياسػػػػية

،كاالكتظاظكعدـكفايةاألسرةأكالتغذية،ةباإلضافةإلىمعيشةالسجناءفيظركؼاحتجازقاسي

كمػػاكيبػػدككاضػػحانالتقػػاعسعػػفالتحقيػػؽفػػيمػػزاعـالتعػػذيب،كضػػعؼالتيكيػػةكانتشػػارالحشػػرات

.(2 كاستبعاداالعترافاتالتييتـالحصكؿعميياتحتكطأتوكدليؿضدالمتيـ

قػػداخػػتص3108عػػاـفػػإفأحػػدتقػػاريرىيػػكمفرايػػتسككتػػشالتػػيصػػدرت،أمػػاالسػػعكدية 

كقػػد،بعػػضاالنتياكػػاتالسػػعكديةالتػػيتخػػصتعػػذيبناشػػطاتسػػعكدياتمحتجػػزاتبالحػػديثعػػف

بيفبأفمػزاعـالتعػذيبالتػييػدعىارتكابيػامػفقبػؿالسػمطاتالسػعكديةشػممتالصػعؽبالكيربػاء

أفمحققػػيفكمػػابينػػتبعػػضالمصػػادربػػ،كالجمػػدعمػػىالفخػػذيفكالعنػػاؽكالتقبيػػؿالقسػػرييفلإلنػػاث

كلػـيكػفمػف،سعكدييفممثميفكانكايقكمكفبتعذيبالنساءخػالؿالمراحػؿاألكلػىمػفاالسػتجكاب

                                                           

:3107/3108تقريرمنظمةالعفكالدكليةعفالمغربكالصحراءالغربيةلسنة(1 
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/morocco/report-

morocco/ 
:3107/3108التقريرالسنكملمنظمةالعفكالدكليةلسنة(2 

https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2018/02/annual-report-201718/ 
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كبينػػػتكػػػذلؾبػػػأف،الكاضػػػحمػػػاإذاكػػػافمػػػفذلػػػؾالتعػػػذيبإجبػػػارىـعمػػػىتكقيػػػعاعترافػػػاتمعينػػػة

رادمفيعالماتجسديةعمىالتعذيبقدظيرتعمىالنساءكمنياصعكبةالمشيكاالرتعاشالالإ

.(1 باإلضافةإلىخدكشعمىالكجوكالرقبة،اليديفكعالماتحمراء

كاسػػػػتمرشػػػػيكعاألنبػػػػاءعػػػػفالتعػػػػذيبكغيػػػػرهمػػػػفضػػػػركبالمعػػػػامالتالسػػػػيئةفػػػػيالسػػػػجكف

كقػدأكػدتصػحة،بمافيذلؾحرمافالمحتجزيفمفتكفيرالعنايةالصحيةالالزمةليـ،اإلماراتية

فػي،3107تجزيففيسجفالرزيففيأبكظبػيفػيمايك/أيػارلعػاـىذهاالنباءدخكؿبعضالمح

إضرابعفالطعاـاحتجاجانعمىعممياتالتفتيشالذاتيالقسرمكمػازعمػكهمػفالتحػرشالجنسػي

.(2 كغيرهمفضركبالمعامالتالسيئةعمىأيدمحراسالسجف

إالأف،لدكليػػةالكنديػػةكبػػالرغـمػػفعػػدـكجػػكدانتياكػػاتأكعمميػػاتتعػػذيبممنيجػػةداخػػؿا

صػدكرأمػرتػكجيييكزارمإلػىدائػرةالمخػابراتالكنديػةيمكػفمػفاسػتخداـمعمكمػاتاالسػػتخبارات

قديتعارض،التيقدتنتزععفطريؽإساءةالمعاممةمفجانبدكلةأجنبيةكاستخدامياداخؿكندا

المعاممةالقاسيةأكالإلنسانية(مفاتفاقيةمناىضةالتعذيبكغيرهمفضركب05معنصالمادة 

باإلضػػػافةإلػػػىعػػػدـتػػػكافربينػػػاتشػػػاممةكمبكبػػػةعػػػفشػػػكاكلالتعػػػذيبالتػػػييرتكبيػػػا،أكالميينػػػة

.المكظفكفالمكمفكفبإنفاذالقانكفكأفرادجيازاألمفكنظاـالسجكف

تيأجرتياالمجنةككذلؾألمانياالتيكبالرغـمفتكقفياعفالمجكءلمقيكدالبدنيةمنذالزيارةال

إالأفلجنػػػة،كعػػػدـتطبيقيػػػاليػػػذهالقيػػػكدإالكمػػػالذأخيػػػر،3115األكركبيػػػةلحقػػػكؽاإلنسػػػافعػػػاـ

قػػدأبػػدتقمقيػػاإزاءبعػػضالحػػاالتالتػػيأبمػػغفييػػاعػػف3103مناىضػػةالتعػػذيبفػػيتقريرىػػالعػػاـ
                                                           

:3108مقاؿعفالتعذيبفيالسعكديةلييكمفرايتسككتشسنة(1 
https://www.hrw.org/ar/news/2018/11/21/324494 

:3107/3108تقريرمنظمةالعفكالدكليةعفاإلماراتالعربيةالمتحدةلسنة(2 
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-

emirates/report-united-arab-emirates 
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ألمشػككلبسػببكعػدـتقػديميـ،تعرضاألشخاصلمتعػذيبأكسػكءالمعاممػةمػفجانػبالشػرطة

كمػػاأفبعػػضالضػػحاياالػػذيفيزعمػػكف،خػػكفيـمػػفاألعمػػاؿاالنتقاميػػةأكمػػفالشػػكاكلالمضػػادة

اليعممكفبكجكدإجراءاتلتقديـأمشككلغيػرتمػؾ،التعذيبأكسكءالمعاممةمفجانبالشرطة

.كلمفاألساسالتيتتمثؿفيإبالغالشكاكللمشرطةنفسياالتيترفضبالغالبقبكؿىذهالشك

،أثيكبيػا،كيمكفأفنجدالعديدمفاألنباءالتيتشيرلمتعذيبفيعػدةبمػدافمثػؿالكػاميركف

.(1 مكريتانياكنيجيريا،السكداف

كاسػػػتمرالمحػػامكفالمعنيػػػكفبحقػػػكؽ،كحتػػىتػػػكنسلػػـتسػػػمـمػػفمكضػػػكعبالغػػػاتالتعػػذيب

كبشكؿخاصأثناءالقبضكخالؿفتػرة،اإلنساففياإلبالغعفحاالتشتىقدتعرضتلمتعذيب

كسكاءأكافذلؾفيقضاياجنائيةعاديةأكفػيالقضػاياالتػي،االحتجازالذميسبؽتكجيواالتياـ

.تتعمؽباألمفالقكمي

كجػزءمػف3101كماكظؿعمػؿالييئػةالكطنيػةلمكقايػةمػفالتعػذيبكالتػيقػدتأسسػتعػاـ

ركتكككؿاالختيػارمالتفاقيػةمناىضػةالتعػذيبعرضػةلمعراقيػؿالتزاماتتكنسبناءعمىتكقيعيالمب

كعػػػدـتػػػكفيرالػػػدعـالمػػػادمالكػػػافيلػػػومػػػفقبػػػؿ،بسػػػببعػػػدـكجػػػكدتعػػػاكفمػػػفقبػػػؿكزارةالداخميػػػة

ممػػايعرقػػؿقيػػاـىػػذهالييئػػةبمػػايجػػبأفتقػػكـبػػومػػفضػػماناتلحمايػػةالمسػػاجيفمػػف،الحككمػػة

.(2 الحرصعمىالتخمصمفاالنتياكاتالتيتخصوالتعرضألمنكعمفأنكاعالتعذيبك

                                                           

،الجمعيػػػة3103ك3100تقريػػػرلجنػػػةمناىضػػػةالتعػػػذيبالػػػدكرةالسػػػابعةكاألربعػػػكفكالثامنػػػةكاألربعػػػكفلسػػػنة(1 
،األمػـالمتحػدة،نيكيػكرؾ،سػنةA/67/44) 44لسػتكف،الممحػؽرقػـالعامة،الكثائؽالرسمية،الدركةالسػابعةكا

3103. 

:3107/3108تقريرمنظمةالعفكالدكليةعفتكنسلسنة(2 
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/tunisia/report-

tunisia 
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أكليمػػا،كممػػاسػػبؽيتضػػحلنػػاأفانتياكػػاتالػػدكؿالتػػيتتعمػػؽبالتعػػذيبتنقسػػـإلػػىقسػػميف

انتياكػػاتتتمثػػؿباتخػػاذالػػدكؿلمتعػػذيبكػػنيجأكسياسػػةعامػػةلنػػزعاالعترافػػاتمػػفالمسػػاجيفمثػػؿ

ردانتياكػػاتفرديػػةلرجػػاؿالشػػرطةأمانتياكػػاتكثانييمػػااالنتياكػػاتالتػػيتمثػػؿمجػػ،مصػػركسػػكريا

تتحقؽفيحاالتفرديػةكلػيسكسياسػةعامػةلمدكلػةمثػؿألمانيػاأكاألردفالتػيكنػاقػدتطرقنػاليػا

بشيءمفالتفصيؿفيالمبحثالسابؽ.

 المطمب الثاني

 موقف المحاكم الدولية من انتياكات التعذيب

كلػػفيػػؤدمالميػػاـالمطمكبػػةمنػػو،اإلنسػػافلػػفيكػػكففعػػاالنإفالقػػانكفالػػدكليلحمايػػةحقػػكؽ

كىػػذامػػايجعػػؿ،بمجػػردسػػردنصػػكصقانكنيػػةتقػػرالحقػػكؽكتحػػاكؿحمايتيػػا،عمػػىالكجػػوالمطمػػكب

ىػػػيمػػػفأىػػػـ،محاسػػػبةمرتكبػػػيالجػػػرائـالماسػػػةبيػػػذهالحقػػػكؽكمسػػػاءلتيـأمػػػاـقضػػػاءدكلػػػينزيػػػو

اءىػػذاالمطمػػبلبيػػافالكيفيػػةالتػػييمكػػفمػػفخالليػػالمسػػائؿالتػػييجػػبتكفيرىػػاكضػػمانيا،كقػػدجػػا

تطبيؽذلؾ،كتـتقسيمولفػرعيفإثنػيف،بػدأاألكؿمػنيـبمحاكلػةالتعػرؼعمػىمػدلخضػكعجريمػة

التعذيبلمقضاءالدكليالجنائي،ثـجػاءالثػانيليخػتصبالحػديثعػفالػدكرالػذميمكػفأفتؤديػو

يمكفأفتقكـبولتكاجوىذهاإلنتياكات.المحاكـاإلقميميةفيىذاالمجاؿكما

 الفرع األول

 مدى خضوع جريمة التعذيب لمقضاء الدولي الجنائي

تتعػػػددالمحػػػاكـالدكليػػػةكتتعػػػددالكسػػػائؿأكالطػػػرؽالتػػػيتمكننػػػامػػػفالمجػػػكءإلييػػػاأكمحاكلػػػة

النحػككسكؼأحاكؿبيافمدلاختصاصكؿمحكمةمنيابجريمةالتعذيبعمى،التقاضيأماميا

اآلتي:
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 أواًل: المحكمة الجنائية الدولية

التػػيتمعػػبدكرانبػػارزانفػػيمجػػاؿكتعتبػػرالمحكمػػةالجنائيػػةالدكليػػةمػػفأىػػـالمحػػاكـالدكليػػة

لكفىؿيمكفاعتبارجريمةالتعذيبجريمػةضػد،القضاءالدكليكمكافحةالجرائـالجنائيةالدكلية

خضاعيالكاليةالمحكمة،اإلنسانية الجنائيةالدكليػة؟أـأفالجريمػةضػداإلنسػانيةتقػعفقػطأثنػاءكا 

الحرب؟

قدظيرت،إففكرةاالرتباطمابيفارتكابالجريمةضداإلنسانيةكمابيفكجكدحالةحرب

ألكؿمرةفيميثاؽالمحكمةالعسكريةفينػكرمبرغكفػيمحكمػةطككيػك،عمػىاعتبػارأفاختصػاص

بيا.الالجرائـضداإلنسانيةالتيترتكبفيالحربأكلياصمةالمحكمتيفلـيكفيشمؿإ

(مػػفالنظػػاـ5فاشػػترطتالمػػادة ،لكػػفالمحػػاكـالدكليػػةالجنائيػػةاختمفػػتحػػكؿىػػذهالمسػػألة

األساسيلمحكمةيكغكسالفياكجكدارتباطمابيفالجرائـضداإلنسانيةكالنزاعاتالمسػمحةالدكليػة

كأيػدهفػيذلػؾ،(مػفالنظػاـاألساسػيلمحكمػةركانػدا1تشػترطذلػؾالمػادة بينمػالػـ،كغيرالدكليػة

(منو.08فيالمادة 0996مشركعمدكنةالجرائـالمخمةبسمـاإلنسانيةكأمنيالعاـ

أمػػػافيمػػػايخػػػصالمحكمػػػةالجنائيػػػةالدكليػػػةفػػػإفنظاميػػػااألساسػػػيقػػػدجػػػاءخاليػػػانمػػػفشػػػرط

كقػدثػارتفػياألعمػاؿالتحضػيرية،سانيةمابيفكجكدحالةحرباالرتباطمابيفالجرائـضداإلن

أكليمايرلبأفاألعمػاؿضػداإلنسػانيةقػد،كانقسمتالدكؿإلىقسميف،السابقةلومشكمةاالرتباط

أمػػاثانييمػافيػػرل،فػيإطػػارمنيجػيكمػػايمكػفأفترتكػػبفػيأكقػػاتالحػركبكترتكػبكقػتالسػػمـ

مسمحوبأنيااليمكفأفترتكبإ .(1 الفيحالةكجكدنزاعو

                                                           

-،داردجمة،عماف3101نائيفيحمايةحقكؽاإلنساف،سنةسمطاف،عبداهللعمي،دكرالقانكفالدكليالج(1 
 .031األردف،د.ط،ص
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االجتيػػاداتكألفغالبيػػةالصػػككؾالدكليػػة،كمػػفالمؤكػػداليػػكـبػػأفالػػرأماألكؿىػػكالصػػائب

التحميالتالعمميةقدأكضحتبأنواليكجدالتزاـعمىالدكؿبػأفتكػكفالجػرائـقػدارتكبػتكالفقيية

كيمكفتأييدىذاالرأمبعدةحجج:،فيإطارنزاعمسمححتىنعتبرىاجريمةضداإلنسانية

إفاتجاهالمحكمتيفنكرمبرغكطككيكإلىربطالجرائـضداإلنسانيةبالنزاعػاتالمسػمحةلػومػا-0

باعتبػػػػارأفىػػػػاتيفالمحكمتػػػػيفلػػػػـتككنػػػػامحكمتػػػػيفجنػػػػائيتيفبمعنػػػػىالكممػػػػة بػػػػؿكانتػػػػا،يبػػػػرره

كبالتػالي،كبػتفػيالحػربالعالميػةالثانيػةنشأتالمنظرفيالجرائـالتػيارت،محكمتيفعسكريتيف

إنمالكضػعقيػد،فإفاشتراطىذااالرتباطلـيكفلجعؿاالرتباطركنانفيالجريمةضداإلنسانية

عمىاالختصاصالزمانيلممحكمة.

العديدمفاالتفاقياتالدكليةالتيأبرمتبعدالمحكمتيفككافلياصمةبػالجرائـضػداإلنسػانية-3

كنذكرمنيػاعمػىسػبيؿالمثػاؿاتفاقيػةعػدـتقػادـالجػرائـضػداإلنسػانية،تشترطىذااالرتباطلـ

.0968كجرائـالحربلعاـ

إال،(منػو5بالرغـمفأفالنظاـاألساسيلمحكمةيكغكسالفياقػداشػترطاالرتبػاطفػيالمػادة -1

صػػػدارىالمحكػػػاـأفالمحكمػػػةمػػػعذلػػػؾلػػػـتشػػػترطذلػػػؾعنػػػدنظرىػػػافػػػيالعديػػػدمػػػفال قضػػػاياكا 

القػػكؿبػػأف القػػانكفالػػدكلي(إلػػىTadic كقػػدذىبػػتفػػيحكميػػاالصػػادرفػػيقضػػية،القانكنيػػة

النزاعالمسمح(.كالعرفياليشترطكجكدصمةبيفالجرائـضداإلنسانية

إفاشػػتراطاالرتبػػاطمػػابػػيفالجػػرائـضػػداإلنسػػانيةكالنزاعػػاتالمسػػمحةىػػكأمػػرغيػػرمنطقػػي-4

باعتبػػارأفإطػػالؽ،كمػػاأنػػويتعػػارضمػػعالعدالػػةالدكليػػة،كيترتػػبعميػػوإنكػػارحقػػكؽاإلنسػػاف

التجػػريـعمػػىاألعمػػاؿالتػػيترتكػػبفػػيحػػؽاإلنسػػانيةكتكسػػيعدائػػرةالتجػػريـيجعػػؿمػػفالممكػػف

حاسػػبةنظػػـالػػدكؿالتػػيتتسػػمطكتمضػػيفػػيالتنكيػػؿكالػػبطشفػػيمعارضػػيياكشػػعكبياكػػذلؾم
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كيعػػػدىػػػذاأحػػػدالضػػػمانات،كسياسػػػةعامػػػةبيػػػدؼاسػػػتمرارىيمنتيػػػاالتامػػػةعمػػػىمقػػػدراتالػػػبالد

.(1 تنكرىـلمقيـاإلنسانيةالعمياكتجبرىـكاألساسيةلمحدمفطغيافالحكاـ

القػكؿبػأفأمجريمػةمػفجػرائـالتعػذيبتخضػعألحكػاـفإنويمكف،كبناءعمىكؿماسبؽ

يمكػػػفأفيػػػتـالنظػػػربيػػػاأمػػػاـ،كترتكػػػببإطػػػارممػػػنيج،كقكاعػػػدالقػػػانكفالػػػدكليلحقػػػكؽاإلنسػػػاف

حتىلكارتكبتفيأكقاتالسمـ.،المحكمةالجنائيةالدكليةباعتبارىاجريمةضداإلنسانية

 ثانيًا: محكمة العدل الدولية:

أفىذهالمحكمةلـتنظرإالفيعددقميؿمفالدعاكلالخاصةبمنازعػاتتتعمػؽبالرغـمف

كيمكػػػفالقػػػكؿبػػػأف،إالأفدكرىػػػافػػػيذلػػػؾقػػػدتطػػػكرمػػػعمػػػركرالكقػػػت،بمسػػػائؿحقػػػكؽاإلنسػػػاف

قدساىمتفيتطكيرقكاعدالقانكفالدكلي،المحكمةمفخالؿقياميابكظائفياالقضائيةكاإلفتائية

فعبرمظاىرمختمفة.لحقكؽاإلنسا

المقصػػكدبالقكاعػػد0969(مػػفاتفاقيػػةفينػػالقػػانكفالمعاىػػداتلسػػنة51فقػػدحػػددتالمػػادة 

اآلمػرةعنػدمانصػػتعمػىأنػػو"كألغػراضىػػذهاالتفاقيػةتعتبػػرقاعػدةآمػػرةمػفقكاعػػدالقػانكفالػػدكلي

يجػػكزاإلخػػالؿبيػػاكاليمكػػفالعامػػةالقاعػػدةالمقبكلػػةكالمعتػػرؼبيػػافػػيالجماعػػةالدكليػػةكقاعػػدةال

كمػػفخػػالؿىػػذاالتعريػػؼ،تغييرىػػاإالبقاعػػدةالحقػػةمػػفقكاعػػدالقػػانكفالػػدكليالعامػػةذاتالصػػمة"

كمػػاأكػػدتالمحكمػػةعمػػىذلػػؾفػػي،نجػدأنيػػاقػػدأكػػدتعمػػىالطبيعػػةاآلمػػرةلقكاعػػدحقػكؽاإلنسػػاف

مكافحػةجريمػةاإلبػادةالجماعيػةكمعاقبػةكػالفتكلالمتعمقػةبالتحفظػاتبشػأفاتفاقيػة،بعضفتاكييا

حيػثأشػار السػيرىػارتميشػككػركس(ممثػؿالمممكػةالمتحػدة،0950مرتكبيياالتيصدرتعاـ

كالتخضػػػعألماعتبػػػارمػػػفاعتبػػػارات،أمػػػاـالمحكمػػػةإلػػػىأف"االتفاقيػػػةتتضػػػمفالتزامػػػاتمطمقػػػة

                                                           

،جػػرائـاإلبػػادةالجماعيػػةكجػػرائـضػػداإلنسػػانية،دارالثقافػػةلمنشػػركالتكزيػػع،(3100 الفػػتالكم،سػػييؿحسػػيف(1 
 .478،ص0األردف،ط-عماف
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لربطمابيفالقانكفالدكليلحقكؽاإلنسافباإلضافةإلىأكقاتالحربكضركرةا،المعاممةبالمثؿ"

حيثأنواليجػكزتفسػيرقكاعػدحقػكؽاإلنسػافعمػىنحػكيخػالؼقكاعػد،القانكفالدكلياإلنسانيك

.(1 القانكفالدكلياإلنساني

كمػػػفىنػػػاتكػػػكفالمحكمػػػةقػػػدلعبػػػتدكرانبػػػارزانفػػػيالتأكيػػػدعمػػػىإلػػػزاـقكاعػػػدحقػػػكؽاإلنسػػػاف

حتىلككانتاعتباراتالمعاممةبالمثؿ.،ـجكازالخركجعنياألماعتبارالخاصةلمتعذيبكعد

فػإفالنظػاـاألساسػيلممحكمػةقػدجعػؿ،أمافيإطارالدكراإلفتائيأكاالستشارملممحكمة

دكرىػػاىػػذايتسػػعليشػػمؿأممسػػألةقانكنيػػةطمػػبمنيػػاتفسػػيرىامػػفقبػػؿالجمعيػػةالعامػػةأكمجمػػس

فػإف،االجتمػاعيكمجمػسالكصػايةكسائرفركعالييئةكالمجمساالقتصادمأمافيمايخص،األمف

حقيػافػيتقػديـأمفتػكلأكتفسػيرينحصػرفػػيتقػديمياعػفطريػؽالجمعيػةالعامػةعمػىأفتكػػكف

ىػػذهالفتػػكلتػػدخؿضػػمفاختصاصػػاتياالمقػػررةليػػػاكتػػدخؿفػػينشػػاطياالػػكظيفيالمقػػررليػػافػػػي

(مفالميثاؽكالتػينصػتعمػىأنػو96بصكرةكاضحةفينصالمادة كنجدىذهالقاعدة،الميثاؽ

.ألممػػفالجمعيػػةالعامػػةأكمجمػػساألمػػفأفيطمػػبإلػػىمحكمػػةالعػػدؿالدكليػػةإفتػػاءهفػػيأيػػة0"

مسألةقانكنية.

ممػػػػفيجػػػكزأفتػػػػأذفليػػػػا،.كلسػػػائرفػػػػركعالييئػػػةكالككػػػػاالتالمتخصصػػػةالمرتبطػػػػةبيػػػا3

أفتطمػػػبأيضػػػامػػػفالمحكمػػػةإفتاءىػػػافيمػػػايعػػػرضليػػػامػػػف،فػػػيأمكقػػػتالجمعيػػػةالعامػػػةبػػػذلؾ

المسائؿالقانكنيةالداخمةفينطاؽأعماليا".

كعمىاعتباربأفلجنةحقكؽاإلنسافالمنشأةبمكجبالعيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيػة

ىػػيالتػػيتخػػتصاالجتمػػاعيفػػيمنظمػػةاألمػػـالمتحػػدةكالسياسػػيةكالتابعػػةلممجمػػساالقتصػػادمك

                                                           

-،دارالحامػدلمنشػركالتكزيػع،عمػاف3119سػنةعبداليادم،حيدرأدىـ،دراساتفيقانكفحقكؽاإلنساف،(1 
 .58،ص0األردف،ط
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باستالـالشكاكلالمقدمةمػفقبػؿأمدكلػةطػرؼتػدعيبيػابػأفدكلػةطرفػانأخػرلقػدانتيكػتحقػان

مفحقكؽاإلنسافالكاردةفػيالبركتككػكؿبشػرطأفتكػكفكمتاىمػاقػداعترفتػاكقبمتػابيػذاالنػكعمػف

اياليػػذهاالنتياكػػاتالتػػيقػػدالشػػكاكلالتػػييقػػدمياأفػػرادهيػػدعكفبيػػابػػأنيـقػػدكػػانكاضػػح،كالرقابػػة

كىذايشمؿالشكاكلالتيتخصانتياكػاتالتعػذيبكمػابينػافػيكقػت،ارتكبتمفقبؿدكلةطرؼو

فيكػكفلّمجنػةفػيإطػارنظرىػافػيأمشػككلالحػؽبػالرجكعلمحكمػةالعػدؿ،سابؽمفىذهالرسػالة

كفذلػػؾبطريػؽغيػػرمباشػرعػػفعمػػىأفيكػ،الدكليػةكطمػبأمفتػػكلأكاستشػارةقانكنيػػةتحتاجيػا

.(1 طريؽالجمعيةالعامة

يمكػػفالقػػكؿبػػأفدكرمحكمػػةالعػػدؿالدكليػػةفػػيجػػرائـأكانتياكػػاتالتعػػذيبقػػد،كمػػفىنػػا

اقتصرعمىأمريف:

الدكرالذمقامتبوالمحكمةفيالتأكيدعمىإلزاميةالقكاعدالخاصةبالتعذيبكاعتبارىػاقكاعػد-0

مخالفتياتحتأمظرؼ.آمرةاليجكز

تقديـأمفتكلأكاستشارةتخصالتعذيبتطمبيامنيػالجنػةحقػكؽاإلنسػافمػفخػالؿالجمعيػة-3

 النزاعالذمعرضعمييا.العامةلتتمكفمفالفصؿفي

 الفرع الثاني

 مدى مساىمة المحاكم اإلقميمية في مواجية االنتياكات

إفالمحاكـاإلقميميةتمعبدكرانبارزان اليقؿمفحيثأىميتوكفاعميتػوعػفالػدكرالػذمتقػـك

لذلؾسأسعىفيىػذاالفػرعلمتعريػؼبػأىـىػذه،بوالمحاكـالدكليةفيالتصدمالنتياكاتالتعذيب

بولممساعدةفيمكاجيةىذهجريمة. المحاكـكمايمكفأفتقـك

                                                           

،دكرمنظمةاألمـالمتحدفيتنظيـتفسيركتطبيػؽميثػاؽاألمػـالمتحػدة،(3110 الربيعي،رشيدمجيدمحمد(1 
 .040األردف،د.ط،ص-دارزىراف،عماف
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أواًل: المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

األكركبيػةلحقػكؽاإلنسػافىػػيأحػداألجيػزةالتػيأنشػأتياالمعاىػدةاألكركبيػػةتعتبػرالمحكمػة

كبػػالرغـ،المجنػةالكزاريػةكباإلضػافةإلػػىلجنػةحقػكؽاإلنسػاف،(0951لحمايػةحقػكؽاإلنسػافلعػاـ 

أمأنواليجكزمقاضاةأمدكلػةأماميػاإال،مفأفاختصاصالمحكمةقدكافاختيارانفيالبداية

ككافحؽااللتجاءلممحكمةكلمجنة،نتقدأعمنتبقرارسابؽمكافقتياعمىىذااالختصاصإذاكا

إال،كلػـيكػفاألفػرادالعػاديكفيتمتعػكفبيػذاالحػؽ،حقكؽاإلنسافقاصرانعمىالدكؿالمتعاقدةفقط

فكتعػػػرضىػػػذاالنظػػػاـلمعديػػػدمػػػ،أفزيػػػادةعػػػددالشػػػكاكلبشػػػكؿمضػػػطردأمػػػاـاآلليػػػاتاألكركبيػػػة

،االنتقادات أدلإلىإبراـالدكؿاألطراؼلبركتكككليفإضافييفىمػا:البركتككػكؿالتاسػعالػذمأبػـر

الػػػػذماعتػػػػرؼبحػػػػؽفػػػػردأكمجمكعػػػػةمػػػػفاألفػػػػرادبرفػػػػعشػػػػككلأمػػػػاـمحكمػػػػةالعػػػػدؿ،0991عػػػػاـ

مػؾيمإقميميػةممػاجعػؿمحكمػةالعػدؿاألكركبيػةىػيأكؿمحكمػة،األكركبيةلحمايةحقكؽاإلنساف

فػيعػاـ،األفرادالعاديكفحؽالتقاضيأماميا مؤكػدان0994كالبركتككػكؿالحػادمعشػرالػذمأبػـر

عمىحؽاألفرادالعادييفبتقديـشكاكلفرديةكمقاضاةالدكؿاألعضاءفيوفيحاؿانتيػاكيـلحػؽ

ىػذهحتىدكفالحاجةلكجكدتصريحاختيارمباختصاصالمحكمػةلمنظػرفػي،مفحقكؽاإلنساف

الشككل.

كبيذاتككفالمحكمةاألكركبيػةلحقػكؽاإلنسػافبسػماحيالمفػرادبمقاضػاةدكليػـألمانتيػاؾ

لػػػـتسػػػمؾنفػػػسالػػػنيجالػػػذماتخذتػػػومحكمػػػةالعػػػدؿالدكليػػػة،قػػػديتعرضػػػكفلػػػوفػػػيحقػػػكقيـأماميػػػا

.(1 ادالعادييفالمتافقدقصرتاحؽالتقاضيعمىالدكؿفقطدكفاألفر،كالمحكمةالجنائيةالدكلية

                                                           

 دراسةتحميميةمقارنة(،دارالثقافةلياإلقميمي،القضاءالدك(3114 خالدسميماف،السيد،مرشدأحمد،الجكد(1 
 .95،ص0األردف،ط-لمنشركالتكزيع،عماف
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كماكجعمتالمعاىدةكالبركتكككالفالممحقافبيػاجميػعالػدكؿاألعضػاءفػياالتحػاداألكربػي

كذلػؾحتػػى،(le droit communautai er يخضػعكفلمكاليػةاإللزاميػػةطبقػانلمقػػانكفالمشػترؾ

فػإفأمشػخصكبالتالي،تتمكفالمحكمةمفالفصؿبالمنازعاتكدكفأمحاجةإلىاتفاؽخاص

ممػػا،يتعػػرضلمتعػػذيبفػػيإحػػدلىػػذهالػػدكؿيحػػؽلػػوتقػػديـشػػككلفرديػػةلممحكمػػةبشػػكؿمباشػػر

صدارالقرارالمناسبفييا.كيمكنيابعدذلؾمفالبتفيالمنازعة 1ا 

 ثانيًا: المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان

إلػػػى،(0969 لعػػػاـكقػػػدنشػػػأتىػػػذهالمحكمػػػةبمكجػػػباالتفاقيػػػةاألمريكيػػػةلحقػػػكؽاإلنسػػػاف

أكليما،لتنظرفينكعيفمختمفيفمفالشكاكل0959جانبلجنةحقكؽاإلنسافالتيأنشأتعاـ

أماثانييمافييشكاكلاألفرادضدالدكؿ.،شكاكلدكلةضددكلةأخرل

كقدتفردتىذهاالتفاقيةبحؿالشكاكلالفرديةالتػييقػدمياأحػداألفػرادضػددكلتػوالنتياكيػا

أمأفالدكلػػػة،كمنيػػػاتعريضػػولمتعػػذيبإجباريػػة،ؽمػػفحقكقػػوالمنصػػػكصعمييػػافػػياالتفاقيػػةحػػ

تككفقدقبمتبشكؿتمقػائيشػكاكلاألفػرادالخاضػعيفلكاليتيػاأمػاـ،بمجردتصديقياعمىاالتفاقية

فإنػويشػترطفييػاأفتتفػؽالػدكلتافمعػان،أمػافيمػايخػصشػكاكلالػدكؿبعضػياضػدبعػض،المجنة

عمىاختصاصالمجنة.

كبالرغـمفأفالشػكاكليشػترطحتػىيػتـقبكليػامػفقبػؿالمجنػةأالتكػكفمطركحػةأمػاـأم

باإلضػػػافةإلػػػىأفيكػػػكفالشػػػاكيقػػػدتطػػػرؽلكافػػػةالكسػػػائؿالقضػػػائيةالداخميػػػة،جيػػػازدكلػػػيآخػػػر

تةشػيكرعمػىكانقضػاءسػ،استنفدكؿطرؽالتقاضيالتييمكفأفتكصموإلىحقػوداخػؿدكلتػوك

إالأفذلػػػػؾاليكػػػػكف،صػػػػدكرالحكػػػػـالنيػػػػائيمػػػػفأعمػػػػىجيػػػػازقضػػػػائيمكجػػػػكدفػػػػيىػػػػذهالدكلػػػػة

                                                           

(،القضاءالدكلياإلقميمي دراسةتحميمية2006السيد،مرشدأحمد،الجكد،خالدسميماف المرجعالسابؽ، (1)
 مقارنة(.
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إذالػػػـيقػػػـالنظػػػاـ-0ىػػػي:،حيػػػثأفىػػػذهالقاعػػػدةيمكػػػفاسػػػتثنائيافػػػيثػػػالثحػػػاالت،بػػػالمطمؽ

القضائيكالقانكنيالداخميلدكلتوبتقديـالضماناتاألساسيةلحمايةحقكؽاإلنساف.

منعالشخصالذمقدتعرضحقولالنتياؾمفاستخداـكسائؿالدكلةالقضائية.إذا-3

إذاحدثتأخيركبيركغيرمبررفيإصدارالحكـالنيائي.-1

فباإلضػافةإلػىدكرىػااالستشػارمالػذميشػمؿتفسػير،أماالمحكمةاألمريكيةلحقكؽاإلنساف

باإلضػػافةإلػػىالحػػاالتالتػػي،بمػػفالمجنػػةأماتفاقيػػةمػػفاتفاقيػػاتحقػػكؽاإلنسػػافبنػػاءعمػػىطمػػ

إالأفدكرىاالقضائيأكإحالػةأم،تتعمؽبتفسيرأكتطبيؽالمعاىدةاألمريكيةالتيتعرضعمييا

،نزاعقضائيليااليمكفأفيتـإالمفقبؿإحدلالدكؿاألطراؼفياالتفاقيةأكمفقبػؿالمجنػة

حاليػػػاكحػػػاؿ،ـلممحكمػػػةاألمريكيػػػةأكرفػػػعأمنػػػزاعإلييػػػاأمػػػااألفػػػرادفػػػاليممكػػػكفأمحػػػؽبالتقػػػد

كبالتػػاليفػػإفأمفػػرديتعػػرضلمتعػػذيبمػػفقبػػؿإحػػدلالػػدكؿاألطػػراؼفػػي،محكمػػةالعػػدؿالدكليػػة

اليحؽلوبأمشكؿمفاألشكاؿالمجكءلممحكمةأكتقديـشككلفرديةأماميػا،االتفاقيةاألمريكية

إنمػػا،يطمػػببيػػامقاضػػاةدكلتػػو حقػػويقتصػػرفقػػطعمػػىرفػػعشػػككاهلمجنػػةحقػػكؽاإلنسػػافالتػػيتقػػـك

بػالردعمييػا كمػفخػالؿحػكاريػتـبعػدذلػؾمػا،بدكرىابإرساؿالشككللمدكلةالمشػتكىعمييػالتقػـك

تقػررالمجنػةإمػاسػحبالقضػيةإذارأتبأنػولػيسىنػاؾ،بيفالفردالشػاكيكالدكلػةالمشػتكىعمييػا

يرضػػػياألطػػػراؼأك،مػػػايبػػػررالشػػػككل عػػػادةتقريػػػربكقػػػائعالقضػػػيةككيػػػؼتػػػـحميػػػا،إيجػػػادحػػػؿي كا 

أكإعػػدادتقريػػريكضػػحكافػػةالحقػػائؽالتػػيقػػد،لممػػيفالعػػاـلمنظمػػةالػػدكؿاألمريكيػػةحتػػىتنشػػره

كتزكيدالدكلةأكالدكؿاألطراؼنسخةعنوحتىتدرسػوكتػردخػالؿمػدةثالثػة،تكصمتلياالمجنة
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كىػذايكػػكف،حػػؿالنػزاعأكرفضػوأكإحالتػولممحكمػػةحتػىتنظػربػوكتفصػػؿبػوفتقػررإمػا،شػيكر

.(1 فيحاؿعدـالتكصؿإلىاتفاؽتتمكفالمجنةمفخاللومفإرضاءاألطراؼ

 ثالثًا: المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان

أنشػػأتىػػذهالمحكمػػةبكاسػػطةبركتككػػكؿمنفصػػؿعػػفالعيػػداإلفريقػػيسػػرلمفعكلػػوفػػيعػػاـ

تممػػػؾنػػػكعيفمػػػف،كىػػػيكغيرىػػػامػػػفالمحػػػاكـاإلقميميػػػةالدكليػػػةالتػػػيتحػػػدثناعنيػػػاسػػػابقان،3114

أكليمااستشارمكثانييماقضائي.،االختصاصات

كبػػالعكدةلمبركتككػػكؿفإننػػانجػػدأنػػوقػػدحػػددالفرقػػاءالػػذمليػػـالحػػؽبػػالمجكءلممحكمػػةعمػػى

النحكاآلتي:

المجنةاإلفريقية.-0

لعضكالتيكانتقدقدمتشككلضددكلةأخرلأماـالمجنةاإلفريقية.الدكلةا-3

الدكلػػةالعضػػكالتػػيقػػدتعػػرضمػػكاطفيحمػػؿجنسػػيتياإلػػىانتيػػاؾأحػػدحقكقػػوالتػػينصػػت-1

كمنياعدـتعرضولمتعذيبأكأمنكعمفالمعاممةالقاسيةأكالالإنسانية.،عميياالمعاىدة

اإلفريقية.المنظماتالدكليةالحككمية-4

أمشػػخصعػػادمأكمنظمػػةحككميػػةمػػزكدافبكضػػعالمراقػػبلػػدلالمجنػػةاإلفريقيػػةلحمايػػة-5

بشرطأفتككفالدكلةالمشتكىعميياقداعترفتباختصاصالمحكمةلمنظر،حقكؽاإلنساف

بمثؿىذهالشككلبمكجبتصريحمستقؿ.

فػػػياالتفاقيػػػةاإلفريقيػػػةكبالتػػػاليفػػػإفأمشػػػخصقػػػديتعػػػرضلمتعػػػذيبفػػػيأمدكلػػػةطػػػر ؼو

يككفلديوعدةطرؽمختمفةكمتنكعةيستطيعمفخالليارفعشككاهلممحكمةكما،لحقكؽاإلنساف

                                                           

إطػػارالعدالػػةالجنائيػػة،مرجػػعسػػابؽ،مؤلػػؼجمػػاعي إبػػراىيـسػػعيدالبيضػػانيكآخػػركف(،حقػػكؽاإلنسػػاففػػي(1 
 .348ص
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أك،إذقديقكـبرفعالشككلبنفسػوإذاكػافمػزكدانبكضػعالمراقػبلػدلالمجنػةاإلفريقيػة،سبؽكبينا

ضعالمراقبلدلالمجنةاإلفريقيػةلكػفبشكؿغيرمباشرمفخالؿمنظمةحككميةمزكدةأيضانبك

ذلػػػؾيشػػػترطبػػػواعتػػػراؼالدكلػػػةالمنتيكػػػةباختصػػػاصالمحكمػػػةلمنظػػػربمثػػػؿىػػػذهالشػػػككلبمكجػػػب

أمافيماعداذلؾفإنويممؾرفعالشككلمفخالؿدكلتوإذاكػافتعرضػولمتعػذيب،تصريحمستقؿ

اإلفريقيػػةأكبػػالمجكءلّمجنػػةاإلفريقيػػةأكمػػفخػػالؿإحػػدلالمنظمػػاتالدكليػػة،قػػدتػػـفػػيدكلػػةأخػػرل

إذإفاختصػػاصالمحكمػػة،كذلػػؾدكفالحاجػػةإلػػىمكافقػػةالدكلػػةالمشػػتكىعمييػػا،لحقػػكؽاإلنسػػاف

.(1 نحكالدكؿاألطراؼبياإجبارمبمجردتصديؽىذهالدكؿعمىالبركتكككؿالمنشئلممحكمة
  

                                                           

 .375صمرجعسابؽ،الجندم،غساف،الراحةكالريحاففيالقانكفالدكليلحقكؽاإلنساف،(1 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 :الخاتمة

بعددراسػةمناىضػةالتعػذيبفػيالقػانكفالػدكليلحقػكؽاإلنسػافمػفحيػثالمفػاىيـالمتعمقػة

كالنصكصالقانكنيةالتيحرمتػوسػكاءفػيالقػانكفالػدكليأك،كتناكؿصكرالتعذيب،بيذهالجريمة

باإلضػافة،لمػدكؿالمختمفػةكالعقكباتالتيأفردتيالياالقكانيفالجنائيػةالكطنيػة،التشريعاتالكطنية

تكصػؿ،إلىدكرالقضػاءالػدكليكالػكطنيكمػايصػدرعػنيـمػفقػراراتفػيتحقيػؽىػذهالمناىضػة

الباحثإلىمجمكعةمفالنتائجكالتكصياتعمىالنحكاآلتي:

 النتائج:

باعتبػػارأفحػػػؽ،ارتبػػاطحػػؽاإلنسػػاففػػػيالحيػػاةفػػيعػػػدـجػػكازتعػػريضأمإنسػػػافلمتعػػذيب -0

إنمػػػا،ففػػػيالحيػػػاةاليقتصػػػرفقػػػطعمػػػىتػػػكفيرالحاجػػػاتاألساسػػػيةلػػػوكالطعػػػاـكالػػػدكاءاإلنسػػػا

،يتطمػػػباالمتنػػػاعالقيػػػاـبػػػأمعمػػػؿمػػػفاألعمػػػاؿالتػػػيقػػػدتضػػػربػػػوأكتيػػػددحياتػػػوكيتضػػػمف

 كتعريضولمتعذيب.

مػفعمىالػرغـ،عدـكركدتعريؼمحددلحؽاإلنساففيالحياةفياالتفاقياتالدكليةالمختمفة -3

 األىميةاالستثنائيةالتيحظيبياىذاالحؽ.

إالأفأكضػػحياكأقربيػػالمدقػػةكالشػػمكلية،تػػـتعريػػؼالتعػػذيبفػػيالعديػػدمػػفاالتفاقيػػاتالدكليػػة -1

كػػافالتعريػػؼالػػذمكردفػػياتفاقيػػةمناىضػػػةالتعػػذيبكغيػػرهمػػفضػػركبالمعاممػػةالقاسػػػيةأك

حيػػػثإنػػػوالتعريػػػؼالػػػذماتضػػػحلنػػػامػػػفخاللػػػو،0953الالإنسػػػانيةأكالميينػػػةالصػػػادرةسػػػنة

 المميزاتالتيتميزالتعذيبكشدةاأللـكالمعاناة.
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إنمػاتعػدتذلػؾكانػدمجت،لـتقتصرالحمايةالقانكنيػةلمناىضػةالتعػذيبعمػىالقػكانيفالدكليػة -4

نائيػػػةكالقػػػكانيفالج،بػػػدءانبدسػػػاتيرالػػػدكؿالتػػػيحرمػػػتالتعػػػذيب،فػػػيالتشػػػريعاتالداخميػػػةلمػػػدكؿ

 الداخميةالتيأفردتنصكصانخاصةلمعاقبةمرتكبييا.

إالأفدكرالقضػاءالػكطني،فػيمناىضػةالتعػذيبىامػانلقدلعبالقضػاءالػدكليكالػكطنيدكران -5

األردنػػيكػػافقاصػػرانفػػيىػػذهالمسػػألةبسػػبباعتبػػارهبػػأفجريمػػةالتعػػذيبىػػيركػػفمػػفأركػػاف

(الخاصػػػة318جريمػػةالضػػػربالمفضػػػيإلػػػىالمػػػكتممػػػاأدلإلػػػىعػػػدـتطبيػػػؽنػػػصالمػػػادة 

بجريمةالتعذيبأكاإلكراهككسيمةالنتزاعاالعترافات.

 التوصيات:

تحديػػػدأجػػػؿمػػػفكذلػػػؾكضػػػعتعريػػػؼقػػػانكنيلحػػػؽاإلنسػػػاففػػػيالحيػػػاةفػػػياالتفاقيػػػاتالدكليػػػة -0

 مفالجرائـ.اإلعتداءعميوكتحديدمايدخؿفيإطارىذاالحؽعناصر

تكقيعاألردفعمىالبركتكككؿاالختيارمالتفاقيةمناىضةالتعذيبأكغيرهمفضػركبضركرة -3

 ةأكالميينة.المعاممةالقاسيةأكالإلنساني

،لػػػيسالمحػػػاكـالعسػػػػكريةكجعػػػؿالمحكمػػػةالمختصػػػةبقضػػػاياالتعػػػذيبىػػػيالمحػػػاكـالنظاميػػػة -1

كمحاكلػػةالتغييػػرفػػيمسػػارالقضػػاءاألردنػػيمػػفحيػػثتكييػػؼالجريمػػةكجريمػػةتعػػذيبمسػػتقمة

مػفخػػالؿدكراتتدريبيػةكتعريفيػػةخاصػةبيػػذهالجريمػةكمػػا،كتدريبػوعمػىكيفيػػةالتعامػؿمعيػػا

 يترتبعمييامفآثارخطيرة.

إنشاءمحاكـالدكليةخاصةلمناىضةالتعذيبكتمكيفاألشخاصمفالمجكءإلييابشكؿمباشر -4

 لتقديـشكاكلالتعذيبالخاصةبيـ.

بػػذؿالمزيػػدمػػفالجيػػكدالدكليػػةلبسػػطالرقابػػةعمػػىالػػدكؿالتػػيمػػازالػػتتمػػارسالتعػػذيببصػػكرة -5

يقاعمايمـز  مفالعقكباتعميياحتىنتمكفمفالتصدمليذهالظاىرة.منيجيةكمصر،كا 
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قائمة المراجع

 :العامة صادرأواًل: الم

القرآفالكريـ..0

-،عػػػالـالكتب،القػػػاىرة0(،معجػػػـالمغػػػةالعربيػػػةالمعاصػػػرة،ط3104أحمػػػدمختػػػارعمر،سػػػنة  .3

.مصر

تػاجالعػركسمػفجػكاىر(،3118سػنة الزبيػدم،محمػدبػفمحمػدبػفعبػدالػرزاؽالمرتضػى، .1

.،مطبعةالككيت،الككيت3القامكس،ط

جميكريػةمصػر–(،مكتبةالشركؽالدكلية،مجمعالمغػةالعربيػة3100المعجـالكسيط،سنة  .4

.5العربية،ط

بفعمى،أبكالفضػؿ،جمػاؿالػديف،ابػفمنظػكراألنصػارمالركيفعػىاإلفريقػى،.5 محمدبفمكـر

.لبناف-،دارصادر،بيركت1فالعرب،ط(،معجـلسا3101سنة 

 :ثانيًا: النصوص القانونية

 :المعاىدات واالتفاقيات الدولية

اتفاقيػػػةمناىضػػػةالتعػػػذيبكغيػػػرهمػػػفضػػػركبالعاممػػػةأكالعقكبػػػةالقاسػػػيةأكالالإنسػػػانيةأك .0

فػػػػػي(المػػػػػؤرخ64/19الميينػػػػػة،تـإعتمادىػػػػػابمكجػػػػػبقػػػػػرارالجمعيػػػػػةالعامػػػػػةلممػػػػػـالمتحػػػػػدةرقػػػػػـ 

.06/7/0987،كدخمتحيزالتنفيذبتاري 01/03/0984

إعػػالفحمايػػةجميػػعاألشػػخاصمػػفالتعػػرضلمتعػػذيبكغيػػرهمػػفضػػركبالمعاممػػةأكالعقكبػػة .3

القاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة،إعتمدكنشرعمىالممبمكجبقرارالجمعيةالعامةلممـالمتحدة

.0975كؿ/ديسمبركانكفاأل9(المؤرخفي11-، د1453
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سمسػمةالمعاىػداترقػـ-االتفاقيةاألمريكيةلمنعالتعذيبكالعقابعميػو،منظمػةالػدكؿاألمريكيػة.1

(.0979فبراير 38،بدأالعمؿبيافي76

اإلعػالفالعػالميلحقػكؽاإلنسػاف،عتمػدكنشػرعمػىالمػمبمكجػبقػرارالجمعيػةالعامػةلممػـ .4

.(0948كانكفاألكؿ/ديسمبر 01المؤرخفي(1-ألؼ د307المتحدة

العيػػػػػدالػػػػػدكليالخػػػػػاصبػػػػػالحقكؽالمدنيػػػػػةكالسياسػػػػػية،إعتمػػػػػدكعػػػػػرضلمتكقيػػػػػعكالتصػػػػػديؽ.5

06(المػػػػؤرخفػػػػي30-ألػػػػؼ د3311كاإلنضػػػػماـبمكجػػػػبقػػػػرارالجمعيػػػػةالعامػػػػةلممػػػػـالمتحػػػػدة

.49كفقانألحكاـالمادة/0976آذار/مارس31،تاري بدءالنفاذ:0966كانكف/ديسمبر

الميثػػاؽاألفريقػػيلحقػػكؽاإلنسػػافكالشػػعكب،تمػػتإجارتػػومػػفقبػػؿمجمػػسالرؤسػػاءاألفارقػػة .6

.(0980فينيركبي كينيا(يكنيك 08بدكرتوالعاديةرقـ

الميثػػاؽالعربػػيلحقػػكؽاإلنسػػاف،إعتمػػدمػػفقبػػؿالقمػػةالعربيػػةالسادسػػةعشػػرةالتػػيإسضػػافتيا.7

.(3114مايك/آيار 31تكنس

مدكنةلقكاعدسمكؾالمكظفيفالمكمفيفبإنفاذالقكانيف،إعتمدتكنشرتعمىالممبمكجبقرار.8

.(0979كانكفاألكؿ/ديسمبر 07المؤرخفي096/14الجمعيةالعامةلممـالمتحدة

(.0998كز/يكليو تم07نظاـركمااألساسيلممحكمةالجنائيةالدكليةالمعتمدفيركمافي .9

 :القوانين الوطنية

 :الدساتير

(3114الدستكرالتكنسيالصادرفيسنة  .0

(3106الدستكرالقطرمالصادرسنة  .3

(0963الدستكرالككيتيالصادرسنة  .1
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(3114الدستكرالمبنانيالصادرسنة  .4

 (0953.الدستكرالميبيالصادرسنة 5

(3104الصادرسنة الدستكرالمصرم .6

(3115.القانكفاألساسيالفمسطينيلسنة 7

(3103النظاـاألساسيلممممكةالعربيةالسعكديةلسنة  .8

(3119.دستكراإلماراتالعربيةالمتحدةلسنة 9

(3106.دستكرالجزائرلسنة 01

(0961دستكرالجميكريةالصكماليةلسنة  .00

(3103لعربيةالسكريةلسنة دستكرالجميكريةا .03

(0953.دستكرالمممكةاالردنيةالياشميةلسنة 01

(3100.دستكرالمممكةالمغربيةالصدارسنة 04

(3110دستكردكلةالبحريفلسنة  .05

(0996.دستكرسمطنةعمافلسنة 06

 :القوانين الجزائية

(3115 (لسنة46المجمةالجزائيةالتكنسيةرقـ  .0

(0961(لسنة 06.قانكفالجزاءالككيتيرقـ 3

(0987(لسنة 1قانكفالعقكباتاإلتحادماإلماراتيرقـ  .1

(0961(لسنة 06قانكفالعقكباتاألردنيرقـ  .4

(0976(لسنة 05.قانكفالعقكباتالبحرينيرقـ 5

(0966(لسنة 056-66قانكفالعقكباتالجزائرمرقـ  .6
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(0969(لسنة 000.قانكفالعقكباتالعراقيرقـ 7

(3114(لسنة 00.قانكفالعقكباتالقطرمرقـ 8

(0956(لعاـ 48.قانكفالعقكباتالميبيرقـ 9

 :بعض القوانين الوطنية األردنية

(0960(لسنة 9قانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةاألردنيرقـ  .0

(0976(لسنة 41األردنيالمعدؿرقـ .القانكفالمدني3

(3114(لسنة 9.قانكفمراكزاإلصالحكالتأىيؿاألردنيرقـ 1

  :ثالثًا: الكتب

(،حقػػػكؽاإلنسػػػاففػػػيإطػػػار3117مؤلػػػؼجمػػػاعي،إبػػػراىيـسػػػعيدالبيضػػػانيكآخػػػركف،سػػػنة .0

األردف.-،مركزعمافلدراساتحقكؽاإلنساف،عماف0العدالةالجنائية الجزءالثاني(،ط

،دارمجػدالكم0(،حقػكؽاإلنساف دراسػةمقارنػة(،ط3116أبػكمػاعيف،كػكثرمحمػكد،سػنة  .3

.األردف-عمافلمنشركالتكزيع،

،حػػػؽالسػػػالمةفػػيجسػػػـالمتيـ،منشػػػكراتزيػػػف3119األسدم،ضػػياءعبػػػداهللعبػػػكدجابر،سػػتة.1

،0الحقكيةكاألدبية،لبناف،ط

،داركائػؿ0(،حقػكؽاإلنسػافكحرياتو دراسػةمقارنػة(،ط3104د.البطكش،أيمفمحمد،سنة .4

.األردف-لمنشركالتكزيع،عماف

(،حقكؽاإلنساففيدساتيرالعػالـالعربػيدراسػة3101صبرمسمماف،سنة د.البياتي،رفعت.5

بيركت.-،دراالفارابي،لبناف0تحميميةمقارنة،ط

(،حػػػؽاإلنسػػػاففػػػيالحيػػاةككسػػػائؿحمايتػػػوفػػػي3103د.الجبػػكرم،ىاشػػػـفػػػارسعبدكف،سػػنة .6

ردف.األ-،داركمكتبةحامدلمنشركالتكزيع،عماف0القانكفكالشريعة،ط
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(،الراحػةكالريحػاففػيالقػانكفالػدكليلحقػكؽاإلنسػاف،3103د.الجندم،غسػافىشػاـ،سػنة .7

،المؤلؼ،عماف.0ط

،1(،المفاىيـالقانكنيةلحقكؽاإلنسافعبػرالزمػافكالمكػاف،ط3104الحاج،ساليسالـ،سنة .8

.ليبيبا-دارالكتابالجديدةالمتحدة،بنغازم

(،تعػػذيبالمػػتيـلحممػػوعمػػىاإلعتػػراؼ،دراسػػةتحميميػػة0994لفػػاركؽ،سػػنة الحسػػيني،عمػػرا.9

،المطبعػػػػػػػة0عمػػػػػػػىضػػػػػػػكءأحكػػػػػػػاـالقػػػػػػػانكنيفالمصػػػػػػػرمكالفرنسػػػػػػػيكآراءالفقيػػػػػػػاءكالقضػػػػػػػاء،ط

الحديثة،القاىرة.

،منشػكرات0(،الدكلػةالقانكنيػةكحقػكؽاإلنسػاف،ط3103د.الخطيب،سعدممحمد،سػنة .01

بيركت.-الحمبيالحقكقية،لبناف

،3119د.الخطيػػػػػب،محمػػػػػدالسػػػػػعدم،حقػػػػػكؽاإلنسػػػػػافبػػػػػيفالتشػػػػػريعكالتطبيػػػػػؽ،سػػػػػنة.00

.0بيركت،ط-منشكراتالحمبيالحقكقية،لبناف

(،حقكؽاإلنسافكضػماناتياالدسػتكريةفػيإثنػيفك3117سنة د.الخطيب،سعدممحمد، .03

.بيركت-،منشكراتالحمبيالحقكقية،لبناف0عشريفدكلةعربية دراسةمقارنة(،ط

(،حقكؽاإلنسػافكحرياتػواألساسػيةفػيالقػانكفالػدكلي0999دالراكم،جابرإبراىيـ،سنة  .01

.عماف-طباعةكالنشر،األردف،داركائؿلم0كالشريعةاإلسالمية،ط

(،دكرمنظمػػػػػػةاألمػػػػػػـالمتحػػػػػػدفػػػػػػيتنظػػػػػػيـ3100د.الربيعػػػػػػي،رشػػػػػػيدمجيػػػػػػدمحمػػػػػػد،سػػػػػػنة .04

األردف.-تفسيركتطبيؽميثاؽاألمـالمتحدة،د.ط،،دارزىراف،عماف

(،القضػػاءالػػدكلياإلقميمي دراسػػة3114د.السػػيد،مرشػػداحمػػد،د.الجػػكدخالػدسػػميماف،سػػنة  .05

األردف.-،دارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف0يةمقارنة(،طتحميم
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(،تعػػػذيبالمػػػتيـفػػػيالمظػػػكريفالقػػػانكني3104السػػػيالكم،عػػػالءعبػػػدالحسػػػفجبػػػر،سػػػنة .06

بيؤكت.-،منشكراتالحمبيالحقكقية،لبناف0كالشرعي،ط

،0(،إعتػػراؼالمػػتيـكالػػدفكعالمتعمقػػةبػػوفػػيالفقػػوالجنػػائي،ط3103د.الشػػريؼ،حامػػد،سػػنة .07

مصر.-دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية

(،حقػػكؽاإلنسػػافكضػػماناتيادراسػػةمقارنػػةفػػيالقػػانكف0994الطراكنػػة،محمػػدسػػميـ،سػػنة .08

عماف-نشر،األردف،مركزجعفرلمطباعةكال0الدكليكالتشريعاألردني،ط

،دارالفكػػر0(،الجريمػػةالدكليػػة دراسػػةمقارنػػة(،ط3111د.العػػادلي،محمػػكدصػػالح،سػػنة  .09

.الجامعي،اإلسنكدرية

(،جػػػرائـاإلبػػػادةالجماعيػػػةكجػػػرائـضػػػداإلنسػػػانية،3100د.الفػػػتالكم،سػػػييؿحسػػػيف،سػػػنة .31

األردف.-،دارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف0ط

(،منعالتعذيب:دليؿعمميلممؤسسػاتالكطنيػة3101ركزالكطنيلحقكؽاإلنساف،سنة الم .30

لحقكؽاإلنساف،منتػػدلآسػػياكالمحيػػطاليػػادئلممؤسػػػساتالكطنيػػػةكجمعيػػػةالكقايػػػةمػػػفالتعذيػػػب

كمفكضيػػةحقػػكؽ.

المكاثيػػؽالدكليػػةكالدسػػتكريةك(،حقػػكؽاإلنسػػاففػػي3103الييتػػي،نعمػػاف،عطػػااهلل،سػػنة .33

.األفاؽالمشرقةناشركف،اإلماراتالعربيةالمتحدة،اإلمارات،0الشريعةاإلسالمية،ط

،دارمجػدالكم0(،حقػكؽاإلنساف دراسػةمقارنػة(،ط3116أبكماعيف،كػكثرمحمػكد،سػنة  .31

.األردف-لمنشركالتكزيع،عماف

،مكتبػػػػػػػػةالكفػػػػػػػػاء3(،العدالػػػػػػػػةكحقػػػػػػػػكؽاإلنسػػػػػػػػاف،ط3103بنػػػػػػػػدؽ،كائػػػػػػػػؿأنػػػػػػػػكر،سػػػػػػػػنة  .34

.مصر-القانكنية،اإلسكندرية
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(،قػػػانكفحقػػػكؽاإلنسػػػافمصػػػادرهكتطبيقاتػػػوالكطنيػػػة3117بشػػػيرالشػػػافعيمحمػػػد،سػػػنة .35

،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية.4كالدكلية،ط

نسافبيفالتشريعكالتطبيؽ،د.ط،دارالجامعػة(،حقكؽاإل3118بياءالديفإبراىيـ،سنة .36

الجديدة،شارعسكيتر،األزارطية.

(،حمايةحقكؽاإلنسافأثنػاءالنزاعػاتالمسػمحة3119بيدار،آدـعبدالجبارعبداهلل،سنة .37

لبناف.-،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت0الدكليةبيفالشريعةاإلسالميةكالقانكف،ط

،مكتبػػة0(،عقكبػػةاإلعػػداـفػػيالفقػػوكالقػػانكفالػػدكلي،ط3105خضػػراكم،عقبػػة،سػػنة د..38

.مصر-الكفاءالقانكنية،اإلسكندرية

،المؤسسػػة1(،مػػدخؿإلػػىالحريػػاتالعامػػةكحقػػكؽاإلنسػػاف،ط3118خضػػرخضر،سػػنة .39

الحديثةلمكتاب،طرابمس،لبناف.

المػػتيـفػػػيالػػدىكلالجزائيػػػة الجزءاألكؿ(،(،ضػػػمانات0998د.خػػكيف،حسػػفبشػػػيت،سػػنة .11

األردف.-،مكتبةدارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف0ط

(،دكرالقانكفالدكليالجنائيفيحمايةحقكؽاإلنسػاف،3101سمطاف،عبداهللعمي،سنة .10

األردف.-د.ط،داردجمة،عماف

ةالتعػػذيبفػػيضػػكءأحكػػاـالقػػانكف(،جريمػػ3114سػػميماف،محمػػدعبػػداهللأبػػكبكػػر،سػػنة  .13

-مفالقانكفالمصرم،د.ط،منشأةالمعارؼلمنشر،اإلسػنكدرية036الدكليالجنائيكنصالمادة

مصر.

(،حقػػػكؽاإلنسػػافكالقػػػانكفالػػدكلياإلنسػػػاني،د.ط،الحامػػػد0999شػػطناكم،فيصػػػؿ،سػػنة .11

عماف.-لمنشركالتكزيع،األردف
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،دار0(،حقػكؽاإلنسػاف،ط3119.الزبيدمعميعبػدالػرزاؽ،سػنة د.شفيؽحسافمحمدكد.14

األردف.-اليازكرمالعمميةلمنشركالتكزيع،عماف

(،المرتكػػػػزفػػػػيحقػػػػكؽاإلنسػػػػاف،د.ط،المؤسسػػػػةالحديثػػػػة3101شػػػػالال،نزيػػػػونعػػػػيـ،سػػػػنة .15

.لبناف-لمكتاب،طرابمس

،0(،حقػػكؽالمػػتيـأمػػاـالقضػػاءالػػدكليالجنػػائي،ط3106شػػمسالػػديف،كدكدفػػكزم،سػػنة .16

شركةداراالكاديميكفلمنشركالتكزيع،عماف.

(،النظريػػػةالعامػػػةلحقػػػكؽاإلنسػػػافبػػػيفالشػػػريعةاإلسػػػالمية3119طػػػو،جبارصػػػابر،سػػػنة .17

.بنافل-،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت0كالقانكفالكضعي،ط

،دارالحامػد0(،دراساتفيقػانكفحقػكؽاإلنسػاف،ط3119عبداليادم،حيدرأدىـ،سنة .18

األردف.-لمنشركالتكزيع،عماف

،دارالفكػػػر0(،الكسػػػيطفػػػيتنظػػػيـالسػػػجكف،ط3103عبػػػدالغنػػػي،إييػػػابمصػػػطفى،سػػػنة .19

مصر.-الجامعي،اإلسكندرية

لػػىحقػػكؽاإلنسػػاففػػيالكثػػائؽالدكليػػةكاإلقميميػػة(،مػػدخؿإ0999د.عسػػاؼ،نظػػاـ،سػػنة .41

.عماف-،المكتبةالكطنية،األردف0كاألردنية،ط

(،حقػػكؽاإلنسػػاففػػيضػػكءالقػػكانيفالكطنيػػةكالكثػػائؽ0989.د.عمػػكاف،محمػػديكسػػؼ،سػػنة 40

،المؤلؼ.0الدكلية،ط

(،القػػػػػػػػانكفالػػػػػػػػدكليلحقػػػػػػػػكؽ3104عمػػػػػػػػكاف،محمػػػػػػػػديكسػػػػػػػػؼ،كالمكسػػػػػػػػى،محمدخميؿ،سػػػػػػػػنة .43

.األردف-،دارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف0اإلنساف الحقكؽالمحمية(،الجزءالثاني،ط



131 

 

(،القانكفالدكليلحقكؽاإلنساف دراساتفػيالقػانكف0999د.عمي،عبدالسالـجعفر،سنة  .41

دارالكتػػػػابالمبنػػػػاني،-،دارالكتػػػػابالمصػػػػرم0افكالشػػػػريعةاإلسػػػػالمية،طالػػػػدكليلحقػػػػكؽاإلنسػػػػ

.بيركت-القاىرة

(،حقػػكؽاإلنسػػافكالحريػػات3101د.عمػػار،رامػػزمحمػػد،كد.مكػػي،نعمػػتعبػػداهلل،سػػنة  .44

،المؤلؼ،لبناف.0العامة،ط

تجامعػػة،مطبكعػػا0(،حقػػكؽاإلنسػػاففػػيالسػػجكف،ط0994د.غنػػاـ،محمػػدغنػػاـ،سػػنة  .45

.الككيت،الككيت

(،حقػػكؽاإلنسػافبػيفالػػنظـالقانكنيػةكالكضػػعيةك3116د.فػكدة،السػيدعبػػدالحميػد،سػنة .46

اإلسكندرية.–،دارالفكرالجامعي،االزاطية0الشريعةاإلسالمية،ط

كف،داردجمػةناشػر3101د.مصطفىكماؿسعدم،حقكؽاإلنسػافكمعاييرىػاالدكليػةسػنة.47

.0األردف،ط-كمكزعكف،عماف

(،مستقبؿحقػكؽاإلنسػاف القػانكفالػدكليكغيػاب3115مناع،ىيثـكمجمكعةباحثيف،سنة  .48

فرنسا.-المجنةالعربةلحقكؽاإلنساف،باريس-األىالي-،أكراب0المحاسبة(،ط

حقػػكؽ(،الحمايػػةالقضػػائيةلحقػػكؽاإلنسػػاففػػيدائػػرة0998منصػػكر،أحمػػدجػػاد،سػػنة   .47

،دارالنيضةلمنشركالتكزيع.0اإلنساف،ط

(،ضػػماناتحقػػكؽاإلنسػػافكحمايتيػػاكفقػػػان3116نصػػرالػػديف،نبيػػؿعبػػػدالػػرحمف،سػػنة  .51

.لبناف-،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت0لمقانكفالدكليكالتشريعالدكلي،ط

(،الػػػػدليؿاإلرشػػػػادملممػػػػدعيفالعػػػػاميفإلستقصػػػػاءجريمػػػػةالتعػػػػذيب3105كزارةالعدؿ،سػػػػنة .50

األردف.-،عماف3كالتحقيؽفييا،ط
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(،مػػػػدخؿإلػػػػىحقػػػػكؽاإلنسػػػػاف جمػػػػعكتعميػػػػؽعمػػػػى3104-3101د.يػػػػازجي،أمػػػػؿ،سػػػػنة -53

. دمشؽ-النصكصاألكثرأىمية(،د.ط،منشكراتجامعةدمشؽ،سكريا

 قارير الدولية:رابعًا: الت

.التقريرالػدكرمالجػامعالثػانيكالثالػثكالرابػعحػكؿتطبيػؽاتفاقيػةمناىضػةالتعػذيبكغيػرهمػف0

(.3119ضركبالمعاممةأكالعقكبةالقاسيةأكالالانسانيةأكالميينة،سنة 

(.3107/3108.التقريرالسنكملمنظمةالعفكالدكليةلمعاـ 3

عربيػػػةلحقػػػكؽاإلنسػػػافعػػػفكبػػػاءالتعػػػذيبفػػػيجميكريػػػةمصػػػر،آذارلسػػػنة.تقريػػػرالمنظمػػػةال1

 3106.)

.تقريػػػرلجنػػػةمناىضػػػةالتعػػػذيبالػػػدكرةالثامنػػػةكالخمسػػػكفكالتاسػػػعةكالخمسػػػكفكالسػػػتكفلعػػػامي4

،األمػـ44،الجمعيةالعامػة،الكثػائؽالرسػمية،الدكرةالثانيػةكالسػبعكف،الممحػؽرقػـ3107ك3106

(.3107كيكرؾ،سنة المتحدة،ني

ك3100.تقريػػػرلجنػػػةمناىضػػػةالتعػػػذيبالػػػدكرةالسػػػابعةكاألربعػػػكفكالثامنػػػةكاألربعػػػكفلعػػػامي5

44،الجمعيػػػػػػػةالعامػػػػػػػة،الكثػػػػػػػائؽالرسػػػػػػػمية،الػػػػػػػدركةالسػػػػػػػابعةكالسػػػػػػػتكف،الممحػػػػػػػؽرقػػػػػػػـ3103

  A/67/44 3103،األمـالمتحدة،نيكيكرؾ،سنة.)

(.3107/3108ليةعفاإلماراتالعربيةالمتحدةلعامي .تقريرمنظمةالعفكالدك6

(.3107/3108.تقريرمنظمةالعفكالدكليةعفتكنسلسنة 7

(.3107/3108.تقريرمنظمةالعفكالدكليةعفالمغربكالصحراءالغربيةلعامي 8
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 خامسًا: الرسائل الجامعية:

جريمػػػػػػػةالتعػػػػػػػذيبفػػػػػػػيالقػػػػػػػانكف(،ضػػػػػػػماناتمكافحػػػػػػػة3107.العسػػػػػػػمي،أحمػػػػػػػدسػػػػػػػعيد،سػػػػػػػنة 0

غزة.-الفمسطيني دراسةتحميميةمقارنة(،الجامعةاإلسالمية

(،حمايػػػػةحقػػػػكؽاإلنسػػػػاففػػػػيالػػػػدعكلالجنائيػػػػةكفقػػػػان3116.الطػػػػاىر،حػػػػاجأدـحسػػػػف،سػػػػنة 3

لممكاثيػػػػػؽالدكلية رسػػػػػالةدكتػػػػػكراه(،جامعػػػػػةأـدرمػػػػػافاإلسػػػػػالمية،معيػػػػػدبحػػػػػكثكدراسػػػػػاتالعػػػػػالـ

جميكريةالسكداف.اإلسالمية،

(،الحمايػػةالقانكنيػػةلحقػػكؽاإلنسػػاففػػي3114.المعمػػرم،مػػدىشمحمػػدأحمػػدعبػػداهلل،سػػنة 1

ضكءأحكاـالقانكفالدكليكالشريعةاإلسالمية رسالةماجستير(،جامعةعدف،الجميكريةاليمنية.

قػػػػػانكفالػػػػػدكلي(،العقبػػػػػاتالتػػػػػيتكاجػػػػػوحظػػػػػرالتعػػػػػذيبفػػػػػيال3101.بػػػػػفمينػػػػػيلحسف،سػػػػػنة 4

القانكنيػػػة،كميػػػةالحقػػػكؽ،-المعاصر رسػػػالةماجسػػػتير(،جامعػػػةالحػػػاجلخضػػػر باتنػػػة،قسػػػـالعمػػػـك

الجزائر.

 سادسًا: المقاالت:

 ضماناتالمتيـأثناءاستجكابوأماـالنيابةالعامة:-0

http://www.jc.jo/Jps/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85 

 عاـ:مقاؿعفالشفافيةكحقكؽاإلنساففيمديريةاألمفال-3

http://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-01-19-10-19-07 

:3106سنة،مقاؿلمنظمةالعفكالدكليةعفالتعذيبفيالسجكفالسكرية-1

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/08/syria-torture-prisons 





http://www.jc.jo/Jps/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85
http://www.jc.jo/Jps/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85
http://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-01-19-10-19-07
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/08/syria-torture-prisons
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 سابعًا: قرارات المحاكم:

مديريػة،محكمػةالشػرطة،0/1/3108الصػادربتػاري ،691/3105قرارالقضيةالجزائيػةرقػـ .0

األردف.-عماف،القضاءالشرطي

مديريػة،محكمػةالشػرطة،09/9/3107الصادربتػاري 964/3105الجزائيةرقـقرارالقضية .3

األردف.-عماف،القضاءالشرطي

 ثامنًا: المواقع اإللكترونية:

1 . www.adaleh.com

http://www.adaleh.com/

