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الممخص
ف ػػيظ ػػؿالتط ػػكراتالعظيم ػػةالت ػػيأحرزى ػػاالمجتم ػػعالح ػػديثف ػػيإط ػػارحق ػػكؽاإلنس ػػاف،
أصػبحتمناىضػػةجريمػةالتعػػذيببصػكرىاالمختمفػػةضػػمانةمػفالضػػماناتاألساسػيةلحمايػػةحػػؽ
اإلنسػػاففػػيالحيػػاة،كمػػفأىػػـالتحػػدياتالتػػيتكاجػػوالمجتمػػعالػػدكلي،خاصػػةفػػيظػػؿاإلنتياكػػات
البغيضػػةالتػػيكانػػتكمػػا ازلػػتترتكػػبداخػػؿأقػػاليـبعػػضالػػدكؿ،كالتػػي قػػدتػػؤدمفػػيالعديػػدمػػف
ػابيـألممػفالػتيـ
و
الحاالتإلزىاؽأركاحمتيميفيتضحبعدذلؾبأنيـأبرياء،حيػثاليثبػتإرتك
المسندةإلييـ.
كبإعتبارأفالنصكصالقانكنيةسكاءالدكليةأكالكطنيةالتعدكافيةكحدىالمناىضةىذه
الجريمة،فقدأدلالقضاءالدكليكالكطنيلمدكؿدك انربالغاألىميةفػيىػذامجػاؿ،سػكاءمػفخػالؿ
تفسػػيرالنصػػكصالقانكنيػػةالخاصػػةبيػػذهالجريمػػة،أكحتػػىكضػػعىػػذهالنصػػكصمكضػػعالتطبيػػؽ
مفخالؿالق ارراتالتيتقكـبإصداىاالمحاكـ.
كقدكافأحدأىداؼىذهالدراسةالبحثفيمفيكـحؽاإلنساففيالحياة،كمايمكفأفيدخؿفي
إطاراإلعتداءعميومفالجرائـحسبالقانكف.


ؾ

كافأىػػـمػػاخمصػػتإليػػوىػػذهالرسػػالةىػػكإرتبػػاطحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةفػػيعػػدـج ػكاز
تعرضأمإنسافلمتعذيب،بإعتبارأفحؽاإلنساففيالحياةاليقتصرفقطعمىتكفيرالحاجات
األساسػػيةلػػوكالطعػػاـكالػػدكاء،إنمػػايتطمػػباإلمتنػػاععػػفالقيػػاـبػػأمعمػػؿقػػديضػػربػػوأكيػػكدم
بحياتوكتعريفولمتعذيب،كفػيظػؿالػدكراليػاـالػذميشػترطأفيؤديػوالقضػاءالػدكليكالػكطنيفػي
مجػػاؿمناىضػػةىػػذهالجريمػػة،إالأفدكرالقضػػاءاألردنػػيمػػازاؿقاص ػ انر،كذلػػؾألنػػويعتبػػرىػػذه
الجريمةفيالعديدمفالحاالتإفلـتكفجميعياركنانمفأركافجريمةالضربالمفضيلممكت،
مم ػػاي ػػؤدمبالنتيج ػػةإل ػػىع ػػدـإمكاني ػػةتطبي ػػؽن ػػصالم ػػادة )318م ػػفق ػػانكفالعقكب ػػاتاألردن ػػي
الخاصةبالتعذيبككسيمةإلنتزاعاإلعترافات.
أماأىـالتكصياتالتيقدمتياالدراسةفيظؿالنتائجالتػيتكصػمتليػاىػكضػركرةجعػؿ
المحاكـالمختصةبيذهالجريمةعمىالصعيدالكطنياألردنيىيالمحاكـالنظاميةكليسالمحػاكـ
العسكرية،كمحاكلةتغييرمسارالقضاءفيمسألةتكييؼالجريمة،كذلػؾمػفخػالؿدكراتتدريبيػة
خاصةلمقضاةتتعؽبيذهالجريمةمفحيثخطكرتياكطبيعةاآلثارالتيتترتبعمييا،باإلضػافة
إل ػػىض ػػركرةتفعي ػػؿدكربع ػػضالمح ػػاكـالدكلي ػػةكمحكم ػػةالع ػػدؿالدكلي ػػة،كاعط ػػاءاألفػ ػرادإمكاني ػػة
المجػػكءإلييػػابشػػكؿمباشػػرلتقػػديـشػػكاكلالتعػػذيب،عكضػانعػػفقصػػردكرىػػافػػيىػػذاالمجػػاؿعمػػى
الدكراإلفتائيفقط.

الكممات المفتاحية :التعذيب،القانكفالدكليلحقكؽاإلنساف.
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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
أوال :المقدمة:
تعتبرجريمةالتعذيبمفالجرائـالقديمةالتيانتشرتبشكؿكبيػركفػيالعديػدمػفاألمػاكف،
كقػػداسػػتدعتالكثيػػرمػػفاالىتمػػاـلمقاكمتيػػاكمحاكلػػةالػػتخمصمنيػػا،إذأنيػػاغالبػػامػػاتػػؤدمإلػػى
تػػدميرمتعمػػدلحيػػاةاألف ػراد،كفػػيحػػاالتأشػػدقػػدتػػؤدمأيض ػانإلػػىتػػدميرك ارمػػةكارادةالمجتمعػػات
بأكمميػػا،كىػػيجريمػػةتيػػـجميػػعاألفػرادداخػػؿالمجتمعػػاتكذلػػؾككنيػػاتطعػػففػػيصػػميـكجػػكدىـ
كآماليـفيمستقبؿأفضؿ.
بدايػ ةن،قػػدجػػرلتح ػريـىػػذهالجريمػػةفػػيالش ػريعةاإلسػػالمية،حيػػثنجػػدأفاإلسػػالـقػػدكفػػؿ
جميػػعحقػػكؽاإلنسػػافكحرياتػػواألساسػػية،كمػػاكأنػػوحظػػرجريمػػةالتعػػذيبكانتيػػاؾك ارمػػةاإلنسػػاف
كسالمتوالبدنيةكالنفسيةحظ انرمطمقان.
ثـانتقؿىذاالتحريـإلىالعرؼالػدكلي،ثػـبعػدذلػؾتكجيػتمختمػؼدسػاتيرالػدكؿكقػكانيف
العقكبػػاتكاإلج ػراءاتالجزائيػػةفييػػاعمػػىتحريميػػا،ككػػذلؾاالتفاقيػػاتالدكليػػةذاتالعالقػػةبحقػػكؽ
اإلنساف،حيثأفردتليذهالجريمةالبشعةاتفاقيةخاصةبيػاكبغيرىػامػفضػركبالمعاممػةالسػيئة
ىي"اتفاقيةمناىضةالتعػذيبكغيػرهمػفضػركبالمعاممػةالسػيئةأكالعقكبػةالقاسػيةأكالالإنسػانية
أكالميينة"لعاـ0984كالتيدخمتحيزالنفاذعاـ.)1 0987
أمافيمايتعمؽبمالحقةمرتكبيىذهالجريمة،فإنوكبػالرغـمػفأفمعظػـمرتكبييػاىػـمػف
المكظفيفالرسمييفالذيفيشعركفأنوقدتتكافرليـالحمايةعمىاعتبارأفىذهالجريمةتجرمفي
)1خضػػرخضػػر،)3118 ،مػػدخؿإلػػىالحريػػاتالعامػػةكحقػػكؽاإلنسػػاف،المؤسسػػةالحديثػػةلمكتػػاب،ط ػرابمس،
لبناف،ط.1
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أمػػاكفبعيػػدةعػػفأنظػػارالعامػػةكبالتػػاليتضػػعؼفػػرصإثباتيػػاكمعرفػػةأسػػماءمرتكبييػػا،إالأفمػػا
يمثموالفعؿالمككفليامفاعتداءعمىحؽاألفػرادفػيعػدـالتعػرضلمتعػذيبأكالعنػؼكمػاينػتج
عنػػومػػفآثػػارسػكاءلمشػػخصنفسػػوالػػذمتعػػرضلالعتػػداءأكلممجتمػػعبأكممػػو،يجعػػؿمنيػػاجريمػػة
بشعةاليعقؿأفيفمتمرتكبكىامفالعقاب،لػذلؾفإنػوكػافالبػدأفتػتـمالحقػتيـكفػؽإجػراءات
معينةمفخالؿآلياتالمالحقةالكطنيةكالدكليةالمتعددة .)1
كقػػدجػػرلفعميػانمحاكمػػةالكثيػػرمػػفمرتكبػػيىػػذهالجريمػػةفػػيدكؿمختمفػػةمػػفالعػػالـ،سػكاء
أكػػافذلػػؾقػػدتػػـعمػػىصػػعيدالمحػػاكـالكطنيػػةأكمػػفخػػالؿالمحػػاكـالجنائيػػةالخاصػػةكالمحكمػػة
الجنائيةالدكلية،كجرلتعكيضالعديدمفاألفرادعفىذهالجريمةفيبمدافمختمفة.
كممارسػػةالتعػػذيبمػػفناحيػػةعمميػػةلػػـتكػػفيكم ػانمقيػػدةبزمػػافأكمكػػاف،فقػػدأشػػارتعػػدة
مؤشراتإلىعدـكجكدنظاـسياسيفيالعالـمحصفضدجريمةالتعذيب.
ػدءا
أم ػػام ػػفالناحي ػػةالقانكني ػػة،فق ػػدك ػػافالتع ػػذيبأمػ ػ انرمش ػػركعانلفتػ ػرةطكيم ػػةم ػػفال ػػزمف،ب ػ ن
بممارساتفيركماالقديمة،حيثكافالركمافيفرقكفمابيفالحركالعبدالذمكافدائمػانعرضػةن
لمتعذيبمػفقبػؿسػيده،كمػاأفالتعػذيبفػيذلػؾالكقػتكػافيسػتخدـعنػداليكنػافالقػدماءككسػيمة
لمعقػاب،ككسػيمةلمتحقيػؽكالحصػكؿعمػػىاألدلػة،ثػـإنػومػالبػػثأفأصػبحبعػدذلػؾالسػمةالمميػزة
لبعضأنظمةالحكـمثؿاالستعماريةكالعنصريةكالدكتاتكريةلقمعالمعارضيفالسياسييف(.)2
كعمىالرغـمفأفتطكرالنظرةتجػاهقيمػةاإلنسػافكحقكقػوكحرياتػو،دعػتإلػىبػدءاىتمػاـ
المجتمػػعالػػدكليبحظػػركتج ػريـىػػذاالنػػكعمػػفالممارسػػاتالجرميػػة،كذلػػؾلمػػالػػومػػفآثػػارمػػدمرة

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

)2بيػػاءال ػػديفإبػػراىيـ،)3118 ،حق ػػكؽاإلنسػػافب ػػيفالتشػػريعكالتطبي ػػؽ،دارالجامعػػةالجدي ػػدة،ش ػػارعس ػػكيتر،
األزارطية.
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تتجاكزحتىتمؾاآلالـكالمعاناةالجسديةكالعقميةالتييتعرضليػااألفػرادلتصػيبالمجتمػعفتػدمر
الثقةكالكحدةالتييفترضأفتككفمابيفأفراده،كمػاكأنػوبعػدالكثيػرمػفالجيػكدالدكليػة،لػـيعػد
التعذيبجزوءمفسياسةرسميةمشركعة.
كعمىالرغـمفكؿاالىتماـالدكليكالجيكدالدكليةالمضطردة،كظيكرتقػاريرعديػدةلممػـ
المتحػػدةكعػػددمػػفالمنظمػػاتغيػػرالحككميػػة،كبشػػكؿخػػاصمنظمػػةالعفػػكالدكليػػة،إالأفمعظػػـ
الدكؿمازاؿلياسجؿحافؿفيالممارسةالمنيجيػةلمتعػذيبتخػرؽفييػاصػراحةنأكضػمنانالتزاميػا
بمكجبالقانكفالدكلي.
ثانياً :مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
تكمػػفمشػػكمةالد ارسػػةبإسػػتم ارريةكتنػػاميظػػاىرةالتعػػذيبفػػيالعديػػدمػػفاألمػػاكففػػيالعػػالـ،
كت ازيػػدىػػذهالظػػاىرةبػػالرغـمػػفكجػػكدالنصػػكصالقانكنيػػةالدكليػػةكالكطنيػػةالتػػيحظػػرتالتعػػذيب
و
لمافييامفإنتياؾلحؽأساسيمػفحقػكؽاإلنسػافكىػكحقػوفػي
كجعمتمنوجريمةنمعاقبانعمييا
الحياة،فكافالبدمفدراسةىذهالنصكصكتحميمياكمحاكلةالتكصؿلطريقةقانكنيةأفضؿيمكف
مفخالليامكافحةىذهالظاىرة.

أسئمة الدراسة:
ستحاكؿىذهالدراسةفيسياؽالبحثاإلجابةعفالتساؤالتاآلتية:
.1مامفيكـحؽاإلنساففيالحياة؟
.3مادكرالشريعةاإلسالميةبحمايةحؽاإلنساففيالحياة؟
.1مامفيكـالتعذيبفيالقانكفالدكليلحقكؽاإلنساف؟
.4مامكقؼالقانكفالدكليكالتشريعاتالكطنيةمفمكضكعالتعذيب؟
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.5مادكرالقضاءالدكليكالكطنيفيمجاؿمكافحةالتعذيب؟

ثالثاً :أىداف الدراسة:
تيدؼىذهالدراسةإلى:
.0بيافماىيةحؽاإلنساففيالحياة.
.3بيافدكرالشريعةاإلسالميةفيحمايةحؽاإلنساففيالحياة.
.بيافماىيةالتعذيب.
1
ّ
.4بيافأىـالنصكصالقانكنيةالدكليةكالكطنيةالتيحظرتالتعذيب.
.5بيافالدكرالذميؤديوالقضاءالدكليكالكطنيفيمجاؿمكافحةالتعذيب.

رابعاً :أىمية الدراسة:
تظيػػرأىميػػةىػػذهالد ارسػػةفػػيالتعػػرؼإلػػىاإلطػػارالقػػانكنيالػػذميػػنظـالجيػػكدالدكليػػةفػػي
مناىضةالتعذيب،كمعرفةماىيةالكثائؽالدكليةكنصكصالتشريعاتالكطنيةلمػدكؿالمختمفػةالتػي
تسػػاعدعمػػىالحػػدمنيػػا،كفيػػـالنظػػاـالقػػانكنيالػػدكليكالػػداخميالمطبػػؽعمػػىمكضػػكعمناىضػػة
التعػذيب،كتػػكفرىػػذهالد ارسػػةاإلجػراءاتالكفيمػػةكالفعالػػةكالمتطػػكرةعمػػىالصػػعيدالمحمػػيكاإلقميمػػي
كالدكليمفالناحيةالتطبيقية.
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خامساً :حدود الدراسة:
الحدود الزمانية:
سػػتككفحػػدكدالد ارسػػةالزمنيػػةلمكضػػكع مناىضػػةالتعػػذيبفػػيالقػػانكفالػػدكلياإلنسػػاني)،
متضػػمنةالفت ػرةالزمنيػػةمػػفعػػاـ0945منػػذإنشػػاءمنظمػػةاألمػػـالمتحػػدةكحتػػىكقػػتإج ػراءىػػذه
الدراسةفيعاـ.3108
الحدود المكانية:
تأخذىذهالدراسةمكانياداخؿأقػاليـالػدكؿالمكقعػةعمػىاالتفاقيػاتالدكليػةالخاصػةبحقػكؽ
اإلنساف.

سادساً :محددات الدراسة:
تقتصػػرىػػذهالد ارسػػةعمػػىالبحػػثفػػيدكراالتفاقيػػاتالدكليػػةكالجيػػكدالدكليػػةالمبذكلػػةفػػي
مناىضػةالتعػذيبكالعنػؼالػذمتػتـممارسػػتوعنػدالتحقيػؽ،أكبػداخؿالسػجكف،أكالػذميقػػكـألم
سػػببمػػفأسػػبابالتمييػػزأي ػانكػػافنكعػػو،تتبعيػػامجمكعػػةمػػفالنصػػكصالكطنيػػةالداخميػػةالتػػي
تضػػمنتياتش ػريعاتالػػدكؿكتتعمػػؽبكيفيػػةالتصػػدمليػػذاالتعػػذيبكمكاجيتػػو،كالػػدكرالػػذميقػػكـبػػو
القضاءالدكليكالكطنيفيىذاالمجػاؿمػعأىػـاإلجػراءاتالتػيتػـاتخاذىػاكخطػكةعمميػةكفعميػة
لمتخمصمنو.

سابعاُ :مصطمحات الدراسة:
التعــــذيب:عرف ػػتاتفاقي ػػةمناىض ػػةالتع ػػذيبكغيػ ػرهم ػػفض ػػركبالمعامم ػػةأكالعقكب ػػةالقاس ػػيةأك
الالإنسانيةأكالميينةفيالمادةاألكلىمنياعػاـ0984التعػذيببأنػو":أمعمػؿينػتجعنػوألػـأك
عذابشديد،جسديانكػافأـعقميػان،يمحػؽعمػدانبشػخصمػابقصػدالحصػكؿمػفىػذاالشػخص،أك
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مفشػخصثالػثعمػىمعمكمػاتأكعمػىاعتػراؼ،أكمعاقبتػوعمػىعمػؿارتكبػوأكيشػتبوفػيأنػو
ارتكبػػو،ىػػكأكشػػخصثالػػثأكتخكيفػػوأكإرغامػػوىػػكأكأمشػػخصثالػػث،أكعنػػدمايمحػػؽمثػػؿ
ىذااأللـأكالعػذابألمسػببمػفاألسػبابيقػكـعمػىالتمييػزأيػانكػافنكعػو،أكيحػرضعميػوأك
يكافؽعميوأكيسكتعنومكظؼرسميأكأمشخصآخريتصرؼبصفتوالرسمية.كاليتضمف
ذلؾاأللـأكالعذابالناشئفقطعفعقكباتقانكنيةأكالمالزـليػذهالعقكبػةأكالػذميكػكفنتيجػة
عرضيةليا".
القانون الدولي لحقوق اإلنسان :مجمكعةمفالنصكصالقانكنيةكالقكاعدالعرفيةالتيتحمػيحقػان
مفحقكؽاإلنسافبغضالنظرعفمصدرىاالكطنيأكالدكليأكالديني .)1

ثامناً :اإلطار النظري لمدراسة:
تحاكؿىذهالدراسةأفتتسمسؿفيعرضالجيكدالدكليةكالكطنيةالمتبعةلمناىضةالتعذيب
كمقاكمتػػوعػػفطريػػؽالتعػػرؼعمػػىأىػػـالمسػػبباتالتػػيأدتإلػػىنشػػكبو،كالعمػػؿعمػػىالتصػػدملػػو
كمقاكمتوكمعالجةاآلثارالسمبيةالتيتنتجعنو،كالتيتبدأباألذلالجسدمكالنفسيلمفرادثـتمتد
بعػػدذلػػؾآلثػػارتضػػرالمجتمػػعبأكممػػو،كذلػػؾسػػيككففػػيخمسػػةفصػػكؿ،يبػػدأالفصػػؿاألكؿمنيػػا
بمقدمػػةعامػػةلمد ارسػػةتعػػالجخمفيػػةالد ارسػػةكأىميتيػػاكمشػػكمتياكأىػػدافياكأسػػئمتياكفرضػػياتيا،كمػػا
تتضمفكذلؾمحدداتالدراسةكحدكدىاإضافةإلىالد ارسػاتالسػابقةكقػدخػتـىػذاالفصػؿبتحديػد
المنيجيةالتيسكؼيتـاتباعيافيىذهالدراسة.

)1بشػػيرالشػػافعيمحمػػد،)3117 ،قػػانكفحقػػكؽاإلنسػػافمصػػادرهكتطبيقاتػػوالكطنيػػةكالدكليػػة،منشػػأةالمعػػارؼ،
اإلسكندرية،ط.4
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أماالفصؿالثانيمػفالد ارسػة،فيػكمخصػصلمبحػثفػيحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةمػفحيػث
مفيكمػػو،نشػػأتوكأىػػـالض ػػماناتالدكليػػةكالكطنيػػةالتػػيكض ػػعتلحمايتػػو،كعمػػى أرسػػيامناىض ػػة
كتجريـالتعذيب.
كالفصؿالثالث،الذمتضمفمفيكـالتعذيبكضػمانةمػفضػماناتحػؽاإلنسػاففػيالحيػاة
كالتمييػػزمػػابػػيفىػػذهالجريمػػةكبعػػضالج ػرائـاألخػػرلالمشػػابية،كمكقػػؼالقػػانكفالػػدكليكالػػكطني
منيا.
ػؿالربػعليتنػاكؿاالنتياكػاتالدكليػةالتػيترتكبيػاالػدكؿكتتعمػؽبجريمػةالتعػذيب،
كجاءالفص ا
ككػػذلؾدكرالقضػػاءالػػدكليكالػػكطنيفػػيمكافحػػةىػػذهالجريمػػةكالحػػدمنيػػا كذلػػؾبتقريػػرالمسػػؤكلية
عمىمرتكبييا كتكقيعالجزاءاتالمناسبةعمييـ.
كأخيػ انرالفصػػؿالخػامسالػػذماقتصػػرعمػىاإلشػػارةلمخاتمػةكأىػػـالنتػػائجكالتكصػياتالتػػيقػػد
تكصؿلياالباحثمفخالؿىذهالدراسة.

تاسعاً :الدراسات السابقة:
.0مدحش،محمدأحمدعبداهلل،)3114 ،بعنكاف":الحمايةالقانكنيةلحقكؽاإلنساففيضكء
أحكاـالقانكفالدكليكالشريعةاإلسالمية":
تكجيتالباحثفيىذهالدراسةلتناكؿمكضكعحقكؽاإلنسافبشكؿعاـ،مفحيثاإلشارةألىـ
ىذهالحقكؽ،كالحمايةالتيحظيتبياسكاءفيإطارالشريعةاإلسالميةأكاإلتفاقياتكالمكاثيؽ
الدكليةذاتالعالقة،كقدحاكؿالباحثالتكصؿألىميةالدكرالذمقامتبوالشريعةاإلسالميةفي
ىذاالمجاؿكمدلتأثراإلتفاقياتالدكليةبأحكامياالحنيفة،كتختمؼدراستيعفىذهالدراسةبأنيا
لـتختصبمكضكعحقكؽاإلنسافبشكؿعاـ،إنماإختصتبحؽكاحدمفىذهالحقكؽكىكحقو
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فيالحياة،كمناىضةالتعذيبكأىـضمانةمفضماناتواألساسيةالتيالبدمفتكافرىا،ثـ

ركزتالدراسةعمىالتعذيبكالنصكصالتيحظرتوعمىالمستكييفالدكليكالداخمي،كدكر
القضاءالدكليكالكطنيفيمناىضتو.
.3د.الطاىر،حاجآدـحسف ،)3116بعنكاف":حماية حقوق اإلنسـان فـي الـدعوى الجنائيـة وفقـاً
لممواثيق الدولية ":
نرلأفالباحثفيىذهالدراسةقدبدأدراستوأيضانبمكضكعمفيكـحقكؽاإلنسافسكاءفي
الفكراإلسالميأكالغربي،أكالحقكؽالتػيكردتفػيالمكاثيػؽالدكليػةفػيإطػارالمجػاؿالجنػائي،
سػكاءفػػيمجػػاؿالتجػريـكالعقػػابأكفػيمجػػاؿمبػػدأالشخصػػية،ثػػـتطػرؽلحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاة
كحقوفيسالمةنفسومػفاألذلكمعاممتػومعاممػةكريمػةعنػدالقػبضكعػدـتعريضػوألمنػكعمػف
أنػكاعالتعػػذيب،ثػـتطػػرؽفػػيالنيايػةألثػػرالمكاثيػػؽالدكليػةلحقػػكؽاإلنسػػافعمػىالقػكانيفالكطنيػػة،
كفيمايختصباختالؼىذهالدراسةعفالدراسةالتيأحاكؿالتكصؿإلييافيتمثؿبككفىذهالرسالة
إىتم ػػتبمكض ػػكعحقػ ػ كؽاإلنس ػػافبش ػػكؿع ػػاـف ػػيال ػػدعكلالجنائي ػػة،كب ػػالرغـم ػػفإش ػػارتيالمس ػػألة
مناىضةالتعذيب،إالأنيػاأشػارتليػابشػكؿسػريعكمػكجز،أمػارسػالتيفقػدتحػدثتعػفمناىضػة
جريمةالتعذيببشكؿخاصكبشيءمػفالتفصػيؿ،مػعاإلشػارةلمكقػؼالتشػريعاتالداخميػةلػبعض
الدكؿمنياكبعضاإلنتياكاتالعمميةالخاصةبياحسبماكردفيالتقاريرالدكليةالمختمفة.
.1العسػػمي،أحمػػدسػػعيد ،)3107د ارسػػةمقارنػػة،بعنػكاف":ضــمانات مكافحــة جريمــة التعــذيب فــي
القانون الفمسطيني":
كقػدتنػاكؿالباحػػثفػيىػذهالد ارسػػةمفيػكـجريمػػةالتعػذيبكصػكرىاالمختمفػػةكأركانيػا،كمػػا
أنوقدتحدثعفحظرالتعذيبفياتفاقيػاتحقػكؽاإلنسػافالمختمفػةكالكيفيػةالتػيإتبعيػاالمشػرع
الفمسػػطينيفػػيسػػبيؿمكافحتيػػا،ثػػـفػػيالنيايػػةتكجػػوالباحػػثلمبحػػثعػػفالسػػبؿالتػػييمكػػفمػػف
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خالليػػامقاكمػػةالتعػػذيببمػػاتتضػػمنومػػفضػػماناتقضػػائيةكتنفيذيػػة،كتختمػػؼد ارسػػتيعػػفىػػذه
الدراسةبأنيالـتتناكؿمكقؼالمشرعالفمسطينيإنماإقتصرتعمػىاإلشػارةلمكقػؼالقػانكفالػدكلي
لحقكؽاإلنسافكالتشريعاتالداخميةلبعضالدكؿ،باإلضافةإلىمحاكلةالتعرؼلممكقؼالتشريعي
كالقضائيلمردفبشكؿخاصمػفىػذهالمسػألة،كمػاأنيػاقػدتناكلػت ذكػ انرلػبعضاالنتياكػاتالتػي
ءالكطنيكالقضاءالدكليفيمقاكمةىذهالجريمة.

ترتكبفيمايخصىذهالجريمة،كدكرالقضا

عاش ارً :منيجية الدراسة:
أ) المناىج المستخدمة في الدراسة:
ستعتمدىذهالد ارسػةالمػنيجالكصػفيكتحميػؿالمحتػكل،الػذمييػتـبد ارسػةالظػكاىرككصػفيا
كصفانمكضكعياندقيقان،مفخالؿدراسةمبادئالقانكفالدكليلحقكؽاإلنساف،كتكضحخصائصو،
كتحميؿنصكصاالتفاقياتكالبركتكككالتالدكليةالتيقررتمناىضةالتعذيب.
ب) أدوات الدراسة:
تتككفأدكاتىذهالدراسةمفالنصكصالقانكنيةكاألنظمةكالتشريعاتالتػيتتعمػؽبمكضػكع
الدراسة،كبصكرةخاصةفياالتفاقياتكالكثائؽالدكلية.
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الفصل الثاني
حق اإلنسان في الحياة كأصل من أصول حقوق اإلنسان
يعتبرمصطمححقكؽاإلنسافمفالمصػطمحاتالتػيانتشػرتفػياآلكنػةاألخيػرةفػيعالمنػا
العربي،كالقتاىتمامانكاسعان،سكاءعمػىالصػعيدالػدكليأكالػداخميلمػدكؿ،حيػثإفىػذهالحقػكؽ
أصبحتاليكـقضيةعالمية،كلـيبؽاالىتماـبيامقتص انرعمػىميػدافمعػيفأكمقتصػ انرعمػىفئػة
افيةأكالخالفاتاأليدكلكجيةتشكؿأمحاجز،بؿأصبحالمجتمع
و
معينة،كماكلـتعدالحدكدالجغر
الدكليبأكممويعمؿبشكؿمستمرحتىيحافظعمىىذهالحقكؽ.
كالشؾبأفالحقكؽالفرديةلإلنسافبشكؿعػاـ،كحقػوفػيالحيػاةبشػكؿخػاصتعػدمػفأىػـ
حقكقوالتيتجبحمايتياكتكفيرالضماناتالالزمةالتيتحكؿدكفإىدارىاألمسبب،حيثأنيػا
ػكؽيقرىػاالعقػؿالسػميـدكفأف
الزمةلممكازنةكشحذىمتػوكاحساسػوبكيانػو،باإلضػافةإلػىأنيػاحق ه
يحتػػاجإلػػىإرادةالمشػرعيف،باعتبػػارأفاألشػػخاصيسػػتمدكفىػػذهالحقػػكؽمػػفطبيعػػتيـاإلنسػػانية،
كالتمنحيـإياىاالدكلةأكالمجتمع،إنمػاتقتصػرميمػتيـفقػطعمػىاالعتػراؼبيػا،كاليمكػفكػذلؾ
إلغائياأكالتنازؿعنياألمظرؼأكضركرة.
كيعتبرحؽاإلنساففيالحياةىػكأكؿالحقػكؽالشخصػيةاإلنسػانيةكأبرزىػا ،كيمكػفاعتبػاره
مػػفالمرتكػزاتاألساسػػيةلحقكقػػوكحرياتػػواإلنسػػانيةالتػػياليمكنػػوأفيسػػتغنيعنيػػامطمقػان،كيمكػػف
القكؿبأفتيديدىذاالحؽيعدتيديدانلجميعالحقػكؽاألخػرلسػكاءأكانػتحقكقػانفرديػةمثػؿالحريػة
كاألمفأـحقكقانجماعيةمثؿالحؽفيتككيفاألسرة كنيؿالرعايةالصحيةاالجتماعية.
فػإذاعػػدناألحكػاـشػريعتنااإلسػالمية،نجػػدأنيػػاقػدأكلػػتىػذاالحػػؽعنايػةنفائقػػةاليمكػػفأف
نجدىافيأمتشريعكضعي،كتضمنتأحكامانكثيرةنتكجبفيياعمىاإلنسػافاحتػراـحياتػوكحيػاة
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غيرهمفالناس،كعدـالتعرضليابأمقتػؿأكإيػذاء،كقػدجعمػتىػذاالحػؽحقػانمشػتركانيتمتػعبػو
كافةاألشخاصدكفأمتمييزبيفالمسمميفكغيرىـ .)1
كماأننانجدىذاالحرصعمىكفالةحؽاإلنساففيالحياةفيالمكاثيػؽكاالتفاقيػاتالدكليػة
المختمفة،مثؿالعيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيةكالسياسية.
إالأننػػاكبػػالرغـممػػاسػػبؽذكػره،نكػػادالنجػػدأمعصػػرأكزمػػفيخمػػكمػػفاالنتياكػػاتلحػػؽ
اإلنساففػيالحيػاة،سػكاءأكانػتىػذهاالنتياكػاتناتجػةعػفحػركبمػابػيفالقبائػؿأكالشػعكبأك
الدكؿ،أكناتجةعفالصراعاتالفرديةكالعنيفػةمػابػيفالنػاس،أكحتػىعػفتسػمطالحػاكـالظػالـ،
حتىأفالتقدـالعمميكالتكنكلكجيكتطكراألسمحةأصبحتتستخدـبشكؿكاضحفيقتؿاإلنساف
أكتعذيبوأكتحطيـمستقبمو.
كبػػالرغـمػػفكافػػةالجيػػكدالدكليػػةكالداخميػػةالتػػيكانػػتكال ازلػػتتبػػذؿفػػيسػػبيؿحمايػػةىػػذا
الحؽكزيادةالكعيبولدلمختمؼاألشخاص،عفطريؽنشرمفيكموكتداكلوبصفةمسػتمرة،إال
أفعصرناالحػالياليختمػؼعػفالعصػكرالسػابقةفػيالممارسػاتالكحشػيةضػداإلنسػاف،بػؿإننػا
نجػػدأفكحشػػيةاإلنسػػاففػػيىػػذهالممارسػػاتقػػدازدادت،كمػػاقػػدأصػػبحالظمػػـكالطغيػػافكالطمػػع
يسيطربشكؿكامؿعمىبعضالعقكؿكالنفكسالبشريةكالسيماتمؾالتيتمتمؾالسمطةفيالعالـ،
كاليتحرؾلديياأمضميرإنساني .)2
كقدكانتالمجتمعػاتالدكليػةكمػا ازلػتتشػيدباإلضػافةإلػىاالعتػداءاتالتػيتػتـعمػىحػؽ
اإلنساففيحياتوبشكؿفردم،صك انرمػفالجػرائـالتػيمػكرسفييػاالعػدكافعمػىىػذاالحػؽبشػكؿ
)1الدكتكرالخطيب،محمدالسعدم ،)3119حقػكؽاإلنسػافبػيفالتشػريعكالتطبيػؽ،منشػكراتالحمبػيالحقكقيػة،
لبناف-بيركت،الطبعةاألكلى،ص.01-03

)2دكتػػكرفػػكدة،السػػيدعبػػدالحميػػد ،)3116حقػػكؽاإلنسػػافبػػيفالػػنظـالقانكنيػػةكالكضػػعيةكالشػريعةاإلسػػالمية،
دارالفكرالجامعي،االزارطية–اإلسكندرية،د.ف،ص.7-6
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جم ػػاعي،أمبم ػػايم ػػسأكث ػػرم ػػفش ػػخصف ػػيآفكاح ػػدمث ػػؿجػ ػرائـاإلب ػػادةالجماعي ػػةكاإلرى ػػاب
كالقرصنة،معأفىذهالجرائـقدكانتفيالغالبترتكبفيالحركبكالن ازعػاتبشػكؿخػاص،إال
أفالمجتمعالدكليقدشيدصك انرمنيافيأكقاتالسمـكذلؾ .)1
كفيضكءماتـبيانو،نجدأفأىميةحؽاإلنساففيالحياةالذميعػدأبسػطحقكقػوكأكثرىػا
حساسي ةن،كيعدنقطةأساسالنطالؽغيرهمفالحقكؽلػـتسػتطعأفتمنػعتعرضػولمعػدكاف،بػؿإف
ىذاالحؽمازاؿيتعرضلالعتداءفيالعديدمفاألحياف،سكاءفيالممارساتالتيتتـمفالػدكؿ
تجػػاهشػػعكبيا،أكحتػػىعنػػدمايكػػكفاالعتػػداءمػػفشػػخصعمػػىآخػػرس ػكاءبالقتػػؿأكالضػػربأك
اإليػػذاء،لػػذلؾكػػافالبػػدمػػفالتطػػرؽلمفيػػكـىػػذاالحػػؽكالتعمػػؽفػػيد ارسػػتومػػفالن ػكاحيالتاريخيػػة
كالفمسفيةكالقانكنيةفيىذاالفصؿمفالرسالة.

)1البطػػكش،أيمػػفمحمػػد ،)3104حقػػكؽاإلنسػػافكحرياتػػو د ارسػػةمقارنػػة)،داركائػػؿلمنشػػركالتكزيػػع،عمػػاف-
األردف،ط،0ص.03
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المبحث األول
حق اإلنسان في الحياة
لماكانتحقكؽاإلنسافىيالمغةالمشتركةالتػيينبغػيلإلنسػافتمثميػا،كلمػاكػافحقػوفػي
الحيػػاةىػػكالمبنػػةاألساسػػيةليػػذهالحقػػكؽكأكالىػػابالرعايػػة،فإنػػوالجػػدؿبػػأفبنػػاءثقافػػةعالميػػةليػػذا
الحؽ،كتمكيفالناسمفاإلحاطةبوكمعرفةكافةجكانبومفخالؿنشرهعمىمختمؼالمستكيات،
تعدمفأىـكاجباتمجتمعنافيعالمناالمعاصر.

المطمب األول
المفيوم المغوي واالصطالحي لحق اإلنسان في الحياة:
تعدفكرةحؽاإلنساففيالحياةمػفاألفكػارالتػيتػرتبطبشػكؿمباشػربكجػكداإلنسػافذاتػو،
الػػذمخمقػػواهللسػػبحانو كتعػػالىليعمػػرىػػذهاألرضكيحقػػؽمعنػػىالخالفػػةفييػػامػػفخػػالؿمعيشػػتو
عميياكادارةشػؤكنيا،كبػذلؾفػإفىػذهالفكػرةتمتػدجػذكرىاإلػىتػاري بعيػدظيػرتخاللػوالعديػدمػف
اآلراءكاألفكػػار،كقػػدتعػػددتكتنكعػػتالتعريفػػاتالتػػيحاكلػػتاإللمػػاـبمفيػػكـىػػذاالحػػؽكأبعػػاده،
كسأحاكؿفيىذاالمطمبالتطرؽألكثرىاشيكعان.
الفرع األول
المفيوم المغوي لحق اإلنسان في الحياة
يمكفأفيعرؼالحؽعمىأنو"ضدالباطػؿ" ،)1كقػدجػاءمصػطمحالحػؽبيػذاالمعنػىكػذلؾ
فيالقرآفالكريـبقكلوتعالى:ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ ،)2كمانجدأف

)1المعجـالكسيط ،)3100مكتبةالشركؽالدكلية،مجمعالمغةالعربية–جميكريةمصرالعربية،ط.5
)2سكرةالبقرة،اآلية .)43
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ىػذاالمعنػػىأيضػانىػكالمعنػػىالػػذمذىػػبإليػوابػػفمنظػػكر،باإلضػافةإلػػىاستع ارضػػوالسػػتعماالت
جديدةتدكرحكؿمعانيالثبكتكالكجكبكالصدؽكاليقيف.
كماكيمكفتعريفوعمىأنوالثابتالػذماليمكػفإنكػاره ،)1كىػكذاتالمعنػىالػذمنجػدهفػي
اآليةالكريمة:ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ .)2
أمامصطمحاإلنساففقدجاءتعريفولغةعمىأنو"المخمكؽالحرالمفكرالقػادرعمػىالكػالـ
المفصػؿكاإلسػػباطكاالسػتدالؿالعقمػػي" ،)3كبػالتمعففػػيىػػذاالتعريػؼنجػػدأنػوقػػدشػمؿالػػذكركاألنثػػى
مفبنيآدـ،كماكيمكفإطالقوعمىالمفػردكالجمػع،كأمػاآيػاتقرآننػاالكػريـالتػيكردفييػامصػطمح
اإلنساففيذاتالمعنىسالؼالذكر،فقدجاءتكثيػرة،منيػاقكلػوسػبحانوكتعػالى:ﭽﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ ،)4كقكلوفيمكضعآخر:ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ .)5
كعرؼمصطمحالحياةبعدةتعريفاتمنياأنو"نقيضالمكتأكاستمراربقاءالكائناتالحيػة
بركحيػػاكنمكىػػا" ،)6أك"المرحمػػةمػػابػػيفال ػكالدةكالمػػكت"،فعنػػدمانقػػكؿبػػأففالن ػانمػػازاؿعمػػىقيػػد
الحياةفإفذلؾيعنيأنومازاؿحيانمابيفالحياةكالمكتأمأنػوقػدكصػؿلممرحمػةالتػيكلػدفييػا
لكفلـيصؿإلىمرحمةالمكتبعد.

)1ابػػفعمػػي،محمػػدبػػفمكػػرـ،أبػػكالفضػػؿ،ابػػفمنظػػكراألنصػػارمالركيفعػػياإلفريقػػي،جمػػاؿالػػديف ،)3101
معجـلسافالعرب،دارصادر،بيركت-لبناف،ط.1

)2سكرةالقصص،اآلية .)61

)3مرجعسابؽ،المعجـالكسيط.
)4سكرةالتيف،اآلية .)4
)5سكرةالسجدة،اآلية .)7

 )6األسػتاذالػدكتكر،عمػر،أحمػدمختػار،معجػـالمغػةالعربيػةالمعاصػرالمجمػداألكؿ،سػنة،3111مكتبػةالكتػػب
التعميمية،القاىرة.
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كقػػدكردتكممػػةالحيػػاةفػػيالق ػرآفالك ػريـبعػػدةمعػػانيكعػػدةمكاضػػعمختمفػػة،فقػػدعبػػراهلل
سػػبحانوكتعػػالىعػػفعالمنػػاالمعاصػػرالحػػاليال ازئػػؿباسػػتخدامولمصػػطمحالحيػػاةالػػدنيا،أمػػاالحيػػاة
اآلخ ػرةفقػػداسػػتخدمياليعبػػرعػػفدارالبقػػاءالتػػيتػػأتيمػػابعػػدالمػػكت ،)1كنجػػدذلػػؾفػػيقكلػػوجػػؿ
كعال:ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ .)2
الفرع الثاني
المفيوم االصطالحي لحق اإلنسان في الحياة
الحق عند فقياء القانون الوضعي:
لقداختمؼفقياءالقانكفالكضعيفيتعريفيـلمحؽاختالفانكبي انر،حيثإفبعضيـقدذىب
إلىإنكارفكرةالحؽأساسانكمنيـنذكرالفقيػواأللمػانيالمعػركؼ ديجػي)،كذلػؾلكػكففكػرةالحػؽ
تعػػدمػػفاألفكػػارالتجريديػػةالتػػياليمكػػفتحديػػدمعناىػػابشػػكؿدقيػػؽيمكػػفمعػػوكمػػفخاللػػومعرفػػة
طبيعػػةالحػػؽكجػػكىره،كلػػذلؾفقػػدظيػػرتاتجاىػػاتفػػيتعريػػؼالحػػؽيمكػػفأفنجمميػػافػػيأربعػػة
اتجاىاتعمىالنحكاآلتي:
االتجــاه األول:االتجػػاهاإلرادم الشخصػػي)كىػػكالػػذميجعػػؿالحػػؽشػػيئانيتصػػؿبالشػػخص كيعرفػػو
يرسـحدكدىا".
عمىأنو"سمطةأكقدرةإراديةيخكلياالقانكفلشخصمفاألشخاص ك 
االتجاه الثاني:االتجاهالمكضػكعيكىػكالػذمفػيتعريفػولمحػؽينظػرإلػىماىيتػوفقػطدكفالنظػر
إلىشخصصاحبوفيعرفوعمىأنو"مصمحةيحميياالقانكف".

 )1مرجعسابؽ،ابفعمى،محمدبفمكرـ،أبكالفضػؿ،ابػفمنظػكراألنصػارمالركيفعػياإلفريقػي،جمػاؿالػديف،
معجـلسافالعرب.

)2سكرةالبقرة،اآلية .)86
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االتجاه الثالث:االتجاهالمختمطكىكالذميحاكؿالجمعمابيفمضمكفالنظريتيفالسابقتيف،فيػك
بتعريفويجمعمابيفاإلرادةكالمصمحة،لكفأصحابىذااالتجاهاختمفكافيتغميبالمصمحةعمى
اإلرادةكالعكػػس،فبعضػػيـاتجػػوإلػػىتغميػػباإلرادة،كأمػػامػػفغمػػبمػػنيـاإلرادةعمػػىالمصػػمحةفقػػد
عرؼالحؽعمىأنو":سمطةإراديػةتثبػتلشػخصتحقيقػانلمصػمحةيحمييػاالقػانكف"،أمػامػفغمػب
المصػمحةعمػىاإلرادةفقػدذىػبإلػػىتعريػؼآخػرلمحػؽكعرفػوعمػػىأنػو":مصػمحةتثبػتلمشػػخص
لمالومفسمطةإرادية".
االتجــاه الرابــع:كقػػدذىػػبأصػػحابىػػذهاالتجػػاهإلػػىتجنػػبتعريػػؼالحػػؽبالمصػػمحةأكاإلرادةأك
حتىبالجمعبينيما،كقدعرفكهعمىأنو":استئثاربقيمةمعينةيمنحوالقانكفلشخصكيحميو".
كنجدأفتعريؼاالتجاهالرابعىكاالتجاهالراجحلدلأغمبفقياءالقانكفالكضعي،باعتبار
أنويبيفجكىرالحؽالذميتمثؿباالستئثار،ثـيكجدحمايػةليػذااالسػتئثار،حيػثإنػوبػدكفتػكافر
الحمايةاليمكفتحقيؽالمصػمحةالمقصػكدةمػفاسػتئثارأمشػخصبػأمقيمػةسػكاءأكانػتماديػة
أكمعنكية .)1
كقدقاـفقياءالقانكفالكضعيبتقسيـالحقكؽبصفةعامػةإلػىحقػكؽسياسػيةكىػيالحقػكؽ
التػيتثبػتلمشػػخصباعتبػارهعضػكانفػيجماعػػةسياسػيةمعينػةتمكنػػومػفاإلسػػياـفػيإدارةشػػؤكف
ىذهالجماعة،كحقكؽمدنيةكىيالحقكؽالتيتثبتلإلنسافباعتبارهفردانفيالمجتمعكىيبدكرىا
تنقسـإلى:
أوالً:الحقػػكؽالعامػػةكى ػػيالتػػيتثبػػتلإلنس ػػافبمجػػردآدميتػػوكيطم ػػؽعمييػػاالحقػػكؽالطبيعي ػػةأك
الحقكؽالمصيقةباإلنسافألنياترميإلىحمايةالذاتاآلدميةالتػيبػدكنيااليمكػفلإلنسػاف
)1الجبػػكرم،ىاشػػـفػػارسعبػػدكف ،)3103حػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةككسػػائؿحمايتػػوفػػيالقػػانكفكالش ػريعة،دار
كمكتبةحامدلمنشركالتكزيع،عماف-األردف،ط،0ص.36
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أفيشعربأنوآمفعمىحياتػوكحريتػوكنشػاطو،كىػيتضػـعػددانمػفالحقػكؽمنيػامػايرمػي
ه
إلىحمايةكيافاإلنسافالمػادمكحقػوفػيالحيػاة،كمنيػامػايرمػيإلػىحمايػةكيانػوالمعنػكم
كحقوفيسالمةشرفومفاألذل.
ثانياً:الحقػكؽالخاصػةكىػيتمػؾالحقػكؽالتػيالتثبػتإاللمػفيتػكافرفيػوحسػبمقتضػىالقػانكف
سببلكسبياكتقسـإلىحقكؽاألسرةكالحقكؽالمالية .)1
ه
أمػػافيمػػايتعمػػؽبمصػػطمحاإلنسػػاف،فإنػػوحسػػبمػػاكردعػػفالفالسػػفةاليمكػػفأفننظػػرإليػػو
كمكجكدمادمبحت،إذماىكإالاالنعكاساتاالجتماعيةكمايرل"دكركاليـ"أكالصػياغةالعقديػة
كمايؤكد"فركيد"،أكالمحصكؿاالقتصادمكاالجتماعيكمايعتقد"ماركس"،أكالكجػكداتالذىنيػة
كمانقؿعف"باركمي"،أكماإلىذلؾمفتصكراتمادية .)2
أمااإلسالـفبتعريفولإلنسافقاؿإنو":اإلنسافالذمتتحقؽسعادتو،كماتقضيبوطبيعتو،
ككماقررهاإلسالـ،كالتكتمؿإالباستكماؿخطىالجسـكالركحمعان،باعتبارأفالركحيةالبحتةأك
الماديػػةالبحتػػةالتصػػمحأفتكػػكفكحػػدىاسػػبيالنلمسػػعادة،فقػػداعتبػػراإلسػػالـبػػأفالركحيػػةالميذبػػة
ىيأساسلممادةالميذبة كبتيذيبالركحالميذبةلممادةتكتمؿسعادةاإلنساففيالدنياكاآلخرة" .)3
ه
كيػػرلالباحػػثبػػأفالمفيػػكـاإلسػػالميلإلنسػػافكػػافيتسػػعلكػػؿمقكماتػػوكإنسػػافكمضػػامينو
المعنكيػػةكغيػػرالمعنكيػػة،باعتبػػارأفاإلنسػػافىػػكالمخمػػكؽالػػذمخصػػواهللسػػبحانو كتعػػالىبػػالعمـ

)1ي ػػازجي،أم ػػؿ ،)3104–3101م ػػدخؿإل ػػىحق ػػكؽاإلنس ػػاف جم ػػعكتعمي ػػؽعم ػػىالنص ػػكصاألكث ػػرأىمي ػػة)،
منشكراتجامعةدمشؽ،سكريا–دمشؽ،ص.08-07
)2أبػػكمػػاعيف،كػػكثرمحمػػكد ،)3116حقػػكؽاإلنسػػاف د ارسػػةمقارنػػة)،دارمجػػدالكملمنشػػركالتكزيػػع،عمػػاف-
األردف،ط،0ص.04

)3ط ػػو،جبػػػارصػ ػػابر ،)3119النظري ػػةالعام ػػةلحقػ ػػكؽاإلنسػػػافب ػػيفالش ػ ػريعةاإلس ػػالميةكالقػػػانكفالكضػ ػػعي،
منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت-لبناف،ط،0ص.51
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كالعقؿكجعموجدي انربأفيتمتعبكافةالحقكؽمعمنحػوالحريػةكالك ارمػةكالمسػاكاة،كىػذااليتفػؽمػع
ماأخذتبوالنظريةالماديةالتيأخذبياداركيفكمفبعدهمفالمادييف.
الفرع الثالث
المفيوم القانوني لحق اإلنسان في الحياة
يمثػؿحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةرمػ انزلمتطػػكر،كعالمػػةمػػفعالمػػاتالتقػػدـ،حيػػثإنػػوكبإمعػػاف
النظػػر،نجػػدأفنضػػاؿاإلنسػػانيةمػػفأجػػؿإق ػرارىػػذاالحػػؽكقاعػػدةممزمػػةيعػػكدإلػػىحقبػػاتزمنيػػة
بعيػػدةجػػدان،كاليمكػػفأفتنسػػبالجيػػكدالمبذكلػػةفػػيسػػبيؿحمايتػػوكحػػؽمػػفحقػػكؽاإلنسػػافإلػػى
تػاري معػيفأكإلػىثقافػةمعينػػة،بػؿإفالتحػكؿالػىحمايتػوقانكنػانكبقكاعػدممزمػةلػـيكػفإالثمػرة
لجيكداتحدتكاستمرتلحقباتمتتاليةكبالتعاكفمابيفأشخاصمفمختمؼالشعكبكالثقافات.
كاذاعػ ػدنالمقكاع ػػدالقانكني ػػةذاتالعالف ػػةبق ػػانكفحق ػػكؽاإلنس ػػافكاالتفاقي ػػاتالخاص ػػةبي ػػذه
الحقػػكؽ،نجػػدأنػػويمكػػفالقػػكؿبػػأفكممػػةالحػػؽقانكن ػان،يقصػػدبيػػا"السػػمطةأكالقػػدرةالتػػييمنحيػػا
الق ػػانكفلش ػػخصم ػػفاألش ػػخاصتحقيقػ ػانلمص ػػمحةمش ػػركعةيعت ػػرؼبي ػػاالق ػػانكف"،كم ػػاأفحق ػػكؽ
االنسػػافقػػدعرفػػتبشػػكؿعػػاـعمػػىأنيػػا"مجمكعػػةمػػفالحريػػاتاألساسػػيةالمتأصػػمةعنػػدالبشػرية،
كيمنعالتصرؼفيياأكانتياكيا،معضركرةتطبيقياعمىالجميعفيظؿالعػدؿكالمسػاكاة،أمأف
ي
كؿإنسافيكلدح انرمتساكيانمعغيرهمفاألفرادمفحيثالكرامةكالحقكؽ"،إالانيػالػـتػنصعمػى
ي
تعريػػؼمعػػيفلحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةبػػالرغـمػػفاعتبػػارهمػػفالحقػػكؽالتػػيتجػػبحمايتيػػابػػنص
القػ ػػانكفككضػ ػػعمػ ػػايكفػ ػػيمػ ػػفالنصػ ػػكصكالقكاعػ ػػدلضػ ػػمافعػ ػػدـتعرضػ ػػياألمنػ ػػكعمػ ػػفأن ػ ػكاع
االنتياكات،حيثإفالمشرعقديككفاىتـبكضعاألسسكاألطرالرئيسػيةليػذاالحػؽتاركػانكضػع
تعريؼمحددلولمفقوحالوحاؿالكثيرمفتعريفاتالمصطمحاتالقانكنيةاألخرل.
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لكػػففػػيإطػػارالح ػػديثعػػفتعريػػؼح ػػؽاالنسػػاففػػيالحيػػاة،الب ػػدأالننسػػىنػػصالم ػػادة
السادسةمفالعيدالدكليلمحقكؽالمدنيةكالسياسية،باعتبارأفىذهالمادةبالرغـمفعدـكضعيا
تعريفانشامالنكمحددانليذاالحؽإالأنياقدحاكلػتكضػعكصػؼدقيػؽلػوعنػدمااعتبػرتأنػو"حػؽ
مالزـلكؿإنساف"،عمىخالؼغيرىامفاالتفاقياتالدكليةاألخػرلالتػيلػـتتطػرؽليػذهالمسػألة
كلـتيتـبكضعأمكصؼأكتعريؼليذاالحؽبالرغـمفأىميتواالستثنائية .)1

المطمب الثاني
النشأة القانونية لحق اإلنسان في الحياة ودور الشريعة اإلسالمية في حمايتو
تعتبرانتياكاتحؽاإلنساففػيالحيػاةمػفاالنتياكػاتالتػيكانػتقػدبػدأتمنػذزمػفبعيػد،
كلذلؾفإفتأسيسالحمايةالقانكنيةلوقدكصػؿكػذلؾإلػىج و
ػذكرتاريخيػةبعيػدةجػدانقػدتصػؿإلػى
آالؼالسنيفقبػؿالمػيالد،كسػأحاكؿفػيىػذاالبحػثالتطػرؽلمنشػأةالقانكنيػةليػذاالحػؽ،باإلضػافة
إلىالدكرالذمأدتوالشريعةاإلسالميةلحمايةىذاالحؽكالحفاظعميو كصيانتو.
الفرع األول
النشأة القانونية لحق اإلنسان في الحياة
إفنضػػاالتاإلنسػػافضػػدالظمػػـكاالسػػتبداد كتجبػػراألسػػيادعمػػىغيػػرىـكتعػػرضالضػػعيؼ
لمقيػػركانتيػػاؾحقكقػػوقػػدامتػػدتإلػػىآالؼالسػػنيف،إالأنيػػالمسػػؼلػػـتسػػتطعأفتكتسػػبأىميػػة
قانكنيػػةدكليػػةإالمنػػذالقػػرفالثالػػثعشػػر،أممنػػذإصػػداركثيقػػةالعيػػداألعظػػـ،كىػػيالكثيقػػةالتػػي
فرضػػتمػػفقبػػؿأم ػراءاإلقطػػاعفػػيإنكمت ػراعمػػىممكيػػـعػػاـ،0305كعػػدتبحػػؽبدايػػةاالعت ػراؼ

)1العيػػدالػػدكليالخػػاصبػػالحقكؽالمدنيػػةكالسياسػػية،اعتمػػدكعػػرضلمتكقيػػعكالتصػػديؽكاالنضػػماـبمكجػػبق ػرار
الجمعيةالعامةلممـالمتحدة3311ألؼ د)30-المؤرخفي06كانكف/ديسمبر،0966تاري بدءالنفػاذ31:

آذار/مارس/0976كفقانألحكاـالمادة.49
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بحقكؽاإلنساف كمنياحقوفيالحياة ،كقدظيراىتماـىذهالكثيقةبحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةعنػدما
نصتعمىأنػو":اليقػبضعمػىرجػؿحػركاليسػجفأكيحتجػزأكيعامػؿمعاممػةغيػرقانكنيػةأك
ينفػػىأكيسػػاءإليػػوبػػأمكجػػومػػفالكجػػكه،كالتكقػػععميػػوعقكبػػةإالنتيجػػةمحاكمػػةعادلػػةمػػفقبػػؿ
أقرانو،كطبقانلقكانيفالبالدككذلؾلػفيبػاعرجػ هؿأكينكػركجػكدهأكيحػرـحقػانأكيظمػـ" ،ككػؿىػذه
ماىيإالضماناتلحقوفيالحياةكحقوفيالعيشبحياةكريمػةمػععػدـتعرضػوألمانتيػاؾقػد
يعرضحياتو كسالمةجسدهلمخطر.
كبعػػدذلػػؾبأربعػػةقػػركفجػػاءتعريضػػةالحق ػ كؽ )Retition Rightsسػػنة0638لتؤكػػد
عمىذاتالحقكؽالتيجاءتفيالعيداألعظـ،كماكتبعيابعدنصؼقرفتقريبان"قانكفأكنظػاـ
اإلحضارأماـالمحاكـ )Habeas corpusعاـ0979كالذمحرـاالعتقاؿدكفسببأكمسػكغ
قػػانكنيكأكجػػببيػػافسػػبباالعتقػػاؿ،كمػػا كقػػدكػػافىػػذاالقػػانكفىػػكالسػػببحتػػىنػػتمكفمػػفنػػزع
السػمطةالقضػائيةمػفيػدالسػمطةاإلداريػةأكالبػػكليس،ممػايحقػؽضػمانةمػفأىػـضػماناتحقػػكؽ
اإلنسافكىيمبػدأالفصػؿمػابػيفالسػمطات ،كيمعػبدك انربػار انزفػيحمايػةحقػوفػيحياتػو كسػالمتو
الجسديةكعدـتعرضولمعديدمفاالنتياكاتالتيكانتتقععميوبسػببعػدـكجػكدأمضػكابطأك
رقابة.
كصدرعاـ0776إعالفاالستقالؿالذمحررهتكمسجفرسكففيأعقابحرباالسػتقالؿ
التيقامتعاـ ،0775كمفاألفكارالتحريريةكاليامةالتػيتضػمنياىػذااإلعػالفكانػتأفجميػع
البشػػرحػػيفيكلػػدكففػػإنيـيكلػػدكفأح ػ ار انر،يمػػنحيـخػػالقيـحقكق ػاناليمكػػفبػػأمحػػاؿمػػفاألح ػكاؿ
التنػػازؿعنيػػاكىػػيذاتفك ػرةالحقػػكؽالطبيعيػػةالتػػييػػأتيفػػيمقػػدمتياحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاة،
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باإلض ػػافةإلػ ػػىفك ػ ػرةتشػػػكيؿالشػ ػػعبلحككمػػػةيمكػػػفمػػػفخالليػ ػػاضػ ػػمافالحص ػػكؿعمػ ػػىحقكقػػػو
األساسية .)1
كقداعتبرتالمكاثيػؽكالمعاىػداتالدكليػة،حػؽاإلنسػاففػيالحيػاةمػفحقكقػوالطبيعيػةالتػي
يجبأفيحصؿعمييا كيتمتعبيابمجردككنوإنسانانػ كدكفالحاجةإلىأمصفةأخرل،كاننػانجػد
أفاالىتم ػػاـب ػػوكال ػػنصعمي ػػوق ػػدج ػػاءف ػػيأغم ػػبالمكاثي ػػؽكاإلعالن ػػاتالخاص ػػةبحق ػػكؽاإلنس ػػاف
الصادرةعفالجمعيػةالعامػةلممػـالمتحػدة،حيػثإننػانجػدأنيػالػـتخػؿمػفاإلشػارةبشػكؿكاضػح
كصريحليذاالحؽ.
فقدنصاإلعالفالعالميلحقكؽاإلنسػافلعػاـ0948فػيديباجتػوعمػىأفاليػدؼالرئيسػي
مػػفإصػػدارهىػػكاحتػراـحقػػكؽاإلنسػػافكاحتػراـالك ارمػػةالمتأصػػمةبػػو ،كقػػدجػػاءتالمػػادةالثالثػػةمنػػو
لتنصبشكؿمباشرعمىحؽاإلنساففيحياتوكسالمةشخصو،كماقدجاءالتأكيدعمىالحماية
القانكنيةليذاالحؽكذلؾفيالعيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيةكالسياسػيةالػذمنػصفػيالفقػرة
الثانيػةمػفالمػادةالسادسػةمنػوعمػىأفحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةىػكحػ إ
ػالزـلكػؿإنسػافكيجػب
ؽم ه
عمػػىالقػػانكفأفيحميػػوبحيػػثاليجػػكزأفيحػػرـأمشػػخصمػػفىػػذاالقػػانكفبشػػكؿتعسػػفي،ثػػـ
أضاؼالفقراتالثالثةكالرابعػةكالخامسػةكالسادسػةبعػضاألبعػادالقانكنيػةلحمايػةىػذاالحػؽسػكؼ
نتطرؽليابشكؿمفالتفصيؿفيالمبحثالالحؽ .)2

)1الراكم،جابرإبػراىيـ ،)0999حقػكؽاإلنسػافكحرياتػواألساسػيةفػيالقػانكفالػدكليكالشػريعةاإلسػالمية،دار
كائؿلمطباعةكالنشر،األردف–عماف،ط،0ص.209

)2مصػػطفىكمػػاؿسػػعدم ،)3101حقػػكؽاإلنسػػافكمعاييرىػػاالدكليػػة،داردجمػػةناشػػركفكمكزعػػكف،عمػػاف–
األردف،ط،0ص.41
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أمااالتفاقيةاألكركبيةلحمايةحقكؽاإلنسػاف،فقػدأكػدتعمػىىػذاالحػؽعنػدمانصػتعمػى
أف"يحمػػيالقػػانكفحػػؽكػػؿإنسػػاففػػيالحيػػاة"،كاالتفاقيػػةاألمريكيػػةكػػذلؾقػػدتطرقػػتليػػذاالحػػؽ
كلحمايتو كنصتعمىأف"لكؿإنسافالحؽفيأفتككفحياتومحترمة" .)1
كتنػػاكؿالميثػػاؽاإلفريقػػيلحقػػكؽاإلنسػػافكالشػػعكبالحػػؽفػػيالحيػػاةتنػػاكالنضػػمنيانفػػيالمػػادة
الرابعػػةمنػػوكالتػػينصػػتعمػػىعػػدـج ػكازانتيػػاؾحرمػػةاإلنسػػافكحقػػوفػػياحت ػراـحياتػػو كسػػالمة

شخصوالبدنيةكالمعنكية،باإلضافةإلىعػدـجػكازحرمانػومػفىػذاالحػؽتعسػفان،كالميثػاؽالعربػي
الذمتناكؿىذاالحؽفيالمادةالخامسةمنوعمىالنحكاآلتي:
".0الحؽفيالحياةحؽمالزـلكؿشخص.
.3يحميالقانكفىذاالحؽ،كاليجكزحرمافأحدمفحياتوتعسفا".
كمماسبؽتتضحلناالمكانةالمميزةالتيحظيبياحؽاإلنساففيالحيػاة،كمػاأحاطتػوبػو
االتفاقياتالدكليةكاإلقميميةمفاىتماـ،فقدنصتأغمبياعميوبدرجةكبيرةمفالصراحةكالكضػكح
سكاءمفحيثاالعتراؼبوكح و
طبيعيلجميعاألشخاصدكفأمتمييػزفػيذلػؾ،أكمػفحيػث
ؽ
و
ضركرةحمايتوكعدـجكازالتعرضلوأكحرمافأمشخصمنوبشكؿتعسفي .)2
كفيمايخصالتشريعاتالداخميةلمدكؿ،فإننانجدأفدساتيرالعديدمفالدكؿقدأكػدتعمػى
ىػػذاالحػػؽ،كاىتمػػتبػػوكأفػػردتلػػونصكصػانخاصػػةبػػو،إالأننػػيسػػكؼأتنػػاكؿىػػذهالنصػػكصبمػػا
تتطمبومفاالىتماـفيكقتالحؽمفالرسالة.

)1عساؼ،نظاـ ،)0999مػدخؿإلػىحقػكؽاإلنسػاف،فػيالكثػائؽالدكليػةكاإلقميميػةكاألردنيػة،المكتبػةالكطنيػة،
األردف-عماف،ط،0ص.30

 )2الميثػػاؽاألفريقػػيلحقػػكؽاإلنسػػافكالشػػعكب،تمػػتإجازتػػومػػفقبػػؿمجمػػسالرؤسػػاءاألفارقػػةبدكرتػػوالعاديػػةرقػػـ
08فينيركبي كينيا)يكنيك.0980
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الفرع الثاني
دور الشريعة اإلسالمية في حماية حق اإلنسان في الحياة
حؽاإلنساففيالحياةىػكلػيستعبيػ انرمجػردانمػفاألدلػةالتػيتكسػبواألىميػةكالخطػكرة،بػؿ
ػداءمػػفخمػػؽاهللسػػبحانو كتعػػالى
ىػػكتعبيػػركمػػيذكداللػػةكأىميػػة،كقػػداكتسػػبىػػذهاألىميػػةابتػ ن
لإلنسافالذماعتبرهخميفتػوفػياألرض،حيػثإففاعميػةاإلنسػاف كنشػاطوكحركتػو كبنػاءهكاعمػاره
لمرضاليككفإالبكجكدهعنص انرفاعالنحيانفيىذهالحياةيباشرىابكؿماأكتيمفعمػـكجيػد،
أمػػاإذامػػاانتيػػتحياتػػوفينتيػػيمعيػػاكػػؿشػػيء،كمػػفىنػػاقػػدبػػدءاىتمػػاـالشػريعةاإلسػػالميةبحػػؽ
اإلنساففيالحياةكاعتبارهمفأىـحقكقوكأكالىابالرعاية.
فمػ ػػفالجػ ػػديربالػ ػػذكرأفاإلسػ ػػالـقػ ػػدجػ ػػاءليشػ ػػيدكاقع ػ ػاناجتماعي ػ ػانيسػ ػػكدفيػ ػػوالظمػ ػػـكالػ ػػرؽ
كاالستبداد،كاقعانتستباحفيوالحقكؽلمفرادكالجماعاتكاليميزفيومابيفرجؿأكامرأة،كبي انرأك
صػػغي انر،فػػاليمقػػىبػػواألطفػػاؿمػػايحتاجكنػػومػػفاىتمػػاـكالتصػػافك ارمػػةالنسػػاء،بػػؿتمػػتيففيػػو
الك ارمػػات كتعػػذبفيػػواألجسػػادكيقتػػؿفيػػواألف ػراددكفأمكجػػوحػػؽ،فتعامػػؿمػػعىػػذاالكاقػػعمانح ػان
لمحقكؽ كمنظمانلياكحاثانعمييا،فصاغيابشكؿشمكليضمفلكؿفردحقكقومنػذأفيكػكفجنينػان
فػػيبطػػفأمػػوكحتػػىمماتػػو،كمػػا كتطػػرؽلحقػػكؽالجماعػػاتكاألقميػػاتعمػػىالنحػػكالػػذميمكػػفمعػػو
حفظيا كصيانتيا.
كيمكفاعتبارالشريعةاإلسالميةالتيظيرتقبؿأربعةعشرقرنانمصد انرمفأىـالمصادر
التيشرعتحقكؽاإلنساففيشمكؿكعمؽكأحاطتيابمختمؼالضماناتالتػيتمػزـلحمايتيػا،بػؿ
كيمكننػػاالقػػكؿبأنػػومػػامػػفمػػادةمػػفم ػكاداإلعػػالفالعػػالميلحقػػكؽاإلنسػػافكالػػذميعػػدمػػفأىػػـ
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االتفاقياتالدكليةالتيلعبتدك انربار انز كممحكظانفيمجاؿتقريرحقكؽاإلنسافكحمايتيا،إالكليػا
نصمناظرليافيالقرآفالكريـكالسنةالنبكيةالشريفة .)1
ه
كقداعتبرحؽاإلنساففيالحياةمفالحقكؽالمقدسةفياإلسالـ،ككانتلوآثارهالكاضحة
فػػيمبػػادئالش ػريعةاإلسػػالميةكمقاصػػدىا،فقػػدجعػػؿسػػبحانو كتعػػالىالحيػػاةحق ػانلكػػؿفػػرد كميمػػا
كان ػػتمش ػػاكؿالحي ػػاة كمص ػػاعبياأمام ػػوفإن ػػواليج ػػكزل ػػوأفينييي ػػابإرادت ػػوالذاتي ػػةع ػػفطري ػػؽ
االنتحار،كمااليجكزألمشخصآخرأفيحرمومنيا.
كبػػالعكدةلمبػػادئالش ػريعةاإلسػػالميةس ػكاءمػػفخػػالؿنصػػكصالق ػرآفالك ػريـأكسػػنةالنبػػي
عميوأفضؿالصالةكالسالـ،نجدالعديدمفاألدلةعمىحمايةحؽاإلنساففيالحياة،حتىبمغت
ح إداالىتماـبحياةالحيكافكالرحمةبودكفأفتقصرىػذاالحػؽعمػىاإلنسػافكحػده،ففػيالحػديث
النبكمالشػريؼقػاؿرسػكؿاهلل :دخمـت امـرأة النـار فـي ىـرة فمـم تطعميـا ولـم تـدعيا تأكـل مـن
خشــاش األرض حتــى ماتــت)،كمػػعذلػػؾبقػػيحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاة،ىػػكالحػػؽالػػذملقػػيالجػػزء
الكبيركالمكسػعكالشػامؿمػفالحػرصالػذمالنكػادنجػدهفػيأمتشػريعكضػعيآخػر،إذإفعمػؿ
اإلنسافميماحاكلناأكسعينايبقىقاص انراليرقػىألحكػاـالخػالؽالػذمكسػععممػوكػؿشػيء،كال
يمكفأفتفكتوفائتةأكيغفؿعفأمحكـ .)2

)1عمي،عبدالسالـجعفر ،)0999القػانكفالػدكليلحقػكؽاإلنساف د ارسػاتفػيالقػانكفالػدكليلحقػكؽاإلنسػاف
كالشريعةاإلسالمية،دارالكتابالمصرم–دارالكتابالمبناني،القاىرة–بيركت،ط،0ص.98

)2بيػػدار،آدـعبػػدالجبػػارعبػػداهلل ،)3119حمايػػةحقػػكؽاإلنسػػافأثنػػاءالن ازعػػاتالمسػػمحةالدكليػػةبػػيفالشػريعة
اإلسالميةكالقانكف،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت-لبناف،ط،0ص.143
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كفيقكلػوسػبحانو كتعػالىفػيكتابػوالكػريـ:ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ )1دليؿكاضحعمىحظرالشريعةاإلسالميةقتؿأمنفسإنسانيةدكفأم
مبرركدكفكجوحؽ.
كقدجعؿسبحانو كتعالىكؿمفتسكؿلػونفسػوفيقتػؿأخيػودكفكجػوحػؽكمػفقتػؿالنػاس
جميعان،كجعؿلوعقابػانفػيالػدنياكاآلخػرة،فقػدقػاؿسػبحانوكتعػالىفػيق آرنػوالكػريـ:ﭽﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭼ ،)2
كقػ ػػاؿف ػ ػػيمكضػ ػػعآخ ػ ػػر:ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ ،)3كقاؿأيضان:ﭽ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ .)4
كيبدككاضحانمفىذهاآلياتالسابقةأنياقدفرضتالقصاصفػيجػرائـالقتػؿ،لكػييرتػدع
الناسعفقتؿبعضيـبعضانفيتقيكؿإنسافربوجؿكعالكيخاؼمفعقابالدنياقبؿأفيفكػر
فيعقاباآلخرة.
كماكيمكفأفنرلمفأحكاـشريعتناالحنيفة،بأفاإلسالـلـيشػرعشػرعةاالنتقػاـ،فقػدحثػت
العديدمفاآلياتالقرآنيػةعمػىالعفػككالتسػامحكاعتبرتػوكفػارةعػفالػذنكب،كمػفذلػؾقكلػوتعػالى:

)1سكرةاألنعاـ،اآلية .)050
)2سكرةالمائدة،اآلية .)13

)3سكرةالبقرة،اآلية .)078
)4سكرةالنساء،اآلية .)91
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ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ ،)1كقكلػ ػػوتعػ ػػالى:ﭽﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂            ﭼ .)2
كعدالحؽفيالحياةأحدالضػركراتالخمػسالتػيتجػبالمحافظػةعمييػاحسػبمػاجػاءفػي
دينناالحنيؼ،إلىجانبالديفكالعقؿكالنسػؿكالمػاؿ،كمػاكجعمػواإلسػالـالمقصػداألكؿالػذمتػرد
،كالمحافظػةعمييػاىػك
عميوبقيةالمقاصػداألخػرل،باعتبػارأفالحيػاةىػيأثمػفمػايممكػواإلنسػاف 
الذميؤدمإلىحفظكيافالمجتمعكحيكيتو كتماسكو .)3
كبنػػاءعمػػىكػػؿمػػاتقػػدـيمكػػفأفنػػكجزاألحكػػاـالتػػيقػػدقررىػػااإلسػػالـفيمػػايتعمػػؽبحػػؽ
اإلنساففيالحياةعمىالنحكاآلتي:
.0اعتبػارحػؽالحيػاةىػكحػ إ
ؾيتمتػػعبػعجميػعاألشػخاصدكفأمتفرقػةأكتمييػز،فقػػد
ؽمشػتر ه
أعطيىذاالحؽلمكبيركالصغيركلمػذكركاألنثػى،حتػىأنػوأعطػيلمجنػيفكىػكفػيرحػـأمػو
عندتحريـاإلجياض.
.3تحريـقتؿالنفسبغيرحؽ.
.1اعتبارقتؿالنفسبغيرحؽجريمةبحؽاإلنسانيةكميا.
.4تحديػػدأش ػػدالعقكبػػاتعم ػػىكػػؿم ػػفيقػػكـباالعت ػػداءعمػػىالح ػػؽفػػيالحي ػػاةأالكىػػيعقكب ػػة
"القصاص".

)1سكرةالشكرل،اآلية .)41
)2سكرةالمائدة،اآلية .)45

)3المعمػػرم،مػػدىشمحم ػػدأحمػػدعب ػػداهلل،الحماي ػػةالقانكنيػػةلحق ػػكؽاإلنس ػػافف ػػيض ػػكءأحك ػػاـالقػػانكفال ػػدكلي
كالشريعةاإلسالمية رسالةماجستير)،سنة،3114جامعةعدف،الجميكريةاليمنية،ص.11
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.5تحريـاالنتحار،فقدحرمتالشريعةاإلسالميةاالنتحارأمقتؿاإلنسافلنفسوكماقدحرمػت
عميوقتؿأخيو،كقدحرمتعميوكذلؾاالعتداءعمىأمعضكمفأعضاءجسمو،ذلػؾأنيػا
ؾلػو،إنمػاىػيممكػانهللتعػالى
قداعتبرتمفأصػكؿىػذهالشػريعةأفحيػاةاإلنسػافليسػتممػ ه
كحدهىكالذمييبيالإلنسافكىكالذميقبضيابإرادتو كمتىيشاء.
.6أقػػرتالش ػريعةاإلسػػالميةحػػؽاإلنسػػاففػػيالػػدفاععػػفنفسػػوعنػػدتعرضػػوألماعتػػداءس ػكاء
أكافاعتداءعمىنفسوأكمالوأكعرضو.
ن
.7فيمػػايتعمػػؽبالن ازعػػاتالمسػػمحةكالحػػركب،فقػػدفرقػػتالش ػريعةاإلسػػالميةفييػػامػػابػػيفالمػػدنييف
كالعسكرييفكحظرتاالعتداءعمىأممدنيأكالتعرضلوبأمأذل ،)1فقػدجػاءتاآليػةالكريمػة
تقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ:ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ ،)2
،كحظػػراليجمػػات
باإلضػػافةإلػػىحظرىػػالإلبػػادةالجماعيػػةكحظػػراسػػتخداـاألسػػمحةالنككيػػة 
العشػ ػكائيةكحظ ػػراس ػػتخداـالكس ػػائؿالت ػػيت ػػؤدمإل ػػىإبق ػػاءت ػػأثيراتف ػػيالبيئ ػػةمم ػػاق ػػدي ػػؤدم
بالمحصمةإلىإلحاؽالضرربحياةاألفراد.
كيبدككاضحانمفكؿماسبؽأىميةالشريعةاإلسالميةفيتقريرحقكؽاإلنسػافبشػكؿعػاـ
كحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةبشػػكؿخػػاص،كمػػدلتػػأثيرالش ػريعةاإلسػػالميةبالقػػانكفالػػدكليلحقػػكؽ
اإلنسػػاف،إذنجػػدالعديػػدمػػفالنصػػكصالتػػيكردتفػػيىػػذاالقػػانكفمسػػتمدةباألسػػاسمػػفأحكػػاـ
الشريعةاإلسالمية.

 )1الييتػػي،نعمػػاف،عطػػااهلل،حقػػكؽاإلنسػػاففػػيالمكاثيػػؽالدكليػػةكالدسػػتكريةكالش ػريعةاإلسػػالمية،سػػنة،3103
اآلفاؽالمشرقةناشركف،اإلماراتالعربيةالمتحدة،اإلمارات،ط،0ص.37

)2سكرةالبقرة،اآلية .)091
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كبسببحرصالشريعةاإلسالميةعمىحؽاإلنساففيالحياةكالدكرالكبيرالذملعبتوىػذه
الش ػريعةفػػيسػػبيؿحمايػػةىػػذاالحػػؽ كصػػيانتو،كاعطائيػػاقيمػػةكبي ػرةليػػذاالحػػؽمسػػتمدةمػػفقيمػػة
الحياةكأىميتياعنداهللعزكجؿ،نجدأفإعالفحقػكؽاإلنسػاففػياإلسػالـقػدنػصعمػىحمايػة
ىػػذاالحػؽكػػذلؾعمػػىىػػذاالنحػػك"الحيػػاةىػػيىبػػةمػػفاهللكلكػػؿإنسػػافالحػػؽفييػػا،كتقػػعمسػػؤكلية
حمايػػةىػػذاالحػػؽعمػػىعػػاتؽاألشػػخاصكالمجتمعػػاتكالػػدكؿالتػػيتتحمػػؿمسػػؤكليةحمايتػػومػػف
االنتياؾأكالعدكافكاليجكزحرمافأمشخصمفحياتوإالبسببشرعي كقانكني" .)1
كمفىنايمكػفالقػكؿبػأفالدكلػةكالمجتمػعمعػان،مسػؤكليفحمايػةالحػؽفػيالحيػاةلكػؿفػرد،
كيتكجبعمييـااللتزاـبأحكاـالشرائعالسماكيةكباألخصالشريعةاإلسالميةكالمكاثيػؽكاإلعالنػات
الدكليػػةالتػػيعالجػػتىػػذاالحػػؽكاىتمػػتبػػوكأحاطتػػوبكػػؿمػػايمػػزـمػػفالضػػماناتحتػػىيتمتػػعبػػو
جميعالناس كدكفأمتمييز.








 )1إعالفالقاىرةحكؿحقكؽاإلنساففياإلسالـ،تـإجازتػومػفقبػؿمجمػسكزراءخارجيػةمنظمػةمػؤتمرالعػالـ
اإلسالمي،القاىرة5،أغسطس.0991
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المبحث الثاني

ضمانات حق اإلنسان في الحياة في القانون الدولي
يعتبرحؽاإلنساففيالحياة كتمتعوبالكرامةأساسانلكافةحقكقػواألخػرل،فػإذاأرادالمجتمػع
اإلنسػػانيأفيعػػيشفػػيسػػالـكأمػػافكيحقػػؽالغايػػةمػػفكجػػكداإلنسػػانيةعػػفطريػػؽتحقيػػؽالخالفػػة
بمعناىػػاالصػػحيحكالػػدقيؽ،فإنػػوالبػػدلمػػدكؿالمختمفػػةمػػفالعمػػؿكالسػػعيألجػػؿضػػمافىػػذاالحػػؽ
كتمييدانلضمافغيرهمفالحقكؽاألخرل،فاالعتراؼمفقبؿالمجتمعالػدكليبدايػةنثػـالػدكؿالتػي
ػانيةكحقػػكؽاإلنسػػافاألخػػرلالمنبثقػػة
يتكػػكف كيتػػألؼمنيػػابحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاة كبكرامتػػواإلنسػ 
عنيايشكؿركيزةأساسيةلمبادئالحريةكالعدؿكالسالـكالمساكاةكالطمأنينة.
قدنتجعفجيكدالمجتمعالدكليفيالمسائؿذاتالعالقةبحقكؽاإلنسافبشػكؿعػاـكحػؽ
اإلنساففيالحياةبشكؿخاصعبرمراحؿتطكرهالمختمفةالخركجبالعديدمفالضماناتالقانكنية
،كال ػزاـالػػدكؿكالجماعػػاتكاألف ػراد
التػػيتكفػػؿممارسػػةىػػذهالحقػػكؽ كتطبيقيػػابشػػكؿعممػػيكعػػالمي 
فييػػامػػفخػػالؿتضػػميفالمكاثيػػؽالدكليػػةلمعديػػدمػػفالقكاعػػدكالمبػػادئالقانكنيػػةالدكليػػةالحتػراـىػػذه
الحقػػكؽكتعزيزىػػاكحمايتيػػا،كمػػااىتمػػتالػػدكؿكػػذلؾمػػفخػػالؿتش ػريعاتياالكطنيػػةبيػػذهالحقػػكؽ،
كبكضعمايمزـمفالضماناتالالزمةلحمايتياكصيانتيا كضمافعدـتعرضياألمنكعمفأنكاع
االنتياكات.
كمػػاأفمجػػردال ػػنصعمػػىح ػػؽاإلنسػػافف ػػيالحيػػاةف ػػيالمكاثيػػؽكاالتفاقي ػػاتالدكليػػة كف ػػي
ػاؼ،بػػؿإنػػويقػػععمػػى
التشػريعاتالكطنيػػةاليكفػػيلمقػػكؿبػػأفىػػذاالحػػؽيحظػػىباىتمػػاـكامػػؿ ككػ و
عػػاتؽالمجتمػػعالػػدكليكضػػعضػػماناتعمميػػةكآليػػاتتكفػػؿتمتػػعاإلنسػػافبيػػذاالحػػؽفعمي ػانكعمػػى
أرضالكاقع ،كمفىنافإنوكافمفالضركرمالمجكءإلىآلياتدكليةكاقميميػةككطنيػةتقػكـبرصػد

30

،كىػػذاباتبػػاعأسػػاليبمختمفػػةمثػػؿنظػػاـالتقػػارير كنظػػاـ
كمتابعػػةمػػدلااللت ػزاـبحمايػػةىػػذاالحػػؽ 
الشكاكلكالتبميغات.

المطمب األول
الضمانات الدولية لحق اإلنسان في الحياة
يعتبراالىتماـالدكليبحؽاإلنساففيالحياةمفالمسائؿالحديثةنسػبيان،كذلػؾأفالكػكارث
كالػكيالتالتػػيشػيدىاالعػػالـسػكاءبسػػببالحػركبأكبسػػببتجبػرالحكػػاـكانتيػاؾحككمػػاتالػػدكؿ
كسػػمطاتيالحقػػكؽالشػػعكب،كخسػػارةالعديػػدمػػفاألركاحبػػالأمأسػػبابأكمبػػرراتقانكنيػػةجعمػػت
قضػػيةحقػػكؽاإلنسػػاففػػيغايػػةاألىميػػةلػػدلأعضػػاءالجماعػػةالدكليػػة،كفػػيإطػػارذلػػؾكػػافحػػؽ
اإلنساففيالحياةمفالحقكؽالتيحظيتبأىميةقصكلكاستثنائية.
الفرع األول
الضمانات التشريعية الدولية لحق اإلنسان في الحياة
يعتبػرحػػؽاإلنسػاففػػيالحيػاةىػػكحقػانطبيعيػانكمػػابينػاسػػابقانكالتمتػعبػػوىػكالقاعػػدةالعامػػة
التػػياليجػػكزالخػػركجعنيػػاإالفػػيحػػاالتاسػػتثنائيةكضػػيقةجػػدانتػػـتحديػػدىابمكجػػبالقػػانكف،
كعقكبػػةاإلعػػداـفػػياألقطػػارالتػػيلػػـتمػػغفييػػاىػػذهالعقكبػػةكالتػػيقػػدتػػـتقييػػدىابالعديػػدمػػفالقيػػكد
يمكفإيجازىابمايمي:
.0إفتنفيذىػذهالعقكبػةيجػبأفيكػكفعمػىأكثػرالجػرائـخطػكرةفقػططبقػانلمقػانكفالمعمػكؿبػو،
كمااليجكزتنفيذىذهالعقكبةإالبعدصدكرحكـنيائيعفمحكمةمختصة .)1

)1نصػػرالػػديف،نبيػػؿعبػػدالػػرحمف ،)3116ضػػماناتحقػػكؽاإلنسػػافكحمايتيػػاكفق ػانلمقػػانكفالػػدكليكالتشػػريع
الدكلي،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت-لبناف،ط،0ص.11
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.كؿشخصمحككـعميوبالمكتيحؽلوطمبالعفكأكتخفيضالحكـ ،كيجكزمػنحىػذاالعفػك
3
ه
أكتخفيضالحكـفيكافةاألحكاؿ.
ػخاصتقػؿأعمػارىـعػف
.1اليجكزألمدكلػةفػرضحكػـالمػكتبالنسػبةلمجػرائـالتػييرتكبيػاأش ه
ثمانيةعشرعامانكمااليجكزتنفيذىذاالحكـعمىأمامرأةحامؿ.
.4اليجكزألمدكلةعندإيقاعالحكػـبػالمكتمخالفػةأحكػاـاالتفػاؽالخػاصبالكقايػةمػفجريمػة
إبادةالجنسالبشرمكالعقابعمييا،كاالسكؼتتعرضالدكلةلممسؤكليةالمترتبةعمىذلؾ،كقد
عدتالمادةالثانيةمفىذهاالتفاقيةأنومفضمفجرائـاإلبادةالجماعية"قتؿأعضاءفػيأم
جماعػػة،أكإلحػػاؽأذلجسػػدمأكركحػػيخطيػػربأعضػػاءمػػفالجماعػػةأكإخضػػاعالجماعػػة
لظركؼمعيشيةيرادبياتدميرىاالمادمكميػانأكجزئيػان،أكفػرضتػدابيرتيػدؼإلػىالحػكؿدكف
إنجاباألطفاؿداخؿالجماعة،أكنقؿاألطفاؿمفالجماعةعنكةإلىأمجماعةأخرل" .)1
كماكقدكفمتحؽاإلنساففيالحياةكذلؾاالتفاقيػةالدكليػةلقمػعجريمػةالفصػؿالعنصػرم،
التػػيعػػدتمػػفبػػيفجػرائـالفصػػؿالعنصػػرمحرمػػافأمعضػػكينتمػػيلفئػػةأكفئػػاتعنصػريةمػػف
حقػػوفػػيالحيػػاة،كبالتػػاليفػػإفأمفعػػؿمػػفأفعػػاؿاإلبػػادةالجماعيػػةأكالفصػػؿالعنصػػرميػػتـفييػػا
االعتداءعمىحؽاإلنساففيالحيا،تستكجبمساءلةمرتكبياأماـالقضاءالػدكلي ،كذلػؾأفىػذه
الجرائـبحدذاتياتمساإلنسانيةجميعياكليسشخصانمعينان.
كمػا كتجػدراإلشػارةإلػىأنػوباإلضػافةإلػىكػؿمػاسػبؽذكػرهفػإفأىػـضػمانةمػفضػػمانات
حؽاإلنساففيالحياةتتمثؿبعدـجكازتقييدىذاالحؽأكاالعتداءعميوحتىكلككانتاألمةأك

)1خضراكم،عقبة ،)3105عقكبةاإلعداـفيالفقوكالقانكفالدكلي،مكتبةالكفاءالقانكنية،اإلسػكندرية-مصػر،
ط،0ص.031

32

الدكلػػةفػػيحالػػةط ػكارئمعمػػفقياميػػارسػػميان  ،)1كقػػدكردذلػػؾفػػيالعيػػدالػػدكليالخػػاصبػػالحقكؽ
المدنيةكالسياسيةفيالمادةالرابعةمنو،حيثجاءنصياعمىىذاالنحك:
".0فػػيحػػاالتالطػكارئاالسػػتثنائيةالتػػيتتيػػددحيػػاةاألمػػة،كالمعمػػفقياميػػارسػػميا،يجػػكزلمػػدكؿ
األط ػراؼفػػيىػػذاالعيػػدأفتتخػػذ،فػػيأضػػيؽالحػػدكدالتػػييتطمبيػػاالكضػػع،تػػدابيرالتتقيػػد
بااللت ازمػػاتالمترتبػػةعمييػػابمقتضػػىىػػذاالعيػػد،ش ػريطةعػػدـمنافػػاةىػػذهالتػػدابيرلاللت ازمػػات
األخرلالمترتبةعمييػابمقتضػىالقػانكفالػدكليكعػدـانطكائيػاعمػىتمييػزيكػ كفمبػررهالكحيػد
ىكالعرؽأكالمكفأكالجنسأكالمغةأكالديفأكاألصؿاالجتماعي.
.3اليجيػػزىػػذاالػػنصأممخالفػػةألحكػػاـالم ػكاد6ك7ك 8الفق ػرتيف0ك)3ك00ك05ك06
ك.)2 "08
كق ػػدكردال ػػنصعم ػػىع ػػدـجػ ػكازتقيي ػػدح ػػؽاإلنس ػػافف ػػيحال ػػةالطػ ػكارئأيضػ ػانف ػػيأغم ػػب
االتفاقيػػاتاإلقميميػػةمثػػؿاالتفاقيػػةاألكركبيػػةلحقػػكؽاإلنسػػافكحرياتػػواألساسػػيةكالتػػيبػػالرغـمػػف
إجازتيػػالمػػدكؿاألط ػراؼفييػػااتخػػاذتػػدابيردكفالتقيػػدبااللت ازمػػاتال ػكاردةفييػػافػػيأضػػيؽالحػػدكد
بسببحاالتالحركبأكاألخطارالعامة،إالأنياقػداسػتثنتمػفذلػؾحػؽالحيػاةكعػدـالتعػرض
،كالمعاىدةاألمريكيةالخاصػة
لمتعذيبأكفرضالعقكباتالالإنسانيةأكالقاسيةأكالحاطةبالكرامة 
بحقكؽاإلنسافالتياستثنتكػذلؾمػفالحقػكؽالتػييمكػفمخالفتيػاأكتجاكزىػافػيحالػةالطػكارئ
حػػؽالحيػػاةكاالعت ػراؼبالشخصػػيةالقانكنيػػةباإلضػػافةإلػػىحػػؽسػػالمةاألشػػخاص كمنػػعالعبكديػػة
كبعضالحقكؽاألخرل.

)1الحػػاج،سػػاليس ػػالـ ،)3104المفػػاىيـالقانكنيػػةلحق ػػكؽاإلنس ػػافعب ػػرالزم ػػافكالمك ػػاف،دارالكتػػابالجدي ػػدة
المتحدة،بنغازم-ليبيبا،ط،1ص.457

)2مرجعسابؽ،العيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيةكالسياسية.
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كيمكػػفأفنجػػدىػػذاأيضػانفػػيالميثػػاؽالعربػػيلحقػػكؽاإلنسػػافالػػذمنػػصعمػػىأف.0":فػػي
حاالتالطػكارئاالسػتثنائيةالتػيتيػددحيػاةاألمػةكالمعمػفقياميػارسػميانيجػكزلمػدكؿاألطػراؼفػي
ى ػػذاالميث ػػاؽأفتتخ ػػذف ػػيأض ػػيؽالح ػػدكدالت ػػييتطمبي ػػاالكض ػػعت ػػدابيرالتتقي ػػدفيي ػػابااللت ازم ػػات
المترتبةعمييابمقتضىىذاالميثاؽ،بشػرطأالتتنػافىىػذهالتػدابيرمػعااللت ازمػاتاألخػرلالمترتبػة
عمييػػابمقتضػػىالقػػانكفالػػدكليكأالتنطػػكمعمػػىتمييػػزيكػػكفسػػببوالكحيػػدىػػكالعػػرؽأكالمػػكفأك
الجنسأكالمغةأكالديفأكاألصؿاالجتماعي.
-3اليجكزفيحاالتالطكارئاالستثنائيةمخالفةأحكػاـالمػكاداآلتيػة،المػادة5كالمػادة8
كالمػػادة9كالمػػادة01كالمػػادة01كالمػػادة04فق ػرة""6كالمػػادة05كالمػػادة08كالمػػادة09كالمػػادة
31كالم ػػادة33كالم ػػادة37كالم ػػادة38كالم ػػادة39كالم ػػادة،11كم ػػااليج ػػكزتعمي ػػؽالض ػػمانات
القضائيةالالزمةلحمايةتمؾالحقكؽ".
كبػػالرجكعلمميثػػاؽ،نجػػدأفالمػػادةالخامسػػةمنػػوقػػدنصػػتعمػػىحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةمػػف
خالؿنصياعمىأف.0":الحؽفيالحياةحؽمالزـلكؿشخص.
.3يحميالقانكفىذاالحؽ،كاليجكزحرمافأحدمفحياتوتعسفان" .)1
كمػػاكتعػػدمػػفالضػػماناتالدكليػػةلحمايػػةحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاة،مجمكعػػةمػػفنصػػكص
المعاىداتكاالتفاقياتالدكليةلـتنصبشكؿمباشرعمىحػؽاإلنسػاففػيالحيػاة،إالأنيػاأشػارت
لمجمكعةمفالضماناتذاتالعالقةبالكاقعالعممػيكالحيػاةالفعميػةكالتػيتػؤدمبالمحصػمةكبشػكؿ
غيرمباشرلحمايةحقوفيحياتوكعدـتعريضوألمخطرقديفقدهىذهالحياةدكفمبررأككجو
حػػؽ،كالنصػػكصالتػػيألزمػػتحككمػػاتالػػدكؿبػػأفتكفػػؿكضػػعاألشػػخاصالمحػػركميفمػػفالحريػػة
 )1الميث ػػاؽالعرب ػػيلحق ػػكؽاإلنس ػػاف،اعتم ػػدم ػػفقب ػػؿالقم ػػةالعربي ػػةالسادس ػػةعشػ ػرةالت ػػياستض ػػافتيات ػػكنس31
مايك/آيار.3114
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فيأماكفمعترفانبورسميانلغاياتاالحتجاز،كالسماحليـبالتكاصؿمعأسرىـكأقاربيـ كمحامييـ،
إلطالعي ػػـعم ػػىكافػ ػةالمعمكم ػػاتالمتعمق ػػةبي ػػـ كبأم ػػاكفاحتج ػػازىـ كت ػػنقالتيـم ػػفمك ػػافآلخ ػػر،
باإلضػػافةإلػػىحمػػايتيـمػػفالتعػػرضألمنػػكعمػػفأن ػكاعالتعػػذيبأكأمعقكبػػةتعػػدمػػفالعقكبػػات
القاسيةأكالالإنسانية،باإلضافةإلىضركرةإجراءتحقيؽشامؿكحقيقيعندكقكعأماشتباهبحالة
م ػػفح ػػاالتالتع ػػذيبأكاإلع ػػداـخ ػػارجنط ػػاؽالق ػػانكفأكدكفإجػ ػراءمحاكم ػػةعادل ػػةلمم ػػتيـ،م ػػع
إعطاءىيئػةالتحقيػؽسػمطةكاممػةلمحصػكؿعمػىأممعمكمػاتتمزميػاإلجػراءالتحقيػؽعمػىالكجػو
المطمكب ،كمفىناقدتضمفالعيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيةكالسياسيةالضػماناتالخاصػة
بمعامم ػػةاألش ػػخاصالمح ػػركميفم ػػفحػ ػريتيـالرتك ػػابيـأكاالش ػػتباهف ػػيارتك ػػابيـألعم ػػاؿمخالف ػػة
لمقػػانكف،إذتعيػػدتالػػدكؿاألط ػراؼفػػيالعيػػدبمعاممػػةاألشػػخاصالمحػػركميفمػػفح ػريتيـمعاممػػة
،كع ػػدـتعرض ػػيـألمانتي ػػاؾق ػػديع ػػرضحي ػػاتيـلمخط ػػر،
إنس ػػانيةتحف ػػظك ارم ػػاتيـكحقي ػػـبالحي ػػاة 
فمعاممةالسجيفيشترطأفيككفاليدؼاألساسيمنياىػكاإلصػالحكالتأىيػؿاالجتمػاعي ،كقػدتػـ
كػػذلؾحظػػرالتعػػذيبكغيػرهمػػفضػػركبالمعاممػػةالقاسػػيةأكالالإنسػػانيةأكالميينػػةفػػيالعديػػدمػػف
االتفاقياتاألخرلالتيسكؼنتطرؽليابشكؿمفصؿفيكقتالحؽ.
الفرع الثاني
الوسائل الدولية العممية لضمان حق اإلنسان في الحياة
كناقدأشرناسابقانإلىأفحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةكغيػرهمػفحقػكؽاإلنسػافاألخػرلاليعػد
مجػػردالػػنصعمييػػاكافي ػانلتػػكفيرالحمايػػةالقانكنيػػةالالزمػػةليػػا،كأنػػوكػػافالبػػدمػػفتػػكفيركسػػائؿ
كآليػػاتعمميػػةكفعميػػةلحمايػػةىػػذهالحقػػكؽعػػفطريػػؽإنشػػاءأجيػزةتخػػتصبحمايتيػػاكفػػرضرقابػػة
،كىذاماقامػتبػومنظمػةاألمػـالمتحػدة
دكليةمفخالليا ،كبمايتفؽمعاعتباراتالسيادةالكطنية 
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عنػػدصػػياغتياليػػذهالحقػػكؽ،فقػػداتبعػػتأجيػزةاألمػػـالمتحػػدةأسػػاليبككسػػائؿمختمفػػةلحمايػػةىػػذه
الحقكؽ،نذكرمنيا)1 :
أوالً :البحــوث والدراســات:كتقػػكـىػػذهالبحػػكثكالد ارسػػاتبػػدكرالتعريػػؼبحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاة
كغي ػرهمػػفالحقػػكؽ ،كذلػػؾعػػفطريػػؽإظيػػارالثغ ػراتالقانكنيػػةفػػيالقػػانكفالػػداخميفػػيىػػذا
المجاؿ،كالتعرؼإلىاالنتياكاتالتيتعرضتلياىذهالحقكؽمفالدكؿاألطراؼ.
ثانياً :تمقي التقـارير:إذتكجػبكافػةاالتفاقيػاتالخاصػةبحقػكؽاإلنسػافعمػىالػدكؿاألطػراؼبيػا
،كعػفالتقػدـالػذم
إعدادتقاريردكريةعفالتدابيرالتياتخذتيافيسبيؿحمايةىػذهالحقػكؽ 
تحرزهفيىذاالمجاؿ،كيتـتكجيوىذهالتقاريرلمميفالعػاـلممػـالمتحػدة كتفحػصمػفقبػؿ
أجيزةالرقابةالمتخصصة.
ثالثاً :التحقيق والتوفيق:كالذميتـعفطريؽلجنػةدكليػةمحايػدةتقػكـبجمػعالحقػائؽكالمعمكمػات
فيشككلمعينةتتعمؽبانتياؾحؽالحياةأكغيرهمفحقكؽاإلنسافاألخرل،كتقػكـبكضػع
تقاريركعرضالمساعيالحميدةعمىأطراؼالنزاعبغيةالكصكؿلتسكيةكديةبينيا.
أمافيمايخصالرقابة،فإفالعيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيػةكالسياسػيةقػدكضػعثالثػة

و
كصكرلمرقابةيمكفإيجازهبمايمي:
أنكاعأ
أوالً :نظـــام التقـــارير:كىػػكذاتالنظػػاـالػػذأش ػرنالػػوسػػابقانكتمتػػزـمػػفخاللػػوالػػدكؿاألط ػراؼفػػي
االتفاقي ػػةالدكلي ػػةبتق ػػديـتق ػػاريرتتض ػػمفاإلجػ ػراءاتكالت ػػدابيرالت ػػيت ػػـاتخاذى ػػالحماي ػػةح ػػؽ
اإلنساففيالحياةمعغيرهمفالحقكؽالتيكفمتياىذهاالتفاقيةكسعتلحمايتيا.

)1الطراكنة،محمدسميـ ،)0994حقكؽاإلنسافكضماناتياد ارسػةمقارنػةفػيالقػانكفالػدكليكالتشػريعاألردنػي،
مركزجعفرلمطباعةكالنشر،األردف-عماف،ط،0ص.56
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كقػػدتضػػمفىػػذهالصػػكرةمػػفصػػكرالرقابػػةالعيػػدالػػدكليالخػػاصبػػالحقكؽالمدنيػػةكالسياسػػيةفػػي
المادة )41منوكالتيقدجاءنصياعمىالنحكاآلتي:
".0تتعيدالدكؿاألطراؼفيىذاالعيدبتقديـتقاريرعفالتدابيرالتياتخػذتياكالتػيتمثػؿإعمػاال
لمحقكؽالمعترؼبيافيو،كعفالتقدـالمحرزفيالتمتعبيذهالحقكؽ،كذلؾ :
أ)خالؿسنةمفبدءنفاذىذاالعيدإزاءالدكؿاألطراؼالمعنية.
ب)ثـكمماطمبتالمجنةإليياذلؾ.
.3تقدـجميعالتقاريرإلىاألميفالعاـلممـالمتحدة،الذميحيمياإلىالمجنةلمنظرفييػاكيشػاركجكبػا
فيالتقاريرالمقدمةإلىماقديقكـمفعكامؿكمصاعبتؤثرفيتنفيذأحكاـىذاالعيد.
.1لمم ػػيفالع ػػاـلمم ػػـالمتح ػػدة،بع ػػدالتش ػػاكرم ػػعالمجن ػػة،أفيحي ػػؿإل ػػىالكك ػػاالتالمتخصص ػػة
المعنيةنسخامفأيةأجزاءمفتمؾالتقاريرقدتدخؿفيميدافاختصاصيا.
.4تقػػكـالمجنػػةبد ارسػػةالتقػػاريرالمقدمػػةمػػفالػػدكؿاألطػراؼفػػيىػػذاالعيػػد.كعمييػػاأفتػكافيىػػذه
الػػدكؿبمػػاتضػػعوىػػيمػػفتقػػارير،كبأيػػةمالحظػػاتعامػػةتستنسػػبيا،كلمّجنػػةأيض ػانأفت ػكافي
المجمػػساالقتصػػادمكاالجتمػػاعيبتمػػؾالمالحظػػاتمشػػفكعةبنسػ مػػفالتقػػاريرالتػػيتمقتيػػامػػف
الدكؿاألطراؼفيىذاالعيد.
.5لمدكؿاألطراؼفيىذاالعيػدأفتقػدـإلػىالمجنػةتعميقػاتعمػىأيػةمالحظػاتتكػكفقػدأبػديت
كفقالمفقرة4مفىذهالمادة".
ثانياً :نظام الشكاوى بين الدول:كيعدىذاالنظاـمػفكسػائؿحمايػةحقػكؽاإلنسػافغيػرالقضػائية
المتخذةفيالقانكفالدكلي،إذبمكجبويككفلكؿدكلةطرؼفياالتفاقياتالتيتتضػمفىػذا
النػكعمػػفالحمايػػةافتعمػػفانيػػاتعتػػرؼباختصػاصالمجنػػةالمعنيػػةبحقػػكؽاإلنسػػاففػػيتسػػمـ
بالغ ػػاتتنط ػػكمعم ػػىادع ػػاءاتدكل ػػةم ػػفال ػػدكؿاألطػ ػراؼب ػػأفدكل ػػةطرفػ ػانأخ ػػرلالتف ػػي
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بااللت ازمػػاتالتػػيترتبيػػاعمييػػااالتفاقيػػة،كقػػدحػػكتىػػذاالنػػكعمػػفكسػػائؿالحمايػػةالعديػػدمػػف
االتفاقيػػاتكالعيػػداألكلػػيالخػػاصبػػالحقكؽالمدنيػػةكالسياسػػيةكاالتفاقيػػةالدكليػػةإل ازلػػةكافػػة
أشكاؿالتمييزالعنصرمكاالتفاقيةالدكليةبشأفمكافحةالتمييزفيمجاؿالتعميـالصادرعف
منظمةاليكنسكك .)1
ثالث ـاً :نظــام التظممــات أو الــدعاوى الفرديــة :كيعػػدىػػذاالنظػػاـإحػػدلالخطػكاتالمتقدمػػةفػػيسػػبيؿ
تعزيػزحقػكؽاإلنسػافكالحريػػاتاألساسػيةالخاصػةبػػو كمنيػاحقػوفػػيالحيػاة،فبمكجبػويجػػكز
ادأفيدعكاضددكلتيـأماـالمجافالدكليةالتيتػـتشػكيميالحمايػةحقػكؽاإلنسػاف كمػف
لمفر
ّ
االتفاقيػ ػػاتالدكليػ ػػةالتػ ػػيتضػ ػػمنتىػػػذاالنػ ػػكعمػػػفكس ػػائؿالحماي ػػةالدكليػػػةلحقػػػكؽاإلنسػ ػػاف
البركتكككؿاالختيارماألكؿالممحؽبالحقكؽالمدنيةكالسياسيةبشػأفتقػديـالشػكاكلمػفقبػؿ
األفػراد،إذتػػنصالمػػادةالثانيػػةمنػػوعمػػىأنػػو"لمف ػرادالػػذيفيػػدعكفأفأمحػػؽمػػفحقػػكقيـ
المذككرةفيالعيدقدانتيؾ،كالذيفيككنػكفقػداسػتنفدكاجميػعطػرؽالػتظمـالمحميػةالمتاحػة،
تقػػػديـرسػ ػػالةكتابيػ ػػةإلػ ػػىالمجنػ ػػةلتنظػ ػػرفييػ ػػا"،أمػػػاالمػ ػػادةالخامسػ ػػةمن ػػوفقػ ػػدنصػػػتعمػ ػػى
اختصػػاصالمجنػػةبتسػػمـتبميغػػاتاألف ػرادالػػذيفيػػدعكفبػػأنيـضػػحايااالعتػػداءعمػػىأممػػف
،كالمجنػػةالتػػيقصػػدىاالبركتككػػكؿفػػيىػػذهالمػػادةىػػيالمجنػػة
حقػػكقيـالمبينػػةفػػياالتفاقيػػة 
الخاصةبالحقكؽالمدنيةكالسياسيةالمنصكصعمييافيالقسـالرابعمنو .)2
 كبناءعمىماسبؽذكرهيتضحلنابأفحمايةحقكؽاالنسافعامةكحؽاالنساففيالحياة
خاصةيحتاجإلىمنظكمةمتكاممةتضـمايكفيمفالنصكصالتييمكػفمػفخالليػاتقريػرىػذه
)1عم ػكاف،محمػػديكسػػؼ ،)0989حقػػكؽاإلنسػػاففػػيضػػكءالق ػكانيفالكطنيػػةكالكثػػائؽالدكليػػة،المؤلػػؼ،ط،0
ص.089

)2منصكر،أحمدجاد ،)0998الحمايػةالقضػائيةلحقػكؽاإلنسػاففػيدائػرةحقػكؽاإلنسػاف،دارالنيضػةلمنشػر
كالتكزيع،ط،0ص.70
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الحقػكؽعمػػىنحػػكاليمكػػفمعػػوتعرضػػياإلػػىأمنػػكعمػػفأنػكاعاالنتياكػػات،باإلضػػافةإلػػىكجػػكد
األجيزةالدكليةالمختصةبحمايةىذهالحقكؽ كصيانتيا ،كتكفيرىالكؿمايمػزـمػفكسػائؿالحمايػة،
باإلض ػػافةإل ػػىت ػػكفيركس ػػائؿالرقاب ػػةالدكلي ػػةالت ػػييمك ػػفم ػػفخاللي ػػاحص ػػراالنتياك ػػات كمحاكل ػػة
السػػيطرةعمييػػا،كمػػاتمكنػػامػػفاالطػػالععمػػىالػػدكراليػػاـكالرئيسػػيالػػذمكانػػتكال ازلػػتتقػػكـبػػو
المجنػػةالخاصػػةبػػالحقكؽالمدنيػػةكالسياسػػيةفػػيإطػػارىػػذهالرقابػػة،باعتبػػارأنيػػا كبػػالرغـمػػفعػػدـ
ممارستياألماختصاصقضائي،إالأنياتبدمرأييافيمايتعمؽبكجكداالنتياؾمفعدمو،كما
أنيافػيحػاؿكجػكدشػككلضػددكلػة،قػدتطمػبمنيػاقبػؿحسػميالمكضػكعىػذهالشػككلاتخػاذمػا
ت ػراهالزم ػانمػػفاإلج ػراءاتلتجنػػبأمأض ػرارقػػدتصػػيبالش ػاكي كذلػػؾحمايػػةلػػو ،ككػػؿىػػذايعػػد
ضماناتحيكية كفعالةيمكفمفخاللياحمايةحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةكغيػرهمػفالحقػكؽاألخػرل
المقررةلوعمىالمستكلالدكلي.

المطمب الثاني
الضمانات الوطنية لحق اإلنسان في الحياة
ضػػماناتحقػػكؽاإلنسػػاففػػيالتش ػريعاتالكطنيػػةيمكػػفأفنعرفيػػاعمػػىأنيػػاالقكاعػػدالتػػي
انعكسػػتمػػفالصػػككؾالدكليػػةإلػػىتشػريعاتالػػدكؿ،كتمثػػؿىػػذهالضػػماناتأحػػدالكسػػائؿاألساسػػية
لصػػيانةىػػذهالحقػػكؽكاحاطتيػػابمػػايمػػزـمػػفالضػػمانات،كباعتبػػارأفحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةيعػػد
أحدحقكؽاإلنساففإنوعمىالصعيدالكطنيكالداخميلمدكؿيحتاجلنفسالضماناتالتييحتاجيا
غيرهمفالحقكؽ،باإلضافةإلػىضػماناتأخػرلخاصػةبػومػفخػالؿنصػكصتػنصعميػوبشػكؿ
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خاص ،)1كىذهالضماناتالكطنيةسكاءتمؾالتيتخصحقكؽاإلنسافبشػكؿعػاـأكتخػصحقػو
فيالحياةبشكؿخاص،ىيالتيسأحاكؿإلقاءالضكءعمييافيىذاالمطمب.
الفرع األول
ضمانات حقوق اإلنسان في التشريع الوطني
ألفحقػػكؽاإلنسػػافكحرياتػػواألساسػػيةكانػػتكال ازلػػتجػػديرةبالبحػػثكالد ارسػػةفػػيكػػؿزمػػاف
كمكاف،فإنوكافالبدمفالتكصؿإلىسبؿيمكػفأفنكفػؿمػفخالليػاحمايتيػاكصػكنيالضػماف
عدـانتياكيابأمشكؿأكحاؿمفاألحػكاؿ،كألفالضػماناتالدكليػةكحػدىالػـتكػفكافيػةلتحقيػؽ
ىذهالغاية،فكافالبػدمػفتػكافرضػماناتكطنيػةفػيالتشػريعاتالداخميػةلمػدكؿ ،كيمكػفأفنقسػـ
ىذهالضماناتإلىقسميف:
أوالً :الضمانات الدستورية:
إفتك ػريسحقػػكؽاإلنسػػافكاالعت ػراؼبيػػامػػفقبػػؿالػػدكؿ،اليمكػػفأفيكػػكفإالمػػفخػػالؿ
دساتيرىا،التيتحتؿأعمىمرتبةقانكنيػةكتعتبػرمعيػا انرتقػاسبػوالقػكانيفاألخػرلالتػيتقػكـالدكلػة
بإصػػدارىا ،كيعػػرؼالدسػػتكرعمػػىأنػػومجمكعػػةمػػفالقكاعػػدالتػػيتصػػدرىاالسػػمطةالتش ػريعيةفػػي
الدكلػػة،فتبػػيفمصػػدرالسػػمطاتفييػػا كتػػنظـكيفيػػةممارسػػتياانتقاليػػا،كالعالقػػةبػػيفالقػػائميفعمييػػا،
باإلضافةإلىتنظيـالقكاعدالخاصةبالحقكؽكالحرياتالعامةلمفرادداخؿالدكلة.
كيشػػكؿالدسػػتكرالضػػمانةاألساسػػيةلقيػػاـدكلػػةالقػػانكفمػػفناحيػػة،كىػػكالحػػاميكالضػػامف
لحقػػكؽاإلنسػػافكحرياتػػواألساسػػيةداخػػؿىػػذهالدكلػػةمػػفناحيػػةأخػػرل،ذلػػؾأفالدسػػتكرىػػكالػػذم
،كالطريقػػة
يبػػيفنظػػاـالحكػػـفػػيالدكلػػة ككيفيػػةتشػػكيؿالسػػمطات كتكزيػػعاالختصاصػػاتفيمػػابينيػػا 
شفيؽحسافمحمدكالزبيدم،عميعبدالرزاؽ ،)3119حقكؽاإلنساف،داراليازكرمالعمميةلمنشركالتكزيػع،

)1
عماف-األردف،ط،0ص.050
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التػػييجػػبأفتمػػارسفييػػاىػػذهالسػػمطات،باإلضػػافةإلػػىتقريػرهلحقػػكؽجميػػعاألفػرادداخػػؿالدكلػػة
،كالكسائؿالالزمةلحمايةىذهالحقكؽ.
كحرياتيـاألساسية 
قكاعدهالدستكريةتقعفيقمةاليرـلمنظاـالقانكنيفيالدكلة،كتسػمك
كباعتبارأفالدستكر ك 
عمىماعػداىامػفالتشػريعاتكالقػكانيفالداخميػةاألخػرل،فػإفقكاعػدهتكػكفممزمػةلكافػةالسػمطات
كاليجكزمخالفتياأكالخركجعنيا،بؿإفمخالفةأمسمطةمفالسػمطاتألحكػاـالدسػتكركالقيػكد
التييفرضيايجعؿمفتصرفيامخالفانألحكاـالدستكركبالتالييفقدهشرعيتو،كمفىنافإفتنظيـ
حقكؽاإلنسافداخؿأمدكلػةيجػبأفيبػدأمػفدسػتكرىاكىػذامػااتجيػتلػودسػاتيرالػدكؿ ،كذلػؾ
ألفتنظيـحقػكؽاإلنسػافكحرياتػواألساسػيةالعامػةفػيالدسػتكريعطييػاالقػدراألكبػرمػفالحمايػة
كالقػكةالقانكنيػػة،لػػذلؾفإننػػانجػػدالعديػػدمػػفالدسػػاتيرقػػدعمػػدتإلػػىإي ػرادالمبػػادئالعامػػةالضػػامنة
لحقػػكؽاإلنسػػافتاركػػةتحديػػدإطػػارىػػذهالحمايػػةفػػيإطػػارالمبػػادئالعامػػةلمسػػمطة،بينمػػاعمػػدت
دساتيرأخرلإلىذكرالضماناتالخاصةبحقكؽاإلنسافمػعكافػةتفاصػيميافػيثناياىػا،كالشػؾ
بػػالطبعبػػأفالػػنصعمػػىىػػذهالحقػػكؽبالتفصػػيؿفػػيالدسػػتكرمػػعسػػمكالدسػػتكركالقكاعػػدالدسػػتكرية
كاحتالليػػاقمػػةاليػػرـحسػػبالتػػدرجالقػػانكنيلقػكانيفالػػدكؿ،يعطييػػاقػػكةأكبػػرممػػايجعمػػوب أريػػيىػػك
األسمكباألفضؿ.
كمماسبؽيمكفأفنتكصؿإلىأفالقكاعدالدستكريةالتػيتتربػععمػىعػرشاليػرـالقػانكني
كتسمكعمىبقيةقكانيفالدكلةاألخرل،يمكفأفتتضمفضماناتدستكريةلحمايةحقكؽاإلنسػاف
كحرياتواألساسيةمفخالؿنكعيفمختمفيفمفالقكاعديمكفإجماليابمايمي:
.0القكاعػػدالتػػيتتعمػػؽبتنظػػيـالسػػمطة كممارسػػتيا،بػػالتركيزعمػػىمبػػدأالفصػػؿمػػابػيفالسػػمطات
الثالث التشريعيةكالتنفيذيةكالقضائية)،مػعالحفػاظعمػىالتػكازفكالتعػاكففيمػابيػنيـ،بحيػث
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التطغ ػػىالس ػػمطةالتنفيذي ػػةعم ػػىالش ػػعبمم ػػثالنبالبرلم ػػاف،كاليس ػػمكالبرلم ػػافعم ػػىالس ػػمطة
التنفيذية،كالرقابةالمتبادلةبيفىذهالسمطاتالثالثة.
.3القكاعدالدستكريةالتيتنظـحقكؽاإلنسافكحرياتواألساسػيةكتضػعقيػكدانعمييػافػيحػاالت
كقيكدعمىالسمطةفيحاالتأخرل كذلؾلمحدمفمساسيابيذهالحقكؽ .)1
ثانياً :الضمانات القضائية:
تعدالضماناتالقضائيةإحدلالضماناتالمكجكدةفيالتشػريعالػكطنيلمػدكؿ،كالتػيتعتبػر
فيغايةاألىميةلمسػاعدتنافػيضػمافحمايػةحقػكؽاإلنسػافكحرياتػواألساسػية،كذلػؾمػفخػالؿ
ثالثةأمكر:
 .1حــق التقاضــي:باعتبػػارأفالقضػػاءىػػكالػػذميفػػضالمنازعػػاتكيعيػػدالحقػػكؽألصػػحابيافػػي
حاؿانتزاعيامنيـدكفأممبرركدكفكجوحؽ،فإفكجكدقضػاءمسػتقؿكنزيػوفػيالدكلػة،
كتمكػػيفجميػػعاألف ػرادبػػداخميامػػفالتكجػػولمقضػػاءعنػػدتعرضػػيـلمظمػػـمػػعإعطػػائيـالحػػؽ
بالمطالبةبحقػكقيـسػكاءفػيمكاجيػةاألفػراداآلخػريفأكفػيمكاجيػةالسػمطاتداخميػا،يجعػؿ
منيػ ػػادكلػ ػػةقػ ػػانكف،كيمكػ ػػفاألف ػ ػرادمػ ػػفالحصػػػكؿعمػ ػػىالحمايػ ػػةالقانكنيػ ػػةالالزمػ ػػةلحقػ ػػكقيـ
كأعراضيـكأمكاليـكضمافعدـالتعرضليابأمشكؿمفاألشكاؿ.
 .2الرقابـة القضـائية عمـى دسـتورية القـوانين:فػيحػاؿصػدكرتشػريعاتتنتيػؾحقػكؽاإلنسػػاف
كحرياتواألساسيةبشكؿاليتكافؽكاليراعيالقيـكالمبادئالدسػتكريةالعميػاذاتالعالقػةبيػذه

 )1الييت ػ ػػي،نعم ػ ػػافعط ػ ػػااهلل،حق ػ ػػكؽاإلنس ػ ػػافف ػ ػػيالمكاثي ػ ػػؽالدكلي ػ ػػةكالدس ػ ػػتكريةكالشػ ػ ػريعةاإلس ػ ػػالمية،مرج ػ ػػع
سابؽ،ص.095
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الحقكؽ،تظيرأىميةالقضاءمفأجؿالرقابةعمىدستكريةالقػكانيفلضػمافعػدـمخالفػةأم
منياألحكاـالدستكركضمافمفضماناتحقكؽاإلنساف .)1
 .3الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية:تعدالرقابةالقضائيةعمػىأعمػاؿالسػمطةالتنفيذيػةمػف
الكسػائؿالفعالػػةالتػػيتمكػػفالػػدكؿمػػفحمايػةحقػػكؽاإلنسػػافكحرياتػػواألساسػػية،ذلػػؾأفىػذه
الرقابةىيالتيتقكـبكضعحدلمق ارراتاإلداريةكالتعميماتالتيتصدرعفالسمطةالتنفيذية
فيحاؿانتياكياألمحؽمفحقكؽاإلنساف،خاصةكأفالسمطةالتنفيذيةتعدأكثراحتكاكػان
بػاألفرادكتممػؾسػمطاتكاسػعةفػيمػكاجيتيـ،كيمكػػفالقػكؿبػأفىػذهالرقابػةتمعػبدك انرفػػاعالن
فيمجاؿحمايةحقػكؽاإلنسػافمػفتعسػؼاإلدارةفػيإصػدارق ارراتيػاحيػثإنيػاتعمػؿعمػى
إلغػػاءالق ػ ارراتاإلداريػػةالتػػيتتعػػارضمػػعأمحػػؽمػػفىػػذهالحقػػكؽ،كمػػا كتمػػزـاإلدارةبػػدفع
تعكيضعفاألضرارالتيقدلحقتبالشخصنتيجةليذهالق اررات،ممايؤدمبالمحصمةإلػى
جعؿالسػمطةالتنفيذيػةأكثػرحرصػانفيمػاتصػدرهمػفقػ ارراتكأعمػاؿ كذلػؾحتػىالتخػرجعػف
إطارالمشركعية .)2
الفرع الثاني
ضمانات حق اإلنسان في الحياة في التشريعات الوطنية
انطالقانمفالمرتبةاالستثنائيةالتييحتمياحؽاإلنساففيالحياةسكاءعمىالصعيدالدكلي
أكالػػداخميلمػػدكؿ،فػػإفاالىتمػػاـبػػوتكسػػعكلػػـيعػػديقتصػػرفقػػطعمػػىالمجػػاؿالػػدكليكاالتفاقيػػات

)1البيػػاتي،رفعػػتصػػبرمسػػمماف ،)3101حقػػكؽاإلنسػػاففػػيدسػػاتيرالعػػالـالعربػػيد ارسػػةتحميميػػةمقارنػػة،درا
الفارابي،لبناف-بيركت-ط،0ص.030

)2الخطيػػب،سػػعدممحمػػد ،)3117حقػػكؽاإلنسػػافكضػػماناتياالدسػػتكريةفػػياثنػػيفكعشػريفدكلػػةعربية د ارسػػة
مقارنة)،منشكراتالحمبيالحقكقية،لبناف-بيركت،ط،0ص.038
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الدكليػة،إنمػاتعػػداهليشػمؿأيضػانالدسػػاتيرالداخميػةالخاصػةبالػػدكؿ،التػيأكلػتأىميػػةخاصػةبيػػذا
الحؽككضعتلومفالنصكصمايكفؿصيانتو كتكفيرالحمايةالقانكنيةالداخميةالالزمةلو.
كقدتضمنتالدساتيرالكطنيةلمدكؿبمجمميانصكصانتعترؼبيػابحػؽاإلنسػاففػيالحيػاة،
فأقرتبوبصفةعامةلكؿإنساف،فقدحاكلػتمعظػـالدسػاتيربػالنصعمػىىػذاالحػؽبشػكؿتػربط
بػػومػػابينػػوكبػػيفالحريػػةالشخصػػيةكالسػػالمةالجسػػديةكعػػدـتع ػريضأمشػػخصمػػفاألشػػخاص
لمتعذيب،كأماالجزءاآلخرفقداكتفىباإلشػارةإلػىالحريػةالشخصػيةأكالسػالمةالجسػديةكالحمايػة
مػػفالتعػػذيبفقػػطكدكفالػػنصعمػػىحػػؽالحيػػاةبشػػكؿمباشػػر،كذلػػؾأفحمايػػةحقػػوفػػيالحيػػاةال
يمك ػػفأفيتحق ػػؽدكفص ػػيانةحريت ػػوالشخص ػػية كدكفكفال ػػةس ػػالمةجس ػػدهكع ػػدـتعػ ػريضحيات ػػو
لمخطرعفطريؽالتعذيب.
فالدستكراألردنيمثالنفيالمادةالسابعةمنوقدنصعمىأف"الحريةالشخصػيةمصػكنة"،
و
يةالشخصيةبصفةعامةدكفتضميفأحكاـتفصيميةفيىذاالشأف .)1
كبالتاليفيككفؿالحر
ككذلؾدستكراإلماراتالعربيةالمتحدةالذمكفػؿفػينصكصػوالحريػةالشخصػيةلممػكاطنيف
جميعيـبصفةخاصة،كماكنصعمىعدـجكازتعريضأمإنسافلمتعػذيبأكالمعاممػةالتػيقػد
تحطبكرامتو .)2

)1دستكرالمممكةاالردنيةالياشميةلسنة.0953
ػاراتالعربيػةالمتحػدةلسػنة":3119الحريػةالشخصػيةمكفكلػةلجميػعالمػكاطنيف.كال
)2المادة36مفدسػتكراإلم 
يجكزالقبضعمىأحدأكتفتيشوأكحجزهأكحبسواالكفؽأحكاـالقانكف.
 تنظيـجمعاألدلة.

 الحمايةمفاالعتقاؿغيرالمبرر.
 حظرالمعاممةالقاسيةكاليعرضأمانسافلمتعذيبأكالمعاممةالحاطةبالكرامة".
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كدسػػتكردكلػػةالبح ػريف،فقػػدكفمػػتالمػػادة /09أ)منيػػاالحريػػةالشخصػػيةلكػػؿإنسػػاف  ،)1كقػػد
نصتالفقرةالرابعػةمػفذاتالمػادةعمػىأنػو"اليعػرضأمإنسػافلمتعػذيبالمػادمأكالمعنػكمأك
المعاممةالحاطةبالكرامةكيحددالقانكفعقابمفيفعؿذلؾ".
أمػػاالدسػػتكرالتكنسػػيفقػػدكفػػؿحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةكجعػػؿمنػػوحقػانمقدسػانعنػػدمانصػػت
الم ػػادة33من ػػوعم ػػىأف"الح ػػؽف ػػيالحي ػػاةمق ػػدس،اليج ػػكزالمس ػػاسب ػػوإالف ػػيح ػػاالتقص ػػكل
يضبطياالقانكف" ،)2كنصتالمادة14مفالدستكرالج ازئػرمعمػىأنػو"تضػمفالدكلػةعػدـانتيػاؾ
حرمةاإلنساف،كيحظرأمعنؼمادمأكمعنكمأكمساسبالكرامة".
كالمػ ػػادة )15منػ ػػوعمػ ػػىأنػ ػػو"يعاقػ ػػبالقػ ػػانكفعمػ ػػىالمخالفػ ػػاتالمرتكبػ ػػةضػ ػػدالحقػ ػػكؽ
،كعمىكؿمايمسسالمةاإلنسافالبدنيةكالمعنكية" .)3
كالحريات 
كمانجدأفالنظاـاألساسيلمحكـفيالمممكةالعربيةالسعكدية،قػدتنػاكؿىػذاالحػؽضػمف
مفيػػكـحقػػكؽاإلنسػػاففػػيالشػريعةاإلسػػالمية،فقػػدنصػػتالمػػادة )36منػػوعمػػىأفالدكلػػةتحمػػي
حقكؽاإلنسافكفقانلمشريعةاإلسالمية.
كقدأشرناسابقانإلىاالىتمػاـالبػالغالػذمأكلتػوالشػريعةاإلسػالميةلحػؽاإلنسػاففػيالحيػاة،
فقداعتبرتحؽاإلنساففيالحياةحقانطبيعياناليجكزالمساسبو،كذلؾألفالحياةىيىبةمف
اهللعزكجؿلإلنسافكالركحىيأمانةأكدعيااهللفيجسداإلنسافحتىيحيفالكقتالسترجاعيا
بػػإرادةخالقيػػا،كبالتػػاليفمػػـتجػػزالشػريعةأفيػػتخمصأحػػدمػػفحياتػػوكمػػاحرمػػتقتػػؿالفػػردألخيػػو
دكفكجوحؽ.

)1المادة0/09مفدستكردكلةالبحريفلسنة":3110الحريةالشخصيةمكفكلةكفقنالمقانكف".
)2دستكرتكنسالصادرفيسنة.3114
)3دستكرالجزائرلسنة.3106
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كبماأفالمادة )36سالفةالذكرقدنصتعمىحمايػةحقػكؽاإلنسػافكفقػانألحكػاـكمبػادئ
الشريعةاإلسػالمية،فإنيػاتكػكفقػدنصػتضػمنانعمػىحمايػةحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةكحمايتػومػف
التعذيب .)1
أمػ ػػاالدسػ ػػتكرالسػ ػػكرم،فإنػ ػػوقػ ػػدكفػ ػػؿفػ ػػيالمػ ػػادة )11منػ ػػوالحريػ ػػةالشخصػ ػػيةلمم ػ ػكاطنيف
كالمحافظػػةعمييػػا ،)2كفػػيالمػػادة )3/51نػػصعمػػىحمايػػةاإلنسػػافمػػفالتعػػذيب،كنػػصالدسػػتكر
الصكماليعمىحؽاإلنساففيالحياةبشكؿصريح،حيثجاءفيالمادة )06منو"لكؿشخص
الحؽفيالحياةكفيالسالمةالشخصية" ،)3بينمانصالنظاـاألساسيلسمطنةعمػافعمػىالحريػة
الشخصػػية ككفميػػالكػػؿإنسػػاففػػيالمػػادة )08منػػو ،)4ثػػـنػػصفػػيالمػػادة )31عمػػىعػػدـج ػكاز
تع ػريضأمشػػخصلمتعػػذيبالمػػادمأكالمعنػػكم،أكلإلغ ػراءأكالمعاممػػةالحاطػػةبالك ارمػػة  ،)5كلػػـ
يختمؼعنوفيذلؾالقانكفاألساسيلدكلةفمسطيفالذمكفؿالحقكؽالمدنيػةكالسياسػةلممػكاطنيف
،كىػيمكفكلػةالتمػس"،
فيالمادة )00منوكالتينصتعمػىأف"الحريػةالشخصػيةحػؽطبيعػي 
كفيالمادة01منوعمىأنو"اليجكزإخضاعأحدألمإكراهأكتعذيب.)6 "...

)1المػػادة36مػػفالنظػػاـاألساسػػيلممممك ػةالعربيػػةالسػػعكديةلسػػنة":3103تحمػػيالدكلػػةحقػػكؽاالنسػػاف..كفػػؽ
الشريعةاالسالمية".

)2المػػادة11مػػفدسػػتكرالجميكريػػةالعربيػػةالسػػكريةلسػػنة"الحريػػةحػػؽمقػػدسكتكفػػؿالدكلػػةلمم ػكاطنيفح ػريتيـ
الشخصيةكتحافظعمىكرامتيـكأمنيـ".
)3دستكرالجميكريةالصكماليةالديمقراطيةلسنة0961
)4المػػادة08مػػفدسػػتكرسػػمطنةعمػػافلسػػنة":0996الحريػػةالشخصػػيةمكػػفكلةكفقػػالمقػػانكف.كاليجػػكزالقػػبض
عمىإنسػافأكتػفتيشػوأكحجػزهأكحبسػوأكتحديػدإقامتػوأكتػػقييدحريتػوفػياالقامػةأكالتػػنقؿإالكفػؽأحكػاـ

القانكف".
)5الم ػػادة31م ػػفدس ػػتكرس ػػمطنةعم ػػافلس ػػنة":0996اليعػػػرضأمانسػػػافلمتعػ ػػذيبالم ػػادمأكالمعنػػػكمأك
لإلغراء ،أكلممعاممةالحاطةبالكرامة.كيحددالقانكفعقابمفيفعؿذلؾ.كمايبطؿكؿقػكؿأكاعتػراؼيثبػت
صدكرهتحتكطأةالتعذيبأكباإلغراءأكلتمؾالمعاممةأكالتيديدبأممنيما".

)6القانكفاألساسيالفمسطينيلسنة.3115
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ككذلؾىكالحاؿبالدستكرالقطرمالذمكفؿالحريةالشخصيةلكؿشخص كمنعتعذيبوفػي
المادة16منو ،)1كالدستكرالمصرمالػذمنػصعمػىالحريػةالشخصػيةبصػفةعامػةبشػكؿكاضػح
كصريحفيالمادة )54منوالتيجاءفييا"الحريةالشخصيةحؽطبيعي،كىيمصكنةالتيمػس،
كفيماعداحالةالتمبس،اليجكزالقػبضعمػىأحػد،أكتفتيشػو،أكحبسػو،أكتقييػدحريتػوبػأمقيػد
إالبأمرقضائيمسببيستمزموالتحقيؽ" .)2
إالأننػ ػػانجػ ػػدأفالدسػ ػػتكرالميبػ ػػيلػ ػػـيتضػ ػػمفالػ ػػنصعمػ ػػىىػ ػػذاالحػ ػػؽ ،)3خالف ػ ػانلمدسػ ػػتكر
المغربػي )4الػذمنػصعمػىحػؽاإلنسػاففػيالحيػاةكالحمايػةمػفالتعػذيبفػيإطػارمػاقػدتضػػمنو
مفنصكصكأحكاـ.

)1المادة16مفالدستكرالقطرمالصادرسنة":3106الحريةالشخصيةمكفكلة.كاليجكزالقبضعمىإنسػاف
أكحبسوأكتفتيشوأكتحديدإقامتوأكتقييدحريتوفػياإلقامػةأكالتنقػؿإالكفػؽأحكػاـالقػانكف.كاليعػرضأم

إنسافلمتعذيبأكلممعاممةالحاطةلمكرامة،كيعتبرالتعذيبجريمةيعاقبعميياالقانكف".
)2الدستكرالمصرمالصادرسنة.3104
)3الدستكرالميبيالصادرسنة.0953

)4المادة )31مفدستكرالمممكةالمغربيةالصادرسنة":3100الحؽفيالحيػاةىػكأكؿالحقػكؽلكػؿإنسػاف.
إنساف.كيحميالقانكفىذاالحؽ".

المػػادة )33مػػفذاتالدسػػتكر":اليجػػكزالمػػسبالسػػالمةالجسػػديةأكالمعنكي ػةألمشػػخص،فػػيأمظػػرؼ،
كمفقبؿأمجيةكانت،خاصةأكعامة.
اليج ػػكزألح ػػدأفيعام ػػؿالغي ػػر،تح ػػتأمذريع ػػة،معامم ػػةقاس ػػيةأكالإنس ػػانيةأكميين ػػةأكحاط ػػةبالك ارم ػػة

اإلنسانية.

ممارسةالتعذيببكافةأشكالو،كمفقبؿأمأحد،جريمةيعاقبعميياالقانكف".

47

الفصل الثالث
مناىضة التعذيب كضمانة أساسية من ضمانات حق اإلنسان في الحياة
إفاإلنسػػاف ككيفيػػةمعاممتػػومعاممػػةتميػػؽبإنسػػانيتومجػػردانكبغػػضالنظػػرعػػفصػػفتو،تعتبػػر
مػػفأىػػـالمسػػائؿالتػػياىػػتـفييػػاالقػػانكفالػػدكليكتحديػػدانالقػػانكفالػػدكليلحقػػكؽاإلنسػػافكالقػػانكف
الدكلياإلنساني،كنجدأفاالىتماـالدكليبالرغـمفأنوفيبدايتوكػافمحصػك انرفقػطعمػىالػدكؿ
ككانػػتتػػـحمايػػةالفػػردمػػفخػػالؿحمايػػةدكلتػػوبطريػػؽغيػػرمباشػػر،إالأنػػوبعػػدذلػػؾقػػدتحػػكؿ
كأصبحاىتمامانمباش انربالفردكشخصمستقؿعفدكلتػوالتػيينتمػيليػاأكيقػيـفييػا،كىػذاىػكمػا
كشؼعنوالفقوكالعرؼالدكلياف،ثـالمكاثيؽكاالتفاقياتالدكلية،حتىأفاألمرقدتطكربعدذلؾ
كأصبحاإلنسافأحدأشخاصالقانكفالػدكليالعػاـكيحػؽلػوأفيقػؼعمػىقػدـالمسػاكاةمػعالػدكؿ
كالمنظماتالدكلية .)1
كألفحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةيعنػػيأكثػػرمػػفعػػدـجػكازإزىػػاؽركحاإلنسػػافدكفأممبػػرر
و
إيجابيكتقديـمقكمػاتالحيػاةلمجسػـ،كتقػديـالطعػاـكالشػراب
إنماىكيتطمبإخاذمكقؼ
مشركع،
و
كالعالج،كحمايتومفاألمراضالتيقػدتيػددحياتػو،باإلضػافةإلػىحمايتػومػفأمفعػؿأكاعتػداء
قديؤدمإلىاإلضراربجسدهكقديؤدمإلىكفاتػو،لػذلؾنجػدأفحػؽاإلنسػاففػيالسػالمةالبدنيػة
أكالجسميةىكحؽمتمـلحقوفيالحياة،كيتـإعمالوعػفطريػؽعػدـجػكازإخضػاعأمشػخص
لمتعذيبأكغيرهمفضركبالمعاممةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة.
كيعتبػرتجريػداإلنسػافمػػفحقػوفػيالسػػالمةالبدنيػةكالنفسػية،كتعرضػػوألمنػكعمػفأنػكاع
التعذيبىكمفالمسائؿاألساسيةالتيقدتفقدحقوفيالحياةقيمتو،كيعتبرىذاالحؽكماقػدبينػا
)1بفمينيلحسف،)3101 ،العقباتالتيتكاجوحظرالتعذيبفػيالقػانكفالػدكليالمعاصر رسػالةماجسػتير)،
جامعةالحاجلخضر-باتنة،قسـالعمكـالقانكنية،كميةالحقكؽ،الجزائر،ص.3
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فيالفصؿالسابؽمفأىـحقكؽاإلنساف،بػؿكانػويتػرأسىػرـالحقػكؽالتػييحتاجيػااإلنسػاففػي
حياتو كيحتاجإلىالقػدراألكبػرمػفالحمايػةكالضػمانات،لػذلؾفإنػوكػافالبػدمػفتحػريـالتعػذيب
كجعموجريمةمعاقبانعمييافيالقانكفالدكلي.
كيعتب ػػرتجري ػػداإلنس ػػافم ػػفحق ػػوبالس ػػالمةالبدني ػػةكالنفس ػػيةكتعرض ػػوألمن ػػكعم ػػفأنػ ػكاع
التعػػذيبىػػكمػػفالمسػػائؿاألساسػػيةالتػػيقػػدتفقػػدحقػػوفػػيالحيػػاةقيمتػػو،فقػػدثبػػتفػػيالعديػػدمػػف
الحاالتأفاستخداـالتعذيبكاففيوإزىاؽألركاحآالؼالبشركىـبريئيف،لذلؾفإنوكافالبد
مفتحريـالتعذيبكجعموجريمةمعاقبعمييافيالقانكفالدكلي.
كبالرغـمفأفممارسةالتعذيبكالمعاممةأكالعقكبةالقاسيةأكالالإنسػانيةقػدكانػتتػتـفػي
العمػػف كدكفأمرفػػضأكاسػػتنكارمػػفأحػػد،ككانػػتكسػػيمةمشػػركعةلمتحقيػػؽلمػػافيػػومػػفسػػرعة
الحصػػكؿعمػػىالمعمكمػػاتأكإمإق ػرارمػػفالمػػتيـ،إالأفالكضػػعقػػدتغيػػركأصػػبحتفػػيكقتن ػػا
ةمطمقةعمىالمستكييفالدكليكالداخمي.

الحاليمحرمةبصكر

كم ػػاكق ػػدأص ػػبحتمس ػػألةالتع ػػذيبم ػػفالمس ػػائؿالت ػػيتحظ ػػىبأىمي ػػةف ػػيالمجتم ػػعال ػػدكلي
بأكممػو،خاصػػةكأننػػانالحػػظبػػأفأعمػػاؿالتعػػذيبكالمعػػامالتالقاسػػيةأكغيػػراإلنسػػانيةقػػدازدادت
بشػػكؿكبيػػركممحػػكظفػػيالسػػنكاتاألخي ػرة كفػػيمعظػػـدكؿالعػػالـ ،كلػػذلؾفػػإننيسأسػػعىفػػيىػػذا
الن .)1
الفصؿإلىالتعرؼعمىىذهالجريمةبشكؿأكبركأكثرتفصي 

)1عمار،رامزمحمد،كد.مكي،نعمتعبداهلل ،)3101حقكؽاإلنسافكالحريػاتالعامػة،المؤلػؼ،لبنػاف،ط،0
ص.374
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المبحث األول
تعريف التعذيب وأنواعو والتمييز بينيا
يعػػدالتعػػذيبمػػفأخطػػراالنتياكػػاتالتػػيقػػديتعػػرضليػػاأمإنسػػاف،لمػػافيػػومػػفامتيػػاف
،كحقػػوفػػيالك ارمػػة ،كتعػػدىػػذه
ألبسػػطمعػػانيإنسػػانيتوكأبسػػطحػػؽمػػفحقكقػػوكىػػكحقػػوفػػيحياتػػو 
،كعمىالرغـمفاختالؼصكرممارستوكاخػتالؼ
الجريمةمفالجرائـالتياليمكفتبريرىامطمقان 
الطريقةالتػييػتـبيػابػاختالؼالعصػكركاألزمنػة،إالأنيػاتتماثػؿجميعيػافػيالحػطمػفقػدرالفػرد
كايالمولضػحاياهبشػكؿكبيػرسػكاءأكػافذلػؾجسػديانأكنفسػيان،لػذلؾفػإفمكضػكعجريمػةالتعػذيب
ىكمفالمكاضيعالتيتحتاجالمزيدمفاالىتمػاـ،كتحتػاجإلػىأفيػتـنشػرىابػيفالنػاس كتػكعيتيـ
بيػػا كبمػػايترتػػبعمييػػامػػفجػزاءات،كذلػػؾلنػػتمكفمػػفمحاربػػةىػػذهالجريمػػةبشػػكؿجػػذرميبػػدأمػػف
األشخاصأنفسيـثـينتقؿإلػىالمجتمعػاتالكطنيػةكالدكليػةالتػيتحاربػوككتمػةكاحػدةالتتجػزأكال
تنقسـ ،كلمتعرؼعمىىذهالجريمة،فإننػاالبػدأفنشػيرفػيالبدايػةإلػىماىيػةالتعػذيبكالفػرؽفػي
مابينو كبيفغيرهمفضركبالمعاممةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينةمفجية،ثـالتعرؼعمى
أنكاعولنتمكفمفالتمييزبينيامفجيةأخرل.

المطمب األول
تعريف التعذيب
ػدؼرجػػاؿ
كشػػؼالحقيقػػةبغيػػةالكصػػكؿإلػػىمرتكػػبالفعػػؿالمخػػالؼلمقػػانكفىػػكغايػػةكىػ 
التحقيؽكالقضاء،كذلؾإلرساءدعائـاألمفكاالستقرارمفجيػة كلتحقيػؽالعدالػةمػفجيػةأخػرل،
إالأفالمجكءلمتعذيبمفأجؿالكصكؿليذهالحقيقةيعدأم انريتنافىمعالضميركيحػطمػفك ارمػة
األشخاص،لذلؾفقدسعتالقكانيفإلىتحريموسكاءدكليان،أكعمىالصعيدالداخميلمدكؿ.
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كفيإطارحديثناعفالتعذيبكضمانةمفضماناتحؽاإلنساففيالحياة،فإنوالبدفػي
البدايةالتعرؼلمفيكـالتعذيبكالتمييزفيمابينو كبيفغيرهمفالجرائـالمشابيةلػو،لنػتمكفبعػد
ذلؾمفالتعرؼعمىأىـاالتفاقياتالتيعالجتوكأىـالقكانيفالكطنيةالتيسعتإلىتحريمو.
الفرع األول
التعريف المغوي لمتعذيب
التعذيبلغةنىيكممةمشتقةمفكممةع ّذب كمفمعانيوالعذكبةكالمقصكدبو"كؿمستساغ
مفالطعاـكالشراب" ،)1كماكردتكممةأعذببمعنى"االمتناععفالشيء"حيثيقػاؿأعػذبعػف
الشػػيءأمامتنػػععنػػوكأعػػذبغي ػرهعنػػوأممنعػػو ،)2كمػػاأفكممػػةالعػػذابتسػػتخدـلمداللػػةعمػػى
النكػػاؿكالعقكبػػةكلػػذلؾيقػػاؿع ّذبػػوتعػػذيبانكعػػذابان ،)3حيػػثأفاهللسػػبحانو كتعػػالىقػػدأسػػتخدـكممػػة
العقاببيذاالم عنىفيكتابػوالكػريـحػيفقػاؿ:ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ،)4كقكلػوجػؿكعػال:
ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ .)5
كمايمكفأفيستخدـمصطمحتعذبالشخصفيالسجفبمعنى"أنوقدعػانىمػفالعػذاب،
أمقاسىمفآالـنفسيةكجسدية" .)6

)1الزبيػدم،محمػػدبػفمحمػػدبػفعبػػدالػرزاؽالمرتضػػى،تػاجالعػػركسمػفجػكاىرالقػامكس،سػػنة،3118مطبعػػة
الككيت،الككيت،ط.3

)2مرجعسابؽ،المعجـالكسيط.
)3ابفعمى،محمػدبػفمكػرـ،أبػكالفضػؿ،ابػفمنظػكراألنصػارمالركيفعػياإلفريقػي،جمػاؿالػديف،معجػـلسػاف
العرب،مرجعسابؽ.
)4سكرةالمؤمنيف،اآلية .)76
)5سكرةاألحزاب،اآلية .)11

)6أحمدمختارعمر،معجـالمغةالعربيةالمعاصرة،سنة،3101عالـالكتب،القاىرة-مصر،ط.0
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بالمػػتيـتػػأتيبمعنػػىأنػػوقػػدعاقبػػوعقاب ػانمؤلم ػانكألحػػؽبػػو
كمػػفىنػػايمكػػفالقػػكؿ،بػػأف ىع ػ ّذ ى
الضررعمدان،سكاءأكافذلؾجسديانأكنفسيان.
الفرع الثاني
تعريف التعذيب اصطالحاً
فيمايخصالتعريؼالفقييلمتعذيب،فإننايمكفأفنقكؿإنوكبالرغـمػفمحاكلػةالعديػدمػف
الفقياءلكضعالتعريفاتالتييمكػفمػفخالليػابيػافالمقصػكدبجريمػةالتعػذيب،إالأفأغمػبىػذه
التعريفاتكانتقدتعرضتلالنتقاد.
حيثإفالدكتكرعمرالفاركؽالحسينيقدعرؼالتعذيبعمىأنو":اعتػداءعمػىالمػتيـأك
إيذاءلوماديانأكنفسيان" .)1
كنرلبأفىذاالتعريؼلـيقـبتاتانبتعريؼالتعذيبعمػىالنحػكالػذميمكػفمعػواسػتخالص
عناصره كصكره،أكتحديدصفةالجانيكالمجنػيعميػو،أكتحديػدالغػرضمنػو،بػؿىػكقػداقتصػر
فقطعمىبيافأنكاعكصكرالتعذيبدكفأدنىتمحيصيذكر.
كقػػدعرفػػوبعػػضالفقػػوالفرنسػػيبأنػػو"أعمػػاؿالعنػػؼالشػػديدةالجسػػامةالتػػيتقػػعاعتػػداءعمػػى
سالمةجسـالمجنيعميو".
ػفةأممػػفالجػػانيأكالمجنػػيعميػػوفػػيجريمػػة
كيؤخػػذعمػػىىػػذاالتعريػػؼأنػػولػػـيحػػددصػ
ي
التعذيب ،كلـيبيفالغرضمفالتعذيب،باإلضافةإلىاشتراطالجسامةالشديدةفيفعؿالتعذيب.

)1الحسػػيني،عمػػرالفػػاركؽ ،)0994تع ػػذيبالمػػتيـلحممػػوعم ػػىاالعت ػراؼ،د ارسػػةتحميميػػةعمػػىضػػكءأحكػػاـ
القانكنيفالمصرمكالفرنسيكآراءالفقياءكالقضاء،المطبعةالحديثة،القاىرة،ط،0ص.8
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أماالفقيواإليطاليسيزارمبكاريافقدعرفػوعمػىأنػو"اإليػذاءكالقسػكةالكاقعػةعمػىالمػتيـأك
المشتبوبػوإلجبػارهعمػىاالعتػراؼبجريمػةأكإل ازلػةالتضػاربفػيأقكالػو،أكلمبػكحبأسػماءشػركائو
أكالستخالصدليؿمفشاىدممتنععفاإلدالءبالحقيقة".
كبالرغـمفقياـىذاالتعريؼعمىخالؼالتعريػؼالسػابؽبتحديػدالغػرضمػفالتعػذيب،إال
أنولـيقـكذلؾبتحديدصفةالجانيصراحةالذميشترطأفيككفمكظفانأكشخصػانمكمفػانبخدمػة
عامة.
كمػػفىنػػايمكػػفأفيع ػرؼالتعػػذيبعمػػىأنػػو"المسػػاسالمتعمػػدالػػذميصػػدرمػػفمكظػػؼأك
بأمرمنوأكتحتإشرافوالذممفشأنوأفسببألمانبدنيانأكمعنكيانلشخصمكجكدتحتسػمطتو
لحمموعمىاإلدالءبمعمكمات،يمكفأاليدليبيالككافح انرمختا انر" .)1
الفرع الثالث
تعريف التعذيب في االتفاقيات الدولية
بالرغـمفكجكدالعديدمفاالتفاقياتالدكليػةالتػيحرمػتالتعػذيبكأكردتنصكصػانقانكنيػة
لتجعػػؿمنػػوجريمػػةمػػفالج ػرائـالمعاقػػبعمييػػافػػيالقػػانكفالػػدكلي،إالأفالعديػػدمنيػػالػػـتعػػرؼ
التعػػذيب،فتناكليػػاليػػذهالجريمػػةكػػافتنػػاكالنقاص ػ انر،ممػػاأدلإلػػىبقػػاءجريمػػةالتعػػذيببػػالرغـمػػف
الػػنصعمػػىتجريميػػا،إالأنيػػاجريمػػةيصػػعبكضػػعيامكضػػعالتنفيػػذكذلػػؾلعػػدـكضػػكحالجػػرـ
كاكتسػػاءنصػػكصىػػذهاالتفاقيػػاتبالضػػبابيةالتػػييصػػعبإزالتيػػاإالإذامػػاتػػـبيػػافمفيػػكـكأركػػاف
ىذهالجريمةالتيتـتجريميا.

)1يكس ػػؼ،أمي ػػرف ػػرج ،)3106الجدي ػػدف ػػيجريم ػػةتع ػػذيبالم ػػتيـككس ػػائؿحماي ػػةالم ػػتيـف ػػيمرحم ػػةالتحقي ػػؽ
كالمحاكمة دراسةمقارنة)،دارالكفاءلمطبعكالنشر،مصر–اإلسكندرية،د.ط،ص.05
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كلػػذلؾفقػػدجػػاءجانػػبآخػػرمػػفاالتفاقيػػاتالدكليػػةذاتاألىميػػةالكبي ػرةفػػيتحديػػدالمفيػػكـ
الكاضحكالصريحلجريمةالتعذيبكمايمي:
أوالً:إعالفحمايػةجميػعاألشػخاصمػفالتعػرضلمتعػذيبكغيػرهمػفضػركبالمعاممػةأكالعقكبػة
القاسيةأكالالإنسانيةأكالميينةفيالمادة )0منياعرفػتالتعػذيب":أمعمػؿينػتجعنػوألػـ
أكعن ػػاءش ػػديد،جس ػػدياك ػػافأكعقمي ػػا،ي ػػتـإلحاق ػػوعم ػػدابش ػػخصم ػػابفع ػػؿأح ػػدالم ػػكظفيف
العمػكمييف،أكبتحػريضمنػو،ألغػراضمثػؿالحصػكؿمػفىػذاالشػخصأكمػفشػخصآخػر
عميمعمكماتأكاعتػراؼ،أكمعاقبتػوعمػىعمػؿارتكبػوأكيشػتبوفػيأنػوارتكبػو،أكتخكيفػو
أكتخكيػػؼأشػػخاصآخ ػريف.كاليشػػمؿالتعػػذيباأللػػـأكالعنػػاءالػػذميكػػكفناشػػئاعػػفمجػػرد
جزاءاتمشركعةأكمالزمالياأكمترتباعمييػا،فػيحػدكدتمشػيذلػؾمػع"القكاعػدالنمكذجيػة
الدنيالمعاممةالسجناء" .)1
ثاني ـاً:النظػػاـاألساسػػيلممحكمػػةالجنائيػػةالدكليػػةفػػيالمػػادة /3/7ق)منيػػاعرفػػتالتعػػذيببأنػػو":
تعمػػدإلحػػاؽألػػـشػػديدأكمعانػػاةشػػديدةًسػكاءبػػدنيانأكعقميػانًبشػػخصمكجػػكدتحػػتإشػراؼ
المػػتيـأكسػػيطرتوًكلكػػفاليشػػمؿالتعػػذيبأمألػػـأكمعانػػاةينجمػػاففحسػػبعػػفعقكبػػات
قانكنيةأكيككنافجزءانمنياأكنتيجةليا" .)2
احيمكػف
كقدكافليذاأفالتعريؼتغييػرجػذرملممفيػكـالتقميػدملمتعػذيب كذلػؾمػفعػدةنػك و
تكضيحياكمايمي:

)1إع ػػالفحماي ػػةجمي ػػعاألش ػػخاصم ػػفالتع ػػرضلمتع ػػذيبكغيػ ػرهم ػػفض ػػركبالمعامم ػػةأكالعقكب ػػةالقاس ػػيةأك
الالإنسػػانيةأكالميينػػة،اعتمػػدكنشػػرعمػػىالمػػمبمكجػػبق ػرارالجمعيػػةالعامػػةلممػػـالمتحػػدة ،1453د)11-

المؤرخفي9كانكفاألكؿ/ديسمبر.0975

)2نظاـركمااألساسيلممحكمةالجنائيةالدكليةالمعتمدفيركمافي07تمكز/يكليو.0998
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أ)اليحصػػرالتعػػذيبفػػيالتعػػذيبالرسػػميالػػذميرتكبػػومكظػػؼرسػػميأكأمشػػخصبصػػفتو
الرسمية.
ب)اعتػػرؼبالتعػػذيبالمرتكػػبضػػدأممجمكعػػةمػػفالسػػكافالمػػدنييفعم ػالنبسياسػػةالدكلػػةأك
منظمػػةتقضػػيبارتكػػابالتعػػذيبضػػداإلنسػػانية أمأنػػوقػػداعتػػرؼبالتعػػذيبغيػػرالرسػػمي
الذميرتكبمفقبؿمنظماتأكجمعياتمنظمةإلىجانبالتعذيبالرسمي).
ثالث ـاً:االتفاقيػػةاألمريكيػػةلمنػػعالتعػػذيبكالعقػػابعميػػوفػػيالمػادة )3منيػػاكالتػػيعرفػػتالتعػػذيب:
"فعػػؿيرتكػػبعمػػدانإلن ػزاؿاأللػػـالبػػدنيأكالعقمػػيأكالمعانػػاةبػػأمشػػخصألغ ػراضالتحقيػػؽ
الجنػػائيككسػػيمةلمتخكيػػؼأككعقكبػػةشخصػػيةأككػػإجراءكقػػائيأكألمغػػرضآخػػر،كيفيػػـ
التعذيبكذلؾعمىأنواستخداـالكسائؿالتييقصدبياطمسشخصيةالضحية،أكإضعاؼ
قدراتوالبدنيةأكالعقميةحتىكافلـتسبباأللـالبدنيأكالعقمي" .)1
رابعــاً:المدكنػػةالخاصػػةبقكاعػػدسػػمكؾالمػػكظفيفالمكمفػػيفبإنفػػاذالق ػكانيفكقػػدعرفػػتالتعػػذيبفػػي
المػػادة )5منػػوعمػػىأنػػو":أمعمػػؿينػػتجعنػػوألػػـأكعنػػاءشػػديد،جسػػدياكػػافأكعقميػػا،يػػتـ
إلحاقػػوعم ػػدابشػػخصم ػػابفعػػؿأح ػػدالمػػكظفيفالعم ػػكمييفأكبتح ػريضمن ػػو،ألغ ػراضمث ػػؿ
الحصػكؿمػػفىػػذاالشػػخصأكمػػفشػػخصآخػػرعمػػىمعمكمػػاتأكاعتػراؼ،أكمعاقبتػػوعمػػى
عم ػػؿارتكب ػػوأكيش ػػتبوف ػػيأن ػػوارتكب ػػو،أكتخكيف ػػوأكتخكي ػػؼأش ػػخاصآخػ ػريف.كاليش ػػمؿ
التعذيباأللـأكالعناءالذميككفناشئاعفمجػردجػزاءاتمشػركعةأكمالزمػاليػاأكمترتبػا
عمييا،فيحدكدتمشيذلؾمعالقكاعدالنمكذجيةالدنيالمعاممةالسجناء" .)2
)1االتفاقيةاألمريكيةلمنعالتعذيبكالعقابعميو،منظمةالػدكؿاألمريكيػة-سمسػمةالمعاىػداترقػـ،76بػدأالعمػؿ
بيافي38فبراير.0979

)2مدكنةلقكاعدسمكؾالمكظفيفالمكمفيفبإنفاذالقكانيف،اعتمدتكنشرتعمىالممبمكجبقرارالجمعيةالعامػة
لممـالمتحدة14/096المؤرخفي07كانكفاألكؿ/ديسمبر.0979
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كمػػفخػػالؿالتعمػػؽفػػيىػػذهالتعريفػػات،نجػػدأنيػػاقػػدأ ازلػػتالغمػػكضالػػذمكػػافيعنػػيىػػذه
الجريمػػةمػػفقبػػؿ،كمػػاكقػػدحػػددتمعػػالـىػػذهالجريمػػةمػػفخػػالؿتحديػػد كبيػػافصػػكرىا ،كصػػفة
المعػ بذب،كفرقػػتمػابػػيفالتعػذيبالػػذميػتـعمػػىأسػاسالتمييػػزأكالػذميػػتـبيػدؼالحصػػكؿعمػػى
المعمكمات.
إالأفالتعريؼالذمكردفياتفاقيةمناىضةالتعذيبكغيرهمفضركبالمعاممةأكالعقكبة
القاسيةأكالالإنسانيةأكالميينةلمتعذيب،تميزعفكؿماسكاهمفالتعريفات.
فقدنصتاالتفاقيةفينصالمادة )0/0منياعمػىأنػو":أمعمػؿينػتجعنػوألػـأكعػذاب
ش ػػديد،جس ػػديانك ػػافأـعقميػ ػان،يمح ػػؽعم ػػدانبش ػػخصم ػػابقص ػػدالحص ػػكؿعم ػػىمعمكم ػػاتأكعم ػػى
اعترافات،أكمعاقبتوعمىعمؿارتكبوأكيشتبوفيأنوارتكبو،ىكأكشخصثالػثأكتخكيفػوأك
إرغامػػوىػػكأمشػػخصثالثػانكعنػػدمايمحػػؽمثػػؿىػػذااأللػػـأكالعػػذابألمسػػببمػػفاألسػػبابيقػػكـ
عمػػىالتمييػػزأيػػاكػػافنكعػػو،أكيحػػرضعميػػوأكيكافػػؽعميػػوأكيسػػكتعنػػومكظػػؼرسػػميأكأم
شخصآخربصفتوالرسمية.كاليتضمفذلؾاأللـأكالعذابالناشئفقطعػفعقكبػاتقانكنيػةأك
المالزـليذهالعقكباتأكالذميككفنتيجةعرضيةليا .)1
كمفخالؿىذاالتعريؼ،تتضحلناالمميزاتالتيتميزالتعذيب،كالتييمكفإجماليابمايمي:
.0شػػدةاأللػػـكالمعانػػاة،حيػػثإفالتعػػذيبىػػكالسػػمكؾالػػذمينػػتجعنػػوألػػـشػػديدأكمعانػػاةشػػديدة،
سكاءأكافذلػؾجسػديانكيترتػبعميػوإصػاباتجسػديةبجسػـالمجنػيعميػو،أكعقميػانيػؤدمإلػى
معاناةنفسيةأكقديؤدمفيبعضالحػاالتإلػىأمػراضتسػتمرمػعالمجنػيعميػوأكتػكدمبػو
إلىالجنكف.
.3تنكعأساليبالتعذيبمفتعذيبجسدم مادم)أكتعذيبعقمي معنكم).
)1مرجعسابؽ،اتفاقيةمناىضةالتعذيبكغيرهمفضركبالمعاممةأكالعقكبةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة.

56

.1تعػػدىػػذهالجريمػػةمػػفالج ػ ارئـالعاديػػةالتػػيالتقػػكـإالإذات ػكافرلػػدلالجػػانيالقصػػدالجرمػػي
بعنصريوالعمـكاإلرادة .)1
.4تحديدأىداؼأكغاياتالتعذيب،كالتيتتمثؿفيمايمي)2 :
أ.التعذيببقصدالحصكؿعمػىمعمكمػاتأكاعتػراؼمػفالشػخصالمجنػيعميػو،كىػذهالصػكرة
تس ػػتخدـف ػػينط ػػاؽكاس ػػعم ػػفقب ػػؿرج ػػاؿالش ػػرطةكالمس ػػتخدميفالعم ػػكمييفعن ػػدمايقكم ػػكف
بتعػػذيبالمػػتيـأثنػػاءالتحقيػػؽلمحصػػكؿعمػػىمعمكمػػاتمنػػوأكالحصػػكؿعمػػىاعت ارفػػوبشػػأف
مسألةمعينة.
ب.التع ػػذيببغ ػػرضمعاقب ػػةالش ػػخصعم ػػىعم ػػؿارتكب ػػوأكيش ػػتبوف ػػيأن ػػوارتكب ػػوى ػػكأكأم
شخصآخر.
ج.التعذيببقصدالتخكيؼ.
د.التعذيببقصدإرغاـالشخصالمجنيعميوأكأمشخصآخرعمىارتكابفعؿمفاألفعاؿ
التيتككفبالغالبغيرمشركعة.
ىػ.التعذيبألسبابتقكـعمىالتمييز،كىذاالنكعمفالتعذيبعادةمايتـفياأل ارضػيالمحتمػة
مفقبؿالجيةالمحتمةضدالسكافالمحمييفأكاألصمييفلممنطقة،كالمعذبفيىذهالصكرة
مػػفالتعػػذيباليشػػعربػػأمشػػفقةأكرحمػػةاتجػػاهالضػػحية،بػػؿيعتبػػربأنػػويقػػكـأثنػػاءتعذيبػػو
بكاج ػػبتعاق ػػدم،كى ػػذاالن ػػكعم ػػفالتع ػػذيبى ػػكال ػػذميس ػػتخدـم ػػفقب ػػؿاإلسػ ػرائيمييفداخ ػػؿ
األراضيالمحتمة.
)1عمكاف،محمديكسؼ،كالمكسى،محمدخميؿ،القانكفالدكليلحقكؽاإلنساف الحقكؽالمحمية)،الجزءالثاني،
سنة،3104دارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف-األردف،ط.0

)2سػميماف،محمػدعبػداهللأبػػكبكػر،جريمػةالتعػذيبفػػيضػكءأحكػاـالقػانكفالػػدكليالجنػائيكنػصالمػػادة036
مفالقانكفالمصرم،سنة،3114منشأةالمعارؼلمنشر،اإلسكندرية–مصر،د.ط،،ص.9
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كيمكػػفأفنػػرلمػػفخػػالؿمػػاسػػبؽذكػره،بػػأفىػػذهاالتفاقيػػةفػػيتعريفيػػالمتعػػذيبقػػدقصػرتو
عمػىالتعػذيبالػذمتقػكـبػػوجيػةرسػميةأكمكظػؼعػاـأكأمشػػخصآخػربصػفتوالرسػمية،أمػػا
التعذيبالذميتـممارسػتوخػارجالسػمطةالعامػةأكمػفغيػرممثمييػاسػكاءأكػافبصػكرةمباشػرةأك
غيرمباشرةاليدخؿضمفالتعريؼالكاردفيىذهاالتفاقية.
الفرع الرابع
تعريف التشريعات الجزائية والقضاء لمتعذيب
فػػيإطػػارتحػريـالتعػػذيبعمػػىالمسػػتكلالػػدكلي ،كظيػػكرالعديػػدمػػفاالتفاقيػػاتالتػػيحرمػػت
جريمػػةالتعػػذيبكجعمػػتمنيػػاجرمػانمعاقبػانعميػػو،نجػػدأفالعديػػدمػػفالػػدكؿقامػػتبكضػػعتعريفػػات
خاصةلمتعذيبفيقكانينياالجنائية،كذلؾلتحديدماىياألعماؿالتيتدخؿضمفدائػرةالتعػذيب
أماـالقضاء كماىياألعماؿالتياليمكفاعتبارىاضمفىذهالدائرة.
فقدقاـالمشرعاألردنيبتعريؼالتعذيبفينصالمادة )318مفقانكفالعقكباتاألردنػي
لع ػػاـ0961كتعديالت ػػوالص ػػادرةع ػػاـ3106عم ػػىأن ػػو":أمعم ػػؿين ػػتجعن ػػوأل ػػـأكع ػػذابش ػػديد
جس ػػديانك ػػافأـعقميػ ػانيمح ػػؽعم ػػدانبش ػػخصم ػػابقص ػػدالحص ػػكؿمن ػػوأكم ػػفش ػػخصآخ ػػرعم ػػى
معمكمػػاتأكعمػػىاعت ػراؼأكمعاقبتػػوعمػػىعمػػؿارتكبػػوأكيشػػتبوفػػيأنػػوارتكبػػوىػػكأكغي ػرهأك
تخكيؼىذاالشػخصأكإرغامػوىػكأكغيػره،أكعنػدمايمحػؽبالشػخصمثػؿىػذااأللػـأكالعػذاب
ألمسببيقكـعمىالتمييزأيانكافنكعو،أكيحرضعميػوأكيكافػؽعميػوأكيسػكتعنػومكظػؼ
رسميأكأمشخصيتصرؼبصفتوالرسمية" .)1
أماقػانكفالعقكبػاتالفمسػطينيفقػدعرفػوكػذلؾعمػىأنػو":أمعمػؿينػتجعنػوألػـأكعػذاب
ًيمحؽعمدانبشخصمابقصدالحصػكؿمنػوأكمػفشػخصآخػرعمػى
شديدًجسديانكافأـنفسيان ي
)1قانكفالعقكباتاألردنيرقـ06لسنة،0961المادة ،)3/318ص189
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معمكم ػػاتأكعم ػػىاعتػ ػراؼمعاق ػػبعمي ػػوًف ػػيش ػػأففع ػػؿارتكب ػػوأكيش ػػتبوأن ػػوارتكب ػػوى ػػكأكأم
شخصآخرأكتخكيفوأكإرغاموىكأكأمشخصآخرعمىذلؾ" .)1
كقاـقانكفالعقكباتالتكنسيلعاـ3116بتعريفوفيالمادة )010مكررعمىأنوكػؿفعػؿ
ينتجعنوألـأكعذابشديدجسديانكػافأكعقميػانيمحػؽعمػدانبشػخصمػابقصػدالحصػكؿمنػوأك
مفغيرهعمىمعمكماتأكعمػىاعتػراؼأكمعاقبتػوعمػىفعػؿارتكبػوأكيشػتبوفػيأنػوارتكبػوىػك
أكغيرهأكتخكيفوىكأكغيرهأكعندمايقعإلحاؽاأللـأكالعذابالشديدألمسببمفاألسػباب
يقكـعمىالتمييزأيانكافنكعو .)2
كقػػدكػػافالتعريػػؼالػػذمكردفػػيقػػانكفالعقكبػػاتالقطػػرملعػػاـ3114فػػيالمػػادة )059ىػػك
أقربتعريؼلماكردفياتفاقيةمناىضةالتعذيبكغيرهمفضركبالمعاممةالقاسيةأكالالإنسانية
أكالميينة،كعرفوعمىأنو"أمعمؿينتجعنوألـأكمعاناةشديديف،جسديانكافأـمعنكيان،يمحؽ
عمدانبشخصماألغراضالحصكؿعمىمعمكماتأكعمىاعتراؼ،أكمعاقبتوعمػىعمػؿارتكبػو
أكيشػػتبوفػػيأنػػوقػػدارتكبػػو،ىػػكأكشػػخصثالػػثأكتخكيفػػوأكإرغامػػوىػػكأكأمشػػخصآخػػر
كعندمايمحؽمثؿىذااأللـأكالعذابلسببيقكـعمػىالتمييػزأيػاكػافنكعػو،أكيحػرضعميػوأك
يكافؽعميوأكيسكتعنومكظػؼرسػميأكأمشػخصآخػربصػفتوالرسػميةكاليشػمؿذلػؾاأللػـ

)1العسمي،أحمدسعيد ،)3107ضماناتمكافحةجريمةالتعذيبفيالقانكفالفمسطيني دراسةتحميميػةمقارنػة)،
الجامعةاإلسالمية-غزة،ص.05

)2نصالمادة )010مكررمفالمجمةالجزائيةالتكنسيةرقـ46لسنة":3115يعاقببالسجفمػدةثمانيػةأعػكاـ
المكظؼالعمكميأكشبيوالذميخضعشخصالمتعذيبكذلؾحاؿمباشرتولكظيفوأكبمناسبةمباشرتولػو.
كيقصػػدبالتعػػذيبكػػؿفعػػؿينػػتجعنػػوألػػـأكعػػذابشػػديدجسػػدياكػػافأكعقميػػايمحػػؽعمػػدابشػػخصمػػابقص ػد
الحصكؿمنوأكمفغيرهعمىمعمكماتأكعمىاعتراؼأكمعاقبتػوعمػىفعػؿارتكبػوأكيشػتبوفػيأنػوارتكبػو

ىػػكأكغيػرهأكتخكيفػػوىػػكأكغيػرهأكعنػػدمايقػػعإلحػػاؽاأللػػـأكالعػػذابالشػػديدألمسػػببمػػفاألسػػبابيقػػكـ
عمىالتمييزأياكافنكعو".
ّ
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أكالمعاناةالناشئفقطعفعقكباتقانكنيةأكالمالزـليذهالعقكباتأكالذميككفنتيجةعرضػية
ليا" .)1
بينمااكتفتأغمبالتشريعاتاألخرلكالمشرعالمصرمبحظرالتعذيبكجعموجريمةمعاقبان
عمييا،كلـتقـبكضعتعريؼمعيفكمحددلمتعذيبفيتشػريعاتياالداخميػة،بػؿكلػـيحػاكؿالمشػرع
التػػدخؿلتحديػػدمػػايمكػػفأفيػػدخؿفػػيإطػػارىػػذهالجريمػػةمػػفأفعػػاؿ،تػػاركيفتمػػؾالمسػػألةلمقضػػاء
كسمطتوالتقديريةكالمشرعالمصرم.
كىػػذامػػاحاكلػػتمحكمػػةجنايػػاتطنطػػاالقيػػاـبػػوعنػػدماعرفػػتالتعػػذيبعمػػىأنػػو":اإليػػذاء
القاس ػػيالعني ػػؼال ػػذميفع ػػؿفعم ػػو كيقم ػػؿم ػػفعزيم ػػةالمع ػػذبفيحمم ػػوعم ػػىقب ػػكؿب ػػالءاالعتػ ػراؼ
لمخالصمنو".
كبالتمعففيىذاالتعريؼنرلبأنوقدركزعمػىاآلثػارالتػييػؤدمإلييػافعػؿالتعػذيبأكثػر
مفتركيزهعمىجكىرالفعؿذاتو،فقداشترطكقكعنتيجةمعينةكىيقياـالمجنيعميوباالعتراؼ،
،كىػذامػػا
كىػذاغيػرصػػحيحألفالتعػذيبيعػػدجريمػةسػكاءأدلإلػػىاالعتػراؼأكلػػـيػؤدإلػىذلػػؾ 
نستخمصػػومػػفنػػصالمػػادة )001مػػفقػػانكفالعقكبػػاتالمصػػرمالسػػابؽالتػػيكانػػتالمحكمػػةقػػد
أصدرتحكميافيظمو،ككذلؾنصالمادة )036مفالقانكفالحالي .)2




)1قانكفالعقكباتالقطرمرقـ00لسنة.3114

)2يكسؼ،أميرفرج،الجديدفيجريمةتعذيبالمتيـككسائؿحمايةالمتيـفيمرحمةالتحقيؽكالمحاكمػة د ارسػة
مقارنة)،مرجعسابؽ،ص.30
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المطمب الثاني
صور التعذيب والتمييز ما بين جريمة التعذيب وما يشابييا من الجرائم
إفتمييزالتعذيبعػفبعػضالجػرائـاألخػرلالمشػابيةلػو،ىػكأمػريػرتبطبتعريػؼالتعػذيب
كتحديدصكرهالمختمفة،إذإننابتعريفنالمتعذيب،نتمكفمفتحديدمفيكمػوبصػكرةكاضػحةكدقيقػة،
كمػػابينػػاسػػابقان،كألفىنػػاؾالعديػػدمػػفالمصػػطمحاتكالمفػػاىيـالتػػيتتشػػابومػػعالتعػػذيبمنيػػاعمػػى
سبيؿالمثاؿالمعاممةالقاسيةأكالإلنسػانية،فػإننيسأسػعىفػيىػذاالمطمػبلتحديػدصػكرالتعػذيب
فيالبدايةحتىنتمكفبعدذلؾمفالتكصؿلمعياريمكننامفخاللػوالتمييػزمػابينػوكبػيفالجػرائـ
األخرلالمشابية.
الفرع األول
صور التعذيب
ػؼ
ػخصمكم ه
التعذيببمفيكموالكاسع،يشمؿكافػةاألفعػاؿالتػييقػكـبيػامكظ ه
ػاـأكش ه
ػؼع ه
بخدمةعامةتجاهالشخصالمجنيعميوأكالمتيـ،سكاءأكانتأفعاالنإيجابيةاكسمبيةماداـأنيا
تؤدمإلىنتيجةكاحدةكىيإلحاؽاألذلالبدنيأكالنفسيبو.
كباعتبارأفاألخذبيذاالمفيكـالكاسعمفشأنوأفيساعدعمىتكفيرالحمايةالشػاممةلمفػرد
كعمىسالمةجسده،كحمايتومفالتعرضألمآالـ،فإنويمكفأفنقكؿبأفالتعذيبلوصكرتاف:
أوالً :التعذيب الجسدي أو البدني:
كتتمثؿىذهالصكرةبكؿاعتداءمادميقععمىجسدالمجنيعميوكيمحؽاألذلالبدنيفيو،
أيانكانتصكرةاالعتداءكميماكانتالكسيمةالتيتـاستخداميافيارتكابو،مثؿعصػباألعػيف،
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كتقييداأليدممفالخمؼ،الصفععمىالكجػو ،كتحػريضالكػالبالبكليسػيةعمػىنيػشجسػدالمػتيـ
كاجبارهعمىالكقكؼألكقاتطكيمةعاريانفيالعراء.
كماكيمكفاعتباركرسيالتقييدالػذميسػمحبتكبيػؿمعصػميالمجنػيعميػوككاحميػوفػيآف
،كأجيزةالصعؽالكيربائيمفالكسػائؿالحديثػةنسػبيان
كاحدكىكمايعرؼبالتقييدذمالنقاطاألربع 
فيالتعذيب.
كألفاألساليبالمرتكبةفيالتعذيبىيأساليبكثيػرةكمتنكعػةكاليمكػفحصػرىا،فػإفذكػر
ىذهاألساليبىكعمىسبيؿالمثاؿكليسعمىسبيؿالحصر،كيػدخؿفػيإطػارالحػديثعنيػاأم
أسمكبآخرمفشأنوإلحاؽاألذلبجسداإلنسافالذمتعدحمايتومفأىـحقكقوكأبسطيا.
ثانياً :التعذيب المعنوي:
كتختمؼىذهالصكرةعفالتيقبميابأنياتسػتيدؼإلحػاؽاألذلبنفسػيةالمجنػيعميػو كلػيس
بجسػػده،فيػػيتسػػببإيػػالـالػػنفسسػكاءأكانػػتالكسػػيمةالمسػػتخدمةبيػػاىػػيكسػػيمةماديػػةأككسػػيمة
معنكيػػة،فالكسػػيمةالماديػػةكػػأفيػػتـتجريػػدالمجنػػيعميػػومػػفمالبسػػوأكاغتصػػابو،كبػػالرغـمػػفأف
االغتصابيمكفاعتبارهكسيمةمفكسائؿالتعذيبالبدنية،إالأنوكذلؾلػوأثػرمعنػكمكبيػرعمػى
المجنيعميوكيسببلوآالماننفسيةبميغة،فيييفكرامتو،كييينو،ممايؤدمفيكثيػرمػفالحػاالت
إلىالعزلةالتامة كتجنباالختالطمعالناس.
أمػػاالكسػػائؿالمعنكيػػةكتيديػػدالمجنػػيعميػػوبػػإنزاؿاألذلبػػوأكبمػػفييمػػوأمػػرىـ،كالتيديػػد
باغتصابزكجتوأكبتمفيؽتيمةليا،أكإسماعوألصكاتالتعذيبالشديدبصكرةشبودائمة.
كمػػاكيمكػػفأفنضػػيؼصػػكرةثالثػػةمػػفصػػكرالتعػػذيبكىػػيالتعػػذيبالجنسػػي:كيكػػكففػػي
صػػكرةإسػػاءةكالميػػةأكإبػػداءاالزدراءأككشػػؼالعػػكرات،حتػػىنصػػؿفػػيالنيايػػةإلػػىاغتصػػاب
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الضحية،كتعتبرىذالصكرةجمعانمابيفالتعذيبالمادمكالمعنكم،كيمكػفاعتبارىػاأكثػرالصػكر
ضر انرعمىالضحية .)1
كمايمكفأفنقسـالتعذيبكذلؾمفحيثالشخصالمجنيعميوإلى:
قضائيبعد،كلـيثبػتفػيحقػوالجػرـ،إالأنػو
كىكالذملـيصدربحقوحكـ
أوالً :تعذيب المتيم:
ه
ه
مشتبوبو،كيككفعادةنتعذيبوبقصدإرغاموعمىاالعتػراؼعمػىنفسػوأكاإلدالءبػأقكاؿعػف
اآلخريفأكاإلدالءبمعمكماتميمة.
قضائييدينو،كيككفتعذيبوبقصػد
كىكالذمصدربحقوحكـ
ثانياً :تعذيب المسجون أو المدان:
ه
ه
إرغامػػوعمػػىاإلدالءبمعمكمػػاتميمػػةلػػـيكػػفقػػدأدلػػىبيػػابعػػد،أكمػػفخػػالؿتكقيػػععقكبػػات
تأديبيةعميوتتسـبالكحشيةأكعدـاإلنسانية .)2
الفرع الثاني
التمييز ما بين التعذيب وغيره من الجرائم المشابية لو
إفاتفاقيومناىضةالتعذيبالتعامؿالتعذيبكغيرهمفضركبالمعاممةأكالعقكبةالقاسية
أكالالإنسػػانيةأكالميينػػةبالطريقػػةذاتيػػا،فبػػالرغـمػػفتعريػػؼاالتفاقيػػةلمتعػػذيبكمػػابينػػاسػػابقان،إال
أنيالـتعرؼالمعاممةأكالعقكبةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة،كمالـتذكرىاإلىجانبعنكاف
االتفاقيػػةإالفػػيمقػػدمتياكالمػػادة )06منيػػا،كالتػػيتػػنصعمػػىعػػدـبمػػكغىػػذهالمعاممػػةأكالعقكبػػة
القاسػػيةأكالالإنسػػانيةأكالميينػػةحػػدالتعػػذيب،كتقتضػػيمػػفالػػدكؿاألط ػراؼاتخػػاذمػػايمػػزـمػػف
التدابيرلمنعممارستيا.

)1عبػػدالغنػػي،إييػػابمصػػطفى ،)3103الكسػػيطفػػيتنظػػيـالسػػجكف،دارالفكػػرالجػػامعي،اإلسػػكندرية-مصػػر،
ط،0ص.387

)2غناـ،محمدغناـ ،)0994حقكؽاإلنساففيالسجكف،مطبكعاتجامعةالككيت،الككيت،د.ط،ص.37
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كيمكػػفتعريػػؼالمعاممػػةأكالعقكبػػةالميينػػةأكالحاطػػةمػػفالك ارمػػةعمػػىأنيػػا"ىػػيتمػػؾالتػػي
تتضمفقد انرمػفاإلذالؿأكاإلىانػةأكالتحقيػريحػطمػفقػدرالضػحيةككرامتػوكاعتبػاره،سػكاءفػي
نظرنفسوأكفينظراآلخريف،كيجبأفيتعدلىذااإلذالؿالقدرالطبيعيأكالعادمأكالحتمي
الالزـكالمصاحبلكؿعقكبةمشركعة"". .
كقػدذكػرتالمجنػةاألكركبيػةفػيمعػرضحػديثيافػيالقضػيةاليكنانيػة ) (Greek caseلعػاـ
0968أفالمعاممةأكالعقكبةالمكقعةعمىالشخصيمكفأفتككفحاطةبالك ارمػةإذامػاانطػكت
عمىإذالؿجسيـلوأماـاآلخريف،أكدفعتولمتصرؼضدإرادتوأكمشاعره.
أماالتعذيبفقدعرفتوبأنومعاممػةالإنسػانية،تيػدؼعمػىسػبيؿالمثػاؿإلػىالحصػكؿعمػى
معمكمػػات،أكاعت ارفػػات،أكتكقيػػععقكبػػة،كمػػاقػػداعتبػػرتالمجنػػةبػػأفالعنػػؼالجسػػدمالػػذميػػؤدم
إلىمعاناةنفسيةتؤدمإلىشعكرالشخصبالكآبة،تعذيبان.
كيتضحمفىذاالتعريػؼبػأفالتعػذيبيقػكـعمػىثالثػةمعػايير:شػدةاأللػـ،كالرغبػةالمبيتػة،
كاليدؼالمتمثؿبالحصكؿعمىمعمكماتأكاعترافاتأكتكقيعالعقكبة .)1
أماالمحكمةاألكركبيػةلحقػكؽاإلنسػافقػدكضػعتمعيػا انرلمتفرقػةمػابػيفالتعػذيبكغيػرهمػف
ضركبالمعاممةالالإنسانيةأكالميينةيتمثؿبدرجةالمعاناةأكاأللـالذميمحؽبالمجنيعميومػف
جراءكؿمنيما،فإذاكانتالدرجةفيأقصاىانككفأماـجريمةتعذيب،كاالفإفاألمػراليتجػاكز
مجردمعاممةقاسيةأكالإنسانية.
كاتفاقيةمناىضةالتعذيب،بعدتعريفيالمتعذيب،كانتأيضانقدميزتمابينو كبيفغيرهمف
ضركبالمعاممة أك العقكبةالقاسيةأك الالإنسانية أك الميينةعمىأساس درجةالمعاناة أكشدة
)1الجنػػدم،غسػػافىشػػاـ ،)3103ال ارحػػةكالريحػػاففػػيالقػػانكفالػػدكليلحقػػكؽاإلنسػػاف،المؤلػػؼ،عمػػاف،ط،0
ص.041
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األلـ،كاعتبرتتمؾالشدةمسألةكاقع ،كيعكدتقديرىالقاضيالمكضكع،فيكالذميقدرالحدالذم
يجبأفتبمغوىذهالمعاممةأكالعقكبةلكيتندرجفيإطارالتعذيب.
كمػػايمكػػفالتمييػػزمػػابػػيفالتعػػذيبكبػػيفبعػػضالجػرائـالتػػيتشػػابيو،كجريمػػةاإلكػراهالػػذم
يخمػػطالػػبعضبينيػػا كبػػيفجريمػػةالتعػػذيب،كيػػركفأنيػػـكجيػػافلعممػػةكاحػػدة،إالأننػػانػػرلاختالف ػان
كاضحانمابيفكمتاالجريمتيف،فاإلكراهالذميعػرؼبأنػو"االعتػداءالمكجػوإلػىاإلرادةلمحكىػاكميػا
أكتكجييياكجيةمعينة"،أكيعرؼعمىأنػو"حمػؿالشػخصعمػىإتيػاففعػؿمعػيفاليقبػؿحكمػو
المتعقؿفيمالكترؾلوإرادتوالمعتبرةمفالكجيةالقانكنية"،يشترطلتحقيقوانعػداـإرادةالمكػرهكميػان
بحيثاليككفأماموإالاالنصياعإلرادةالمكره،أكعمىاألقػؿتضػييؽىػذهاإلرادةإلػىحػدكبيػر،
أماالتعذيبفيتحقػؽبمجػردالتػأثيرفػيإرادةالمجنػيعميػوميمػاكانػتنسػبةاأللػـالمػادمكالمعنػكم
اهيعتبػرجريمػةأكسػعكأشػمؿمػفالتعػذيب،كاليعػد
الناتجعنو،كبالتاليفإنويمكفالقػكؿبػأفاإلكػر ي
التعذيبإالصكرةمفصكراإلكراه.
كجريمةاستعماؿالقسكة،التػيتعػرؼعمػىأنيػا"كػؿسػمكؾيكػكفخطػ انرعمػىالحيػاةأكعمػى
سالمةالجسـممايسببلوألمانماديانأكمعنكيانأكيككفمفشأنوأفيثيرتكقعانمعقػكالنلكقػكعىػذا
الخطػػر"،كتختمػػؼعػػفجريمػػةالتعػػذيبفػػيالػػركفالمعنػػكمالػػذميتمثػػؿبالقصػػدالجرمػػيمػػفجيػػة
كصفةالمجنيعميومفجيةأخرل،فبالنسبةلالختالؼاألكؿنجدأفاعتداءالجانيعمىالمجني
عميوألجؿاالعتداءفقطيشػكؿجريمػةاسػتعماؿالقسػكة،أمػاإذاكػافاليػدؼمػفكراءاالعتػداءىػك
حمػػؿالشػػخصعمػػىاالعت ػراؼفإننػػانكػػكفعندئػػذأمػػاـجريمػػةالتعػػذيب،كيتمثػػؿاالخػػتالؼالثػػاني
بصػفةالمجنػػيعميػو،التػػيتكػكفغيػػرمحػددةكتشػػمؿاألفػرادكافػػةفػيجريمػػةاسػتعماؿالقػػكة،بينمػػا
تقتصرعمىالمتيميففقط.
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المبحث الثاني

موقف القانون الدولي والتشريعات الوطنية من جريمة التعذيب
تعتبػػرجريمػػةالتعػػذيبمػػفالجػرائـالتػػيانتشػػرت،كتعػػددتأسػػاليبيابتعػػددالتقنيػػاتالمبتكػرة،
كتطكرتبتطكرالعمكـالحديثة،كلػذلؾفقػدتمقػىالتعػذيبمنػذنشػأةحقػكؽاإلنسػافاىتمامػانخاصػان،
حيثنجدالعديدمفاالتفاقياتالدكليةكاإلقميميةالتػيتحػرـالتعػذيب،كمػانجػداىتمامػانكاضػحانبػو
س ػكاءفيمػػاينعقػػدبػػيفالػػدكؿمػػفمػػؤتمراتدكليػػة،أكفػػينصػػكصتش ػريعاتالػػدكؿالداخميػػةالتػػي
تسػػعىبشػػكؿدائػػـكمتكاصػػؿلضػػمافتطبيػػؽالنصػػكصالقانكنيػػةالدكليػػةالتػػيحرمػػتالتعػػذيبمػػف
خالؿكضعنصكصفيتشريعاتياالجزائيػةالكطنيػةلتجريمػوكضػمافعػدـتعػرضأمشػخصلػو
مػػفخػػالؿكضػػععقكبػػاترادعػػةألمشػػخصيرتكبػػو،كسػػنتطرؽفػػيىػػذاالمبحػػثبشػػكؿمػػكجز
لالتفاقيػػاتالدكليػػةكاإلقميميػػةالتػػيكاجيػػتممارسػػاتالتعػػذيبكحرمتيػػا،كأىػػـالنصػػكصالقانكنيػػة
الكطنيةداخؿالدكؿالتيتمعبدك انربار انزفيىذاالمجاؿ.

المطمب األول
االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة جريمة التعذيب
بسببممارساتالتعذيبالمتتاليةكالفظيعةالتياسػتباحتحرمػةجسػداإلنسػاف كنفسػو،كػاف
البػػدمػػفاتخػػاذخط ػكاتفعالػػةلمحػػدمػػفىػػذهالممارسػػاتكالػػتخمصمنيػػا،كىػػذامػػاحػػاكؿالمجتمػػع
الدكليالقياـبوعندتحريمولمتعذيب،كمحاكلةمكافحتوباعتبارهجريمةمفالجرائـضداإلنسانية.
حيػػثنجػػدالعديػػدمػػفالمػػؤتمراتالدكليػػةكانػػتقػػداىتمػػتبمكضػػكعالتعػػذيبكبسػػطتوعمػػى
طاكلتيافيالعديدمفاجتماعاتيا،كمنيامؤتمرالمجنةالدكليةلممسائؿالجنائيةالذمانعقدفيبرف
سنة،0919الذمقدقرربأفاالعتراؼاليككفدليالنفياإلثباتمالـيصدرعفإرادةحرة.
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باإلضػػافةإلػػىالمػػؤتمرالػػدكليالسػػادسلقػػانكفالعقكبػػاتالػػذمانعقػػدفػػيركمػػاعػػاـ،0951
الػػذمأكصػػىبعػػدـج ػكازاسػػتخداـالعنػػؼأكالضػػغطككسػػيمةلمحصػػكؿعمػػىاعت ػراؼمػػفالمػػتيـ،
،كأيدهفيذلؾالمؤتمرالدكليالخامسلمقانكفالمقارفالػذم
حيثإفاالعتراؼليسغايةالتحقيؽ 
انعقدفيبرككسيؿعاـ0958لدراسةكسائؿالبحثالحديثةكحمايةحقكؽالدفاع،
أمػػاحمقػػةالبحػػثالتػػيانعقػػدتفػػيالفمبػػيفلعػػاـ0958لد ارسػػةاالعت ػراؼكالضػػماناتضػػد
الكسائؿغيرالمشركعةأثناءالتحقيؽ،فقدأجمعأعضػاؤىاعمػىأفأماعتػراؼيػتـأخػذهبػالقكةأك
العنؼاليؤخذباالعتبار،كقدسمكتحمقةالبحثالتيانعقدتفيفيناعاـ0961المسمؾنفسو.
كالمؤتمرالدكليالثانيعشرلمجمعيةالدكليةلقانكفالعقكبػاتفػيمدينػةىػامبكرغفػيألمانيػا
،كالذمقدأكصىبعدـأخذأمدليؿانتزعباستخداـالتعذيب.
االتحاديةفيعاـ 0976
كمػايجػػبأالننسػىمػػؤتمرسػانتياغك،كمػػؤتمرفينػػاالمػذيفقػػرراكػذلؾحػػؽالمػتيـفػػيرفػػض
اإلجاب ػػةع ػػفأمسػ ػؤاؿيكج ػػول ػػوكع ػػدـجػ ػكازتعػ ػريضالم ػػتيـألمتع ػػذيبأكإكػ ػراهلحمم ػػوعم ػػى
االعتراؼ .)1
أمااالتفاقياتالدكليةالتيتبرمياالدكؿفيشأفمفالشؤكف،كألنياتعتبرمفأىـالمصادر
األصميةلنشػأةالقاعػدةالقانكنيػةالدكليػة،باعتبػارأفالػدكؿمػفخػالؿمػايسػمىبالمعاىػداتالعامػة
التيتبرـبيفعددغيرمحدكدمفالدكؿكفيأمكرتيـالدكؿجميعيا تقكـبتسجيؿقكاعدقانكنية
الغػػرضمنيػػاتنظػػيـالعالقػػاتالعامػػةكتكػػكفممزمػػةلمػػدكؿالتػػيأبرمتيػػا،فإننػػانالحػػظبػػأفاىتمػػاـ
المجتمعالدكليبمسألةمناىضةالتعذيبكحػؽمػفحقػكؽاإلنسػاف،قػدبػدأفػياألسػاسمػفخػالؿ

)1خػػكيف،حسػػفبشػػيت ،)0998ضػػماناتالمػػتيـفػػيالػػدعكلالجزائيػػة الجػػزءاألكؿ)،مكتبػػةدارالثقافػػةلمنشػػر
كالتكزيع،عماف-األردف،ط،0ص.10
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مػػاتػػـصػػياغتومػػفالنصػػكصفػػياالتفاقيػػاتالمختمفػػةالدكليػػةكاإلقميميػػةالتػػياىتمػػتبالتعػػذيب
كنصتعمىتحريموسكاءبشكؿمباشرأكغيرمباشر.
كلعؿأكلىاالتفاقياتالتيحرمػتالتعػذيببشػكؿغيػرمباشػركانػتاتفاقيػوالىػامالخاصػة
بقكانيفالحربالبريةالتيصدرتعػاـ،0917إالأفاسػتمرارممارسػاتالتعػذيبكاآلالـكالمآسػي
القاسيةالتيشيدىاالعالـبسببذلؾ،كافيدعكلضركرةالػنصعمػىتحريمػوبشػكؿأكثػرصػراحة
ككضػػكحان،كليػػذاصػػدرتاتفاقيػػاتجنيػػؼاألربػػعلحمايػػةالمنازعػػاتالدكليػػةتتضػػمفنصػانتحػػرـفيػػو
التعػػػذيب،باإلضػ ػػافةإلػ ػػىحرصػ ػػياعمػ ػػىفػ ػػرضعقكبػ ػػاتقاس ػػيةعمػ ػػىاألشػػػخاصالػ ػػذيفيقكمػ ػػكف
بانتياكاتعظيمةكمنياالتعذيب.
ثػػـأسسػػتالييئػػةالعامػػةلممػػـالمتحػػدةكالتػػيكػػافىػػدفيااألساسػػيحمايػػةحقػػكؽاإلنسػػاف
كحرياتػػواألساسػػية،كأصػػدرتالجمعيػػةالعامػػةلممػػـالمتحػػدةاإلعػػالفالعػػالميلحقػػكؽاإلنسػػافعػػاـ
،)1 0948كالذمقدجاءنصبالمادة )5منوعمىأنو"اليجكزإخضاعأحدلمتعذيبكاللممعاممة
أكالعقكبةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة"  ،)2كبالرغـمفأفىذااإلعالفلـيتضػمفسػكلالتػزاـ
أدبػي،إالأفالعيػػدالػدكليالخػػاصبػالحقكؽالمدنيػػةكالسياسػػيةالػذمتبعػػوكصػادقتعميػػوالجمعيػػة
العامةعاـ،0966قدفػرضالت ازمػانقانكنيػانعمػىالػدكؿالمكقعػةعميػو،كذلػؾضػمانانلحقػكؽالمػتيـ
فيمرحمػةمػاقبػؿالمحاكمػة كضػمافعػدـتعرضػوألمنػكعمػفأنػكاعالتعػذيبأكمعاممتػومعاممػة
غيرإنسانيةأكإكراىوعمىاالعتراؼبذنبلـيصدرعنو،كقدنصتالمادة )7منوعمىأنو"ال
يج ػػكزإخض ػػاعأح ػػدلمتع ػػذيبكاللممعامم ػػةأكالعقكب ػػةالقاس ػػيةأكالالإنس ػػانيةأكالحاط ػػةبالك ارم ػػة،
)1شػػالال،نزيػػونع ػػيـ ،)3101المرتكػػزف ػػيحق ػػكؽاإلنسػػاف،المؤسسػػةالحديث ػػةلمكتػػاب،طػ ػرابمس-لبن ػػاف،د.ط،
ص.18

)2اإلعالفالعالميلحقكؽاإلنساف،اعتمدكنشرعمىالممبمكجبقرارالجمعيةالعامة لممـالمتحدة307ألؼ
د)1-المؤرخفي01كانكفاألكؿ/ديسمبر.0948
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كعمىكجوالخصكص،اليجكزإجراءأيةتجربةطبيةأكعمميةعمػىأحػددكفرضػاهالحػر"،كمػا
نصتالمادة1/04منػوعمػىأنػو"لكػؿمػتيـأفيتمتػعأثنػاءالنظػرفػيقضػيتوكعمػىقػدـالمسػاكاة
بالضماناتالدنياالتالية:
خ-أاليكرهعمىالشيادةضدنفسوأكاالعتراؼبذنبو" .)1
كماكقدتضمفىذاالعيدباإلضافةإلىالمادتيفالسابقتيفبعضالمػكاداألخػرلالتػيتتعمػؽ
بالقضػػاءعمػػىالتعػػذيب،كػػنصالمػػادةالثانيػػةمنػػوالتػػينصػػتعمػػىكجػػكباحت ػراـحقػػكؽاإلنسػػاف
كضمانيا،كالمادةالسادسػةالتػياختصػتبػالحؽفػيالحيػاة،كالمػادةالتاسػعةبشػأفالحػؽفػيحريػة
الشػػخصكأمنػػو،كمػػايجػػبأالننسػػىالمػػادةالعاش ػرةالتػػيتتعمػػؽبحػػؽاألشػػخاصالمحػػركميفمػػف
حريتيـفيأفيعاممكامعاممةإنسانيةتحترـفيياكرامتيـ.
ثـتالىابعدذلؾإعالفاألمػـالمتحػدةعػاـ،0975كالػذمحػرـالتعػذيبكجميػعالممارسػات
القاسية،كقدانضـلومائةكأربعكأربعكفدكلة،ثـاتفاقيوجنيؼالتػيأبرمػتعػاـ،0976كأكردت
ىذهاالتفاقيةقيكدانكاضحةلتحريـالتعذيب،ميزتياعماسبقيامفاالتفاقيات .)2
كافمابذلتواألمـالمتحدةمفجيػكدفػيسػبيؿمناىضػةالتعػذيبجػاءليكتمػؿ،بػؿكافىػذه
الجيػػكدقػػدتكجػػتبإصػػدارالجمعيػػةالعامػػةألىػػـمػػايتعمػػؽبجريمػػةالتعػػذيبفػػيالشػػرعيةالدكليػػة
لحقػػكؽاإلنسػػافكىػػياتفاقيػػومناىضػػةالتعػػذيبكغي ػرهمػػفضػػركبالمعاممػػةأكالعقكبػػةالقاسػػيةأك

)1العيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيةكالسياسية،مرجعسابؽ.

)2الطػػاىر،حػػاجأدـحسػػف ،)3116حمايػػةحقػػكؽاإلنسػػاففػػيالػػدعكلالجنائيػػةكفق ػانلممكاثيػػؽالدكليػػة رسػػالة
دكتكراه)،جامعةأـدرمافاإلسالمية،معيدبحكثكدراساتالعالـاإلسالمي،جميكريةالسكداف،ص.046
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،كالتػػيتعتبػػرمػػفأىػػـالمكاثيػػؽالدكليػػةالتػػيتتعمػػؽمباشػرةبالتعػػذيب،ككضػػع
الإلنسػػانيةأكالميينػػة 
قكاعدمتخصصة كتفصيميةلمنعو .)1
كتتككفىذهاالتفاقيةمفثالثةأقساـ،يتنػاكؿاألكؿمنيػاتعريػؼالتعػذيب،كتمييػزهعػفغيػره
م ػػفض ػػركبالمعامم ػػةالقاس ػػيةأكالالإنس ػػانيةأكالميين ػػة،كم ػػاكتق ػػراالتفاقي ػػةف ػػيى ػػذاالقس ػػـب ػػأف
التعػػذيبيشػػكؿصػػكرةخطي ػرةكمتعمػػدةمػػفالصػػكرالميينػػةلك ارمػػةاإلنسػػاف،كتضػػعمجمكعػػةمػػف
التدابيرالتييجبعمىالدكؿاألطراؼاتخاذىافيسبيؿمناىضةالتعػذيبسػكاءأكانػتكقائيػةأك
عالجية،كيمكفالقكؿبأفىذهاالتفاقيةقدقامتبدكربالغفيمناىضةالتعذيب،مفخالؿذكرىا
ليذهالتدابيركايالئياأىميةقصكل.
كمفخالؿدراستنالنصكصاالتفاقية،فإننانجدبأنياقدحددتصنفيفمفالتػدابيرالكقائيػة
التييمكفاتخاذىالمحيمكلةدكفكقكعالتعذيب،كالتييمكفإدراجياكمايمي:
أوالً:وجوب اتخاذ أي دولة طرف في االتفاقية التدابير الفعالةالتيتمكنيامفمنػعالتعػذيبسػكاء
أكانػػتإداريػػةأكقضػػائيةأكتش ػريعية،باإلضػػافةإلػػىإشػػارةاالتفاقيػػةلػػبعضالتػػدابيرالرقابيػػةالتػػي
نجػػدىافػػيالمػػادة )00ك )03منيػػاعمػػىالنحػػكاآلت ػي":تبقػػىكػػؿدكلػػةقيػػداالسػػتعراضالمػػنظـ
قكاعػ ػػداالسػ ػػتجكاب،كتعميماتػ ػػوكأسػ ػػاليبوكممارسػ ػػاتو،ككػ ػػذلؾالترتيبػ ػػاتالمتعمقػ ػػةبحجػ ػػزكمعاممػ ػػة
األشػػخاصالػػذيفيتعرضػػكفألمشػػكؿمػػفأشػػكاؿالتكقيػػؼأكاالعتقػػاؿأكالسػػجففػػيأمإقمػػيـ
يخضعلكاليتياالقضائية،كذلؾبقصػدمنػعحػدكثأمحػاالتتعػذيب"،ك"تضػمفكػؿدكلػةطػرؼ

)1السيالكم،عالءعبدالحسفجبر ،)3104تعذيبالمتيـفيالمنظػكريفالقػانكنيكالشػرعي،منشػكراتالحمبػي
الحقكقية،لبناف–بي ركت،ط،0ص.55
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قيػػاـسػػمطاتياالمختصػػةبػػإجراءتحقيػػؽسػريعكنزيػػوكممػػاكجػػدتأسػػبابمعقكلػػةتػػدعكإلػػىاالعتقػػاد
بأفعمالمفأعماؿالتعذيبقدارتكبفيأممفاألقاليـالخاضعةلكاليتياالقضائية" .)1
ثانياً :حظر التـذرع بـأي ظـرف مـن الظـروف االسـتثنائية كمبـرر لمتعـذيب:فقػدأكػدتاالتفاقيػةبػأف
حظرالتعذيبىكعبارةعػفقاعػدةمطمقػة،تنطبػؽفػيجميػعالحػاالت،كاليجػكزالخػركجعنيػاأك
التنصػػؿمنيػػابػػأمحػػاؿمػػفاألح ػكاؿ،حتػػىفػػيحػػاالتالط ػكارئأكالحػػربأكالخطػػرالعػػاـالػػذم
ييػػددحيػػاةاألمػػة،أكفػػيأمظػػرؼمػػفالظػػركؼاالسػػتثنائيةاألخػػرل ،كقػػدجػػاءذلػػؾكاضػػحانفػػي
المادة )3مفاالتفاقيةكالتينصتعمىأنو".0تتخذكؿدكلةطرؼإجراءاتتشػريعيةأكإداريػة
أكقضػػائيةفعالػػةأكأيػػةإج ػراءاتأخػػرللمنػػعأعمػػاؿالتعػػذيبفػػيأمإقمػػيـيخضػػعالختصاصػػيا
القضائي.
.3اليجكزالتذرعبأيةظركؼاستثنائيةأياكانت،سكاءأكانتىذهالظػركؼحالػةحػربأكتيديػدا
بػػالحربأكعػػدـاسػػتقرارسياسػػيداخمػػيأكأيػػةحالػػةمػػفحػػاالتالط ػكارئالعامػػةاألخػػرلكمبػػرر
لمتعذيب.
. 1اليجكزالتذرعباألكامرالصادرةعفمكظفيفأعمىمرتبةأكعفسمطةعامةكمبررلمتعذيب".
كأمػػاالتػػدابيرالعالجيػػةالتػػيقػػدكردالػػنصعمييػػافػػياالتفاقيػػة،كالتػػييمكػػفأفنكاجػػوبيػػا
أعماؿالتعذيببعدارتكابيا،فيمكفتمخيصياعمىالنحكالتالي:
أوالً :تحريم أعمال التعذيب:إفمكافحةالتعذيبتقتضيقبػؿأمأمػرآخػراعتبػارالتعػذيبجريمػة
يعاقػػبعمييػػاإلػػىجانػػبالقػػانكفالػػدكلي،القػػانكفالجنػػائيالػػداخميلمػػدكؿ،لػػذلؾقػػدقامػػتاالتفاقيػػة
بكضػػعالت ػزواـعمػػىعػػاتؽالػػدكؿاألط ػراؼبيػػايمػػزميـبجعػػؿالتعػػذيبجريمػػةفػػيإطػػارتش ػريعاتيـ
الجنائية،ككضععقكباتمناسبةيخضعليامرتكبكىذهالجريمةتتناسبمعطبيعتياالخطيرة.
)1اتفاقيةمناىضةالتعذيبكغيرهمفضركبالعاممةأكالعقكبةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة،مرجعسابؽ.
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كيمكػفأفنػرلذلػؾبكضػكحفػيالمػادة )4مػػفاالتفاقيػةالتػيجػاءنصػياعمػىىػذاالنحػػك:
".0تضمفكؿدكلةطرؼأفتككفجميعأعماؿالتعذيبجرائـبمكجبقانكنيػاالجنػائي،كينطبػؽ
األمرذاتوعمىقياـأمشخصبأيػةمحاكلػةلممارسػةالتعػذيبكعمػىقيامػوبػأمعمػؿآخػريشػكؿ
تكاطؤاكمشاركةفيالتعذيب.
.3تجعػؿكػؿدكلػةطػػرؼىػذهالجػرائـمسػػتكجبةلمعقػاببعقكبػاتمناسػػبةتأخػذفػياالعتبػػار
طبيعتياالخطيرة".
ثانياً :االختصـاص العـالمي أو عالميـة العقـاب:نصػتالمػادة )7مػفاالتفاقيػةعمػىأنػو".0تقػكـ
الدكلػػةالطػػرؼالتػػييكجػػدفػػياإلقمػػيـالخاضػػعلكاليتيػػاالقضػػائيةشػػخصيػػدعىارتكابػػوألممػػف
الجػرائـالمنصػػكصعمييػػافػػيالمػػادة4فػػيالحػػاالتالتػػيتتكخاىػػاالمػػادة،5بعػػرضالقضػػيةعمػػى
سمطاتياالمختصةبقصدتقديـالشخصلممحاكمة،إذالـتقـبتسميمو.
.3تتخػذىػذهالسػمطاتقرارىػػابػنفساألسػمكبالػػذمتتبعػوفػيحالػةارتكػػابأيػةجريمػةعاديػػةذات
طبيعةخطيرةبمكجبقانكفتمؾالدكلة.كفىالحاالتالمشارإلييافيالفقرة3مفالمادة5ينبغي
أالتككفمعاييراألدلةالمطمكبةلممقاضاةكاإلدانةبأمحاؿمفاألحكاؿأقؿصػرامةمػفتمػؾالتػي
تنطبؽفيالحاالتالمشارإلييافيالفقرة0مفالمادة."5
كيتضحلنامفنػصالمػادةسػالفةالػذكربػأفاالتفاقيػةقػدجعمػتجريمػةالتعػذيبمػفالجػرائـ
التيتمثؿخطكرةخاصة،كتستدعيتعقبمرتكبيياكضمافعدـإفالتيـمفالعقابكمفالمساءلة
الجنائيػػة،كىػػذامػػادفعيػػالمخػػذبمبػػدأاالختصػػاصالعػػالميأكعالميػػةالعقػػابالػػذميسػػمحلمدكلػػة
بمالحقػػةمرتكبػػيجريمػػةالتعػػذيبكغي ػرهمػػفضػػركبالمعاممػػةالقاسػػيةأكالالإنسػػانيةأكالميينػػة،
كبسطاختصاصياالقضائيعمىىذهالجرائـأيانكافمكافارتكابياأكجنسيةمرتكبيػاأكالضػحية
فيياأكمكافكجكدىما.
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ثالثـاً :حمايــة وتعــويض ضــحايا التعــذيب:نجػػدبػػأفاالتفاقيػػةقػػدأكجبػػتعمػػىالػػدكؿاألطػراؼبيػػا،
باإلضافةإلىكؿماسبؽمفالتػدابيرالسػابقة،تػكفيرممجػأآمػفألمشػخصقػدتعػرضلمتعػذيب،
كشػػجعتعمػػىمػػنححػػؽالمجػػكءلػػو،كمػػاألزمػػتىػػذهالػػدكؿبضػػمافحقػػوفػػيالمجػػكءلمقضػػاءأك
السػػمطاتالمختصػػة،كضػػمافمحاكمتػػومحاكمػػةعادلػػة،كالبػػتفػػيقضػػيتوبن ازىػػةكسػػرعة،كعػػدـ
،كالقي ػػاـبك ػػؿم ػػايم ػػزـم ػػف
االستش ػػيادب ػػأمق ػػكؿأكاعتػ ػراؼي ػػدليب ػػوكى ػػكتح ػػتكط ػػأةالتع ػػذيب 
اإلج ػراءاتلحمايتػػوىػػكأكأممػػفالشػػيكدمػػفأمعمػػؿيعػػدمػػفأعمػػاؿالتخكيػػؼأكالتيديػػدأك
المعاممةالسيئة .)1
كالقسـالثانيمفاالتفاقيةينشئنظاماندكليانلممراقبةيرتكزعمىلجنةمناىضةالتعذيب،كقد
ح ػػددتاالتفاقي ػػةكيفي ػػةتش ػػكيميا،باإلض ػػافةإل ػػىمنحي ػػااالختص ػػاصبالرقاب ػػةعم ػػىتنفي ػػذالػػػدكؿ
لاللتزاماتالمفركضةعمييابمكجبىذهاالتفاقيةكذلؾمفخالؿدكرىاالذميتمثؿبمراجعةتقارير
الدكؿالدكريةالتيتقدـليػاعبػراألمػيفالعػاـلممػـالمتحػدة،كتسػمـالشػكاكلمػفالػدكؿاألطػراؼ،
كامكانيػػةقياميػػابػػبعضالتحقيقػػاتبنػػاءعمػػىتقػػاريرسػريةمكثػػك و
ؽبيػػا،كارسػػاؿزيػػاراتإلػػىأ ارضػػي
الدكؿالمعنيةبمكافقتيا،كما كيمكفلمّجنةأفتضعيدىاعمىقضيةمفقضػاياالتعػذيببنػاءعمػى
بالغػػاتتصػػؿإلييػػامػػفدكؿأط ػر و
اؼفػػياالتفاقيػػة،أكنيابػػةعػػفأف ػراديخضػػعكفلكاليتيػػاالقانكنيػػة
كيدعكفبأفانتياكانقدكقععمييـمفدكلةطرؼفياالتفاقية.
كالجزءالثالثكاألخيراختصبتحديػدكيفيػةانضػماـالػدكؿالمختمفػةليػذهاالتفاقيػة،أكإنيػاء
ارتباطيابيا،أكمايخصمسائؿالتحفظعمىحكـمفأحكامياأكاقتراحأمتعديؿ.
كقداعتمدتعاـ0988بقرارمفالجمعيةالعامة كنشرتعمىالممكثيقةمجمكعةالمبادئ
المتعمقةبحمايةجميعاألشخاصالذيفتعرضكاألمشكؿمفأشكاؿاالحتجػازأكالسػجف،لتحػريـ
)1عمكاف،محمديكسؼ،حقكؽاإلنساففيضكءالقكانيفالكطنيةكالمكاثيؽالدكلية،مرجعسابؽ،ص.397
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التعذيبفيالمبدأ )6منياعمىىذاالنحك"اليجكزإخضاعأمشخصيتعرضألمشػكؿمػف
أشػ ػػكاؿاالحتجػ ػػازأكالسػ ػػجفلمتعػ ػػذيبأكغي ػ ػرهمػ ػػفضػ ػػركبالمعاممػ ػػةالقاسػ ػػيةأكالالإنسػ ػػانيةأك
الميينة،كاليجكزاالحتجاجبأمظرؼكافكمبررلمتعػذيبأكغيػرهمػفضػركبالمعاممػةالقاسػية
أكالالإنسانيةأكالميينة".
كتبعتيااتفاقيوحقكؽالطفؿلعاـ،0989كالتيقدحرصتعمىتأكيدتحريـالتعذيبفيما
يخصاألطفاؿالسجناء،كقدجاءنصالمادة )17منياعمىىذاالنحك"تكفؿالدكؿاألطراؼ:
أ)أاليعرضأمطفؿلمتعػذيبأكلغيػرهمػفضػركبالمعاممػةأكالعقكبػةالقاسػيةأكالالإنسػانيةأك
الميين ػػة.كالتف ػػرضعقكب ػػةاإلع ػػداـأكالس ػػجفم ػػدلالحي ػػاةبس ػػببجػ ػرائـيرتكبي ػػاأش ػػخاصتق ػػؿ
أعمارىـعفثمانيعشرةسنةدكفكجكدإمكانيةلإلفراجعنو".
ثـكثيقةالمبادئاألساسيةلمعاممةالسجناءعاـ،0991كالتػيفػيإطػارمعالجتيػالمكضػكع
مػػكظفيالسػػجكفكاألعمػػاؿالمحظػػكرعمػػييـالقيػػاـبيػػاأكمػػايقػػععمػػىعػػاتقيـمػػفالت ازمػػات،قػػد
أشػارتإلػػىعػدـجػكازلجػكئيـلمقػػكةفػيعالقػػتيـمػػعالمسػجكف،إاللػػككػافذلػػؾفػيسػػبيؿالػػدفاع
عػػفالػػنفس،أكالمقاكمػػةالجسػػديةبػػالقكة،أكاالمتنػػاعالسػػمبيألمػػريسػػتندإلػػىالقػػانكفأكاألنظمػػة،
كأفيككفاستخداـالقكـفيأدنىالحدكدالضركرية،كمايجبعمييـأفيقكمكابتقػديـتقريػرفػكرم
عفالحادثلمديرالسجف .)1
كفيعاـ،0991اعتمدالمػؤتمرالعػالميلحقػكؽاإلنسػافالػذمعقدتػواألمػـالمتحػدةإعػالف
كبرنامجعمؿفيينا،الذمقدكردبوأنو"أحدأشنعاالنتياكاتلكرامةاإلنسػافىػكممارسػةالتعػذيب
الذميؤدمإلىتحطيـكرامةالضحايا كتضييؽقدراتيـعمىمكاصمةحياتيـكأنشطتيـ".

)1بندؽ،كائؿأنكر ،)3103العدالةكحقكؽاإلنساف،مكتبةالكفاءالقانكنية،اإلسكندرية-مصر،ط،3ص.380
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كتبعػػوعػػاـ3116البركتككػػكؿاالختيػػارملمناىضػػةالتعػػذيبكغيػرهمػػفضػػركبالمعاممػػةأك
،كالػػذمقػػدصػػدربيػػدؼإنشػػاءنظػ وػاـقكامػػوزيػػاراتدكريػػة
العقكبػػةالقاسػػيةأكالالإنسػػانيةأكالميينػػة 
كمنتظمةتقكـبياىيئاتدكليةككطنيةمستقمةلمماكفالتييحجزبيااألشخاصالمحركمػكفمػف
حػ ػريتيـ،كذل ػػؾكض ػػمانةلمن ػػعالتع ػػذيبكغيػ ػرهم ػػفضػ ػركبالمع ػػامالتالقاس ػػيةأكالالإنس ػػانيةأك
الميينةلكرامةاإلنساف.
كمػػاأفكجػػكدالعديػػدمػػفاالتفاقيػػاتالدكليػػةالتػػياىتمػػتبمكضػػكعالتعػػذيب،كحرمتػػوكسػػعت
إلػػىمناىضػػتوبكافػػةالكسػػائؿالمختمفػػة،لػػـيمنػػعمػػفإب ػراـاتفاقيػػاتإقميميػػةتمػػزـالػػدكؿالتػػيتػػدخؿ
ضػػمفإقميميػػابعػػدـالمج ػكءلمتعػػذيبأكممارسػػتوبػػأمشػػؾمػػفاألشػػكاؿ،منيػػااالتفاقيػػةاألكركبيػػة
لحقكؽاإلنسافلعاـ0951التينصتفيمادتياالثالثةعمػىتحػريـالتعػذيبكأكػدتعمػىأنػو"ال
يجكزإخضاعأمإنسافلمتعذيبكاللممعاممةأكالعقكبةالميينةلمكرامة"،كالميثاؽاإلفريقيلحقكؽ
ػافكالشػػعكبلعػػاـ0980الػػذمنصػػتالمػػادة )5منػػوعمػػىأنػػو"لكػػؿفػػردالحػػؽفػػياحت ػراـ
اإلنسػ 
كرامت ػػوكاالعتػ ػراؼبشخص ػػيتوالقانكني ػػةكحظ ػػركاف ػػةأش ػػكاؿاس ػػتغاللوكامتيان ػػوكاس ػػتعبادهخاص ػػة
االسترقاؽكالتعذيببكافةأنكاعوكالعقكباتكالمعاممةالكحشيةأكالالإنسػانيةأكالمذلػة،".كاالتفاقيػة
األمريكيةلمنػعالتعػذيبكالعقػابعميػوالتػيصػدرتعػاـ،0987كالتػيألزمػتالػدكؿاألطػراؼبيػا
عمىمايمي:
أوالً:تج ػ ػريـكافػ ػػةأفعػ ػػاؿالتعػ ػػذيبكمحاكلػ ػػةارتكابيػ ػػابمكجػ ػػبتش ػ ػريعاتياالداخميػ ػػة،كاتخػ ػػاذكافػ ػػة
اإلجراءاتالفعالةلمنعالتعذيبكالعقابعميوضمفسمطاتياالقضائية.
ثاني ـاً:التشػػديدعمػػىضػػباطالشػػرطةعنػػدالتػػدريبعمػػىعػػدـج ػكازاسػػتخداميـلمتعػػذيبس ػكاءعنػػد
التحقيؽأكإلقاءالقبض.
ثالثاً:تشريعمايمزـمفالقكانيفلضمافحصكؿضحاياالتعذيبعمىتعكيضمناسب.
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رابعاً:اعتباراالعترافاتالتيتنتزعباستخداـالتعذيبدلػيالنغيػرمقبػكالنفػياإلجػراءاتالقانكنيػةأك
أماـالقضاء.
خامساً:كجكبتسميـالدكلةلمشخصالمتيـبارتكابجريمةالتعذيبأكالمحككـبارتكابياكفقػانلمػا
يتناسبمعقكانينياالمحميةحكؿتسميـالمجرميفكالتزاماتياالدكلية .)1
كم ػػايج ػػبأالننس ػػىاالتفاقي ػػةاألكركبي ػػةلمن ػػعالتع ػػذيبكالمعامم ػػةأكالعقكب ػػةالالإنس ػػانيةأك
الميينػػةلعػػاـ0989كالتػػينصػػتعمػػىتشػػكيؿالمجنػػةاألكركبيػػةلمنػػعالتعػػذيب،كىػػيلجنػػةمخكلػػة
بزيارةاألماكفالتييحجػزبيػااألشػخاصالمحركمػكفمػفحػريتيـفػيالػدكؿاألطػراؼبيػاكعػددىا
،44إالأفالبركتكككؿاألكؿالممحؽبيذهاالتفاقيةقدمنحإمكانيػةدعػكةالػدكؿحتػىلػكلػـيككنػكا
أعضاءفيالمجمساألكركبيحتىيصبحكاأطرافانفيىذهاالتفاقيةأيضان،فقدنصػتالمػادة )08
مػػفاالتفاقيػػةعمػػىأنػػو"ىػػذهاالتفاقيػػةمفتكحػػةلتكقيػػعالػػدكؿاألعضػػاءفػػيمجمػػسأكركبػػا،كذلػػؾ
بالتص ػػديؽعميي ػػا،أكالقب ػػكؿ،أكالمكافق ػػة.كت ػػكدعمس ػػتنداتالتص ػػديؽأكالقب ػػكؿأكالمكافق ػػةل ػػدل
السكرتيرالعاـلمجمسأكركبا"،ثـعدؿالبركتكككؿىذهالمادةعندمانصفيالمادة )1منوعمى
أنو"يصبحنصالمادة08مفاالتفاقيةالفقرة0مفتمؾالمادة،كتستكمؿبالفقرةالثانيةالتالية:
“.3يجػػكزلمجنػػةالػػكزراءبػػالمجمساألكركبػػيأفتػػدعكأمدكلػػةغيػػرعضػػكبػػالمجمساألكركبػػي
لالنضماـلالتفاقية”".
كتقػػكـىػػذهالمجنػػة،عػػفطريػػؽالزيػػاراتالتػػيتقػػكـبيػػا،بػػالتحقيؽفػػيمعاممػػةاألشػػخاص
المسمكبةحرياتيـبيدؼالتأكدمفعدـتعرضيـألمنكعمػفأنػكاعالتعػذيب كتػدعيـحمػايتيـعنػد
الضػػركرةمػػفالتعػػذيبأكغيػرهمػػفالمعػػامالتأكالعقكبػػاتالالإنسػػانيةأكالميينػػة،كمػػا كتقػػكـبعػػد
)1شػمسالػديف،كدكدفػكزم ،)3106حقػكؽالمػتيـأمػاـالقضػاءالػدكليالجنػائي،شػركةداراألكػاديميكفلمنشػػر
كالتكزيع،عماف،ط،0ص.386
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كػػؿزيػػارةبكضػػعتقريػ وػرعػػفالحقػػائؽالتػػيكجػػدتياأثنػػاءالزيػػارة،آخػػذةفػػياعتبارىػػاأيػػةمالحظػػات
يككفالطرؼالمعنيقدأبداىا ،كيمكفأفتقدـاقتراحاتلمدكؿاألطراؼلتحسيفحمايةاألشخاص
المسمكبةحرياتيـ .)1
أمامشػركعميثػاؽحقػكؽاإلنسػافكالشػعبفػيالػكطفالعربػي،فقػدنصػتالمػادة )0/6منػو
عمىأنو"يعامؿالمحبكسكفمعاممةإنسانيةتحفظكرامتيـ".
كالميثػػاؽالعربػػيلحقػػكؽاإلنسػػافلعػػاـ3114كػػذلؾقػػدجػػاءتالمػػادة )01منػػولتؤكػػدعمػػى
ضركرةضمافالمحاكمةالعادلةلجميعاألشخاصكتكفيرمايمزـمػفالضػماناتلػذلؾكىػذاعنػدما
نصػػتعمػػىأنػػو"-0لكػػؿشػػخصالحػػؽفػػيمحاكمػػةعادلػػةتتػكافرفييػػاضػػماناتكافيػػةكتجرييػػا
محكمػػةمختصػػةكمسػػتقمةكنزييػػةكمنشػػأةسػػابقابحكػػـالقػػانكف.كذلػػؾفػػيمكاجيػػةأيػػةتيمػػةجزائيػػة
تكجوإليوأكلمبتفيحقكقوأكالتزاماتو،كتكفؿكؿدكلةطرؼلغيرالقادريفمالياناإلعانةالعدلية
لمدفاععفحقكقيـ.
-3تكػػكفالمحاكمػػةعمنيػػةإالفػػيحػػاالتاسػػتثنائيةتفتضػػييامصػػمحةالعدالػػةفػػيمجتمػػعيحتػػرـ
الحرياتكحقكؽاإلنساف.
كمػػاكتجػػدراإلشػػارةفػػيالنيايػػةإلػػىأفتحػريـالتعػػذيبقػػدكردكػػذلؾفػػياالتفاقيػػةاألمريكيػػة
،كالػذمقػدنػصبشػػكؿصػريحعمػىتحػريـ
بشػأفمنػعكاستئصػاؿالعنػػؼضػدالنسػاءكالعقػابعميػػو 
ممارسةالعنؼالبدنيأكالجنسيأكالتعذيبضدأمامرأة،كماكقداعتبرالعنػؼضػدالنسػاءىػك
عبارةعفجريمةضدالكرامةاإلنسانية.


)1منػػاع،ىيػػثـكمجمكعػػةبػػاحثيف ،)3115مسػػتقبؿحقػػكؽاإلنسػػاف القػػانكفالػػدكليكغيػػابالمحاسػػبة)،أكراب-
األىالي-المجنةالعربيةلحقكؽاإلنساف،باريس-فرنسا،ط،0ص.089
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المطمب الثاني
اندماج جريمة التعذيب في التشريعات الوطنية لمدول
قػدبينػاسػػابقانبػأفمناىضػةالتعػػذيبكجعػؿكافػةأعمالػػوكممارسػاتوعبػارةعػػفجػرائـمعاقػػب
عمييا،ىكليسكاجبانمقتص انرعمىالمجتمعالدكليكحسب،إنماىككاجبفردمكػذلؾ كيقػععمػى
عاتؽكؿدكلةمفالػدكؿ،كىػذامػاقػدكثقتػوالمػادةالرابعػةمػفاتفاقيػومناىضػةالتعػذيبكغيػرهمػف
ضػركبالمعاممػةالقاسػيةأكالالإنسػانيةأكالميينػة،كامتثػاالنلػذلؾقػدقامػتالعديػدمػفالػدكؿبػإلزاـ
نفسيابعدـممارسةالتعذيببالنصعمىذلؾفيدساتيرىا،باإلضافةإلػىفػرضالعقكبػةعمػىمػف
يم ػػارسى ػػذهالجريم ػػةف ػػيقكانيني ػػاالجزائي ػػة،كق ػػدأدلذل ػػؾإل ػػىنق ػػؿتحػ ػريـالتع ػػذيبم ػػفإط ػػار
النصكصالقانكنيةالمجردةإلىالكاقعالعمميككضعيامكضعالتطبيؽ.
كنج ػػدب ػػأفالدس ػػاتيراختمف ػػتبعض ػػياع ػػفبع ػػضف ػػيتحريمي ػػالمتع ػػذيب،حي ػػثإفبع ػػض
الدس ػػاتيرق ػػداقتص ػػرتعم ػػىتحػ ػريـالتع ػػذيبفيم ػػايخ ػػصاألش ػػخاصالمح ػػركميفم ػػفحػ ػريتيـأك
السجناءفقط،بينمالجأالبعضاآلخرإلىتحريـالتعذيببشكؿعاـكفيمايخصكؿإنسػاف،دكف
قصرىاعمىفئةمعينةأكعمىأشخاصمعينيف.
فقػػدكردحظػػرالتعػػذيبلمشػػخاصالمحػػركميفمػػفح ػريتيـفػػيالمػػادة )3/8مػػفالدسػػتكر
األردنػػي،كالتػػينصػػتعمػػىأف"كػػؿمػػفيقػػبضعميػػوأكيكقػػؼأكيحػػبسأكتقيػػدحريتػػوتجػػب
معاممتوبمايحفظعميوكرامةاإلنساف،كاليجكزتعذيبو،بأمشكؿمفاألشكاؿ،أكإيذاؤهبدنيانأك
معنكي ػان،كمػػااليجػػكزحج ػزهفػػيغيػػراألمػػاكفالتػػيتجيزىػػاالق ػكانيف،ككػػؿقػػكؿيصػػدرعػػفأم
شػػخصتحػػتكطػػأةأمتعػػذيبأكإيػػذاءأكتيديػػداليعتػػدبػػو" ،)1كأيدتػػوفػػيذلػػؾالمػػادة )11مػػف

)1دستكرالمممكةاألردنيةالياشميةلسنة.0953
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دستكرتكنس،التيقدأكدتعمىحؽكؿفردسجيفبأفيعامؿمعاممةإنسانيةتحفظفيياكرامتو،
كأكػػدتعمػػىأفالغايػػةمػػفحجػػزحريػػةأمفػػردسػػجيفىػػيإعػػادةتأىيمػػوكدمجػػوفػػيالمجتمػػعم ػرة
أخرل .)1
كالمادة )17مفالدستكرالعراقيالتينصتعمػىأنػو"يحػرـجميػعأنػكاعالتعػذيبالنفسػي
كالجسػػدمكالمعاممػػةغيػػراإلنسػػانية،كالعب ػرةبػػأماعت ػراؼانتػػزعبػػاإلكراهأكالتيديػػدأكالتعػػذيب،
كلممتضررالمطالبةبالتعكيضعػفالضػررالمػادمكالمعنػكمالػذمأصػابوكفقػانلمقػانكف"،كالمادتػاف
)55ك )56مفالدستكرالمصرمالمتافأكدتاعمػىجعػؿالسػجفدا انرلإلصػالحكالتأىيػؿ،كحظػر
تعريضأمشخصقبضعميوأكحبسأكتقيػدتحريتػوألمتعػذيبأكإكػراهأكترىيػب،كالألم
عمؿآخرقدينافيكرامتوأكيعرضوألمإيذاءجسدمأكمعنكمأكيعرضصحتولمخطر .)2
أماالمادة )16مفدستكرقطر،فقدحرمتتعذيبأمإنسافسكاءأكافمتيمػانأـال،كلػـ
تقصػػرتحريمػػوعمػػىاألشػػخاصالمحػػركميفمػػفحػريتيـ،كنصػػتعمػػىأنػػو"اليعػػرضأمإنسػػاف

)1نػػصالمػػادة )11مػػفالدسػػتكرالتكنسػػيالصػػادرسػػنة":3104لكػػؿسػػجيفالحػػؽفػػيمعاممػػةإنسػػانيةتحفػػظ
كرامتػػوت ارع ػػيالدكلػػةفػػيتنفيػػذالعقكبػػاتالسػػالبةلمحريػػةمصػػمحةاألسػ ػرة،كتعمػػؿعم ػػىإع ػػادةتأىيػػؿالسػػجيف
كادماجوفيالمجتمع".
)2المػػادة )55مػػفدسػػتكرمصػػرالصػػادرسػػنة":3104كػػؿمػػفيقػػبضعميػػو،أكيحػػبس،أكتقيػػدحريتػػوتجػػب
اأكمعنكيػػا،كاليكػػكف
ػدني
ن
معاممتػػوبمػػايحفػػظعميػػوكرامتػػو،كاليجػػكزتعذيبػػو،كالترىيبػػو،كالإك ارىػػو،كالإيػػذاؤهبػ ن
ػانياكصػػحيان،كتمتػػزـالدكل ػػةبتػػكفيركسػػائؿاإلتاح ػػة
حجػػزه،أكحبسػػوإالف ػيأم ػػاكفمخصصػػةلػػذلؾالئق ػػةإنسػ ن
لمشخاصذكماإلعاقة.

كمخالفةشيءمفذلؾجريمةيعاقبمرتكبياكفقالمقانكف.

كلممتيـحؽالصمت.ككؿقكؿيثبتأنوصدرمفمحتجزتحتكطأةشػيءممػاتقػدـ،أكالتيديػدبشػيءمنػو،

ييدركاليعكؿعميو".
المادة )56مفدستكرمصرالصادرعاـ":3104السجفدارإصالحكتأىيؿ.
تخضػػعالسػػجكفكأمػػاكفاالحتجػػازلإلش ػراؼالقضػػائي،كيحظػػرفييػػاكػػؿمػػاينػػافىك ارمػػةاإلنسػػاف،أكيعػػرض

صحتولمخطر.

كينظـالقانكفأحكاـإصالحكتأىيؿالمحككـعمييـ،كتيسيرسبؿالحياةالكريمةليـبعداإلفراجعنيـ".

79

لمتع ػػذيبأكلممعامم ػػةالحاط ػػةلمك ارم ػػة،كيعتب ػػرالتع ػػذيبجريم ػػةيعاق ػػبعميي ػػاالق ػػانكف"،كاختص ػػت
المادة )33مفدستكرالمغرببالحؽفيالسالمةالجسديةكالمعنكية،فحرمتاالعتػداءعمػىحػؽ
أمفػػردفػػيسػػالمتوالجسػػديةأكالمعنكيػػةكلػػـتفػػرؽفػػيذلػػؾمػػابػػيفإذاكانػػتالجيػػةالمعتديػػةىػػي
جيةعامةأكجيةخاصة .)1
كم ػػاكج ػػاءتنص ػػكصالمػ ػكاد )14ك )15م ػػفدس ػػتكرالج ازئ ػػرلحظ ػػرأمعن ػػؼب ػػدنيأك
جسػػدمقػػديتعػػرضلػػواإلنسػػافكأكػػدتعمػػىكضػػععقكبػػاتعمػػىأممخالفػػةتمػػسسػػالمتوالبدنيػػة
كالمعنكية،كتميػزتىػذهالنصػكصعػفغيرىػابأنيػاقػدأضػافتلمتحػريـأممعاممػةمػفالمعػامالت
القاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة،كلـتقتصرعمىتحريـالتعذيبكحده.
ػافكيحظىػػر
ػاؾحرمػػةاإلنسػ ي
حيػػثنصػػتالمػػادة )14منػػوعمػػىأف"تضػػمفالدكلػػةعػػدـانتيػ ي
أمعنػػؼبػػدنيأكمعنػػكمأكأممسػػاسبالك ارمػػة،".أمػػاالمػػادة )15فقػػدجػػاءنصػػياعمػػىالنحػػك
التالي":يعاقبالقانكفعمىالمخالفاتالمرت ىكبةضدالحقكؽكالحريات،كعمىكؿمايمػسسػالمة
اإلنسافالبدنيةكالمعنكية .)2
كاىػػتـدسػػتكرسػػمطنةعمػػافلعػػاـ3108أيضػانبتحػريـالتعػػذيببشػػكؿعػػاـكلكػػؿاألشػػخاص
عن ػػدمانص ػػتالم ػػادة )31من ػػوعم ػػىأن ػػو"اليع ػػرضأمإنس ػػافلمتعػ ػػذيبالمػ ػػادمأكالمعن ػػكمأك
لإلغراء،أكلممعاممةالحاطةبالكرامة،كيحددالقػانكفعقابمػفيفعػؿذلػؾ،كمػايبطػؿكػؿقػكؿأك
اعتراؼيثبتصدكرهتحتكطأةالتعذيبأكباإلغراءأكلتػمؾالمعاممةأكالتيديدبأممنيما" .)3

)1دستكردكلةقطرالصادرسنة.3114
)2الدستكرالجزائرملسنة.3106

)3دستكرسمطنةعمافالصادرلسنة.3108
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كمػػاكقػػدتميػػزتبعػػضالدسػػاتيرعػػفغيرىػػاعنػػدمانصػػتبص ػراحةعمػػىدكرالقػػانكففػػي
تحديػػدالعقكبػػةالمناسػػبةألمشػػخصيرتكػػبجريمػػةالتعػػذيب،كالدسػػتكرالسػػكرم،فػػيالمػػادة )51
منػػوالتػػياختصػػتبتح ػريـالتعػػذيب ،)1كالدسػػتكرالبحرينػػيالػػذمحػػرـالتعػػذيبكالمعاممػػةالحاطػػة
بالك ارمػةفػػيالمػػادة /09د)منػػو،كالتػػينصػػتعمػىأنػػو"اليعػ ّػرضأمإنسػػافلمتعػػذيبالمػػادمأك
المعنكم،اكلإلغراء،اكلممعاممةالحاطةبالكرامة،كيحددالقانكفعقابمفيفعػؿذلػؾ.كمػايبطػؿ
كػؿقػػكؿاكاعتػراؼيثبػػتصػدكرهتحػػتكطػأةالتعػػذيبأكبػالغراءاكلتمػػؾالمعاممػةأكالتيديػػدبػػأم
منيا" .)2
كيتضحلنامدلاالىتماـالذمأكالهالمشرعفيدكلةاإلماراتالعربيةالمتحدةليذهالجريمػة،
فقدتميزدستكرىذهالدكلةبعػددالنصػكصالتػيتػداكؿفييػامسػػألةتحػريـالتعػذيب،باإلضػافةإلػى
إشارتولنكعيالتعذيبالجسمانيكالمعنكم،فمـيقتصرعمىتحريـىػذهالجريمػةفحسػب،بػؿأشػار
إلييابنكعيياالمػادمكالمعنػكم،كذلػؾعنػدماأشػاردسػتكردكلػةاإلمػاراتالعربيػةالمتحػدةلمتعػذيب
فيالمادة )36منو،فػنصعمػىالحريػةالشخصػية،ثػـأضػاؼأنػو"اليعػرضأمإنسػافلمتعػذيب
أكالمعاممػػةالحاط ػػةبالك ارم ػػة"،كج ػػاءتبعػػدىاالم ػػادة )37من ػػولت ػػنصعمػػىأن ػػو"يح ػػددالق ػػانكف
الجرائـكالعقكبات.كالعقكبةعمىماتـمففعػؿأكتػرؾقبػؿصػدكرالقػانكفالػذميػنصعمييػا"،
)1المادة )14مفدستكرالجميكريةالعربيةالسكريةلسنة.0":اليجكزتحرمأحدأكتكقيفوإالبمكجبأمػرأك
قرارصادرعفالجيةالقضائيةالمختصة،أكإذاقبضعميػوفػيحالػةالجػرـالمشػيكد،أكبقصػدإحضػارهإلػى
السمطاتالقضائيةبتيمةارتكابجنايةأكجنحة.

.3اليجكزتعذيبأحدأكمعاممتومعاممةميينة،كيحددالقانكفعقابمفيفعؿذلؾ.
ػبأفيبمػػغأسػػبابتكقيفػوكحقكقػػو،كاليجػػكزاالسػػتمرارفػيتكقيفػػوأمػػاـالسػػمطة
ػخصيقػػبضعميػػويجػ
.1كػؿشػ
ي
ي
اإلداريةإالبأمرمفالسمطةالقضائيةالمختصة.

.4لكؿشػخصحكػـعميػوحكمػانمبرمػانكنفػذتفيػوالعقكبػةكثبػتخطػأالحكػـأفيطالػبالدكلػةبػالتعكيضعػف
الضررالذملحؽبو".

)2دستكرمممكةالبحريفالصادرسنة.3113
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كمػػاكردتح ػريـالتعػػذيبكػػذلؾفػػيالمػػادة )38مػػفىػػذاالدسػػتكرعنػػدمانصػػتعمػػىأف"إيػػذاء
المتيـجسمانيانأكمعنكيانمحظكر" .)1
أماالدستكرالككيتيفقدنصعمىالتعذيبفيمكضعيفمختمفيف،أكليمانصالمادة )10
التياختصتبجريمةالتعػذيببشػكؿعػاـ،فحظػرفييػاالمشػرعتعػذيبأمإنسػافأكتعريضػوألم
معاممػػةأخػػرلحاطػػةبالك ارمػػةاإلنسػػانية،عنػػدمانصػػتعمػػىأف"اليجػػكزالقػػبضعمػػىإنسػػافأك
حبسػػوأكتفتيشػػوأكتحديػػدإقامتػػوأكتقييػػدحريتػػوفػػياإلقامػػةأكالتنقػػؿإالكفػػؽأحكػػاـالقػػانكف"،
كثانييمػػانػػصالمػػادة )14التػػياىتمػػتباألشػػخاصالمتيمػػيفبشػػكؿخػػاص،كحظػػرتتعػػذيبأم
مػػتيـأكإيػػذاءهجس ػديانأكمعنكي ػانفنص ػػتعمػػىأف"المػػتيـبػػرمءحت ػػىتثبػػتإدانتػػوفػػيمحاكم ػػة
قانكنيةتؤمفلػوفييػاالضػماناتالضػركريةلممارسػةحػؽالػدفاع.كيحظػرإيػذاءالمػتيـجسػمانياأك
معنكيا" .)2
كيمك ػػفف ػػيالنياي ػػةاإلش ػػارةلمدسػػػتكرالمبن ػػاني،ال ػػذمكب ػػالرغـم ػػفنص ػػوعم ػػىتمت ػػعكافػػػة
المكاطنيفالمبنانييفبالحقكؽالمدنيةكالسياسيةفيالمادة )7منو،كعمػىصػيانةالحريػةالشخصػية
كعدـجكازحبسأمشػخصأكإلقػاءالقػبضعميػوإالكفػؽأحكػاـالقػانكففػيالمػادة ،)8إالأنػو
مػػعذلػػؾلػػـيتضػػمفنص ػانص ػريحانيخػػصتح ػريـالتعػػذيبأكغي ػرهمػػفالمعػػامالتالالإنسػػانيةأك
الميينة .)3
كفيمػػايخػػصالتش ػريعاتالجنائيػػة،فػػإفقػػانكفالعقكبػػاتاألردنػػي،فقػػدفػػرضعقكبػػةالحػػبس
عمػػىكػػؿمػػفتسػػكؿلػػونفسػػوباسػػتعماؿالتعػػذيببقصػػدالحصػػكؿعمػػىأممعمكمػػاتأكأمإقػرار،

)1دستكراإلماراتالعربيةالمتحدةالصادرسنة.0996
)2الدستكرالككيتيالصدرسنة.0963

)3الدستكرالمبنانيالصادرسنة.3114
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كنجػػدذلػػؾفػػيالمػػادة )318منػػو،التػػينصػػتعمػػىأنػػو"مػػفسػػاـشخص ػانبػػأمنػػكعمػػفأن ػكاع
التعذيبالتياليجيزىاالقانكفبقصدالحصكؿعمىإقراربجريمةأكعمىمعمكماتبشأنياعكقػب
بالحبسمفستةأشيرإلىثالثسنكات"  ،)1وعاقب قااوو العقكبػاتالتكنسػيأممكظػؼعمػكمي
يخضػػعشخص ػانلمتعػػذيبأثنػػاءمباش ػرتولكظيفتػػوأكبمناسػػبةمباش ػرتوليػػافػػيالمػػادة )010مكػػرر
منو.2
كمػػاكأشػػارقػػانكفالعقكبػػاتالقطػػرملمتعػػذيبفػػيالمػػادة )059مكػػررمنػػو،كالتػػيعاقبػػت
بالحبسكػؿمكظػؼعػاـأكشػخصيتصػرؼبصػفتوالرسػميةاسػتعمؿالتعػذيبأكحػرضأككافػؽ
عميوأكحتىسكتعنو،كلـيقصػرالتعػذيبفقػطعمػىالمكظػؼالػذمإسػتخدـالتعػذيب ،)3كاتخػذ
قػػانكفالعقكبػػاتالع ارقػػينفػػسالػػنيجأيض ػانفػػيالمػػادة )111منػػو،إالأنػػولػػـيقصػػرالعقكبػػةعمػػى
المكظ ػػؼالع ػػاـال ػػذميع ػػذب،إنم ػػاى ػػككض ػػععقكب ػػةتش ػػمؿالمكظ ػػؼالع ػػاـال ػػذمي ػػأمربالتع ػػذيب
باإلضافةلممكظؼالذميباشره،كجعؿاستعماؿالقكةأكمجردالتيديدبحكػـالتعػذيبكػذلؾ،عنػدما
نصعمىأف"يعاقببالسجفأكالحبسكؿمكظؼأكمكمؼبخدمةعامةعذبأكأمػربتعػذيب
مػػتيـأكشػػاىدأكخبيػػرلحممػػوعمػػىاالعت ػراؼبجريمػػةأكلػػإلدالءبػػأقكاؿأكمعمكمػػاتبشػػأنياأك

)1قانكفالعقكباتاألردنيرقـ )06لسنة.0961
)2المادة )101مكررمفالمجمةالجزائيةالتكنسية القانكفرقـ )64لسنة ":))2002يعاقببالسجفمدة
ثمانية أعكاـ المكظؼ العمكمي أك شبيو الذم يخضع شخصا لمتعذيب كذلؾ حاؿ مباشرتو لكظيفو أك بمناسبة
مباشرتولػو".

)3المػػادة )059مػػفقػػانكفالعقكبػػاتالقطػػرمرق ػػـ )00لسػػنة":3114يعاقػػبب ػػالحبسمػػدةالتجػػاكزخم ػػس
سػػنكات،كػػؿمكظػػؼعػػاـ،أكأمشػػخصآخػػريتصػػرؼبصػػفتوالرسػػمية،اسػػتعمؿالتعػػذيبأكحػػرضأككافػػؽ
عميوأكسكتعنو،معشخصما.
كاذاترتػػبعمػػىالتعػػذيبإصػػابةالمجنػػيعميػػوبعاىػػةمسػػتديمة،عكقػػبالجػػانيبػػالحبسمػػدةالتجػػاكزعشػػر

سنكات.

كتككفالعقكبةاإلعداـأكالحبسالمؤبد،إذاترتبعمىالتعذيبكفاةالمجنيعميو".
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لكتمػػافأمػػرمػػفاألمػػكرأكإلعطػػاءرأممعػػيفبشػػأنيا.كيكػػكفبحكػػـالتعػػذيباسػػتعماؿالقػػكةاك
التيديد" .)1
بينماأشارتالمادة )031مفقانكفالجزاءالككيتيلعاـ0963لمتعذيبعندمانصتعمى
أف"كؿمكظؼعاـأمربتعذيبشػخص،أكعذبػوبنفسػو،لحممػوعمػىاالعتػراؼبارتكػابجريمػة،
أكلمحصكؿمنػوعمػىمعمكمػاتتتعمػؽبجريمتػو،أكلحمػؿأحػدأفػرادأسػرتوعمػىىػذااالعتػراؼأك
عمىإعطاءىذهالمعمكمات،يعاقببالحبسمدةالتتجاكزخمسسنكاتكبغرامةالتجػاكزخمسػة
آالؼركبيػػوأكبإحػػدلىػػاتيفالعقػػكبتيف،)2 "..كالمػػادة )036مػػفقػػانكفالعقكبػػاتالمصػػرملعػػاـ
3111أيضػانقػػداىتمػػتبالتعػػذيبكأقػػرتبالعقكبػػةلكػػؿمكظػػؼأكمسػػتخدـعمػػكمييمجػػألمتعػػذيب
ككسػػيمةلحمػػؿالمػػتيـعمػػىاالعتػراؼكذلػػؾبنصػػياعمػػىأف"كػػؿمكظػػؼأكمسػػتخدـعمػػكميأمػػر
بتعذيبمتيـأكفعؿذلؾبنفسولحمموعمىاالعتراؼيعاقبباألشغاؿالشاقةأكالسجفمفثػالث
سنكاتإلىعشرسنكات".
باإلضػػافةلػػنصالمػػادة )318مػػفقػػانكفالعقكبػػاتالبحرينػػيلعػػاـ،)3 0976كالمػػادة )343
مفقانكفالعقكباتاالتحادماإلماراتيلعاـ.)4 "0976

)1قانكفالعقكباتالعراقيرقـ000لسنة.0969
)2قانكفالجزاءالككيتيرقـ )06لسنة.0961
مالحظة:نجدأنوكبالرغـمفتغييرالعممةالمتداكلةفيدكلةالككيت،إالأفالمشرعمازاؿيستعمؿمصطمح
"الركبيو"كىيالعممةالقديمةكلـيتـتعديؿالدستكربمايتالءـمعالعممةالحديثةكىي"الدينارالككيتي".

)3نػػصالمػػادة )318مػػفقػػانكفالعقكبػػاتالبحرينػػيرقػػـ )05لسػػنة":0976يعاقػػببػػالحبسكػػؿمكظػػؼعػػاـ
اسػػتعمؿالتعػػذيبأكالقػػكةأكالتيديػػدبنفسػػوأكبكاسػػطةغي ػرهمػػعمػػتيـأكشػػاىدأكخبيػػرلحممػػوعمػػىاالعت ػراؼ
بجريمةأكعمىاإلدالءبأقكاؿأكمعمكماتفيشأنيا"
)4المػػادة )017مػػفقػػانكفالعقكبػػاتاالتحػػادماإلم ػػاراتيرقػػـ )1لسػػنة":0987يعاقػػببالسػػجفالمؤقػػتكػػؿ
مكظؼعاـاستعمؿالتعذيبأكالقكةأكالتيديدبنفسوأكبكاسطةغيػرهمػعمػتيـأكشػاىدأكخبيػرلحممػوعمػى

االعتراؼبجريمةأكعمىاإلدالءبأقكاؿأكمعمكماتفيشأنياأكلكتمافأمرمفاألمكر".
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إالأفقانكفالعقكباتالجزائرملعاـ3103بالرغـمػفإقػ اررهلعقكبػةأممكظػؼيصػدرأمػ انر
تحكميانأكماسانبالحريػةالشخصػيةألممػكاطفأكلحقكقػوالكطنيػةفػينػصالمػادة )017منػو ،)1
إالأنولـيفردنصانخاصانبجريمةالتعذيب،كقانكفالعقكباتالميبيلعاـ،3106الذمقدتفػردفػي
مكقفواتجاهىذهالجريمة،فمػـيػكردأمنػصيػدؿعمػىتجػريـاسػتعماؿالتعػذيبأكالتيديػدأكالقػكة
مفقبؿمكظفيالدكلةالعمكمييفكمافعؿغيرهمفالقكانيفالجنائيةاألخرل .)2
كمػػفكػػؿمػػاسػػبؽيتضػػحلنػػابػػأفالنصػػكصالتػػيعالجػػتمكضػػكعالتعػػذيبسػكاءفػػيإطػػار
القػانكفالػدكليأكإطػارأغمػبالتشػريعاتالكطنيػةلمػدكؿ،كانػتكافيػةكعمػىالنحػكالمطمػػكب،كأف
الخمؿلـيكفتشريعيانأكبطبيعةالنصكصالخاصػةبحظػرالتعػذيبكاعتبػارهجريمػةمعاقبػانعمييػا،
إنمػػاكػػافبالكيفيػػةالتػػيتطبػػؽفييػػاىػػذهالنصػػكص،كىػػذامػػايػػؤدمإلػػىاسػػتمراركقػػكعالجريمػػةفػػي
أغمبالدكؿ.

)1نػػصالمػػادة )017مػػفقػػانكفالعقكبػػاتالج ازئػػرمرقػػـ )056-66لسػػنة":0966يعاقػػبالمكظػػؼبالسػػجف
المؤقتمػفخمػسإلػىعشػرسػنكاتإذاأمػربعمػؿتحكمػيأكمػاسسػكاءبالحريػةالشخصػيةلمفػردأكبػالحقكؽ

الكطنيةلمكاطفأكأكثر".

قانكفالعقكباتالميبيرقـ )48لعاـ.0956

)2
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الفصل الرابع
دور القضاء الدولي والوطني في مناىضة جريمة التعذيب
إفالقػ ػػكؿبػ ػػأفالمجتمػ ػػعالػ ػػدكليمػ ػػازاؿيفتقػ ػػدألجي ػ ػزةأكسػ ػػمطةقضػ ػػائيةمركزيػ ػػةبالشػ ػػكؿ
المعػػركؼعمػػىمسػػتكلالتنظػػيـالقػػانكنيالػػداخميلمػػدكؿىػػككػػالـقػػدعفػػىعميػػوالزمػػافنسػػبيان،فقػػد
شػػيدتاألجي ػزةالقضػػائيةالدكليػػةتط ػػك انرممحكظ ػان،كقػػادتطػػكرالمجتم ػػعالػػدكليإلػػىكجػػكدأجيػػزة
قضائيةأثرتبدكرىاعمىتطكيرالعالقاتالدكليةكفيـجكانبيػاالمتعػددة،كلعػؿأبػرزىػذهالمحػاكـ
الدكليةىيمحكمةالعدؿالدكليةالكريثلمحكمةالعدؿالدكليةالدائمةالتيكانتقائمةفػيعصػبة
األمـ.
إالأفالدكرالذمكافالقضاءالدكلييقكـبولمتصدملجريمةالتعذيب،لـيكفكافيانكحده،
ككػػافالبػػدمػػفتػػدخؿالقضػػاءالػػكطنيلمػػدكؿ،لتػػكفيرالحمايػػةالالزمػػةلمشػػخاصكالقضػػاءعمػػى
التعذيببكافةأشكالو،كقداختمؼىذاالتدخؿمػفدكلػةإلػىأخػرل،عمػىأسػاساخػتالؼالظػركؼ
االقتصاديةكاالجتماعيةكالسياسيةلكؿمجتمعكانفرادهفيعاداتوكتقاليػده كطبيعػةالتعامػؿكالعػرؼ
السائدبيفأشخاصو.
كقدكافاألردفأحدىذهالدكؿالتيقدسػعتإلػىمناىضػةالتعػذيبكالػتخمصمنػو،كبشػكؿ
خػػاصالتعػػذيبالػػذميقػػععمػػىالسػػجناءلمحصػػكؿعمػػىمعمكمػػاتأكاعت ارفػػات،كحػػاكؿمشػػرعنا
األردنيالتصدمليذهالظاىرةبدءانبتشريعاتوالكطنيةثـبعدذلؾمفخالؿانتقالولمتطبيؽالعممػي
كدكرالسطاتالكطنيةالمختصةكالقضاءالدكليفيذلؾ .)1

)1الخطيب،سعدممحمد ،)3103الدكلػةالقانكنيػةكحقػكؽاإلنسػاف،منشػكراتالحمبػيالحقكقيػة،لبنػاف-بيػركت،
ط،0ص.01
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المبحث األول
دور القضاء األردني في مناىضة التعذيب
المتيـبرمءحتىتثبػتإدانتػوفػيمحاكمػةقانكنيػةعادلػة،كحريػةاإلنسػافككرامتػومصػكنة،
كلكؿفػردالحػؽفػيأفيعامػؿمعاممػةعادلػةفػياإلجػراءاتالقضػائيةكاإلداريػة،بكػؿىػذهالعبػارات
الخالدةكغيرىامفالمبادئالساميةجاءدستكرالمممكةاألردنيػةالياشػمية،لػيعمفمػفناحيػةنظريػة
قدسػيةالحريػةالفرديػػةكضػماناتياكاعتباراتيػاالتػػيتعمػكعمػىكػػؿاعتبػارآخػر،كمػػاكحػاكؿالمشػػرع
األردنػػيبنػػاءنمػػكذجقػػانكنيمتكامػػؿيمكػػفمػػفخاللػػومناىضػػةجريمػػةالتعػػذيب،كالتصػػدمليػػذه
الجريمػػةبالتناسػػبمػػعمػػاكردعمييػػامػػفتحػريـعمػػىالمسػػتكلالػػدكلي،كسػػأحاكؿفػػيىػػذاالمطمػػب
التعػػرؼلمكقػػؼالمشػػرعاألردنػػيكأىػػـاألحكػػاـالتػػيأدرجػػتفػػيالنظػػاـالقضػػائيكالقػػانكنيلتح ػريـ
التعذيبكمجازاةمرتكبيو .)1

المطمب األول
موقف األردن التشريعي والقضائي من جريمة التعذيب
نظ ػ انرلمىميػػةالخاصػػةالتػػيأكالىػػاالقػػانكفالػػدكليلمناىضػػةالتعػػذيب،فػػإفااللت ػزاـالتقميػػدم
لمػػدكؿالػػذميتمثػػؿبحظػػرالتعػػذيباليكفػػيكحػػده،إنمػػايجػػبأفيرافقػػوالت ازم ػانآخ ػ انريتمثػػؿباتخػػاذ
تػدابيرإيجابيػةتمنػعمػػفكقكعػو،كنظػ انرألفالػػدكؿغيػرمحصػنةمػفكقػػكعالتعػذيبعمػىاأل ارضػػي
التيتتبعلياكتخضعلسياسػتيافإنػوالبػدمػفاليقظػةالدائمػةفػي كضػعاسػتراتيجياتكقائيػةفعالػة
تمنعالتعذيبكتنفيذىابعدذلؾ،كمفىنػاكػافالبػدمػفتقسػيـىػذاالمطمػبلفػرعيف،إخػتصاألكؿ

)1األسدم،ضياءعبداهللعبكدجابر،)3119 ،حؽالسالمةفيجسـالمتيـ،منشكراتزيفالحقكقيةكاألدبيػة،
لبناف،ط،0ص068
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منيـببيافاستراتيجيةالكقايةمفالتعذيبحسبماجاءفيالتشريعاألردني،أماالثانيفقدتحدثنا
فيوعفالمالحقةالجزائيةلمرتكبيىذهالجريمة.
الفرع األول
استراتيجية الوقاية من التعذيب في التشريع األردني
كتتككفاالستراتيجيةالكقائيةاألساسيةلمنعالتعذيبمفثالثةعناصررئيسية)1 :
أوالً:كجكدإطارقانكنيقكميحظرالتعذيببشكؿحاسػـيشػمؿالتصػديؽعمػىالمعاىػداتالدكليػة
كحظػ ػػركتج ػ ػريـالتعػ ػػذيبفػ ػػيالتش ػ ػريعالػ ػػداخميلمػ ػػدكؿ،باإلضػ ػػافةإلػ ػػىكضػ ػػعمػ ػػايمػ ػػزـمػ ػػف
الضماناتالقانكنيةلحمايةأمشخصمفالتعرضلمتعذيبكأيانكانتالظركؼ.
كاننػػاب ػػالتمعففػػيالتشػ ػريعالػػكطنياألردن ػػينمح ػػظبشػػكؿكاض ػػحتصػػديؽالمممك ػػةاألردني ػػة
الياشػػميةعمػػىالعديػػدمػػفالمعاىػػداتالتػػيحظػػرتالتعػػذيب،كػػاإلعالفالعػػالميلحقػػكؽاإلنسػػاف
كالعيػػدالػػدكليالخػػاصبػػالحقكؽالمدنيػػةكالسياسػػيةكاتفاقيػػةمناىضػػةالتعػػذيبكغي ػرهمػػفضػػركب
المعاممةالقاسيةأكالإلنسانيةأكالميينة،ثـحرصياعمىدمػجأحكاميػاكجعميػاجػزءاليتجػزأمػف
قانكنياالداخمي،حيثجاءنصالمادة )8مفالدستكراألردنيعمػىالنحػكالتػالي-0":اليجػكز
أفيقبضعمىأحدأكيكقؼأكيحبسأكتقيدحريتوإالكفؽأحكاـالقانكف.
-3كػػؿمػػفيقػػبضعميػػوأكيكقػػؼأكيحػػبسأكتقيػػدحريتػػوتجػػبمعاممتػػوبمػػايحفػػظعميػػو
كرامةاإلنساف،كاليجػكزتعذيبػو،بػأمشػكؿمػفاألشػكاؿ،أكإيػذاؤهبػدنيانأكمعنكيػان،كمػااليجػكز

)1المرك ػزالػػكطنيلحقػػكؽاإلنسػػاف ،)3101منػػعالتع ػػذيب:دليػػؿعممػػيلممؤسس ػػاتالكطنيػػةلحقػػكؽاإلنسػػاف،
منت ػػدلآس ػػياكالمحيػػػطالي ػػادئلممؤس ػػساتالكطني ػػةكجمعي ػػةالكقايػػػةمػػػفالتعذي ػػبكمفكضيػػػةحقػػػكؽاإلنسػػاف،
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حج ػزهفػػيغيػػراألمػػاكفالتػػيتجيزىػػاالق ػكانيف،ككػػؿقػػكؿيصػػدرعػػفأمشػػخصتحػػتكطػػأةأم
تعذيبأكإيذاءأكتيديداليعتدبو".
ثػػـكفػػؿحػػؽالتقاضػػيلمجميػػعدكفأمتمييػػزمػػابػػيفاألشػػخاصفػػيالمػػادة )038منػػو،
كجعموحقانعامانكمطمقػان،ممػايعنػيإقػ اررهبػأفأمشػخصقػدتعػرضلمتعػذيبأكسػكءالمعاممػةلػو
الحؽكغيرهمفالناسفيالمجكءلمقضاءكالمطالبةبحقو .)1
كعػػالجقػػانكفالعقكبػػاتاألردنػػيمكضػػكعالتعػػذيبكجعػػؿمنػػوجريمػػةمعاقب ػانعمييػػا،فجػػاءت
الفقػرةاألكلػػىمػػفنػػصالمػػادة )318منػػوعمػػىالنحػػكاآلتػػي":مػػفسػػاـشخصػانأمنػػكعمػػفأنػكاع
التعذيبالتياليجيزىاالقانكفبقصدالحصكؿعمىإقراربجريمةأكعمىمعمكماتبشأنياعكقػب
بالحبسمفستةأشيرإلىثالثسنكات".
كلـيغفؿالمشرعاألردنيمسػألةالتعػكيض،عمػىاعتبػارأفنػصالمػادة )356مػفالقػانكف
المدنيقدأعطتالمتضررالحؽفيالمطالبةبالتعكيضعفأمضرريمحؽبوسػكاءأكػافماديػان
أكمعنكي ػان،كقانكني ػانلػػيسىنػػاؾمػػايمنػػعمػػفتطبيػػؽنػػصىػػذهالمػػادةعمػػىأمشػػخصقػػدتضػػرر
بسببتعرضولمتعذيبحيثإفنصالمادةجاءعامانبماجاءفيو" .)2
كنياية،جاءقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةكنصفيالمادة )059منوعمػىبطػالفأم
بينةأكدليؿقدتـالحصكؿعميوعفطريؽأمنكعمفأنكاعاإلكراهسػكاءأكػافماديػانأكمعنػكم،

)1المادة )0/010مفالدستكراألردني":المحاكـمفتكحةلمجميعكمصكنةمفالتدخؿفيشؤكنيا".

)2المادة )0/356مفالقانكفالمدنياألردنيالمعدؿرقـ )41لسنة":0976كؿاضراربالغيريمزـفاعموكلك
غيرمميزبضمافالضرر".
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كأعطىالمشتكيالحؽبالطعفبأمإفػادةأخػذتمنػومػفقبػؿالضػابطةالعدليػةسػكاءأمػاـالمػدعي
العاـأكأماـالمحكمةعمىأساسأنياقدانتزعتمنوتحتضغطاإلكراهأكالتعذيب .)1
كيمكفأفنالحظحرصالمشرععمىكضػعالعديػدمػفالضػماناتالتػييجػبأفيتمتػعبيػا
المشتكىعميوعنداستجكابو،كتحديدىاعمىالنحكاآلتي:
و
مىاإلجابةعفالتيمةالمسندةإليوإالبحضكرمحاـ.
.0اليجبرالمشتكىعميوع
.3البدأفيتـسماعشيكدالدفاعالذيفيعينيـالمشتكىعميو.
.1اليتـتكقيفوميمابمغتعقكبةالجريمةالمتيـبياإالإذاتكافرتاألدلةالتيتربطػوبالجريمػة
كتكافرتمبرراتالتكقيؼكىيضركراتالتحقيؽكالخشيةمفاإلخالؿباألمفالعاـ
. 4اليجكزتكقيؼالمشتكىعميوفيالجرائـالتيتككفعقكبتياسػنتيففمػادكفباسػتثناءجػرائـ
اإليذاءالمقصكدكغيرالمقصكدكجػنحالسػرقةحيػثيجػكزالتكقيػؼفػيىػذهالحػاالترغػـاف
عقكبتياسنتيففمادكف.
.5أفيعطىكامؿالحريةفيإبداءأقكالوكتفنيدكاثباتعدـصحةالشككل.
.6معاممتػػومعاممػػةإنسػػانيةكريمػػةكمعاممتػػوعمػػىأنػػوبػػرمءإلػػىأفتثبػػتإدانتػػوبمحاكمػػةعادلػػة
كصدكرقرارحكـكاكتسابوالدرجةالقطعية .)2

)1المػػادة )059مػػفقػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالجزائيػػةاألردنػػيرقػػـ )9لسػػنة":0960إفاإلفػػادةالتػػييؤدييػػا
المػػتيـأكالظنػػيفأكالمشػػتكىعميػػوفػػيغيػػرحضػػكرالمػػدعيالعػػاـكيعتػػرؼفييػػابارتكابػػوجرم ػانتقبػػؿفقػػطإذا
قدمتالنيابةبينةعمىالظركؼالتيأديتفيياكاقتنعتالمحكمةبأفالمتيـأكالظنيفأكالمشػتكىعميػوأداىػا

طكعانكاختيا انر".

)2ضماناتالمتيـأثناءاستجكابوأماـالنيابةالعامة:
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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ثانياً:التنفيػذالفعػاؿليػذااالتفػاؽالقػانكني،ممػايتطمػباتخػاذتػدابيرعمميػةعمػىمسػتكياتمختمفػة
لضمافاحتراـالتشريعاتكالقكانيفالكطنيةذاتالعالقةبالتعػذيبكسػكءالمعاممػةفػيالتطبيػؽ
العممػػي،كيكػػكفذلػػؾمػػفخػػالؿالتػػدريبكالتثقيػػؼككضػػعبعػػضالضػػماناتاإلجرائيػػةكحفػػظ
السػػجالتبشػػكؿصػػحيحفػػيأمػػاكفاالحتجػػازكاج ػراءمراجعػػةدكريػػةلمػػدكناتقكاعػػدسػػمكؾ
الشرطة.
كقدأعطىبناءعمىذلؾنصالمادة )016مفقانكفأصكؿالمحاكمػاتالجزائيػةاألردنػي
لكػػؿمػػفرئػػيسالنيابػػاتالعامػػةكالنائػػبالعػػاـكرؤسػػاءالمحػػاكـالبدائيػػةاالسػػتئنافيةالحػػؽفػػيتفقػػد
السجكفالعامةكمراكزالتكقيؼالمكجكدةفيمراكزاختصاصيـ،لمتأكدمفعدـكجكدأممكقػكؼ
أكمحتجزبصفةغيرقانكنيةكذلؾمفخالؿاالطالععمىدفاترمراكزاإلصالحكأكامرالتكقيؼ
كالحػبسمػػفناحيػة،كاالتصػػاؿبػأممكقػػكؼأكمحبػكسلسػػماعأمشػككليريػػدأفيػدليبيػػا ،)1ثػػـ
جاءبعػدذلػؾنػصالمػادة )017التػيأعطػتلكػؿمسػجكفأكمكقػكؼالحػؽفػيأفيقػدـلمػأمكر
السجفشككلسكاءشفاىةأككتابة،كيطمبمنوتقديميالمنائبالعاـ،كألزمتالمأمكربتبميغيافي
الحاؿبعدتثبيتيافيسجؿخاصيعدلذلؾكيحفظفيالسجف،كنصتعمىأنو"لكػؿمكقػكؼأك
مسجكفالحؽفيأفيقػدـفػيأمكقػتلمػأمكرالسػجفشػككلكتابػةنأكشػفييانكيطمػبمنػوتبميغيػا
لمنيابةالعامةكعمىالمأمكرقبكلياكتبميغيافيالحاؿبعدإثباتيافيسجؿيعدلذلؾفيالسجف".


)1المادة )0/016مفقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةاألردنػيرقػـ )9لسػنة":0960لكػؿمػفرئػيسالنيابػة
العامػػةكالنائػػبالعػػاـكرؤسػػاءالمحػػاكـالبدائيػػةكاالسػػتئنافيةتفقػػدالسػػجكفالعامػػةكم اركػػزالتكقيػػؼالمكجػػكدةفػػي
م اركػػزاختصاصػػيـكالتأكػػدمػػفعػػدـكجػػكدمحبػػكسأكمكقػػكؼأكمحتجػػزبصػػفةغيػػرقانكنيػػةكليػػـأفيطمعػكا
عمػػىدفػػاترم اركػػزاإلصػػالحكعمػػىأكامػػرالتكقيػػؼكالحػػبسكأفيأخػػذكاصػػك انرمنيػػاكأفيتصػػمكابػػأممكقػػكؼأك
محبكسكيسمعكامنوأمشككليريدأفيبديياليـكعمىمديركمكظفيالسجفأكمركزالتكقيؼأفيقدمكاليـ

كؿمساعدةلحصكليـعمىالمعمكماتالتييطمبكنيا".
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باإلضافةإلىقانكفمراكزاإلصالحكالتأىيؿالذمقدأعطىفيالمادة )8منوكزيرالعدؿ
كأعضػػاءالنيابػػةالعامػػةكرؤسػػاءمحػػاكـاالسػػتئناؼكالبدايػػةكالجنايػػاتالكبػػرلفػػيكػػؿمنطقػػةالحػػؽ
بالػػدخكؿإلػػىم اركػػزاإلصػػالحكالتأىيػػؿكالقيػػاـبزيػػاراتلمكشػػؼعػػفعػػدـكجػػكدأمتجػػاكزاتفػػي
الػػداخؿ،كمػػاتضػػمفالقػػانكفنفسػػوحػػؽكزيػػرالعػػدؿبتفػػكيضذكماالختصػػاصكالخب ػرةفػػيك ازرة
العدؿحتىيقكمكاأيضانبزياراتتفقديةلمراكزاإلصالحكالتأىيؿ .)1
كتعتبرىذهالزياراتالتفقديةلمراكزاإلصالحكالتأىيؿمفأىـكأنجحالطرؽالتييمكػفمػف
خالليػػاالتصػػدملمتعػػذيب،حيػػثإنيػػاتعتبػػركشػػفانمنظمػانلكافػػةالجكانػػبالمتعمقػػةباالحتجػػاز،فيػػي
ت ارقػػباألكضػػاع كتتحقػػؽمػػفمطابقتيػػالممعػػاييرالقانكنيػػةلحقػػكؽاإلنسػػاف،كتتحقػػؽمػػفأفكافػػة
المحتج ػزيفداخػػؿى ػػذهالم اركػػزيعػػاممكفمعامم ػػةتتكافػػؽم ػػعالمبػػادئاألساسػػيةالت ػػيأقرتيػػااألم ػػـ
المتحدة كتبناىابعدذلؾالمشرعاألردنيفيقكانينو.
ثالث ـاً:آليػػاتالرقابػػةكالتػػيتعػػدضػػركرةاليمكػػفإىماليػػا،باعتبػػارأنيػػاتسػػاعدفػػيتحديػػدمنػػاطؽ
الخطرالمحتمؿكطرحالضماناتالممكنة.
كتنقسـآلياتالرقابةإلى:

)1المػػادة )8مػػفقػػانكفم اركػػزاإلصػػالحكالتأىي ػؿاألردنػػيرقػػـ )9لسػػنة":3114حػػؽلػػكزيرالعػػدؿكرئػػيس
النيابةالعامةكألممفرؤساءمحاكـاالستئناؼكالبدايةكالجناياتالكبرلكأعضاءالنيابةالعامةكؿفػيمنطقػة
اختصاصوالدخكؿإلىالمركزلمتحقؽممايمي:
أ–عدـكجكدأمنزيؿفيالمركزبصكرةغيرقانكنية

ب-تنفيذق ارراتالمحاكـكالنيابةالعامةعمىالنحكالكاردفييا
ج -عدـتشغيؿأمنزيؿلـيقضالحكـالصادرضدهبتشغيموإالإذاكافلمقاصدتأىيمو
د– عزؿكؿفئةمفالنزالءعفالفئةاألخرلكمعاممتيـعمىىذااألساسكفقاألحكاـىذاالقانكف
ىػإعدادالسجالتبطريقةمنظمة 

ك–متابعةأمشككلمقدمةمفأمنزيؿتتعمؽبأمتجاكزتػـارتكابػوضػدهأكإخبػارعػففعػؿتػـارتكابػوضػد
غيرهبصكرةغيرقانكنية".
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أ-آليػػاترقابػػةداخميػػةتكػػكفمنشػػأةداخػػؿالمؤسسػػاتمثػػؿدكائػػرتفتػػيشم اركػػزالشػػرطةأكدكائػػر
تفتػ ػػيشالسػ ػػجكف،ت ارقػ ػػبأداءىػ ػػذهالمؤسسػ ػػاتكتتأكػ ػػدمػ ػػفمػ ػػدلالتزاميػ ػػابالقكاعػ ػػدكاألنظمػ ػػة
التشريعية،كمكتبالشفافيةكحقكؽاإلنساففيمديريةاألمفالعاـاألردنية،الذميخػتصبتمقػي
أمشػػكاكلتػػردمػػفالم ػكاطنيفبشػػأفالتجػػاكزاتكالممارسػػاتالخاطئػػةلمشػػخاصالعػػامميففػػي
جيػػازاألمػػفالعػػاـكالتػػيتمػػسحقػػكقيـكحريػػاتيـ،يقػػكـبحمػػالتتفتيشػػيةدكريػػةمنيػػامػػايكػػكف
معمنانكمنيامايككففجائيانلم اركػزالحجػزالمؤقػتكم اركػزاإلصػالحكالتأىيػؿبيػدؼالتأكػدمػف
تطبيػػؽمعػػاييرالشػػفافيةكحقػػكؽاإلنسػػافكعػػدـتجػػاكزالق ػكانيفكاألنظمػػةكالتعميمػػات،كمراقبتػػو
تطبيؽالمعاييرالدكليةلحمايةحقكؽاإلنسافذاتالعالقةبالعمؿالشرطي.
ب-آلياترقابيةخارجيةكىيعبارةعفىيئػاتمسػتقمةتقػكـبزيػارةم اركػزاالحتجػازفػيأمكقػت
تشاءلمتأكدمفاألكضاعداخؿىذهالمراكزكالتأكدمفعدـكجكدأممخالفػاتكػديكافالمظػالـ
الذميعتبػرىيئػةرقابيػةمسػتقمةفػياألردفتعنػىبمتابعػةالشػكاكلالتػييقػدميااألشػخاصضػد
المؤسساتالحككمية،ككفقانلممعاييرالدكليةالمختصةبيذاالشأف .)1
كقػػدحاكلػػتالحككمػػةاألردنيػػةفػػيتقريرىػػاالػػدكرمالجػػامعالثػػانيكالثالػػثكال اربػػعالػػذمقدمتػػو
إلػػىلجنػػةمناىضػػةالتعػػذيبحػػكؿتطبيػػؽاتفاقيػػومناىضػػةالتعػػذيبكغي ػرهمػػفضػػركبالمعاممػػة
القاس ػػيةأكالالإنس ػػانيةأكالميين ػػةف ػػيع ػػاـ،3119تمخ ػػيصأى ػػـاإلنج ػػازاتكاإلجػ ػراءاتالت ػػيت ػػـ
اتخاذىاعمىالمستكلالكطنيكخطكةبارزةلضمافتطبيؽىذهاالتفاقيةعمىأرضالكاقع،كيمكػف
تمخيصأىـىذهاإلجراءاتعمىالنحكاآلتي:

)1مقاؿعفالشفافيةكحقكؽاإلنساففيمديريةاألمفالعاـ:
http://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-01-19-10-19-07
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-0إنشػػاءالمركػػزالػػكطنيلحقػػكؽاإلنسػػافعػػاـ،3111كم ارعػػاةمبػػادئبػػاريسلعػػاـ0991حػػكؿ
استقالليةالمراكزالكطنيةلحقكؽاإلنساففيقانكفإنشائو.
-3إنشػػاءإداراتمعني ػػةبحق ػػكؽاإلنس ػػافف ػػيع ػػدةك ازراتمني ػػاك ازرةالخارجي ػػةكالداخمي ػػةكالع ػػدؿ،
كتأسيسمكتبالشفافيةكحقكؽاإلنساففيمديريةاألمفالعاـ .
-1إنشاءديكافالمظالـليككفىيئةرقابيةمستقمةتعنىبمتابعةشكاكلالمكاطنيفكمابيناسابقان.
-4إتاحػػةالمسػػاعدةالقانكنيػػةلمن ػزالءمػػفخػػالؿإنشػػاءغػػرؼلممحػػاميففػػيكافػػةم اركػػزاإلصػػالح
كالتأىيػؿليػػتمكفالنزيػؿمػػفاالنفػرادبمحاميػػوكإحػدلالضػػماناتالقانكنيػةلػػوفػيمختمػػؼم ارحػػؿ
الدعكل.
-5فتحمراكزاإلصالحكالتأىيؿأماـجميعاألشخاصالذيفيخكليـالقػانكفسػمطةالرقابػةكالقيػاـ
بالتفتيشكالنائبالعاـ كمساعديوكرؤساءالمحاكـكالمػدعيفالعػاميفالسػتقباؿالشػكاكلكسػماع
المالحظات كمراقبةاألكضاعداخؿالمراكزلضمافعدـالمساسبأمحؽمفحقكؽالنزالء.
-6تمكػػيفمؤسسػػاتالمجتمػػعالمػػدنيكمنيػػاالمركػػزالػػكطنيلحقػػكؽاإلنسػػافكغي ػرهمػػفمنظمػػات
حق ػػكؽاإلنس ػػافكاألحػ ػزابالسياس ػػيةكالجمعي ػػاتم ػػفزي ػػارةم ارك ػػزاإلص ػػالحكالتأىي ػػؿكااللتق ػػاء
بالنزالءعمىانفراد .)1
الفرع الثاني
المالحقة الجزائية لمرتكبي جريمة التعذيب
المالحقػػةالجزائيػػةىػػيعبػػارةعػػفإج ػراءالحػػؽتقػػكـبػػوالنيابػػةالعامػػةبعػػدارتكػػابجريمػػة
التعذيبفيحالتيفىما:
)1التقريرالدكرمالجامعالثانيكالثالثكالرابعحكؿتطبيػؽاتفاقيػةمناىضػةالتعػذيبكغيػرمػفضػركبالمعاممػة
أكالعقكبةالقاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة،سنة.3119
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أوالً:المالحقةبناءعمىشككلأكإخبارأكبعدكشؼكقكعالجريمةمفخػالؿالزيػاراتالتفتيشػية،
أككجػػكدأسػػبابمعقكلػػةتػػدعكإلػػىاالعتقػػادبكقػػكعأمعمػػؿمػػفأعمػػاؿالتعػػذيب،كفػػيىػػذه
الحالةيتخذممثؿالنيابةالعامةاإلجراءاتاآلتية:
أ)فػػيحالػػةكجػػكدشػػككلفػػإفممثػػؿالنيابػػةالعام ػةيسػػتمعفػػك انرإلػػىأق ػكاؿالمشػػتكيأكالشػػخص
المشػػككؾبتعرضػػولمتعػػذيبحسػػباألصػػكؿالمتبعػػةفػػيالتحقيػػؽثػػـيحيمػػوعمػػىكجػػوالسػػرعة
لمطبالشرعيبالتنسيؽمعإدارةالمركػزلتنظػيـتقريػربحالتػو،أمػافػيحالػةكجػكدإخبػارفػإف
المػػدعيالعػػاـيجػػبأفينتقػػؿفػػك انرإلػػىالمكػػافمصػػطحبانمع ػوطبيب ػانشػػرعيان ككاتب ػانلمضػػبط
لممباش ػرةفػػيالتحقيػػؽكمػػايجػػب،ثػػـاتخػػاذمػػايمػػزـمػػفإج ػراءات،كذلػػؾتطبيق ػانلػػنصالمػػادة
)54مفقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائية.
ب)تسػػجيؿقضػػيةتحقيقيػػةفػػيسػػجؿخػػاصبقضػػاياالتعػػذيب،بأرقػػاـمتسمسػػمةكتنظػػيـمحضػػر
لمسيربعدذلؾفيإجراءاتالتحقيؽحسباألصكؿ.
ج)االسػػتماعإلػػىشػػيادةالشػػيكدكجمػػعاألدلػػة كضػػبطكافػػةاألدكاتالتػػيقػػدتػػـاسػػتخداميافػػي
عمميةالتعذيبحسباألصكؿ كذلػؾتطبيقػانلػنصالمػادة )83مػفقػانكفأصػكؿالمحاكمػات
الجزائية.
د)االطالععمىالتقريرالطبيألكؿفحصأجرملمشخصالمجنيعميػوككػؿالتقػاريرالالحقػة،
باإلض ػػافةإل ػػىمقابم ػػةاألطب ػػاءكالممرض ػػيف كسػ ػؤاليـع ػػفالفح ػػصكالتق ػػاريرالت ػػيك ػػانكاق ػػد
نظمكىا.
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ثانياً:المالحقةإثرصدكرقرارقضائيقطعييقضيبإبطاؿاالعتػراؼأكأمدليػؿآخػرثبػتأنػو
انتزعبكاسطةالتعذيب .)1
حيثأفبطالفاالعتراؼالذمقدتـانتزاعوبكاسطةالتعػذيبىػكعبػارةعػفقاعػدةأساسػية
نابعػػةمػػفتح ػريـالتعػػذيبالػػذمكردفػػيالقػػانكفالػػدكلي،ككضػػعالقػػانكفالػػدكليكاجب ػانعمػػىالػػدكؿ
يجبأفتضمفمفخاللوعدـاستخداـأماعتراؼمنتزععػفطريػؽالتعػذيب،كأفاليكػكفليػذا
النػػكعمػػفاالعت ارفػػاتأمقيمػػةقانكنيػػة،فػػإفمشػػرعنااألردنػػيلػػـيقبػػؿاالعت ارفػػاتالتػػيتنتػػزعتحػػت
التعػػذيبكاعتبرىػػاباطمػػةككنيػػاقػػدصػػدرتعػػفإرادةغيػػرح ػرة،بػػؿكسػػمحلمنيابػػةالعامػػةبمجػػرد
صػػدكرالحكػػـالقضػػائيالػػذميقضػػيبػػاالعتراؼ،مالحقػػةمرتكػػبالجريمػػةكمجا ازتػػوكفػػؽأحكػػاـ
القانكف.

المطمب الثاني
دور القضاء في الحد من ظاىرة التعذيب عمى المستوي الوطني )2
إفالتصدملجريمػةالتعػذيبعمػىالمسػتكلالػكطنيكالػتمكفمػفالقضػاءعمييػااليمكػفأف
يتحقؽبمجردكضعتشريعاتداخميةتجرميػا،إنمػايمعػبالقضػاءالػكطنيكػذلؾدك انركبيػ انرفػيىػذا
المجػػاؿ،كيمكػػفالقػػكؿبػػأفدكرهاليقػػؿأىميػػةكخطػػكرةعػػفدكرالتش ػريعاتالمكتكبػػة،باعتبػػارأف
السػ ػػمطاتالقضػ ػػائيةىػ ػػيالكجػ ػػواآلخػ ػػرلمعدالػ ػػةكىػ ػػيالتػ ػػيتػ ػػتمكفمػ ػػفخػ ػػالؿسػ ػػمطتياالتقديريػ ػػة
كاجتياداتيامفاستكماؿأمنقصفيالتشريعاتأكتفسيرماىكمبيـكغيركاضح .

)1ك ازرةالعدؿ،سنة ،)3105الدليؿاإلرشادملممػدعيفالعػاميفالستقصػاءجريمػةالتعػذيبكالتحقيػؽفييػا،ط،3
ص.08

)2الشريؼ،حامد ،)3103اعتراؼالمتيـكالدفكعالمتعمقةبوفيالفقوالجنائي،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية
-مصر،ط،0ص.006
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كمػػاكيمعػػبالقضػػاءدك انربػػار انزفػػيضػػمافتطبيػػؽنصػػكصالقػكانيفالخاصػػةبالتعػػذيبعمػػى
الجػػاني ،كذلػػؾمػػفخػػالؿالتكييػػؼالصػػحيحلمجريمػػة،تمييػػدانلتطبيػػؽالػػنصالقػػانكنيالخػػاصبيػػذه
الجريم ػػة،خاص ػػةكأفالمحكم ػػةتمم ػػؾس ػػمطةتقديري ػػةتمكني ػػام ػػفالتكيي ػػؼحس ػػبم ػػاتػ ػراهمناس ػػبان
كمالئمػان،إالأننػػابػػالعكدةلمعديػػدمػػفقػ ارراتالمحػػاكـاألردنيػػةنجػػدأفأغمػػبىػػذهالقػ ارراتكانػػتقػػد
صػػدرتمػػفقبػػؿمحػػاكـخاصػػةالعتبػػاراتشخصػػيةالجػػاني،ممػػايػػؤدمإلػػىالتقميػػؿمػػفضػػمانات
المحاكمةالعادلةالتييمكفأفيحظىبياالشػخصأمػاـالمحػاكـالنظاميػةالمدنيػة،كمػاأفالعديػد
مػػفجػرائـالتعػػذيبالتػػيقػػدارتقبػػتفػػياألردفلػػـتكيػػؼعمػػىأنيػػاجريمػػةتعػػذيببػؿعمػػىخػػالؼ
و
ذلؾقدتـتكييفياعمىأنياإساءةاستعماؿلمسمطةأكضربمفضإلىمكتمماقدأدلبالنتيجة
إل ػػىع ػػدـتطبي ػػؽن ػػصالم ػػادة )318م ػػفق ػػانكفالعقكب ػػاتعميي ػػاب ػػالرغـم ػػفأن ػػوال ػػنصالكاج ػػب
التطبيؽ،كيمكفأفنمحظذلؾمفخالؿالق ارريفاآلتييف:
.0فػػيالقضػػيةالجزائيػػةرقػػـ3105/964التػػينظػػرتبيػػامحكمػػةالشػػرطةادعػػتكالػػدةالمػػدعك
ع.ز)بأفابنياقػدتعػرضلمضػربكالتعػذيبأثنػاءتكقيعػوإلقامػةجبريػةلػدلمركػزاألمػففػي
قسـالمخػدرات،كأفأفػرادمكافحػةالمخػدراتقػددخمػكاإلػىمنزليػاكفتشػكه،كطمبػكامنيػاإحضػار
المالبسالبنيا،ثـعادكامرةأخرلكداىمكامنزلياالساعةالثالثةصباحانبناءعمػىإتػراؼابنيػا
بكجػػكدمخػػدراتفيػػو،إالأنيػػـلػػـيجػػدكامػػايمنػػعالقػػانكفحيازتػػو،كعنػػدماذىبػػتىػػيكأبناؤىػػا
لالطمئنػػافعميػػو،قالػػتالمدعيػػةبأنيػػاسػػمعتصػػكتص ػراخابنيػػافػػيالمكتػػبالمجػػاكر،كذلػػؾ
عنػػدمادخػػؿأحػػدأف ػرادالمركػػزلمتحقيػػؽمعػػوحػػامالنبيػػدهعصػػا،ككانػػتتسػػمعباإلضػػافةإلػػى
صكتصراخوصكتجنازيركعصي،كطمبمنياأحدأفرادالمكافحةبأفتقكؿبصػكتمرتفػع
يا ع)اعترؼكيفالبضاعةكشكاسـالتجاربدىـيكخدكنيأناكأخػكؾعمػىالحػبسكيرجعػكا
يجيبكاأختؾ)لتسمعصكتابنيايقػكؿ يػاأمػيأنػاقاعػدبمػكتكعػفمػيفبػدمأحكػيذبحػكني
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طميعميخمينيأشكفؾآخرمرة)،كعندىاقاؿلياأحػدىـ ىػذاكمػبكبػدكيسػتعطؼحنانػؾ)،
كعنػػدماسػػألتوعػػفسػػببض ػربيـالبنيػػاأجابيػػابػػالحرؼالكاحػػد ىػػامقرصػػةإذف)،ثػػـغػػادرت
المركزاألمني.
ث ػػـق ػػاـأفػ ػرادمكافح ػػةالمخ ػػدراتباالتص ػػاؿمعي ػػاكم ػػعابني ػػاف ػػيالي ػػكـالت ػػاليكطمبػ ػكام ػػنيـ
الحضكرلممركزككفالمدعك ع.ز)قػدقػاـبػالفراركسػقطعػفسػطحالمركػز،كبػالرغـمػفإسػعافو
لممستشفىإالأنوقدفارؽالحياة.
كماكقدبينتالتحقيقاتبأفاثنيفمػفالظنينػيفالمتيمػيفكىػـمػفأفػرادالمركػزاألمنػيىمػا
مفكانايسكقافالمغدكر ع)الذمالذمػنيـبػالفراركقػاـبػالقفزمػفسػطحالمركػز،كمػابينػتبػأف
اإلصاباتالتيأدتلمكفاةاليمكػفأفتكػكفقػدنتجػتعػفالسػقكطعػفسػطحالمبنػى،كأفالكفػاة
قدحدثتفيالساعةالخامسةكالنصؼفج انرنتيجػةالنيػيالعصػبي.كالنػاتجعػفاالنسػكابالػدمكم
فيسقطالخصيتيفكبعضالكدماتالتيكصفتفيالتقريرالشرعي.
كماكرأتالمحكمةمفخالؿماليامفصالحيةكزفالبينةبأفاألدلةكالقػرائفالتػيسػاقتيا
النيابةالعامةتقطعالشػؾبػاليقيفبػأفالمتيمػيفقػدقػامكابضػربالمغػدكرحيػثكانػتالمسػافةبػيف
كالدتػػوكبػػيفالمكتػػبالتتجػػاكزأمتػػا انركاسػػتطاعتكالدتػػوأفتميػػزصػػكتو،كمنعكىػػامػػفالػػدخكؿ،
كك ػػانكاي ػػدخمكفكيخرج ػػكفكى ػػيتس ػػمعص ػػكتالض ػػربكاالس ػػتنجادكق ػػدأي ػػدذل ػػؾكم ػػواإلص ػػابات
المكصكفة.
م ػػعذلػػػؾق ػػدقامػػػتالمحكم ػػةبإصػػػدارحكميػ ػػابتطبي ػػؽن ػػصالم ػػادة )0/111مػػػفقػ ػػانكف
العقكبػاتكىػػيالمػػادةالتػػياختصػػتبجنايػػةالضػربالمفضػػيلممػػكت،كمػػاكأدانػػتجميػػعالمتيمػػيف
ػررلمغيػػركفقػانألحكػػاـالمػػادة )8/17مػػفقػػانكف
بتيمػػةاسػػتعماؿسػػمطةغيػػرقانكنيػػةنشػػأعنيػػاضػ ه
األمػػفالعػػاـكتيمػػةمخالفػػةاألكامػػركالتعميمػػاتالمتمثمػػةبعػػدـالمحافظػػةعمػػىك ارمػػةكظيفػػتيـخالفػان
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ألحكػػاـالمػػادة ،)4/17كتيمػػةالتيػػاكففػػيالقيػػاـبكاجبػػاتالكظيفػػةخالفػانألحكػػاـالمػػادة /33ب)
مػػفقػػانكفالعقكبػػاتالعسػػكرم،إالأنيػػاأعمنػػتعػػدـمسػػؤكليةأممػػفالمتيمػػيفعػػفتيمػػةانت ػزاع
اإلقراركاالعتػراؼخالفػانألحكػاـالمػادة )1/318مػفقػانكفالعقكبػاتعمػىاعتبػارأفىػذهالتيمػة
مفعناصرالتيمةاألكلىكىيالضربالمفضيإلىالمكت .)1

تعتبرعنص انر
 .3القضػػيةالجزائيػػةرقػػـ )3105/691التػػينظػػرتأمػػاـمحكمػػةالشػػرطةأيض ػان،حيػػثجػػاءت
كقائعيػػاحسػػبإسػػنادالنيابػػةالعامػػةبػػأفالمػػدعك ا.ع.ف)كأثنػػاءتكاجػػدهلػػدلالبحػػثالجنػػائيككنػػو
مفركضػػاعميػػواإلقامػػةالجبريػػةبسػػبباالشػػتباهبػػوبقضػػيةس ػرقةأغنػػاـ،قػػدتػػـالتحقيػػؽمعػػوأثنػػاء
ن
كجػػكدهبػػداخؿقفػػصحديػػدم،كقػػدتعػػرضأثنػػاءىػػذاالتحقيػػؽلمضػػربالمبػػرحمػػفقبػػؿبعػػضأف ػراد
مركػ ػػزاألمػ ػػفالػ ػػذيفاسػ ػػتخدمكاأيػ ػػدييـكأرجميػ ػػـكأدكات ارضػ ػػةكصػ ػػمبة ماسػ ػػكرةحديديػ ػػة-ماسػ ػػكرة
بالسػتيكية)بغيػػةانتػزاعاعتػراؼمنػػو،كقػػدنػتجعػػفذلػػؾكفػاةالمػػدعك ا)متػػأث انربإصػابتو،كقػػدجػػاء
تقريرالكشؼعمىجثتوبأفسببالكفاةىكالنزؼالدمكمتحتأغشيةالدماغكالنزؼالػدمكمفػي
أنسجةالرئتيفالناتجةعفاالرتطاـالشديدبجسـصمبكراض.
كقدقررتالمحكمةبعدإجراءالمحاكمة،إدانةالمتيميففيالقضيةبجنايةالضربالمفضي
إلػػىالمػػكتكفق ػانلػػنصلمػػادة )111ك )76مػػفقػػانكفالعقكبػػاتكبداللػػةنػػصالمػػادة )145مػػف
ذاتالقػػانكف،باإلضػػافةإلػػىتيمػػةمخالفػػةاألكامػػركالتعميمػػاتبعػػدـالمحافظػػةعمػػىك ارمػػةالكظيفػػة
سندانألحكاـنصالمادة )0/15مفقانكفاألمفالعاـ،كادانةبعضيـبتيمةاإليذاءخالفانألحكاـ
المادة )0/114مفقانكفالعقكبات.

)1ق ػ ػرارالقضػ ػػيةالجزائيػ ػػةرقػ ػػـ3105/964الصػ ػػادربتػ ػػاري ،3107/9/09محكمػ ػػةالشػ ػػرطة،مديريػ ػػةالقضػ ػػاء
الشرطي،عماف-األردف.
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لك ػػفق ػػررتالمحكم ػػةع ػػدـمس ػػؤكليةالمتيم ػػيفبالقض ػػيةبتيم ػػةالتع ػػذيبأكانتػ ػزاعاإلقػ ػرار
كاالعتراؼحسبماكردفينصالمادة )318مفقػانكفالعقكبػات،باعتبػارأنيػاتعتبػرركػفمػف
أركافجريمةالضربالمفضيلممكت .)1
كيرلالباحثأفىذهالمسألةتعتبرمسألةجكىريةكثغػرةأساسػيةالبػدمػفتغييرىػاكالػتخمص
منيػػا،كذلػػؾمػػفخػػالؿبػػذؿالمزيػػدمػػفالجيػػكدعمػػىالنظػػاـالقضػػائياألردنػػيحتػػىنػػتمكفمػػف
الحصػػكؿعمػػىق ػ ارراتمرضػػيةتطبػػؽنػػصالمػػادة )318كتعطيػػومػػايجػػبأفينالػػومػػفاىتمػػاـ،
كلػيسقصػػرالتعػذيبكاعتبػػارهركنػانمػػفأركػافجريمػػةأخػرل،حيػػثإفذلػؾاليتناسػػبمػعالتحػريـ
الدكليكالكطنيالذمالقتوىػذهالجريمػة،كاليتناسػبمػعالنظػاـالقضػائيالػدكليكق ار ارتػوالخاصػة
بالتعذيبأكنزعاالعترافات.
ثػػـيجػػبأفنشػػيرإلػػىدكرالمحكمػػةفػػيتقريػػربطػػالفاالعت ارفػػاتالتػػيتصػػدرمػػفالمػػتيـ
ػاءتعرضػػولمتعػػذيب،كاعتبارىػػااعت ارفػػاتلػػيسليػػاأمقيمػػةقانكنيػػةكاليمكػػفاالحتجػػاجبيػػافػػي

أثنػ
مكاجيػةالمػتيـككنيػاقػدصػدرتعنػوكىػكاليممػؾإرادةحػرة،إالإذارأتالمحكمػةكذلػؾمػفخػػالؿ
سمطتياالتقديريةأفالنيابةالعامةقدقدمتبينةيمكفمفخاللياالتأكدمفأفالظػركؼالتػيأدل
بيػػاىػػذااالعت ػراؼتػػدؿعمػػىأنػػوقػػدأداهطكع ػانأكاختيػػا انر،كذلػػؾتطبيق ػانلحكػػـالمػػادة )059مػػف
قػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالجزائيػػةكالتػػينصػػتعمػػىمػػايمػػي":إفاإلفػػادةالتػػييؤدييػػاالمػػتيـأك
الظنيفأكالمشتكىعميوفيغيرحضػكرالمػدعيالعػاـ كيعتػرؼفييػابارتكابػوجرمػانتقبػؿفقػطإذا
قدمتالنيابةبينةعمىالظركؼالتيأديتبياكاقتنعتالمحكمةبأفالمتيـأكالظنيفأكالمشتكى
عميوأداىاطكعانأكاختيا انر".
)1ق ػ ػرارالقضػ ػػيةالجزائيػ ػػةرقػ ػػـ،3105/691الصػ ػػادربتػ ػػاري ،2018/1/0محكمػ ػػةالشػ ػػرطة،مديريػ ػػةالقضػ ػػاء
الشرطي،عماف-األردف.
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كيمكفأفنجدالعديدمفأحكاـمحكمةالتمييزالتيأكدتعمىىذاالمكضكع،منيا:
قرارمحكمةتمييزجزاءرقـ 3106/0785ىيئةخماسية)تاري :31/01/3106
"ىذهالكقائعثابتةباعتراؼقضائيتفصيميأدلىبػوالمػتيـأمػاـالمػدعيالعػاـكىػكاعتػراؼ
قضائييؤخذبوطالمااستجمعشركطصحتوحيثجاءمفصالنككاضحانكصػريحانالليػبسفيػوكال
إبيػػاـكمػػاصػػدرعػػفإرادةحػرةسػػميمةكجػػاءمكافقػانلمحقػػائؽالثابتػػةككاقػػعالحػػاؿكالمؤيػػدبسػ و
ػيؿمػػف
األدلػػةاألخػػرلالمتطابقػػةكالمتسػػاندة..كحيػػثإفمحكمتنػػاتؤكػػدتشػػارؾمحكمػػةأمػػفالدكلػػةأخػػذىا
بػػاالعتراؼالقضػػائيالصػػادرعػػفالمػػتيـبإرادتػػوالح ػرةكالبينػػاتالقانكنيػػةاألخػػرلالتػػيأش ػرناإلييػػا
المتطابقةكالمتساندةالمكممةبعضيابعضانكالكافيةلتككيفعقيدةكقناعةالمحكمةالكجدانية".
قرار محكمة التمييز بصفتيا الجزائية رقم ( 2006/256ىيئة خماسية) تاريخ :2006/5/17
"يسػػتفادمػػفالمػػادة )059مػػفقػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالجزائيػػةأنػػويشػػترطشػػرطيفلمخػػذ
باالعتراؼالذميدليفيوالمتيـلدلالشرطة.األكؿ-:أفالنيابةالعامةتقػدـالبينػةعمػىالظػركؼ
التيأديتفييااإلفادة–كالشرطالثػاني-:أفتقنػعالمحكمػةأفالمػتيـقػدأدلػىبيػذهاإلفػادةطكعػان
كاختيػػا انر.كحيػػثأفالنيابػػةالعامػػةقػػدقػػدمتالمحقػػؽالشػػرطيالػػذمأخػػذإفػػادةالمتيمػػةدعػػاءكالػػذم
أفادأفدعاءأدلتبأقكاليابطكعياكاختيارىالكفالمحكمةلـتقنعبذلؾ.
كعميػػوكحيػػثأفمحكمػػةالمكضػػكعاسػػتعممتصػػالحيتيابعػػدـاالقتنػػاعبػػأفاإلفػػادةالتػػيأدلػػتبيػػا
المتيمػػةدعػػاءلػػدلالشػػرطةلػػـتكػػفبطكعيػػاكاختيارىػػا.لػػذايكػػكفطرحيػػاليػػذااالعت ػراؼىػػكمػػف
صالحيتياكالتترتبعمييا".
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ق ـرار محكمــة التمييــز بصــفتيا الجزائيــة رقــم ( 1513/2003ىيئــة خماســية) تــاريخ  4/5/2004الــذي
أشار إلى ما يمي:
"شرعتالبينةالدفاعيةلخدمةدفاعالمتيميفعفأنفسيـكالتكصؿمنياإلثباتبراءتيـعمالن
ػأفاعت ارفػوأمػاـالشػرطةقػد
بالمادة )313مفقانكفأصػكؿالمحاكمػاتالجزائيػةفػإذادفػعالمػتيـب ّ
ػإفعمػىالمحكمػةمعالجػةىػذهالبينػاتكالتػدقيؽ
كقعتحػتاإلكػراهكالتعػذيبكقػدـالبينػةعمػىذلػؾف ّ
أفعدـتعرضالمحكمةلشيكدالدفاعيمغيدكرىػذهالبينػةممػايعتبػرإخػالالنخطيػ انربحقػكؽ
فيياك ّ
ػاأفالبينػػةالتػػياعتمػػدتعمييػػامحكمػػةأمػػفالدكلػػةفػػيإدانػػة
الػػدفاعيسػػتكجبنقػػضالحكػػـطالمػ ّ
المتيميفكالحكـعمييـىكاعترافيـأماـالمحقؽ".
قرار محكمة التمييز بصفتيا الجزائية رقم ( 820/2003ىيئة خماسية) تاريخ :23/11/2003
"كاالسػػتنتاجالػػذميتفػػؽمػػعالمنطػػؽكالعقػػؿانيػػـاعترف ػكانتيجػػةالضػػربكالتعػػذيبكاحتجػػزىـ
أفرادالضابطةالعدليةلػدييـبمكجػبمػذكرةتكقيػؼإداريػةحتػىتختفػيآثػارالتعػذيبعػفأجسػادىـ
كبعػػدتسػػعةأيػػاـفػػيالحجػػزتػػـتػػكديعيـالػػىالمػػدعيالعػػاـ،الػػذمأرسػػميـإلػػىالطبيػػبالشػػرعي
لممعاينةبناءانعمىطمبيـكاحتصمكاعمىالتقػاريرالطبيػةالمحفكظػةفػيممػؼالتحقيػؽكالتػيأثبتػت
تعرضيـلمضربكالتعذيب".
قرار محكمة التمييز بصفتيا الجزائية رقم ( 1997/746ىيئة خماسية) تاريخ :20/1/1998
".0يعتبػػراعت ػراؼالمميػػزلػػدلالشػػرطةكليػػداإلك ػراهكالضػػرببػػدليؿكضػػعوفػػيالنظػػارةمػػدةتزيػػد
عمىأسبكعمعأفذلؾمحظكربمكجبالمادة )011مػفقػانكفأصػكؿالمحاكمػاتالجزائيػةالتػي
التجيػػزلمكظػػؼالضػػابطةالعدليػػةإبقػػاءالمقبػػكضعميػػوفػػينظػػارةالشػػرطةمػػدةتزيػػدعمػػىثمػ و
ػاف
كأربعػػيفسػػاعةيتكجػػببعػػدىاإرسػػالوإلػػىالمػػدعيالعػػاـ،فإبقػػاؤهىػػذهالمػػدةبالنظػػارةيعنػػيتعريضػػو
لممارسةكسائؿاإلكراهلحمموعمىاالعتراؼ".
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قرار محكمة التمييز بصفتيا الجزائية رقم ( 327ىيئة خماسية) تاريخ :22/8/1994
"إذاأنكػػرالمميػػزأمػػاـالمػػدعيالعػػاـكأمػػاـالمحكمػػةمػػانسػػبإليػػومػػفاعتػراؼأمػػاـأفػرادالشػػرطة،
كأعمفساعةمثكلوأماـرجػاؿالسػمطةالقضػائيةأنػوقػدتعػرضلمضػربكالتعػذيبحتػىصػدرعنػو
االعت ػراؼأمػػاـالشػػرطةكالػػذمتمسػػؾبإنكػػارهأمػػاـاالدعػػاءالعػػاـكالمحكمػػةكبػػرركقكعػػوب ػػأنوكػػاف
ػوتأيػػدبجممػػةأدلػػةفػػإف
كليػػدانلإلك ػراهكالضػػربكالتعػػذيب،كحيػػثأفدفػػاعالمميػػزبكقػػكعاإلك ػراهعميػ ّ
االعتراؼيعتبرمعيبان" .)1

www.adaleh.com)1
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المبحث الثاني
القضاء الدولي ومساىمتو في مناىضة التعذيب
إفكجػػكدقضػػاءدكلػػيجنػػائيمسػػتقؿكمحايػػد،يمػػارساختصاصػػاتوعمػػىجميػػعاألشػػخاص
كدكفتمييزكيحاكؿتحقيؽأكبرقدرممكفمفالعدالةمفخالؿتطبيؽالتشػريعاتالدكليػةكايقػاع
مايمزـمفالعقكباتعمىكؿمايمسأحدحقكؽاإلنسافكمنياعدـتعريضػوألمنػكعمػفأنػكاع
التعذيبأكالمعاممةأكالعقكبػةالقاسػية،تعتبػرضػركرةالغنػىعنيػا،حيػثأننػااليمكػفأفنمغػي
أىميػػةالػػدكركالمسػػؤكليةالتػػييمكػػفلمقضػػاءالػػدكليتحمميػػافػػيىػػذاالمجػػاؿ،كمػػاكيجػػبأفنحقػػؽ
أكبرقدرمفالتعاكففيمػابينػوكبػيفالقضػاءالػكطنيلنػتمكفمػفتحقيػؽالعدالػةالدكليػةالمرجػكة
فيمايخصجريمةالتعذيب،كمكاجيتيابشكؿيمكننامفالتخمصمنيابشكؿكميأكجزئي .)1
إالأنناقبؿأفنتطرؽلدكرالقضاءالدكليفيمناىضةجريمةالتعذيب،فإننايجبأفنؤكد
عم ػػىأفالقض ػػاءال ػػدكلياليثب ػػتاختصاص ػػولمفص ػػؿب ػػأمجريم ػػةإالل ػػككان ػػتدكلي ػػة،كالجريم ػػة
الدكليةكغيرىامفالجرائـتتككفمفثالثةأركاف،أكليا:الركفالمادمكىكالمظيرالذمتظيربو
الجريمة،كثانييا:الركفالمعنكمكينصرؼلمجانبالنفسيلمجريمػة ،كثالثيمػاالشػرعيكالػذميقصػد
بػػوالصػػفةغيػػرالمشػػركعةلمسػػمكؾ،باإلضػػافةإلػػىركػػف اربػػعكأخيػػريميزىػػاعمػػاسػكاىامػػفالجػرائـ
الجنائيةالداخميةكىكالركفالدكليالذميتكافربتكافرجانبيف:
أوالً:الػػركفالشخصػػيالػػذميتجسػػدفػػيضػػركرةأفتكػػكفىػػذهالجريمػػةقػػدارتقبػػتباسػػـالدكلػػةأك
برضامنيا.

)1مؤلػػؼجمػػاعي،إب ػراىيـسػػعيدالبيضػػانيكآخػػركف ،)3117حقػػكؽاإلنسػػاففػػيإطػػارالعدالػػةالجنائيػػة الجػػزء
الثاني)،مركزعمافلدراساتحقكؽاإلنساف،عماف-األردف،ط،0ص.010
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ثاني ـاً:الػػركفالمكضػػكعي كيتمثػػؿفػػيأفتكػػكفالمصػػمحةالمعتػػدلعمييػػاىػػيعبػػارةعػػفمصػػمحة
مشمكلةبالحمايةكذلؾبأفيككفلياصفةدكلية .)1
كبتطبيؽكؿذلؾعمىجريمةالتعذيبيمكنناالتكصؿإلىأنياتعتبرجريمةدكليةكالبدمف
إخضاعيالكاليةالقضاءالدكلي،كمفىناسنسمطالضكءعمىأىـاالنتياكػاتالعمميػةالتػيتخػص
جريمػػةالتعػػذيبفػػيعالمنػػاالمعاصػػرفػػيالمطمػػباألكؿ،ثػػـننتقػػؿلنتطػػرؽلػػدكرالقضػػاءالػػدكلي
كاإلقميميفيمناىضةجريمةالتعذيبفيالمطمبالثاني.

المطمب األول
االنتياكات الدولية التي تخص جريمة التعذيب
إفتحػريـالتعػذيبكمختمػؼ المحػاكالتالكطنيػةكالدكليػةالسػابقةلمتصػدملػو،لػـتكػفكافيػة
لمتخمصمنونيائيانكبشكؿكمي،كبقيتىناؾالعديدمفاالنتياكاتالتػيترتكبيػاالػدكؿ،كألفبقػاء
ىذهاالنتياكاتكتكرارىاحتىيكمناىذا،يشكؿمشكمةدكليةذاتأىميةاستثنائية،فإفالتكقؼعند
ىذهاالنتياكاتكالتطرؽليابشيءمفاالىتماـكالتفصيؿكالكضكح،قػديكػكفخطػكةفعالػةلتمكػيف
المجتمػػعالػػدكليكالمشػػرعيفالػػكطنييفبعػػدمػػفالتكصػػؿلحمػ و
ػكؿأنجػػعتمكننػػامػػفحػػؿىػػذهالمشػػكمة
بشكؿجذرم.
كنبػػدأبجميكريػػةمصػػر،التػػيكبػػالرغـمػػفانضػػمامياالتفاقيػػةمناىضػػةالتعػػذيبكغي ػرهمػػف
ضػ ػػركبالمعاممػ ػػةالقاسػ ػػيةأكالالإنسػ ػػانيةأكالميينػ ػػةعػ ػػاـ،0986كأنيػ ػػال ػػـتعمػ ػػفعػ ػػدـاعترافيػ ػػا
باختصػػاصلجنػػةمناىضػػةالتعػػذيبكمػػاكردفػػينػػصالمػػادة )31منيػػا،إالأفالمجنػػةقػػدقضػػت
فػػيدكرتيػػاالتاسػػعةكاألربعػػيفلعػػاـ،3103بػػأفالعديػػدمػػفالشػػكاكلالمقدمػػةكالمكثكقػػةتشػػيرإلػػى
)1العادلي،محمكدصالح،الجريمةالدكليػة د ارسػةمقارنػة)،سػنة،3111دارالفكػرالجػامعي،اإلسػكندرية،ط،0
ص.68

105

ممارسػػةالتعػػذيببصػػكرةمنيجيػػةفػػيمصػػر،كمنيػػامػػاقػػدتمقتػػوالمجنػػةعػػاـ3103مػػفمؤسسػػة
الكرامة،كىػيمنظمػةغيػرحككميػةمػفبالغػاتتػدعيفييػاىػذهالمؤسسػةممارسػةالتعػذيببشػكؿ
دكرمكممنيجفيمصر،معتضميفىذهالبالغاتلعدةادعاءاتفرديةعفالتعذيبككصفانلعػدة
أحداثجماىيرية،حيثأفالمجنػةقػدتمقػتمػفالمؤسسػةسػبعةبالغػاتتتضػمفعمػىاألقػؿ046
ادعاءفرديانبالتعذيب،يعكدتاري معظمياإلىعامي3101ك،3104فضالنعفالمعمكمػاتالتػي
ن
تتعمؽبشكاكلجماعية،كماكتمقتمعمكمػاتتتعمػؽبالتعػذيبفػيمصػرمػفمسػؤكليفكىيئػاتفػي
األمـالمتحدةكالمفكضػيةالسػاميةلحقػكؽاإلنسػافكالمقػررالخػاصالمعنػيبالتعػذيبكلجنػةحقػكؽ
الطفػػؿ،باإلضػػافةإلػػىالفريػػؽالعامػػؿالمعنػػيبحػػاالتاالختفػػاءالقسػػرمأكغيػػرالطػػكعيكالمجن ػة
اإلفريقيػػةلحقػػكؽاإلنسػػاف،ككميػػامعمكمػػاتتؤيػػدبػػأفالتعػػذيبيرتكػػببصػػكرةمنيجيػػةفػػيالدكلػػة
المصرية .)1
كفيإطاردراسةقدتمتلكاقعمقاراالحتجازالمصػرية،كحسػباألدلػةالتػيتػـجمعيػامػف
عممياترصدكتكثيؽدقيقةألكثرمف611شخصقػدتعرضػكالالعتقػاؿفػيالفتػرةمػابػيفإطاحػة
الجيشبالرئيسمحمدمرسيعاـ3101حتىمطمعمارسآذارلعاـ،3106باإلضافةإلػىنتػائج
اسػػتبيافكزععمػػىعينػػةعش ػكائيةمػػف439معػػتقالنفػػيعشػػرمقػػاراحتجػػازفػػيثمانيػػةمحافظػػات
مصػرية،قػػدتػػـالتأكيػػدعمػػىأفالتعػػذيبىػػكعبػػارةعػػفمنيجيػػةيتبناىػػاالنظػػاـفػػيمصػػر،كمػػاأف
أساليبالتعذيبالتػيتمػارسمػفقبػؿاألمػفالمصػرممتشػابيةتمامػانفػيمختمػؼمقػاراالحتجػاز،
منيػػاالتعػػذيبالنفسػػيكػػالتخكيؼكارىػػابالمػػتيـبشػػكؿيحػػطمػػفكرامتػػو،كالتعػػذيبالمػػادممثػػؿ

)1تقريػػرلجنػػةمناىضػػةالتعػػذيبالػػدكرةالثامنػػةكالخمسػػكفكالتاسػػعةكالخمسػػكفكالسػػتكفلسػػنة3106ك،3107
الجمعي ػػةالعام ػػة،الكث ػػائؽالرس ػػمية،ال ػػدكرةالثاني ػػةكالس ػػبعكف،الممح ػػؽرق ػػـ،44األم ػػـالمتح ػػدة،نيكيػ ػكرؾ،س ػػنة
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الصفعكالجمدكالصعؽبالكيرباءكالتجكيعكسكبسكائؿساخنةأكمػكادحارقػةعمػىالجسػدعاريػان،
باإلضػ ػػافةإلػػػىكشػػػكؼالعذريػػػةكالتحػ ػػرشبمعػػػتقالتالنسػ ػػاءكغيرىػػػام ػػفطػ ػػرؽالتعػػػذيبالماديػ ػػة
األخرل .)1
كماكشيدتحاالتتعذيباليمكفتخيميػاأكقبكليػابالعقػؿالبشػرمفػيسػجفصػيدنايافػي
سكريا،كقدتحدثالسجناءعفحاالتالتنتييمفالتعذيب،سكاءعنػدالقػبضعمػييـأكتػرحيميـ
بػػيفم اركػػزاالحتجػػازالمختمفػػة،فقػػدكػػافالسػػجناءيتعرضػػكفلمتعػػذيببمجػػرددخػػكليـلمسػػجف،كفػػي
بعضالحاالتكانكايتعرضكفلوفيكؿيكـكمػفأجػؿخػرؽبسػيطفػيقػكانيفالسػجف،كالتحػدث
معغيرىـمفالنزالءأكعدـتنظيؼزنازينيـ.
كقدكافىذاالتعذيبيشمؿالضرببخػراطيـبالسػتيكية،كقضػبافمصػنكعةمػفالسػيميككف،
كعصيخشبية،كمػاكشػمؿالكقػكؼفػيالمػاءكتمقػيالصػعقاتالكيربائيػة كتعػرضالرجػاؿكالنسػاء
لالغتصابكالتعرضالجنسي،كماككافيتـإبالغالسجناءبأنيـسكؼينتقمكفإلىسجكفمدنية،
ليػػتـأخػػذىـمعصػػكبيالعينػػيفلغرفػػةتقػػعفػػيالطػػابؽالسػػفميمػػفالمبنػػى،يتعرضػػكففييػػالمضػػرب
المبرحثـيقتادكاإلىغرؼاإلعداـكيعػدمكفبشػكؿجمػاعيبعػدأفيضػعكابصػماتيـعمػىإفػادات
تكثؽكفاتيـ،فقدقتؿحكالي01111شخصفيسجفصيدنايامنذعاـ3100بسريةتامة،كقتؿ
آخػػركفبعػػدتعرضػػيـلمتعػػذيببشػػكؿمسػػتمركممػػنيج،باإلضػػافةإلػػىحرمػػانيـمػػفالطعػػاـكالمػػاء
كاألدكيةكالرعايةالصحية .)2

)1تقريرالمنظمةالعربيةلحقكؽاإلنسافعفكباءالتعذيبفيجميكريةمصر،آذارلسنة.3106
)2مقاؿلمنظمةالعفكالدكليةعفالتعذيبفيالسجكفالسكرية،سنة:3106

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/08/syria-torture-prisons/
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كمػػازاؿاألشػػخاصكػػذلؾيحرمػػكفمػػفالتمتػػعبالضػػماناتالقضػػائيةكالقانكنيػػةاألساسػػيةفػػي
كالكصكؿإلىمحاـ،كما ازلػكايتعرضػكفلمتعػذيبأثنػاءاالسػتجكابكالتحقيػؽككسػيمةمػف
و
المغرب،
أجؿنزعاالعترافاتمنيـ،باإلضافةإلىعممياتالترحيؿالسرمالتيتنفػذخػارجاإلطػارالقػانكني،
كمػػاكتفيػػداالدعػػاءاتبػػأفجميػػعىػػذهالعمميػػاتربمػػااقترنػػتبحػػبسانف ػرادمأكفػػيأمػػاكفس ػرية،
كبأعماؿالتعذيبكسكءالمعاممة،فضالنإلىترحيميـإلىدكؿقدتعرضيـلمتعذيبأيضان .)1
كاليمك ػػفأفنغف ػػؿع ػػفذك ػػربع ػػضح ػػاالتالتع ػػذيبف ػػيالس ػػجكفاإليراني ػػة،باعتب ػػارأف
التعذيبكغيرهمفضركبالمعاممػةالسػيئةتعتبػرأمػ انرشػائعانفػيإيػراف،السػيماأثنػاءاالسػتجكاب،
كق ػػدكاص ػػمتالس ػػمطاتحرم ػػافبع ػػضالمحتجػ ػزيفم ػػفالرعاي ػػةالطبي ػػةالكافي ػػةألس ػػبابسياس ػػية،
باإلضافةإلىمعيشةالسجناءفيظركؼاحتجازقاسية،كاالكتظاظكعدـكفايةاألسرةأكالتغذية،
كضػػعؼالتيكيػػةكانتشػػارالحش ػرات،كمػػاكيبػػدككاضػػحانالتقػػاعسعػػفالتحقيػػؽفػػيم ػزاعـالتعػػذيب
كاستبعاداالعترافاتالتييتـالحصكؿعميياتحتكطأتوكدليؿضدالمتيـ .)2
أمػػاالسػػعكدية،فػػإفأحػػدتقػػاريرىيػػكمف اريػػتسككتػػشالتػػيصػػدرتعػػاـ3108قػػداخػػتص
بالحػػديثعػػفبعػػضاالنتياكػػاتالسػػعكديةالتػػيتخػػصتعػػذيبناشػػطاتسػػعكدياتمحتجػزات،كقػػد
بيفبأفمػزاعـالتعػذيبالتػييػدعىارتكابيػامػفقبػؿالسػمطاتالسػعكديةشػممتالصػعؽبالكيربػاء
كالجمػػدعمػػىالفخػػذيفكالعنػػاؽكالتقبيػػؿالقس ػرييفلإلنػػاث،كمػػابينػػتبعػػضالمصػػادرب ػأفمحققػػيف
سعكدييفممثميفكانكايقكمكفبتعذيبالنساءخػالؿالم ارحػؿاألكلػىمػفاالسػتجكاب،كلػـيكػفمػف

)1تقريرمنظمةالعفكالدكليةعفالمغربكالصحراءالغربيةلسنة:3108/3107
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/morocco/reportmorocco/
)2التقريرالسنكملمنظمةالعفكالدكليةلسنة:3108/3107
https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2018/02/annual-report-201718/
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الكاض ػػحم ػػاإذاك ػػافم ػػفذل ػػؾالتع ػػذيبإجب ػػارىـعم ػػىتكقي ػػعاعت ارف ػػاتمعين ػػة،كبين ػػتك ػػذلؾب ػػأف
عالماتجسديةعمىالتعذيبقدظيرتعمىالنساءكمنياصعكبةالمشيكاالرتعاشالالإرادمفي
اليديفكعالماتحمراء،باإلضافةإلىخدكشعمىالكجوكالرقبة .)1
كاس ػػتمرشػػػيكعاألنب ػػاءعػػػفالتع ػػذيبكغي ػ ػرهم ػػفضػ ػػركبالمع ػػامالتالس ػػيئةف ػػيالسػػػجكف
اإلماراتية،بمافيذلؾحرمافالمحتجزيفمفتكفيرالعنايةالصحيةالالزمةليـ،كقػدأكػدتصػحة
ىذهاالنباءدخكؿبعضالمحتجزيففيسجفالرزيففيأبكظبػيفػيمايك/أيػارلعػاـ،3107فػي
إضرابعفالطعاـاحتجاجانعمىعممياتالتفتيشالذاتيالقسرمكمػازعمػكهمػفالتحػرشالجنسػي
كغيرهمفضركبالمعامالتالسيئةعمىأيدمحراسالسجف .)2
كبػػالرغـمػػفعػػدـكجػػكدانتياكػػاتأكعمميػػاتتعػػذيبممنيجػػةداخػػؿالدكليػػةالكنديػػة،إالأف
صػدكرأمػرتػكجيييكزارمإلػىدائػرةالمخػابراتالكنديػةيمكػفمػفاسػتخداـمعمكمػاتاالسػػتخبارات
التيقدتنتزععفطريؽإساءةالمعاممةمفجانبدكلةأجنبيةكاستخدامياداخؿكندا،قديتعارض
معنصالمادة )05مفاتفاقيةمناىضةالتعذيبكغيرهمفضركبالمعاممةالقاسيةأكالإلنسانية
أكالميين ػػة،باإلض ػػافةإل ػػىع ػػدـتػ ػكافربين ػػاتش ػػاممةكمبكب ػػةع ػػفش ػػكاكلالتع ػػذيبالت ػػييرتكبي ػػا
المكظفكفالمكمفكفبإنفاذالقانكفكأفرادجيازاألمفكنظاـالسجكف.
ككذلؾألمانياالتيكبالرغـمفتكقفياعفالمجكءلمقيكدالبدنيةمنذالزيارةالتيأجرتياالمجنة
األكركبيػػةلحقػػكؽاإلنسػػافعػػاـ،3115كعػػدـتطبيقي ػػاليػػذهالقيػػكدإالكمػػالذأخيػػر،إالأفلجن ػػة
مناىضػػةالتعػػذيبفػػيتقريرىػػالعػػاـ3103قػػدأبػػدتقمقيػػاإزاءبعػػضالحػػاالتالتػػيأبمػػغفييػػاعػػف
)1مقاؿعفالتعذيبفيالسعكديةلييكمفرايتسككتشسنة:3108
https://www.hrw.org/ar/news/2018/11/21/324494
)2تقريرمنظمةالعفكالدكليةعفاإلماراتالعربيةالمتحدةلسنة:3108/3107
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/united-arabemirates/report-united-arab-emirates
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تعرضاألشخاصلمتعػذيبأكسػكءالمعاممػةمػفجانػبالشػرطة،كعػدـتقػديميـألمشػككلبسػبب
خػػكفيـمػػفاألعمػػاؿاالنتقاميػػةأكمػػفالشػػكاكلالمضػػادة،كمػػاأفبعػػضالضػػحاياالػػذيفيزعمػػكف
التعذيبأكسكءالمعاممةمفجانبالشرطة،اليعممكفبكجكدإجراءاتلتقديـأمشككلغيػرتمػؾ
التيتتمثؿفيإبالغالشكاكللمشرطةنفسياالتيترفضبالغالبقبكؿىذهالشككلمفاألساس.
كيمكفأفنجدالعديدمفاألنباءالتيتشيرلمتعذيبفيعػدةبمػدافمثػؿالكػاميركف،أثيكبيػا،
السكداف،مكريتانياكنيجيريا .)1
كحتػػىتػػكنسلػػـتسػػمـمػػفمكضػػكعبالغػػاتالتعػػذيب،كاسػػتمرالمحػػامكفالمعنيػػكفبحقػػكؽ
اإلنساففياإلبالغعفحاالتشتىقدتعرضتلمتعذيب،كبشكؿخاصأثناءالقبضكخالؿفتػرة
االحتجازالذميسبؽتكجيواالتياـ،كسكاءأكافذلؾفيقضاياجنائيةعاديةأكفػيالقضػاياالتػي
تتعمؽباألمفالقكمي.
كماكظؿعمػؿالييئػةالكطنيػةلمكقايػةمػفالتعػذيبكالتػيقػدتأسسػتعػاـ3101كجػزءمػف
التزاماتتكنسبناءعمىتكقيعيالمبركتكككؿاالختيػارمالتفاقيػةمناىضػةالتعػذيبعرضػةلمعراقيػؿ
بسػػببعػػدـكجػػكدتعػػاكفمػػفقبػػؿك ازرةالداخميػػة،كعػػدـتػػكفيرالػػدعـالمػػادمالكػػافيلػػومػػفقبػػؿ
الحككمػػة،ممػػايعرقػػؿقيػػاـىػػذهالييئػػةبمػػايجػػبأفتقػػكـبػػومػػفضػػماناتلحمايػػةالمسػػاجيفمػػف
اعالتعذيبكالحرصعمىالتخمصمفاالنتياكاتالتيتخصو .)2

التعرضألمنكعمفأنك

)1تقري ػػرلجن ػػةمناىض ػػةالتع ػػذيبال ػػدكرةالس ػػابعةكاألربع ػػكفكالثامن ػػةكاألربع ػػكفلس ػػنة3100ك،3103الجمعي ػػة
العامة،الكثائؽالرسمية،الدركةالسػابعةكالسػتكف،الممحػؽرقػـ،(A/67/44 44األمػـالمتحػدة،نيكيػكرؾ،سػنة

.3103

)2تقريرمنظمةالعفكالدكليةعفتكنسلسنة:3108/3107
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/tunisia/reporttunisia
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كممػػاسػػبؽيتضػػحلنػػاأفانتياكػػاتالػػدكؿالتػػيتتعمػػؽبالتعػػذيبتنقسػػـإلػػىقسػػميف،أكليمػػا
انتياكػػاتتتمثػػؿباتخػػاذالػػدكؿلمتعػػذيبكػػنيجأكسياسػػةعامػػةلنػػزعاالعت ارفػػاتمػػفالمسػػاجيفمثػػؿ
مصػػركسػػكريا،كثانييمػػااالنتياكػػاتالتػػيتمثػػؿمجػردانتياكػػاتفرديػػةلرجػػاؿالشػػرطةأمانتياكػػات
تتحقؽفيحاالتفرديػةكلػيسكسياسػةعامػةلمدكلػةمثػؿألمانيػاأكاألردفالتػيكنػاقػدتطرقنػاليػا
بشيءمفالتفصيؿفيالمبحثالسابؽ.

المطمب الثاني
موقف المحاكم الدولية من انتياكات التعذيب
الن،كلػػفيػػؤدمالميػػاـالمطمكبػػةمنػػو
إفالقػػانكفالػػدكليلحمايػػةحقػػكؽاإلنسػػافلػػفيكػػكففعػػا 
عمػػىالكجػػوالمطمػػكب،بمجػػردسػػردنصػػكصقانكنيػػةتقػػرالحقػػكؽكتحػػاكؿحمايتيػػا،كىػػذامػػايجعػػؿ
محاسػػبةمرتكب ػػيالج ػرائـالماس ػػةبيػػذهالحق ػػكؽكمس ػػاءلتيـأمػػاـقض ػػاءدكلػػينزي ػػو،ىػػيم ػػفأى ػػـ
المسػػائؿالتػػييجػػبتكفيرىػػاكضػػمانيا،كقػػدجػاءىػػذاالمطمػػبلبيػػافالكيفيػػةالتػػييمكػػفمػػفخالليػػا
تطبيؽذلؾ،كتـتقسيمولفػرعيفإثنػيف،بػدأاألكؿمػنيـبمحاكلػةالتعػرؼعمػىمػدلخضػكعجريمػة
التعذيبلمقضاءالدكليالجنائي،ثـجػاءالثػانيليخػتصبالحػديثعػفالػدكرالػذميمكػفأفتؤديػو
المحاكـاإلقميميةفيىذاالمجاؿكمايمكفأفتقكـبولتكاجوىذهاإلنتياكات.
الفرع األول
مدى خضوع جريمة التعذيب لمقضاء الدولي الجنائي
تتعػػددالمحػػاكـالدكليػػةكتتعػػددالكسػػائؿأكالطػػرؽالتػػيتمكننػػامػػفالمجػػكءإلييػػاأكمحاكلػػة
التقاضيأماميا،كسكؼأحاكؿبيافمدلاختصاصكؿمحكمةمنيابجريمةالتعذيبعمىالنحػك
اآلتي:
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أوالً :المحكمة الجنائية الدولية
تعتبػػرالمحكمػػةالجنائيػػةالدكليػػةمػػفأىػػـالمحػػاكـالدكليػػةكالتػػيتمعػػبدك انربػػار انزفػػيمجػػاؿ
القضاءالدكليكمكافحةالجرائـالجنائيةالدكلية،لكفىؿيمكفاعتبارجريمةالتعذيبجريمػةضػد
اإلنسانية،كاخضاعيالكاليةالمحكمةالجنائيةالدكليػة؟أـأفالجريمػةضػداإلنسػانيةتقػعفقػطأثنػاء
الحرب؟
إففكرةاالرتباطمابيفارتكابالجريمةضداإلنسانيةكمابيفكجكدحالةحرب،قدظيرت
ألكؿمرةفيميثاؽالمحكمةالعسكريةفينػكرمبرغكفػيمحكمػةطككيػك،عمػىاعتبػارأفاختصػاص
المحكمتيفلـيكفيشمؿإالالجرائـضداإلنسانيةالتيترتكبفيالحربأكلياصمةبيا.
لكػػفالمحػػاكـالدكليػػةالجنائيػػةاختمفػػتحػػكؿىػػذهالمسػػألة،فاشػػترطتالمػػادة )5مػػفالنظػػاـ
األساسيلمحكمةيكغكسالفياكجكدارتباطمابيفالجرائـضداإلنسانيةكالنزاعاتالمسػمحةالدكليػة
كغيرالدكليػة،بينمػالػـتشػترطذلػؾالمػادة )1مػفالنظػاـاألساسػيلمحكمػةركانػدا،كأيػدهفػيذلػؾ
مشركعمدكنةالجرائـالمخمةبسمـاإلنسانيةكأمنيالعاـ0996فيالمادة )08منو.
أمػػافيمػػايخػػصالمحكمػػةالجنائيػػةالدكليػػةف ػػإفنظاميػػااألساسػػيقػػدجػػاءخالي ػانمػػفش ػػرط
االرتباطمابيفالجرائـضداإلنسانيةمابيفكجكدحالةحرب،كقػدثػارتفػياألعمػاؿالتحضػيرية
السابقةلومشكمةاالرتباط،كانقسمتالدكؿإلىقسميف،أكليمايرلبأفاألعمػاؿضػداإلنسػانيةقػد
ترتكػبكقػتالسػػمـ كفػيإطػػارمنيجػيكمػػايمكػفأفترتكػػبفػيأكقػػاتالحػركب،أمػػاثانييمػافيػػرل
مسمح .)1
و
اع
بأنيااليمكفأفترتكبإالفيحالةكجكدنز و

)1سمطاف،عبداهللعمي،دكرالقانكفالدكليالجنائيفيحمايةحقكؽاإلنساف،سنة،3101داردجمة،عماف-
األردف،د.ط،ص.031
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كمػػفالمؤكػػداليػػكـبػػأفالػرأماألكؿىػػكالصػػائب،ألفغالبيػػةالصػػككؾالدكليػػةكاالجتيػػادات
الفقييةكالتحميالتالعمميةقدأكضحتبأنواليكجدالتزاـعمىالدكؿبػأفتكػكفالجػرائـقػدارتكبػت
فيإطارنزاعمسمححتىنعتبرىاجريمةضداإلنسانية،كيمكفتأييدىذاالرأمبعدةحجج:
-0إفاتجاهالمحكمتيفنكرمبرغكطككيكإلىربطالجرائـضداإلنسانيةبالن ازعػاتالمسػمحةلػومػا
يب ػػرره،باعتب ػػارأفى ػػاتيفالمحكمت ػػيفل ػػـتككن ػػامحكمت ػػيفجن ػػائيتيفبمعن ػػىالكمم ػػة ب ػػؿكانت ػػا
محكمتيفعسكريتيف،نشأتالمنظرفيالجرائـالتػيارتكبػتفػيالحػربالعالميػةالثانيػة،كبالتػالي
فإفاشتراطىذااالرتباطلـيكفلجعؿاالرتباطركنانفيالجريمةضداإلنسانية،إنمالكضػعقيػد
عمىاالختصاصالزمانيلممحكمة.
-3العديدمفاالتفاقياتالدكليةالتيأبرمتبعدالمحكمتيفككافلياصمةبػالجرائـضػداإلنسػانية
لـتشترطىذااالرتباط،كنذكرمنيػاعمػىسػبيؿالمثػاؿاتفاقيػةعػدـتقػادـالجػرائـضػداإلنسػانية
كجرائـالحربلعاـ.0968
-1بالرغـمفأفالنظاـاألساسيلمحكمةيكغكسالفياقػداشػترطاالرتبػاطفػيالمػادة )5منػو،إال
أفالمحكمػػةم ػػعذل ػػؾل ػػـتش ػػترطذل ػػؾعن ػػدنظرىػػاف ػػيالعدي ػػدم ػػفالقض ػػاياكاص ػػدارىالمحك ػػاـ
القانكنيػػة،كقػػدذىبػػتفػػيحكميػػاالصػػادرفػػيقضػػية )Tadicإلػػىالقػػكؿبػػأف القػػانكفالػػدكلي
العرفياليشترطكجكدصمةبيفالجرائـضداإلنسانيةكالنزاعالمسمح).
-4إفاشػػتراطاالرتبػػاطمػػابػػيفالج ػرائـضػػداإلنسػػانيةكالن ازعػػاتالمسػػمحةىػػكأمػػرغيػػرمنطقػػي
كيترتػػبعميػػوإنكػػارحقػػكؽاإلنسػػاف،كمػػاأنػػويتعػػارضمػػعالعدالػػةالدكليػػة،باعتبػػارأفإطػػالؽ
التجػريـعمػػىاألعمػػاؿالتػػيترتكػػبفػػيحػػؽاإلنسػػانيةكتكسػػيعدائػرةالتجػريـيجعػػؿمػػفالممكػػف
كػػذلؾمحاسػػبةنظػػـالػػدكؿالتػػيتتسػػمطكتمضػػيفػػيالتنكيػػؿكالػػبطشفػػيمعارضػػيياكشػػعكبيا
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كسياسػػةعامػػةبيػػدؼاسػػتمرارىيمنتيػػاالتامػػةعمػػىمقػػدراتالػػبالد،كيعػػدىػػذاأحػػدالضػػمانات
األساسيةلمحدمفطغيافالحكاـ كتجبرىـ كتنكرىـلمقيـاإلنسانيةالعميا .)1
كبناءعمىكؿماسبؽ،فإنويمكفالقػكؿبػأفأمجريمػةمػفجػرائـالتعػذيبتخضػعألحكػاـ
كقكاع ػػدالق ػػانكفال ػػدكليلحق ػػكؽاإلنس ػػاف،كترتك ػػببإط ػػارمم ػػنيج،يمك ػػفأفي ػػتـالنظ ػػربي ػػاأم ػػاـ
المحكمةالجنائيةالدكليةباعتبارىاجريمةضداإلنسانية،حتىلكارتكبتفيأكقاتالسمـ.
ثانياً :محكمة العدل الدولية:
بالرغـمفأفىذهالمحكمةلـتنظرإالفيعددقميؿمفالدعاكلالخاصةبمنازعػاتتتعمػؽ
بمس ػػائؿحق ػػكؽاإلنس ػػاف،إالأفدكرى ػػاف ػػيذل ػػؾق ػػدتط ػػكرم ػػعم ػػركرالكق ػػت،كيمك ػػفالق ػػكؿب ػػأف
المحكمةمفخالؿقياميابكظائفياالقضائيةكاإلفتائية،قدساىمتفيتطكيرقكاعدالقانكفالدكلي
لحقكؽاإلنسافعبرمظاىرمختمفة.
فقػػدحػػددتالمػػادة )51مػػفاتفاقيػػةفينػػالقػػانكفالمعاىػػداتلسػػنة0969المقصػػكدبالقكاعػػد
اآلمػرةعنػدمانصػػتعمػىأنػػو"كألغػراضىػػذهاالتفاقيػةتعتبػػرقاعػدةآمػرةمػفقكاعػػدالقػانكفالػػدكلي
العامػػةالقاعػػدةالمقبكلػػةكالمعتػػرؼبيػػافػػيالجماعػػةالدكليػػةكقاعػػدةاليجػػكزاإلخػػالؿبيػػاكاليمكػػف
تغييرىػػاإالبقاعػػدةالحقػػةمػػفقكاعػػدالقػػانكفالػػدكليالعامػػةذاتالصػػمة"،كمػػفخػػالؿىػػذاالتعريػػؼ
نجػدأنيػػاقػػدأكػػدتعمػػىالطبيعػػةاآلمػرةلقكاعػػدحقػكؽاإلنسػػاف،كمػػاأكػػدتالمحكمػػةعمػػىذلػػؾفػػي
بعضفتاكييا،كػالفتكلالمتعمقػةبالتحفظػاتبشػأفاتفاقيػةمكافحػةجريمػةاإلبػادةالجماعيػةكمعاقبػة
مرتكبيياالتيصدرتعاـ،0950حيػثأشػار السػيرىػارتميشػككػركس)ممثػؿالمممكػةالمتحػدة
أمػػاـالمحكم ػػةإلػػىأف"االتفاقي ػػةتتضػػمفالت ازم ػػاتمطمقػػة،كالتخض ػػعألماعتبػػارم ػػفاعتب ػػارات
)1الفػػتالكم،سػػييؿحسػػيف ،)3100ج ػرائـاإلبػػادةالجماعيػػةكج ػرائـضػػداإلنسػػانية،دارالثقافػػةلمنشػػركالتكزيػػع،
عماف-األردف،ط،0ص.478
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المعاممةبالمثؿ"،باإلضافةإلىأكقاتالحربكضركرةالربطمابيفالقانكفالدكليلحقكؽاإلنساف
كالقانكفالدكلياإلنساني،حيثأنواليجػكزتفسػيرقكاعػدحقػكؽاإلنسػافعمػىنحػكيخػالؼقكاعػد
القانكفالدكلياإلنساني .)1
كمػػفىنػػاتكػػكفالمحكمػػةقػػدلعبػػتدك انربػػار انزفػػيالتأكيػػدعمػػىإل ػزاـقكاعػػدحقػػكؽاإلنسػػاف
الخاصةلمتعذيبكعدـجكازالخركجعنياألماعتبار،حتىلككانتاعتباراتالمعاممةبالمثؿ.
أمافيإطارالدكراإلفتائيأكاالستشارملممحكمة،فػإفالنظػاـاألساسػيلممحكمػةقػدجعػؿ
دكرىػػاىػػذايتسػػعليشػػمؿأممسػػألةقانكنيػػةطمػػبمنيػػاتفسػػيرىامػػفقبػػؿالجمعيػػةالعامػػةأكمجمػػس
األمف،أمافيمايخصسائرفركعالييئةكالمجمساالقتصادمكاالجتمػاعيكمجمػسالكصػاية،فػإف
حقيػافػيتقػديـأمفتػكلأكتفسػيرينحصػرفػػيتقػديمياعػفطريػؽالجمعيػةالعامػةعمػىأفتكػػكف
ىػػذهالفتػػكلتػػدخؿضػػمفاختصاصػػاتياالمقػػررةليػػاكتػػدخؿفػػينشػػاطياالػػكظيفيالمقػػررليػػافػػي
الميثاؽ،كنجدىذهالقاعدةبصكرةكاضحةفينصالمادة )96مفالميثاؽكالتػينصػتعمػىأنػو
".0ألممػػفالجمعيػػةالعامػػةأكمجمػػساألمػػفأفيطمػػبإلػػىمحكمػػةالعػػدؿالدكليػػةإفتػػاءهفػػيأيػػة
مسألةقانكنية.
.3كلس ػػائرف ػػركعالييئ ػػةكالكك ػػاالتالمتخصص ػػةالمرتبط ػػةبي ػػا،مم ػػفيج ػػكزأفت ػػأذفلي ػػا
الجمعيػػةالعامػػةبػػذلؾفػػيأمكقػػت،أفتطمػػبأيضػػامػػفالمحكمػػةإفتاءىػػافيمػػايعػػرضليػػامػػف
المسائؿالقانكنيةالداخمةفينطاؽأعماليا".
كعمىاعتباربأفلجنةحقكؽاإلنسافالمنشأةبمكجبالعيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنيػة
كالسياسػػيةكالتابعػػةلممجمػػساالقتصػػادمكاالجتمػػاعيفػػيمنظمػػةاألمػػـالمتحػػدةىػػيالتػػيتخػػتص
)1عبداليادم،حيدرأدىـ،دراساتفيقانكفحقكؽاإلنساف،سػنة،3119دارالحامػدلمنشػركالتكزيػع،عمػاف-
األردف،ط،0ص.58
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باستالـالشكاكلالمقدمةمػفقبػؿأمدكلػةطػرؼتػدعيبيػابػأفدكلػةطرفػانأخػرلقػدانتيكػتحقػان
مفحقكؽاإلنسافالكاردةفػيالبركتككػكؿبشػرطأفتكػكفكمتاىمػاقػداعترفتػاكقبمتػابيػذاالنػكعمػف
،كالشػػكاكلالتػػييقػػدمياأف ػرهاديػػدعكفبيػػابػػأنيـقػػدكػػانكاضػػحاياليػػذهاالنتياكػػاتالتػػيقػػد
الرقابػػة 
تكبتمفقبؿدكلةطرؼ،كىذايشمؿالشكاكلالتيتخصانتياكػاتالتعػذيبكمػابينػافػيكقػت
و
ار
سابؽمفىذهالرسػالة،فيكػكفلمّجنػةفػيإطػارنظرىػافػيأمشػككلالحػؽبػالرجكعلمحكمػةالعػدؿ
الدكليػةكطمػبأمفتػػكلأكاستشػارةقانكنيػػةتحتاجيػا،عمػػىأفيكػكفذلػػؾبطريػؽغيػػرمباشػرعػػف
طريؽالجمعيةالعامة .)1
كمػػفىنػػا،يمكػػفالقػػكؿبػػأفدكرمحكمػػةالعػػدؿالدكليػػةفػػيج ػرائـأكانتياكػػاتالتعػػذيبقػػد
اقتصرعمىأمريف:
-0الدكرالذمقامتبوالمحكمةفيالتأكيدعمىإلزاميةالقكاعدالخاصةبالتعذيبكاعتبارىػاقكاعػد
آمرةاليجكزمخالفتياتحتأمظرؼ.
-3تقديـأمفتكلأكاستشارةتخصالتعذيبتطمبيامنيػالجنػةحقػكؽاإلنسػافمػفخػالؿالجمعيػة
العامةلتتمكفمفالفصؿفيالنزاعالذمعرضعمييا.
الفرع الثاني
مدى مساىمة المحاكم اإلقميمية في مواجية االنتياكات
إفالمحاكـاإلقميميةتمعبدك انربار انزاليقؿمفحيثأىميتوكفاعميتػوعػفالػدكرالػذمتقػكـ
بوالمحاكـالدكليةفيالتصدمالنتياكاتالتعذيب،لذلؾسأسعىفيىػذاالفػرعلمتعريػؼبػأىـىػذه
المحاكـكمايمكفأفتقكـبولممساعدةفيمكاجيةىذهجريمة.
)1الربيعي،رشيدمجيدمحمد ،)3110دكرمنظمةاألمـالمتحدفيتنظيـتفسيركتطبيػؽميثػاؽاألمػـالمتحػدة،
دارزىراف،عماف-األردف،د.ط،ص.040
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أوالً :المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
تعتبػرالمحكمػةاألكركبيػةلحقػكؽاإلنسػافىػػيأحػداألجيػزةالتػيأنشػأتياالمعاىػدةاألكركبيػػة
لحمايػةحقػكؽاإلنسػافلعػاـ ،)0951باإلضػافةإلػػىلجنػةحقػكؽاإلنسػافكالمجنػةالك ازريػة،كبػػالرغـ
مفأفاختصاصالمحكمةقدكافاختيا انرفيالبداية،أمأنواليجكزمقاضاةأمدكلػةأماميػاإال
إذاكانتقدأعمنتبقرارسابؽمكافقتياعمىىذااالختصاص،ككافحؽااللتجاءلممحكمةكلمجنة
حقكؽاإلنسافقاص انرعمىالدكؿالمتعاقدةفقط،كلػـيكػفاألفػرادالعػاديكفيتمتعػكفبيػذاالحػؽ،إال
أفزيػػادةعػػددالشػػكاكلبشػػكؿمضػػطردأمػػاـاآلليػػاتاألكركبيػػة،كتعػػرضىػػذاالنظػػاـلمعديػػدم ػف
االنتقادات،أدلإلىإبراـالدكؿاألطراؼلبركتكككليفإضافييفىمػا:البركتككػكؿالتاسػعالػذمأبػرـ
ع ػػاـ،0991ال ػػذماعت ػػرؼبح ػػؽف ػػردأكمجمكع ػػةم ػػفاألفػ ػرادبرف ػػعش ػػككلأم ػػاـمحكم ػػةالع ػػدؿ
األكركبيةلحمايةحقكؽاإلنساف،ممػاجعػؿمحكمػةالعػدؿاألكركبيػةىػيأكؿمحكمػةإقميميػةيممػؾ
األفرادالعاديكفحؽالتقاضيأماميا،كالبركتككػكؿالحػادمعشػرالػذمأبػرـفػيعػاـ0994مؤكػدان
عمىحؽاألفرادالعادييفبتقديـشكاكلفرديةكمقاضاةالدكؿاألعضاءفيوفيحاؿانتيػاكيـلحػؽ
مفحقكؽاإلنساف،حتىدكفالحاجةلكجكدتصريحاختيارمباختصاصالمحكمػةلمنظػرفػيىػذه
الشككل.
كبيذاتككفالمحكمةاألكركبيػةلحقػكؽاإلنسػافبسػماحيالمفػرادبمقاضػاةدكليػـألمانتيػاؾ
قػػديتعرض ػػكفلػػوف ػػيحق ػػكقيـأماميػػا،ل ػػـتسػػمؾنف ػػسال ػػنيجالػػذماتخذت ػػومحكمػػةالع ػػدؿالدكلي ػػة
تاحؽالتقاضيعمىالدكؿفقطدكفاألفرادالعادييف .)1

كالمحكمةالجنائيةالدكلية،المتافقدقصر

)1السيد،مرشدأحمد،الجكد،خالدسميماف ،)3114القضاءالد كلياإلقميمي دراسةتحميميةمقارنة)،دارالثقافة
لمنشركالتكزيع،عماف-األردف،ط،0ص.95
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كماكجعمتالمعاىدةكالبركتكككالفالممحقافبيػاجميػعالػدكؿاألعضػاءفػياالتحػاداألكربػي
يخضػعكفلمكاليػةاإللزاميػػةطبقػانلمقػػانكفالمشػترؾ ،)le droit communautai erكذلػؾحتػػى
تتمكفالمحكمةمفالفصؿبالمنازعاتكدكفأمحاجةإلىاتفاؽخاص،كبالتاليفػإفأمشػخص
يتعػػرضلمتعػػذيبفػػيإحػػدلىػػذهالػػدكؿيحػػؽلػػوتقػػديـشػػككلفرديػػةلممحكمػػةبشػػكؿمباشػػر،ممػػا
يمكنيابعدذلؾمفالبتفيالمنازعةكاصدارالقرارالمناسبفييا1.
ثانياً :المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان
كقػػدنش ػػأتى ػػذهالمحكمػػةبمكج ػػباالتفاقي ػػةاألمريكي ػػةلحقػػكؽاإلنس ػػافلع ػػاـ ،)0969إل ػػى
جانبلجنةحقكؽاإلنسافالتيأنشأتعاـ0959لتنظرفينكعيفمختمفيفمفالشكاكل،أكليما
شكاكلدكلةضددكلةأخرل،أماثانييمافييشكاكلاألفرادضدالدكؿ.
كقدتفردتىذهاالتفاقيةبحؿالشكاكلالفرديةالتػييقػدمياأحػداألفػرادضػددكلتػوالنتياكيػا
ح ػؽمػػفحقكقػػوالمنصػػكصعمييػػافػػياالتفاقيػػة،كمنيػػاتعريضػػولمتعػػذيبإجباريػػة،أمأفالدكلػػة
بمجردتصديقياعمىاالتفاقية،تككفقدقبمتبشكؿتمقػائيشػكاكلاألفػرادالخاضػعيفلكاليتيػاأمػاـ
المجنة،أمػافيمػايخػصشػكاكلالػدكؿبعضػياضػدبعػض،فإنػويشػترطفييػاأفتتفػؽالػدكلتافمعػان
عمىاختصاصالمجنة.
كبالرغـمفأفالشػكاكليشػترطحتػىيػتـقبكليػامػفقبػؿالمجنػةأالتكػكفمطركحػةأمػاـأم
جي ػػازدكل ػػيآخ ػػر،باإلض ػػافةإل ػػىأفيك ػػكفالش ػػاكيق ػػدتط ػػرؽلكاف ػػةالكس ػػائؿالقض ػػائيةالداخمي ػػة
كاستنفدكؿطرؽالتقاضيالتييمكفأفتكصموإلىحقػوداخػؿدكلتػو،كانقضػاءسػتةشػيكرعمػى
ص ػػدكرالحك ػػـالني ػػائيم ػػفأعم ػػىجي ػػازقض ػػائيمكج ػػكدف ػػيى ػػذهالدكل ػػة،إالأفذل ػػؾاليك ػػكف
( )1المرجعالسابؽ،السيد،مرشدأحمد،الجكد،خالدسميماف ،)2006القضاءالدكلياإلقميمي دراسةتحميمية
مقارنة).
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ب ػػالمطمؽ،حي ػػثأفى ػػذهالقاع ػػدةيمك ػػفاس ػػتثنائياف ػػيث ػػالثح ػػاالت،ى ػػي-0:إذال ػػـيق ػػـالنظ ػػاـ
القضائيكالقانكنيالداخميلدكلتوبتقديـالضماناتاألساسيةلحمايةحقكؽاإلنساف.
-3إذامنعالشخصالذمقدتعرضحقولالنتياؾمفاستخداـكسائؿالدكلةالقضائية.
-1إذاحدثتأخيركبيركغيرمبررفيإصدارالحكـالنيائي.
أماالمحكمةاألمريكيةلحقكؽاإلنساف،فباإلضػافةإلػىدكرىػااالستشػارمالػذميشػمؿتفسػير
أماتفاقيػػةمػػفاتفاقيػػاتحقػػكؽاإلنسػػافبنػػاءعمػػىطم ػبمػػفالمجنػػة،باإلضػػافةإلػػىالحػػاالتالتػػي
تتعمؽبتفسيرأكتطبيؽالمعاىدةاألمريكيةالتيتعرضعمييا،إالأفدكرىاالقضائيأكإحالػةأم
نزاعقضائيليااليمكفأفيتـإالمفقبؿإحدلالدكؿاألطراؼفياالتفاقيةأكمفقبػؿالمجنػة،
أم ػػااألفػ ػرادف ػػاليممك ػػكفأمح ػػؽبالتق ػػدـلممحكم ػػةاألمريكي ػػةأكرف ػػعأمنػ ػزاعإليي ػػا،حالي ػػاكح ػػاؿ
محكمػػةالعػػدؿالدكليػػة،كبالتػػاليفػػإفأمفػػرديتعػػرضلمتعػػذيبمػػفقبػػؿإحػػدلالػػدكؿاألط ػراؼفػػي
االتفاقيةاألمريكية،اليحؽلوبأمشكؿمفاألشكاؿالمجكءلممحكمةأكتقديـشككلفرديةأماميػا
يطمػػببيػػامقاضػػاةدكلتػػو،إنمػػاحقػػويقتصػػرفقػػطعمػػىرفػػعشػػككاهلمجنػػةحقػػكؽاإلنسػػافالتػػيتقػػكـ
بدكرىابإرساؿالشككللمدكلةالمشػتكىعمييػالتقػكـبػالردعمييػا،كمػفخػالؿحػكاريػتـبعػدذلػؾمػا
بيفالفردالشػاكيكالدكلػةالمشػتكىعمييػا،تقػررالمجنػةإمػاسػحبالقضػيةإذارأتبأنػولػيسىنػاؾ
مػػايبػػررالشػػككل،أكإيجػػادحػ يػؿيرضػػياألط ػراؼ،كاعػػادةتقريػػربكقػػائعالقضػػيةككيػػؼتػػـحميػػا
لممػػيفالعػػاـلمنظمػػةالػػدكؿاألمريكيػػةحتػػىتنش ػره،أكإعػػدادتقريػػريكضػػحكافػػةالحقػػائؽالتػػيقػػد
تكصمتلياالمجنة،كتزكيدالدكلةأكالدكؿاألطراؼنسخةعنوحتىتدرسػوكتػردخػالؿمػدةثالثػة
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شػيكر،فتقػررإمػاحػػؿالنػزاعأكرفضػوأكإحالتػولممحكمػػةحتػىتنظػربػوكتفصػػؿبػو،كىػذايكػػكف
فيحاؿعدـالتكصؿإلىاتفاؽتتمكفالمجنةمفخاللومفإرضاءاألطراؼ .)1
ثالثاً :المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان
أنشػػأتىػػذهالمحكمػػةبكاسػػطةبركتككػػكؿمنفصػػؿعػػفالعيػػداإلفريقػػيسػػرلمفعكلػػوفػػيعػػاـ
،3114كى ػػيكغيرى ػػام ػػفالمح ػػاكـاإلقميمي ػػةالدكلي ػػةالت ػػيتح ػػدثناعني ػػاس ػػابقان،تمم ػػؾن ػػكعيفم ػػف
االختصاصات،أكليمااستشارمكثانييماقضائي.
كبػػالعكدةلمبركتككػػكؿفإننػػانجػػدأنػػوقػػدحػػددالفرقػػاءالػػذمليػػـالحػػؽبػػالمجكءلممحكمػػةعمػػى
النحكاآلتي:
-0المجنةاإلفريقية.
-3الدكلةالعضكالتيكانتقدقدمتشككلضددكلةأخرلأماـالمجنةاإلفريقية.
-1الدكلػػةالعضػػكالتػػيقػػدتعػػرضم ػكاطفيحمػػؿجنسػػيتياإلػػىانتيػػاؾأحػػدحقكقػػوالتػػينصػػت
عميياالمعاىدة،كمنياعدـتعرضولمتعذيبأكأمنكعمفالمعاممةالقاسيةأكالالإنسانية.
-4المنظماتالدكليةالحككميةاإلفريقية.
-5أمشػػخصعػػادمأكمنظمػػةحككميػػةمػػزكدافبكضػػعالم ارقػػبلػػدلالمجنػػةاإلفريقيػػةلحمايػػة
حقكؽاإلنساف،بشرطأفتككفالدكلةالمشتكىعميياقداعترفتباختصاصالمحكمةلمنظر
بمثؿىذهالشككلبمكجبتصريحمستقؿ.
كبالت ػػاليف ػػإفأمش ػػخصق ػػديتع ػػرضلمتع ػػذيبف ػػيأمدكل ػػةط ػ ػر و
ؼف ػػياالتفاقي ػػةاإلفريقي ػػة
لحقكؽاإلنساف،يككفلديوعدةطرؽمختمفةكمتنكعةيستطيعمفخالليارفعشككاهلممحكمةكما
)1مؤلػػؼجمػػاعي إب ػراىيـسػػعيدالبيضػػانيكآخػػركف)،حقػػكؽاإلنسػػاففػػيإطػػارالعدالػػةالجنائيػػة،مرجػػعسػػابؽ،
ص.348
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سبؽكبينا،إذقديقكـبرفعالشككلبنفسػوإذاكػافمػزكدانبكضػعالم ارقػبلػدلالمجنػةاإلفريقيػة،أك
بشكؿغيرمباشرمفخالؿمنظمةحككميةمزكدةأيضانب كضعالمراقبلدلالمجنةاإلفريقيػةلكػف
ذلػػؾيشػػترطبػػواعت ػراؼالدكلػػةالمنتيكػػةباختصػػاصالمحكمػػةلمنظػػربمثػػؿىػػذهالشػػككلبمكجػػب
تصريحمستقؿ،أمافيماعداذلؾفإنويممؾرفعالشككلمفخالؿدكلتوإذاكػافتعرضػولمتعػذيب
قػػدتػػـفػػيدكلػػةأخػػرل،أكمػػفخػػالؿإحػػدلالمنظمػػاتالدكليػػةاإلفريقيػػةأكبػػالمجكءلمّجنػػةاإلفريقيػػة
لحقػػكؽاإلنسػػاف،كذلػػؾدكفالحاجػػةإلػػىمكافقػػةالدكلػػةالمشػػتكىعمييػػا،إذإفاختصػػاصالمحكمػػة
نحكالدكؿاألطراؼبياإجبارمبمجردتصديؽىذهالدكؿعمىالبركتكككؿالمنشئلممحكمة .)1

)1الجندم،غساف،الراحةكالريحاففيالقانكفالدكليلحقكؽاإلنساف،مرجعسابؽ،ص.375
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الفصل الخامس
الخاتمة والنتائج والتوصيات
الخاتمة:
بعدد ارسػةمناىضػةالتعػذيبفػيالقػانكفالػدكليلحقػكؽاإلنسػافمػفحيػثالمفػاىيـالمتعمقػة
بيذهالجريمة،كتناكؿصكرالتعذيب،كالنصكصالقانكنيةالتيحرمتػوسػكاءفػيالقػانكفالػدكليأك
التشريعاتالكطنية،كالعقكباتالتيأفردتيالياالقكانيفالجنائيػةالكطنيػةلمػدكؿالمختمفػة،باإلضػافة
إلىدكرالقضػاءالػدكليكالػكطنيكمػايصػدرعػنيـمػفقػ ارراتفػيتحقيػؽىػذهالمناىضػة،تكصػؿ
الباحثإلىمجمكعةمفالنتائجكالتكصياتعمىالنحكاآلتي:

النتائج:
 -0ارتبػػاطحػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةفػػيعػػدـج ػكازتع ػريضأمإنسػػافلمتعػػذيب،باعتبػػارأفحػػؽ
اإلنسػػاففػػيالحيػػاةاليقتصػػرفقػػطعمػػىتػػكفيرالحاجػػاتاألساسػػيةلػػوكالطعػػاـكالػػدكاء،إنمػػا
يتض ػػمف كيتطم ػػباالمتن ػػاعالقي ػػاـب ػػأمعم ػػؿم ػػفاألعم ػػاؿالت ػػيق ػػدتض ػػرب ػػوأكتي ػػددحيات ػػو،
كتعريضولمتعذيب.
 -3عدـكركدتعريؼمحددلحؽاإلنساففيالحياةفياالتفاقياتالدكليةالمختمفة،عمىالػرغـمػف
األىميةاالستثنائيةالتيحظيبياىذاالحؽ.
 -1تػػـتعريػػؼالتعػػذيبفػػيالعديػػدمػػفاالتفاقيػػاتالدكليػػة،إالأفأكضػػحياكأقربيػػالمدقػػةكالشػػمكلية
كػػافالتعريػػؼالػػذمكردفػػياتفاقيػػةمناىضػػةالتعػػذيبكغي ػرهمػػفضػػركبالمعاممػػةالقاسػػيةأك
الالإنس ػػانيةأكالميين ػػةالص ػػادرةس ػػنة،0953حي ػػثإن ػػوالتعري ػػؼال ػػذماتض ػػحلن ػػام ػػفخالل ػػو
المميزاتالتيتميزالتعذيبكشدةاأللـكالمعاناة.
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 -4لـتقتصرالحمايةالقانكنيػةلمناىضػةالتعػذيبعمػىالقػكانيفالدكليػة،إنمػاتعػدتذلػؾكانػدمجت
فػػيالتش ػريعاتالداخميػػةلمػػدكؿ،بػػدءانبدسػػاتيرالػػدكؿالتػػيحرمػػتالتعػػذيب،كالق ػكانيفالجنائيػػة
الداخميةالتيأفردتنصكصانخاصةلمعاقبةمرتكبييا.
 -5لقدلعبالقضػاءالػدكليكالػكطنيدك انرىامػانفػيمناىضػةالتعػذيب،إالأفدكرالقضػاءالػكطني
األردنػػيكػػافقاص ػ انرفػػيىػػذهالمسػػألةبسػػبباعتبػػارهبػػأفجريمػػةالتعػػذيبىػػيركػػفمػػفأركػػاف
جريمػػةالضػػربالمفضػػيإلػػىالمػػكتممػػاأدلإلػػىعػػدـتطبيػػؽنػػصالمػػادة )318الخاصػػة
بجريمةالتعذيبأكاإلكراهككسيمةالنتزاعاالعترافات.
التوصيات:
 -0كضػػعتعري ػػؼقػػانكنيلح ػػؽاإلنسػػافف ػػيالحيػػاةف ػػياالتفاقيػػاتالدكلي ػػةكذلػػؾم ػػفأجػػؿتحدي ػػد
عناصرىذاالحؽكتحديدمايدخؿفيإطاراإلعتداءعميومفالجرائـ.
 -3ضركرة تكقيعاألردفعمىالبركتكككؿاالختيارمالتفاقيةمناىضةالتعذيبأكغيرهمفضػركب
المعاممةالقاسيةأكالإلنسانيةأكالميينة.
 -1جع ػػؿالمحكم ػػةالمختص ػػةبقض ػػاياالتع ػػذيبى ػػيالمح ػػاكـالنظامي ػػة كل ػػيسالمح ػػاكـالعس ػػكرية،
كمحاكلػػةالتغييػػرفػػيمسػػارالقضػػاءاألردنػػيمػػفحيػػثتكييػػؼالجريمػػةكجريمػػةتعػػذيبمسػػتقمة
كتدريبػوعمػىكيفيػػةالتعامػؿمعيػػا،مػفخػػالؿدكراتتدريبيػةكتعريفيػػةخاصػةبيػػذهالجريمػةكمػػا
يترتبعمييامفآثارخطيرة.
 -4إنشاءمحاكـالدكليةخاصةلمناىضةالتعذيبكتمكيفاألشخاصمفالمجكءإلييابشكؿمباشر
لتقديـشكاكلالتعذيبالخاصةبيـ.
 -5بػػذؿالمزيػػدمػػفالجيػػكدالدكليػػةلبسػػطالرقابػػةعمػػىالػػدكؿالتػػيمػػا ازلػػتتمػػارسالتعػػذيببصػػكرة
منيجيةكمصر،كايقاعمايمزـمفالعقكباتعميياحتىنتمكفمفالتصدمليذهالظاىرة.
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قائمة المراجع

أوالً :المصادر العامة:
.0القرآفالكريـ.
 .3أحمػػدمختػػارعمر،سػػنة ،)3104معجػػـالمغػػةالعربيػػةالمعاص ػرة،ط،0عػػالـالكتب،القػػاىرة-
مصر.
 .1الزبيػدم،محمػدبػفمحمػدبػفعبػدالػرزاؽالمرتضػى،سػنة ،)3118تػاجالعػركسمػفجػكاىر
القامكس،ط،3مطبعةالككيت،الككيت.
 .4المعجـالكسيط،سنة ،)3100مكتبةالشركؽالدكلية،مجمعالمغػةالعربيػة–جميكريػةمصػر
العربية،ط.5
.5محمدبفمكرـبفعمى،أبكالفضػؿ،جمػاؿالػديف،ابػفمنظػكراألنصػارمالركيفعػىاإلفريقػى،
سنة ،)3101معجـلسافالعرب،ط،1دارصادر،بيركت-لبناف.

ثانياً :النصوص القانونية:
المعاىدات واالتفاقيات الدولية:
 .0اتفاقيػػةمناىضػػةالتع ػػذيبكغي ػرهم ػػفضػػركبالعاممػػةأكالعقكب ػػةالقاسػػيةأكالالإنس ػػانيةأك
الميينػ ػػة،تـإعتمادىػ ػػابمكجػ ػػبق ػ ػرارالجمعيػ ػػةالعامػ ػػةلممػ ػػـالمتحػ ػػدةرقػ ػػـ )19/64المػ ػػؤرخفػ ػػي
،0984/03/01كدخمتحيزالتنفيذبتاري .0987/7/06
 .3إعػػالفحمايػػةجميػػعاألشػػخاصمػػفالتعػػرضلمتعػػذيبكغيػرهمػػفضػػركبالمعاممػػةأكالعقكبػػة
القاسيةأكالالإنسانيةأكالميينة،إعتمدكنشرعمىالممبمكجبقرارالجمعيةالعامةلممـالمتحدة
 ،1453د)11-المؤرخفي9كانكفاألكؿ/ديسمبر.0975
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.1االتفاقيةاألمريكيةلمنعالتعذيبكالعقابعميػو،منظمػةالػدكؿاألمريكيػة-سمسػمةالمعاىػداترقػـ
،76بدأالعمؿبيافي38فبراير .)0979
 .4اإلعػالفالعػالميلحقػكؽاإلنسػاف،عتمػدكنشػرعمػىالمػمبمكجػبقػرارالجمعيػةالعامػةلممػـ
المتحدة307ألؼ د)1-المؤرخفي01كانكفاألكؿ/ديسمبر .)0948
.5العي ػ ػػدال ػ ػػدكليالخ ػ ػػاصب ػ ػػالحقكؽالمدني ػ ػػةكالسياس ػ ػػية،إعتم ػ ػػدكع ػ ػػرضلمتكقي ػ ػػعكالتص ػ ػػديؽ
كاإلنض ػػماـبمكج ػػبقػ ػرارالجمعي ػػةالعام ػػةلمم ػػـالمتح ػػدة3311أل ػػؼ د)30-الم ػػؤرخف ػػي06
كانكف/ديسمبر،0966تاري بدءالنفاذ31:آذار/مارس/0976كفقانألحكاـالمادة.49
 .6الميثػػاؽاألفريقػػيلحقػػكؽاإلنسػػافكالشػػعكب،تمػػتإجارتػػومػػفقبػػؿمجمػػسالرؤسػػاءاألفارقػػة
بدكرتوالعاديةرقـ08فينيركبي كينيا)يكنيك .)0980
.7الميثػػاؽالعربػػيلحقػػكؽاإلنسػػاف،إعتمػػدمػػفقبػػؿالقمػػةالعربيػػةالسادسػػةعش ػرةالتػػيإسضػػافتيا
تكنس31مايك/آيار .)3114
.8مدكنةلقكاعدسمكؾالمكظفيفالمكمفيفبإنفاذالقكانيف،إعتمدتكنشرتعمىالممبمكجبقرار
الجمعيةالعامةلممـالمتحدة14/096المؤرخفي07كانكفاألكؿ/ديسمبر .)0979
 .9نظاـركمااألساسيلممحكمةالجنائيةالدكليةالمعتمدفيركمافي07تمكز/يكليو .)0998

القوانين الوطنية:
الدساتير:
 .0الدستكرالتكنسيالصادرفيسنة )3114
 .3الدستكرالقطرمالصادرسنة )3106
 .1الدستكرالككيتيالصادرسنة )0963
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 .4الدستكرالمبنانيالصادرسنة )3114
.5الدستكرالميبيالصادرسنة )0953
 .6الدستكرالمصرمالصادرسنة )3104
.7القانكفاألساسيالفمسطينيلسنة )3115
 .8النظاـاألساسيلممممكةالعربيةالسعكديةلسنة )3103
.9دستكراإلماراتالعربيةالمتحدةلسنة )3119
.01دستكرالجزائرلسنة )3106
 .00دستكرالجميكريةالصكماليةلسنة )0961
 .03دستكرالجميكريةالعربيةالسكريةلسنة )3103
.01دستكرالمممكةاالردنيةالياشميةلسنة )0953
.04دستكرالمممكةالمغربيةالصدارسنة )3100
 .05دستكردكلةالبحريفلسنة )3110
.06دستكرسمطنةعمافلسنة )0996
القوانين الجزائية:
 .0المجمةالجزائيةالتكنسيةرقـ )46لسنة )3115
.3قانكفالجزاءالككيتيرقـ )06لسنة )0961
 .1قانكفالعقكباتاإلتحادماإلماراتيرقـ )1لسنة )0987
 .4قانكفالعقكباتاألردنيرقـ )06لسنة )0961
.5قانكفالعقكباتالبحرينيرقـ )05لسنة )0976
 .6قانكفالعقكباتالجزائرمرقـ )056-66لسنة )0966

126

.7قانكفالعقكباتالعراقيرقـ )000لسنة )0969
.8قانكفالعقكباتالقطرمرقـ )00لسنة )3114
.9قانكفالعقكباتالميبيرقـ )48لعاـ )0956
بعض القوانين الوطنية األردنية:
 .0قانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةاألردنيرقـ )9لسنة )0960
.3القانكفالمدنياألردنيالمعدؿرقـ )41لسنة )0976
.1قانكفمراكزاإلصالحكالتأىيؿاألردنيرقـ )9لسنة )3114
ثالثاً :الكتب :
.0مؤلػػؼجم ػػاعي،إبػ ػراىيـس ػػعيدالبيض ػػانيكآخ ػػركف،س ػػنة ،)3117حق ػػكؽاإلنس ػػافف ػػيإط ػػار
العدالةالجنائية الجزءالثاني)،ط،0مركزعمافلدراساتحقكؽاإلنساف،عماف-األردف.
 .3أبػكمػاعيف،كػكثرمحمػكد،سػنة ،)3116حقػكؽاإلنساف د ارسػةمقارنػة)،ط،0دارمجػدالكم
لمنشركالتكزيع،عماف-األردف.
.1األسدم،ضػػياءعبػػداهللعبػػكدجابر،سػػتة،3119حػػؽالسػػالمةفػػيجسػػـالمتيـ،منشػػكراتزيػػف
الحقكيةكاألدبية،لبناف،ط،0
.4د.البطكش،أيمفمحمد،سنة ،)3104حقػكؽاإلنسػافكحرياتو د ارسػةمقارنػة)،ط،0داركائػؿ
لمنشركالتكزيع،عماف-األردف.
.5د.البياتي،رفعتصبرمسمماف،سنة ،)3101حقكؽاإلنساففيدساتيرالعػالـالعربػيد ارسػة
تحميميةمقارنة،ط،0دراالفارابي،لبناف-بيركت.
.6د.الجبػػكرم،ىاشػػـفػػارسعبدكف،سػػنة ،)3103حػػؽاإلنسػػاففػػيالحيػػاةككسػػائؿحمايتػػوفػػي
القانكفكالشريعة،ط،0داركمكتبةحامدلمنشركالتكزيع،عماف-األردف.
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.7د.الجندم،غسػافىشػاـ،سػنة ،)3103ال ارحػةكالريحػاففػيالقػانكفالػدكليلحقػكؽاإلنسػاف،
ط،0المؤلؼ،عماف.
.8الحاج،ساليسالـ،سنة ،)3104المفاىيـالقانكنيةلحقكؽاإلنسافعبػرالزمػافكالمكػاف،ط،1
دارالكتابالجديدةالمتحدة،بنغازم-ليبيبا.
.9الحسػػيني،عمػػرالفػػاركؽ،سػػنة ،)0994تعػػذيبالمػػتيـلحممػػوعمػػىاإلعت ػراؼ،د ارسػػةتحميميػػة
عمػ ػ ػػىضػ ػ ػػكءأحكػ ػ ػػاـالقػ ػ ػػانكنيفالمصػ ػ ػػرمكالفرنسػ ػ ػػيكآراءالفقيػ ػ ػػاءكالقضػ ػ ػػاء،ط،0المطبع ػ ػ ػػة
الحديثة،القاىرة.
.01د.الخطيب،سعدممحمد،سػنة ،)3103الدكلػةالقانكنيػةكحقػكؽاإلنسػاف،ط،0منشػكرات
الحمبيالحقكقية،لبناف-بيركت.
.00د.الخطيػ ػػب،محمػ ػػدالسػ ػػعدم،حقػ ػػكؽاإلنسػ ػػافبػ ػػيفالتش ػ ػريعكالتطبيػ ػػؽ،سػ ػػنة،3119
منشكراتالحمبيالحقكقية،لبناف-بيركت،ط.0
 .03د.الخطيب،سعدممحمد،سنة ،)3117حقكؽاإلنسافكضػماناتياالدسػتكريةفػيإثنػيفك
عشريفدكلةعربية دراسةمقارنة)،ط،0منشكراتالحمبيالحقكقية،لبناف-بيركت.
 .01دالراكم،جابرإبراىيـ،سنة ،)0999حقكؽاإلنسػافكحرياتػواألساسػيةفػيالقػانكفالػدكلي
كالشريعةاإلسالمية،ط،0داركائؿلمطباعةكالنشر،األردف-عماف.
.04د.الربيعػ ػ ػػي،رشػ ػ ػػيدمجيػ ػ ػػدمحمػ ػ ػػد،سػ ػ ػػنة ،)3100دكرمنظمػ ػ ػػةاألمػ ػ ػػـالمتحػ ػ ػػدفػ ػ ػػيتنظػ ػ ػػيـ
تفسيركتطبيؽميثاؽاألمـالمتحدة،د.ط،،دارزىراف،عماف-األردف.
 .05د.السػػيد،مرشػػداحمػػد،د.الجػػكدخالػدسػػميماف،سػػنة ،)3114القضػػاءالػػدكلياإلقميمي د ارسػػة
تحميميةمقارنة)،ط،0دارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف-األردف.
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.06الس ػػيالكم،ع ػػالءعب ػػدالحس ػػفجب ػػر،س ػػنة ،)3104تع ػػذيبالم ػػتيـف ػػيالمظ ػػكريفالق ػػانكني
كالشرعي،ط،0منشكراتالحمبيالحقكقية،لبناف-بيؤكت.
.07د.الشػريؼ،حامػػد،سػػنة ،)3103إعتػراؼالمػػتيـكالػػدفكعالمتعمقػػةبػػوفػػيالفقػػوالجنػػائي،ط،0
دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية-مصر.
.08الطراكنػػة،محمػػدسػػميـ،سػػنة ،)0994حقػػكؽاإلنسػػافكضػػماناتياد ارسػػةمقارنػػةفػػيالقػػانكف
الدكليكالتشريعاألردني،ط،0مركزجعفرلمطباعةكالنشر،األردف-عماف
 .09د.العػػادلي،محمػػكدصػػالح،سػػنة ،)3111الجريمػػةالدكليػػة د ارسػػةمقارنػػة)،ط،0دارالفكػػر
الجامعي،اإلسنكدرية.
.31د.الف ػػتالكم،س ػػييؿحس ػػيف،س ػػنة ،)3100جػ ػرائـاإلب ػػادةالجماعي ػػةكجػ ػرائـض ػػداإلنس ػػانية،
ط،0دارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف-األردف.
 .30المركزالكطنيلحقكؽاإلنساف،سنة ،)3101منعالتعذيب:دليؿعمميلممؤسسػاتالكطنيػة
لحقكؽاإلنساف،منتػػدلآسػػياكالمحيػػطاليػػادئلممؤس ػػساتالكطني ػػةكجمعي ػػةالكقاي ػػةم ػػفالتعذي ػػب
كمفكضيػػةحقػػكؽ.
.33الييتػػي،نعمػػاف،عطػػااهلل،سػػنة ،)3103حقػػكؽاإلنسػػاففػػيالمكاثيػػؽالدكليػػةكالدسػػتكريةك
الشريعةاإلسالمية،ط،0األفاؽالمشرقةناشركف،اإلماراتالعربيةالمتحدة،اإلمارات.
 .31أبكماعيف،كػكثرمحمػكد،سػنة ،)3116حقػكؽاإلنساف د ارسػةمقارنػة)،ط،0دارمجػدالكم
لمنشركالتكزيع،عماف-األردف.
.34

بنػػ ػ ػػدؽ،كائػػ ػ ػػؿأنػػ ػ ػػكر،سػػ ػ ػػنة ،)3103العدالػػ ػ ػػةكحق ػ ػ ػػكؽاإلنس ػ ػ ػػاف،ط،3مكتبػػ ػ ػػةالكفػػ ػ ػػاء

القانكنية،اإلسكندرية-مصر.
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.35بش ػػيرالش ػػافعيمحم ػػد،س ػػنة ،)3117ق ػػانكفحق ػػكؽاإلنس ػػافمص ػػادرهكتطبيقات ػػوالكطني ػػة
كالدكلية،ط،4منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية.
.36بياءالديفإبراىيـ،سنة ،)3118حقكؽاإلنسافبيفالتشريعكالتطبيؽ،د.ط،دارالجامعػة
الجديدة،شارعسكيتر،األزارطية.
.37بيدار،آدـعبدالجبارعبداهلل،سنة ،)3119حمايةحقكؽاإلنسافأثنػاءالن ازعػاتالمسػمحة
الدكليةبيفالشريعةاإلسالميةكالقانكف،ط،0منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت-لبناف.
.38د.خض ػراكم،عقبػػة،سػػنة ،)3105عقكبػػةاإلعػػداـفػػيالفقػػوكالقػػانكفالػػدكلي،ط،0مكتبػػة
الكفاءالقانكنية،اإلسكندرية-مصر.
.39خضػػرخضر،سػػنة ،)3118مػػدخؿإلػػىالحريػػاتالعامػػةكحقػػكؽاإلنسػػاف،ط،1المؤسسػػة
الحديثةلمكتاب،طرابمس،لبناف.
.11د.خػػكيف،حسػػفبشػػيت،سػػنة ،)0998ضػػماناتالمػػتيـفػػيالػػدىكلالجزائيػػة الجزءاألكؿ)،
ط،0مكتبةدارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف-األردف.
.10سمطاف،عبداهللعمي،سنة ،)3101دكرالقانكفالدكليالجنائيفيحمايةحقكؽاإلنسػاف،
د.ط،داردجمة،عماف-األردف.
 .13سػػميماف،محمػػدعبػػداهللأبػػكبكػػر،سػػنة ،)3114جريم ػةالتعػػذيبفػػيضػػكءأحكػػاـالقػػانكف
الدكليالجنائيكنصالمادة036مفالقانكفالمصرم،د.ط،منشأةالمعارؼلمنشر،اإلسػنكدرية-
مصر.
.11شػػطناكم،فيصػػؿ،سػػنة ،)0999حقػػكؽاإلنسػػافكالقػػانكفالػػدكلياإلنسػػاني،د.ط،الحامػػد
لمنشركالتكزيع،األردف-عماف.
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.14د.شفيؽحسافمحمدكد.الزبيدمعميعبػدالػرزاؽ،سػنة ،)3119حقػكؽاإلنسػاف،ط،0دار
اليازكرمالعمميةلمنشركالتكزيع،عماف-األردف.
.15شػ ػػالال،نزيػ ػػونعػ ػػيـ،سػ ػػنة ،)3101المرتكػ ػػزفػ ػػيحقػ ػػكؽاإلنسػ ػػاف،د.ط،المؤسسػ ػػةالحديثػ ػػة
لمكتاب،طرابمس-لبناف.
.16شػػمسالػػديف،كدكدفػػكزم،سػػنة ،)3106حقػػكؽالمػػتيـأمػػاـالقضػػاءالػػدكليالجنػػائي،ط،0
شركةداراالكاديميكفلمنشركالتكزيع،عماف.
.17ط ػػو،جبارص ػػابر،س ػػنة ،)3119النظري ػػةالعام ػػةلحق ػػكؽاإلنس ػػافب ػػيفالشػ ػريعةاإلس ػػالمية
كالقانكفالكضعي،ط،0منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت-لبناف.
.18عبداليادم،حيدرأدىـ،سنة ،)3119دراساتفيقػانكفحقػكؽاإلنسػاف،ط،0دارالحامػد
لمنشركالتكزيع،عماف-األردف.
.19عبػػدالغنػػي،إييػػابمصػػطفى،سػػنة ،)3103الكسػػيطفػػيتنظػػيـالسػػجكف،ط،0دارالفكػػر
الجامعي،اإلسكندرية-مصر.
.41د.عسػػاؼ،نظػػاـ،سػػنة ،)0999مػػدخؿإلػػىحقػػكؽاإلنسػػاففػػيالكثػػائؽالدكليػػةكاإلقميميػػة
كاألردنية،ط،0المكتبةالكطنية،األردف-عماف.
.40د.عم ػكاف،محمػػديكسػػؼ،سػػنة ،)0989حقػػكؽاإلنسػػاففػػيضػػكءالق ػكانيفالكطنيػػةكالكثػػائؽ
الدكلية،ط،0المؤلؼ.
.43عمػ ػ ػ ػكاف،محمػػ ػ ػػديكس ػ ػ ػػؼ،كالمكسػػ ػ ػػى،محمدخميؿ،س ػ ػ ػػنة ،)3104الق ػ ػ ػػانكفال ػ ػ ػػدكليلحقػػ ػ ػػكؽ
اإلنساف الحقكؽالمحمية)،الجزءالثاني،ط،0دارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف-األردف.
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 .41د.عمي،عبدالسالـجعفر،سنة ،)0999القانكفالدكليلحقكؽاإلنساف دراساتفػيالقػانكف
الػػػدكليلحقػػػكؽاإلنس ػ ػافكالش ػ ػريعةاإلسػػػالمية،ط،0دارالكتػ ػػابالمصػ ػػرم-دارالكتػ ػػابالمبنػ ػػاني،
القاىرة-بيركت.
 .44د.عمػػار ،ارمػػزمحمػػد،كد.مكػػي،نعمػػتعبػػداهلل،سػػنة ،)3101حقػػكؽاإلنسػػافكالحريػػات
العامة،ط،0المؤلؼ،لبناف.
 .45د.غنػػاـ،محمػػدغنػػاـ،سػػنة ،)0994حقػػكؽاإلنسػػاففػػيالسػػجكف،ط،0مطبكعػػاتجامعػػة
الككيت،الككيت.
.46د.فػكدة،السػيدعبػػدالحميػد،سػنة ،)3116حقػػكؽاإلنسػافبػيفالػػنظـالقانكنيػةكالكضػػعيةك
الشريعةاإلسالمية،ط،0دارالفكرالجامعي،االزاطية–اإلسكندرية.
.47د.مصطفىكماؿسعدم،حقكؽاإلنسػافكمعاييرىػاالدكليػةسػنة،3101داردجمػةناشػ ركف
كمكزعكف،عماف-األردف،ط.0
 .48مناع،ىيثـكمجمكعةباحثيف،سنة ،)3115مستقبؿحقػكؽاإلنسػاف القػانكفالػدكليكغيػاب
المحاسبة)،ط،0أكراب-األىالي-المجنةالعربةلحقكؽاإلنساف،باريس-فرنسا.
.47

منصػػكر،أحمػػدجػػاد،سػػنة ،)0998الحمايػػةالقضػػائيةلحقػػكؽاإلنسػػاففػػيدائ ػرةحقػػكؽ

اإلنساف،ط،0دارالنيضةلمنشركالتكزيع.
 .51نصػػرالػػديف،نبيػػؿعبػػدالػػرحمف،سػػنة ،)3116ضػػماناتحقػػكؽاإلنسػػافكحمايتيػػاكفق ػان
لمقانكفالدكليكالتشريعالدكلي،ط،0منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت-لبناف.
.50ك ازرةالعدؿ،سػػػنة ،)3105الػ ػػدليؿاإلرشػ ػػادملممػ ػػدعيفالعػ ػػاميفإلستقصػ ػػاءجريمػ ػػةالتعػ ػػذيب
كالتحقيؽفييا،ط،3عماف-األردف.
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-53د.يػػػازجي،أمػ ػػؿ،سػ ػػنة ،)3104-3101مػ ػػدخؿإلػ ػػىحقػ ػػكؽاإلنسػ ػػاف جمػ ػػعكتعميػ ػػؽعمػ ػػى
النصكصاألكثرأىمية)،د.ط،منشكراتجامعةدمشؽ،سكريا-دمشؽ .
رابعاً :التقارير الدولية:
.0التقريرالػدكرمالجػامعالثػانيكالثالػثكال اربػعحػكؿتطبيػؽاتفاقيػةمناىضػةالتعػذيبكغيػرهمػف
ضركبالمعاممةأكالعقكبةالقاسيةأكالالانسانيةأكالميينة،سنة .)3119
.3التقريرالسنكملمنظمةالعفكالدكليةلمعاـ .)3108/3107
.1تقري ػػرالمنظم ػػةالعربي ػػةلحق ػػكؽاإلنس ػػافع ػػفكب ػػاءالتع ػػذيبف ػػيجميكري ػػةمص ػػر،آذارلس ػػنة
.)3106
.4تقري ػػرلجن ػػةمناىض ػػةالتع ػػذيبال ػػدكرةالثامن ػػةكالخمس ػػكفكالتاس ػػعةكالخمس ػػكفكالس ػػتكفلع ػػامي
3106ك،3107الجمعيةالعامػة،الكثػائؽالرسػمية،الدكرةالثانيػةكالسػبعكف،الممحػؽرقػـ،44األمػـ
المتحدة،نيكيكرؾ،سنة .)3107
.5تقري ػػرلجن ػػةمناىض ػػةالتع ػػذيبال ػػدكرةالس ػػابعةكاألربع ػػكفكالثامن ػػةكاألربع ػػكفلع ػػامي3100ك
،3103الجمعي ػ ػ ػػةالعام ػ ػ ػػة،الكث ػ ػ ػػائؽالرس ػ ػ ػػمية،ال ػ ػ ػػدركةالس ػ ػ ػػابعةكالس ػ ػ ػػتكف،الممح ػ ػ ػػؽرق ػ ػ ػػـ44
،A/67/44األمـالمتحدة،نيكيكرؾ،سنة .)3103
.6تقريرمنظمةالعفكالد كليةعفاإلماراتالعربيةالمتحدةلعامي .)3108/3107
.7تقريرمنظمةالعفكالدكليةعفتكنسلسنة .)3108/3107
.8تقريرمنظمةالعفكالدكليةعفالمغربكالصحراءالغربيةلعامي .)3108/3107
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خامساً :الرسائل الجامعية:
.0العس ػ ػ ػػمي،أحم ػ ػ ػػدس ػ ػ ػػعيد،س ػ ػ ػػنة ،)3107ض ػ ػ ػػماناتمكافح ػ ػ ػػةجريم ػ ػ ػػةالتع ػ ػ ػػذيبف ػ ػ ػػيالق ػ ػ ػػانكف
الفمسطيني دراسةتحميميةمقارنة)،الجامعةاإلسالمية-غزة.
.3الط ػػاىر،ح ػػاجأدـحس ػػف،س ػػنة ،)3116حماي ػػةحق ػػكؽاإلنس ػػافف ػػيال ػػدعكلالجنائي ػػةكفقػ ػان
لممكاثي ػ ػػؽالدكلية رس ػ ػػالةدكت ػ ػػكراه)،جامع ػ ػػةأـدرم ػ ػػافاإلس ػ ػػالمية،معي ػ ػػدبح ػ ػػكثكد ارس ػ ػػاتالع ػ ػػالـ
اإلسالمية،جميكريةالسكداف.
.1المعمػػرم،مػػدىشمحمػػدأحمػػدعبػػداهلل،سػػنة ،)3114الحمايػػةالقانكنيػػةلحقػػكؽاإلنسػػاففػػي
ضكءأحكاـالقانكفالدكليكالشريعةاإلسالمية رسالةماجستير)،جامعةعدف،الجميكريةاليمنية.
.4بػ ػػفمينػ ػػيلحسف،سػ ػػنة ،)3101العقبػ ػػاتالتػ ػػيتكاجػ ػػوحظػ ػػرالتعػ ػػذيبفػ ػػيالقػ ػػانكفالػ ػػدكلي
المعاصر رس ػػالةماجس ػػتير)،جامع ػػةالح ػػاجلخض ػػر-باتن ػػة،قس ػػـالعم ػػكـالقانكني ػػة،كمي ػػةالحق ػػكؽ،
الجزائر.

سادساً :المقاالت:
-0ضماناتالمتيـأثناءاستجكابوأماـالنيابةالعامة:
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

-3مقاؿعفالشفافيةكحقكؽاإلنساففيمديريةاألمفالعاـ:
http://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-01-19-10-19-07

-1مقاؿلمنظمةالعفكالدكليةعفالتعذيبفيالسجكفالسكرية،سنة:3106
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/08/syria-torture-prisons
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سابعاً :ق اررات المحاكم:
 .0قرارالقضيةالجزائيػةرقػـ،3105/691الصػادربتػاري ،3108/1/0محكمػةالشػرطة،مديريػة
القضاءالشرطي،عماف-األردف.
 .3قرارالقضيةالجزائيةرقـ3105/964الصادربتػاري ،3107/9/09محكمػةالشػرطة،مديريػة
القضاءالشرطي،عماف-األردف.

ثامناً :المواقع اإللكترونية:
 www.adaleh.com .1

