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ABSTRACT
Not punishment and the lack of liability provisions were the main causes
for all human rights violations of the international law and the considerable time
ago, seeks to combat serious violations of human rights which constitute torture,
most notably and most serious of all, of the impact of the effects may cannot be
fixed over the life.
It has been and continues to torture is an effective means in the hands of
aspiring to stay in power, as they use it as a means to terrorize political opponents,
including Anzlonh of pain and suffering on them and their supporters; may also
highlights the work of torture on ordinary people, to deter other individuals from
engaging in any act contrary the desire of political leaders or the military.
If some have tried to defend them and redress for victims, especially human
rights advocates, they also are subject to the same fate. The human rights
defenders, especially in underdeveloped countries, the preferred target of the rulers
and their associates, and it also refers to the report of the Special Rapporteur on
torture, which confirms that it has since a few years, multiple information
concerning individuals being subjected to torture and transactions of cruel,
inhuman or degrading treatment; where these victims of human rights defenders.
Due to the fact that this group also says the Special Rapporteur are at the
forefront of the struggle for respect for human rights and especially the basic ones,
as playing a key role in exposing the serious violations committed by agents of
government and public officials as are the efforts of this group a solid foundation
based upon international regulators for the protection of human rights and the
rights of detainees, including the Special Rapporteur.
And review of human rights defenders in addition to executions without
trial, death penalty after a trial in an arbitrary, stone arbitrary, to the repeated
harassment and persistent in the Organization, whether the target-specific or
targeted their environment of family, social, and suffer from carrying out their
functions by restricting the legal activities of the bodies in which they work to
their advantage, add to that the threat of damaging the physical integrity and
mental and death threats.
That is why the urgent need to protect this group identifies through
Regulation 2000/22 of the Special Rapporteur on cooperation with representatives
of the organs of the defense of human rights of the Organization of the United

Nations, as stipulated Addourh refrain from any act of intimidation or reprisal
against:
Who cooperate or have cooperated with representatives of the organs of the
defense of human rights of the Organization of the United Nations or who
provide testimony or information.
Who use or have taken refuge in the procedures developed under the
banner of the United Nations, to ensure the protection of human rights and
human freedoms, and all who provide legal assistance for this purpose (paragraph
1 of the Regulation).
Also encouraged the list human rights defenders and the Worlds in the
organs of the United Nations to continue to take urgent measures that fall under
their jurisdiction to contribute to avoid preventing or impeding the action to
defend human rights set by the Organization in this field, and to prevent
intimidation and retaliation (paragraphs 1 and 2).
It should be noted as well as to Regulation 53/144, dated March 8, 1999
issued by the United Nations Commission on Human Rights under the title
(Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of
Society to promote and protect the rights of detainees and fundamental freedoms),
which stipulates that any person providing or receiving help legal professional and
qualified, or any advice or support appropriate to defend the rights of detainees
and Fundamental Freedoms (Article 9).
I have stressed to the UN Commission on Human Rights on the importance
of the commitment of States to provide the means that will ensure the
investigation effective on acts of torture and that the text of the Istanbul Protocol
in Regulation 2000/43, which stipulates that persons who are allegedly being
subjected to torture and cruel treatment, witnesses, persons charged investigation
and the families of all these, you must be protected from attacks, threats and
violence.
We have divided this letter as follows:
It was the first chapter is being detained by definition, and we divided the
class into Mbgesan: First: the concept of the detainee and to distinguish which is
similar to him, and the second whom torture and inhumane treatment. The second

chapter discussed the guarantees of a detainee during the investigation and during
detention and the rights it is to preserve the dignity, and we divided the class into
Mbgesan: the first human arrested during the investigation, and the second: the
rights of a detainee inside the building of detention (prison). The third chapter and
spoke to the international protection of human rights and especially the rights of
detainees, especially in light of United Nations organs, and divided the class into
four topics: The first role of the working and the Economic and Social Council and
protect the rights of detainees, and the second: the role of the competent
authorities for the protection of human rights in the protection of detainees, and
the third United Nations High Commissioner for the Protection of Human Rights,
and fourth: the problem bodies for the implementation of UN conventions for the
protection of the rights of detainees and in particular human rights.

Researcher

المستخلص
عدم العقاب ونقص أحكام المسؤولية هما السقببان الرئيسقيان لكقل انتهاكقات حققوق اإلنسقان لهقذا فقإن
القانون الدولي ومنذ مدة معتبرة ،يسعى إلى مكافحة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسقان التقي يشقكل التعقذيب
أبرزهقققققققققققققققا وأخطرهقققققققققققققققا علقققققققققققققققى اإلاقققققققققققققققرق ،لمقققققققققققققققا يخلفقققققققققققققققه مقققققققققققققققن أ قققققققققققققققار ققققققققققققققققد
ال يمكن إصرحها على مدى الحياة.
ولقققد كققان وال زال التعققذيب يشققكل وسققيلة فعالققة فققي يققد الطققامحين للبقققاء فققي السققلطة ،إذ يسققتعملونه
كوسيلة إلرهاب خصومهم السياسيين ،بما ينزلونه من آالم ومعاناة شديدة علقى هقؤالء وعلقى انصقارهما كمقا
قد يسلط أعمال التعذيب على أناس عاديين ،لردع باقي األفراد عن القيام بأي تصقرف منقاقل لرغبقة الحكقام
السياسيين أو العسكريين.
وإذا حققاول الققبعل الققدفاع عققن هققؤالء الاققحايا وإنصققافهم ،ال سققيما أنصققار حقققوق اإلنسققان فققإنهم
يخاعون كذلك إلى نفس المصير .ويشكل المدافعين عن حقوق اإلنسان ،خاصة فقي القدول المتخلفقة ،الهقدف
المفال للحكام وأعوانهم ،وذلك كما يشير إليه تقرير المقرر الخاص حول التعذيب ،الذي يؤكد أنه يتلققى منقذ
باع سنين ،معلومات متعددة تخص تعرض أشخاص ألعمال تعذيب ومعقامرت قاسقية ال إنسقانية أو مهينقةا
حيث يكون هؤالء الاحايا من المدافعين عن حقوق اإلنسان  .ويعود ذلك إلى أن هذه الف قة كمقا يققول المققرر
الخاص توجقد فقي الطليعقة للكفقاح مقن أجقل احتقرام حققوق اإلنسقان وبالقذات األساسقية منهقا ،إذ يلعبقون دورا
أساسيا في فاح االنتهاكات الخطيقرة المرتكبقة مقن اقرف األعقوان الحكقوميين والمسقؤولين الرسقميين كمقا
تشقكل جهقود هققذه الف قة أساسقا متينققا تعتمقد عليققه أجهقزة الرقابقة الدوليققة لحمايقة حققوق اإلنسققان ومنهقا حقققوق
المعتقلين المقرر الخاص.
ويسققتعرض المققدافعين عققن حقققوق اإلنسققان إ ققافة إلققى االعققدام دون محاكمقة ،اإلعققدام بعققد محاكمققة
تعسفية ،الحجر التعسفي ،إلى الماايقات المتكررة والمستمرة بصفة منممة سواءا ً كانت تستهدفهم بالقذات أو
تستهدف محيطهم العائلي أو االجتماعي ،كما يعانون مقن القيقام بمهقامهم عقن اريقق التاقييق الققانوني علقى
نشااات الهي ات التي يعملون لصالحها ،أ ف إلى ذلك التهديد بالمساس بالسرمة الجسقدية والعقليقة والتهديقد
بالقتل .لهذا فإن الارورة الملحة لحماية هذه الف ة تتبين مقن خقرل الرئحقة  11/1111الصقادرة عقن المققرر
الخاص بشأن التعاون مع ممثلي أجهقزة القدفاع عقن حققوق اإلنسقان التابعقة لمنممقة األمقم المتحقدة ،إذ نصقت
على ورة االمتناع عن أي عمل تخويف أو انتقام د:
 .2الذين يتعاونون أو تعاونوا مع مندوبي أجهزة الدفاع عن حقوق اإلنسان التابعة لمنممة األمم المتحقدة
أو الذين يقدمون شهادة أو معلومات.
 .1الذين يلجؤون أو لجأوا إلى اإلجراءات التي و عت تحت لواء منممة األمم المتحدة ،لاقمان حمايقة
حقوق اإلنسان والحريات اإلنسانية ،وكل الذين يقدمون المساعدة القانونية لهذا الغرض (الفقرة  2من
الرئحة).
كما شجعت الرئحة المدافعين عن حقوق اإلنسان والعالمين في األجهزة التابعة لمنممة األمم المتحقدة
على االسقتمرار فقي أن يتخقذوا بصقفة عاجلقة اإلجقراءات التقي تقدخل فقي إاقار اختصاصقاتهم للمسقاهمة فقي
تجنب منع أو إعاقة إجراءات الدفاع عن حقوق اإلنسان التي و عتها المنممة في هذا المجال ،ولمنقع أعمقال
التخويف واالنتقام (الفقرتين  2و .)1
ويجب اإلشارة كذلك إلى الرئحة  233/34المؤرخقة فقي  8مقارس  2111الصقادرة عقن لجنقة األمقم
المتحدة لحقوق اإلنسان تحت عنوان (إعرن حق ومسؤولية االفراد ،المجموعات وأجهزة المجتمع فقي ترقيقة
وحماية حقوق المعتقلين والحريات األساسية) والتي نصت على أن يحقق ألي شقخص تققديم أو تلققي مسقاعدة

قانونية محترفة ومؤهلة أو أي نصيحة أو دعم مناسب للدفاع عن حقوق المعتقلين والحريات األساسية (المادة
.)1
ولقد أكدت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على أهمية التزام الدول بتوفير الوسائل التي من شقأنها
أن تامن تحقيقا ً فعاالً حقول أعمقال التعقذيب والتقي نقص عليهقا بروتوكقول اسقطنبول فقي الئحتقه 34/1111
حيث نصت علقى أن األشقخاص القذين يقزعم تعر قهم ألعمقال تعقذيب ومعاملقة قاسقية ،الشقهود ،األشقخاص
المكلفين بالتحقيق وعائرت كل هؤالء ،يجب أن يتمتعوا بالحماية من االعتداءات والتهديدات والعنف.
وقد قسمنا هذه الرسالة كما يأتي:
فقد كان الفصل األول بالتعريف بالمعتقل ،وقسمنا الفصل إلى مبحثين :األول :مفهوم المعتقل وتمييزه
مما يتشابه معه ،والثاني :فهوم التعذيب والمعاملقة غيقر اإلنسقانية .أمقا الفصقل الثقاني فققد بحثنقا فيقه قمانات
المعتقل أ ناء التحقيق وخرل االعتقال وما له من حقوق هي حفاظا ً على كرامته ،وقسمنا الفصل إلى مبحثقين:
األول :حقوق المعتقل أ ناء التحقيق ،والثاني :حقوق المعتقل داخل بناية االعتقال (السجن) .أما الفصل الثالقث
فبينا فيه الحماية الدولية لحقوق اإلنسان وباألخص في حقوق المعتقلين وخاصة في ظل أجهزة األمم المتحدة،
وقسمنا الفصل إلى أربعة مباحث :األول :دور الجمعية العاملة والمجلس االجتمقاعي واالقتصقادي وحمايتهمقا
لحقوق المعتقلين ،والثاني :دور اللجنة المختصة لحماية حقوق اإلنسان في حماية المعتقلين ،والثالث :مفقوض
األمم المتحدة السامي لحماية حققوق اإلنسقان ،والرابقع :الهي قات المشقكلة لتنفيقذ موا يقق األمقم المتحقدة لحمايقة
حقوق المعتقلين وخاصة حقوق اإلنسان.

الباحث

فاصلة

بسم هللا الرحمن الرحيم
مصطلح "المعتقل" يعني أي شخص يجرد من حريته ما عدا من يجرد نتيجة إلدانة بجريمة على
حين أن مصطلح " السجين" و" الشخص المسجون" يعني أي شخص حرم من حريته نتيجة إلدانة بجريمة
اقترفت .وينبغي مرحمة أن عبارة "السجين" في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء مستخدمة بشكل
عام يغطي األشخاص الذين لم يحاكموا واألشخاص المدانين ،وهي حقيقة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار كلما
تم االستشهاد بهذه القواعد أو اإلشارة إليها أو اإلشارة إليها على نحو آخر.
وهنا نبين القواعد القانونية الدولية الرئيسية التي تحكم معاملة األشخاص المجردين من حريتهم
وسوف يوفر أياا ً أمثلة للكيفية التي بها فسرت أجهزة الرصد الدولية هذه القواعد القانونية .ومعاملة كافة
ف ات المحتجزين والسجناء تبقى تحديا ً كبيرا ً في مجال التحسين الشامل الحترام شخص اإلنسان .فالشخص
الذي يعتقل أو الذي هو رهن االحتجاز السابق للمحاكمة أو يماي عقوبة بالسجن بناء على إدانته يجد نفسه
إلى حد كبير ،وقد و ع في المو ع المتدني والاعيف ،تحت رحمة الشراة وموظفي السجون ،فالمحتجز
أو السجين يكاد يكون منقطعا ً عن العالم الخارجي ،ولهذا يكون عر ة للمعاملة التي تنتهك حقوقه فيها،
واستمرار استخدام التعذيب على نطاق واسع وغيره من روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية أو
المهينة في حالة هذه الف ات من الناس الذين ال تسمع أصواتهم والذين يصرخون االبين المساعدة في أوقات
األلم ال يمكن ألحد أن يسمعهم سوى نمراؤهم نزالء السجون .وهذا االستخدام يشكل إهانة ال تطاق مواجهة
إلى كرامة البشر.
من ناحية أخرى ،ال يتامن القانون الدولي اإلنساني قواعد صارمة بشأن معاملة المحتجزين
والسجناء تكون قابلة للتطبيق في جميع األوقات .وعلى عاتق الدول واجب قانوني باتخاذ اإلجراءات
التشريعية والعملية الرزمة لو ع حد لكافة تلك الممارسات التي تنتهك هذه القواعد .وفي هذا الصدد تكتسب
المهمة المنواة بالقااة والمدعين العامين والمحامين أهمية أساسية في اإلسهام في االحترام المتزايد للقواعد
القانونية التي تساعد على صون حياة وأمن وكرامة الشعوب المجردة من حريتها .وأصحاب هذه المهن
القانونية مطالبون ،في ا طرعهم يوم َيا ً بعملهم ،عندما يواجهون أشخاصا ً مشتبها ً في قيامهم بأنشطة
إجرامية أو متهمين بهذه األنشطة ،بممارسة اليقمة الدائمة لعرمات التعذيب واالعترافات القسرية في ظل
سوء المعاملة أو اإلكراه وأي نوع آخر من أنواع المشقة البدنية أو النفسية .والقااة والمدعين العامين
والمحامين لهم دور رئيسي في هذا الصدد ولكن يقع عليهم أياا ً واجب مهني في كفالة التنفيذ الفعلي للقواعد
المحلية والدولية القائمة لحماية حقوق األشخاص المجردين من حريتهم.

منهاج البحث:
لقد كان منهج البحث منهج تحليلي استقرائي والبحث في مجموع المصادر وتناولت فيه أغلب
النصوص والقوانين المتعلقة بمو وع البحث راجيا ً من هللا أن نكون موفقين فيما أبديناه من إيااحات تخص
المو وع ومن هللا التوفيق.

أهمية المو وع:

تتجلى أهمية المو وع تبعا ً للطبيعة الخاصة للحماية الدولية للمعتقلين باعتباره يتعرض إلى مسألة
تعد في غاية األهمية بالنسبة لإلنسان ،وتقدير القيمة القانونية في القانون الدولي العام والنمر إليها في

مجموعها كوحدة والتوفيق بينها واستخرص نتيجة منطقية لعرجات الحماية الدولية للمعتقلين ،وعليه تتجلى
أهمية هذا المو وع.

الفصل األول
التعريف بالمعتقل وبالتعذيب

الفصل األول
التعريف بالمعتقل وبالتعذيب
تعذيب المعتقل جريمة د االنسانية تمس كرامة االنسان وجسده وتؤذيه ماديا ونفسيا وتحطم شخصيته
االنسانية وتسبب له االما وأ ار جسدية ونفسية تقشعر فيها االبدان ويأباها الامير االنساني والقانوني.
وقد يمارس تعذيب المعتقل لمنع وسلب حقوق انسانية أخرى كحق التعبير عن الرأي وحرية الفكر ومن
المشاركة في الحياة العامة وتكون في العدالة والحرية والسرمة الجسدية.
ويمارس تعذيب المعتقل والممارسات القاسية والرإنسانية غالبا في المروف السياسية غير الديمقرااية
والتي تصاحبها في الغالب ظروف أمنية ماطربة تعطل فيها الشرعية االجرائية ،كما يمارس في حاالت
الحروب والصراعات االهلية الداخلية ،وفي حاالت القرقل واال طرابات كما يمارس من قبل بعل الدول
على اساس عقدي أو عنصري أو عقائدي.
وقد اجمع الفقهاء في مؤلفاتهم وبعل التشريعات على تحريم انتهاكات حقوق االنسان بما في ذلك تعذيب
المعتقل وعدم السماح به تحت أي ظرف ،كما رفاوا تسويغ بعل الممارسات التي تنتهك حقوق اإلنسان
بحالة الارورة ودفع الارر األكبر بالارر األخف.
وعليه فسوف أتعرض في هذا الفصل إلى تعريف تعذيب المعتقل كما ورد في الموا يق الدولية ،ومن م
أتناول أهم مرمح اتفاقية حمر تعذيب المعتقل م أعرج إلي آليات مراقبة انتهاكات تعذيب المعتقل العالمية
والقارية وتكيفها القانوني ،واختم بالمعوقات المانعة من تفعيل مسائل حقوق اإلنسان في العمل الدولي
والواني.

المبحث األول
مفهوم المعتقل وتمييزه
مما يتشابه معه

المبحث األول
مفهوم المعتقل وتمييزه مما يتشابه معه
عدم العقاب ونقص أحكام المسؤولية هما السببان الرئيسيان لكل انتهاكات حقوق اإلنسقان( )1لهقذا فقإن
القانون الدولي ومنذ مدة معتبرة ،يسعى إلى مكافحة االنتهاكقات الجسقيمة لحققوق اإلنسقان التقي يشقكل تعقذيب
المعتقلين أبرزها وأخطرها على اإلارق ،لما يخلفه من أ ار قد ال يمكن إصرحها على مدى الحياة.
ولقققد كققان وال زال تعققذيب المعتقلققين يشققكل وسققيلة فعالققة فققي يققد الطققامحين للبقققاء فققي السققلطة ،إذ
يسققتعملونه كوسققيلة إلرهققاب خصققومهم السياسقيين ،بمققا ينزلونققه مققن آالم ومعانققاة شققديدة علققى هققؤالء وعلققى
انصارهما كما قد يسلط أعمال تعذيب المعتقلين على أناس عاديين ،لردع باقي األفراد عن القيام بأي تصرف
مناقل لرغبة الحكام السياسيين أو العسكريين.
وإذا حققاول الققبعل الققدفاع عققن هققؤالء الاققحايا وإنصققافهم ،ال سققيما أنصققار حقققوق اإلنسققان فققإنهم
يخاعون كذلك إلى نفس المصير.و يشكل المقدافعين عقن حققوق اإلنسقان ،خاصقة فقي القدول الناميقة ،الهقدف
المفال للحكام وأعوانهم ،وذلك كما يشير إليه تقرير المقرر الخاص حول تعذيب المعتقلين( ،)2الذي يؤكد أنه
يتلقى منذ باع سنين ،معلومات متعددة تخص تعرض أشخاص ألعمال تعذيب المعتقلين ومعامرت قاسية ال
إنسانية أو مهينةا حيث يكون هؤالء الاحايا من المدافعين عن حقوق اإلنسان .ويعود ذلقك إلقى أن هقذه الف قة
كما يقول المقرر الخاص توجد في الطليعة للكفاح من أجل إحترام حقوق اإلنسان وبالقذات األساسقية منهقا ،إذ
يلعبققون دورا أساسققيا فققي فاققح اإلنتهاكققات الخطيققرة المرتكبققة مققن اققرف األعققوان الحكققوميين والمسققؤولين
الرسميين كما تشكل جهقود هقذه الف قة أساسقا متينقا تعتمقد عليقه أجهقزة الرقابقة الدوليقة لحمايقة حققوق اإلنسقان
ومنها المقرر الخاص(.)3

1

Fedration Internationnale des ligues des droits de l’ homme – Déclration écrite soumise à la
commission des droits de l’ homme – sur la question de violation des droites de l homme et
des libertés fondamentales dans le monde. E/CN.U/2001/ONG/89 du 6 fevrier 2001.
2
Rapport interimaire du rapporteur special de la commission des droites de l homme – sur la
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ويتعققرض المققدافعين عققن حقققوق اإلنسققان إ ققافة إلققى اإلعققدام دون محاكمققة ،اإلعققدام بعققد محاكمققة
تعسفية الحجز التعسفي ،إلى الماايقات المتكررة والمستمرة بصفة منممة سواء كانقت تسقتهدفهم بالقذات ،أو
تستهدف محيطهم العائلي أو االجتماعي ،كما يمنعون من القيقام بمهقامهم عقن اريقق التاقييق الققانوني علقى
نشااات الهي ات التي يعملون لصالحها ،أ ف إلى ذلك التهديد بالمساس بالسرمة الجسقدية والعقليقة والتهديقد
بالقتل(.)4
لهذا ،فإن الارورة الملحة لحماية هذه الف ة تتبين من خرل الرئحة  11/1111الصادرة عن المققرر
الخاص بشأن التعاون مع ممثلي أجهقزة القدفاع عقن حققوق اإلنسقان التابعقة لمنممقة االمقم المتحقدة ،اذ نصقت
على رورة االمتناع عن أي عمل تخويف أو إنتقام د:
 .2الذين يتعاونون أو تعاونوا مع مندوبي أجهزة الدفاع عن حقوق اإلنسان التابعة لمنممقة األمقم المتحقدة
أو الذين يقدمون شهادة أو معلومات.
 .1الذين يلجأون أو لجأوا إلى اإلجراءات التي و عت تحت لواء منممقة األمقم المتحقدة ،لاقمان حمايقة
حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وكل الذين يقدمون المساعدة القانونية لهذا الغرض (الفقرة  2مقن
االئحة).
كما شجعت الرئحة المدافعين عن حقوق اإلنسان العاملين في األجهزة التابعقة لمنممقة األمقم المتحقدة
على اإلسقتمرار فقي أن يتخقذوا بصقفة عاجلقة اإلجقراءات التقي تقدخل فقي إاقار إختصاصقاتهم للمسقاهمة فقي
تجنب منع أو إعاقة إجراءات الدفاع عن حقوق اإلنسان التي و عتها المنممة في هذا المجال ،ولمنقع أعمقال
التخويف واإلنتقام (الفقرتين  2و .)1
ويجب اإلشارة كذلك إلى الرئحة  233/34المؤرخة في  8مقارس  ،2111الصقادرة عقن لجنقة األمقم
المتحققدة لحقققوق اإلنسققان ( )lacommissionتحققت عنققوان إعققرن حققق ومسققؤولية األفققراد ،المجموعققات
وأجهزة المجتمع في ترقية وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتي تنص أن يحق ألي شخص تقديم
أو تلقي مساعدة قانونية محترفة و مؤهلة أو أي نصيحة أو دعم مناسب للدفاع عن حقوق اإلنسان و الحريات
األساسققية (المققادة )1وتققنص علققى أن تتخققذ الققدول كققل اإلجققراءات الرزمققة لاققمان قيققام السققلطات المختصققة
بحماية كل شخص ،بصفة فردية أو مع أفراد آخرين ،من أي إعتداء ،تهديد ،إنتقام ،تمييقز ققانوني  dejureأو
واقعي  defactoأو أي أعمقال إسقتبدادية أخقرى ،وذلقك فقي إاقار الممارسقة الشقرعية للحققوق المقذكورة فقي
اإلعرن(المادة .)1/21
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ولقد أكدت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسقان ( )lacommissionعلقى أهميقة إلتقزام القدول بتقوفير
الوسائل التي من شأنها أن تامن تحقيقا فعاال حول أعمال تعذيب المعتقلين والتي – أي وسائل التحقيق -نص
عليها بروتوكول إسطنبول في الئحته  34/1111التي تامنت المبادئ التقي و قعها البروتوكقول حقول هقذا
المو وع .حيث تنص الرئحة على أن األشقخاص القذين يقزعم تعر قهم ألعمقال تعقذيب المعتقلقين ومعاملقة
قاسية الشهود ،األشخاص المكلفين بالتحقيق وعائرت كل هؤالء ،يجقب أن يتمتعقوا بالحمايقة مقن اإلعتقداءات
التهديد بالعنف ،أو أي صورة من التخويف التي قد ترتبط بالتحقيق (الفقرة/4ب).
ولتدعيم حماية المدافعين عن حقوق االنسقان فإنقه تقم اإلعقرن بمناسقبة اإلجتمقاع المنعققد سقنة 2111
بين المقررين الخاصين المنتدبين ،الخبقراء ورؤسقاء أفقواج العمقل المكلفقة بتطبيقق اإلجقراءات الخاصقة التقي
و عتها لجنة حقوق اإلنسان لألمم المتحدة و برنامج الخدمات اإلستشارية ،عقن إنشقاء ميكقانيزم خقاص يهقتم
أساسا بحماية ف ة المدافعين عن حقوق االنسان من أعمال تعقذيب المعتقلقين والمعاملقة القاسقية ،الرإنسقانية أو
المهينة.
وتنتشقر حقاالت ممارسقة تعققذيب المعتقلقين قد الخصقوم السياسققيين أو أنصقارهم ،أو المقدافعين عققن
حقوق اإلنسان خاصة في حالة وجود ا طرابات أمنية داخلية ،إذ يتم التقليل من الامانات القانونية المخولقة
لألفراد و يتم العمل في ظل قوانين الطوارئ ،وهو ما يحدث في عدد كبير من دول العالم المختلفة حاليا.
وال تقتصر أعمال تعذيب المعتقلين عن الخصوم السياسيين أو المدافعين عن حقوق اإلنسان ،كوسقيلة
للبقاء في السلطة ،أو كوسيلة للتحكم فقي ف قات معينقة مقن المجتمقع ،بقل أن هقذه األعمقال الشقنيعة تمتقد لتشقمل
أياققا ف ققات تتميققز بالاققعف الجسققدي والنفسققي مثققل النسققاء واألافققال.إذ أنققه فققي سققنة  2118أرسققل المقققرر
الخاص  43رسالة إلى  31بلد بشأن  311شقخص و 21مجموعقات تتاقمن  131شخصقا ً ،حقوالي  81مقنهم
َّ
كن من النساء ،و 31من القصر .كما أرسل  41رسالة تقذكير بشقأن حقاالت وردت إليقه فقي السقنوات السقابقة
لعام  .2118وعدا هذه الحاالت الفردية ،فلقد سلم إلى حكومات مختلفة  16إدعاء ذو اابع عقام ،وزيقادة علقى
هذا فقد سلم إلى  32حكومة  211نداءا مستعجر بشأن  481شخصا من بينهم  41إمرأة و 41قاصرا(.)5
وتتعققرض النسققاء إلققى صققور خاصققة مققن تعققذيب المعتقلققين تسققتهدف هققذه الف ققة بالققذات ،بمققا فققي ذلققك
اإلغتصاب ،والعنف ،والماايقات الجنسية ،واإلجهاض والوالدات السابقة ألوانها أو الوالدات القسرية .ولقد
وردت أعداد كبيرة من الشكاوى حول تعذيب المعتقلين النساء.

المطل األول
ملهوم المعتقل
من أجل أن تصبح أبجديات حقوق االنسان منقوشة في عقل ووجدان كل مواان ،حتى يصير التنقازل
عنها أو التفريط فيها أمرآ مستحيرً.
والشك أن الهدف الذي يمكن في اااره تسويغ االعتقال وغيرها من تقدابير الحرمقان مقن الحريقة هقو
حماية المجتمع من الجريمة ،وللوصول إلى ذلك الهدف ينبغي أن تستخدم فترة االعتقال لتحقيق الغاية من تلك
العقوبة التي تقيد حرية االنسان أوالً ،وهي العمل على عودته إلى المجتمع مواانا ً صقالحا ً ققادرا ً علقى العقي
في ظل احترام القانون بما في ذلك قدرته على تدبير احتياجاته المعيشية.
واليخفي أن تحقق تلك الغايقات ،يسقتلزم تطقوير نمقام السقجون علقى جميقع مسقتوى األاقر والوسقائل
االصققرحية والتعليميققة واألخرقيققة والروحيققة ،ا ققافة إلققى شققحذ جميققع الطاقققات وصققور المسققاعدة المناسققبة
والمتاحة في هذا الشأن ،وصوالً إلى توفير أكثقر ققدر مسقتطاع مقن احتقرام الكرامقة االنسقانية للمقواان حتقى
وهو في السجن(.)6
Rapport soumis par le rapporteur special , M.Nigle.Rodley,en application de la
resolution1998/38de la commission des droits de l homme,E/CN.4/1999/61 du 12 janvier
1999, chapitre III page 11.
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( )6العراق الجديد؟ تعقذيب المعتقلقين واسقاءة معقاملتهم فقي حجقز السقلطات العراقيقة ،ينقاير /كقانون الثقاني  ،1113المجلقد ،26

وفي وء ما سبق ،ينبغي عدم التركيز على اقصاء المعتقلين من المجتمع ،بل على العكس من ذلقك-
يجب أن يملوا في ذلك المجتمع ،عاملين علي تقدمه وازدهقاره ،لققد كقان التعقذيب فقي عصقور المقرم البائقدة
يستخدم كوسيلة رئيسية للحصول على االعتراف من المتهمين أو المشقتبه فقي ارتكقابهم جقرائم معينقة ،وكقان
يققتم اسققتخدام أسققاليب بشققعة السققتجواب المتهمققين تتاققمن اهققدارا ً جسققيما ً لحريققاتهم وكققرامتهم االنسققانية ،وقققد
احتاج األمر الي العديد من الحقب الزمنية ،التي شهدت اندالع ورات كثيرة ،مقن أجقل اققرار حققوق االنسقان
التي أكدت على رورة احترام كرامة االنسان وسرمة جسده وقواه العقلية والنفسية.
واذا كانت غالبية دساتير العالم وكذلك الموا يق الدولية المعنية بحقوق االنسان قد حرمت بشكل ققااع
اخااع أي انسان للتعذيب أو للمعاملة القاسية ،اال أن ظاهرة التعذيب وامتهان وانتهاك حرمة الجسد البشقري
قد استفحلت في العديد من بلدان العالم،وذلقك بصقورة تقدعوا للبحقث والدراسقة ا نمقرا لمقا تمثلقه مقن خطقورة
على القيم االنسانية التي استقرت في وجدان المجتمع الدولي ،وتبلورت في صقورة معاهقدات وموا يقق دوليقة
أخذ عنها معمم دساتير الدول التي تشارك في عاوية المنممات الدولية الفعالة في المجتمع الدولي.
وقد تناولت المعاهدات والموا يق الدولية هذه األسقاليب – التقي مقن شقأنها أن تهقدر حققوق االنسقان –
بالتجريم والتحريم ،بل والعقاب ،وفيما يلي ذكر ألهم ما جاء بتلك المعاهدات والموا يق:
أوال :الحق فقي سقرمة الجسقد علقى المسقتوى القدولي .أكقد االعقرن العقالمي لحققوق االنسقان  -القذي اعتمدتقه
الجمعية العامة لألمم المتحدة في  21ديسمبر  – 2138على االققرار بمقا لجميقع أعاقاء األسقرة البشقرية مقن
كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية و ابتة ،وفي هذا االاقار أكقدت االتفاقيقات الدوليقة علقى أهميقة صقون
الكرامة االنسانية واحترامها ،ونذكر في ذلك:
 .2مؤتمر األمم المتحدة األول لمنقع الجريمقة ومعاملقة المجقرمين – المعققود فقي جنيقف عقام  2133بشقأن
حماية االشخاص الخا عين للحبس أو السجن والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .وقد أكد علقى
رورة منح السجين األجنبي قدرا معقوال من التسهيرت لرتصال بالممثلين الدبلوماسقيين والقنصقليين
للدولة التي ينتمي اليها ،وأن يمنح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون
في البلقد – الموققع للعقوبقة والرج قون عقديمو الجنسقية تسقهيرت مما لقة لرتصقال بالممثقل الدبلوماسقي
للدولققة المكلفققة برعايققة مصققالحهم أو بأيققة سققلطة وانيققة أو دوليققة تكققون مهمتهققا حمايققة مثققل هققؤالء
األشخاص.
 .1العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته األمم المتحدة في ديسمبر  ،2144قد أكد أياق علقى
رورة معاملة جميقع المحقرومين مقن حقريتهم معاملقة انسقانية تحتقرم الكرامقة األصقلية فقي الشقخص
االنسققاني م( ،)2/21و ققرورة أن يراعققى نمققام السققجون معاملققة المسققجونين معاملققة يكققون غر ققها
األساسقققي اصقققرحهم واعقققادة تقققأهلهم االجتمقققاعي .م( .)4/21كمقققا أكقققدت المبقققادئ األساسقققية لمعاملقققة
المسجونين والتي وافقت عليها الجمعية العامقة لألمقم المتحقدة بقالقرار ( )222/33علقى وجقوب معاملقة
جميع المسجونين باالحترام الواجب لفظ كرامتهم الشخصية وقيهم باعتبارهم من الجنس البشري.
 .4القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تم تبنيها في المؤتمر األول لألمم المتحدة حول الوقاية من
الجريمة ومعاملة المجرمين والقذي انعققد فقي جنيقف فقي  ،2113وأققرت مقن قبقل المجلقس االقتصقادي
واالجتماعي في قراريه رقمي  444في  42تموز/يوليو  2164في  24أيار /مايو2166
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 222/33الصقادر فقي  23ديسقمبر  2111والقذي تاقمن القنص
على ما يلي:
أ .يجب معاملة جميع المسجونين باالحترام والواجب لحفظ كرامتهم الشخصية وقيمقتهم باعتبقارهم مقن
الجنس البشري.
ب .اليكون هناك تمييز على أساس العنصر ،اللون ،الجنس ،الفرققة ،القدين ،اآلراء السياسقية أو اآلراء
األخرى ،أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو الميرد أو أي مركز آخر.
ج .احتققرم المعتقققدات الدنيققة والقققيم الدينيققة والحاققارية للمجموعققات التققي ينتمققي اليهققا المسققجون مهمققا
كانت متطلبات المروف.
د .التتحقققق مسققؤلية حجققز المسققجونين وحمايققة المجتمققع مققن الجريمققة نميققر تحقيققق األهققداف األخققرى
األساسية لتشجيع تنمية ورفاهية أعااء المجتمع جميعهم.
الرقم .2

 .3باسققتثناء هققذه القيققود هنققاك حاجققة وا ققحة نتيجققة لواقعققة االعتقققال قوامهققا أن يحققتفظ كققل المسققجونين
بالحقوق االنسانية والحريات الساسية التي نقص عليهقا االعقرن العقالمي لحققوق االنسقان متقى صقادقت
الدولة عليه.
 .3االتفاقية الدولية لمناهاة التعذيب عام  2184اوحيث نصت المادة  1فقرة  ،2والمادة  21مقن االتفاقيقة
– على التوالي – على األتي:
"تتخذ كل دولة ارف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قاائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال
التعذيب في أي اقليم يخاع الختصاصها القاائي" و " تامن كل دولة ارف قيام سلطاتها المختصة
بققاجراء تحقيققق سققريع ونزيققه كلمققا وجققدت أسققبابا معقولققة تققدعو إلققى االعتقققاد بققأن أي عمققل مققن أعمققال
التعذيب قد ارتكب في أي من األقاليم الخا عة لواليتها القاائية".
ولقد أكدت هذه االتفاقية في مادتها الثانية على مايلي:
أ .اليجوز التذرع بأية ظروف اسقتثنائية أيقا كانقت سقواء أكانقت هقذه المقروف حالقة حقرب أو
تهديققدا بققالحرب أو عققدم اسققتقرار سياسققي داخلققي أو أيققة حالققة مققن حققاالت الطققوارئ العامققة
األخرى كمبرر للتعذيب.
ب .ال يجققوز التققذرع بققاألوامر الصققادرة عققن موظققف اعلققى مرتبققة أو عققن سققلطة عامققة كمبققرر
للتعذيب.
كما أكدت هذه االتفاقية في المادة  23منها على أن التعذيب لم يعد حتى مبررا مقبقوال للحصقول علقى
االعتراف بالنصوص ،وهو ما أس تقر عليه تطور الهدف مقن االجقراءات الجنائيقة فقي العقالم ،حيقث تهقدر أي
أقوال اعترافات صادرة عن التعذيب ،ويعتبر كر من الحق في عدم االكراه على االعتراف بالذنب ،واستبعاد
األدلة المنتزعة نتيجة التعذيب وغيره من ارق االكراه هما أحد مكونات المحاكمة العادلة والمنصفة .هذا هو
ما أشارت اليقه المقواد /4/23ز مقن العهقد القدولي للحققوق المدنيقة والسياسقية ،و/2/33أ مقن النمقام األساسقي
للمحكمة الجنائية الدولية ،و/1/8ز من االتفاقية األمريكية لحقوق االنسان.

المطل الثاني
تمييز المعتقل مما يتشابه به
اللرع األول :تمييز تعذي المعتقل وتعذي المرأة المحتجزة
ولحمايققة المققرأة المحتجققزة مققن تعققذيب المعتقلققين بصققفة خاصققة ومققن كققل أشققكال التميققز ققد المققرأة
المحتجزة بصفة عامة ،أنشأت عام  2188لجنة القااء على التميز د المرأة المحتجزة ،وذلك تطبيقا للمادة
 26من إتفاقية القااء على كل أشكال التميز د المرأة المحتجزة ،التقي تتمثقل مهمتهقا األساسقية فقي متابعقة
التقدم في تطبيق أحكام اإلتفاقية ورصد المخالفات الصادرة عن القدول األعاقاء .وتققدم اللجنقة تقريقرا سقنويا
عن نشااها هذا إلى الجمعية العامة عن اريق المجلس االقتصادي واإلجتماعي لمنممة األمقم المتحقدة ،ولهقا
أن تققدم التوصقيات واإلقتراحقات لحمايقة المقرأة المحتجقزة إعتمققادا علقى مقا يصقلها مقن معلومقات مقن الققدول
األاراف.
ودعمققا لفعاليققة هققذه اللجنققة ،فققإن الجمعيققة العامققة وبموجققب الئحتهققا  3/34المؤرخققة فققي  4أكتققوبر
 ،2111قققد إعتمققدت البروتوكققول اإلختيققاري المتعلققق بإتفاقيققة القاققاء علققى كققل أشققكال التميققز ققد المققرأة
المحتجزة ،وتم فتح البروتوكول أمام التوقيع والتصديق في  21ديسمبر  ،2111حيقث وقعقت عليقه إلقى غايقة
أو  1111ما يقدر ب  13دولة ،والذي سيدخل حيز النفاذ ر ة أشهر بعد التصديق العاشر.
ينص هذا البروتوكول على حق األفقراد أو مجموعقات األفقراد فقي تققديم شقكوى شخصقية أمقام لجنقة
القااء على التميز د المرأة المحتجزة .وتطبق اللجنقة مقن حيقث سقير عملهقا وشقروا قبقول تلقك الشقكاوى
نفس المعايير التي تطبقها أجهزة الرقابة الدولية على حماية حقوق اإلنسانية األخرى المنشأة بموجب الموا يق
الدوليققة المتعلقققة بحمايققة حقققوق اإلنسققان ،مثققل اللجنققة المعنيققة حقققوق اإلنسققان ( )lecomiteولجنققة مناهاققة
تعذيب المعتقلقين .إ قافة إلقى هقذا تسقتطيع لجنقة القاقاء علقى التميقز قد المقرأة المحتجقزة إتخقاذ إجقراءات
تحفمية ،بعد تلقي البرغات وقبل إصدراها لقرارها النهائي فيما يخقص تأسقيس لحالقة مقا ،تسقتطيع اللجنقة أن

تبعققث رسققالة عاجلققة إلققى الققدول األاققراف تطلققب فيهققا مققنهم إتخققاذ االجققراءات الرزمققة لحمايققة الاققحايا
المزعومين من أي رر جسيم قد يتعر ون لهم ،كما ادرج من خرل المادة  22من البرتوكول النص علقى
التزام الدول االاراف بامان حماية االشخاص الذين راسقلوا اللجنقة مقن أي معاملقة قاسقية أو عمقل تخويقف
ويطابق هذا نص المادة  24من اتفاقية  2183لمنع تعذيب المعتقلين والعقاب عليه.
ولقد ادرجت اللجنة في توصيتها رققم  21بعنقوان العنقف ازاء النسقاء ،تعقذيب المعتقلقين والاقروب
االخرى للعقوبة أو المعاملة القاسية الرإنسانية ،من اإلعتداءات التي يعتبرهقا الققانون القدولي مقن األعمقال
التي تقع بدافع تميزي .وأكدت أن التعريف الوارد في المادة  2من اتفاقية  2183لمنع تعذيب المعتقلين ،يجقب
أن يفسر على أنه يشمل األعمال الرإنسانية التي تقع د المرأة المحتجزة ال لشيء إال ألنها إمرأة.
إن كانققت ف ققة النسققاء تشققكل نسققبة كبيققرة مققن ققحايا جريمققة تعققذيب المعتقلققين ،فققإن هققذه األعمققال
الرإنسانية لم تستثن ف ة أ عف وأكثر حاجة إلى الحماية من األولقى ،والمقصقود بقذلك األافقال المحتجقزين،
فبالرغم من التطور الذي وصلت إليه البشرية في مجال حقوق اإلنسان ،فإن هذه الف ة األخيرة ال زالت تعقاني
من أعمال تعذيب المعتقلين ،وال زالت تصل برغات كثيرة إلى مختلف أجهقزة الرقابقة الدوليقة لحمايقة حققوق
اإلنسان حول ممارسة تعذيب المعتقلين د القصر.
إذ يعود سبب تواصل تعذيب المعتقلين ،أو روب العقوبة أو المعاملة القاسية ،الرإنسانية أوالمهينة
أساسا إلى ظروف إحتجاز بعل ف ات األافال المحتجزين في المراكز والسجون ،أين يو عون فقي انتمقار
محاكمتهم ،حيث يتم تكديسهم في ظروف صحية سي ة جدا ،كما يكون غذائهم وملبسقهم أققل مقا يققال عنقه أنقه
غير الئق بكرامة اإلنسان .وما يزيد خطورة هذا الو ع هو انعدام مستخدمين مكونين كما ينبغي ،ممقا يقؤدي
إلى عدم توفير الحاجيات األساسية للطفل المحتجز فيما يخص العرج الطبي ،العناية العاافية ،التعلقيم ،إعقادة
التأهيل والتسليةا وهو ما يشكل بالنسبة لهذه الف ة معاملة قاسية أو غيقر انسقانية ،كمقا أن األافقال المحتجقزين
ال زالوا يشكلون هدفا ألعمال تعذيب المعتقلين محتملة الوقوع ال سيما العنف الجنسي(.)7

اللرع الثاني :تعذي المعتقلين األطلال المحتجزين:
وما يجب اإلشارة إليه أن تعرض األافال المحتجزين إلى اعمال تعذيب المعتقلين و قروب العقوبقة
أو المعاملققة القاسققية الرنسققانية أو المهينققة ،ال يقتصققر علققى وجققودهم فققي المؤسسققات العقابيققة أو اإلصققرحية
فحسققب ،فعلققى عكققس األشققخاص البققالغين الققذين يتوقققف إحتجققازهم فققي مؤسسققات معققدة لهققذا الغققرض ،علققى
إرتكابهم لعمل يعاقب عليه قانون العقوبات ،فإن األافال المحتجزين يمكن أن يتم حرمقانهم مقن حقريتهم لعقدة
أسباب قانونية أخرىا مما يجعلهم عر ة ألشكال خاصة من تعذيب المعتقلين والمعاملة القاسقية ،الرإنسقانية
أو المهينقة ،وذلقك اذا تقم و قعهم فقي مؤسسقات معينققة كالهي قات التقي تعنقي بو قع األافقال المحتجقزين فققي
عائرت مستقبلة ،والمؤسسات التي تطبق النمام الداخلي ،والتي تهتم باأليتام الذين ترعاهم الدولة.
ففققي مثققل هققذه المؤسسققات قققد يتعققرض الطفققل ،ال سققيما الققذي يكققون فققي سققن مبكققرة ،إلققى تجققاوزات
وحاالت من اإلهمال المفرا ،الذي يمكن وصفه على أنه من قبيل أعمال تعذيب المعتقلين.
فإنعدام التكوين والتأاير المرئم ،قد يجعل موظفي تلك المؤسسات يعر ون األافال المحتجزين إلى
أعمال تعذيب المعتقلين  -قد ال تكون بالارورة مسموح بها رسميا  -جسدية ،عاافية أو جنسية ،التي ققل مقا
يتم السماح بها في المؤسسات اإلصرحية للقصر .كما أن وجود األافال المحتجزين فقي المؤسسقات الصقحية
لألمراض العقلية أو تلقك المعقدة للمعقوقين حركيقا ،القذين تسقمح الققوانين الداخليقة باحتجقازهم لفتقرات اويلقة
بسبب مر هم ،فإنه في هذا النوع من المؤسسات وعلى عكس اإلحتجاز في المؤسسات العقابيقة ،التقي تكقون
فيها مدة اإلحتجاز محددة ومعلومة مسبقا ،فإنقه فقي المؤسسقات األولقى (التقي تعنقى باألافقال المر قى عقليقا
والمعوقين حركيا ً) ققد يقتم السقماح بممارسقات قاسقية ،الإنسقانية أو مهينقة لمقدة غيقر محقدودة ،ودون مراجعقة
دورية وقانونية لقرارات و ع هؤالء األافال المحتجزين في مثل تلك المؤسسات ،التقي يقتم فيهقا غالبقا الحقد

(7) Ibid par 10.

بصفة مفراة من حرية الطفل في الحركة ،اذ يمثل هذا الحرمان بالذات
على هذه الف ة من األافال المحتجزين.

ربا من المعاملة القاسية التي تسلط

إن األافال المحتجزين ،الذين قاوا كل أو أغلب افقولتهم فقي المؤسسقات المقذكورة ،وعنقد بلقوغهم
سن الرشد يسمح لهم بالخروج من تلك المؤسسات ،لكقنهم يكونقون فقي أغلقب الحقاالت محقل مسقاءلة قاقائية
جنائية لعدم قدرتهم على التعامل بطريقة سقوية مقع المجتمقعا ومنقه فإنقه يقتم معقاقبتهم إلخرلهقم بالنمقام العقام
للمجتمع ،ويتم إرسالهم إلى المؤسسات العقابية لقااء عقوبتهم ،وبالتالي فقإن ذلقك يشقكل إمتقدادا لمعانقاتهم إذ
تكون حياة هؤالء عبارة عن حلقة مفرغة بدأت بالمعانات لتنتهي إليها.
أما بالنسبة للمعاقين ،السيما ذوي العاهات العقلية ،فإن معاناتهم تزيقد لعقدم ققدرتهم علقى التعبيقر عمقا
حل بهم من ألم ،أما المعاقين حركيا أو غيرهم من األافال المحتجزين الذين يمكقنهم الشقكوى ،فقإنهم يكونقون
في أغلب الحاالت ممثلين من قبل أوليائهم أو أوصياء عنهم ال يوفرون ،لعدة أسباب ،القدفاع المناسقب لهقؤالء
األافال المحتجزين الاحايا ،أما الذين ليس لديهم من ينوب عنهما فإنه يتم حرمانهم مقن التمثيقل عقن اريقق
محام ألن القانون يتعامل معهم كقصر.
وال تتوقف الحاالت التي من شقأنها أن يقتم فيهقا تعقريل األافقال المحتجقزين إلقى تعقذيب المعتقلقين
والمعاملة القاسية الرإنسانية أو المهينقة ،علقى هقذه الحقاالت المقذكورة ،إذ أن مجموعقات أخقرى مقن األافقال
المحتجققزين تكققون معر ققة أكثققر مققن غيرهققا إلققى صققور خاصققة مققن تعققذيب المعتقلققين ،ال سققيما األافققال
المحتجزين الذين يتم و قعهم فقي مؤسسقات إسقتقبال األافقال المحتجقزين المشقردين أو تلقك المعقدة لألافقال
الرج ين أو الذين تم ترحيلهم قسريا ،األافال المحتجزين الطالبين للجوء السياسي غيقر المقرفقين بأوليقائهم و
األافال المحتجزين الذين يعتبرون كمهاجرين غير شرعيين ،أافال األقليقات و األافقال المحتجقزين قحايا
أعمال العنف الصادرة عن أوليائهم أوعن أعوان الدولة( )8ا إذ يتم تهمي هذه الف ة من األافقال المحتجقزين،
وتكون قدرتهم على الشكوى أمام الجهات الرسمية محدودة جدا ً قد األعمقال القاسقية ،الإلنسقانية أو المهينقة،
ألسباب تمييزية بحتة ،إذ أن بعل هذه الف ات ال يعترف لها في أغلب األحيان بالحق في الحمايقة مقارنقة مقع
أافال آخرين.
ولحماية هذه الف ة الاعيفة ا أنشات األمم المتحدة لجنقة حققوق الطفقل ،وذلقك بموجقب المقادة  34مقن
إتفاقية حقوق الطفل ،التي اعتمدتها الجمعية العامقة فقي  11نقوفمبر  2181ودخلقت حيقز النفقاذ فقي  1سقبتمبر
 ،2111إذ تخققتص اللجنققة بنمققر التقققارير التققي تقققدمها الققدول األا قراف عققن التققدابير التققي إتخققذتها تطبيقققا
لإلتفاقية ،ويجوز أن تطلقب مقن القدول األاقراف أي معلومقات إ قافية تتصقل بتنفيقذ اإللتزامقات القواردة فقي
اإلتفاقية و تجتمع اللجنقة مقرة كقل سقنة وتققدم تقاريرهقا إلقى الجمعيقة العامقة عقن اريقق المجلقس االقتصقادي
واالجتماعي وتتامن تلك التقارير اقتراحات وتوصيات اللجنة بشأن تنفيذ أحكام اإلتفاقية(.)9
وما يشكل اإلهتمام األول لهذه اللجنة ،هو حاالت تعذيب المعتقلين المفراة التي يتعرض لها األافال
المحتجزين ،ال سيما في حاالت النزاعات المسلحة ،حيث تعجز الدول على حماية هؤالء الاحايا.
و من أبشع صور تعذيب المعتقلين التي تمس األافال المحتجزين في حالة النزاعقات و سقواء كانقت
صادرة عن الدولة أو كيانات أخرى ،هي بتر أعاقاء الجسقم ،وهقو مقا يشقكل إنتهاكقا جسقيما ألحكقام الققانون
الدولي اإلنساني .وسبب تعرض األافال المحتجزين لمثل هذا النوع من األعمال ،هو بالدرجة األولى ،حسب
لجنة حقوق الطفل عمليات التجنيد اإلجباري لألافال ،ال سيما هؤالء القذين تقم تجنيقدهم فقي سقن مبكقرة جقدا،
حيث يجبر هؤالء على المشاركة في أعمال حربية عنيفة جدا تكون أحيانا د أسرهم.
وفققي هققذا اإلاققار وتكريسققا لسققعي الجماعققة الدوليققة فققي حمايققة هققذه الف ققة الاققعيفة ،قامققت الجمعيققة
بإعتمققاد البرتوكققول المتعلققق بإتفاقيققة حقققوق الطفققل بموجققب الئحتهققا  144/34المؤرخققة فققي  13مققاي 1111
10
والمتعلق بإدماج األافال المحتجزين في النزاعات المسلحة.

(8) Ibid par 13 et 14
( )9الشافعي دمحم بشير الشافعي – قانون حقوق اإلنسان – مكتبة الجرء الجديدة – المنصورة –  ،2111ص.141
10
( ) Rapport interimaire du rapporteur spécial o.p.cit.par 15.

اللرع الثالث :تعذي المعتقلين عن تعذي المعتقلين في التمييز العنصري:
إ ققافة إلققى الحققاالت السققابقة ،فققإن هنققاك حالققة خطيققرة جققدا تشققجع علققى ممارسققة تعققذيب المعتقلققين
والمعاملققة القاسققية ،الرإنسققانية أو المهينققة ،أال وهققي حققاالت التمييققز العنصققري ،إذ يصققدر تعققذيب المعتقلققين
بمساعدة الدولقة فقي هقذه الحالقة بسقبب الشقعور باإلسقتعرء اإل نقي ،القواني ،العرققي أو القديني ،ويقؤدي هقذا
الشقعور فققي أغلقب الحققاالت إلقى ممارسققات أخطقر مققن تعقذيب المعتقلققين مثقل التطهيققر اإل نقي كمققا حقدث فققي
البوسنة والهرسك سنة  2111أو عمليات اإلبادة الجماعية التي مورست في رواندا سنة  ،2113وكانقت أخقر
مأساة إنسقانية تلقك التقي حقد ت فقي إقلقيم "كوسقوفو" سقنة  ،2111اذ يشقكل تعقذيب المعتقلقين احقد أوجقه هقذه
األحداث الخطيقرة ،فيكقون بقذلك الوسقيلة الثانيقة لإلبقادة بعقد القتقل الجمقاعي ،لكقن مقا يجقب اإلشقارة إليقه ،أن
التمييز العنصري قد ال يكقون دائمقا عمقر يتاقمن عنفقا بطبيعتقه ولكنقه إن وجقد وابقق كنمقاما فإنقه سيشقكل
بالارورة عامر محفزا لتفشي أعمال تعذيب المعتقلين والمعاملة القاسية ،الرإنسانية أو المهينة.
ولغققرض مقاومققة ظققاهرة التمييققز العنصققري أنشققأت لجنققة القاققاء علققى التمييققز العنصققري فققي سققنة
 2161وذلك بموجب المادة  8من اإلتفاقية الدولية للقاقاء علقى التمييقز العنصقري ،حيقث تتقولى هقذه اللجنقة
فحص التقارير التي تقدمها الدول األاراف فقي اإلتفاقيقة عقن التقدابير التشقريعية القاقائية أو اإلداريقة ،التقي
اتخ قذتها تطبيقققا لإللتزامققات المنصققوص عليهققا فققي اإلتفاقيققة ،وتبققدي اللجنققة بشققأن هققذه التقققارير ،إقتراحققات
وتوصيات عامة .كما تخقتص اللجنقة بتسقوية النزاعقات التقي تثقور بقين القدول األاقراف بشقأن تطبيقق أحكقام
االتفاقية.
وعلى غرار أجهزة الرقابة الدولية األخرى لحماية حقوق اإلنسان ،فإن اللجنة تتلقى الرسقائل القواردة
من األفراد ،فرديا أو جماعيقا ،فقي القدول التقي أصقدرت تصقريحا بقبقول هقذا اإلختصقاص.ولققد لعبقت اللجنقة
دورا هامققا فققي حمايققة السققود فققي جنققوب إفريقيققا إبققان نمققام األبارتايققد الققذي إعتبرتققه اإلتفاقيققة جريمققة ققد
اإلنسانية.
إن الحاالت المذكورة أعره ،تشترك ،على األقل ،في أنها تققع فقي وققت السقلم ا بالمقابقل فقإن فتقرات
النزاعات المسلحة تشهد ممارسات خطيرة وأكثر همجية من أعمال تعذيب المعتقلقين ،إذ تشقكل هقذه األعمقال
الشقنيعة أكثقر الممارسقات ،التققي تهقدد السقرمة الجسققدية والعقليقة للكقائن البشقري ،إنتشققارا ،حيقث يقتم معاملققة
األسير بطريقة تخلو من أية رحمة.

اللرع الرابع :تعذي المعتقلين عن تعذي المعتقلين األسرى والمدنيين في النزاعا المسلحة:
وال يقتصققر تعققذيب المعتقلققين علققى األسققرى فحسققب ،بققل يمتققد ليشققمل ف ققات أخققرى مثققل المققدنين
الموجققودين فققي األقققاليم الخا ققعة لسققيطرة أحققد أاققراف النققزاع .ومققا يزيققد الو ققع خطققورة ،ال سققيما فققي
النزاعات الدولية ،هو شعور القائمين بهذه األعمال بأن هذه الممارسة واجب يقع على عاتقهم وبالتالي فتنفيقذه
دليل على الوالء لدولتهم ،كما أن الو ع في النزاعات المسلحة غير الدولية (الداخلية) ،ليس بأقل خطورة بل
يزيد الو ع فيها أكثر همجية ،إذ تكون الغاية من ممارسة أعمقال تعقذيب المعتقلقين هقو جعقل الاقحايا عبقرة
لمن يعتبر من المتمردين وأنصارهم من السكان المدنيين(.)11
والقاسقم المشققترك بققين أعمققال تعققذيب المعتقلققين فققي النزعققات المسققلحة الدوليققة أو النزعققات المسققلحة
الداخليققة هققو إعتبققار هققذه األعمققال الفميعققة عمققر مباحققا ،بققل فققي أحيققان كثيققرة واجبققا يعبققر القققائمين بتعققذيب
المعتقلين ،من خرل تنفيذه ،على وفائهم لقايتهم.

Rapport sur la sitution des droits de l’ homme dans la Republique Democratique du Congo,
presenté par le rapporteur spécial de la commission des droits de l’ homme, M..Roberto
Garreton, en application de la décision 1998/260 du consiel économique et social du 30juillet
1998, A/53/365.publier le 10 septembre 1998par 56 et 57, voir notamment annexe n°6.
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المطل الثالث
دور القانون الدولي في حماية المعتقل من التعذي
تصدى القانون الدولي لهذه الماهرة من خرل أحكام إتفاقيات جنيف لعام  2131وكذلك البرتوكقوالن
الملحقان بتلك االتفاقيات لعام  ،2166إذ تكفل هذه الموا يق الدولية المعاملة اإلنسانية لألسرى خرل الحروب
الدولية والداخلية و ذلك إ افة إلى حماية المدنيين في األقاليم التي تخاقع إلقى سقيطرة أحقد أاقراف النقزاع،
حيث يمنع تعذيبهم أو تعرياهم ألي معاملة أو عقوبة قاسية ،الإنسانية أو المهينة(.)12
ما يرحظ مما تققدم أن الحقاالت التقي تقؤدي إلقى التحفيقز علقى وققوع أعمقال تعقذيب المعتقلقين أو مقن
شققأنها أن تققؤدي إلققى وقققوع أعمققال تعققذيب المعتقلققين و ققروب العقوبققة القاسققية ،الرإنسققانية أو المهينققة ،تقققع
حصرا بين حالتين مختلفتين ،هما حالة السقلم وحالقة الحقرب ،حيقث يكقون لكقل حالقة قاعقدة قانونيقة تسقتوجب
التطبيق وهقذا مقا أدى بالتقالي إلقى وجقود نمقامين ققانونين يختلفقان مقن حيقث أسقلوب معالجقة ظقاهرة تعقذيب
المعتقلين ،إذ تبني القانون الدولي لحقوق اإلنسان أسلوب الرقابة على الدول خاصة ،من خرل إصقدار العديقد
من الو قائق الدوليقة العالميقة و الجهويقة التقي تخقص حمايقة حققوق اإلنسقان ومقن بينهقا الحفقاظ علقى السقرمة
الجسدية و العقلية ،وأنقتج ذلقك نصوصقا عامقة و أخقرى خاصقة ،أنشقأت بموجبهقا أجهقزة دوليقة للرقابقة علقى
حماية حقوق اإلنسانا وهو دليل على التوجه من مجرد إقرار الحققوق إلقى إعطقاء الققدرة علقى ممارسقة تلقك
الحقوق ،وهو تطور نوعي في نمرة الدول إلى حقوق اإلنسان(.)13
ولقد عبرت مختلف الدول على قبولها للعدد من الو ائق الدولية ذات األهميقة العالميقة كالعهقد القدولي
للحقوق المدنية و السياسية لعام  ،2144إعرن األمم المتحدة المتعلقق بحمايقة جميقع األشقخاص مقن التعقرض
للتعذيب المؤرخ في ديسمبر 2163وإتفاقية األمم المتحقدة لمناهاقة تعقذيب المعتقلقين التقي إعتمقدتها الجمعيقة
العامقة فقي  21ديسقمبر 2183فقي قرارهققا  ،34/41وهقي أهقم و يققة لحمققر تعقذيب المعتقلقين علقى المسققتوى
العالمي على اإلارق.
()14
تتكون اإلتفاقية من  44مقادة ،تتاقمن أحكامقا تفصقيلية حقول الوقايقة وقمقع تعقذيب المعتقلقين بعقد
تعريفها تعذيب المعتقلين في مادتها األولى .نجد الجزء األول منها ينص على أن تتخذ الدول األاراف تقدابير
تطبيقية من أجل إعمال مبدأ الحمر بكل جوانبه ،بطريقة فعالة و على أي إقليم يخاع لواليتها القاائية.
و ال تجوز ممارسة تعذيب المعتقلين تحت أي مبرر ،سواءا ً فقي ظقروف اسقتثنائية مثقل حالقة الحقرب
أو حالة اإل طرابات الداخلية ،كما ال يجوز التذرع بطاعة أمر صادر عن موظف أعلى رتبقة أو عقن سقلطة
عامققة للقققول بإباحققة تعققذيب المعتقلققين .كمققا تتعهققد الققدول بققأال تطققرد أي شققخص أو تقيققده أو تسققلمه إلققى دولققة
أخرى ،إذا توافرت أسباب حقيقية تبعقث علقى اإلعتققاد بأنقه سقيتعرض فيهقا للتعقذيب .وعليهقا أن تاقمن بقأن
تكون جميع أعمال تعذيب المعتقلين ،محاوالت ممارسات تعذيب المعتقلين والتوااؤ أو المشاركة فيهقا جقرائم
خطيققرة تتصققدى لهققا القققوانين الجنائيققة للققدول األاققراف بققالتجريم والعقققاب وتققنص اإلتفاقيققة أياققا علققى أن
األشخاص الذين يزعم إرتكابهم أعمال تعقذيب المعتقلقين يققدمون إلقى المحاكمقة أو يقتم تسقليمهم و يطلقب إلقى
الدول أن تقدم إلى بعاها البعل المساعدة القاائية فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية المتعلقة بإقتراف مثقل تلقك
األعمال الرإنسانية.
ونمرا ألهمية الجانب التعليمي واإلعرمي في التطبيق الفعال لمبقدأ الحمقر فقي جانبقه الوققائي ،فلققد
نصت اإلتفاقية على أن تامن الدول األاراف إدراج دروس حول منقع تعقذيب المعتقلقين فقي بقرامج تقدريب
الموظفين المكلف ين بتنفيذ القوانين وغيرهم من األشخاص الذين لهم عرقة باإلعتقال أو اإلستجواب أو معاملقة
المساجين أو المعتقلين ،على أنه ينبغي للدول األاراف أن تامن وجود تدابير قانونية لحماية حايا تعقذيب
المعتقلين و تعوياهم.
( )12علقي دمحم جعفقر  -مكافحققة الجريمقة (منقاهج األمققم المتحقدة و التشققريع الجزائقي) -المؤسسقة الجامعيققة لدراسقات و النشققر و
التوزيع ،الطبعة  ،1بيروت  ،1991ص .362
( )13علي دمحم جعفر  -مكافحة الجريمة (منقاهج األمقم المتحقدة و التشقريع الجزائقي) -المؤسسقة الجامعيقة لدراسقات و النشقر و
التوزيع ،الطبعة  ،1بيروت  ،1991ص .362
( )14دمحم عبد العزيز – حقوق ومعقايير وقواعقد األمقم المتحقدة فقي العدالقة الجنائيقة – حققوق اإلنسقان ،دراسقات حقول الو قائق
العالمية اإلقليمية ،مجلد  – 3ا ،1دارالعلم للمريين  – 1991ص  369و .372

اللرع األول :االتلاقية الدولية الصاصة بإنشاء لجنة لمناهضة تعذي المعتقلين:
نص الجزء الثاني من اإلتفاقية على إنشاء لجنة تعنى بمناهاقة تعقذيب المعتقلقين ،تتكقون مقن عشقرة
خبراء يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول االاراف وفقا لما تنص عليه اإلتفاقية ،وتتمثل مهمة اللجنة
في متابعة تطبيق اإلتفاقية ورصد المخالفات الصادرة عن الدول األاراف في هذا المو وع .حيث تققدم هقذه
األخيرة تقارير إلى اللجنة عن التدابير التي إتخذتها ،تنفيذا لتعهداتها التي نصت عليها اإلتفاقية(.)15
وبموجب المقادة  ،11فإنقه إذا تلققت اللجنقة معلومقات مو وققا بهقا ،بحيقث يتاقح لهقا أن تلقك البيانقات
والمعلومات تتامن أدلة تتمتع بقدر كاف من المصداقية ،وتشير إلى أن تعذيبا تمت ممارسته بطريقة منممقة
على إقليم دولة من الدول األاراف ،تدعو اللجنة الدولة المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتققديم
مرحمات بشأنها.
ويجوز للجنة في هذه الحالقة أن تققرر إجقراء تحقيقق بمقا فقي ذلقك القيقام بزيقارة إلقى الدولقة المعنيقة،
وذلك بناءا على موافقة تلك الدولة ا وتكون إجراءات اللجنة سرية أ ناء قيامها بمثل هذا التحقيق ،ولكن يجوز
لها أن تقرر إدراج بيان ملخص لنتائج هذه اإلجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول األاراف وإلى الجمعية
العامققة لألمققم المتحققدة ،لكققن يجققوز للققدول وقققت تصققديقها أو اناققمامها إلققى اإلتفاقيققة أن تبققدي تحفمققا بشققأن
إختصاص اللجنة المقرر في المادة  11سالفة الذكر.
وبموجب المادة  12فانه يمكن ألية دولة ارف أن تعلن في أي وقت أنهقا تعتقرف باختصقاص اللجنقة
تلقققي برغققات مفادهققا أن دولققة ارفققا تققدعي بققان دولققة ارفققا أخققرى قققد انتهكققت التزاماتهققا المقققررة بموجققب
االتفاقية ،ويجوز تسليم البرغات والنمر فيها وفقا لإلجراءات المحددة في هذه المادة ،على أنه ال يجوز تناول
أي برغ إذا كان يتعلق بدولة ارف لم يصدر عنها إعرن من هذا القبيل.
وبموجب المادة  11يجوز ألية دولة ارف أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصقاص اللجنقة بقأن
تتسلم وأن تدرس شكاوى ترد مقن أفقراد أو نيابقة عقنهم ،يخاقعون لواليتهقا القاقائية و يقدعون أنهقم قحايا
تعذيب المعتقلين من ارف الدولة التي يتبعون لها.
ويتناول الجزء الثالث من اإلتفاقية أحكام خاصة بالتوقيع ،اإلنامام ،التصديق على اإلتفاقية ،دخولها
حيز النفاذ ودور األمين العام لرمم المتحدة في هذا المجال.
ولقد ميزت اإلتفاقية بين تعذيب المعتقلين وغيره من روب المعاملة القاسية ،الرإنسقانية أو المهينقة
اذ خصصت المادة االولى لتعريف تعذيب المعتقلقين ،قم اوردت فقي مادتهقا السادسقة عشقر حمقرا لغيقره مقن
أوجه العقوبة أوالمعاملة القاسية ،الرإنسانية أو المهينة ،إذ تلزم اإلتفاقية الدول األاراف بأن تتعهد كقل دولقة،
بمنع في أي اقليم يخاع لواليتها القاائية ،حدوث أي اعمال اخرى من اعمقال المعاملقة القاسقية ،الرإنسقانية
أو المهينة التقي ال تصقل إلقى حقد تعقذيب المعتقلقين ،والقذي يرتكبقه موظقف عمقومي أو أي شقخص يتصقرف
بصفته الرسمية أو يحرض على إرتكابها أو عندما تتم تلك األعمال بموافقته أو سكوته عليها(.)16
وفي مجال القواعد الدولية لحماية حقوق اإلنسان ،فإن بعل النصقوص الدوليقة الخاصقة –مقن حيقث
المو ققوع -قققد أوردت حمايققة خاصققة لف ققات معينققة ،تتميققز بالاققغف الجسققدي أو النفسققي ،مثققل الطفققل( )17و
المرأة المحتجزة( )18أو بسبب هشاشة مركزه القانوني كالمعتقلين أو الرج ين.
وألن مكافحة هذه الجريمة تشكل أحد األمور االولية في حماية حقوق اإلنسان ال سيما االساسية منها،
فان مكافحة تعذيب المعتقلين كانت وال زالت محل جهود معتبرة سواء على الصعيد االقليمي أو العالمي.

( )15علي دمحم جعفر ،مكافحة الجريمة ،المرجع السابق ،ص .144
( )16علي دمحم جعفر – مرجع سابق ،ص .144
– (17) Rapporteur spécial de l’O.N.U sur la torture – rapport sur la torture des enfants
E/CN.4/1996/35.
– (18) Rapporteur spécial de l’O.N.U.sur la torture – rapport sur la torture des femmes
E/CN.4/1995/34.

فعلى المستوى الدولي العالمي ،فان الحماية الدوليقة تسقعى فقي جهقود حثيثقة إلقى و قع مرتكبقي هقذه
الجريمة ،ال سيما ذوي المناصب منهم ،في مو ع المسائلة الجنائيقة لتقردعهم عقن االسقتمرار فقي ممارسقات
تعذيب المعتقلين أو التقليل منها.
وفي هذا المامار ،فإن الجهود الهامة التي بقذلتها و تبقذلها منممقة األمقم المتحقدة ،تعبقر عقن الرغبقة
األكيقدة للجماعقة الدوليقة فقي إزالقة هقذه الممارسقات الشقنيعة مقن السقاحة الدوليقةا لهقذا الغقرض فقإن المنممقة
انتهجت منهجين ا أولهما دعوة الدول إلى اتباع قواعد السلوك التي من شأنها ان تحقق حماية حقوق اإلنسان،
عن اريق اعرنات أو فرض حقدود معينقة فقي التعامقل مقع األفقراد بو قع اتفاقيقات دوليقة تقرتبط بهقا القدول
وتنفققذها باتخققاذ التققدابير واإلجققراءات الرزمققة ،سققواء كانققت تلققك اإلجققراءات والتققدابير ذات اققابع تشققريعي،
إداري أو قاائي.
ويتمثل المنهج الثاني في الرقابة الدولية التي تختص بها هي ات الرقابة علقى حمايقة حققوق اإلنسقان،
ذات االختصاص العام مثل لجنة حقوق اإلنسان ( )lecomitéالمنشأة بموجقب العهقد القدولي للحققوق المدنيقة
والسياسية في مادته  ،18إذ تتلققى هقذه اللجنقة تققارير القدول األاقراف بصقفة دوريقة ،المتعلققة بمقدى تطبيقق
أحكام العهد والصعوبات التي تواجهها الدول األاراف في ذلك ،وهذا بنص المادة .31
كمققا ياققع العهققد إمكانيققة الرقابققة بققين دول األاققراف بعاققها علققى بعققل بموجققب المققادة  32التققي
بموجبها تستطيع دولة ارف أن تقدم برغا إلى اللجنة تدعي فيه إنتهقاك دولقة عاقو أخقرى للحققوق المققررة
في العهد على ان هذا االختصاص معلق علقى شقرا المعاملقة بالمثقل ،كمقا ان البروتكقول االختيقاري الملحقق
بالعهد فتح المجال امام اللجنة لتتلقى البرغات الصادرة عن االفراد د دولهم المتامنة انتهاك هقذه االخيقرة
حقوق اإلنسانا إال ان هذا االختصاص معلق على تصريح رسمي للدولة المعنية بقبول اختصاص اللجنقة فقي
القيام بذلك(.)19
ورغم هذه العوائق فان اللجنة مارست اختصاصاتها بطريقة فعالة في مراقبقة القدول و بحقث شقكاوي
االفراد ،ال سيما المتعلقة بتعذيب المعتقلين ،ويشكل أسلوب التقارير السنوية التقي ترفعهقا اللجنقة إلقى المجلقس
االقتصاديي واالجتماعي سنويا ،الذي يبدي مرحماته وتوصقياته إلقى الدولقة المعنيقة بشقأن أي انتهقاك جسقيم
والذي يستطع عرض تلك المعلومات على الجمعية العامة ،أداة هامة للاغط الدولي على الدولة التقي ترتكقب
انتهاكات جسيمة لحققوق اإلنسقان ،فأغلبيقة القدول ال تحبقذ ان تفاقح أمقام الجمعيقة العامقةا ألن ذلقك ققد يعقود
عليها بنتائج ال تحمد عقباها خاصة اذا فقدت دعم الدول االعااء امام المؤسسات الماليقة الدوليقة وتمقس هقذه
المرحمة على وجه التحديد الدول المتخلفة ،اذ ان حماية حققوق اإلنسقان اصقبحت اياقا ورققة سياسقية هامقة
على صعيد العرقات الدولية .20

اللرع الثاني :دور األم المتحدة لحماية حقوق المعتقلين:
تلعب األمم المتحدة دورا ً بالغ األهمية في حماية حققوق اإلنسقان األساسقية بصقفة عامقة ومنقع تعقذيب
المعتقلين بصورة خاصقة ،ويفقرض تقدعيم سقبل حمايقة الفقرد مقن أن يكقون قحية انتهاكقات جسقيمة لحققوق
اإلنسان من قبل الدولقة التقي يتبعهقا ذلقك الفقرد ،إذ أصقدر المجلقس ققراره رققم  314لعقام  2161القذي يسقمى
باإلجراء  ،212314الذي يمكن بموجبه األفراد والمنممات غير الحكومية رفع شقكوى بسقبب انتهقاك الحققوق
األساسية ،ال سيما الحق في السرمة الجسدية والعقلية بسبب تعر هم ألعمال تعذيب المعتقلين ،مقن أن يرفقع
شكاوى د حكوماتهم ترسل إلى أمين عام األمم المتحدة بمقر األمم المتحدة في نيويقورك أو جنيقف ،ويحيقل
األمين العام هذه الشكوى أو البرغ إلى مركز حقوق اإلنسان الذي يقوم بتلخيصها و تنميمها فقي قائمقة سقرية
يرسققلها إلققى أعاققاء لجنققة حقققوق اإلنسققان ( ،)la commissionكمققا يرسققلها إلققى الققدول المزعققوم قيامهققا

( )19علي دمحم جعفر – مرجع سابق ،ص .362
( ) MADIOT Yves: Conséderations sur les droits et les devoirs de l’ homme, BRUYLANT,
BRUXELLES 1998, p.83.
( )21محي الدين دمحم – محا رات في حقوق اإلنسان – جامعة الجزائر – كلية الحقوق –  – 1112/1111ص.16
20

بانتهاكققات خطيققرة علققى سققبيل التكققرار واالسققتمرار التققي تقققوم بدراسققة االنتهاكققات التققي يققزعم وقوعهققا فققي
الشكوى(.)22
فإذا ما بت وجود انتهاك خطير لحقوق اإلنسان -قد يكقون غالبقا تعقذيبا  -تبلقغ اللجنقة ذلقك إلقى لجنقة
حقققوق اإلنسققان ( )la commissionالتققي تقققوم بتعققين لجنققة مؤقتققة ( )Ad hocإلجققراء التحقيققق وسققماع
الشهود.
كما تقوم اللجنة بتعيين مبعوث خاص للتحقيق ،قم تحقرر اللجنقة –أي لجنقة حققوق اإلنسقان – تقريقرا
سنويا ترفعه إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ويتامن توصياتها بشأن الشكاوى التي تلقتهقا ،لكقي يتبنقى
المجلقس هققذه التوصقيات ويعمققل علقى تنفيققذها ،أو أن يرفعهقا إلققى الجمعيقة العامققة لألمقم المتحققدة لكقي تتبناهققا
وتعمل بدورها على تنفيذها.
هذا في القواعد الدولية العامة لحماية حققوق اإلنسقان ،أمقا فيمقا يتعلقق بالقواعقد الخاصقة التقي تعنقي
مباشرة وأساسا بمنع تعذيب المعتقلين ،فانه رغبة في القذهاب إلقى أبعقد مقن مجقرد إققرار مبقدأ الحمقر ،سقعت
األمم المتحدة إلى تطبيق أحكقام اتفاقيقة  2183لمنقع تعقذيب المعتقلقين والعققاب عليقه ،وذلقك مقن خقرل إنشقاء
لجنة مناهاة تعذيب المعتقلين التي أشرنا إليها فيما سبق .كما توجد هناك لجان أممية أخرى تعنقى بمناهاقة
تعذيب المعتقلين ،لكن في إاار ممارسة اختصاصقها فققط ،وهمقا لجنقة مناهاقة كقل أشقكال التمييقز و حمايقة
األقليات المنشاة بموجب اتفاقية  2164حول جريمة االبارتيد و العقاب عليها ،ومؤخرا لجنة مناهاة التمييقز
د المرأة المحتجزة( .)23زيقادة علقى الجهقود العالميقة التقي تبقذلها األمقم المتحقدة لمناهاقة تعقذيب المعتقلقين
والحد منه ،قامت المنممات اإلقليمية بجهود بالغة األهمية ،قد تفوق حتى من حيث الفعالية النمام األممقي فقي
مكافحة تعذيب المعتقلين ،مثلما هو الشأن في أوربا في ظل اتفاقية حققوق اإلنسقان والحريقات األساسقية لعقام
 2131والتقققي دخلقققت حيقققز النفقققاذ عقققام ،2134التقققي نصقققت علقققى إنشقققاء لجنقققة و محكمقققة لحققققوق اإلنسقققان
بمدينة"ستراسبورغ" (فرنسقا)ا ويمثقل هقذين الجهقازين اللقذين أدمجقا فقي إاقار محكمقة موحقدة ابتقداء مقن 2
نوفمبر  ،2118عامر فعاال في الدفاع عن حقوق اإلنسان و مكافحة تعذيب المعتقلين الذي تحرمه المادة 4من
()24
االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان.
ولقد تدعم النمام األوربي لحماية حقوق اإلنسان ،بنص خاص بمو وع مكافحة تعذيب المعتقلين هو
االتفاقية األوربية( )25لمنع تعذيب المعتقلين والمعاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو المهينقة المؤرخقة فقي
 14نوفمبر 2186والتي دخلت حيز النفاذ في  18فيفري  ،2186إذ جاء فقي ديباجتهقا القنص أن الغقرض مقن
االتفاقية هو تدعيم حماية اإلنسان من تعذيب المعتقلين ،بوسائل غير قاائية تتمثل في إنشقاء اللجنقة األوربيقة
لمنع تعذيب المعتقلين ،التقي يكقون مقن اختصاصقها ابققا لإلجقراءات الدوليقة المسقتعملة أمقام هي قات الحمايقة
الدولية لحقوق اإلنسان ،في الوقاية من تعذيب المعتقلقين والمعاقبقة علقى ارتكابقه بالتعقاون مقع القدول المعنيقة.
وبكل مو وعية ،فإن النمام األوربي لحماية حقوق اإلنسان وان لقم يخلقو مقن بعقل العيقوب 26إال أنقه يمثقل
النمام األكثر فعالية على مستوى حمايقة حققوق اإلنسقان ،إذ يمثقل اجتهقاد المحكمقة األوربيقة لحققوق اإلنسقان
معلما على قدر كبير من األهمية ،السيما فيما يخص مو وع دراستنا.

( )22علي دمحم جعفر  -مكافحة الجريمة ،المرجع السابق ،ص .362
( )23علي دمحم جعفر  -مكافحة الجريمة ،المرجع السابق ،ص .366
( )24حققول دور المحكمققة األوروبيققة لحقققوق اإلنسققان فققي تطققوير التشققريعات الداخليققة السققيما الحمايققة مققن التعققذيب والمعاملققة
القاسية ،الإلنسانية أو المهينة
MAGUENAUD jean-pierre -la cour européenne des droits de l homme – Dalloz -Paris 1997,
p.59.
( )25أنمققر نققص اإلتفاقيققة باللغققة العربيققة فققي المعهققد الققدولي الجنائيققة العليققا – مشققروع االتفاقيققة العربيققة لمنققع التعققذيب لعققام
2111ص.28
( )26إذ ان أهليقة الفقرد فقي متابعقة إجقراءات أمققام اللجنقة والمحكمقة األوروبيقة ال سقيما تدخلقه فققي اإلجقراء مقيقد جقد أنمقر هققذه
النقطة:
Nation Unies. Droits de l’homme,condition de l’individu et droit internnational
contemporain,promotion ,protection New-york.1993 p.45.

كما تجد أياا منممة الدول األمريكيقة التقي و قعت االتفاقيقة األمريكيقة لحققوق اإلنسقان عقام2141
والتي دخلت حيز النفاذ في 2168/16/28وهي تحرم تعذيب المعتقلين و روب المعاملة القاسية ،الرإنسانية
أو المهينة ،وأسست على غرار النمام األوربي اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان والمحكمة األمريكيقة لحققوق
اإلنسققان ،ولعققب الجهققازان أياققا دورا فعققاال أياققا فققي مكافحققة جريمققة تعققذيب المعتقلققين ،السققيما فققي الققدول
األمريكيققة التققي شققهدت أحققداث صققاحبتها ممارسققات وإنتهاكققات فادحققة لمبققدأ حمققر تعققذيب المعتقلققين بسققبب
الحروب الداخلية التي تشهدها المنطقة ،إذ استعمل تعذيب المعتقلين كوسيلة إلرهقاب الحركقات اإلنفصقالية أو
الثورية من جانب الحكومات وكوسيلة لإلنتقام من جهة تلك الحركات.
ولقد لعب الجهازان دورا مهما في الحد من ممارسات تعذيب المعتقلين في تلقك المنطققة كمقا سقاهمت
األحكام الصادرة عن المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان فقي قبط مفهقوم تعقذيب المعتقلقين وتأكيقد اإلجتهقاد
الصادر عن الهي ات الدولية األخرى لحماية حقوق اإلنسان.
وسققايرت منممققة الوحققدة اإلفريقيققة هققذه المجهققودات فو ققعت الميثققاق اإلفريقققي لحقققوق اإلنسققان
والشقعوب سققنة 2182الققذي دخقل حيققز النفققاذ فققي 14أكتقوبر 2184و الققذي يققنص بقدوره علققى تحققريم تعققذيب
المعتقلين في مادته  ،3والذي أسس بموجقب مادتقه  41اللجنقة اإلفريقيقة لحققوق اإلنسقان ،التقي تخقتص بتلققي
الشكاوى الواردة من الدول أو من األفراد .والذي يمكن قولقه أنهقا لقم تكقن فقي مسقتوى اآلمقال المعلققة عليهقاا
وذلك نمرا لعدة أسباب مو وعية وإجرائية(.)27
أما بالنسبة للدول العربية( )28فققد ققرر مجلقس الجامعقة عقام  2181تشقكيل لجنقة مقن الخبقراء لو قع
مشروع إعرن عربقي لحققوق اإلنسقان ،وققد تقم ذلقك فقي عقام  ،2182لكنقه بققي مجقرد مشقروع ،وتقم تجديقد
المحاولة عام  2184لكن هذه المرة لو ع ميثاق عربي لحقوق اإلنسان ،لكنه لقم يحمقى بالتأييقد فبققي مجقرد
مشروع .وتمت محاولة أخرى بالتعاون مع المعهقد العقالي للدراسقات فقي العلقوم الجنائيقة بسقيراكوزا بإيطاليقا
لصياغة مشروع اتفاقية عربية لمنع تعذيب المعتقلين سنة  2111والتي لم تحظ بدورها بالقبول الرسمي.
إن المجهودات المبذولة لمنع تعذيب المعتقلين والعقاب عليه لم تنحصر فقي المجهقودات المبذولقة مقن
الجهات الدولية الرسمية فحسب ،بل واكب ذلك مجهودات على قدر بالغ من األهمية بقذلتها المنممقات الدوليقة
غير الحكومية ،إذ نجد في الساحة الدولية اآلالف من تلك المنممات التي تعنى بمكافحة تعذيب المعتقلين ،لكن
أبرزها على اإلارق هي تلك التقي تتمتقع بمركقز إستشقاري لقدى المجلقس اإلاقتصقادي واإلجتمقاعي لمنممقة
األمم المتحدة ،وهي منممة العفو الدولية ،جمعية الوقايقة مقن تعقذيب المعتقلقين ،الفيدراليقة الدوليقة للمحقامين،
الحركة الكا وليكية إللغاء تعذيب المعتقلين ،مراقب حقوق اإلنسان ( 29)Human rights watchإ افة إلى
اللجنة الدولية للصليب األحمر و الهرل األحمر.
إذ تلعب هذه المنممات من خرل تقاريرها المنشورة سنويا دورا هاما في فاح اإلنتهاكات المنممقة
والمستمرة لبعل الحكومات د رعاياها ،كما لعبت لجنة الصليب األحمر دورا فعقاال فقي التخفيقف مقن آالم
حايا تعذيب المعتقلين ال سيما في البوسنة والهرسك وإقليم كوسوفو(.)30
ما يجب اإلشارة إليه ،هو أن الجهود الدولية الرسمية منها وغير الرسمية لم تقتصر على الوقاية مقن
تعذيب المعتقلين قبل وقوعه ،إنما سقعت المجموعقة الدوليقة إلقى إصقرح األ قرار التقي تخلفهقا هقذه األعمقال
الشنيعة على الاحية من آ ار جسدية ونفسية .ومراعاة لحقوق الاحية فقي العقي حيقاة عاديقة أنشقأت األمقم
المتحقققدة صقققندوق األمقققم المتحقققدة لاقققحايا تعقققذيب المعتقلقققين ،بققققرار الجمعيقققة العامقققة المقققؤرخ فقققي 11
ديسمبر ،2168و الذي كان هدفه في البداية هو اإلعتناء باحايا تعقذيب المعتقلقين فقي الشقيلي ،قم تحقول فقي
 24ديسققمبر 2182إلققى صققندوق عققالمي لاققحايا تعققذيب المعتقلققين فققي كققل أنحققاء العققالم ،ويتلقققى الصققندوق
المساعدات المالية التي يققدمها بقدوره إلقى األشقخاص القذين أنتهكقت حققوقهم األساسقية إنتهاكقا خطيقرا نتيجقة
( )27علي دمحم جعفر  -مكافحة الجريمة المرجع السابق ،ص .326
( )28الشافع دمحم بشير – التعذيب في المعتقرت والسجونووسائل مقاومته – دراسات حقول الو قائق العالميقة واالقليميقة ،مجلقد،1
دار العلم للمريين  2118ا-1ص.181
(29) Rapport des président des organes créé en vertu d’instruments internationaux relatifs aux
droits de l’ homme sur les travaux de la dixième réunion du 25/09/98. A/53/432.par9.
( )30علي دمحم جعفر – المرجع اسربق ،ص .362

تعر هم ألعمال تعذيب المعتقلقين ،كمقا يمقنح الصقندوق مسقاعداته إلقى أسقر قحايا تعقذيب المعتقلقين القذين
توفوا .و يدير هذا الصندوق األمين العام لألمم المتحدة مقع مجلقس إدارة يتكقون مقن خمسقة أعاقاء مقن ذوي
الخبرة الواسعة في مجال حقوق اإلنسان ،ويتم تعيينهم من ارف األمين العقام لمقدة 4سقنوات( .)31ولققد أكقدت
أعمال كثيرة صادرة عن منممة األمم المتحدة حق حايا اإلنتهاكات الخطيرة لحققوق اإلنسقان ،فقي إصقرح
الارر الذي أصابهم في الجسد و النفس جقراء األعمقال الرإنسقانية ألعقوان الدولقة والرسقميين .وكانقت آخقر
تلك األعمقال الئحقة لجنقة حققوق اإلنسقان لألمقم المتحقدة( )la commissionرققم 32/1111الصقادرة تحقت
عنققوان الحققق فققي اإلعققادة إلققى الو ققع األصققلي فققي التعققويل وإعققادة التأهيققل لاققحايا اإلنتهاكققات الجسققيمة
لحقققوق األنسققان ،والتققي أكققدت فيهققا واجققب الجماعققة الدوليققة فققي اإلهتمققام بحقققوق الاققحية السققيما الحققق فققي
اإلعادة إلقى الو قع األصقلي ( )la Restitutionالتعقويل وإعقادة التأهيقل 32وكلفقت بموجبهقا األمقين العقام
لألمم المتحدة بإعرم كل أعااء الجمعية العامة بنص مشروع المبادئ األساسية والتوجيهات المتعلققة بقالحق
في الطعن وجبر الارر لاحايا اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،الذي أعده المقرر
الخاص السيد دمحم شريف بسيوني حول هذا المو وع.33
وأكدت اللجنة سعيها في مواصقلة بلقورة تلقك المبقادىء والتوجيهقات بغقرض الحصقول علقى إجمقاع
لدى أعاقاء األمقم المتحقدة حينمقا ققررت مواصقلة دراسقة ذلقك المشقروع فقي دورتهقا الثامنقة والخمسقين مقع
مو وع إستقرلية السلطة القاائية ،سير العدالة ،واإلفرت من العقاب وذلك بموجب القرار رقم213/1112
المؤرخ في 13أفريل .)34(1112
إن عدم الوصول إلى إقرار مشروع المبادئ األساسية والتوجيهات ،المتعلقة بالحق في الطعقن وجبقر
الارر لاحايا اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،يعود إلقى أن هقذا التوجقه جديقد فقي
الققانون القدولي ،القذي لقم يكقن يهقتم بقالفرد إال كمقذنب لمعاقبتقه ،ألن تلقك اإلنتهاكقات ققد ينجقز عنهقا المسققاس
باألمن الدولي ،كما حدث في البوسنة والهرسك سنة  2111وفقي رونقدا عقام  ،2113هقذا مقن جهقة ا كمقا أن
أهلية الفرد في متابعة إجراءات دولية ،ال يزال تشوبها قيود كثيقرة مو قوعية مثقل عقدم وجقود جهقة قاقائية
تمققارس أمامهققا تلققك اإلجققراءات ،وتكققون أحكامهققا ملزمققة للدولققة المنتهكققة لحقققوق اإلنسققان إ ققافة إلققى قيققود
إجرائية تتمثل في أن الفرد ال يستطيع في أغلب األنممة الموجودة حاليا في الساحة الدولية (ما عدا في النمام
األوروبي نسبيا) من التدخل في اإلجراءات بنفسه و في كل مراحلها.
ولم يكن القانون الدولي لحقوق اإلنسان هو الوحيد الذي عني بحمر ممارسات تعذيب المعتقلين ،إنمقا
حمي أياا بنفس درجة اإلهتمام في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني ،الذي يعتبر تكملة للنمام األول حيث
ينص القانون الدولي لحققوق اإلنسقان علقى أن حمقر تعقذيب المعتقلقين أمقر مطلقق ال يحتمقل التقييقد حتقى فقي
الحاالت اإلستثنائية ،كحالة النزعقات المسقلحة الدوليقة أو الداخليقة ،فإنقه حتقى فقي هقذه الحقاالت يبققى الققانون
حا را من خرل أحكام القانون الدولي اإلنساني الذي يمهر في هذه الحالة كقانون إستثنائي(.)35
وكان القانون الدولي اإلنساني قد منع ممارسات تعذيب المعتقلقين مقن خقرل إتفاقيقات جنيقف األربعقة
المؤرخة في  21آب  ،2131وكقذلك البروتوكقولين الملحققين بتلقك اإلتفاقيقات لعقام  .2166فقالمرحظ هنقا أن
القانون الدولي ال يغيب ،فسواء في السلم أو الحرب فإنه متواجد ليامن حمر تعذيب المعتقلين.

( )31دمحم عبد المنعم ،الجرائم الدولية ،دراسة تأصيلية للجرائم
النهاة المصرية ،القاهرة  ، 2181ص .314
(32) Résolutition de la commission des droits de l’homme 2000/41 – droit à restitution,à
indeminisation et réadaptation des victimes de graves violations des droits de l’ hommeet des
libertes fondamentales. E/CN.4 /RES/ 2000/ 41,20/ 04/ 2000.par.1.
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( ) Ibid par.2
(34) Décision de la commission des droits de l’homme 2001/105. E/CN.4/ DEC/ 2001/ 105 du
25/04/2001.
( )35دمحم عبد المنعم ،الجرائم الدولية ،المرجع اسربق ،ص ..222
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وما يجب اإلشارة إليه ،هو أن تعامل القانون الدولي اإلنساني يختلف ،عن أسلوب التعامل في القانون
الدولي لحقوق اإلنسان .فأحكام القانون القدولي اإلنسقاني ،تعتبقر تعقذيب المعتقلقين مقن قبيقل الجقرائم الجسقيمة
التي ينجم عنها المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبيها ،وذلك تحت أوصاف مختلفة.
فالمسؤولية عن تعذيب المعتقلين قد تنشأ بسبب أنواع مختلفة للمسؤولية الجنائية الشخصية وذلك على
أسققاس درجققة المسققاهمة فققي ارتكققاب تلققك االعمققال ،كمققا أن المسققؤولية تقققع علققى كققل شققخص يققزعم ارتكابققه
لجريمة تعذيب المعتقلين بأي شكل كان ،وذلقك مهمقا كقان منصقبه فقإذا كقان مرتكقب أعمقال تعقذيب المعتقلقين
مسؤول هام في الدولة أو مبعوث دبلوماسي ،فإن ذلك ليس سببا في إعفائه من المسؤولية وال سببا في تخفيف
العقوبة وذلك سببه الفصل بين الدولة والحكام ،فهذا التمييز هو ما جعل المحكمة العسكرية الدوليقة لنقورمبرغ
تققرر تلقك المبقادئ ،وأكقد هقذا اإلتجقاه ،النمقام األساسقي للمحكمتقين الجنقائيتين القدوليتين لكقل مقن يوغسقرفيا
السابقة وروندا ،وكذلك اإلجتهاد الصادر عن هاتين المحكمتين بعد بدئهما العمل.
ويعتبر هذان النمامان أول النصوص الدولية التي تتطرق إلى مسؤولية أعوان الدولة الرسميين الذين
يمارسون صرحيات قيادية عليا ،وذلك منذ إتفاق لندن  2133المتاقمن النمقام األساسقي للمحكمقة العسقكرية
الدولية لنورمبرغ ،وبالتالي أصبح هناك فصل بين الدولة والشخص الذي يتصقرف بإسقمها ممقا سقمح بقالقول
بالمسققؤولية الجنائيققة الشخصققية لعققون الدولققة ،إذ لققم تصققبح الدولققة حققائر بققين المسق ولية الجنائيققة التققي يقرهققا
القانون الدولي والفرد الذي إرتكب فعل يوصف على أنه جريمة خطيرة في القانون الدولي(.)36
ولقققد سققاهمت األحكققام الصققادرة عققن المحكمتققين الجنققائيتين فققي إياققاح بعققل عناصققر المسققؤولية
الجنائيققة الشخصققية لألفققراد المتصققرفين بإسققم الدولققة ،والمستشقفة مققن اإلجتهققاد القاققائي للمحكمققة العسققكرية
الدولية لنورمبرغ ،حيث تم إعتبار تلك المبادئ بمثابة جزء مقن الققانون القدولي العرفقي ،والتقي بقرز تأ يرهقا
على أحكام المسؤولية عن أعمال تعذيب المعتقلين في الققانون القدولي لحققوق اإلنسقان مقن خقرل إتفاقيقة منقع
جريمققة تعققذيب المعتقلققين والعق قاب عليهققا لعققام  ،2183التققي لققم تسققتثني أي شققخص مققن المسققاءلة الجنائيققة
الشخصية لممثلي الدولة.
إذن فهي أحكام ليست بجديدة 37في القانون الدولي إذ تعود في أصلها إلى إتفاقيات الهاي لعام 2811
و  ،2116لكن التكريس الدولي الحقيقي للمسؤولية الجنائية الشخصية ألعوان الدولة ،جاء عقب نهاية الحرب
العالمي قة الثانيققة بققإبرام إتفاقيققة لنققدن المؤرخققة فققي  8أوغس قت  ،2133حيققث تشققكلت محكمققة عسققكرية دوليققة
لمحاكمة كبار مجرمي الحرب ،وفقا لما ورد فقي النمقام األساسقي لهقذه المحكمقة الملحقق بإتفاقيقة لنقدن ،القذي
نققص علققى محاكمققة ومعاقبققة كققل األشققخاص الققذين ارتكبققوا ج قرائم ققد السققرم ،جققرائم حققرب وجققرائم ققد
االنسانية (المادة  4من هذا النمام) ،وبدأت المحاكمات في مدينة نقورمبرغ بألمانيقا ،وسقميت تلقك المحاكمقات
بإسم تلك المدينة ،وأصدرت المحكمة أحكامقا بعقوبقات متفاوتقة ،باإلعقدام ،السقجن المؤبقد ،والسقجن المؤققت.
كما أنش ت كذلك محكمة اوكيو في  21كانون الثاني  /يناير  2134وأصدرت أحكاما علقى كبقار المسقؤولين
اليابانيين بموجب الئحة أعدتها قيادة الحلفاء في الشرق األقصى ،حيث تم معاقبقة هقؤالء علقى جقرائم الحقرب
وجرائم د االنسانية ،سواء التي أمروا بها أو نفذوها أو ساهموا في إرتكابها(.)38
مققا يرحققظ لققدينا بالنسققبة لمناهاققة تعققذيب المعتقلققين أن هنققاك مفارقققة ،إذ نجققد مققن جهققة أن الجماعققة
الدولية ،سواء من خرل أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسقان أو مقن خقرل أحكقام الققانون القدولي االنسقاني،
عازمة دون شقك علقى عقدم اإلكتفقاء بقإقرار حقق الفقرد فقي السقرمة الجسقدية والعقليقة ،بقل أياقا تمكينقه مقن
ممارسة هذا الحق ،و من جهة أخرى نجد الكثير من المسؤلين عن إرتكقاب هقذه الجريمقة يفلتقون مقن العققاب
لهققذا فققإن القققانون الققدولي كتعبيققر عققن إرادة الجماعققة الدوليققة والاققرورات اإلجتماعيققة لهققذه األخيققرة ،يشققهد
توجها جديدا إلى إزالة فكرة الرعقاب والرمسؤولية التي يتمتع بها مرتكبي هذه األعمال القاسقية والرإنسقانية
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QUOC DINH (N), DAILLIER (P), A.PELLET- Droit international public-LGDJ- 1999 , p682.
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مهما كانت رتبهم السياسية أوالعسكرية .وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عمقا إذا كانقت الجماعقة الدوليقة قدكرسقت
هذه الرغبة في أرض الواقع ،أو بعبارة اخرى فقي إاقار سقعي الجماعقة الدوليقة إلقى مكافحقة إفقرت مرتكبقي
جرائم تعذيب المعتقلين من العقاب والمسؤولية ،هل يمكن الققول أن قواعقد الققانون القدولي التقي تعنقي بحمقر
تعذيب المعتقلين كافية لتجسيد هذا المسعى؟

اللرع الرابع :دور المحيمة الدولية لمناهضة تعذي المعتقلين:
و كما تمت اإلشارة إليه فإن الدليل على ذلك ان محكمة العدل الدولية قد أ فت الصقبغة العرفيقة علقى
أغلب قواعد الققانون القدولي اإلنسقاني وذلقك فقي قاقية نيكقاراغوا سقنة  ،2184و إسقتدلت المحكمقة الجنائيقة
الدولية ليوغسرفيا السابقة لتأكيد هذا القول ،على أن إتفاقيات جنيف لعقام  2131تحمقى بقإنخراا أغلقب دول
العالم فيها.كما ان هذه اإلتفاقيات وإن كانت ،كمبدأ عام ،تسمح للدول باإلنسحاب منها ،فإن ذلك لم يحدث أبدا.
ف إلى هذا أنه عند اتهام دولة ما بأنها خرقت مبدأ حمر تعذيب المعتقلين ،فإن ذلك يجعلها تنفي اإلنتهاكات
دون أن تنفي وجود المبدأ ،وهو الدليل القطعي على الشعور بإلزامية مبدأ الحمر .هذا بالنسبة للققانون القدولي
اإلنساني(.)39
أما فيما يخص السمة العرفية للمبدأ في ظقل الققانون القدولي لحققوق اإلنسقان ،فقإن ذلقك يستشقف مقن
خرل ورود المبدأ فقي عقدة لقوائح للجمعيقة العامقة لمنممقة األمقم المتحقدة ،أهمهقا إعقرن سقنة  2163المتعلقق
بحماية كل األشخاص من تعقذيب المعتقلقين و قروب العقوبقة أو المعاملقة القاسقية ،الرإنسقانية أو المهينقة و
الذي شكل أساس التعريف المعتمد في المادة  2من إتفاقية 2183التي تلقى تأييدا واسعا بقين أعاقاء الجماعقة
الدولية .وهذا التكرار المستمر و المتطابق على وجود " توافق إجتمقاعي عقالمي" لقنفس القنص يقدل كمقا ققال
األستاذ فيرالي حول إلزامية المبدأ األكيدة.
لكن وإن كان مبدأ حمر تعذيب المعتقلين بمامونه المذكورأعره مقبول عالميا ،فإن ذلك المامون
يلقى على المستوى العملي صعوبة في التطبيق .إذ أنه في حاالت كثيرة يصعب التمييز بقين مقا يصقح وصقفه
بتعذيب المعتقلين و ما ال يصح إ قفاء هقذا الوصقف عليقه مقن األعمقال القاسقية الرإنسقانية أو المهينقة .و مقع
ذلك ،فإنه يمكن التقليل من هذه الصعوبة ،من خرل إسقتعمال ر قة معقايير ،أهمهقا معيقار الشقدة .إذ تتفقق كقل
الجهات الدولية القاائية و شبه القاائية ،العالمية منها و الجهوية ،على أنه ينجم عن تعقذيب المعتقلقين ألقم و
معانققات شققديدة و كبيققرة الخطققورة ال تحققد ها األفعققال الرإنسققانية أو المهينققة األخققرى .إذن فهنققاك عقبققة إذا
تجاوزتهققا هققذه األفعققال فإنهققا تتحققول إلققى تعققذيب المعتقلققين .لكققن اإلشققكال القققائم ،حققول حصققر األعمققال التققي
تتجاوز هذه العتبة.
فققي الحقيقققة ،يمكققن اإلجابققة بعبققارة قالهققا المقققرر الخققاص حققول تعققذيب المعتقلققين السققيد رودلققي
 " RODLEYإن و ققع قائمققة حصققرية لهققذه األعمققال الشققنيعة لققن يكققون عندئققذ تعريققف قققانوني لماققمون
الحمر بل سيشكل ذلك إختبارا لقدرات المعذبين في إبتكار ارق جديدة للتهرب مقن المسقاءلة القانونيقة" .إذن
فمفهوم تعذيب المعتقلين وفق ما حدده القانون الدولي ،ال ينحصر في أفعقال بعينهقا ،بقل يشقمل أياقا كقل فعقل
تتوفر فيه المعايير المذكورة سابقا ،وهي المتمثلة في أركان مبدأ الحمر.
و تناول القانون الدولي لمو وع حمر تعذيب المعتقلين بهذا األسلوب ،الغرض منه م أكبقر عقدد
ممكن من التعاريف الموجودة في القوانين الداخلية ،من جهة ،و تجنب اإلنغرق بإستعمال مصقطلحات معينقة
قد تتنقافى مقع الصقفة العالميقة للققانون القدولي ،كمقا ققد يقؤدي ذلقك أياقا إلقى إفقرت الكثيقر مقن المعقذبين مقن
العقاب ،من جهة أخرى.
إن تبني تعريف من هذا النوع ،من شأنه أن يولد أ ارا ً قانونيقة هامقة ،إن علقى مسقتوى األفعقال التقي
تشققكل تعققذيبا أو علققى مسققتوى اإللتزامققات .فبالنسققبة لألفعققال التققي يشققملها مبققدأ حمققر تعققذيب المعتقلققين ،فإنققه
إعتمادا على المعايير المعتمدة من ارف الجهات الدولية للرقابة على حماية حققوق اإلنسقان ،يمكقن الققول أن
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اإلغتصقاب كعمققل مقن أعمققال اإلعتقداء الجنسققي ،يعتبقر مققن قبيقل أعمققال تعقذيب المعتقلققين .و السقبب أن هققذه
الجريمة المحرمة بصفة مطلقة في أحكام القانون الدولي(أي في زمن السلم كما فقي زمقن الحقرب) ،يمكقن أن
يكون وسيلة فعالة جدا ً  ،في تحقيق أحد األغراض المحمورة بموجقب منقع تعقذيب المعتقلقين ،هقذا مقا عبقرت
عليققه المحكمققة الدوليققة الجنائيققة ليوغسققرفيا السققابقة بقولهققا " أنققه علققى غققرار تعققذيب المعتقلققين ،يسققتعمل
اإلغتصاب للحصول على إعتراف ،معلومات ،للتخويقف ،للعققاب ،لإلهانقة ،للحقط مقن الكرامقة أو للتمييقز .و
صحيح بالنسبة للنقطة األخيرة ،فإن اإلغتصاب يشكل سرحا فتاكا د النساءا نمرا لما يخافقه لقدى الاقحية
من شعور باإلنهزام النفسي ،لعدم القدرة على الدفاع عن النفس و شعر بعدم القدرة حتى على التحكم في أكثقر
األفعققال و شخصققية .ولقققد إعتمققدت جهققات دوليققة علققى عنصققر الققدافع التمييققزي الققوارد فققي تعريققف تعققذيب
المعتقلين للقول بتوسيع حمر تعذيب المعتقلين إلى اإلغتصاب ليشكل عامر آخر لحماية المرأة المحتجزة ،من
جهة ،وأساسقا لمتابعقة مرتكبقي أعمقال اإلغتصقاب قاقائيا و محقاكمتهم قم معقاقبتهم عقن هقذه األعمقال تحقت
الغطاء القانوني الفعال الذي يوفره مبدأ حمر تعذيب المعتقلين ،من جهة أخرى(.)40
و ما يااف إلى هذا ،أن مبدأ الحمر يحمى بقيمقة القاعقدة اآلمقرة فقي تقدرج قواعقد النمقام الققانوني
الدولي القاعقدي ( ،)Normatifحيقث يترتقب علقى ذلقك أن القواعقد الدوليقة اإلتفاقيقة منهقا و العرفيقة التقي ال
تتمتع بالقيمة األمرة تكون باالة من الوهلة األولى.
كما سبق قوله أن كون التعريف الوارد في إتفاقية منع تعذيب المعتقلين هو تعريف واسع يركز علقى
مفهوم األفعال التي تستوجب العقاب دون حصر األفعال المكونة للتعذيب ،فقإن ذلقك يرتقب إ قافة إلقى القيمقة
األمرة للمبدأ أ ار قانونية هامة بالنسبة للدولة كما بالنسبة للفرد.
فبالنسبة للدولة فإن اإللتزام بمنع تعذيب المعتقلين والعقاب عليه يتمع بطابعه الوققائي وهقو المنهجيقة
األساسية لمكافحة تعذيب المعتقلين ،و ذلك أن أي عمل مقن شقأنه أن يقؤدي إلقى وققوع تعقذيب المعتقلقين و إن
تقع هذه األعمال فعليا ،يشكل خرق لمبدأ حمر تعذيب المعتقلين و من شأن هذا الخرق أن يؤدي إلي مسؤولية
الدولة المعنية عن أي عمل تشريعي ،إداري أو قاقائي مقن شقأنه أن يكقون لقه األ قر المقذكور ،كمقا أنقه يحقق
ألية دولة لها مصلحة قانونية أن تطالب بوقف هذا العمقل أو علقى األققل عقدو العقودة إليقه و ذلقك إنطرققا مقن
حق الدولة في مناهاة تعذيب المعتقلين يمثل إلتزاما فرديا من هذه الدولة اتجاه الجماعة الدولية.
أن اعتبار مبدأ الحمقر قاعقدة آمقرة ،يتامشقى تمامقا مقع القواعقد الدوليقة لعقدم تققادم جقرائم الحقرب و
الجرائم د اإلنسانية ،حيث تكون كل القواعد اإلتفاقية أو العرفية الدولية المخالفة لمبدأ عدم التقادم باالة ،إذ
يشكل هذا المبدأ عامر آخقر لمكافحقة اإلفقرت مقن العققاب و عقدم المسقؤولية لمرتكبقي اإلنتهاكقات الجسقمانية
لحقوق اإلنسان األساسية ،كما ان القيمة اآلمر لمبدأ الحمر تشكل دعامة أساسية لقاعدة إجرائية أخقرى ،أال و
هي قاعدة اإلختصاص العالمي حيث تمثل هذه القاعدة التكامل بين القااء الداخلي والقااء الدولي من جهة،
وقيد على تحركات مرتكبي جريمة تعذيب المعتقلين من جهة أخرى.
على أن إهتمام القانون الدولي يجسد فكرة مكافحة اإلفرت من العقاب ،جعله يتعامقل مقع الفقرد القذي
يرتكب هذه األعمقال بصقفة تاقعه فقي مصقاف الشقخص الققانوني القدولي ،إذ أنقه إذا كقان الشقخص الققانوني
القدولي يعقرف علقى الشقخص المخااقب مباشقرة بأحكقام الققانون القدولي التقي تجعلقه يتمتقع بحققوق و يتحمقل
إلتزامات ،فإنه مع مراعقاة النمقرة التقليديقة لمفهقوم الشخصقية القانونيقة الدوليقة المققررة فقي النمقام األساسقي
لمحكمة العدل الدولية ،و الرأي اإلستشاري لهذه المحكمة لعام  2131في قاية اللقورد برنقادوت ،فإنقه يمكقن
القول أن الفرد يشكل شخصا قانونيا دوليا بالمفهوم الايق ،إذ أنه يتحمل واجب عدم إنتهاك مبدأ حمر تعذيب
المعتقلين مباشرة ،و ذلك كما قالته المحكمة العسكرية الدوليقة لنقورمبرغ " أن تفصقيل أحكقام الققانون القدولي
يتم من خرل تحميل المسؤولية لألشخاص الطبيعين و ليس لكيانات مجردة "(.)41
أما علقى صقعيد التمتقع بقالحقوق ،فقإن نمقرة الققانون القدولي تغيقرت بالنسقبة للفقرد و ذلقك مقن فكقرة
إقرار الحقوق إلى فكرة حق الفرد في ممارسة تلك الحقوق .معنى هذا أن الفرد أصبح بموجقب أحكقام الققانون
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الدولي بأهلية أداء ،وذلك من خرل منحه إمكانية تحريك اإلجراءات الدولية لحماية حقوق اإلنسان سقواء تلقك
التي و قعتها األمقم المتحقدة أو تلقك المو قوعة علقى المسقتوى الجهقوي ال سقيما األوربقي .وبقذلك أصقبحت
نمرة القانون الدولي إلى الفرد نمرة مزدوجة ،تربط بين معاقبة المذنب و حماية الاحية .فأصبحت قحية،
اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان األساسية ،يتمتع بحق الدفاع عن حقوقه المنتهكة حتى د دولتقه ،و ذلقك
من خقرل حققه فقي الوصقول إلقى الجهقات القاقائية أو شقبه القاقائية مقن أجقل رد حقوققه ،تعوياقه وإعقادة
تأهيله حسب الحالة .وإن لم يستطع الاحية ذلك أصالة عن نفسه القيام بقذلك أو فقي حلقة وفقاة الاقحية يمكقن
ذوي حقققوق الاققحية ممارسققة هققذا الحققق ،كمققا يمكققن ،حسققب الحالققة ،ممارسققة تلققك الحقققوق بصققفة فرديققة أو
جماعية.

اللرع الصامس :تعذي المعتقلين والجرائ الدولية األخرى:
يعد تعذيب المعتقلين من أخطر الجرائم الدولية ،وهو بهذا الوصف يمكقن ،حسقب المصقلحة المحميقة
التي تم اإلعتداء عليها ،أن يتم تكييفها على أنها جريمة حرب ،جريمقة قد اإلنسقانية أو جريمقة إبقادة الجقنس
البشري .وأجمعت على هذا العديد من الو ائق الدولية اإلتفاقية و غير اإلتفاقيقة ،حيقث كقان أهمهقا غقداة نهايقة
الحرب العالمية الثانية إتفاق لنقدن القؤرخ فقي  8آب  /أغسقطس  2133و النمقام الملحقق بقه المتاقمن النمقام
األساسققي للمحكمققة العسقكرية الدوليققة لنققورمبرغ ،الققذي تلتققه ،بعققد مققدة ليسققت بقصققيرة ،فققي بدايققة التسققعينات
نصوص دولية اخرى هي النمام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسقرفيا السقابقة سقنة  2114و النمقام
األساسي لنميرته في رواندا سنة  2113م مشروع مدونة الجرائم د السرم و أمن البشرية الذي تبنته لجنة
الققانون الققدولي عققام  2114و أخيققرا إتفاقيققة رومققا لعققام  2118المتاققمنة للنمققام األساسققي للمحكمققة الجنائيققة
الدولية بروما .حيث تؤكد هده النصوص ،و إن كان النصين األخيرين غير ملزمين ،فإنهما يدالن علقى إتجقاه
الجماعة إلى محاربة اإلفرت من العقاب و الرمسؤولية(.)42
وإعتبار تعذيب المعتقلين أحد األفعال التقي تكقون جقرائم الحقرب ،الجقرائم قد اإلنسقانية أو جريمقة
إبادة الجنس البشري متوقف على توفر األركان المادية و المعنوية التي تتكون منها تلك الجرائم.
و تشترك جريمة تعذيب المعتقلين كجريمة دوليقة مقع الجقرائم المقذكورة اعقره فقي عقدة نققاا .فعلقى
غرار جقرائم الحقرب ،الجقرائم قد اإلنسقانية و جريمقة اإلبقادة ،فقإن تعقذيب المعتقلقين يشقكل مساسقا ً خطيقرا ً
بالسقرمة الجسققدية و العقليققة للكققائن البشقري كقيمققة سققامية لققدى الجماعققة الدوليقة ،إذ تمققس اإلنسققان فققي كيانققه
البدني والنفسي وهذا من شأنه إلحاق الارر أ ناء تعرض الاحية لهذا العمل الشنيع ،لكن على المدى البعيد،
ألن األ قار الجسقدية كالتشققوهات أو أ قار الجققروح قققد ال تقزول أبققدا مققن علقى جسققد الاققحية .هقذا إ ققافة إلققى
الماققاعفات النفسققية التققي يققنجم عققن التعققرض للتعققذيب ،إذ تبقققى الاققحية متققأ رة بققاآلالم و المعانققات التققي
أخاعت لها على مدا اويل جداإن لم نققل علقى مقدى الحيقاة ،وققد تقؤدي هقذه الماقاعفات أحيانقا إلقى تقدمير
الكيققان المعنققوي للاققحية التققي تصققبح شخصققية غيققر سققوية ،خاصققة إذا تعلققق األمققر بف ققات تتميققز بالاققعف
الجسدي و العاافي مثل المرأة المحتجزة والطفل.
القاسم المشترك الثاني بين تعذيب المعتقلين و تلك الجرائم ،هو أنها ترتكب من قبل أعوان الدولة ،إذ
أنه في هقذه الحالقة يمكقن ان تقتم ممارسقة تعقذيب المعتقلقين علقى نطقاق واسقع و مقنمم و بإسقتعمال إمكانيقات
عمومية عدة في األصل لتحقيق المنفعة العامة و ليس العكس.
أما القاسم المشترك الثالث ،هو أن الجاني يتنكر إلنسانيته ،فيتجرد من كل رحمة أو شقفقة بتعرياقه
إلنسان مثله ألعمال يندى لها جبين البشرية و ال تمد لإلنسانية بصلة ،كما أنه بذلك ينتهك كرامة كائن بشقري
مثله يساويه في الحق في الحفاظ علقى سقرمته الجسقدية و العقليقة ،و بهقذا فقإن اإلعتقداء هنقا ال يشقكل مساسقا
بالاحية فحسب ،بل مساسا بكل األسرة البشرية ،فتعذيب المعتقلين عمل يتنافى مع كقل الققيم و المبقادئ التقي
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تقوم عليها األمم المتحدة ،بل أن ممارسة تعذيب المعتقلين معناه تجاهل حقق األعاقاء األخقرين فقي الجماعقة
الدولية في الحفاظ على كرامة الكائن البشري ،كقيمة مطلقة ،تشكل الغاية األساسية لكل عمل إنساني(.)43
لهذا فإننا نجد أن الققانون القدولي ققد تصقدى إلقى هقذه الجريمقة بمقا ياقمن عقدم إفقرت مرتكبيهقا مقن
المسؤولية و العقاب .اذ أنه يفرض تجسيد فكرة الردع وعققاب المجقرمين المعقذبين ،جعقل مقن أعمقال تعقذيب
المعتقلين كجريمة دولية تحتمل عدة تكييفات ،وذلك اعتمقادا علقى معيقار المصقلحة التقي تقم االعتقداء عليهقا و
الغرض الذي استهدف المجرم تحقيقه وكذلك صفة الاحية من جهة و صفة الجاني من جهة اخرى.
كما أن جريمة تعذيب المعتقلين بمختلف التكييفقات التقي يمكقن أن تكتسقبها ،تكقون المسقاءلة الجنائيقة
بشأنها حتى ولو لم يكن الجاني هو الفاعقل لهقذه الجريمقة ،اذ يمكقن أن يسقأل عقون الدولقة عقن أعمقال تعقذيب
المعتقلين التي ارتكبت من ارف الغير ،اذا حرض ،خطط ،نمم ،اذ يسأل شخصيا ،و بوصفه فاعل مع الغير
و ليس كشريك كما أن مسؤوليته يمكقن أن تنشقأ حتقى ولقو لقم يققم بعمقل ايجقابي ،وكقان عملقه سقلبيا وذلقك اذا
صدر عنه اهمال تم اال بات بصفة مو وعية أنه تواائ جنائي و ذلك اذا كان عون الدولة على علم أو كانت
له أسباب ليكون علقى علقم و أنقه لقم يتخقذ التقدابير الرزمقة لمنقع أو عنقد االقتاقاء العققاب علقى ارتكقاب هقذه
الجريمة وهو ما يسمى بمسؤولية القائد األعلى.
وفي كلتا الحالتين يسأل عون الدولة على أنه فاعل مع الغيقر ولقيس شقريك ،وذلقك يتماشقى تمامقا مقع
األفعال المكونة لجريمة تعذيب المعتقلين ،اذ أن التطور العلمي أدى إلى تعدد الفاعلين في تنفيذ أعمقال تعقذيب
المعتقلين حيث تعدد أدوارهم و درجات أهمية تلك األدوار في تنفيذ أعمال تعذيب المعتقلين(.)44
وبناءا على كل هذه النقاا ،نرحظ أن تعامقل الققانون فقي تعقذيب المعتقلقين سقواء فقي وققت السقلم أو
الحرب ،يتميز بمنهجين أساسيين ا األول وقائي ،وهو الذي تبناه القانون الدولي لحقوق االنسقان وذلقك بتوليقه
تعريف أعمال تعذيب المعتقلين و تمييزها عن غيرها من العقوبقة أو المعاملقة القاسقية الرإنسقانية أو المهينقة،
هذا من جهة ،كما تولى مساءلة الدولة عن انتهاك ممثليها لمبدأ الحمر و ترك المسؤولية الجنائية لهؤالء تحت
اائلة القوانين الداخلية.كما أن القانون الدولي لحقوق االنسان عند تعريفه تعذيب المعتقلين تبنى أسلوبا مجردا
يعتمد على معايير مو وعية في وصقف أعمقال تعقذيب المعتقلقين دون ذكرهقا علقى سقبيل الحصقر و هقو مقا
يشققكل أساسققا نجققاح التعريققف الققذي و ققعته قواعققد القققانون الققدولي لحقققوق االنسققان و قبولهققا علققى الصققعيد
العالمي.
لكققن هققذا األسققلوب لققم يكققف ،اذ أنققه وفققي الحققاالت االسققتثنائية فققان تعققذيب المعتقلققين يشققكل ممارسققة
متفشية و علقى نطقاق واسقع و مقنمم ،يقؤدي إلقى زعزعقة اسقتقرار الجماعقة الدوليقة ال فقي أوققات النزاعقات
المسلحة الدولية أو الداخلية.
و نمرا لمخالفة هذه الممارسات للحد األدنى من المعاملة االنسانية التي يامنها القانون القدوليا فقان
القانون الدولي االنساني و منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،قد أوجد قواعد ذات اابع جنائي تخص مو وع
المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه األعمال ،و غيرها من الجرائم الدولية الخطيرة ،مهما كان منصبهم السياسي
أو العسكري ،اذ ليس هناك ما ينفي عنهم المسؤولية أو يخفف عنهم العقوبة .وقد ساير القانون الدولي لحققوق
االنسان هذا االتجاه من خرل أحكام اتفاقية  2183ا اذ نصت على مسؤولية كل شخص يكقون عقون دولقة أو
يتصققرف بصققفته الرسققمية ،أي كبققار المسققؤولين السياسققيين أو العسققكريين مققن ذوي النفققوذ المتققوراين فققي
ارتكاب هذه الجريمة ال يمكن االحتجاج بالحصانة لرفرت من المسؤولية الجنائية الشخصية.
ويؤكد هذا توجه عام لدى أعااء الجماعة الدولية إلى تأكيد المسؤولية الجنائيقة الشخصقية و تجسقيد
العقاب في أحكام الققانون القدولي ،التقي و قعت القواعقد المو قوعية المتعلققة بتحديقد أركقان جريمقة تعقذيب
المعتقلققين و قواعققد اجرائيققة و المتمثلققة فققي مبققدأ االختصققاص العققالمي و مبققدأ عققدم التقققدم بالنسققبة للجققرائم
الجسيمة.

( )43دمحم عبد المنعم ،الجرائم الدولية ،المرجع السابق ،ص .314
( )44دمحم عبد المنعم ،الجرائم الدولية ،المرجع السابق ،ص .314

هذا إ افة إلى القواعد الدولية المتعلقة بحقق الاقحية ،فقي القدفاع عقن سقرمتها الجسقدية أو العقليقة،
التي يتم انتهاكها ،اذ يمكن الاحية اللجقوء إلقى جهقات دوليقة أو أجنبيقة لتحريقك اجقراءات المتابعقة القاقائية
الجنائية د الجاني ا و كذلك للمطالبة باصرح الارر الذي لحق بالاحية بدنيا أو عقليا.
اذن فالقانون الدولي يجسقد جيقدا ً إرادة أعاقاء الجماعقة الدوليقة و مقتاقيات اسقتقرارها ،مقن خقرل
محاصرته لمرتكبي جريمة تعذيب المعتقلين ،على أنه ينبغي القول ،أن الحلول التي و عها القانون الدولي و
التي تطرقنا اليها في هذا البحث لم تكتمل ،بعد بل ال زالت محل تطقور مسقتمر شقأنها شقأن الجماعقة الدوليقة،
وال زالققت الكثيققر مققن األحكققام ،السققيما المتعلقققة بالمسققؤولية الجنائيققة محققل نقققاي فقهققي وسياسققي كبيققر علققى
الصعيد الدولي اذ يجب األخذ بعين االعتبار ،بالنسقبة لمحاربقة جريمقة تعقذيب المعتقلقين ،عقدم اكتمقال النمقام
القققانوني الققدولي الجنققائي بصققفة عامققة ،و الققذي لعبققت وال زالققت ،المحكمتققين الجنققائيتين لكققل مققن يوغسققرفيا
السابقة و رواندا ،تلعب دورا أساسيا في تفعيله و تطويره ،علقى أن األهقم يقأتي مقع المحكمقة الجنائيقة الدوليقة
بروما عندما دخلقت حيقز النفقاذ فقي األول مقن شقهر تمقوز  ،1111إذن فتعامقل الققانون القدولي مقع مو قوع
تعذيب المعتقلين بدأ بالتحريم ليصل إلى التجريم(.)45
وخرصققة القققول أن مو ققوع تعققذيب المعتقلققين يتميققز بالديناميكيققة و التطققور المسققتمر ،وذلققك علققى
غرار ما قاله األسقتاذ "مقارغينو" " MERGUENAUDان مبقدأ حمقر تعقذيب المعتقلقين ال زال لقم يمهقر
()46
بعد كل خباياه".
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(46) MARGUENAUD Jean-Pièrre – cour eureupéenne des droits de l’hommedalloz,Paris 1997, p 51.

المبحث الثاني
مفهوم التعذيب
والمعاملة غير اإلنسانية

المبحث الثاني
مفهوم التعذيب والمعاملة غير اإلنسانية
المادة األولى من االتفاقية الدولية لمناهاة تعذيب المعتقل والمعاملقة أو العقوبقة القاسقية والرإنسقانية
أو المهينة للعام  2183عرفت تعذيب المعتقل "بأنه أي عمل ينتج عنه ألم وعقذاب شقديد جسقديا كقان أو عقليقا
يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علقى معلومقات أو علقى اعتقراف
أو ارغامه هو أو أي شخص آخر – أو عندما يلحق مثل هقذا األلقم أو العقذاب آلي سقبب يققوم إلقى التمييقز أيقا
كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخقر يتصقرف بصقفته
الرسمية وال يتامن ذلقك األلقم أو العقذاب الناشقئ عقن عقوبقات قانونيقة أو المقرزم لقيقود العقوبقات ،أو القذي
يكون نتيجة عر ه لها".
الفقرة الثانية من النص أوردت أنه في حالة وجود تشريع واني أو صقك دولقي يتاقمن أحكامقا ذات تطبيقق
أشمل من هذا التعريف يؤخذ به .ومن ناحية أخرى فإن االتفاقية تبني تعذيب المعتقل علقى عنصقرين أساسقين
هما:
أ /إمكانية مرحقة مرتكب تعذيب المعتقل دون نمر لمبدأ اإلقليمية بمعنى أنه يمكقن محاكمتقه أينمقا كقان
في أراض القدول األاقراف فقي االتفاقيقة ،حيقث تقنص االتفاقيقة علقى أنقه يمكقن محاكمقة المقدعى عليقه
بارتكاب أعمال تعذيب المعتقل في أي دولة ارف أو يمكن تسليمهم لمحاكمتهم في الدول الطقرف التقي
)(1
ارتكبوا فيها هذه الجرائم وان لم يكن هناك اتفاق نائي لتسليم المجرميين
ب /إمكانيققة إجققراء تحقيققق دولققي عنققدما تكققون هنالققك معلومققات مو وقققة تشققير إلققى أن تعققذيب المعتقققل
يمارس بصورة منممة في أرا قي القدول الطقرف مقن خقرل الزيقارات التقي تققوم بهقا لجنقة مناهاقة
تعققذيب المعتقققل المنشق ة بموجققب االتفاقيققة بعققد موافقققة الدولققة الطققرف حسققبما ورد فققي صققلب االتفاقيققة
)(2
الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
أعلنت االتفاقيقة فقي مادتهقا الثانيقة إلقى أن الحقاق أي أذى خطيقر بقدني أو عقلقي باعاقاء ف قة أو ف قات
عنصققرية أو بالتعققدي علققى حريققاتهم أو كققرامتهم أو بأخاققاعهم للتعققذيب أو للمعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو
الرإنسانية أو الحاق بالكرامة .تعقد صقورة مقن صقور األفعقال الرإنسقانية التقي تنطبقق عليهقا عبقارة (جريمقة
الفصل العنصري).
حيث ذهبت االتفاقية في مادتها الثانية ،الفقرة (ب) إلى أن إلحاق أذى جسدي أو روحقي خطيقر يأعاقاء مقن
الجماعة بهدف التهديد الكلي أو الجزئقي لهقذه الجماعقة ،سقواء أكانقت جماعقة قوميقة أم ا نيقة ،أو عنصقرية أم
دينية ،يعد فعر من أفعال اإلبادة الجماعية المقصودة بالتحريم..

المطل األول
مدلول التعذي
فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية فقد نصت اتفاقيات جنيف الرابعقة لسقنة  2131فقي المقادة
الثالثققة المشققتركة وكققذلك البرتوكققول الثققاني لعققام  2166علققى تج قريم تعققذيب المعتقققل أو المعاملققة القاسققية أو
العقوبة الرإنسانية أو المهينة لرشخاص سواء أن كانوا مقاتلين (أسرى ،معتقلين) أو غير مقاتلين (مدنيين).
وكذلك في النزاعات ذات الطابع الدولي ،فققد أوجبقت اتفاقيقة جنيقف علقى اقرف النقزاع القذي يكقون
تحت سلطته جرحى أو مر ى مقن المققاتلين ،أن يعقاملهم بصقورة إنسقانية وبصقورة أقصقى عقدم تعرياقهم
للتعذيب) ،(2كما ورد في من اتفاقية جنيف األولى.
كذلك نصت االتفاقية الخاصة لحماية األسرى( )47على عدم جواز ممارسة أي تعذيب المعتقل بدنيا ً أو
معنويا ً أو أي إكراه على أسرى الحرب الستخرص معلومات منهم من أي نوع كانت وال يجوز تهديد أسقرى
الحرب الذين يرفاون لرجابة أو سبهم أو تعرياهم ألي ازعاج أو اجحاف.
( )2المادة  3و  6من االتفاقية.
( )1اعتمقققدت وعر قققت للتوقيقققع والتصقققديق بققققرار الجمعيقققة العامقققة ( 4148د )181بتقققاري 2164/22/41م بقققدأ النفقققاذ فقققي
2164/6/28م ابقا ً ألحكام المادة(.)23

كما حمرت االتفاقيقة الرابعقة (حمايقة المقدنيين)( )48علقى االاقراف المتعاققدة اقرق اتخقاذ أيقة تقدابير
يكون من شأنها أن تسبب معاناة بدنية وعلى وجه الخصوص تعذيب المعتقل والعقوبات البدنيقة أو أيقة أعمقال
وحشية أخرى سواء قام بها وكرء مدنيون أو عسكريون.
حمرت على الدول االاراف استعمال السجون التي ال يتخللهقا قوء النهقار أو تتسقم بقأي شقكل مقن
اشكال القسوة والزمتها بأن تكون العقوبات التأديبية داخل السجن بعيدة عن الوحشية والرإنسانية .49
وفيمققا ال شققك فيققه أن تطبيققق نصققوص القققانون الققدولي االنسققاني المتمثققل فققي اتفاقيققات جنيققف االربققع
وبروتوكوليها الصادرين عام  2166وغيرهمقا مقن االتفاقيقات التقي تقنمم شقؤون القتقال والنزاعقات المسقلحة
سيكون لها األ ر البالغ في الممارسة الدولية سيما وأن بعل الحكومات قد نمقرت ولوققت اويقل إلقى تعقذيب
المعتقققل كققأداة لكسققر األعققداء ولرااحققة بحركققات الثققوار أو للحصققول علققى معلومققات مققن األسققرى أو لكسققر
شوكة المتمردين أو لتصفية المعار ة العسكرية أو التطهير العرقي أو للحصول علي المعلومات.
وتعتبر المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف( )50أساسا لحمر تعذيب المعتقل ،حيث حمرته في حال قيام
نزاع مسلح ليس له اابع دولي لدى احدى الدول األاراف بان يطبق كحد ادني ما يلي على األشقخاص القذين
اليشققتركون مباشققرة فققي العمليققات القتاليققة ،بمققن فققيهم أعاققاء القققوات المسققلحة الققذين القققوا عققنهم أسققلحتهم،
واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجقرح أو االحتجقاز ألي سقبب أخقر ،أن يعقاملوا معاملقة
إنسانية ،دون أي تمييز ار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثقروة أو
أي معيار آخر مما ل:
أ .االعتداء على الحياة والسرمة البدنية وبخاصة القتل وبجميع أشقكاله والتشقويه والمعاملقة القاسقية
والتعذيب.
ب .اخذ الرهائن
ج .االعتداء علي الكرامة الشخصية وعلي األخص المعاملة المهينة والحااة بالكرامة

اللرع األول :إعالنا األم المتحدة الصاصة لمدلول التعذي :
والمقصود بها تلك الصادرة عن االمم المتحدة ،لتجنب وتحريم االنتهاكات الصقرفة لحققوق االنسقان،
والهادفة إلى حماية الكرامة االنسانية ومنع المروف التي تهيئ النتهاكها ومقن ذلقك االعقرن العقالمي لحققوق
االنسقان  2138القذي ركقز علقى حمايقة الكرامقة البشقرية و حمقر إهقدارها و قرورة احتقرام الفقرد وصققيانة
كرامته.
كققذلك جققر م عهققدي الحقققوق المدنيققة والسياسققية وعهققد الحقققوق االجنماعيققة واالقتصققادية والثقافيققة
الصادرين عن األمم المتحدة لسنة 2144م ،اللجؤ إلى المعاملة القاسقية والعقوبقات المهنيقة والحااقة بالكرامقة
االنسققانية مققع كافققة األشققخاص دون تمييققز ،وكققذلك اعققرن األمققم المتحققدة للقاققاء علققى جميققع أشققكال التمييققز
العنصري ) (1الذي أكد على رورة تأمين فهم كرامة الشخص االنساني واحترامها.

( )47المادة ( )4من اتفاقية ج.4
( )48المادة ( )41من اتفاقية ج.3
( )49في المادة ( )228من اتفاقية ج.3
( )50سميت بالمادة المشتركة ألنها وردت في كل اتفاقيات جنيف األربعة شانها شان احدي عشر مادة اخري اشتركت معهقا فقي
التكرار ألهميتها للمزيد .راجع اتفاقيات جنيف المؤرخة في  21آب  /أغسطس .2131
( )1أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 2144/22/11م القرار ( 2113د.)28-

اللرع الثاني :القواعد النمواجية لمعاملة المعتقلين
نصت على تحريم العقوبة الجسدية وأية عقوبقة قاسقية أو ال إنسقانية أو مهينقة ،وشقمل ذلقك العقوبقات
ذات األ ر الصحي السيئ على صحة السجين مع مراعاة صحته النفسية.
حيث نصت على أنه ال يجوز ألي موظف من الموظفين المكلفين بانفاذ الققوانيين أن يققوم بقأي عمقل
من أعمال تعذيب المعتقل أو غيرهم روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة ،أو يحرض
عليه أو يتقا ى عنقه ،كقذلك ال يجقوز ألي مقن المقوظفين المكلفقين بانفقاذ الققوانين أن يتقذرع بقأوامر عليقا أو
بمققروف اسققتثنائية كحالققة الحققرب أو تهديققد بققالحرب أو أقامققة الخطققر بققاالمن القققومي أو تخلخققل االسققتقرار
السياسي الداخلي أو أي حالة أخرى من حاالت الطواري العامة لتبرير تعذيب المعتقل أو غيقره مقن قروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة .51
وهنالك العديد من االعرنات والموا يق الدولية التي تحمي االنسان من تعذيب المعتققل كمبقادئ االمقم
المتحدة الخاصة ب داب مهنة الطب الصادرة سنة  2181من الجمعية العامة لرمم المتحدة.

اللرع الثالث :موقف الشريعة اإلسالمية بالنسبة لمدلول التعذي :
اعتبر الفقه اإلسقرمي ان التلقويح بممارسقة اإلكقراه البقدني هقو مقن االسقباب المبطلقة الققرار المقتهم،
وبالتالي يجب أن يصدر االقرار عن اواعية ور اء فلو كان مكرها لم يصح اقراره لقيام دليل الكذب ،وهذه
العلة عامة في كل االقارير ،إال أن بعل المشقاي مقن متقأخري الشقافعية وبعقل المقالكيين اسقتثنوا مقن ذلقك
اققرار السقارق بالسقرقة وهققو مكقره ،فانقه افتقى بصققحته وققال فيقه (وهقو الققذي يسقع النقاس وعليقه العمققل واال
فالشهادة على السرقات من اندر االمور) والماهر إن القائل بصقحة اققرار السقارق مكرهقا ً يقتصقر ذلقك علقى
المال المسروق وال يعد به إلى الحد ألنه مما يدرأ بالشبهة واالكقراه أققوى مقن الشقبهة ،علقى أن ننقوه الشقهادة
على السرقة ال يجوز أن تكون مبيحة للقول بصحة اقرار قام البرهان على كذبقه بحسقب العقادة وهقو االكقراه.
على أن هذه العلة ليست قاصرة علقى السقرقة ،بقل هقي موجقودة فقي القتقل أياقا ً بحسقب العقادة مقن أن القاتقل
يجتهد أن يرتكب القتل حيث ال يراه أحد .فلقو جقاز قبقول اققرار السقارق مكرهقا ً لتلقك العلقة لجقاز قبقول اققرار
القاتل مكرها ً لوجودها فيه وال قاتل بقه .ومقن أجقل هقذا كلقه كقان المقذهب أن الطقوع واالختيقار شقرا لصقحة
)(1
اإلقرار حتى اإلقرار بالسرقة.
ويبدو أن سبب هذا الرأي االجتهادي الذي عاد صاحبه عنه في اخره كما تقدم ،واقر عدم جواز قبول
اقرار المكره عمومقا ً ،أنقه اجتهقاد واققع ولقيس اجتهقاد لقه أصقل فقهقي ،حيقث أن قائلقه ققد سقبب ذلقك بصقعوبة
الحصول على بينات في ذلك الوقت خاصة إذا ما الحمنقا أن جقل مقا هقو متقاح انقذاك مقن بينقات هقو االققرار
والشهادة بصفة اساسية.
أما مع التطور العلمي والتقني الحادث اليوم من وجقود اجهقزة تعققب واستكشقاف لردلقة التقي يتركهقا
المتهم في مكان الجريمة هذا التطور دفع بوسيلتي اال بات و(االقرار والشهادة) إلقى المرتبقة الثانيقة ،وبالتقالي
ال حاجة لنا إلى اكراه المتهم لوجود التقنية الرزمة اليااح مرتكبي الجرم وا بات ذلك عليهم.
حي االكراه في اللقه االسالمي
إذا أستوفى االكراه شرائطه فإنه وكما سلف يفسد االختيار ويعدم الر ا وعليه فإن اإلقرار الصقادر
بنققاء عليققه يكققون ،بققاارً لقولققه تعققالى "وال تلقققوا بأيققديكم إلققى التهلكققة"( (2))2ولقولققه "عفققي المتققي الخطققاء
والنسيان وما إستكرهوا عليه(.(3))1
ووجققه الداللققة مققن الحققديث أن العفققو عققن الشققيئ عفققو عققن موجبققه كالمسققتكره عليققه معفققو عنققه بهققذا
الحديث ولذلك تسقط جميقع األحكقام المترتبقة علقى إققراره والقذي هقو سقبب اإلكقراه غيقر الملج قي فقإن المققر
بموجبه يؤخذ عليه إقراره ألنه بإمكانه اإلمتناع عما أكره عليه.
ج قاء فققي البققدائع وان كققان اإلكققراه ناقص قا ً ال يحققل لققه اإلقققدام عليققه ،بققل يققرخص لققه ألنققه ال يفعلققه
للارورة بل لدفع الغم عن نفسه فكانت الحرمة بحقها قائمة ،كذلك لو كان اإلكراه باإلجاعة ،بقأن ققال لقتفعلن
( )51المادة الخامسة من االتفاقية
(( )1راجع األصول القاائية في المحاكم الشرعية – االبياني ص -66بدون).
( )4سورة البقرة آية 213
( )2رواه بن ماجة ج 2ص .434

كققذا أو ال جيعنققك ال يحققل أن يفعققل حتققى يأتيققه مققن الجققوع مققا يخققاف علققى نفسققه التلققف أو علققى عاققو ألن
((1) )4
الارورة ال تحقق إال في هذه الحالة .
حي اقرار المته الذي ييره على االعترار بالضرب أو االعتقال:
للشافعية رأي هو أن المتهم المكره بالارب ليقر له حالتان:
 -2أن يارب حتى يصدق في قاية أتهم بها ،فهذا مكره على الصدق فيصقح إققراره حقال الاقرب أم
بعده مع كراهة إلزامه بما أقر به حتى يرجع ويقر انية بعد رفع اإلكراه عنه.
 -1أن يارب حتى يقر بما إدعاه خصمه ،فهذا إكراه سواء أققر حقال الاقرب ام بعقده وعلقم أنقه لقو لقم
يقر بذلك لاقرب انيقة ،فيكقون إققراره بقاارً – والاقرب فقي الحقالتين حقرام وال يجقوز وان كقان
خفيفا ً.
أما المالكية فإقرار المتهم بالارب والحبس عددهم ال يعد صحيحا ً إال في حالتين.
 -2إن كان المقر الذي اكره من أهل التهم(معتاد) فإن الشبهة فيه ظاهرة لما عرف به من تهقم فهنقا يجقوز
اإلكراه.
 -1أن يكون المسروق أو المقتول معروفا ً بعينه وهذا القيد لإلحتراز لمقا ال يعقرف فيحتمقل أن تقأتي بغيقر
المسروق دفعا ً لقألذى والعققاب القذي اكقره ليققر سقرقته ولقم يسقرقه فقي غيقر هقاتين الحقالتين ال يعمقل
بإقرار المتهم المكره وال بد من إقراره واإلصرار عليه حتى بعد زوال اإلكراه .وققد جقاء فقي األحكقام
السلطانية "أنه يجوز لألمير مع قوة التهمة أن يارب المتهم رب التعزير وال رب الحد ،ليأخقذه
بالصدق عن ماله فيما قرف به وأتهم ،فإن أقر وهو ماروب ،اعتبرت حالقه فيمقا قرب عليقه ،فقإن
رب ليقر لما لم يكن إلقراره تحت الارب حكم ،وأن رب ليصدق عن ماله واقر تحت الاقرب
قطع ربه وأستعيد إقراره ،فإن أعاده كان مأخوذا ً باإلقرار الثاني دون األول فإن اقتصر على األول
ولم يستعيده ولم يايق عليه يعمل باإلقرار األول.وإن كرهناه )"(1
وفيما تقدم دليل علقى جقواز التجقاء القا قي إلقى الاقرب ،بإعتبقاره مقن وسقائل التحقيقق علقى أنقه مفيقد بققوة
التهمة وال يؤخذ باإلقرار الناشئ عن الارب إال إذا انقطقع وبققي المقتهم علقى اعترافقه ،وإن كنقا نوافقق رأي
أغلبية الفقهاء لكراهة هذا األمر.
واإلقرار تحقت تقأ ير الاقرب مقن األمقور التقي تثيقر الشقك األمقر القذي يتعقارض مقع قرينقة البقراءة
األصلية.

( )1نهاية المحتاج ج 3ص .62
( )4حاشية الدسوقي ج– 3ص.433
( )2االحكام السلطانية الماوردي ص "212

الفصل الثاني
مانات المعتقل
أ ناء التحقيق وخرل االعتقال

المطل الثاني
مدلول المعاملة غير اإلنسانية
اللرع األول :االتلاقية الدولية لمدلول المعاملة غير اإلنسانية:
-2
-1
-4
-3

حددت االتفاقية الواجبات على الدول األاراف كما يلي:
اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقاائية أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال تعذيب المعتققل
في أقاليمها أو األقاليم الخاصة لها.
عققدم التققذرع بققالمروف االسققتثنائية أي قا ً كانققت .كققالحرب أو التهديققد بهققا عققدم االسققتقرار السياسققي –
حاالت الطوارئ كمبرر للتعذيب وإال األوامر الصادرة من موظف أعلى مرتبة .وهو أمر أشار إليه
الدستور السوداني االنتقالي لسنة1113
حمر تسليم أو اقرد أي شقخص ألي دولقة إذا تقوافرت لقديها أسقباب حقيقيقة تقدعو أي االعتققاد بأنقه
سققيكون فققي خطققر التعققرض للتعققذيب ..كمققا فققي حالققة وجققود نمققط ابققت مققن االنتهاكققات الفادحققة أو
الجماعية لحقوق اإلنسان في الدولة المعنية.
يجب اعتبار تعذيب المعتقل جريمة جنائية وتعاقبها بعقوبة مناسبه مع خطورة تعذيب المعتقل .علقى
تطبيق داخل واليتها القاائية في الحاالت اآلتية:
 -2/3عند ارتكابها في أر ها – سفينة و اائرة مسجلة فيها.
 -1/3عندما يكون مرتكب الجريمة من مواانيها.
 -4/3عندما يكون المعتدي عليه من مواانيها.
 -3/3يعتبر التسليم للمجرمين من األمور الجائزة في هذا الصدد.

أوالً :حجز المتهمين بالتعذي
 /2يحجز المتهم إذا اقتنعت الدولة الطرف بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها بأن المروف تبرر احتجازه.
 /1أن يكون مقيما ً في أرا يها.
 /4يمكققن اتخققاذ إجققراءات قانونيققة لاققمان وجققوده بققاالقليم وفققا ً لقققانون االقلققيم وفققق القققانون الجنققائي وتقققوم
بالتحقيق معه فيما يتعلق بالوقائع.
 /3مان حقوقه الجنائية في الدفاع عن نفسه كمتهم بما فيها حقه في ممثل مختص للدولة التقي ينتمقي إليهقا.
أو بممثل الدولة التي يقيم فيها أن كان بر جنسية.
 /3وعلى الدولة الطرف إخطار الدول ذات الصلة بواقعة تعذيب المعتقل وأن ترفع إليها (الدول) النتائج التي
توصلت إليها مع االفصاح عما إذا كانت ترغب في ممارسة واليتها القاائية.
اانيا ً تسلي المجرمين
 /2يجوز التسليم وفقا ً ألي معاهدة قائمة بقين القدول األاقراف وتتعهقد القدول األاقراف بقإدراج هقذه الجقرائم
كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
 /1الدول األاراف غيقر المرتبطقة بمعاهقدة تسقليم المجقرمين يجقوز لهقا اعتبقار هقذه االتفاقيقة اساسقا ً قانونيقا ً
لتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم.
 /4يخاع التسليم للشروا الواردة في قانون الدولة التي يقدم إليها الب التسليم.
 /3تتم معاملة هذه الجرائم ألغراض التسليم بين الدول كما لو اقترفت ال في المكان القذي حقد ت فيقه فحسقب
بل أياا ً في ارا ي الدول المطالبة باقامة واليتها القاائية.
 /3تلتزم الد ولة الطرف بتققديم أكبقر ققدر ممكقن مقن المسقاعدة فقي االجقراءات الجنائيقة بشقأن جقرائم تعقذيب
المعتقققل إلققى الققدول األاققراف األخققرى بمققا فققي ذلققك تققوفير جميققع االدلققة الموجققودة فققي حوزتهققا والرزمققة
لرجراءات.
االثا ً :اإلجراءا الوقائية

 -2إدراج برامج التعب ة واالعقرم فيمقا يتعلقق بحمقر تعقذيب المعتققل فقي بقرامج تقدريب المقوظفين المكلفقين
بانفققاذ القققوانين أن تكققون لهققم عرقققة باحتجققاز أي فققرد معققرض ألي شققكل مققن اشققكال التوقيققف واالعتقققال و
السجن واستجواب هذا الفرد أو معاملته.
 -1تامين قوانين الدول االاراف الحمر والتعذيب ،القوانين والتعليمات التي تصدر فيما يخقتص بواجبقات
ووظائف مثل هؤالء األشخاص.
 -4كما تبين قواعد االستجواب وتعليماته وأساليبه وممارسقاته والترتيبقات بحجقز ومعاملقة األشقخاص القذين
يتعر ون ألي شكل من أشكال التوقيف واالعتقال والسجن في أي اقليم يخاع لواليتها القاائية يقصد منع
حدوث أي حاالت تعذيب المعتقل.
الضمانا لضحايا تعذي المعتقل
تامن لهم االتفاقية اآلتي:
 -2قيام سلطاتها المختصقة بقإجراء تحقيقق سقريع ونزيقه إذا وجقدت أسقباب معقولقة تقدعو لرعتققاد بقأن
عمرً من أعمال تعذيب المعتقل قد ارتكب في االقاليم الخا عة لواليتها القاائية.
قمان حقق الاقحية فققي أن يرفقع شقكوى إلققى السقلطات وينبغقي اتخققاذ الخطقوات الرزمقة لاققمان
-1
حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السي ة أو التخويف نتيجقة لشقكواه أو ألي أدلقة
تقدم.
 -4أن تامن له من تثبت تعر ه للتعذيب حق التعقويل العقادل والمناسقب بمقا فقي ذلقك إعقادة تأهيلقه
على أكمل وجه ممكن .في حالة الوفاة التعويل لمن يعولهم أو أهله دون اسقاا حققه فقي التعقويل
وفقا ً للقانون المدني.
 -3تاققمن الدولققة عققدم االستشققهاد بايققة أقققوال بينققت أنققه تققم اإلدالء بهققا نتيجققة للتعققذيب كققدليل فققي أي
)(2
إجراءات إال إذا كان ذلك د المعتدي .ال يقيد كبينة د الاحية.
 -3تتعهد كل دولة ارف بأن تمنع في أي اقليم يخاع لواليتها القاقائية حقدوث أي أعمقال أخقرى مقن
)(1
أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهنية التي ال تصل إلى حد تعذيب المعتقل.
 -4عندما يرتكبها موظف رسمي عمومي أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية .هذه األعمال أو يحرض
عليها أو عندما يتم سكوته عليها.
أ .الرقابة على االنتهاكا المتعلقة بتعذي المعتقلين
 .1الرقابة بواسطة المنظمة الدولية
أنشققأت منممققة األمققم المتحققدة عققدة هي ققات مهمتهققا األساسققية حمايققة حقققوق اإلنسققان ،مققن هققذه الهي ققات –
الجمعية العامة لألمم المتحدة – المجلس االقتصادي واالجتمقاعي – مركقز حققوق اإلنسقان التقابع لألمانقة
العامة لألمم المتحدة وصندوق األمم المتحدة للتبرعات لاحايا تعذيب المعتقل.
وتققتلخص المهققام االساسققية لهققذه المؤسسققات فققي القيققام بالدراسققات واعققداد المشققروعات للموا يققق الدوليققة
المعنية بحماية حقوق اإلنسان ومن م قيامها برقابة تطبيق احترام هذه الموا يق الدولية.
وللمجلس االقتصادي واالجتماعي آليقات يمقارس مقن خرلهقا أعمالقه و تتمثقل فقي لجنقة United Nations
 on human Rights،Commissionحقوق اإلنسان المكونة سنة  2134ومركزها جنيف وعدد أعاائها
ر ة واربعون عاوا ويحار جلساتها فار عن الدول ممثلي المجتمع المدني في الدول.
وكذلك للمجلس االقتصادي واالجتماعي آلية وذلك ابقا للقرار رقم  2314الصادر سنة 2161والقذي يعطقي
االفراد من مباشرة االدعاء د دولهم أمام األمين العام لألمم المتحدة وفق شروا معينة).(2
( )2المادة ( )23من االتفاقية.
( )1المادة ( )24المرجع السابق.
( )2لورنس بواسوف وآخرون -الدليل العملي لرجراءا المتعلقة بالشكاوي وااللتماسات د التعذيب وحاالت االختفقاء واألشقكال
األخرى للمعاملة غير االنسانية أو المهنية – ترجمة د .حمدي الحناوي – الناشر اتحاد المحامين العرب والمنممقة العالميقة
لمناهاة التعذيب 2181 SOSم – ص  11وما بعدها .كذلك راجع د .اارق عزت .قانون حقوق االنسقان – دار النهاقة
العربية – مصر 1113م ص .281-282

كمققا أن هنققاك المقققررين والممثلققين الخصوصققيين .ومجموعققات الخبققراء ومجموعققات العمققل الققذين يعينققون
بغرض تفحص موقف دولة معينة من حمايقة حققوق اإلنسقان ،وتلققى الشقكاوى مقن األفقراد أو منممقات غيقر
حكومية تابعة لدولة عاو بالمنممة بشأن حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان علقى أن يققدموا تققاريرهم إلقى لجنقة
حقوق اإلنسان) (1ومقن أهقم هقذه اآلليقات فقي هقذا الصقدد تعيقين المققرر الخقاص المعنقى ببحقث مسقألة تعقذيب
المعتقل المعين بموجب القرار  2183/44الصادر عن لجنة حقوق اإلنسان في 24مارس .2183
 .4المحيمة الجنائية الدولية
إنشققأ نمققام رومققا األساسققي المعتمققد فققي يوليققو  – 2118المحكمققة الدوليققة الدائمققة لمحاكمققة األفققراد
المس ق ولين عققن أفعققال االبققادة الجماعيققة والجققرائم المرتكبققة ققد االنسققانية وجققرائم الحققرب .ولهققذه المحكمققة
اختصاصققي النمققر فققي قاققايا ادعققاء وقققوع تعققذيب المعتقققل ،امققا ققمن جريمققة االبققادة الجماعيققة أو بوصققفه
جريمة مرتكبة قد اإلنسقانية وذلقك إذا كقان تعقذيب المعتققل جقزءا مقن اعتقداء واسقع النطقاق أو منهجقي ،أو
بوصفه جريمة حرب في ااار اتفاقيات جنيف لعام  ،2131ويعرف تعذيب المعتقل في نمقام رومقا األساسقي
بأنه االلحاق المتعمد أللم أو عذاب شقديدين ،سقواءا ً بقدنيا أو ذهنيقا بشقخص موجقود فقي عهقدة المقتهم أو واققع
تحت سيطرته .وقد عين ليدرس المسائل ذات الصلة بالتعذيب .وبصفة خاصقة تلققى المعلومقات المو وققة بهقا
عن ممارسات تعذيب المعتقل .ليقدم بها تقريرا إلى لجنة حقوق االنسان وله في هذا الشأن الحق فقي االتصقال
بالحكومات ويطلقب منهقا معلومقات عقن التقدابير التشقريعية و االداريقة المتخقذة لمنقع تعقذيب المعتققل وعقرج
آ اره إذا وقع ..ويشمل هذه الدول األاقراف فقي اتفاقيقة مناهاقة تعقذيب المعتققل والقدول األعاقاء فقي األمقم
المتحدة وجميع المتمتعين بمركز المراقب فيها.
ويتلقى كذلك البات التدخل المباشر ويعر ها على الحكومات عندما تصل إليه معلومقات أكيقدة عقن تعقذيب
المعتقل ما قد وقع فقي أو مقورس علقى نحقو مقنمم ومقصقود بغقرض قمان حمايقة السقرمة البدنيقة والعقليقة
للشخص المعنى وله من اجراء مشاورات مع ممثلى الحكومات الذين يرغبون في مقابلته).(1
 .3صندوق األم المتحدة للتبرعا لضحايا تعذي المعتقل-:
أنشئ هذا الصندوق ) (2من أجل تلقي التبرعات بهدف اعادة توزيعها كمعونة إنسانية وقانونية وماليقة
إلى االشقخاص قحايا تعقذيب المعتققل وأسقرهم .ويعتمقد الصقندوق علقى التبرعقات التقي تمنحهقا الحكومقات
والمنممات الخاصة والمؤسسات واألفراد وهو ال يمول من الميزانية العادية لألمم المتحدة.
وتوظف الميزانية لتمويل مشروعات التأهيل " مشروعات تمكين الاحية من التكييف االجتماعي واست ناف
)(3
الحياة من جديد " ومشروعات التدريب
 .2آليا منشأة بموج اتلاقيا -:
هناك آليات عديدة منشأة بموجب اتفاقيات دولية مثل اتفاقية سيداو 2161واتفاقية حقوق الطفل 2118
وحماية األقليات  2143والتفرقة العنصرية وغيرها من االتفاقيات .إال أن هناك لجنتان على درجة كبيرة مقن
األهمية هي-:
* لجنة اتفاقية عهد الحقوق المدنية والسياسية لسنة  2143ولجنة مناهاة تعذيب المعتقل المنشأة وفقا التفاقية
مناهاة تعذيب المعتقل لسنة  .2183وسوف اتعرض لهما بشئ من التفصيل
ب .اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان :Human Rights Committee

( )1وقد مارست األمم المتحدة هذه اآللية خرل مجموعة الخبقراء الخاصقة يشقأن جنقوب أفريقيقا المكونقة بموجقب الققرار )14(1
الصادر عن لجنة حقوق االنسقان  2146م وكقذلك اللجنقة الخاصقة المكلفقة بقالتحقيق فقي الممارسقات االسقرائلية التقي تمقس
حقوق اإلنسان لسكان األرض المحتلة المكونة بموجب القرار 2148/21/21 )14( 1334م عن الجمعية العامة.
)(1
Henrik Dcker and others, “Strengthening the UN Efforts Against
Torture” J.RCT.Torture, vol.2, Copenhagen, 1992- P.35
( )1بموجب قرار الجمعية العامة 2182/4/24 – 232/44م.
( )4د .اارق عزت – قانون حقوق االنسان – المرجع السابق – ص .211

نص عهد الحقوق المدنية والسياسية على إنشقأ لجنقة معنيقة بحققوق اإلنسقان وفققا للمقادة ( )18مكونقة
من  28عاوا مشهود لهم بالخبرة في مجال حقوق اإلنسان ينتخبون لمدة أربعة سنوات .ممثلقين ألشخاصقهم
ال دولهم وفق المؤهل والكفاءة والتمثيل الجغرافي والقانوني.
ً
وقد ققررت اللجنقة فقي  2181القدورة الثالثقة أن تققدم القدول تققارير دوريقة كقل  3سقنوات أبتقداءا مقن تقاري
مناقشة تقاريرها االولى كما أقرت ارشادات عامة بشأن شكل ومحتوى التقارير التي تقدم إلى اللجنقة ) (1علقى
أن تشمل النقاا اآلتية المكونة أساسا من جزئيين.
يعالج األول منهما النمام القانوني في الدولة والذي تتم مقن خرلقه حمايقة الحققوق المدنيقة والسياسقية القواردة
في العهد من خرل:
 .2ما إذا كانت لحماية الحقوق الواردة في العهد قد نص عليها في التشقريعات الوانيقة .وموققف الدولقة
من هذه الحقوق ابان فترة الطوارئ.
 .1اآلليات التشريعية التي يعبر من خرلها عن هقذه الحققوق داخقل الدولقة جعقل بتطبيقق العهقد بصقورة
تلقائيققة ،أم أن األمققر يتطلققب أن يتخققذ هققذا الو ققع تققدخرً تشققريعيا ً أو اداريققا ً حتققى يمكققن تطبيقققه
بنصوص العهد أمام المحاكم أو الجهات اإلدارية األخرى المعنية بحقوق اإلنسان.
 .4ماهي أدوات الحماية المتاحة للشخص الذي تعرض العتداء ألي من حقوققه القواردة فقي العهقد ،مقع
بيان االجراءات األخرى التي اتخذتها الدولة لتطبيق مواد العهد.
أمققا الجققزء الثققاني مققن االجققراءات الققذي و ققعته اللجنققة فهققو يعققالج البيانققات المتطلققب التصققدي لهققا فققي
التقرير الذي تقدمه الدولة عقن مباشقرة الحققوق المدنيقة والسياسقية بالتفصقيل القذي يعطقى كقل مقادة مقن مقواد
العهد على أن يحتوي اآلتي-:
 القوانين واالوامر االدارية وغيرها المعمول بها في مجال التزام حقوق االنسان في الدولة.
 المصاعب التي تواجه الققانون فقي مسقألة التمتقع بحققوق االنسقان سقواء أن كانقت مصقاعب
ادارية أم قانونية تواجهها السلطات في توفير احترام وحماية حقوق االنسان.
 تو يح مدى التقدم المحرز في مجال احترام حقوق االنسان.
هذا مع رورة أن تقوم الدولة بأن ترفق مع تقريرها التشريعات ذات الصلة بمجال حقوق االنسان.
وترسل هذه التقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة ومن قم تحقال إلقى اللجقان واالجهقزة المعنيقة ببحقث هقذه
التقارير وإلبداء مرحماتها حول ما ورد في هذه التقارير.
مهام اللجنة:
ابقا لعهد الحقوق المدنية والسياسية تتلخص مهام اللجنة في اآلتي:
 .2دراسة التقارير المقدمة م ن االاراف عن التدابير التي اتخذتها لو ع الحقوق المدنية والسياسقية القواردة
بالعهد قيد التطبيق والحماية.
 .1تلقى البرغقات مقن دولقة قد دولقة أخقرى اقرف فقي العهقد لخدمقة االخيقرة اللتزاماتهقا أو لعقدم تنفيقذها
بشرا الموافقة المسبقة بين الطرفين .حيث تعمل اللجنة على التوفيق بينهقا باآلليقة المناسقبة وتققدم اللجنقة
مساعيها الحميدة للدول االاراف للوصول إلى حل ودي بشأن التقزام الدولقة بقالحقوق المنصقوص عليهقا
في العهد.
 .4تلقى الشقكاوى مقن االفقراد قد دولهقم عقن انتهاكهقا اللتزاماتهقا القواردة فقي العهقد شقرا اناقمامها إلقى
البرتوكول االختياري الملحق بالعهد) (1والذي يمنح هذه الصرحية للجنة بشرا أن يكون االنتهاك قد وقع
بعد انامام الدولة للبرتوكول ما لم يكن االنتهاك الزال مستمرا وله آ ار.
تبحث اللجنة هذه الشكوى في حاور ممثلي الدول والمقدعى أو مقن ينقوب عنقه ومقن قم تعلقن رأيهقا فقي
الشكوى بعد استيفاء االجراءات التالية:

( )2د .فند عنبساوي الشرعية الدولية لحقوق االنسان – وصف تحليلي لمامون االلتزام بالحقوق والحريقات القواردة فيهقا اليقات
مراقبة ومعايير التطبيق ،قانون حقوق االنسان – ص .11
( )2د .فند عنبساوي – المصدر السابق – ص .11

 .2يتعين على المدعي تسليم الشكوى بنفسه أو بعلمه أو بموافقته خاصة في الحاالت التقي يكقون وا قحا أن
المدعي غير قادر على تقديمها بنفسه أو تعيين من يقوم بذلك نيابة عنه وهذا يرى البعل أنه يمكن للجنة
أن تقبل الشكوى المقدمة من اشخاص ال صلة مباشرة لهم بالمدعي.
 .1يتعين ان تكون الشكوى متعلقة بشخص أو اشخاص خا عين لوالية الدولة المشكو دها.
 .4استنفاذ جميع وسائل االنتصاف المحلية في دولته ،أو اذا كانت اجراءات هذه الحلول اويلقة بدرجقة غيقر
معقولة.
 .3أن ال تكون الشكوى معرو ة على جهة دولية .الن بعل التنميمات االقليمية لها لجان ومحاكم تعقرض
عليها هذه الشكاوى مثل المحكمقة األوربيقة لحققوق اإلنسقان ،والمحكمقة االمريكيقة لحققوق االنسقان .ومقا
يصدر عقن اللجنقة بعقد فحصقها للشقكاوى أو مناقشقتها للتققارير يعقد وجهقة نمقر تبلقغ إلقى الدولقة المعنيقة
والمدعي.
تقققوم اللجنققة بالتحريققات الرزمققة ،ويشققمل ذلققك انتقالهققا إلققى االرا ققي التابعققة للدولققة المنتهكققة للقيققام
بالتحقيقات في مكان االنتهاك .ولها في هذا الصدد أن تطالب الدولة المشكو دها بالرد على الشكوى.
وتقوم اللجنة بنشر نتيجة اعمالها ابقا للفصل السادس من البرتوكول من تقريرها السنوي الذي ترفعه إلى
الجمعية العامة لألمم المتحدة .كما يقتم توزيقع هقذا التقريقر علقى االعاقاء فقي الجمعيقة العامقة بجميقع اللغقات
الرسمية للمنممة.
الطبيعة القانونية لقرار اللجنة
يعد القرار مجرد وجهة نمرا تبلغ للدولة المشكو دها ،ولكن تمل له قوة معنوية تجعل الدولة تعمل جاهقدة
على منع انتهاكات حقوق االنسان ،وال تغفل الدولقة تجاهقل رأي اللجنقة .فهقو يمثقل القرأي العقام الغالقب ،فهقو
لققيس بققاالمر الهققين فققي مجققاالت العرقققات الدوليققة ،ويعتبققر هققذا جققزاءا ً خاص قا ً يتفققق مققع الجققزاء فققي القققانون
((1) )2
الدولي .

اللرع الثاني :اللجان المناهضة لتعذي المعتقلين:
افققرزت هققذه اللجنققة اتفاقيققة مناهاققة تعققذيب المعتقققل والمعاملققة أو العقوبققة القاسققية والرإنسققانية أو
المهينة(.(2) )1
تتكون من عشرة خبراء تنتخبهم الدول االاراف باالقتراع السري من مواانيهقا المرشقحين كخبقراء
للجنققة بشققرا أن يكونققوا مققن المشققهود لهققم بالمسققتوى القققانوني واالخرقققي الرفيققع والكفققاءة فققي مجققال حقققوق
االنسان فار عن المراعاة في التمثيل الجغرافي والثقافي.
تستطيع اللجنقة أن توجقه القدعوة إلقى الوكقاالت المتخصصقة ،وهي قات االمقم المتحقدة المعنيقة بمجقال
اختصاصققي اللجنققة وغيرهققا مققن المنممققات الحكوميققة وغيققر الحكوميققة .وان تقققدم لهققا معلومققات وو ققائق
وعروض كتابية ،بحيث االحوال تتعلق باالعمال التي تاطلع بها.
صالحيا اللجنة:
يجب االشارة في البدء إلى ان اللجنقة ليسقت محكمقة ،فهقي ال تصقدر احكامقا وال تقدين .ذلقك ان الغقرض مقن
تقديم التقرير والنمر فيه هو بدء حوار بناء مع الدولة مقدمة التقرير.
وتهدف اللجنة من وراء ذلك التأكد مقن او قاع حققوق االنسقان الخاصقة بعقدم تعر قه للتعقذيب أو المعاملقة
القاسية أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية.
لها عدة صرحيات حسبما ورد باالتفاقية وتتمثل فيما يلي-:
أوال  /دراسة التقارير المحالة إليها من الدول االاقراف للوققوف فيمقا يخقتص باتخقاذ التقدابير الرزمقة لو قع
االتفاقية مو ع التطبيق سواء من ناحية التدابير االدارية أو التشريعية .وتقدم الدول االاراف تقريرين:

”Mc Bassiouni, “Prospects for Elimination of torture under the existing legal Environment
Revu.T.D.P.,PP.106-113
Committee Against torture , year book on human rights for 1988 united nation , New York
1992.P.54
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األول :يقدم في غاون سنة من بدء نفاذ االتفاقية ،عقن التقدابير األوليقة التقي اتخقذتها الدولقة لتنفيقذ التزاماتهقا
حيال االتفاقية.
الثاني :يقدم بعد كل أربعة سنوات وهو تقرير تكميلي فار عن التقارير االخقرى التقي تطلبهقا اللجنقة .ويققوم
االمققين العققام باحالققة هققذه التقققارير إلققى جميققع الققدول االاققراف إلبققداء مرحماتهققا حولهققا علققى ان تققرد هققذه
المرحمات للدولة الطرف.
)(1
محتويات التقارير يجب ان يراعى المبادئ اآلتية بكقل مقادة مقن مقواد االتفاقيقة وهقي نقوعين مبقادئ عامقة
ومبادئ خاصة:
 /2المبادئ العامة تتامن اآلتي:
 .2وصفا مختصقرا لإل اقار الققانوني العقام فقي الدولقة مقدمقة التقريقر والقذي يجقب قمنه حمقر وازالقة
تعذيب المعتقل ،وكذلك االاار القانوني عن حمقر قروب المعاملقة والعقوبقة القاسقية أو الرإنسقانية
أو المهينة.
 .1بيان ما اذا كانت الدولقة مقدمقة التقريقر اقرف فقي صقك دولقي ،أو لهقا تشقريع وانقي يتاقمن أو ققد
يتامن أحكاما اعم ذات تطبيق اشمل من تلك المنصوص عليها في االتفاقية.
 .4هل يمكن االحتجاج باتفاقية مناهاة تعذيب المعتقل داخل الدولة ؟ وبيقان ذلقك ،هقل يمكقن االحتجقاج
بها امام المحاكم والهي ات القاائية أو السلطات االدارية وتنفيذها مباشرة ام يلزم تحويلها إلى قوانين
داخلية أو لوائح ادارية لكي تقوم هذه السلطات بتنفيذها.
 .3تحديد الجهات االدارية المختصة القاقائية أو االداريقة أو التشقريعية التقي لهقا الواليقة القاقائية فيمقا
يتعلق باالحكام التي تشيرها االتفاقية.
 .3بيان وسائل االنصاف المتاحة لفرد يدعي انه وقع حية لتعذيب ،أو لغيره مقن قروب المعاملقة أو
العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة وبرامج اعادة التأهيل المتاحة لاحايا تعذيب المعتقل.
 .4تقديم وصف مختصر يعكس الو ع الحقيقي فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيقة داخقل الدولقة مقدمقة التقريقر،
والمشكرت التي قد تكون موجودة وتعوق هذا التنفيذ.
ب /المبادئ الخاصة بكل مادة):(1
أوالً /ينبغي ان يتامن التقرير معلومات محددة فيما يتعلقق بتنفيقذ الدولقة مقدمقة التقريقر للمقواد  24 – 1مقن
االتفاقية حسب التسلسل واحكام كل منها في ذلك.
 /2تحديقد التققدابير التشققريعية أو القاققائية أو االداريقة أو غيرهققا مققن التققدابير السقارية التققي تنفققذ بهققا تلققك
االحكام.
 /1تو يح المصاعب والعقبات التي تعترض تنفيذ تلك االحكام.
 /4اية معلومات عن قاايا وحاالت محددة تم فيها انفاذ تدابير الحماية المنصوص عليها في االتفاقية بمقا
في ذلك البيانات االحصائية.
اانيا /هناك صرحيات للجنة و لكنها مقيدة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة ازائها ،ما لقم تكقن هقذه
الدولة قد سحبت في وقت الحق تحفمها ابقا للمواد  11 - 11من االتفاقية .وتتمثل هذه االختصاصات في-:
 تملك اللجنة صرحية اجراء تحقيقات سرية حول الدالئل المو وق بهقا والتقي تشقير علقى اسقاس ققوى
إلى ان تعذيبا يمارس على نحو منمم في ارا ي دولة ارف .وفي هذه الحالقة تقدعو الدولقة الطقرف
المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتقديم مرحماتها عليها.
 القيام بمهام تسوية المنازعقات التقي تثقار بقين القدول االاقراف بشقأن تطبيقق االتفاقيقة ،ويمكقن للجنقة
إنشاء هي ات توفيقية تقدم مساعيها الحميقدة للقدول االاقراف بقيقة التوصقل إلقى حقل ودى للمنازعقات
بشأن تطبيق االتفاقية.

( )2للمزيد أنمر دليل التقارير عن حقوق االنسان الصادر عن مركز األمم المتحدة لحقوق االنسان ،ومعهد األمم المتحدة للبحث
والتدريب بجنيف – األمم المتحدة ،نيويورك 2111م ص .442-426
William E. Holder and others. Inter – national protection of Human fights by the Mobilization
of public opinion , the international law Association PP.524-540
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 للجنة صرحية تلقي البرغات المقدمة مقن االفقراد ،أو نيابقة عقنهم والتقى يقدعون فيهقا ان حققوقهم ققد
انتهكت ،النهقم تعر قوا لممارسقات تعقذيب المعتققل والمعاملقة أو العقوبقة القاسقية ،أو الرإنسقانية أو
الحااة بالكرامة بشرا استنفاذ وسائل االنتصاف المحليقة فقي الدولقة الطقرف اذا كانقت هقذه الوسقائل
متاحة وفعالة.
وبنفس المستوى تملك اللجنة صرحية النمقر فقي الشقكوى التقى يمكقن ان تققدم مقن القدول االاقراف فقي
االتفاقية د دولة اخرى ارف في االتفاقية تتهمها بممارسة تعذيب المعتقل.
بل ويجوز لدولة ارف في االتفاقية ان تبلغ دولة اخرى مباشرة بممارسة تعذيب المعتقل التى تتهمها بهقا
وتلفت نمرها اي مخالفة ذلك لرتفاقية الدولية .وعلى الدولة المتهمة بالتعذيب ان ترد على االتهام خرل ر ة
اشهر .فاذا لم تتوصقل القدولتان إلقى حقل لرزمقة التقى قارت بينهمقا بسقبب االتهامقات بالتعقذيب تتقولى اللجنقة
االمر.
حيث تقوم بدراسة المشكلة وبذل مساعيها الحميدة من اجل مان واحترام االتفاقية .كما للجنة سقلطة تكقوين
فريققق للتوفيققق بققين الققدولتين المتنققازعتين .ومققن ققم تعققد اللجنققة تقريققرا بالمو ققوع تبلغققه إلققى جميققع الققدول
االاراف في االتفاقية.
وتقققوم اللجنققة باعققداد تقريققر سققنوى للجنققة بمققا تاققمنته مققن تحديققد للققدول الممارسققة للتعققذيب أو باوجققه هققذه
الممارسات ،واعرم هذا التقرير لجميع الدول االاراف في االتفاقيقة .وللجمعيقة العامقة لرمقم المتحقدة ،جقزاء
فعال بمفهوم الجزاء في القانون القدولي ،لمقا يثيقره االعقرم بقالتقرير وبمحتوياتقه مقن اشقهار وافشقاء لعمليقات
تعققذيب المعتقققل وا ققارة للققرأي العققام الققدولي المهققتم بحقققوق االنسققان ،وال يسققتهان بققذلك فققي مجققال العرقققات
)(1
الدولية
االثا ً :االليا االقليمية
على المستوى االقليمى ال توجد آليات معنية بمناهاة تعذيب المعتقل ،تعمل بصورة فعالة اال على المستوى
األوربي ،رغم المحاوالت القارية االخرى اال في االتحاد االفريقي ومنممقة القدول االمريكيقة .وعليقه فسقوف
اركز على آليات المقاومة غلى المستوى االوربي ،القذي يعقد نموذجقا للحمايقة الواقعيقة لحققوق االنسقان حتقى
اآلن على األقل ،بما في ذلك حمر تعذيب المعتقل ..واهم هذه اآلليات هي اللجنقة االوربيقة لحققوق االنسقان –
والمحكمة االوربية ولجنة الوزراء وسوف اركز بصفة خاصة على اللجنة االوربية لمنع تعذيب المعتقل..
أ /اللجنة االوربية لحقوق االنسان:
نشأت اللجنة االوربية لحقوق االنسان ك لية رقابية على تطبيق االتفاقية وتتألف من عدد من االعااء يساوي
عدد االاراف المنامة لرتفاقية وال تام اللجنة اكثر من عاقو مقن رعايقا دولقة واحقدة لاقمان العدالقة فقي
تشكيلها.
ويققتم انتخققاب العاققو للجنققة بواسققطة لجنققة الققوزراء باالغلبيققة المطلقققة مققن قائمققة مرشققحين ممثلققين للققدول
االاراف مختارين من قبل مجموعات ممثلقي القدول االاقراف فقي الجمعيقة البرلمانيقة( .)1ويكقون حقق اللجقؤ
إلى اللجنة للف ات االتية-:
 الدول االاراف في االتفاقية االوربية لحقوق االنسان.
 لرشخاص الطبيعيين بشرا موافقة دولهم مسبقا على ذلك.
 للهي ات غ ير الحكوميقة ولمجموعقات االفقراد فقي حالقة االدعقاء بوققوعهم قحايا انتهاكقات لحققوقهم
االنسانية .بشرا اعتراف دولهم باختصاص اللجنة في هذا الصدد.
يتلقى السكرتير العام لمجلس اوربا البرغات من قبل القدول أو الشقكاوى مقن قبقل االفقراد أو الهي قات
غير الحكومية.عن اريق رسالة موجهة اليه في ستراسبورغ وبدون رسوم ،وذلك تيسرا على موااني اوربا
– يحمل المدعى جنسية ايا من الدول االاراف لرتفاقية .بعد استنفاذ اقرق االنتصقاف الداخليقة جميعهقا وفقق
احكام القانون الدولي .وفي غاون ستة اشهر من تاري صدور القرار النهائي الداخلي.
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الشروط االجرائية لقبول الشيوى:
يخاع قبول الشكوى لعدة شروا اجرائية تتمثل في ان يكون-:
 .2الشاكي معلوما ً.
 .1التصرف المشكو في حقه صادرا عن سلطة عامة.
 .4الوقائع كل الشكوى الحقة لسريان االتفاقية في التاري الذي اعترفت فيه الدول بحق الطعن الفردي
للجنة.
وتقرر اللجنة قبول الطلب أو رفاه بعد قيامهقا بفحصقه ،فقاذا ققررت قبولقه تققوم بقاجراء تحقيقق مكتقوب
وشفوى ،تاع نفسها تحقت تصقرف االاقراف اليجقاد حقل ودى ،واذا فشقلت تعقد تقريقرا يحتقوى علقى رأيهقا
القانوني في المشكلة .ومن م يمكن رفع القاية امام المحكمة بواسطة الدولة المعنية ،أو اللجنقة أو امقام لجنقة
الوزراء التخاذ القرار) (2ويمكن تخصيص مهمة اللجنة في انها ينبنقي علقى مجقرد االعتققاد بوجقود المخالفقة،
وبالتالي يقع على عاتقها مهمة التحقق من وقوعها بالفعل ام ال.
ولكن كثيرا ما تؤ ر االعتبارات السياسية والدبلوماسية في تقديم البرغات المشار اليها من عدمه ،يؤيد ذلك
عمليا قلة الشكاوى أو البرغات المقدمة إلى اللجنة من قبل الدول االاراف.
)(1

اللرع الثالث :المحيمة االوربية لحقوق االنسان:
تيوين المحيمة:
تتكون من عدد من القااة مسا ٍو لعدد الدول االعااء في مجلس اوربا .ومقرها استراسبورغ.
تفصل المحكمة في القاايا التي لم تسقتطيع اللجنقة الوصقول فيهقا إلقى حقل .وتحقول اليهقا بواسقطة اللجنقة أو
دولققة عاققو وتقققوم اللجنققة بعققرض مققا توصققلت اليققه عققن اريققق منققدوبها إلققى المحكمققة بطريقققة محايققدة
ومو وعية .واليسمح في هذا الصدد لرفراد تقديم شقكواهم للمحكمقة مباشقرة ،ولكقن يسقمح لهقم بتققديم ادلقة،
ويمكن ان يدعي الفرد الشاكي للمثول امام المحكمة بصفة شاهد ويمكن ان تقدم له المسقاعدة القاقائية وهكقذا
يستطيع ان يقا ي دولته بصورة غير مباشرة وللمحكمة الئحة داخلية لتنميم اجراءات نمر الدعوى فيها.
وقد تتوقف اجراءات نمر الدعوى في حالة التوصل إلى حقل ودى بمعرفقة اللجنقة االوربيقة لحققوق االنسقان
وعندها تشطب الدعوى .اما الحالة الثانيقة التقي توققف فيهقا القدعوى فهقي تنقازل الطقاعن بشقرا عقدم مسقاس
التنازل باالحترام الواجب على الدول االعااء في تطبيق احكام االتفاقية..
تصدر القرارات باغلبية في دائرة مكونة من سبعة قااة مقنهم رئقيس أو نائقب رئقيس المحكمقة وقا قي مقن
رعايا الدولقة صقاحبة الشقأن ) (1ويجقب ان يكقون الققرار مسقببا.هقذا وتلتقزم الدولقة التقي صقدر قدها الققرار
بتنفيذه واال فان لجنة الوزراء تتخذ االجراءات المناسبة لتنفيذ الحكم.
ج /لجنة الوزراء
تمثل لجنة الوزراء الذراع التنفيذي لمجلس اوربا ،وتتكون من وزير ممثل لكل دولة.
اختصاصا اللجنة:
تختص اللجنة بنوعين من السلطات سلطة القرار – وسلطة تنفيذ االحكام.
 /2سلطة القرار
تتوقف سلطة لجنة الوزراء في هذا الشأن على عدة شروا:
 ان يكون المو وع قد اوصل اليها من اللجنة االوربية لحقوق االنسان بعد فشل االخيرة في
التسوية.
 مرور ر ة اشهر على احالة التقرير دون عرض المو وع على المحكمة.
 قيام اللجنة باتخاذ قرار تثبت فيه وقوع انتهاك لحقوق االنسان.

( )2المادتين  14و  16من االتفاقية االوربية لحقوق االنسان.
( )1أنمر المواد من  41 – 18من االتفاقية االوربية.
( )2المواد  36 ،33 ،41 ،48من االتفاقية

 امتناع الدولة المنتهكة عن اتخاذ التدابير الرزمة النفاذ القرار خرل االجل الذي تحدده لجنة
الوزراء.
عند توافر هذه الشروا تصدر لجنة الوزراء قرارها بالخطوات الرزمة والتي يتعين اتخاذها في
مواجهة الدول المنتهكة لرتفاقية .وتجدر االشارة هنا إلى ان تدخل لجنة الوزراء ال يتوقف على موافقة الدولة
المنتهكة .أو موافقة اللجنة االوربية لحقوق االنسان فور توافر الشروا المشار اليها آنفا.
 /1سلطة مراقبة تنفيذ االحكام
المعنى باالحكام هنا تلك الصادرة من المحكمة االوربية في حالة مماالة الدولة في تنفيذ الحكم ،على ان ال
يمتد ذلك إلى تنفيذها .ويتم هذا من خرل توجيه توصية إلى هذه الدولة بالعمل على تنفيذ الحكم.
وتملك لجنة الوزراء جزاءات شديدة من الناحية السياسية يمكن تطبيقها في حالة الرفل التام من قبل الدولة.
المتمثل في وقف عاوية الدولة أو انهائها عندما ترتكب مخالفة جسيمة( )52والتي تلزم كل عاو في المجلس
االوربي بان يقبل مبدأ الخاوع للقانون ،وتمتع كل شخص خا ع للمجلس بحقوق االنسان والديانة االساسية
والتعهد بالتعاون المخلص وااليجابي من اجل تحقيق اهداف المجلس.

اللرع الرابع :اللجنة االوربية لمنع تعذي المعتقل
انشأت هذه اللجنة بموجب المادة ( )2من االتفاقية االوربية لمنع تعذيب المعتقل أو العقوبة أو المعاملة
الرإنسانية أو المهينة لعام 2186م.
التيوين
تتكون اللجنة من عدد من االعااء يسقاوى عقدد االاقراف فقي االتفاقيقة االوربيقة لمنقع تعقذيب المعتققل .يقتم
انتخابهم بواسطة لجنة الوزراء لمجلس اوربا من قائمة تعد بواسقطة الجمعيقة البرلمانيقة بنقاء علقى ترشقيحات
الدول التابعين عليها ان ترشح ر ة مرشحين .ومدة االعااء في اللجنة اربع سنوات ،ويخاعون المتيازات
وحصانات دبلوماسية تمكنهم من القيام بمهامهم بحرية في الدول االعااء.
اغراض اللجنة
انش ت اللجنة بهدف تدعيم حماية االشخاص من تعقذيب المعتققل والمعاملقة أو العقوبقة الرإنسقانية أو المهينقة
من خرل زيارتها إلى مكان تواجد هقؤالء االشقخاص.والزمقت االتفاقيقة القدول االاقراف بقان تكفقل العاقاء
اللجنة االتصال بحرية ،والتعاون مع اللجنة لتطبيق االتفاقيقة .وفقي هقذا الصقدد ال تلقزم اللجنقة بقاعرن الدولقة
الطرف عن موعد الزيارة ولكن يكفي فقط ان ترسل لها اخطارا عاما يعرفها على الزيارة م تفاج ها بالزيارة
في اي وقت لرارع على احوال المسجونين والمحتجزين على الطبيعة والتأكد من معقاملتهم معاملقة انسقانية
خاليققة مققن تعققذيب المعتقققل ابقققا لتعهققدات الققدول فققي االتفاقيققة .ويجققوز للجنققة ا نققاء زيارتهققا ان تطلققب مقابلققة
االشققخاص المسققلوبة حققريتهم فققي جلسققة خاصققة .كمققا يجققوز للجنققة ان تتصققل بحريققة بققاي شققخص تعتقققد انققه
يسققتطيع ان يز ودهققا بمعلومققات تتصققل بمهمتهققا كمققا يجققوز لهققا ان تسققتعين بخبققراء أو متققرجمين فققي اداء
مهمتها) .(1وتاع اللجنة بعد كل زيارة تقريرا عن الحقائق التقي وجقدتها ا نقاء الزيقارة آخقذة فقي االعتبقار ايقة
مرحمات تققدمها الدولقة المعنيقة ،ويجقوز للجنقة ان تتشقاور مقع سقلطات الدولقة بشقأن اقتقراح تحسقين حمايقة
االشخاص المسلوبة حرياتهم ،وتنقل تقريرها إلقى الدولقة المعنيقة مقع مقا تقراه مقن توصقيات .وفقي حالقة عقدم
تعاون االخيرة يجوز للجنة اصدار بيان عام بالمو وع وتقديم تقرير عام كل سنة إلى لجنة القوزراء ويحقول
إلى الجمعية البرلمانية.

( )2بحكم المادة الثالثة من النمام
( )2راجع المواد  24 – 3من االتفاقية.

اللرع الصامس :اللجنة االمرييية لحقوق االنسان
تيوين اللجنة:
تتكون اللجنة من سبعة أعااء ينتخبوا لمدة اربع سنوات من الجمعية العمومية للمنممة بصفتهم الشخصية
من قائمة باسماء المرشحين الذين تقدمهم حكومات الدول االعااء .وتعمل اللجنة باستغرل تام من
الدول التي يتبعون لها في ظل حصانات دبلوماسية مكفولة لهم تحقق لهم الحرية واالمان في اداء
مهمتهم.
اختصاصا اللجنة:
)(1
تختص اللجنة االمريكية لحقوق االنسان بالتالي
 /2قبول شكاوى االفراد ،أو مجموعات االفراد أو المنممات غير الحكومية بنفس اريقة االجراءات الواردة
في االتفاقية االوربية بصفة عامة ولكن تتميز اللجنة االمريكية بان الشكوى تقدم اليها مباشرة حيث
يسمح للاحية ان يقدم الشكوى بنفسه أو ان يقدمها عنه شخص آخر ،ولو لم تربطه بالاحية صفة
قرابة .وال يشترا كذلك موافقة الدول مسبقا حتى تتمكن اللجنة من قبول الشكوى.
اما البرغات المقدمة من دولة د دولة اخرى عن انتهاكات حقوق االنسان فان موافقة الدولتين على
اختصاصي اللجنة مسبقا في هذا الصدد يمثل شراا جوهريا.
 /1يمكن للجنة ارسال برقيات وإجراء اتصاالت فورية إلى الحكومات بشأن االفراد المعر ين لخطر
االنتهاكات ،ولها صرحية القيام بمبادرات خاصة من جانبها بزيارات ميدانية لمواقع االنتهاك بعد
موافقة الدولة المعنية بذلك وللجنة صرحية اجراء مقابرت مع هي ات وجمعيات حقوق االنسان
واالحزاب السياسية وغيرها واجراء المعاينة الرزمة وزيارة السجون والمعتقرت .واصدار تقرير
حتى بدون موافقة الدول االاراف .واذا لم تجد اللجنة استجابة من الدولة المنتهكة االلتزام بحماية
الشخص من انتهاكات حقوق االنسان وتنفيذ توصياتها بايقاف مثل هذه االنتهاكات فانها تعرض
القاية على محكمة حقوق االنسان االمريكية ومن جانب اخر تحاول اللجنة الوصول إلى تسوية
ودية بين مقدم الشكوى والحكومة على اساس احترام حقوق االنسان واذا فشلت فانها تعد تقريرا
تو ح فيه ما توصلت اليه شفويا برأيها في المو وع وترسل صورة منه إلى الدول المعنية لتنفيذ
.
توصياتها .وتعرض تقرير اللجنة على الجمعية العمومية لمنممة الدول االمريكية
أ .المحيمة االمرييية لحقوق االنسان-:
تتكون من سبعة قااة ينتخبون بواسطة الجمعية العمومية لمنممة الدول االمريكية لمدة ست سنوات
ويعملون بصفتهم الفردية.
ويشترا ان تعترف الدولة مسبقا ً باختصاص المحكمة بنمر الدعوى ويكون التقا ي للجنة والدول
االاراف في االتفاقية .هذا ويمكن للفرد ان يصل إلى المحكمة بطريق غير مباشر عن اريق اللجنة.
كما تملك المحكمة اختصاص استشاري بشأن تفسير االتفاقية االمريكية أو اية معاهدات اخرى تنطق بحقوق
االنسان في الدول االمريكية.
اما سلطات المحكمة تستطيع ان تحكم بوقف االنتهاكات التي تقع على المدعي وازالة آ ارها وتلزم الدولة
المنتهكة بازالة هذه اآل ار .فار عن الحكم بتعويل عادل للمتارر.
وفي حاالت الارورة تستطيع ان تحكم باتخاذ اجراء وقتي سريع بما في ذلك كافة التدابير التي تمنع وقوع
ا رار يتعذر تعويل االشخاص عنها .كما تستطيع الزام الدولة المنتهكة بتنفيذ التزامها بموجب
االتفاقية بتنفيذ الحكم الصادر وفقا لرجراءات الداخلية لهذه الدولة.
ب .اآلليا االفريقية والعربية:
على المستوى االفريقي والعربي ال توجد محاوالت تذكر القامة اليات لمراقبة و منع تعذيب المعتقل
والمعاملة والعقوبة القاسية الرإنسانية ،فعلى المستوى االفريقي اقتصر االمر على إنشاء آلية واحدة

( )2وقد أصدرت اللجنة بالفعل بلغقي مقن هقذه التققارير بعقد زياراتهقا لكولومبيقا ،نيكقاراجوا ،والسقلفادور واألرجنتقين واكتشقافها
للمارسات المحرمة في هذه البلدان.
( )1المواد .32-33

هي اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب على اعتبار ان ذلك اقرب إلى روح الوفاق التي تحكم
((1) )2
العرقات في المجتمع االفريقي .
ويقتصر دور اللجنة على فحص البرغات والشكاوى التي ترد اليها من الدول ،بعد التأكد من استنفاذ وسائل
االنصاف المحلية ما لم يتاح ان اجراءات النمر فيها قد االت لمدة غير معقولة ولها ان تطلب
المعلومات من الدول االاراف الداء مهامها ،وللجنة الوصول إلى حل ودى بين االاراف المعنية
على اساس احترام حقوق االنسان والشعوب ،فاذا فشلت تعد تقريرا شامر ليحال إلى الدولة المعنية
ومؤتمر رؤساء الدول مشفوعا بمرحماتها وتوصياتها.
أما على الصعيد العربي فقد اعتمد مجلس الجامعة العربية مشروع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان،
وقد تمخل عن ذلك ما عرف بلجنة الخبراء ،حيث تتكون من سبعة اعااء ترشحهم الدول وال
يتبعونها.
وتلتزم الدول العربية بتقديم تقارير دورية لكل رث سنوات إلى اللجنة تتامن استفسارات من اللجنة.
تدرس اللجنة التقارير وتعد هي تقريرا باراء الدول ومرحماتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق االنسان في
الجامعة العربية ).(1
عموما تميزت االليات العربية واالفريقية بالهشاشة والاعف من ناحية االختصاصات والسلطات المخولة
للجنة ،بالرغم من ارتفاع معدالت تعذيب المعتقل والمعاملة القاسية والرإنسانية في تلك الدول،
وتحتجب الكثير منها بعد مملة السيادة لحجب سلطات اللجنة ورغم انه قد اعتبر ومنذ امد ليس قريب
ان االنسان هو شخص من اشخاص القانون الدولي ،وبالتالي فان حماية حقوق االنسان في هذا
الصدد التعتبر ماسة بالسيادة ولكن تمل لجنة حقوق االنسان على عفها المفرزة بموجب عهد
الحقوق المدنية والسياسية لها الدور الكبير في مراقبة المسائل الخاصة بالتعذيب.

اللرع السادس :دور المنظما المستقلة في الرقابة على منع تعذي المعتقل:
تقوم المنممات غير الحكومية بدور مقدر في مقاومة االنتهاكات التي تققع علقى حققوق االنسقان وذلقك
بالتعقاون مققع االفققراد والحكومققات علققى تخفيققف المعانققاة عقنهم .كمققا تسققعى إلققى حمايققة حقققوق االنسققان بتقققديم
المشورة لهقذه السقلطات ،حقين تلجقأ هقذه المنممقات إلقى منقابر حققوق االنسقان العالميقة لتنبيقه العقالم إلقى تلقك
االنتهاكات والتأ ير على الرأي العام العقالمي( )53وهنقاك العديقد مقن الهي قات المسقتقلة التقي تلعقب هقذا القدور،
منها منممة العفو الدولية والمنممة العالمية لمناهاة تعذيب المعتقل ،ومنممة مراقبقة حققوق االنسقان ولجنقة
المحامين لحققوق االنسقان ومركقز بحقوث تعقذيب المعتققل واعقادة قحايا تعقذيب المعتققل والمنممقة العربيقة
لحقوق االنسان واللجنة الدولية للصليب االحمر وسوف نتناول فيما يلي:
أ /منظمة العلو الدولية Amnesty International:
تهدف المنممة إلى تحقيق التعاون الدولي د االنتهاكات الخطيرة لحقوق االنسان وذلك بالعمل غلى تحقيقق
اآلتي-:
 اقرار واعتماد الدساتير واالتفاقات واالعرنات التي تحرم وتقاوم انتهاكات حقوق االنسان.
 مساعدة المنممات والوكاالت الدولية ذات الصلة والتعاون معها النفاذ السياسات المتفق عليها.
 معار ة ترحيل االشخاص من بلد إلى آخر محتمل ان يتعر وا فيه للتعذيب أو لرعدام أو المعاملقة
الرإنسانية.
 تقديم المساعدات المالية وغيرها إلى وسائل االغا ة لاحايا تعذيب المعتقل.
 االتصققال المباشققر بالسققلطات الوانيققة للتوسققط لققديها لحمايققة اول ققك الققذين يتعر ققون لرعتقققال أو
للتعذيب ،وهي تنشئ باستمرار فرعا لها لتكوين شبكة مقاومة ونشر وتوعية علقى مسقتوى العقالم كمقا
( )2قانون حقوق اإلنسان – اارق عقزت – المرجقع السقابق ص  ،143والمقواد  44 ،42مقن الميثقاق اإلفريققي لحققوق اإلنسقان
والشعوب.
( )2د .عبد الواحد دمحم الفار ،التنميم الدولي– عالم الكتب القاهرة2161 ،م ،ص .61 – 68
للمزيد ينمر :د شهاب سليمان عبدا هلل ،القانون الدولي اإلنساني ،المرجع السابق ،ص  11وما بعدها .
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انهققا تقققوم بارسققال وفققود ميققدانين للتحقيققق فققي جققرائم تعققذيب المعتقققل ومواجهققة الحكومققات بحقيقققة
الموقف .فار عقن انهقا تثيقر الدعايقة الرزمقة حقول قاقايا االشقخاص القذين يتعر قون النتهاكقات
صارخة لحقوق االنسان).(1
ب /المنظمة العالمية لمناهضة تعذي المعتقل:
)World Organization Against Torture (SOS. Torture
مقرها جنيف وهي عبارة عن غرفة تسويات للمعلومات والنشر السريع فيما يتعلق بالتعذيب واشكال
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة كااليداع في مصحات نفسية السباب سياسية .من خرل
تلقى البرغات عن تعذيب المعتقل وتعيد ابرغها على نطاق واسع للمنممات الدولية المهتمة بحقوق االنسان
وتنشرها في نشرات كما تصدر النداءات بايقاف اشكال المعاملة االخرى المحرمة ،فهي تامن التداول
السريع للمعلومات وتوفر عمل متناسق بين المنممات فار عن تقديم االرشادات للمنممة التي ا ارت
القاية بشأن سبل االتصال بالنمم الدولية ،وتقديم المعونة العاجلة إلى الاحايا والى الذين يحاولون
مساعدتهم في اماكن تواجدهم وتصدر المنممة مجلة دورية تنشر فيها االبحاث والدراسات والقاايا عن
حايا تعذيب المعتقل بهدف توعية الرأي العام بتلك االنتهاكات والعمل على وقفها أو الحد منها.
ج /منظمة مراقبة حقوق االنسان:Human Rights Watch :
مقرها نيويورك وهي منممة غير حكومية تهتم بمراقبقة احقوال حققوق االنسقان فقي مختلقف انحقاء العقالم مقن
خرل ايفاد لجان التحقيق ،م تنشر تقرير عن نتقائج تحقيقاتهقا بقصقد انتهقاك حققوق االنسقان وادانتهقا وتحقيقق
احترام المجتمع الدولي للحد االدنى من حقوق االنسان على االقل.
د /لجنة المحامين لحقوق االنسان – نيويورك:Lawyers Committee for H.R
لهققا دور مهققم فققي تكققوين وتنققوير الققرأي العققام العققالمي بانتهاكققات حقققوق االنسققان ،وتطالققب بققاحترام حقققوق
االنسان في اي مكان واالفراج عن المعتقلين السياسيين ،وايقاف تعذيب المعتقل والمعاملقة أو العقوبقة القاسقية
أو الرإنسانية أو الحااة بالكرامة كما تناشد المجتمقع القدولي االلتقزام بقواعقد حققوق االنسقان التقي دونقت فقي
الموا يق الدولية.
ه  /مركز بحوث تعذي المعتقل واعادة تأهيل ضحايا تعذي المعتقل – كوبنهاجن:
)The Cohabitation and Research Center for Torture Victims- (RCT
نشأ هذا المركز بهدف مساعدة حايا تعقذيب المعتققل والمسقاهمة فقي منقع تعقذيب المعتققل فقي شقتى ارجقاء
العققالم ،ويهققتم المركققز كققذلك بعققرج ققحايا تعققذيب المعتقققل واعققادة تققأهيلهم صققحيا ونفسققيا العققادتهم للتكيققف
االجتماعي بعد شفائهم من اآل ار الجسدية والنفسقية للتعقذيب ،كمقا يققدم ذات الخدمقة إلقى اسقر الاقحايا القذين
لحقتهم آ ار تعذيب المعتققل ،واياقا يققوم المركقز بتوعيقة االابقاء فقي مجقال فحقص وعقرج وتأهيقل قحايا
تعذيب المعتقل باجراء بحوث عن تعذيب المعتقل وآ اره ونشرها.
و /المنظمة العربية لحقوق االنسان – القاهرة:
تهدف إلى الدفاع عن حقوق االنسقان فقي القوان العربقي ،وتتمتقع بالصقفة االستشقارية بقالمجلس االقتصقادي
واالجتمققاعي بققاالمم المتحققدة وتقققوم المنممققة بققدور كبيققر فققي مقاومققة ممارسققات انتهاكققات حقققوق االنسققان
االساسية ،وتسعى لرفقراج عقن المعتقلقين السياسقيين ،وحمقر العقوبقات أو المعاملقة القاسقية ،وتققوم المنممقة
بتوعية الرأي العام العربي من خرل ما يصدر من نشرات أو تقارير عن حالة حقوق االنسان العربي.
ك/اللجنة الدولية للصلي االحمر :تهتم بصفة خاصة بمروف المحتجزين بغل النمر عن سقبب احتجقازهم
وتقوم بزيارة اسرى الحروب التي تقع بين الدول ،وكذلك معتقلقي الحقروب الداخليقة والمعتقلقين المقدنيين بعقد
موافقة الدولة المعنية في حالة الحروب الداخلية(.)54
وبعققد الحققوار مققع سققلطات الدولققة مققن اهققم اليققات المنممققة وغالبققا مققا يكققون الحققوار ذو اققابع سققري والتلجققأ
المنممققة إلققى االدانققة العلنيققة حتققى التاققعف الثقققة بهققا مققن جانققب المتحققاورين معهققا ،وتق قدم اللجنققة تعهققدات
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 /حسب نص المادة  14من االتفاقية االوربية لحقوق االنسان //2
( )2شهاب سليمان عبد هللا ،القانون الدولي اإلنساني ،ا  ،1113 ،1ص  46وما بعدها .

)(1

للحكومات المعنية بان التكشف عن المعلومات التي تصل اليها أو عن مشاهدتها إلقى اي اقرف اخقر .ويمثقل
التواجد المتكرر للجنة وبصفة خاصة في حقاالت االحتجقاز الطويلقة للاقحايا اسقلوبا فعقاال لمعرفقة المقروف
المادية والنفسية التي يتواجد فيها الاحايا اوال مدة االحتجاز .ويتمثل هذا التواجد مقن خقرل محاولقة اللجنقة
بالسماح لها بمقابلة من تختارهم من السجناء داخل مكان االعتقال ودون حاور مقراقبين ،فاقر عقن زيقارة
اماكن االعتقال في الدولة على ان تكقون هقذه الزيقارات متكقررة لمتابعقة تطقورات ظقروف االعتققال وحمايقة
((1)()2
المعتقلين من احتماالت االنتقام منهم
وتسعى اللجنة إلى التمييز بين تعذيب المعتقل الذي يمارس وفق منهج مرسوم والتعذيب القذي يمكقن اعتبقاره
عار ا أو ناتجا عن جهل المسق ولين .قم تسقجيل البيانقات وتجقرى الدراسقات حقول هقذه المؤشقرات قم تققدم
للحكومة المعنية النصيحة في هذا الشأن وتحثها علقى السقعي اليققاف ممارسقات تعقذيب المعتققل واالنتهاكقات
الصارخة لحقوق االنسان .كما تقوم اللجنقة بتققديم مسقاعدات ماديقة قائمقة علقى مبقدأ عقدم التحيقز إلقى قحايا
التقوترات والقرققل الداخليقة تشقمل االاعمققة واالدويقة والمقأوى ...فاقر عققن نشقر المبقادئ االنسقانية لحمايققة
االنسان من االنتهاكات التي تققع عليقه خاصقة فقي اوققات اال قطرابات والحروبقات ومقا ينقتج عنهقا بصقورة
مباشرة(.(1))1
الطبيعة القانونية لقرارا اللجان والمنظما الدولية غير الحيومية:
ال تصققدر المنممققات غيققر الحكوميققة سققالفة الققذكر قققرارات أو توصققيات لهققا قيمققة قانونيققة ملزمققة باعتبققار ان
القرارات أو التوصيات توجه من قبل المنممة إلى دولة ما عاو في هقذه المنممقة ،أو مقن اكبقر منشقأة ابققا
التفاقية دولية أو اقليمية ،تتمتع بها الدول المعنية بصفة العاوية( )2( )4وهذا ال يمكن تقوافره بالنسقبة للمنممقة
الدولية غير الحكومية(.)3
فمن المعلوم ان المنممات الدولية غير الحكومية هي منممات يتم انشاؤها باتفاق يعقد بين اشقخاص وهي قات
غير حكومية ،ال بين الحكومات كما انها تام اساسا ممثلين واعااء غير حكوميين .وال تكون الدول اارافا
فيهققا ،ولققذلك فهققي ليسققت مققن اشققخاص القققانون الققدولي العققام ،اذ ال تنشققأ بمقتاققى اتفققاق دولققي وانمققا تخاققع
للقانون الداخلي لدولة المقر أو للتعاون الداخلي للدول التي تمارس فيها نشاااتها واالق عليها لفظ المنممقات
الدولية باعتبار ان العاوية فيها مفتوحة الشخاص حقيقيين أو اعتباريين ينتمون إلى اكثر من دولة لذلك فهي
ال تتعامققل مققن الواجهققة القانونيققة معاملققة المنممققات الحكوميققة فلققيس لهققا المزايققا والحصققانات التققي تتمتققع بهققا
االخيرة وموظفوها وممثلوا الدول لديها ،وذلك ينعكس على القيمة القانونية التي يصاغ بها ما يصدر عن هذه
المنممات ،فليست لرعمال والنشااات التي تقوم بها هذه المنممات قيمة قانونية ملزمة.
وهذا اليعنى ان اعمالها أو نشاااتها عديمة القيمة ،بل ان هذه المنممات غير الحكومية تلعب دورا هامقا فقي
مجال التعاون الدولي وتبادل المعلومات حول مسائل حقوق االنسان ،وتقترح وسائل مقاومقة هقذه المسقائل أو
االنتهاكات ،وتؤدى إلى إنشقاء رأي عقام يمولهقا يكقون بقدوره وسقيلة رقابيقة شقعبية لمقاومقة هقذه الممارسقات
المحرمة.
كما ان اعمال هذه المنممات ذات قيمة ادبيقة واعرميقة وسياسقية ويتوققف ا قر هقذه القيمقة علقى مقا تتمتقع بقه
المنممة الدولية غير الحكومية من حيدة وتجرد و قة الحكومات والشقعوب فيهقا وتعقد اللجنقة الدوليقة للصقليب
االحمر ومنممة العفو الدولية المثال النموذجي لذلك.
عقبا تلعيل مواايق حقوق االنسان:
( )2المرجع السابق نفس المو ع
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( )1د .عبد الواحد دمحم الفار ،التنميم الدولي ،عالم الكتب القاهرة 2161م – ص .61 – 68
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( )3د .إبراهيم العناني ،المنممات الدولية ،المطبعة التجارية الحديثة القاهرة  -2113ص .21-28

)(1

بالرغم من ان المجتمع الدولي قد و ع العديد من الموا يق الدولية ذات الصلة بحقوق االنسان ،سيما وان
العديد منها قد صدرت من الهي ات الدولية ،اال ان هناك بعل العقبات التي تعترض تطبيقها وتفعيلها
وو عها في واقع التطبيق العملي وابرز هذه العقبات ،مبدأ سيادة الدولة ،وتمليه المصالح الذاتية في العرقات
الدولية .وهذا ما سنتعرض له اآلن:
 /1مبدأ سيادة الدولة
أكد ميثاق االمم المتحدة فكرة السيادة ونص عليها باعتبار انها المميز االفال للسلطة السياسية ،ولكن
وبذات الوقت اصبحت السيادة هي الحصن الحصين الذي تحتمي وراءه الدولة للتذرع على منع اآلخرين من
()55
حماية االنسان ،بزعم ان الحماية الدولية له تمثل انتهاكا بحق سيادة الدولة .االمر الذي دعى بعل الفقهاء
إلى االعتراف صراحة بان مسألة السيادة تمنع من ا ارة المس ولية العقابية للدولة عن الجرائم الجنائية على
المستوى الدولي بينما ذهب البعل اآلخر إلى ان مسألة سيادة الدولة ال تتعارض مع اقرار مس وليتها العقابية
اذا ما خرقت قواعد القانون الدولي .الن ابيعة العرقات الدولية تقتاي ان تتنازل الدول عن جانب من
سيادتها لصالح افراد ودول المجتمع الدولي ،وان فكرة السيادة المطلقة للدول تؤدى إلى تهي ة مناخ الملم
والقهر.
ومن ناحية انية فان القانون الدولي يشهد تطورات هامة انعكاسقا لتطقور المجتمقع القدولي .وققد كقان الققانون
الدولي التقليدي يعت بر ان مسائل حقوق االنسان عموما من مسائل السيادة الوانية التقي ال يجقوز المسقاس بهقا
امققا االن فققان هنققاك تحققوالت هامققة بهققذا الصققدد بحكققم تطققور المجتمققع الققدولي ذاتققه،وهو مققا يعنققي ان االتجققاه
الحديث في العالم المعاصر هو اعتبار مسألة حقوق االنسان من المسائل ذات الطابع الدولي التقي يحقق للقدول
االخرى ان تاغط بشأنها( .(1))2والسؤال الرئيسي المتعين االجابة عليه هقو :هقل تلتقزم الدولقة بصقورة دقيققة
بموا يقق حققوق االنسققان الدوليقة ؟ اجابقة هققذا السقؤال هقي المققدخل الوحيقد المتقاح للتعامققل مقع مشقكلة التققدخل
الدولي في السيادة الوانية .وبالتالي فعلى اية دولة ال تريد تدخر في ش ونها الداخلية ان تحتقرم تلقك الحققوق،
وان تهيئ المروف المجتمعة لممارسة كل مواان فيها لحقوقه االساسية ،ألنه لقم يعقد مقن المبقرر فقي احقوال
كثيرة االحتجاج بفكرة السيادة الوانية ،اذ ان تلك الفكقرة فقي اريقهقا للتحقول بصقورة جذريقة ،وان كقان هقذا
اليمنع بالتأكيد من ان تحتج وتقاوم اية تدخرت زرائعية ال مبرر لها أو توجد مبالغات بشأنها(.)1
وهكذا استقر المجتمع الدولي على االخذ حاليقا بمبقدأ السقيادة المقيقدة ،فالسقيادة حاليقا هقي مجموعقة السقلطات
((2) )4
التي تتمتع بها الدولة في الحدود التي تقررها القواعد الدولية .
كمققا يتعققين علققى الدولققة ان تتمسققك بفكققرة التاققامن الققدولي التققي تفتققرض تعبيققر سققيادة الققدول وصققوال لهققذا
التاامن ،االمر الذي يخلق في آخر المطاف ارادة دولية مشتركة ال فكاك منها.
وقد اصدر االمين العام السابق لرمم المتحدة بطقرس غقالي مقا عقرف بخطقة السقرم Agenda for Peace
في  – 2111/2/42بناء على تكليف مجلس االمن الدولي .وجاء في المذكرة:
" ان حجر الزاوية في هذا العمل هي الدولة ،ويجب ان يمل كذلك ،فقاحترام سقيادة الدولقة وسقرمتها هقو امقر
حاسم لتحقيق اي تقدم دولي مشترك،بيد ان زمن السقيادة المطلققة الخالصقة ققد ماقى ...فالنمريقة هنقا تنطبقق
على الواقع ومهمة قادة الدول اليقوم هقي تفهقم هقذا االمقر وايجقاد تقوازن بقين احتياجقات الحكقم القداخلي الجيقد
((1))2
ومتطلبات عالم يزداد ترابطا يوما بعد يوم

( )2انمر في نفس هذا المعني الحماية الدستورية للحقوق والحريات د احمد فتحي سرور دار الشروق ص 82وما بعدها.
( )1نقاا حول حقوق اإلنسان بين السيادة الوانية والتدخل القدولي .د .مفيقد شقهاب .ودراسقة منشقورة فقي كتقاب حققوق اإلنسقان
الثقافة العربية و النمام العالمي ص .281 -288
( )4المصلحة الدولية المشتركة كأساس لتطقوير النمقام االقتصقادي القدولي .د .عبقد الواحقد دمحم الفقار – دار النهاقة العربيقة –
القاهرة 2183م ص .218
( )2مشار إليها في دراسة بعنوان حماية حقوق اإلنسان بين مبدأ عقدم التقدخل والحقق فقي التقدخل و الموققف العربقي المطلقوب.
باسيل يوسف .منشورة بكتاب حقوق اإلنسان بين الثقافة العربيقة والنمقام العقالمي – الناشقر مركقز اتحقاد المحقامين العقرب
للبحوث والدراسات القانونية – القاهرة  2114ص .261
( )1القرار رقم 2114( 818م)2114( 816 ،م) لألمم المتحدة بيان صحفي – إدارة ش ون اإلعرم – دائرة الخدمات اإلخبارية
– نيويورك  3مارس 2113م – ص .631-636

وقققد اعتمققدت لجنققة حقققوق االنسققان التابعققة لرمققم المتحققدة قققرارين هققامين فققي دورتهققا رقققم – – 31
 2114يعكسققان هققذا المفهققوم اهمهققا " قققرار مجلققس االمققن بتشققكيل محكمققة جنائيققة دوليققة لمحاكمققة مجرمققي
((2))1
انتهاكات حقوق االنسان في البوسنة والهرسك بيوغسرفيا السابقة
هذا وقد قررت محكمة العدل الدولية عقام  2181فقي حكمهقا حقول المقوظفين الدبلوماسقيين للواليقات
المتحدة في اهران حيث ذكرت ..ان تجريد االنسان تعسفا من حريته وو عه فقي ظقروف مؤلمقة وممارسقة
االكراه الجسدي عليه يعتبر متنافيا بصورة وا حة مع مبادئ ميثاق االمم المتحدة والحقوق االساسية المعلنقة
في اعرن حقوق االنسان( (3))4وهو نفس ما تمارسه الواليات المتحدة اليقوم علقى اسقرى غونتنقامو كوبقا وفقي
سجون باغرام بأفغانستان وابي غريب بالعراق .وقد وجد ادانة دولية وشكل حرجا ً للواليات المتحدة.
وهكذا رشح هذا القااء التطور الذي لحق بالقانون الدولي واخراج مسائل حقوق االنسان – كحقه
في عدم التعرض لركراه الجسدي – من السلطان المطلق الداخلي للدول القائم على مبدأ السيادة التقليدي..
كما تاكد نفس المفهوم وترشح بعد انشأ اللجنة المنبثقة عن االتفاقية االوربية لحقوق االنسان لمنع
تعذيب المعتقل لعام  ،2186حيث اعطت االخيرة اللجنة المذكورة صرحيات واسعة في دخول اماكن
االحتجاز أو السجون في اي من الدول االعااء بصورة مفاج ة ،والتلزم باعرن الدولة الطرف بحين موعد
الزيارة ،وتكتفي فقط بارسال اخطار عام بعزمها على الزيارة .م تفاج ها بالزيارة في اي وقت حسب نص
المادتين 3و 8من االتفاقية .ويعد هذا االمر تطورا هاما في مفهوم السيادة والتطبيق فيه إلى اقصى الحدود،
من جانب الدول االاراف لصالح حق االنسان في الحماية من تعذيب المعتقل ويعنى اياا ان مبدأ السيادة لم
يعد عائقا ال ارة المس ولية الدولية للدولة اذا ما ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق االنسان.
 /4المصالي الذاتية الضيقة لبعض الدول:
يبدو ان ابيعة العرقات الدولية وما تتسم به مقن تشقابك فقي المصقالح السياسقية واالقتصقادية ،يجعقل
الققدول تتقا ققى فيمققا بينهققا مققن ا ققارة المس ق ولية الدوليققة عققن انتهاكققات حقققوق االنسققان ويشققمل ذلققك االكققراه
الجسدي.
وبالتالي فاذا ما ا يرت المس ولية الدولية مقن قبقل دولقة قد اخقرى علقى المسقتوى القدولي ،فقان هقذا
غالبقا ومقا يكققون بهقدف تحقيققق كسقب سياسققي أو عسقكري يهققم الدولقة الشققاكية ولقيس مبنيققا علقى الممارسققات
المحرمة أو مقتصرا عليها..
وتفال الدول ان تتقا ى عن االعمال المحرمة التي تمارسها دولة اخرى خوفا من افسقاد العرققات
السياسية أو التعاون أو المصالح االقتصادية فيما بينها ،وتعطي هذه اولوية عن مسألة حقوق االنسان.
فاالخرق السياسية ذات نزعة نفعية ،وبذلك فانه في عديد مقن الحقاالت تصقم اكثقر القدول اذانهقا امقام
انتهاكات حقوق االنسان االما كانت على عرقة جيدة مع الدولة المنتهكة ان هذا الموقف في كثير من االحيان
يؤكد أن لبعل الدول ان لها الحرية المطلقة في اهانة وتعذيب مواانيها دون اعتراض من العالم .وفي العديد
((1) )2
من الحاالت تستغل القوة العممى هذه االو اع كوسيلة للتدخل في سياسة الدول الاعيفة .
ويعتبر القرار الخاص بالعراق الصادر من لجنة حقوق االنسان التابعة لرمم المتحدة في دورتهقا ال-
 – 31في عام  2114خير مثال لهذا الو ع .حيث صدر القرار حول حالة حققوق االنسقان فقي العقراق حيقث
تامن القرار فقرة تطالب من االمين العام لرمقم المتحقدة بالتنسقيق مقع المققرر الخقاص عقن العقراق الرسقال
مراقبين لحقوق االنسان وقد صدر هذا القرار دون موافقة العراق ،هقذا فققط الن الواليقات المتحقدة االمريكيقة
تسيطر بشكل ما على االمم المتحدة وتمارس عليها نفوذها..
وتمهر المجاالت التي تلعب فيها االعتبارات السياسقية اياقا دورا فقي اتجاهقات القدول بشقأن حققوق
االنسان سلوك الدول ،عندما تركز االخيرة على مخالفات لحقوق االنسان ترتكبها الدول ،بينما تغفل انتهاكات
تقوم بها دول اخرى وعليه فان تدخل االعتبارات السياسية على هذا النحو ياعف من حقوق االنسان عموما،
( )4تقرير محكمقة العقدل الدوليقة لعقام  -2181ص  33فققرة  13منشقور تقريقر لجنقة الققانون القدولي لعقام 2188م – المجلقد 2
(باء) الموجز للجلسات  1113 – 1161للدورة األربعين – 2188/3/1م األمم المتحدة – نيويورك 2112م – ص .31
( )2األقليات وحقوق اإلنسان -د .أبوبكر أحمقد بقاقور بتصقرف بحقث منشقور فقي مجلقة الحققوق .تصقدرها كليقة الحققوق بجامعقة
الكويت السنة السابعة ،العدد  2184 – 4ص .431

ويبعدها عن الهدف المنشود منها ويجعلها اداة ايعة لتحقيق اهداف سياسقية ،اال انقه يجقب ان يقؤدى ذلقك إلقى
التشاؤم حول مصير حقوق االنسان.
 /3النظام اآلحادي الذي يقود العال :
رغم إن العديد من الدول قد هلل لسقوا الدب الروسي اال ان هذا االمر كان له مردوده السلبي الكبير
على العرقات الدولية ،باعتبار التوازن السياسي الذي كانت تقوم عليه السياسية الدولية ،فعلى الرغم من
االتحاد السوفيتي نفسه كان من اكبر الدول انتهاكا لحقوق االنسان اال ان الواليات المتحدة كانت تحسب حسابا
دقيقا االمور الدولية قبل اتخاذها لخطوة ما(.)2
فالواليات المتحدة بعد سقوا االتحاد السوفيتي صارت قطبا اوحدا في العالم تمارس سيطرتها عليه
في عرقاتها الدولية ،ساعدها على ذلك عف المنممة الدولية ،واصبحت مسألة حقوق االنسان احد اسلحتها
للتدخل في الشأن الداخلي لبعل الدول المناهاة لها سياسيا أو اقتصاديا بينما تغل الطرف عن البعل
اآلخر منها رغم ان هذه االخيرة ترتكب انتهاكات لحقوق اإلنسان فيها تفوق كل وصف كما يحدث في
اسرائيل(.)1
ففي عهد الرئيس جيمي كارتر ،تبنت الواليات المتحدة فكرة حقوق االنسان كمحور للسياسة
الخارجية االمريكية،وتدخلها في توجيه المساعدات المالية التي تقدمها للمنممات الدولية مثل االمم المتحدة،
والبنك العالمي ،وصندوق النقد الدولي ،للدول االبة العون لتلك الدول التي تحترم حقوق االنسان غير ان
الواليات المتحدة العتبارات سياسية لم تلتزم بهذه السياسية الخارجية ،وقد و ح هذا في موقفها من مشكلة
منممة العمل الدولية مع اسرائيل .عندما ادانت المنممة المذكورة سياسة اسرائيل في االرا ي العربية
المحتلة لحدوث انتهاكات صارخة من جانب اسرائيل لحقوق االنسان ،حيث لوحت الواليات المتحدة للمنممة
بالتهديد حتى ال تعترض المنممة على سياسة اسرائيل أو تستنكرها ،وإزاء إصرار المنممة على موقفها.
قامت الواليات المتحدة باالنسحاب من منممة العمل الدولية .وبرغم بوت انتهاكات اسرائيل لحقوق االنسان.
وبذلك غلبت الواليات المتحدة االعتبارات السياسية على االعتبارات القانونية واالخرقية الواجب االعتداد
بها(.(1))4
ولعبت الواليات المتحدة االمريكية لصالح اسرائيل نفس الدور في مرحلة اعداد النمام االساسي
للمحكمة الجنائية الدولية عندما اعتبر االستيطان االستعماري مدرجا تحت توصيف االختصاص المو وعي
للمحكمة(.(1))2

( )2العرقات الدولية .د .مصطفى سرمة – دار المطبوعات الجامعية – اإلسكندرية 2183م – ص .64-63
(( )1سلسلة التدريب المهني رقم ( )8برتوكقول اسقتانبول دليقل التقصقي والتو يقق الفعقالين للتعقذيب -منشقورات األمقم المتحقدة –
نيويورك 1112م)ِ.
(( )4المادة ( )1اتفاقية التعذيب المادة ( )4من إعرن الحماية من التعذيب).
)(1
William E. Holder and others. Inter – national protection of Human fights by the Mobilization
of public opinion , the international law Association PP.524-540
 /حسب نص المادة  14من االتفاقية االوربية لحقوق االنسان //2

المبحث األول
حقوق المعتقل أ ناء التحقيق

المبحث األول
حقوق المعتقل أ ناء التحقيق
يتوجب إبرغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبرغقه سقريعا بأيقة
تهمة توجه إليه.
يبلغ أي شخص يقبل عليه ،وقت اإللقاء القبل بسبب ذلك ،ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكقون
موجهة إليه(.)56
تقوم السلطة المسؤ ولة عن إلقاء القبل أو االحتجاز أو السجن على التوالي ،بتزويقد الشقخص لحمقة
القبل عليه وعند بقدء االحتجقاز أو السقجن أو بعقدها مباشقرة ،بمعلومقات عقن حقوققه وبتفسقير لهقذه الحققوق
وكيفية نيلها.
يبلغ كل من بقبل عليه أو يعتقل بأسباب الققبل عليقه أو اعتقالقه فقوراً ،ويكقون لقه الحقق باالتصقال
بمن يرى إبرغه بما وقع أو االستعانة به على الوجه الذي ينممه القانون ،ويجقب إعرنقه علقى وجقه السقرعة
بالتهم الموجهة إليه ،وله ولغيره التملم أمام القااء من اإلجقراء القذي قيقد حريتقه الشخصقية ،ويقنمم الققانون
حق التملم بما يكفل الفصل فيه خرل مدة محددة وإال وجب اإلفراج حتما ً.
وقالت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العقام رققم (( :24إن حقق الشقخص أن يبلقغ سقريعا ً بقأي
تهمة توجه إليه يقتاي أن تقدم إليه المعلومات على النحقو الموصقوف فقور توجقه التهمقة إليقه ألول مقرة مقن
قبل سلطة مختصة .وهذا الحـق يجقب أن يثقور حقين تققرر سقلطة أو يققرر اإلدعقاء أ نقاء إجقراء التحريقات –
()57
اتخاذ خطوات إجرائية د شخص يشتبه به في ارتكاب جريمة أو يسمى علنا بارتكابها))
وقالت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليقق العقام رققم (( :4مقن األهميقة بمكقان أن يعلقم األفقراد مقا
هققي حقققوقهم بموجققب العهققد (والبرتوكققول ،االختيققاري ،حسققب الحالققة) وأن تكققون كافققة السققلطات اإلداريققة
والقاائية على علم بااللتزامات التي تحملتها الدولة الطرف بموجب العهد .ولهذا الغقرض ينبغقي نشقر العهقد
بكافة اللغات الرسمية في الدولة وينبغي أن تتخذ خطوات الارع السلطات المعنية على محتوياتقه كجقزء مقن
تدريب هذه السلطات)) (.)58
وأكققدت لجنققة حقققوق اإلنسققان أن الغققرض مققن اشققتراا اإلشققعار هققو تمكققين الشققخص مققن أن "يتخققذ
خطوات فورية لتأمين اإلفراج عنه إذا كان يعتققد أن األسقباب المقدمقة غيقر صقحيحة ال أسقاس لهقا" .وللوفقاء
بهذا الغرض يجب أن يكون اإلشعار مفصرً كافيقا ً فيمقا يخقص الواققع والققانون القذي يخقول اعتققال الشقخص
بحيث يمكن له أن يتبين ما إذا كان االعتقال متوافقا ً مع القانون(.)59
ال يتم في مصر إبرغ كل من يقبل عليه أو يعتقل كتابةً بأسقباب الققبل عليقه أو اعتقالقه ،وال يمقنح
حققق االتصققال بمققن يريققد إبرغققه سققواء كانققت أسققرته أو محاميققه ،وال يسققلم إليققه صققورة مققن القققرار الصققادر
بالقبل عليه أو اعتقاله ،بل إنه ققد يصقل األمقر فقي حالقة االعتققال بقأن المعتققل ال يعلقم األسقباب الحقيقيقة أو
المكتوبة ،والتي كانت سببا ً في اعتقاله ،حيث تقوم وزارة الداخلية بتسقليم صقورة مقن ققرار االعتققال المسقبب
أ ناء نمر التملم ،وتقوم باستردادها مرة أخرى ،والذي يتم العمقل بقه عمليقا ً هقو إحااقة المقتهم فقي التحقيققات
( )56قرارالجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية
( )57إتفاقية مناهاة التعذيب و غيره من روب المعاملة القاسية ،الرإنسانية المعتمدة من ارف الجمعية العامة لألمم
المتحدة في قرارها  34/41المؤرخ في  21ديسمبر .2183
( )58قرارالجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية
( )59إتفاقية مناهاة التعذيب و غيره من روب المعاملة القاسية ،الرإنسانية المعتمدة من ارف الجمعية العامة لألمم
المتحدة في قرارها  34/41المؤرخ في  21ديسمبر .2183

التي تجريها النيابة بالتهم الموجهة إليه ،وهذا القصور في التشريع المصري ينبغقي اسقتدراكه علقى المسقتوى
التشريعي والمستوى العلمي على حد سواء ،لتفعيل نص المادة ( )62من الدستور المصري ،بدالً من تحويلها
إلى نص إنشائي ال يجد اريقا ً للتطبيق في الواقع العلمي.

المطل األول
حق المعتقل باالستعانة بمحام ومترج

الفرع األول :حق المعتقل باالستعانة بمحام
يحق للمتهم بغية الدفاع عن نفسه ،بأن يطلب محام تعينه المحكمة مجانا حيث ينص القانون على هقذه
اإلمكانية ،وبأن يتلقى زيارات محاميه إعدادا ً لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية .وعلى هذا القصقد يحقق لقه أن
يعطى أدوات للكتابة إذا الب ذلك .ويجوز أن تتم المقابرت بين المتهم ومحاميه على مرمى نمر الشراي أو
موظف السجن ،ولكن دون أن تكون على مرمى سمعه ،وعليه هناك بعل المبادئ المتعلقة بحقوق المعتقلقين
واالستعانة بمهام أ ناء التحقيق وهي:
 .2يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام .وتقوم السلطة المختصة بإبرغه يحق هقذا فقور
إلقاء القبل عليه وتوفر له التسهيرت المعقولة لممارسته.
 .1إذا لم يكن للشخص المحتجز محام أختاره بنفسه ،يكون له الحقق فقي محقام تعينقه سقلطة قاقائية لقه أو
سلطة أخرى في جميع الحاالت التي تقتاي فيها مصقلحة العدالقة ذلقك ودون أن يقدفع شقي ا إذا كقان ال
يملك موارد كافية للدفع ،وذلك حسب (المبدأ .)60( )28
 .2يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه.
 .1يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيرت الكافية للتشاور مع محاميه.
 .4ال يجققوز وقققف أو تقييققد حققق الشققخص المحتجققز أو المسققجون فققي أن يققزوره محاميققه وفققي أن
يستشققير محاميققه ويتصققل بققه ،دون تققأخير أو مراقبققة وبسققرية كاملققة ،إال فققي ظققروف اسققتثنائية
يحددها القانون أو اللوائح القانونية ،عندها تعتبر سلطة قاائية أو سلطة أخقرى أمقر ال مفقر منقه
للمحافمة على األمن وحسن النمام(.)61
 .3يجوز أن تكون المقابرت بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه على مرأى من احقد إنفقاذ
القوانين ،ولكن ال يجوز أن تكون على مسمع منه.
 .3ال تكقون االتصقاالت بقين الشقخص المحتجقز أو المسقجون ومحاميقه المشقار إليهقا فقي هقذا المبققدأ
مقبولققة كققدليل ققد الشققخص المحتجققز أو المسققجون مققا لققم تكققن ذات صققلة بجريمققة مسققتمرة أو
بجريمة تدبر.

( )60قرارالجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية
( )61إتفاقية مناهاة التعذيب و غيره من روب المعاملة القاسية ،الرإنسانية المعتمدة من ارف الجمعية العامة لألمم
المتحدة في قرارها  34/41المؤرخ في  21ديسمبر .2183

أوالً :أهم المبادئ العامة المتعلقة بالمحامين
المبدأ ""3
تكفل الحكومات تقوفير التمويقل الكقافي والمقوارد األخقرى الرزمقة لتققديم الخقدمات القانونيقة للفققراء
ولغيرهم من األشخاص المحرومين ،حسب االقتااء وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين على تنميم وتوفير
الخدمات والتسهيرت وغيرها من الموارد(.)62
المبدأ ""2
تققروج الحكومققات والرابطققات المهنيققة للمحققامين للبققرامج التققي تسققتهدف إعققرم الجمهققور بحقوقققه
وواجباته بمقتاى القانون ،وبدور المحامين الهام في حماية الحريات األساسقية .وينبغقي ايقرء عنايقة خاصقة
لمسققاعدة الفقققراء وسققائر المحققرومين بغيققة تمكيققنهم مققن تأكيققد حقققوقهم ،وإذ الزم األمققر الققب المسققاعدة مققن
المحامين(.)63
المبدأ ""2
تكف الحكومات أياا ً لجميع األشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمقة جنائيقة أو بقدون تهمقة
جنائية ،إمكانية االستعانة بمحام فورا ،وفي جميع األحوال خرل مهلة ال تزيد عقن مقان وأربعقون سقاعة مقن
وقت القبل عليه أو احتجازهم.
المبدأ ""3
تققوفر لجميققع المقبققوض علققيهم أو المحتجققزين أو المسققجونين فققرص وأوقققات وتسققهيرت تكفققي ألن
يزورهم محام ويتحد وا معه ويستشيروه ،دونما إبطاء وال تقدخل وال مراقبقة ،وبسقرية كاملقة .ويجقوز أن تقتم
هذه االستشارات تحت نمر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .ولكن دون مسمع منهم.
المبدأ ""44
تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع االتصاالت والمشقاورات التقي تجقري بقين المحقامين ومقوكليهم
في إاار عرقاتهم المهنية.
المبدأ ""16
تكفل الحكومات ما يلي للمحامين (أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنيقة بقدون تخويقف أو إعاققة
أو ماايقة أو تقدخل غيقر الئققا و(ب)الققدرة علقى االنتققال إلقى مقوكليهم والتشقاور معهقم بحريقة داخقل البلقد
وخارجه على السواءا و(ج) عدم تعرياقهم وال التهديقد بتعرياقهم للمرحققة القانونيقة أو العقوبقات اإلداريقة
واالقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها(.)64
المبدأ ""41

( )62قرارالجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية
( )63إتفاقية مناهاة التعذيب و غيره من روب المعاملة القاسية ،الرإنسانية المعتمدة من ارف الجمعية العامة لألمم
المتحدة في قرارها  34/41المؤرخ في  21ديسمبر .2183
( )64قرارالجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية

من واجب السلطة المختصة أن تامن للمحامين أمكانية االارع على المعلومات والملفات والو ائق
المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها ،وذلك لفتقرة تكفقي لتمكيقنهم مقن تققديم مسقاعدة قانونيقة فعالقة
لموكليهم وينبغي تأمين هذا االارع في غاون اقصر مهلة ممكنة.
سققلمت اللجنققة المعنيققة بحقققوق اإلنسققان بققأن الحققق فققي الحصققول علققى خققدمات محققام يعنققي الحققق فققي
المشورة القانونية الفعالة .ويجب أن يكون الشخص الذي يتولى القدفاع عقن المقتهم مقؤهر لتمثيلقه .كمقا ينبغقي
لهذا المحامي أن يدافع عن مصالح نوكله دفاعا كليا ويدافع عنه على الدوام(.)65
وبينت اللجنة كذلك أن حقق اإلنسقان فقي اختيقار محاميقه يجقب أن يكقون متاحقا ً فقور احتجقازه .وابقدى
أعااء اللجنة عدم موافقتهم على النمام القائم في دولة من دول ال يمكن في إااره إلرهابي مشتبه بقه فقي أن
يدافع عنه سوى محام تعينه الدولة خرل األيام الخمسة األولى من االحتجاز
وأكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنه على حين أن المادة ( )4( 23د) من العهد الخقاص بقالحقوق
المدنية والسياسية ال تامن للشخص الحق في اختيار محتم معين إال أنها تقتاي مقن الدولقة اتخقاذ إجقراءات
لكفالة قيام المحامي بالتمثيل الفعال للمتهم.
وقالت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ((يعني الحق في الحصول على خدمات محقام أنقه يجقب
أن سمح للمتهم بالحصقول علقى مشقورة قانونيقة فقي اللحمقات األولقى مقن توقيفقه .وققد فحصقت لجنقة البلقدان
األمريكيققة فققي حالققة مققن الحققاالت قانونقا ً يمنققع المحتجققزين مققن الحصققول علققى خققدمات محققام أ نققاء االحتجققاز
اإلداري وأ ناء التحقيق .والحمت اللجنة األدلة الحاسمة يمكن إحاقارها أ نقاء هقذه المرحلقة األوليقة وارتقأت
أن االفتقار أن االفتقار إلى المشورة القانونية أ ناء الجزء األول مقن المحاكمقة ققد شقكل إخقرالً خطيقرا بقالحق
في الدفاع .كما أن كفالة خدمات محقام تمنقع إمكقان حقدوث تجقاوزات بشقأن الحققوق اإلنسقانية .باإل قافة إلقى
ذلك ،يجب أن يسمح للمحامي بالحاور عندما يدلي المتهم بأي بيان مقن البيانقات أو عنقدما يسقتنطق أو يوققع
على بيان ما(.)66
أكققدت المحكمققة األوربيققة ،فققي تفسققيرها للحققق فققي الحصققول علققى خققدمات محققام بموجققب االتفاقيققة
األوربية ،على أنه ال يكفي قيام الدولة بتعين محام للدفاع عن المدعى عليهم المعوزين .بقل يجقب عليهقا أياقا ً
أن تققوفر المشققورة القانونيققة الفعالققة وهققي ملزمققة بالسققهر علققى أداء المحققامي المعققين لواجباتققه .ويتعققين علققى
السققلطات ،إن اقتاققى األمققر ،أن تراقققب المحققامي المعققين وأن تسققتبدله أو أن تحملققه علققى أداء واجباتققه علققى
النحو المرئم.
وفققي قاققية مققن القاققايا التققي عر ققت علققى المحكمققة األوربيققة ،رفاققت محكمققة محليققة اسققتبدال
المحامي المعين من قبقل المحكمقة بقرغم الشقكاوى المقدمقة مقن المقدعى عليقه مقن أن المحقامي لقم يكقن يقؤدي
واجباته .وانتهت المحكمة األوربية إلى أن الدولة ،بتقصيرها في االستعا ة عن المحامي المعين ،قد حرمقت
صاحب المطالبة من المشورة القانونية الفعالة .ومن ناحية ،ال ينبغقي – فقي العقادة ،إخاقاع المحقامي المعقين
لرقابة المحكمة الصارمة.
ورأت المحكمققة األوربيققة أن المحققامي المعققين مطالققب ابق قا ً لمققا تقتاققيه "مصققلحة العدالققة" أن يقققوم
بإعداد الدفاع المرئم .وإذا كان تعين محام أمرا روريا ،لزم التشاور مع المدعى عليقه فيمقا يتعلقق باختيقاره
لمحام .وهذا الحق في المشورة القانونية يشمل الحق في التشاور مع المحامي بإشراف من السلطات المختصة
في أماكن االحتجاز .وينطبق هذا الحق على الزيارات الشخصية وعلى المراسرت بين المحتجز والدفاع.
وفي بعل الحاالت ،ارتأت اللجنة األوربية أن الحق في التسهيرت المرئمة إلعداد الدفاع يفيد قمنا
الحق في الوصول المعقول إلى ملفات االدعاء العام .وللمقدعى علقيهم الحقق فقي كافقة المعلومقات ذات الصقلة

( )65إتفاقية مناهاة التعذيب و غيره من روب المعاملة القاسية ،الرإنسانية المعتمدة من ارف الجمعية العامة لألمم
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( )66قرارالجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية

التي هي فقي حقوزة االدعقاء العقام والممكقن أن تسقاعدهم علقى تبرئقة أنفسقهم أو علقى الحقد مقن األحكقام التقي
تصدر في شأنهم ،وغالبا ما تكون هذه المعلومات متامنة في ملفات االدعاء العام.
ال يوجد نص صريح يشير إلى حق الشخص فقي الحصقول علقى محقام إبقان اإلجقراءات السقابقة علقى
المحاكمة فقي العهقد القدولي أو االتفاقيقة األمريكيقة أو الميثقاق األفريققي أو االتفاقيقة األوربيقة ،ومقع هقذا ،فقأن
ا للجنقة المعنيققة بحقققوق اإلنسققان واللجنققة األمريكيقة الدوليققة والمحكمققة األوربيققة قققد أققرت كلهققا بققأن الحققق فققي
المحاكمققة العادلققة يقتاققي السققماح للشققخص باالسققتعانة بمحققام أ نققاء احتجققازه واسققتجوابه وخققرل التحقيقققات
المبدئية(.)67
ينبغي ،حيثما يكون ذلك ممكنا أن تتاح للمحتجزين رهن المحاكمة أمكانية استخدام الهواتقف لرتصقال
بمحققاميهم ولققو كققان ذلققك االسققتخدام بمقابققل .وال ينبغققي المسقؤولين أن يقيققدوا ،علققى نحققو غيققر معقققول ،قققدرة
المحتجز رهن المحاكمة على استخدام الهاتف لرتصال بمحاميه.
وقالت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إنه يجب السماح ألي شخص يقبل عليقه أ يتصقل بمحقام فقورا ً.
وقالت اللجنة األمريكية الدولية إن حق المقرء فقي القدفاع عقن نفسقه يقتاقي السقماح للمقتهم بقان يحصقل علقى
مساعدة قانونية عندما يحتجقز ألول مقرة .وخلصقت إلقى الققانون القذي يمنقع المحتجقز مقن توكيقل محقام أ نقاء
احتجازه والتحقيق معه يفت ت افت اتا ً خطيرا على حقوقه في الدفاع عن نفسه.
واعترفت المحكمة األوربية بالمثل بأن الحق فقي المحاكمقة العادلقة يقتاقي فقي العقادة السقماح للمقتهم
بأن يوكل محامي خرل المراحل المبدئية لتحقيقات الشراة .وقد فحصت المحكمقة المقذكورة حالقة حقرم فيهقا
صاحبها من االستعانة بمحام خرل الثماني واألربعين ساعة األولى من احتجازه .عندما كان عليه أن يقرر ما
إذا كان سيستخدم حقه في التزام الصمت أم ال .وكان اختياره سيؤ ر على القرار بتوجيه االتهام له من عدمقه،
إذ كان من الممكن بموجب الققانون القواني أن يتولقد مقن ققراره التقزام الصقمت أ قر معقاكس أ نقاء اسقتجواب
الشراة له .ووجقدت المحكمقة أن التققاعس عقن تمكينقه مقن االتصقال بمحقام خقرل الثمقاني واألربعقين سقاعة
التالية للقبل عليه قد انتهك أحكام المادة  4من االتفاقية األوربية.
كما تنص قواعد يوغوسرفيا وقواعد رواندا على أن من حق المشقتبه فقيهم الحصقول علقى محقام عنقد
استجوابهم أمام االدعاء(.)68

انيا ً :التطبيقات الدولية واإلقليمية :
 .2التطبيقات الدولية:
قققد أكققدت اللجنققة المعينققة لحقققوق اإلنسققان علققى ققرورة أن تتققاح ألي شققخص يقققبل عليققه إمكانيققة
االتصال بمحام )69( .وانتهت اللجنة األمريكية الدولية إلى أن الحق في الحصول علقى محقام القوارد فقي المقادة
()70
 )1( 8من االتفاقية األمريكية واجب التطبيق منذ االستجواب األول.
وقد أوصى مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بأن أي شخص يقبل عليقه يجقب أن
تتاح له إمكانيقة االتصقال بمحقام فقي غاقون مقدة ال تتجقاوز األربقع والعشقرين سقاعة بعقد الققبل عليقه .وال
يجوز أي حال من األحوال أن يتأخر السقماح للمحتجقز فقي االتصقال بمحقام عقن  38سقاعة مقن وققت الققبل

( )67إتفاقية مناهاة التعذيب و غيره من روب المعاملة القاسية ،الرإنسانية المعتمدة من ارف الجمعية العامة لألمم
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( )68اإلتفاقية األوربية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية،الرإنسانية أو المهينة المؤرخة في  14نوفمبر  2186ترجمة
األستاذ محمود شريف بسيوني ،المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ،سيراكوزا ،إيطاليا.
( )69المرحمات الختامية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،جورجيا و يقة األمم المتحدة رقمCCPR/C/ 79/Add .63 :
( )70تقرير عن حالة حقوق اإلنسان الخاصة بقطاع السكان المنحدرين من أصل المسكيتو في نيكاراغوا ،التقرير السنوي

عليه أو احتجازه .وال يجيز المبدأ  23من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعر ون
ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن منع االتصال بالمحامين باي حال من األحوال لمدة تزيد عن أيام.

 .1التطبيقات اإلقليمية :
 .2ال يوجققب قققانون اإلجققراءات المصققري وجققوب اسققتعانة المقبققوض عليققه أو المشققتبه فيققه بمحققام إال فققي
الجنايققات ،وأجققاز قققانون اإلجققراءات الجنائيققة فققي المققادة  13للنيابققة العامققة فققي غيققر حالققة التلققبس وحالققة
السققرعة بسققبب الخققوف مققن ققياع األدلققة ،ال يجققوز للمحق قق أن يسققتجوب المققتهم أو يواجهققه بغيققره مققن
المتهمققين أو الشققهود إال بعققد دعققوة محاميققه للحاققور إن وجققد .ونصققت المققادة علققى أن المققتهم يعلققن أسققم
محاميققه بتقريققر يكتققب فققي قلققم كتققاب المحكمققة أو إلققى مققأمور السققجن ،كمققا يجققوز لمحاميققه أن يتققولى هققذا
اإلقرار أو اإلعرن.
وعلى ذلك انفصل إعرن المتهم باسم محاميه عقن محاقر االسقتجواب ،ولقم يشقترا الققانون إخطقار
محاميه بإعرن مامون الوصول ،وقد أقرت محكمة النقل إعمال هذا النص في جواز انفراد النيابقة العامقة
بإجراء التحقيقات حتى في الجنايات دون دعوة المتهم للمحامي للحاقور فقي حقالتي التلقبس والسقرعة بسقبب
()71
الخوف من ياع األدلة.
أ .واألغرب من ذلك أن محكمة النقل في حكم قديم لها أقرت حق النيابة العامة فقي منقع وكيقل المقتهم عقن
الحاور وقت اسقتجوابها إيقاه رعايقة لمصقلحة التحقيقق ،واعتبرتقه أمقرا ً سقائغ قانونقا ً وال يصقلح نقاقها
()72
عليه.
ب .وال ينص قانون اإلجراءات الجنائيقة علقى حقق المحقامي فقي الحاقور مقع المقبقوض عليقه أ نقاء تحريقر
محار جمع االستدالالت ،وال يترتب علقى إغفقال أو منقع المحقامي مقن الحاقور ابققا لمقا اسقتقر عليقه
قااء النقل أي بطرن ،وقد قات محكمقة القنقل فقي أحقد أحكامهقا ،بقأن دفقع المقتهم بقبطرن محاقر
جمع االستدالالت بسبب أن الشراة منعت محاميه عن الحاور معقه أ نقاء تحريقره ال يسقتند إلقى أسقاس
قانوني( )73وقد اقتصر الحكم على إيراد هذه العبارة دون أن يناق المسألة.
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام فللمحقق أن يشرع في استجوابه علقى الفقور ،وهقو غيقر مطالقب ينقدب
محامي له ،ودور المحامي في التحقيقق بوجقه عقام سقلبي بحسقب األصقل ،فلقيس لقه أن ينقوب عقن المقتهم فقي
اإلجابة ،أو أن ينبه إلى موا قع الكقرم أو السقكوت أو أن يترافقع أمقام المحققق ،وكقل مقا لقه أن يطلقب توجيقه
أس لة معينة أو أن يبدي بعل المرحمات ،كما أن له االعتراض على ما قد يوجهه المحقق من أس لة وا بقات
هذا االعتراض في المحار ،ولكن في نهاية محار االستجواب.
واإلجراء الذي ينص عليه القانون بإعرن اسم المحامي في قلم الكتاب أو إلقى مقأمور السقجن محقل
إجراء شكلي ،ولن يترتب عليه علميا علم المحقق بوجود محام في الدعوى ،وهو إجراء قل ما يحدث عمرً.
وبالتالي فإن قانون اإلجراءات الجنائية المصري لم يحمي حق الدفاع فيه بالرعاية ،ولقم يتواكقب مقع
المتغيرات الدولية لحقوق اإلنسان ،فيما يتعلق بارورة عدم الفصقل فقي أي مرحلقة مقن المراحقل بقين المقتهم
ومحاميه ،حتى في مرحلقة جمقع االسقتدالالت ،وققد كفقل ققانون اإلجقراءات الجنائيقة اللبنقاني عقام  1112فقي
تعديرته األخيرة ـ هذا الحق للمقبوض عليقه أو المشقتبه فيقه ،ونقص صقراحةً علقى بطقرن أي إجقراء يخقالف
ذلققك ،وإن إغفققال إ بققات إعققرم المققتهم بهققذا الحققق وعققدم اتخققاذ إجققراءات كفيلققة باتصققال علقى محققامي المققتهم
بالحاور في محار جمع االستدالالت أمر يستوجب البطرن(.)74

( 2148/21/18 )71أحكام النقل س  21ق  264ص 812
( 2164/1/23 )72أحكام النقل س  16ق  32ص 112
( 2143/1/3 )73مجموعة القواعد القانونية ج 4ق  216ص .143
( )74نقل أول مايو  – 2142مجموعة أحكام النقل س  11رقم  13ص .324

 .4المعايير الدولية لرستعانة بمحام :
الصدما القانونية لللقراء على ضوء المعايير الدولية لألم المتحدة:
بذلك حرصت المبادئ األساسية بشأن دور المحامين حيث نصت على أن يكون هذا الحق فقي مقدمقة
الحقوق ودورا ً أساسيا ً للمحامين حيث نصت على أن:
 .2تامن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على االستجابة تتقيح االسقتعانة بالمحقامين بصقورة
فعالة وعلى قدم المساواة لجميع األشخاص الموجودين في أرا يها والخا عين لواليتهقا دون تمييقز مقن
أي نققوع كققالتمييز بسققبب العنصققر أو اللققون أو األصققل العرقققي أو الجققنس أو اللغققة أو الديانققة أو الققرأي
السياسي أو أي رأي أخر أو األصل القومي أو االجتمقاعي أو الملكيقة أو المولقد وأي و قع اقتصقادي أو
غير اقتصادي.
 .1تكفققل الحكومققات تققوفير التمويققل الكققافي والمققوارد األخققرى الرزمققة لتقققديم الخققدمات القانونيققة للفقققراء
ولغيققرهم مققن األشققخاص المحققرومين حسققب االقتاققاء وتتعققاون الرابطققات المهنيققة للمحققامين فققي تنمقيم
وتوفير الخدمات والتسهيرت وغيرها في الموارد.
 .4تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبقرامج التقي تسقتهدف إعقرم الجمهقور بحقوققه وواجباتقه
بمقتاققى القققانون ،وبققدور المحققامين المهققم فققي حمايققة حرياتققه األساسققية ،وينبغققي إيققرء عنايققة خاصققة
لمساعدة الفقراء وسائر المحرومي ن بغيقة تمكيقنهم مقن تأكيقد حققوقهم وإذا لقزم األمقر ،القب مسقاعدة مقن
المحامين.
تنص المادة ( )32على أن:
ً
مع عدم اإلخرل بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحاور عن المواان القذي
يقرر إعطاؤه من الرسوم القاائية إلعساره .ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمقام القاقاء بغيقر اقتاقاء
أي أتعاب منه.

التطبيقات على المستوى الدولي
ويعني الحق في الحصول علقى محقام انتقداب محقام كقفء للقدفاع عقن المشقتبه فقيهم والمتهمقين ،وأن
تامن الدولة أن يؤدي مهمته في الدفاع عقن موكليقه علقى خيقر وجقه .زمقن حقق أي شقخص يققبل عليقه أو
يحتجز أو يته م بارتكاب فعل جنائي ،أن يترافع عنه محام متمرس ومختص في معالجة الجرائم التي لها نفقس
ابيعة الجريمة المنسوبة إليه حتى يحسن الدفاع عنه بطريقة فعالة(.)75
 .2قد اعتبرت اللجنة األمريكية الدولية أن الحق في االستعانة بمحام ينتهك عندما يتقاعس المحامي عقن
الوفاء بالتزاماته في الدفاع عن موكليه )76( .ويتعقين علقى السقلطات ،عنقدما تشقرع فقي انتقداب محقام
للدفاع عن متهم ما ،أن تحرص على اختيار محام متمرس ومتخصص في مباشرة القاقايا التقي لهقا
نفس ابيعة الجريمة المرتكبة ،وعلى الدولة واجب محدد إزاء اتخاذ التقدابير الرزمقة لاقمان تقوفير
دفاع فعال للمتهم( )1فإذا كان المحقامي المنتقدب ال يقنهل بواجقب القدفاع علقى نحقو فعقال .فعليهقا أن
()77
تتأكد من حسن أدائه لواجباته ،أو تستبدله.
( )75تعليقات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان :الواليات المتحدة ،و يقة األمم المتحدة رقم  6 ،CCPR/61/Add.31ابريل/نيسان
 ،2113الفقرة .14
( )76تقرير عن حالة حقوق اإلنسان الخاصة بقطاع السكان المنحدرين من أصل المسكيتو في نيكاراغوا ،التقرير السنوي للجنة
األمريكية رقمOEA/Sser.L/V/II. 41 doc21rev, .4 ،2184 :
( )77كيلي د جامايكا 8 )2186/134( ،ابريل نيسان  2112تقرير للجنة المعنية بحقوق اإلنسان 2112 ،)A/34/31( ،ص
 138الفقرة .21/3

 .1وقد أبدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان قلقها بشأن " االفتقار لتدابير فعالة في الواليقات المتحقدة مقن
أجققل ققمان تققوفير محققامين أكفققاء للققدفاع عققن المتهمققين مققن السققكان األصققليين خاصققة أمققام محققاكم
()78
الواليات.
يتطلب حق الشخص المتهم بارتكاب فعل جنائي فقي الحصقول علقى مسقاحة زمنيقة وتسقهيرت كافيقة
إلعققداد دفاعققه ،وأن يمققنح فرصققا ً لرتصققال بمحاميققة علققى انفققراد وينطبققق هققذا الحققق علققى جميققع مراحققل
اإلجراءات الجنائية ،ويتصقل بوجقه خقاص باألشقخاص المحبوسقين علقى ذمقم قاقايا .وينبغقي للحكومقات أن
تامن أن ينال المحتجزين فرصا ً للتشاور مع محاميهم واالتصال بهم بدون إبطاء أو تفسير أو رقابة.
ورغققم أن حققق المققتهم فققي االتصققال بمحققام غيققر مكفققول صققراحة فققي نققص المققادة  4مققن االتفاقيققة
األوربية ،إال أن اللجنة األوربية صرحت بأنه من الممكن استنباا هذا الحق حيث إن حق المتهم في االتصقال
بمحاميه جانب أساسي من إعداده لدفاعه.
 .2نص قانون تنميم السجون في المادة  41والمادة  61من الرئحة الداخلية رققم  61لسقنة  2142علقى حقق
المحبقوس احتياايقا فقي مقابلقة محاميقه منفقردا دون أن يحاقر هقذه المقابلقة احقد الاقباا أو المختصققون
بالسقجن كمققا حققرص علققى تأكيققد ذلقك الحققق فققي المققادة  41مققن الرئحقة الداخليققة للسققجون المركزيققة رقققم
 2133لسنة 2162م وهذا الحق القذي ققرره الققانون وحقرص علقى القنص عليقه فقي اللقوائح وفقي الواققع
العملي كثرا ما ال يطبق في السجون المصرية وغالبا ما تتعسف إدارة السجون فقي حاقور هقذه الزيقارة
بما ال يعطي للمحبوس فرصة االنفراد بمحاميه وإارعه على أسراره وإعداد خطة دفاعقه التقي هقي مقن
أدق أسراره وأخطرها في مرحلة الحبس االحتيااي.
 .1ققد أجققازت المققاد  213فققي عجزهقا للمحقققق أال يقققرر ااققرع المحقامي علققى األوراق قبققل االسققتجواب أو
المواجهة ،ولو كان أيهما في جناية ،ويدور من مناقشة هذه المادة في مجلس الشيوخ أن المنع ال يكون إال
عند الارورة ،وإن الارورة ال تكون إال عند تقرير سقرية التحقيقق فققط ،مقع أن السقرية ال تحقول دون
وجققوب تمكققين محققامي المققتهم مققن حاققور االسققتجواب أو المواجهققة كمققا ذكرن قا .ذلققك أن الحرمققان مققن
()79
االارع على التحقيق أمر شاذ قوبل عند تقريره بمعار ة شديدة ألنه يجعل الحاور أمرا ً صوريا ً.
 .4ورغم أن القانون أوجب الحق في االارع على ما يتم من إجراءات فقي غيبقة المقتهم أو محاميقه ،يقؤدي
إلى تقرير هذا الحق االعتبارات اآلتية:
أوالً :أن من حق أي من الخصوم أن يتقدم بطلبات تحقيقق معينقة مثقل سقماع شقاهد أو إعقادة سقماعه ،أو نقدب
خبير أو استبداله أو مناقشته ،أو إجراء معاينة ..فر يمكن الصحاب الشأن أن يقدر االعتبارات التي قد تقدعوه
إلى التقدم بمثل هذا الطلب إال إذا سمح له أوال باالارع على األوراق بنفسه أو بواسطة محاميه،
اانياًً  :أن من حق أي من الخصوم أن يدافع ببطرن أي إجراء أمام نفس المحقق الذي أجراه .فإذا كقان القدفع
صققحيحا ً لققزم إعققادة اإلجققراء متققى أمكققن ذلققك (م .)444مثققل هققذا الققدفع غيققر متيسققر إال بعققد االاققرع علققى
األوراق .وكأنه باالارع يمكن للخصم أن يساعد العدالقة ال علقى إظهقار وجقه الحقق فحسقب ،بقل أياقا ً علقى
تصحيح ما قد يقع من بطرن في إجراءاتها في الوقت المناسب ،وقبل فوات األوان.
االثاًً  :أن القانون قد أجاز للخصوم الطعن في بعل أوامر المحقق .فهو قد أباح مثر للمقدعي بقالحق المقدني
أن يطعن في أمر المحقق بعقدم قبقول ادعقاءه المقدني (م 211إجقراءات مكقررة) .كمقا لقه أن يطعقن فقي األمقر
الصادر في الدعوى بأن ال وجه إلقامتها باالست ناف وبقالنقل (المقواد  121 ،214 ،214 ،242إجقراءات).
ومثل هذا الطعن غير ممكن عمقر اال بعقد االاقرع علقى التحقيقق لمعرفقة مربسقات صقدور األمقر المطعقون
()80
فيه ،والمأخذ التي يصبح أن توجه إليه.

( )78حالة ارتيكو 24 ،مايو/أيار ser.A 46 ،24 ،2181
( )79راجع األعمال التحايرية للمادة  213وبخاصة مابطة مجلس الشيوخ في  – 2131/3/3ص 43 ،13 ،14
( )80الدكتور المرحوم/رءوف عبيد – مرجع سابق – ص  331وما بعدها.

 .2ولم يرتب القانون جزاءا ً صقريحا ً علقى منقع المحمقي مقن االاقرع علقى األوراق فقي التحقيقق االبتقدائي،
رغم أهميتقه لكفالقة حقق القدفاع .وققد عقرض علقى محكمقة القنقل هقذا األمقر عنقد النعقي علقى إجقراءات
التحقيق االبتدائي القيام بها في سرية ،فلم يسعها إال أن تقرر إمكان منقع الخصقم أو محاميقه مقن االاقرع
على األوراق في حالقة تقريقر سقرية التحقيقق أمقا فقي غيقر هقذه الحالقة األخيقرة فققد عقرض عليهقا األمقر
فذهبت إلى انقه إذا دفقع محقامي المقتهم بقبطرن التحقيقق ومقا تقره مقن إجقراءات اسقتنادا ً إلقى عقدم تمكقين
النيابة له قبيل التصرف بالتحقيق من االارع على ملف الدعوى وعدم السماح له باالتصال بالمتهم ،فأن
هذا الدفع ال محل له إذا أن القانون ال يرتقب القبطرن إال علقى عقدم السقماح بغيقر مققتل لمحقامي المقتهم
بققاالارع علققى التحقيققق فققي اليققوم السققابق علققى اسققتجواب المققتهم أو مواجهتققه بغيققره ،او بققاالارع علققى
التحقيق أو اإلجراءات التي أجريت في غيابه.
وفار عن ذلك – تققول المحكمقة – فقإن القبطرن ابققا ً للمقادة  444إجقراءات ال يلحقق إال بقاإلجراء
المحكوم ببطرنه واآل ار المترتبقة عليقه مباشقرة ً وهقو – علقى مقا انتهقت إليقه المحكمقة فقي هقذه القدعوى – ال
يلحق بما سبقه من إجراءات فما أنه ال يؤ ر في قرار النيابة بإحالة الواقعقة إلقى غرفقة االتهقام أو ققرار غرفقة
االتهققام بإحالققة الققدعوى إلققى محكمققة الجنايققات ،وال يمكققن أن يترتققب علققى مثققل هققذا الققبطرن أن صققح إعققادة
()81
القاية إلى النيابة ،بل يكون للمحكمة أن تصحح اإلجراء الباال ابقا للمادة .443
 .1لذلك يجب أن يتدخل المشرع لتعقديل القنص بقأن يوجقب علقى المحققق القذي يمنقع الخصقوم مقن االاقرع
على األوراق أن يصدر قرارا مسببا ويفتح للخصوم باب الطعن فقي هقذا الققرار علقى أن يمكقن الخصقوم
من االارع عليه في اقرب وقت ،وأن يجيز لهم االارع على التحقيق قبل التصقرف فيقه بمهلقة محقددة،
وإال كان قرار التصرف باار ذلك الن من حق الخصقوم أن يتوجهقوا إلقى المحققق قبقل أن يتصقرف فقي
تحقيقه بما يرونه من البات أو من دفوع ،فكانت التشقريعات التقي تعقرف نمقام قا قي التحقيقق ،توجقب
عليه إخطار الخصوم قبل إقفال التحقيق ليبدو أمامه ما قد يكون لديهم من البات ختامية ،فر اقل أن يتيح
للخصوم أمام النيابة مانا كهذا ال غني عنه لكفالة حق الدفاع في مرحلة هامة للدعوى الجنائية كثيرا ما
تؤ ر ابلغ التأ ير في باقي مراحلها ،بل ققد تنتهقي بصقدور أمقر بقاال وجقه إلقامقة القدعوى بمقا يحقول دون
المحاكمة ،وذلك عن تقديم ما يلزم من تقرير ومسقتندات لقدحل األدلقة التقي يكقون التحقيقق االبتقدائي ققد
وصل إليها ،سواءا ً اجري هذا التحقيق في حاورهم ،أم في غيابهم.
فاالارع حق جوهري قد يرتب آ ارا ً هامة ،وققد يوجقه صقاحب الشقأن توجيهقا معينقا فقي موقفقه مقن
الدعوى ومن الطلبات ومن الدفوع ومقن المتعقذر كمقا يحقدث أالن بشقكل عملقي أن يققال أن االاقرع الرحقق
على أوراق التحقيق بعد إذ يكون قد تم التصرف فيه بإحالقة القدعوى إلقى محكمقة المو قوع يقؤدي ولقو علقى
()82
وجه عيف الغاية منشودة ،ألنه ال يمكن أن يصلح بدال له ألنه إارع بعد فوات األوان.
 .6وأكد المحيمة الدستورية العليا في مصر بانه:
(( ال يتصور أن يكون الدفاع فعاال بغير مهلقة إلعقداده ،وال بغيقر أنبقاء المقتهم بالشقهود القذين أعقدتهم
سلطة االتهام إ باتا لدعواها ،إلمكان مواجهتهم وتجريحهم ،وال بحرمانه من الوسائل اإللزامية التي يؤمن بهقا
مثول شهود لمصلحته ينتقيهم وفق اختيقاره ودون قيقد أي كقان مقوقعهم مقن الجهقة التقي يرأسقونها أو يقومقون
بعمل فيها وال أن يكون فقرة سببا إلنكار هذا الحق عليه ،وال يرد عن االارع على الو ائق التي قدمتها سلطة
االتهام ومناقشته ،وال أن يعزل عن االتصال بمحاميقه بطريقق مباشقر أو غيقر مباشقر ،وسقواءا ً كقان ذلقك فقي
مرحلة الفصل قاائ يا في االتهام ،أو قبلها عند الطعقن فقي محصقلتها النهائيقة ،وإال صقار حقق القدفاع محقدود
()83
القيمة Of Little Worth

الفرع الثاني :حق المعتقل باالستعانة بمترجم
( )81نقل  2134/4/23أحكام النقل س  6رقم  216ص .442
( )82الدكتور المرحوم رءوف عبيد – مرجع سابق – ص  341وما يليها
( )83القاية رقم  43لسنة  26ق – جلسة .2118/1/6

لكل شخص ال يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المس ولة عند القبل عليقه
أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ ،على وجه السرعة وبلغقة يفهمهقا ،المعلومقات المشقار إليهقا فقي المبقدأ
" ."21والفقرة  1من المبدأ " "22والفقرة  2من المبدأ " "21والمبدأ " "24وفقي أن يحصقل دون مقابقل عنقد
الارورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل باإلجراءات القانونية التي تلي القبل عليه.
لم يرد النص على حق المتهم في االستعانة بمترجم أ ناء التحقيق في الفصل الثقاني مقن البقاب الثالقث
من قانون اإلجراءات الجنائيقة الخقاص بمباشقرة التحقيقق بمعرفقة قا قي التحقيقق ،أو فقي الفصقل السقابع مقن
الباب الثالقث الخقاص باالسقتجواب أو المواجهقة ،أو فقي البقاب الرابقع فقي التحقيققات التقي تقتم بمعرفقة النيابقة
العامة ،أو في الفصل السادس من الباب األول من الكتاب الثقاني مقن ققانون اإلجقراءات الجنائيقة الخقاص فقي
نمر الدعوى وترتيب اإلجراءات في الجلسة.
كما خلت أياا ً التعليمقات العامقة للنيابقات الصقادرة عقن النيابقة العامقة فقي البقاب الرابقع عشقر بشقأن
قاايا األجانب عن بيان اإلجراءات الخاصة باالستعانة بمترجم بالنسبة لألجانب الذين ال يحسقنون فهقم اللغقة
العربية أو التحدث بها(.)84
وبالجملة ققانون اإلجقراءات الجنائيقة جقاء خلقو مقن اإلققرار بهقذا الحقق ،وإن كقان عمليقا ً تققوم النيابقة
العامة باالستعانة بمترجم في التحقيقات الخاصقة باألجانقب اسقتنادا ً إلقى مقا ورد فقي الفصقل الثالقث مقن البقاب
الثالث من قانون اإلجراءات الجنائية والخاص يندب الخبراء ولكن دون اسقتنا ٍد إلقى نقص صقريح فقي الققانون
يوجب البطرن في حالة مخالفة هذه اإلجراءات.

( )84اإلتفاقية األوربية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية،الرإنسانية أو المهينة المؤرخة في  14نوفمبر  2186ترجمة
األستاذ محمود شريف بسيوني ،المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ،سيراكوزا ،إيطاليا.

المطل الثاني
فصل سلطة االعتقال عن سلطة التحقيق
والحق في التظل من أمر االعتقال
قد ذكر المقرر الخاص المعنقي بالتعقذيب أن (( :أول قك القذين يققبل علقيهم بصقورة قانونيقة ال يجقوز
احتجازهم في تخاع لسيطرة من يستجوبهم أو يحققون معهم لمدة تزيد عقن الوققت القرزم قانونقا الستصقدار
مذكرة قاائية بالحبس االحتيااي الذي ينبغي في جميع األحوال عن ال يزيد على فترة  38ساعة ،ويجب تبع
لذلك نقلهم فورا إلى مرفق اعتقال سابق للمحاكمة يخاع لسلطة مختلفة ،وال يجوز بعقدها أن يحصقل اتصقال
بينهم وبين المستجوبين أو المحققين من دون إشراف)) ( .)85وقد صرحت لجنة مناهاة التعذيب أنها " تتوقع
أن يتم الفصل بين االعتقال واالستجواب ".
وإن كان القانون المصري قد يفصل بين السلطات المس ولة عن القبل واالعتقال عن تلقك المسق ولة
عن االسقتجواب ،إلقى انقه فقي الواققع العملقي للممارسقة ال يقتم هقذا الفصقل فعليقا ،حيقث يعقود المسقتجوب بعقد
استجوابه دائما إلى الجهة أو إلى السلطة التي قامت بالقبل عليه أو اعتقاله ،وهذا األمر يحدث علقى مسقتوى
القاايا الجنائية ،حيث يتم إعادة المستجوب إلى حجز قسم الشراة حيث يوجد فيه قابط المباحقث القذي ققام
باسققتجوابه ،أو حجققز اإلدارات العامققة للمباحققث فققي مققديريات األمققن ،أو فققي الحجققز الملحققق فققي اإلدارات
المتخصصة بما يعرف بالحجز اإلداري أو إلى إدارة مباحث أمن الدولة في القاايا السياسية(.)86
وقد يتعرض المتهم الجنائي إلى عمليات غط وإكقراه ،حيقث يجقري اسقتجوابه مقرة أخقرى بمعرفقة
السلطات التي قامت بالقبل عليه ،وتسيد ما يعرف بقاايا الخانقات الفارغقة ،ويققوم قابط المباحقث بإعقادة
توزيع مرة أخرى على النيابات المختلفة ،وهو أمقر ال يختلقف كثيقرا بالنسقبة للسقجناء السياسقيين والمعتقلقين،
حيث ورد في تقارير منممات حقوق اإلنسان أن المعتقل يتم سحبه مقن السقجن إلقى المققر المركقزي لمباحقث
امن الدولة ،حيث يقتم تعذيبقه ومحاولقة انتقزاع االعترافقات منقه او اإلدالء بمعلومقات قبقل أن يقتم إعادتقه مقرة
أخرى إلى محبسه.
ورغم أن القانون ينص على عدم السماح الحد من رجال السلطة باالتصال بالمحبوس احتياايا تنص
المققادة  61مققن القققانون  414لسققنة  2134بشققأن تنمققيم السققجون علققى " ال يسققمح الحققد مققن رجققال السققلطة
باالتصال بالمحبوس احتياايا داخل السجن إال بأذن كتابي من النيابة العامقة ،وعلقى مقدير السقجن أو مقأموره
أن يدون في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بقذلك ،ووققت المقابلقة وتقاري اإلذن وماقمونه "
وقد اشترا القانون في هذه المادة أن يكون اإلذن مكتوبا فر يكفي مجرد اإلذن الشفوي أو التليفقوني ،وحاقر
اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياايا داخل السجن ،مققرر للمحبقوس احتياايقا أياقا ً بموجقب المقادة .لهقا
إجراءات جنائية ،والمقصود برجال السلطة رجال الاقبط اإلداري مقن الشقراة والمباحقث فهقم أ نقاء قيقامهم
بعملهم في كشف الجرائم ومرتكبيها هم من مأموري الابط القاائي وهم بهذه الصفة يعملون لحساب النيابة
وتحت إشرافها وبمجرد الكشف عن الجريمة وتقديم فاعليها إلى النيابة العامة أو قا ي التحقيق يصبح مأمور
الاققبط بالنسققبة لهققذه الجريمققة مققن رجققال السققلطة أو الاققبطية اإلداريققة وال يجققوز لققه االتصققال بققالمحبوس
احتياايا رهن التحقيق فيها بدون إذن كتابي من النيابة العامة أو قا ي التحقيق.
وقد اشترا القانون أن يكون إذن النيابة العامقة أو قا قي التحقيقق بالسقماح لرجقل السقلطة باالتصقال
بالمحبوس احتياايا مكتوبا فر يكفي اإلذن الشفوي والتليفوني بل ال بقد أن يفقرغ اإلذن فقي الشقكل القذي نقص
عليه القانون وهو الكتابة وإال كان باارً(.)87
( ،A/31/234 )85الفقرة ( 41و).
( )86اإلتفاقية األوربية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية،الرإنسانية أو المهينة المؤرخة في  14نوفمبر  2186ترجمة
األستاذ محمود شريف بسيوني ،المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ،سيراكوزا ،إيطاليا.
( )87اإلتفاقية األوربية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية،الرإنسانية أو المهينة المؤرخة في  14نوفمبر  2186ترجمة
األستاذ محمود شريف بسيوني ،المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ،سيراكوزا ،إيطاليا.

وقد قصد المشرع من هذا النص حماية المحبوس احتياايا لما قد يتعرض له من محاولقة التقأ ر عليقه
أو التعرض للتعذيب من رجال السلطة إلجباره على االعتراف أو التأ ر على سير التحقيق .وإذا خقالف مقدير
السجن أو المأمور الحار الوارد في المادة  61فانقه يعقد مرتكقب للجريمقة النصقوص عليهقا فقي المقادة 214
من قانون العقوبات ألنه بصفته " موظفا عموميا اسقتعمل سقلطة وظيفتقه فقي وققف تنفيقذ وتعطيقل الققانون "،
المادة  61من تنميم السجون و 231إجراءات جنائية "" ألنه بصفته موظفا عامة مديرا أو مقأمور السقجن ققد
خالف الحار المنصوص عليه في القانون بأن سمح باتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياايقا ،فقاألمر يعقد
مخالفة المادة وجه الخطاب فيه لمدير السجن أو المأمور ألنه هو المسؤول عن حراسة المسجونين في السجن
وستولى تنفيذ أحكام هذه القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن القذي يتقولى إدارتقه
اعمر للمادة  63من القانون  414لسنة  2134فاستغرله لسلطة وظيفته فقي السقماح لرجقال السقلطة بالقدخول
ومقابلة المحبوس احتياايا دون إذن من النيابة العامة أو قا ي التحقيق ووقف وتعطيل ألحكام الققانون وهقو
ارتكقاب نمقوذج الجريمققة المنصقوص عليهققا فقي المققادة  214عقوبقات وهققو القركن المققادي لهقذه الجريمققة وال
يستلزم في هذه الجريمة سوى العمد العام الن مجرد مخالفة األمر يتوافر معه العمد والعلم في مخالفة القوانين
أو اللوائح .ولكن ما هو الحال إذا دخل احد رجال السلطة بدون إذن من النيابة العامة أو قا قي التحقيقق وققام
بتعذيب المحبوس احتياايا لحمله على االعتراف " وهي الجريمة المنصوص عليها في المقادة  214عقوبقات
" والرأي أن المأمور قد يكون فاعر في هذه الجريمة أو شريكا فيها تبعا لدرجة إسهامه في ارتكابها .فهو يعد
فاعرً للجريمة ابقا إلحكام نص المادة  41من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعد فاعر للجريمة(:)88
أوال :من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا في األعمال المكونة لها.
اانيا :من يرتكبها وحده أو مع غيره فهو يعتبر فاعر للجريمة إذا تدخل بدور فعال استلزم وجوده على مسرح
الجريمة بقصد التداخل بارتكابها كتواجده أ ناء قيقام رجقل السقلطة بتعقذيب المحبقوس فقي السقجن لحملقه علقى
االعتراف.
ونحققن نققرى أن مجققرد قيققام مققدير السققجن أو المققأمور بالسققماح لرجققال السققلطة باالتصققال بققالمحبوس
احتياايا في محبسه لتعذيبقه ولحملقه علقى االعتقراف بجهقة مقع علمقه بهقذا القصقد هقو دخقول بقدور فعقال فقي
ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة  214من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي كما حددهما
النموذج القانون لهذه الجريمة.
فرجل السلطة القاائية ال يستطيع الدخول إلقى السقجن واالتصقال بقالمحبوس احتياايقا دون أن يققوم
مقدير السقجن أو المقأمور بهقذا القدور الفعقال فقي تمكينققه مقن القدخول لرتصقال بقه فقإذا وقعقت الجريمقة داخققل
السجن بناء على ذلك بقأن يقتم تعقذيب المحبقوس احتياايقا لحملقه علقى االعتقراف بارتكقاب الجريمقة بواسقطة
رجال السلطة ،فانه يعتبر فاعر أصليا فيها وحق عليه العقاب حتى ولو كقان الفاعقل األخقر هقو رجقل السقلطة
مجهوال وحتى لو يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.
كم أن يجب عقاب المأمور واعتباره شريكا في الجريمة إذا تمت الجريمة وإذا لم يبلغ دورة هذا القدر
واقتصر دوره على تسهيل اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياايا والسماح لهقم باصقطحابه خقارج السقجن
وقاموا بتعذيبه خارج السجن كمقر المباحث أو احد األماكن التابعة لها فالمأمور دوره هنقا اقتصقر علقى القيقام
باألعمال المسهلة والمتممة الرتكاب الجريمة بان سمح لرجال السلطة بدون اذن من النيابقة العامقة باالتصقال
بالمحبوس احتياايا وهو عمل من األعمال المسهلة والمتممة الرتكابها وهقو هنقا لقم يققيم بقدور فعقال يقتاقي
وجوده على مسرح الجريمة ولم يكن له قصد التقدخل فقي ارتكابقه بنفقي الققدر للفقاعلين اآلخقرين إنمقا اقتصقر
دوره وقصده على القيام بالعمل المسهل على ارتكابها فهو يعد شريكا ابقا لنص المادة  31عقوبقات " الثقا "
ويعاقب بذات عقوبة الفاعل األصلي أعماال ألحكام المادة  32فقرة أولى والتي تنص على انه من اشقترك فقي
جريمة فعلية عقوبتها فعقابه في كل األحوال هو عقاب الفاعل األصلي.
وتنص المادة  214عقوبات على عقوبة مرتكب هذه الجريمة باألشغال الشاقة والسجن من ر ة إلقى
عشر سنوات .وذا مات المجني عليه يحكقم بالعقوبقة المققرر للقتقل عمقدا .ويترتقب علقى ذلقك بطقرن أي دليقل
( )88اإلتفاقية األوربية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية،الرإنسانية أو المهينة المؤرخة في  14نوفمبر  2186ترجمة
األستاذ محمود شريف بسيوني ،المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ،سيراكوزا ،إيطاليا.

مستمد من هذا االعتراف الذي استمد من المحبوس احتياايا من جراء التعذيب بأنه دليل مستمد بطريققة غيقر
مشروعة(.)89

المطل الثالث
تحديد هوية الحاضرين في التحقيق
وحظر عص العيون وتغطية الرأس
تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة أي استجواب لشخص محتجقز أو مسقجون والفتقرات
بين االستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون االستجوابات وغيرهم من الحا رين.
يتققاح للشققخص المحتجققز أو المسققجون أو لمحاميققه إذا مققا نققص القققانون علققى ذلققك ،االاققرع علققى
المعلومات المذكورة في الفقرة  2من هذا المبدأ ،كما يلي:
 .2تحديد هوية كل مقن يحاقر خقرل االسقتجواب – ذكقر المققرر الخقاص بقالمعنى بالتعقذيب أن(( :كقل
استجواب يجب أن يستهل بالتعريف بهوية جميع األشخاص الحا رين))(.)90
 .1حار عصب العينين وتغطية الوجه والرأس – ذكر المقرر الخاص المعني بالتعذيب أن(( :ممارسة
عصب العينين وتغطية الوجه والرأس ،غالبقا مقا تجعقل المقا قاة علقى التعقذيب مسقتحيلة فعليقا ،الن
الاحايا يصبحون عقاجزين عقن تحديقد هويقة ممارسقة التعقذيب قدهم .وبالتقالي يجقب مقن عصقب
العينققين أو تغطيققة الوجققه والققرأس)) ( .)91وقققد قققدمت لجنققة مناهاققة التعققذيب توصققيات مشققابه(.)92
وأوصقت منممقة العفققو الدوليقة بحاقر ممارسققة عصقب العينققين فقي حجقز الشققراة ومقا قاة أفققراد
الشراة الذي يلج ون إلى هذه الممارسة(.)93
 .4ال يلققزم قققانون اإلجققراءات الجنائيققة المصققري علققى المحقققق تحديققد هويققة كققل مققن يحاققر خققرل
االسققتجواب ،كمققا لققم يققنص القققانون علققى مققدة تسققجيل أي اسققتجواب لشققخص محتجققز أو مسققجون،
والفتققرات بققين االسققتجوابات ،وكققذلك هويققة المققوظفين الققذين يجققرون االسققتجوابات وغيققرهم مققن
الحا رين.
والمققادة ( )241مققن قققانون اإلجققراءات الجنائيققة ال تلققزم المحقققق عنققد حاققور المققتهم ألول مققرة فققي
التحقيققق أن يثبققت شخصققية المققتهم ققم يحيطققه علمققا بالتهمققة المنسققوبة إليققه ،ويثبققت أقوالققه فققي المحاققر ،وقققد
رفات محكمة النقل ببطرن التحقيق لعدم إفصاح المحقق عن شخصيته( ،)94كمقا قالقت فقي قاقاء أخقر أن
القانون لم يرتب واجب على المحقق أن ينبأ المتهم عن شخصيته ،كما لم يرتب بطرنا إلغفاله ذلقك( .)95وققال
في قااء أخر انه ليس على المحقق ان يكشف عن شخصيته للمتهم(.)96

( )89اإلتفاقية األوربية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية،الرإنسانية أو المهينة المؤرخة في  14نوفمبر  2186ترجمة
األستاذ محمود شريف بسيوني ،المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ،سيراكوزا ،إيطاليا.
( , A /34/234 )90الفقرة ( 41و)
( , A /34/48 )91الفقرة ( 41و) .أبدت لجنة حقوق اإلنسان في قرارها رقم  46/2113الصادر في  3مارس /آذار 2113
التوصية التي اقترحت في تقرير سابق للمقرر الخاص المعني بالتعذيب.
( )92في تركيا ،حيث تبين أن التعذيب كان يمارس بصورة منهجية رأت ،اللجنة انه من الاروري فورا فرض" حار صريح
على استخدام عصابة العينين خرل االستجواب )A /38/33/ Add .2( .الفقرة ( 38أ)).
( )93منممة العفو الدولية ،تركيا :واجب اإلشراف والتحقيق والمقا اة (رقم الو يقة ،EUR 33/13/11( :ص )43
94
( ) نقل  2186/3/12أحكام النقص س  48ق  214ص .414
95
( )  2168/ 4 /1أحكام النقل س  14ق  211ص  2162/3/13 ،421س  11ق  12ص .462
96
( )  2143/3/3أحكام النقل س  24ق  86ص .341

بل واألكثر مقن ذلقك فققد قاقت محكمقة القنقل بأنقه(( :لقيس فقي حاقور الاقابط اسقتجواب النيابقة
للمتهمة ما يعيب هذا اإلجراء أو يبطله كان مكفوال لها في حرية الدفاع عن نفسها بكافة الامانات(.)97
وهو األمر الذي ي تطلب تدخل المشرع لتعديل ققانون اإلجقراءات الجنائيقة بتحديقد مقدة أي اسقتجواب،
والفترات بين االستجوابات وتحديد هوية الموظفين الذين يجرون عملية االستجواب وغيرهم من الحا رين،
وترتيب جزاء البطرن على مخالفة مثل هذا اإلجراء.
 .2أما تعصيب العينين فالقانون المصقري ال يعاققب علقى مثقل هقذا الفعقل ،وققد كشقف القاقاء لمحكمقة أمقن
الدولة العليا اوارئ والتي كانت تنمر قاية اغتيال الدكتور/رفعت محجوب وأكدته هي ة المحكمة بنص
حيثياتها على أن " :أن جرائم التعقذيب التقي تمقس الكرامقة وسقرمة الجسقم بقل والحقق فقي الحيقاة توجقب
تدخل المشرع بالنص صراحة على مس ولية رئيس الجهاز الذي يعمل به المتهم القائم بالتعذيب حتى ولقو
كان مجهوال أو تعذر عن المعذب التعرف عليه ألنقه كقان معصقوب العينقين أو كقان القذي يققوم بالتعقذيب
يخف ي وجهه أو شخصيته فان افتراض المس ولية الجنائية قبل رئيس الجهاز الذي وقع التعقذيب فيقه كفيلقة
بمنع التعذيب الن التهديد بعقاب الرئيس الذي له اإلشراف والرقابة يحملقه علقى أحكقام الرقابقة والحيلولقة
دون وقوع جريمة التعذيب ألنه هو في الغالب هو الذي يخلق المروف التي توحي به واإلقدام عليه".
 .1وتققواترت تقققاريري منممققات حقققوق اإلنسققان كمققا ذكرنققا سققلفا علققى أن التحقيققق واسققتجواب المعتقلققين
السياسققيين يققتم أ نققاء تعصققيب العينققين حتققى يتعققذر علققى المعتقققل أو الاققحية التعققرف علققى مققن يقومققون
بتعذيبه أو حتى عمليقة اسقتجوابه .وهنقا أياقا ً يجقب أن يتقدخل المشقرع العتبقار أي اسقتجواب يقتم بإفققاد
المستجوب إحساسه بالزمان والمكان عن اريق تعصقيب العينقين أو أي أدوات أخقرى جريمقة تسقتوجب
الجزاء الجنائي الردع لمنع هذه الممارسات.
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المبحث الثاني
حقوق المعتقل داخل بناية
االعتقال (السجن)

المبحث الثاني
حقوق المعتقل داخل بناية االعتقال (السجن)
يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ،تحترم الكرامة األصلية في الشخص اإلنساني.
و كققل مققواان يقققبل عليققه أو يحققبس أو تقيققد حريتققه بققأي قيققد تجققب معاملتققه بمققا يحفققظ عليققه كرامققة
اإلنسان ،وال يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا ،كما ال يجوز حجقزه أو حقبس فقي غيقر األمقاكن الخا قعة للققوانين
الصادرة بتنميم السجون .وكل قول يثبت انقه صقدر مقن مقواان واقأة شقيء ممقا تققدم أو التهديقد بشقيء منقه
يهدر وال يعول عليه.
وال يجوز القبل على أي إنسان أو حبسهم إال بأمر مقن السقلطات المختصقة بقذلك قانونقا ،كمقا تجقب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا.
وقققد أو ققحت اللجنقققة المعنيققة بحقققوق اإلنسقققان أن األشققخاص المحققرومين مقققن الحريققة ال يجقققوز
تعر ققهم أليققة صققعاب أو فققرض أيققة قيققود علققيهم سققواء مققا ترتققب منهققا علققى حرمققانهم مققن الحريققة ،ويتمتققع
األشخاص المحرومون من الحرية بجميع الحقوق المنصوص عليها في (العهقد القدولي) إال مقا تعقارض منهقا
مع ما ال يمكن تجنبه من القيود المحتومة بحكم وجودهم في بي ة مغلقة(.)98
كذلك قالت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن " واجب معاملة المحتجزين باحترام للكرامقة المتأصقلة
في شخص كل إنسان منهم هو معيار أساسي عالمي التطبيق ،وال يمكن للدول أن تبرر معاملتهم على نحقو ال
إنساني بحجة نقص الموارد الماديقة أو الصقعوبات الماليقة .وهقي ملزمقة بتزويقد جميقع المحتجقزين والسقجناء
بالخدمات الرزمة لتلبية جميع احتياجاتهم األساسية.
وتشمل هذه االحتياجات األساسية :توفير الطعقام ومرافقق االسقتحمام والصقرف الصقحي ،والفقراي
والمربققس والرعايققة الصققحية والتعققرض للاققوء الطبيعققي ،والتققرويح عققن الققنفس والتمرينققات الريا ققية،
وتخصيص أماكن لممارسة الشعائر الدينية ،والسقماح للمحتجقزين باالتصقال فيمقا بيقنهم ،علقى أن يشقمل ذلقك
إمكانيات االتصال بالعالم الخارجي.
وقد انتهت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى أن المادة  [ 2 ] 21قد انتهكت في حالقة محتجقز أدعقى
انه احتجز في سجن عمره  311عام يعج بقالف ران والقمقل والصراصقير ،حيقث يحتجقز النقزالء مقن األافقال
والنسققاء والرجققال بمعققدل ر ققين شققخص فققي الزنزانققة الواحققدة ،ويعققانون فيققه مققن البققرد والتيققارات الهوائيققة،
وادعى أن أر ه ملو ة بالغائط ،وان ماء البحر يستخدم في االستحمام ،وكثيرا ما يستخدم للشرب ،ورغقم أن
مرءات األسرة كانت جيقدة ،إال أن المراتقب واألغطيقة كانقت مشقبعة بقالبول ،وكقان معقدل االنتحقار مرتفعقا،
وكذا نسبة اإلصابات التي يحد ها النزالء بأنفسهم ،ومعدل المشاجرات وحوادث االعتداء بالارب فيما بينهم.
كما أو حت اللجنة المذكورة أن عدم تقديم الطعام الكافي أو التواني عن تقوفير إمكانيقة التقرويح علقى القنفس
انتهققاك للمققادة  21مققن العهققد الققدولي ،مققا لققم تكققن هنققاك ظققروف اسققتثنائية .وانتهققت اللجنققة األفريقيققة إلققى أن
الرج ين من النساء واألافال والشيوخ محتجزون في أو اع مؤسفة في راوندا مما يمثل انتهاكا للمادة  3من
الميثاق األفريقي(.)99
ولكل شخص محتجز أو مسجون الحق في أن يطلب تحسين معاملته أو أن يشكو من سقوئها .ويجقب
علققى السققلطات أن تسققرع فققي الققرد علققى الشققكوى ،وفققي حالققة رفققل البققه أو شققكواه ،يجققوز لققه اللجققوء إلققى
القاقاء أو القتملم أمققام سقلطة أخقرى .وأعربققت اللجنقة المعنيقة بحقققوق اإلنسقان عقن قلقهققا بشقأن التحقيقق فققي
شققكاوى سققوء معاملققة المحتجققزين فققي فرنسققا ،الن معققدل التحقيققق ،أن أجققرى قليققل فققي معمققم الحققاالت ،ممققا

( )98اإلتفاقية األوربية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية،الرإنسانية أو المهينة المؤرخة في  14نوفمبر  2186ترجمة
األستاذ محمود شريف بسيوني ،المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ،سيراكوزا ،إيطاليا.
( )99قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية

يتسبب في إفرت الجناة بالفعل من العقاب ".وأوصت اللجنة بتأسيس آليقة مسقتقاة لرصقد أو قاع المحتجقزين
تلقي الشكاوي منهم بشأن سوء معاملتهم على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والنمر فيها.
وأكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام  -1أن المعاملة اإلنسانية واحتقرام كرامقة جميقع
األشخاص المحرومين من حريتهم معيار أساسي عالمي التطبيق ال يمكن أن يعتمد اعتمقاد كليقا علقى المقوارد
المادية( .وهذا المبدأ ينطبق) على كافة المؤسسات التي يحتجز فيها أشقخاص احتجقازا قانونيقا ً بقالرغم هقم ،ال
في السجون وحدها بل وفي المستشفيات ومعسكرات االحتجاز أو المؤسسات اإلصرحية.
وسققلمت اللجنققة المعنيققة بحقققوق اإلنسققان بققأن ردائققة ظققروف السققجن تتعققارض مققع التزامققات الققدول
بموجب الفققرة  )2( 21مقن العهقد الخقاص بقالحقوق المدنيقة والسياسقية .وتبقين للجنقة فقي مناسقبات عديقدة أن
سياسققة السققجن المتمثلققة فققي الماققايقة والعقوبققة التعسققفية والحراسققة المتواصققلة وانعققدام االتصققال باألسققر
واالفتقار للغذاء الكافي والمرئم والحرمان من وء الشمس ومن التمارين كلها تنتهك المادة  21وتبين للجنة
أياا ً في حالة أخرى أن شخص محتجقزا وجقد مغلقوال وممنقوع الحركقة فقي زنزانقة رهقن الحقبس االنفقرادي
ويرتدي من الثياب ما ال يكاد يستر بدنقه وال يتمتقع بالغقذاء الكقافي ققد تعقرض النتهقاك حقوققه التقي تكفلهقا لقه
المادتان  6و  21من العهد(.)100
م أن المروف المادية لرحتجاز ققد تشقكل انتهاكقا للمقادتين  6و  21حتقى وان كانقت مقدة االحتجقاز
قصققيرة نسققبيا ً وفققي احققد الحققاالت ،رأت اللجنققة أن المققادتين  6و  21قققد انتهكتققا عنققدما احتجققز شققخص لمققدة
خمسين ساعة في زنزانة مكتمة ولم يقدم إليه ما يكفي من الغذاء والماء(.)101
في تقرير لفرق العمل الميداني حقول األو قاع داخقل أمقاكن االحتجقاز بأقسقام ومراكقز الشقراة فقي
بعل محافمات العراق – استخلصت تلك الفرق النتائج التالية:
النتيجة األولى:
أن جميع غرف الحجز في األقسام والمراكز التي خاعت للتقصي تعاني تكدسا ال يمكقن تصقوره أو
وصفه ،ففقي المتوسقط ال يوجقد فقي هقذه األمقاكن اققل مقن خمسقين إلقى سقتين محتجقز ممقا يقؤدي إلقى انتشقار
األمراض واألوب ة بين المحتجزين ،والتي تبلغ مدة احتجاز بعاهم – بصورة غير قانونية – أكثر من خمسة
عشر يوما ً ،حيث يتكون يتكون الحجز في العادة من غرفتين صغيرتين في حدود عشرين مترا مربعقا للغرفقة
تخصص أحقداهما للرجقال واألخقرى للنسقاء ،وبهمقا حفقرة فقي األرض لقاقاء الحاجقة غيقر متصقلة بمصقدر
للمياه النميفة ،وفي بعاها توجد دورات مياه دون أبواب وغيقر متصقلة بشقكل مسقتمر بمصقدر للميقاه العذبقة
النميفة ،وال توجد فتحات مناسبة للتهوية داخل حجرات الحجز ،حيث ال تزيد تلقك الفتحقات عقن فتحقة واحقدة
في كل حجرة ال تزيد مساحتها على أربعين سنتيمترا مربعا.
النتيجة الثانية:
أن قسم الشراة الذي يتبعه مكان الحجز ال يعتبر نفسه مس وال عقن تققديم أي دعقم مقادي للمحتجقزين
مهما كانت حالتهم المالية فر يلتزم بتوفير الطعام لهم ،وال يقدم لهم أي شكل من أشكال الرعاية الصقحية ،وال
توجد ترتيبات قانونية أو قواعد خاصة بزيارتهم ،حيث يترك األمر كله في يد بعل جنود القسم مما يفتح بابا ً
واسعا ً للفساد من ناحية ،ويساعد على تفشي حاالت السرقة بين المحتجزين وبعاهم البعل ،وكقذلك حقاالت
البلطجة داخل تلك األماكن حيث يعمد ذوي السوابق إلى فرض سيطرتهم على الحجز كله.

( )100قرارالجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية
( )101إتفاقية مناهاة التعذيب و غيره من روب المعاملة القاسية ،الرإنسانية المعتمدة من ارف الجمعية العامة لألمم
المتحدة في قرارها  34/41المؤرخ في  21ديسمبر 2183

المطل األول
الشروط الصحية والرعاية الطبية
واألنشطة الدينية والثقافية والترفيهية
تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص ابي مناسقب فقي اقصقر مقدة ممكنقة عققب
إدخالققه مكققان االحتجققاز أو السققجن ،وتققوفر لققه بعققد الرعايققة الطبيققة والعققرج كلمققا دعققت الحاجققة .وتققوفر هققذه
الرعاية وهذا العرج بالمجان(.)102
يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو بمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس مقن سقلطة قاقائية أو
سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة انية أو أن يحصل على رأي ابقي شقأن ،وال يخاقع ذلقك إال
لشروا معقولة تتعلق بكفالة األمن وحسن النمام في مكان االحتجاز أو السجن.
تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز أو المسجون ،واسم الطبيب
ونتائج هذا الفحص .ويكفل االارع علقى هقذه السقجرت ،وتكقون الوسقائل المتبعقة فقي ذلقك متفققة مقع قواعقد
القانون المحلي ذات الصلة.
وقد ذهبت الهي ات واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان إلى ابعد من ذلك بتطوير (بلقورة) مفهقوم الفحقص
الطبي كامانة د التعذيب والقول أن الفحص يجب أن يكون مستقر .وبالتالي ،شددت لجنة حققوق اإلنسقان
علققى الحاجققة إلققى " فحققص المتهمققين مققن جانققب ابققي مسققتقل ،حالمققا يققتم إلقققاء القققبل علققيهم ،بعققد كققل فتققرة
اسققتجواب وقبققل أن يمثلققوا أمققام قققاض التحقيققق أو يطلققق سققراحهم))( )103وعققروة علققى ذلققك ،يجققب أن يتمتققع
السجناء بحق فحصهم من جانب ابيب يختارونه بأنفسهم(.)104
وصرح المقرر الخاص المعني بالتعذيب إنه " :في وقت االعتقال ،أن يخاع الشخص لمعاينة ابيقة،
ويجب تكرار المعاينات الطبيقة بصقورة منتممقة أن تكقون إلزاميقة عنقد نققل المعتققل مقن مكقان االعتققال إلقى
أخر)) )105( .واقتراح مانات تفصقيلية بمقا يكفقل أفقراد الجسقم الطبقي القذين يجقرون هقذه الفحقوص بصقورة
مستقلة وإعطاء الوزن الرزم للنتائج التي يتوصل إليها األاباء الذين يختارهم السجناء بأنفسهم باعتبارها أدلة
في تقريره المتعلق بزيارة قام بها إلى تركيقا أوصقى المققرر الخقاص أن يكقون الموظفقون الطبيقون المطلقوب
مققنهم إجققراء فحققص للمعتقلققين عنققد دخققولهم إلققى مكققان االعتقققال وخققروجهم منققه " مسققتقلين عققن الققوزراء
المس ولين عن إنفاذ القانون أو إقامة العدل وان يملكوا المؤهرت المناسبة في أساليب الطقب الشقرعي الققادرة
عل ى تحديقد عواققب التعقذيب أو إسقاءة المعاملقة الجسقدية ،فاقر عقن الصقدمة النفسقية األليمقة التقي يمكقن أن
تعزي إلى التعذيب أو إساءة المعاملة العقلية ،كذلك " يجب أن يعطي وزن للفحوص التي تجري للمعتقلين من
جانققب أابققاء يختققارونهم بأنفسققهم فققي أيققة إجققراءات قاققائية (تتعلققق بالمعتقققل أو بققالموظف الرسققمي المققتهم
بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة ده) موازنة لتلك التي تمقنح لألابقاء المعينقين أو المختقارين رسقميا مقن
ذوي المؤهرت المما لة ،وال يجوز أبدا أن يكون رجال الشراة الذين يجلبون المعتقل إلى الفحص الطبي هقم
أول ك الذين شاركوا في القبل عليه أو استجوابه أو في الحاد ة التي أدت إلقى االعتققال ،وال يجقوز أن يكقون
رجال الشراة حا رين خرل الفحص الطبي ،وال يجوز إجراء الفحوص الطبيقة داخقل مرافقق محكمقة امقن
الدو لة ،وال يجوز أبدا تسليم الشهادات الطبيقة إلقى الشقراة أو المعتققل أ نقاء وجقوده فقي حجقز الشقراة ،لكقن
يجب و عها في متناول المعتقل حالما يتحرر من حجزه (.)106
( )102إتفاقية مناهاة التعذيب و غيره من روب المعاملة القاسية ،الرإنسانية المعتمدة من ارف الجمعية العامة لألمم
المتحدة في قرارها  34/41المؤرخ في  21ديسمبر 2183
( ،A /31/31 )103الفقرة  ،211التي تشير إلى سويسرا.
( )104إتفاقية مناهاة التعذيب و غيره من روب المعاملة القاسية ،الرإنسانية المعتمدة من ارف الجمعية العامة لألمم
المتحدة في قرارها  34/41المؤرخ في  21ديسمبر 2183
( ،A/34/234 )105الفقرة ( 41و)
( ،CN/E .3/2111/42/Add 2( )106الفقرة .))3(224

وقد حددت اللجنة األوربية لمنع التعذيب الحق في الحصقول علقى فحقص ابقي يجريقه ابيقب يختقاره
المعتقل بنفسه ((كامانة أساسية)) د سقوء المعاملقة يجقب أن تطبيقق منقذ بدايقة الحجقز لقدى الشقراة .وققد
صيغت توصيات اللجنة األوربية لمنع التعذيب بشأن مقابلة الطبيب على النحو التالي-:
توصققي اللجنققة األوربيققة لمناهاققة التعققذيب باعتمققاد نصققوص قانونيققة محققددة حققول مو ققوع حققق
األشخاص الموجودين في حجقز الشقراة بمقابلقة ابيقب ويجقب أن تشقترا هقذه النصقوص مقن جملقة أشقياء،
بأن-:
 يحقق للشقخص القذي تحتجقزه الشقراة الخاقوع لفحققص ،إذا رغقب فقي ذلقك ،يجريقه ابيقب يختققاره
بنفسه ،إ افة إلى أي فحص ابي أخر يجريه ابيب تسقتدعيه سقلطات الشقراة .حيقث توجقد أسقباب
تدعو إلى رفل السماح للطبيب الذي يختاره السجين بمقابلته ،أوصت اللجنة األوربية لمنقع التعقذيب
أحيانا أن يسمح للسجين بطلقب فحقص يجريقه ابيقب يقرد اسقمه فقي قائمقة " معقدة باالتفقاق مقع هي قة
.
مهنية مناسبة "
 يجب إجراء جميع الفحوص الطبية لألشخاص المحتجزين بعيدا عن مسمع ومرأى رجال الشراة.
 يجقب علقى الطبيقب أن يقدون خطيقا نتقائج كقل فحقص فاقر عقن األققوال ذات الصقلة التقي يقدلي بهققا
الشخص المحتجز والخرصات التي يتوصقل إليهقا لطبيبقه ،وان تو قع بتصقرف الشقخص المحتجقز
ومحاميه.
 يجب الحفاظ الصارم على سرية البيانات الطبية.
وقد أقرت اللجنة األوربية لمنقع التعقذيب انقه ققد ال يكقون ممكنقا دائمقا السقماح بقإجراء هقذه الفحقوص
الطبية ،لكنها أ ارت أس لة مقع الحكومقات حقول النصقوص التقي يمكقن ان تعيقق ممارسقة هقذه الاقمانة ،مثقل
الممارسققة المتبعققة فققي احققد الققدول والقا ققية يمنققع الطبيققب الخققاص للمققرء مققن مقابلتققه لمققدة تصققل إلققى 38
ساعة(.)107
ويتعين اتخاذ خطقوات لاقمان ققدرة األابقاء القذين تسقتخدمهم الدولقة علقى التصقرف باسقتقرلية فقي
تسجيل عرمات إساءة المعاملة واإلبرغ عنها وفقا لألخرقيات الطبية.
وعند وجود سبب يدعو لرعتقاد أن السجين قد اسي ت معاملته ينبغي أن يخاع السجين لفحص ابي
فوري يجريه ابيب قادر على إعداد تقرير دقيق من دون تدخل السلطات .وقد دعت لجنة حقوق اإلنسان إلقى
أن تتم الفحوصات لطبية " بصورة تلقائية عقب صدور مزاعم بحدوث انتهاك.
وينبغي على أفراد الجسقم الطبقي القذين يشقاهدون عرمقات علقى إسقاءة المعاملقة أن يتخقذوا خطقوات
لحمايققة السققجين مققن التعققرض للمزيققد مققن المعاملققة السققي ة .ويمكققن أن تتاققمن مثققل هققذه الخطققوات االتصققال
بالشققخص المس ق ول عققن الرعايققة الطبيققة فققي مكققان االعتقققال.وحثققت لجنققة األمققم المتحققدة لحقققوق اإلنسققان
الحكومات على " حماية الموظفين الطبيين وسواهم من الموظفين عند القيام بدورهم في تو يق التعذيب أو أي
رب أخر من روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الآلإنسانية أو المهينة ،وفي معالجقة الاقحايا مقن هقذه
األفعال.
وحيث يتاح أن السجين يعاني من مشكلة ابية أو تبدو عليه عرمات اإلصابة بمرض خطير ،يجب
تدبير رعاية مناسبة على نحو يعكس الطبيعة الملحة للمشكلة بما في ذلك نقلقه إذا دعقت الاقرورة إلقى عيقادة
تخصصية.
وينبغي أن يامن لألاباء ،سواء أكانوا يعملون بصورة دائنة داخل نمام السجن أو يعققدون جلسقات
منتممققة أو عر ققية مققع السققجناء .الحريققة السققريرية ،أو بشققكل خققاص ،عققدم ممارسققة الاققغط علققيهم لتغيققر
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النتائج التي توصلوا إليها بحيث تتماشى مع رغبات مسؤولي الشراة أو السجن وينبغي على النقابات المهنية
أن تبذل جهودا لامان تمثيل مصالح أفراد الجهاز الطبي العاملين في السجن بشكل وافٍ (.)108
أن الحقوق المقررة للمحبوسين احتياايقا الحقق فقي العقرج المققرر للمحكقوم علقيهم كمقا نقص عليهقا
القانون في المواد من  44إلى  43والمواد من  13إلى  31من الرئحقة الداخليقة لليمانقات والسقجون العموميقة
رقم  64لسنة  2142م والمواد من  42إلى  43من الئحقة السقجون المركزيقة .مقن تمقتعهم برقابقة ابيقة علقى
األغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم إذا كان مرياا وحق العرج في مستشفى السجن أو أي
مستشققفى حكققومي إذا م تتققوافر لهققم أسققباب العققرج فققي السققجن وصققرف األدويققة الرزمققة لعرجهققم بالمجققان
وخاوعهم للمرحمة الطبية الدائمة وحق زيارتقه والكشقف عليقه يوميقا إذا كقان محبوسقا انفراديقا ونقرى انقه
يجب الستكمال هذا الحق أن يتمتع المحبوس احتياايا بحق اإلفراج الصحي المنصوص عليه في المادة ()44
من قانون تنميم السجون وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط زان يخاع المحبوس احتياايا لذات
أحكام هذه المادة إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا ً.
فالنصوص الواردة في القانون واللقوائح السقجون فقي العقراق – غيقر مطبققة مقن الناحيقة العمليقة إال
فيما يتعلق بعملية العزل الطبية أو ما يطلق عليه االختبار الصحي ،حيث ال يوجد متابعة دقيققة أو نمقاذج لهقذه
المتابعققة ،لمتابعققة حالققت المسققجونين أو المحتجققزين عنققد إيققداعهم السققجون أو مراكققز االحتجققاز أو السققجون
المركزية ،وهناك العديد من قاايا التعذيب تكشف من خرلها عدم وجود أي بيانات أو معلومات ابية مدونقة
بمعرفة أاباء السجون عن حاالت إصابات ظاهرة في األشخاص الذين تعر وا أو زعموا تعر هم لعمليات
تعذيب ،وهو األمر الذي يؤدي إلى امث المعالم االصابية والمساعدة في إفرت المسؤول عن ارتكاب جقرائم
التعذيب من المسؤولية الجنائية ،ويساعد على انتشار ظاهرة التعذيب في ظل الموقف السلبي ألاباء السقجون
والموظفين الصحيين عن تطبيق القوانين واللوائح التي تلزمهم بإ بات اإلصابات ،وكافة المعالم االصقابية فقي
جسد السجين ،بمجرد إيداعه السجن ،وكتابة تقرير عنها(.)109
ونرى أياا ً أن الذي يساعد على انتشار ظاهرة التعذيب في العراق ،وهو عدم توقيع الكشف الطبقي
على المحتجزين فور القبل عليهم بمعرفقة القاقاء ،وان يرفقق بمحاقر االسقتجواب تقريقر بالكشقف الطبيقة
يو ح حالة المتهم المحتجز الصحية عند استجوابه ،وخلوه من اإلصابات وان يتم ذلك مقع كقل مقرة تقتم فيهقا
عملية استجواب المتهم وان يتم توقيع الكشف الطبي بمعرفة هي ة ابية مستقلة ،هي التقي تققوم بتققديم التقريقر
إلى السلطة المس ولة عن التحقيق .وان يسمح للمحتجقز باالسقتعانة بطبيقب مسقتقل يققوم أياقا ً بتوقيقع الكشقف
الطبي على المتهم وإرفاق تقرير ابي استشاري ،عن الحالة الصحية للمتهم ،يرفق بمحا ر استجواب المتهم
أو المشتبه فيه ،وهي القواعقد المطبققة دوليقا ً لحمايقة المحتجقزين والسقجناء مقن التعقذيب وغيقره مقن قروب
المعاملة القاسية والرانسانية.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما إذا كان قد حمر مشاركة األاباء في التعذيب؟
فنقققول إن مخالفققة جسققيمة آلداب مهنققة الطققب وجريمققة بموجققب الصققكوك الدوليققة المنطبقققة ،أن يقققوم
الموظفين الصحيين ،والسيما األاباء ،بطريقة ايجابية أو سلبية ،بأعمال تشقكل مشقاركة فقي التعقذيب وغيقره
من روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الآلإنسانية أو المهينة أو تقواائ أو تحرياقا علقى هقذه األفعقال أو
محاوالت الرتكابه.
مخالفة آلداب مهنة الطب أن يقوم الموظفين الصحيين والسيما األاباء بما يلي:
أ .استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد يار بالصقحة أو
الحالة البدنية أو العقلية لهؤالء المسجونين أو المحتجزين ،ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة.
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ب .الشهادة ،أو االشتراك في الشهادة ،بلياقة السجين أو المحتجز ألي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة قد
يار بصحته البدنية أو العقلية وينافس مع الصكوك الدولية ذات الصلة ،أو االشتراك بأية كيفيقة فقي تلقك
المعاملة أو في إنزال تلك العقوبة التي تتنافس مع الصكوك الدولية ذات الصلة
 موقف المشرع المصري:القانون المصري لم ينص صراحةً أو منا على هذه المخالفات ،وهو ما يمثقل قصقورا تشقريعيا فقي
حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من روب المعاملة أو العقوبقة القاسقية أو الآلإنسقانية أو
المهينة ،في ل تزايد االدعاءات والمزاعم بمشقاركة األابقاء وغيقرهم مقن المقوظفين الصقحيين فقي أعمقال
تشكل مشاركة في التعذيب ،واستخدام معارفهم ومهارتهم للمساعدة في استجواب السقجناء والمحتجقزين علقى
نحو قد يار بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم.
وقد أشار تقريقر المنممقة المصقرية لحققوق اإلنسقان أن ،التققارير الطبيقة الشقرعية التقي وقعقت علقى
حايا التعذيب بمعرفة مصلحة الطب الشرعي جاءت خالية من أي إشقارة إلقى التققارير الطبيقة مقن األابقاء
العاملين بالسجون ،وهو األمر الذي يصقعب فقي العديقد مقن الحقاالت مهمقة الطقب الشقرعي فقي تحديقد تقاري
اإلصابة او سبب حدو ها ،وخاصة في الحاالت التي يجري فيه اعرض حايا التعذيب على الطقب الشقرعي
بعد مرور فترة اويلة من ادعائهم بوقوع التعذيب عليهم(.)110
أحيام القضاء كشلت من تورط أطباء السجون في جرائ التعذي :
نسبت النيابة العامة لبعل باا وجنود احد السجون العمومية بأنهم عذبوا متهما محبوسقا احتياايقا
على ذمة قاية لحمله علقى االعتقراف بالجريمقة المسقندة إليقه فقي تلقك القاقية – بقأن شقدوا و اققه بحبقل مقن
القماي وأوسعوه ربا بعصا وسير من الجلد وقاموا بكيه في موا ع مختلفة من جسمه بلفافات تبقغ مشقتعلة
وأسياخ من الحديد المحمي في النار ،فأحد وا به اإلصابات الموصوفة بتقرير الصقفة التشقريحية والتقي أودت
بحياته ،وقد قام المتهم األول في هذه القاية يهتك عرض المجني عليه بقالقوة بقأن أولقج عصقا فقي دبقره ،أمقا
ابيب السجن المتهم في ذات القاية فقد ارتكب تزويرا بالتقرير الطبي الخاص بقالمجني عليقه ،وذلقك بجعلقه
واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تعمد عند توقيعه الكشف الطبي عليه بالسجن
عدم إ بات ما به من حروق نارية في التقرير .واستعمل هذا المحرر المزور بأن قدمه إلدارة السجن مع علنقه
بتزويره في محاولة منه للتستر على جريمة التعذيب.
يسققهر الموظفققون المكلفققون بإنفققاذ القققوانين علققى الحمايققة التام قة بصققحة األشققخاص المحتجققزين فققي
عهدتهم ،وعليه ،بوجه خاص ،اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك(.)111
تعلي ق:
 .2توفر " العنايقة الطبيقة " التقي يقصقد بهقا الخقدمات التقي يققدمها أي مقن الموظفقون الطبيقون ،بمقن فقيهم
األاباء والمساعدون الطبيون المجازون ،عند االقتااء أو الطلب.
 .1ول ن كان من المحتمل أن يكون هناك موظفين ابيقون ملحققون بعمليقة إنفقاذ الققوانين ،فإنقه يجقب علقى
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يأخذوا بعين االعتبار رأي هؤالء الموظفين عندما يوصون بتوفير
العرج المناسب للشخص المحتجز من قبل موظفين ابيين من خارج عمليقة إنفقاذ الققوانين أو بالتشقاور
معهم.
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 .4من المفهوم أن على الموظفين المكلفين بإنفقاذ الققوانين أياقا ً أن يقوفروا العنايقة الطبيقة لاقحايا انتهقاك
القانون أو حايا الحوادث التي تقع خرل حاالت انتهاك القانون.

 .2دور الممر ين والممر ات :
ويدددنص اإلعدددالن الصدددا بدددالمجلس الددددولي للممرضدددين والممرضدددا بشدددأن رعايدددة المحتجدددزين
والسجناء الذي اعتمد عام  1329وأعيد النظر فيه ألخر مرة عام  /1331على حظر(:)112
 يحمققر القيققام بفحوصققات جسققدية للمتهمققين قبققل أن يققتم إخاققاعهم ألنققواع االسققتجواب والتققي يمكنهققا أن
تتامن التعذيب.
 يحمر حاور جلسة تعذيب بغية التدخل عندما تكون حياة الاحية في خطر.
 يحمر معالجة اآل ار الجسدية المباشرة للتعذيب لكي بتم است ناف االستجواب الحقا.

2

كما يحظر على الممرض أو الممرضة تشجيع أو التغاضي عن أو مشاركة فيه:
* أي عقوبة معتمقدة أو نماميقة أو وحشقية قوامهقا األلقم الجسقدي أو النفسقي أو أي نقوع أخقر مقن اإلجقراءات
القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينة من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون بمفردهم أو وفقا ألوامقر
أي سلطة من اجل أرغام شخص أخر على التنازل عن معلومات ما او على االعتراف أو ألي سبب أخر.
* أي معالجة تحرم أي شخص االحترام الذي يستحقه اإلنسان.

 .1دور المعالج الفيزيائي :
كما الصطوط التوجيهيدة المتعلقدة حظدر التعدذي وغيرهدا مدن ضدروب المعاملدة والعقداب القاسدية
وغير االنسانية والمهينة التي اعتمد في الجلسة العامة الثالثة عشر لالتحاد العالمية للعالج الليزيائي في
حزيران :1339
 .2يحمر على المعالج الفيزيائي بتشجيع ممارسة التعذيب أو غيرها من اإلجقراءات القاسقية أو الآلإنسقانية
أو المهينة أو بالتغا ي عنها أو باالشتراك فيها مهما كان نوع الجريمة التي يشتبه بقأن شقخص قحية
تلك اإلجراءات قد قام بهقا أو التقي يقتهم بهقا أو التقي يكقون مقذنبا فيهقا ومهمقا كانقت معتقداتقه أو دوافعقه
وذلك في جميع الحاالت بما في ذلك النزاعات المسلحة والحروب األهلية.
 .1يحمر على المعالج الفيزيائي بتأمين أي مكان أو أية أدوات أو مواد أو معرفة لتسهيل ممارسة التعقذيب
أو غيره من أنواع المعاملة القاسية أو الآلإنسانية أو المهينة أو لتنقيص قدرة الاحية علقى مقاومقة هقذه
المعاملة.
 .4يحمر على المعالجون الفيزيائيون بحاور أية إجراءات يتم خرله استعمال التعذيب أو غيره من أنواع
المعاملة القاسية أو الآلإنسانية أو المهينة أو التهديد بها(.)113
" الحق في المثول أمام محيمة مصتصة للتظل من أمر حبسه واإلفراج عنه "

مبادى آداب مهنة الطب
( )112قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  213/46المؤرخ في  28ديسمبر  ،2181المتامن إعتماد
ْ
المتصلة بدور الموظفين الصحيين ،ال سيما األاباء ،في حماية المسجونين و المحتجزين من التعذيب و غيره من روب
المعاملة القاسية أو الرإنسانية او الحااة بالكرامة
مبادى آداب مهنة الطب
( )113قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  213/46المؤرخ في  28ديسمبر  ،2181المتامن إعتماد
ْ
المتصلة بدور الموظفين الصحيين،ال سيما األاباء ،في حماية المسجونين و المحتجزين من التعذيب و غيره من روب
المعاملة القاسية أو الرإنسانية او الحااة بالكرامة

المبادئ العامة
 -العهد الصا

بالحقوق المدنية والسياسية -

المادة " :)3(" 3
يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية ،سريعا ،إلى احد القااة إلى احقد المقوظفين المخقولين قانونقا
مباشقرة وظققائف قاققائية ،ويكقون مققن حقققه أن يحققاكم خقرل مهلققة معقولققة أو يفقرج عنققه وال يجققوز أن يكققون
احتجاز األشخاص الذين ينتمرون المحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنه باقانات
لكفالة حاورهم المحاكمة في أي مرحلة أخرى مقن مراحقل اإلجقراءات القاقائية ،ولكفالقة تنفيقذ الحكقم عنقد
االقتااء(.)114
المبدأ " " 11
 .2ال يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة لإلدالء بأقواله في اقرب وقت أمام سقلطة
قاققائية آو سققلطة أخققرى .ويكققون الشققخص المحتجققز الحققق فققي أن يققدافع عققن نفسققه أو أن يحصققل علققى
مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.
 .1تعطى على وجقه السقرعة للشقخص المحتجقز ومحاميقه ،إن كقان لقه محقام ،معلومقات كاملقة عقن أي أمقر
باالحتجاز وعن أسبابه.
 .4تكون لسلطة قاائية أو سلطة أخرى صرحية إعادة النمر حسب االقتااء في استمرار االحتجاز.
المبدأ " " 12
ال يتم أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن وال يتخذ أي تدبير يمس حقوق اإلنسان التي يتمتع بهقا
أي شخص يتعرض ألي شكل من إشكال االحتجاز إال إذا كان ذلك بأمر من سلطة قاائية أو سلطة أخرى أو
كان خا عا لرقابتها الفعلية.
المبدأ " " 32
يحاققر الشققخص المحتجققز المققتهم بتهمققة جنائيققة أمققام سققلطة قاققائية أو سققلطة أخققرى ،يققنص عليهققا
القانون ،وذلك على وجقه السقرعة عققب الققبل علقيهم .وتبقت هقذه السقلطة دون تقأخير فقي قانونيقة قرورة
االحتجاز ،وال يجوز إبقاء أي شخص محتجز على ذمقة التحقيقق أو المحاكمقة إال بنقاء علقى أمقر مكتقوب مقن
هذه السلطة .وي كون للشخص المحتجز الحق ،عند مثوله أمام هذه السقلطة ،فقي اإلدالء بأقوالقه بشقان المعاملقة
التي القيها أ ناء احتجازه.
المبدأ " " 33
يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحقق فقي أن يحقاكم خقرل مقدة معقولقة أو أن يفقرج عنقه رهقن
محاكمته.
المبدأ " " 33

( )114قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية

باستثناء الحاالت الخاصة التي ينص عليها القانون ،يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية ،ما لم تقرر
خرف ذلقك سقلطة قاقائية أو سقلطة أخقرى لصقالح إقامقة العقدل ،أن يطلقق سقراحه إلقى حقين محاكمتقه وهنقا
بالشروا التي يجوز فر ها وفقا للقانون وتمل رورة هذا االحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة.

" التطبيقات على المستوى الدولي "
 .2قالققت اللجنققة المعنيققة بحقققوق اإلنسققان ،التعليققق العققام رقققم  – 8تشققترا الفقققرة  4مققن المققادة ] 1مققن العهققد
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[ أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية ،سريعا ،إلى احقد القاقاة
أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قاائية .وهناك حدود زمنية أكثر دقة يفر ها الققانون
في معمم الدول األاراف وحالة التأخر ،في نمر اللجنة ،يجب أال تتجاوز أياما قليلة.
 .1أكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن فترة قوامها نحو شهر واحد تفصل ما بين تاري التوقيف وتاري
المثول أمام سلطة قاائية هي فترة اويلة إلى حد ال يمكن معه اعتبارها تتقيح المثقول بمقتاقى المقادة 1
( )115( )4وفي الواقع ،أعرب أعااء اللجنة عن وجهقة النمقر القائلقة بقان االحتجقاز لمقدة مقان وأربعقين
ساعة دون النمر القاائي في الحالة يعتبر اوير بشكل غير معققول ودعقت الدولقة المعنيقة إلقى حقد مقن
تلك الفترة الزمنية وتعليقا على تقرير بلد آخقر ،ذر أعاقاء اللجنقة أن التشقريع القذي يسقمح بفتقرة قوامهقا
خمسة أيام سابقة للمراجعة القاائية ال تتفق مع المادة .1
 .4لجنققة البلققدان األمريكيققة المعنيققة بحقققوق اإلنسققان ،تبينققت لجنققة البلققدان األمريكيققة أن الحققق فققي المراجعققة
القاقائية يتطلقب قيققام السقلطة القاققائية بقأكثر مققن قبقول األدلققة التقي تقققدمها الهي قات األمنيققة العامقة عنققد
مراجعتها لألمر باحتجاز مؤقت .فالقانون في دولة من الدول يسمح للهي ات األمنيقة العامقة بخمسقة عشقر
يومقا لتحققري القاققايا المتعلققة بققالمحتجزين .وحيققث ال يتطلقب األمققر وجققود ققاض يقققوم بالتققدقيق باألدلققة
الداعمة ألمر التوقيف المؤقت ،يمكقن أن يحقتفظ بقالمحتجزين لمقدة خمسقة عشقر يومقا ً دون نمقر قاقائي
وهذا إجراء ينتهك حقوق هؤالء للنمر السريع في شانهم.
ولتكون الرقابة القاائية لرعتقال فعالة يجب اإلسراع بإحااة المحكمة بأسماء األشقخاص القذين هقم
رهققن االحتجققاز .ومققن األغققراض الكامنققة وراء الرقابققة القاققائية لرحتجققاز مققا يتمثققل فققي الحفققظ علققى رفققاه
المحتجز ومنقع أي انتهقاك للحققوق األساسقية .وتبينقت لجنقة البلقدان األمريكيقة انقه إذا لقم تحقط المحكمقة علمقا
باالحتجققاز أو إذا أبلغققت بققذلك فققي وقققت متققأخر كثيقرا عققن تققاري االعتقققال ال تكققون حقققوق المحتجققز محميققة
وينتهك االحتجاز حق المحتجز في المحكمة المنصفة.
 .3كما أن المحكمة األوربية فسرت الشرا القائل بالمثول " سريعا " أمام سلطة قاائية بأنه مثقول تاقمنته
المقادة  3مققن االتفاقيققة األوربيقة .وأكققدت المحكمققة ايلققة أيقام أربعققة وسققتة سقاعات ال يفققي بشققرا سققرعة
المثول ومن م فهو ينتهك المادة .3
يقرد الحقق فقي استصققدار أمقر المثقول أمقام القا ققي فقي المقادة  1مقن العهققد القدولي الخقاص بقالحقوق المدنيققة
والسياسية:
((لكققل شققخص حققرم مققن حريتققه بققالتوقيف أو االعتقققال حققق الرجققوع إلققى محكمققة لكققي تفصققل هققذه
المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله ،وتأمر باإلفراج عنه إذا كقان االعتققال غيقر ققانوني)) .وذكقرت لجنقة
حقوق اإلنسان أن المادة  1تنطبق على جميع األشخاص المحرومين مقن حقريتهم بقالتوقيف أو االعتققال وان
الدول األاراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينبغي أن تكفل " تققديم سقبيل تملقم فعقال
في الحاالت األخرى التي يزعم فيها الشخص بأنه حرم من حريته في انتهاك االتفاقية".
 .3وقد قات محكمة الدول األمريكيقة لحققوق اإلنسقان انقه نمقرا لكونهمقا قامنتين قاقائيتين قروريتين
لحماية الحقوق (بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة) ال يمكن وقف العمقل بهمقا

( )115قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية

بموجب أحكام االنتقاص القواردة فقي االتفاقيقة األمريكيقة لحققوق اإلنسقان ،لقذا ال يمكقن أبقدا وققف العمقل
بحقه أمر المثول أمام القا ي
والحماية الواردين في االتفاقيقة( ،)116وبالمثقل ذكقرت لجنقة حققوق اإلنسقان أن الحقق باستصقدار أمقر
مثول أمام القا ي هو مانه ليست قابلة لرنتقاص بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ومن اجل حماية الحقوق غير القابلة لرنتقاص ،يجب عدم االنتقاص من الحق في اتخاذ إجراءات أمام محكمة
لتمكينها من أن تبت دون تأخير في قانونية االعتقال وذلك بواسطة قرار تتخذه الدولة الطرف من انتقاص من
العهد " ( )117كما أن اإلعرن الخاص باالختفاء ألقسري يحدد الحق في الحصول على وسيلة انتصاف قاائية
لحماية السجناء وينص على انه ال يجوز أبدا وقف العمل بهذا الحق(.)118
ويجب أن يكون دور القا ي في الرد على االلتماسات الهادفة إلى حماية السجناء من المعاملة السي ة
والسعي إلقى اكبقر حقد ممكقن ،وققد صقرح المققرر الخقاص المعنقي بالتعقذيب أن ((القاقاة يجقب أن يسقتفيدوا
استفادة كاملة من اإلمكانيات التي ينص عليها القانون بالنسقبة اإلجقراءات إصقدار أمقر المثقول أمقام القا قي.
وعليهم بوجه خاص أن يطلبوا رؤية المعتقل ويتحققوا من حالته الصحية)) (.)119
ويحتاج األقرباء وسواهم من األشخاص الذين ينوبون عن السجناء إلى أن يتمكنوا فعقرً مقن اسقتخدام
سبل االنتصاف القاائية بحماية السجناء ،وبخاصة عندما يعجز السجناء أنفسهم عقن القيقام بقذلك( )120ويجقب
أن يتمكنوا بسهولة من اللجوء إلى المحاكم ،حيث يجب أن يتمكنوا
من تققديم التماسقات يسقرع ومقن دون تخويقف آو مصقاريف غيقر الزمقة أو باهمقة .ويجقب أن تتسقم
عملية تقديم الب للحصول على وسيلة انتصقاف بقأكبر ققدر ممكقن مقن البسقااة .وينبغقي أن يقتمكن األققارب
وسواهم من أن يقدموا البات مباشرة إلى المحاكم من دون أن ياطروا إلى توكيل محام(.)121
ونمرا للخطر الجدي الذي يتهدد حياة السجناء ورفاههم ،فيجقب أن تتحقرك المحقاكم علقى الفقور عنقد
تلقي التماس( )122وعروة على ذلك ،إذا علمت المحاكم نفسها أن شخصا ربما يتعرض حاليا للتعذيب أو سقوء
المعاملة ،فيجب أن تتمكن من التحرك حتى إذا لم تتلق التماسا نيابة عن السجين.
( )116أمر مثول أمام المحكمة في األو اع الطارئة ،الفقرة  33الحمت المحكمة أن أمر المثول أمام المحكمة يؤدي دورا
حيويا في مان احترام حياة الشخص وسرمة الجسدية ،أو في منع اختفائه أو إبقاء مكان وجوده سريا .وفي حمايته من
التعذيب أو غيره من روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرانسانية أو المهينة(الفقرة )43
( )117التعليق العام  11على المادة  3من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،الفقرة 24
( )118تنص المادة ( 1 )2من اإلعرن على أن " :يعتبر الحق في االنصاف القاائي السريع والفعال بوصفه وسيلة لتحديد
وجود مكان األشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف على حالتهم الصحية و/أو تحديد السلطة التي أصدرت األمر
بحرمانهم من الحرية أو نفذته ،روريا لمنع وقوع حاالت االختفاء ألقسري في جميع المروف بما فيها المروف
المذكورة في المادة  6أعره (المروف المشار إليها في المادة  6من اإلعرن هي التهديد باندالع حرب أو قيام حالة حرب
أو عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى) وتنص المادة ( 1 )1على أن " :يكون للسلطات الوانية
المختصة ،لدى مباشرة هذه اإلجراءات ،حق دخول جميع األماكن التي يحتجز فيها األشخاص المحرمون من حريتهم
وكل جزء من اجزاائها ،فار عن أي مكان يكون مة ما يدعو إلى االعتقاد باحتمال العثور على هؤالء األشخاص فيه
( )119تقرير حول زيارة إلى شيلي ،E/CN .3/2114/43/Add 1 ،الفقرة (.64 )2
( )120اشر سير نايجل رودولي إلى انه رغم أن المادة ( 1 )3من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال تشير إال
إلى اإلجراءات التي يتخذها شخص حرم من حريته " إال انه ال يوجد تفسير يهدف غالى تحقيق الفعالية يحرم اآلخرين من
سلطة المباشرة بإجراءات نيابية عن ذلك الشخص ( ،Rodley .2111ص  )448وبموجب المادة ( 6 )4من االتفاقية
األمريكية لحقوق اإلنسان ،يحق للطرف المعني أو شخص أخر ينوب عنه" ،أن يستنجد بأمر المثول أمام المحكمة
( )121المبدأ  41من مجموعة المبادئ المتعلقة باالعتقال ،الذي ينص على أن إجراءات الطعن في قانونية االعتقال " تكون
بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة لألشخاص المحتجزين الذين ال يملكون إمكانيات كافية.
( )122ذكرت لجنة حقوق اإلنسان أن تأخير مدته " أسابيع أو أشهر " بعد تلقي البات أ ناء الجلسة إلصدار أمر المثول أمام

" التطبيقات على المستوى المحلي "
 .2تكفل المادة  62من الدستور لكل من يقبل عليقه أو يعتققل ولغيقره القتملم أمقام القاقاء مقن اإلجقراء
الذي قيد حريته الشخصية ،ونصت على انه ينمم بما يكفل الفصل فيه خرل مقدة محقددة ،وإال وجقب
اإلفراج حتما.
 .1وقد نمم قانون اإلجراءات الجنائية حق التملم من األمر الصقادر بقالحبس ،ونقص فقي المقادة ()112
من قانون اإلجراءات الجنائية بأن " األمر بالحبس الصادر من النيابقة العامقة ال يكقون نافقذ المفعقول
إال لمدة األربعة أيام التالية للقبل على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبو ا عليه من قبل"
وابقققا للمققادة ( )111مققن قققانون اإلجققراءات الجنائيققة " اوجققب علققى النيابققة العامققة رأت مققد الحققبس
االحتيااي أن تعرض األوراق على القا ي الجزائي قبل انقااء مدة األربعة أيام ليصقدر أمقرا لمقا
يراه بعد سماع أققوال النيابقة العامقة والمقتهم ،وللقا قي مقد الحقبس االحتيقااي لمقدة أو لمقدد متعاقبقة
بحيققث ال يزيققد مجمققوع مققدد الحققبس علققى  33يومققا " ،وابقققا للمققادة ( )114مققن قققانون اإلجققراءات
الجنائية " إذا لم ينتهي التحقيق بعقد انقاقاء مقدة الحقبس االحتيقااي المقذكور فقي المقادة  111وجقب
على ال نيابة العامة عرض األوراق على محكمة الجنح المسقتأنفة منعققدة فقي غرفقة المشقورة لتصقدر
أمرا بما تراه ابقا ألحكام المادة  234من قانون اإلجراءات بمد الحبس مددا متعاقبة ال تزيد كل منها
على خمسة وأربعون يوما إذا اقتات مصلحة التحقيقق ذلقك ،أو اإلفقراج عقن المقتهم بكفالقة أو لغيقر
كفالة" .وفقي جميقع األحقوال ال يجقوز أن تزيقد مقدة الحقبس االحتيقااي علقى سقتة شقهور مقا لقم يكقن
المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المقدة ،وإذا كانقت التهمقة المنسقوبة إليقه
جناية فر يجوز أن تزيقد مقدة الحقبس علقى خمسقة وأربعقون يومقا قابلقة للتجديقد لمقدة أو لمقدد أخقرى
مما لة ،وإال وجب اإلفراج عن المتهم في جميع األحوال(.)123
والوا ح أن القانون المصري قد اخذ بنمام الرقابة القاائية على أوامر الحبس الصادرة مقن النيابقة
العامققة بشققكل تلقققائي خققرل مققدد محققددة فققي القققانون توجققب تصققدي القاققاء للفصققل فققي خققرل هققذه المققدد،
والموا عيد الواردة في المواد سقالفة القذكر مواعيقد تنميميقة تترتقب علقى عقدم مراعاتهقا سققوا أوامقر الحقبس
ووجققوب اإلفققراج عققن المققتهم فققورا ،إال انققه المرحققظ أن مققدة الحققبس االحتيققااي فققي القققانون المصققري أو
االحتجققاز رهققن المحاكمققة غيققر محققددة المققدة ،وان كققان القققانون قيققد مققدة نفققاذ األوامققر الصققادرة بققالحبس
االحتيااي من النيابة العامة بمدة ستة أشهر ،إال انه أجاز لمحكمة الجنايات المختصة مقد الحقبس مقدة ال تزيقد
على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مما لة دون أن يحدد حد أقصى لهذه المدة أو المقدد
المما لة.
فار عن أن المشرع أعطى للنيابقة العامقة فقي المقادة ( )113مقن ققانون اإلجقراءات الجنائيقة سقلطة
اإلفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة ،إال انه أعطقى للنيابقة العامقة فقي المقادة ( )113مقن ذات
القانون حق است ناف القرارات الصقادرة بقاإلفراج عقن المقتهم مقن القا قي الجزائقي ،ولقم يعطقي المقتهم حقق
است ناف قرارات القا ي الجزائي برفل الب اإلفراج.

" استثناء طائلة معينة من المقبوض عليه والمحبوسين احتياطيا من المثول أمام محيمة مصتصة
للتظل من أمر حبسه واإلفراج عنه "
حققرم المشققرع المصققري اائفققة مققن المحبوسققين احتياايققا مققن القواعققد العامققة المنصققوص عليهققا فققي
المواد من  ،232 ،234 ،111من قانون اإلجراءات الجنائية ،هم اائفة المتهمين المحبوسين بموجب القانون
رقم  13لسنة  1114حيث أعطي للنيابة العامة سلطات قا ي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليهقا
في األبواب (األول والثاني والثاني مكرر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم امقن الدولقة مقن
المحكمة يتعارض مع المادة  1من العهد " ( ،A/34/31الفقرة ( ،68 )24التي تشير إلى جمهورية الدومينيكان
( )123قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية

جهة الداخل والخارج وجرائم اإلرهقاب وجقرائم المفرقعقات ،وأعطقي للنيابقة العامقة سقلطات قا قي التحقيقق
ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفقة المشقورة ،وأصقبح لهقا سقلطات حقبس المقتهم احتياايقا لمقدد تصقل
لستة أشهر دون أن يكون لهقا حقق المثقول أمقام محكمقة مختصقة للقتملم مقن أمقر حبسقه باسقتثناء مقن القواعقد
العامة.

المطل الثاني
زيارا ومراسال األقرباء والمحامين
وهيئا الرقابة واالتصال بالعال الصارجي
يرخص للمتهم أن يقوم فورا ً بإبرغ أسقرته نبقأ احتجقازه ،ويعطقي كقل التسقهيرت المعقولقة لرتصقال
بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم دون أن يكون ذلك مرهونا ً إال بالقيود والرقابة الاقرورية لصقالح العقدل وأمقن
السجن وانتمام إدارته.
وبصرف النمر عن االستثناءات الواردة في الفقرة  3من المبدأ " "24والفقرة  4مقن المبقدأ " "28ال
يجقوز حرمققان الشققخص المحتجققز أو المسقجون مققن االتصققال بالعققالم الخقارجي وخاصققة بأسققرته أو محاميققه،
لفترة تزيد عن أيام(.)124
المبدأ ""16
 .2يكون للشخص المحتجز أو المسجون ،بعد إلقاء القبل عليه مباشرة وبعد كل مرة ينققل فيهقا مقن مكقان
احتجازه أو مكان سجنه إلى آخر ،الحق في أن يخطر أو يطلب مقن السقلطة المختصقة أن تخطقر أفقرادا
من أسرته أأشخاص مناسبين آخرين يختارهم ،بالقبل عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله بالمكان الذي
هو محتجز فيه.
 .1إذا كقان الشققخص المحتجققز أو المسققجون أجنبيقاً ،يققتم أياقا ً تعريفققه فققورا بحقققه فققي أن يتصققل بالوسققائل
المرئمة بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون رعاياها أو التي يحق لها بوجقه
أخر تلقي هذا االتصال ابقا للقانون الدولي ،أو بمثل المنممة المختصة ،إذا كان الج ا ً أو كقان علقى أي
وجه آخر مشموالً لحماية منممة حكومية دولية.
 .4إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون حد ا ً أو غير قادر على فهقم حققه ،تتقولى السقلطة المختصقة مقن
تلق ق اء ذاتهققا القيققام باإلخطققار المشققار إليققه فققي هققذا المبققدأ ،ويتققولى اهتمققام خققاص إلخطققار الوالققدين أو
األوصياء.
 .3يتم أي إخطار مشار إليه في هذا المبدأ أو يسمح بإتمامه دون تأخير ،غيقر أنقه يجقوز للسقلطة المختصقة
أن ترجئ اإلخطار لفترة معقولة عندما تقتاي ذلك رورات استثنائية في التحقيق.
المبدأ ""13
يكققون للشققخص المحتجققز أو المسققجون فققي الحققق أن يققزوره أفققراد أسققرته بصققورة خاصققة وفققي أن
يتراسل معهم .وتتاح له فرصة كافية لرتصال بالعالم الخارجي ،وهنا بمراعاة الشروا والقيود المعقولقة التقي
يحددها القانون أو اللوائح القانونية.
التطبيقا على المستوى الدولي
 .2قالت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إن الممارسات المتمثلة في احتجاز أشخاص آلماد اويلة دون السقماح
لهم باالتصقال بأسقرهم أو أصقدقائهم أو محقاميهم وإخاقاع مراسقرتهم للرقابقة النشقطة تشقكل انتهاكقات لهقذه

( )124قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية

المعققايير .وتنتهققك تلققك الممارسققات المققادتين ( 21المعاملققة اإلنسققانية) و ( 23االتصققال بالمحققامي) ( ،)125مققن
العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ققمان اإلدارة

وبققالرغم مققن جققاز ممارسققة المس قؤولين الرقابققة علققى مراسققرت المحتجققز مققن اجققل
السليمة لمكان االحتجاز فيجب أن تخاع تلك الرقابة لشروا وقائية تمنع التطبيق التعسفي.
وعموما ً يجقب أن يسقمح للسقجناء فقي ظقل الرقابقة الاقرورية باالتصقال بأسقرهم ولمقن يعقرف أنهقم
أصدقاؤهم في فترات متباعدة وذلك عن اريق المراسرت فارً عن تلقي الزيارات(.)126
 .2وأكدت المحكمة األوربية واللجنة األوربية لحقوق اإلنسان أن معمم القيود التقي تفقرض مقع المراسقلة مقع
المحامي ومع أفراد األسرة تعتبر قيودا ً باالة( ،)127كما أكدت اللجنقة علقى وجقوب إبقرغ أفقراد األسقرة بواققع
اعتقال الشخص ومكان هذا االعتقال(.)128
من التدابير المهمة لمنع ممارسة التعذيب والسماح للسجين بمقابلة األقربقاء والمحقامين واألابقاء مقن
دون تأخير عقب حرمانه من حريته وبصورة منتممة بعد ذلقك ،واالتصقال بالعقالم الخقارجي قروري لقيس
فقط كامانة د ممارسة التعذيب ،بل أياا ً من أجل احترام حق السجناء في الحيقاة األسقرية والخاصقة .أمقا
في العراق والدول العربية:
أوالً :التسجيل:
كما نصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في القاعدة  6على أنه:
 ]2في أي مكان يوجد فيه مسجونين ،يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم الصفحات تورد فيقه المعلومقات التاليقة
بشأن كل معتقل:
(أ) تفاصيل هويته.
(ب) أسباب سجنه والسلطات المختصة التي قررته.
(ج) يوم وساعة دخوله وإارق سراحه.
 ]1ال يقبققل أي شققخص فققي أي مؤسسققة جزائيققة دون أمققر حققبس مشققروع تكققون تفاصققيله قققد دونققت سققلفا ً فققي
السجل.
** كمقا نصققت مجموعققة المبقادئ المتعلقققة بحمايققة جميقع األشققخاص الققذين يتعر قون ألي شققكل مققن أشققكال
االحتجاز أو السجن في المبدأ  3على أن
" ال يتم أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن وال يتخذ أي تدابير يمس حقوق اإلنسقان التقي يتمتقع
بها أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن إال إذا كان ذلقك بقأمر مقن سقلطة قاقائية أو
سلطة أخرى أو كان خا عا لرقابتها الفعلية ".
** كما نص أياا ً في المبدأ  21على أن:
(((أسباب القبل -وقت القبل ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكقان الحجقز وكقذلك وققت
مثوله ألول مرة أمام سلطة قاائية أو سلطة أخرى -هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين -المعلومات الدقيققة

(125) (footnote 19 above),at p. 82, para. 13,3. see adolfo Drescher caldas v. Uruguay, Ioc. Cit
( )126قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن حماية جميع
األشخاص من التعذيب و غيره من روب العاملة أو العقوبة القاسية ،الرإنسانية أو الحااة بالكرامة اإلنسانية.
( )127أنمر على سبيل المثال قاية سيلفر وآخرين ،الحكم الصادر في  13آذار  ،2184المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان،
السلسلة الف ،الرقم .42
( )128أنمر :برنار ليو ماكفاي ،أوليفر أنتوني أونيل وأر ر والتر ايفانس د المملكة المتحدة التقرير المؤرخ  28آذار ،2182
اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان ،المقررات والتقارير المجدل  ،13الصفحة .23

المتعلقة بمكان الحجز))) ،تبلغ هذه السقجرت إلقى الشقخص المحتجقز أو إلقى محاميقه ،إن وجقد بالشقكل القذي
يقرره القانون.
 كما نص اإلعرن المتعلق بحماية جميع األشخاص مقن االختفقاء القسقري القذي اعتمقد بققرار الجمعيقة العقام 244/36المؤرخ في  28كانون األول/ديسمبر  - 2111في المادة "  " 21على أنه:
 .2يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجقودا ً فقي مكقان احتجقازه معتقرف بقه رسقمياً ،وأن يمثقل
وفقا ً للقانون الواني ،أمام سلطة قاائية بعد احتجازه دون تأخير.
 .1تو ع فورا ً معلومات دقيقة عن احتجاز األشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم ،بما في ذلقك حركقة نقلهقم
من مكان إلى آخقر ،فقي متنقاول أفقراد أسقرهم أو محقاميهم أو أي شقخص آخقر لقه مصقلحة مشقروعة فقي
اإلحااة بهذه المعلومات ،ما لم يعرب األشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة ذلك.
 .4يجب االحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسقماء جميقع األشقخاص المحقرومين مقن حقريتهم
في كل مكقان مقن أمكنقة االحتجقاز ،وإ قافة إلقى ذلقك ،يجقب علقى كقل دولقة أن تتخقذ الخطقوات الرزمقة
إلنشاء سقجرت مركزيقة مما لقة .وتو قع المعلومقات القواردة فقي هقذه السقجرت فقي متنقاول األشقخاص
المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قاائية أو أي سلطة أخرى وانية مختصة ومستقلة،
وأي سلطة مختصة ،مرخص لها بذلك بموجب التشقريع القواني أو أي صقك ققانوني دولقي تكقون الدولقة
المعنية ارفا ً فيه ،تسعى إلى تقصي مكان وجود أحد األشخاص المحتجزين.
وأكدت لجنة البلقدان األمريكيقة المعنيقة بحققوق اإلنسقان – أنقه يجقب إعقرم المحكمقة واألسقر بأسقماء
وأماكن وجود كافة المحتجزين .والقصور عن كشف مكان وجود محتجقزين يعتبقر إعاققة لسقير العدالقة يمقس
بحق المحتجزين في الامانات القانونية( .)129وقد رحبقت لجنقة البلقدان األمريكيقة بجهقود الدولقة الراميقة إلقى
فتح سجل لرقابة المحتجز ،تسجل فيه هويات جميع المحتجزين بغل النمر عن السقلطة التقي تحجقزهم .وققد
حل السجل محل نمام سابق للتسجيل لم يكن يسجل بمقتااه سوى األشخاص الذين يسلمون إلى المحاكم دون
()130
األشخاص الذين تحتجزهم الشراة أو قوات األمن أو القوات المسلحة
س :هل هناك انتهاكات في قوانين ولوائح السجون تعتبر مخالفة للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان – وما أ رها
على حالة حقوق اإلنسان في مصر
ج:
 .2التسققجيل هققو أولققى الاققمانات الواجققب توافرهققا للمققتهم لمنققع التعققذيب أو المعاملققة والعقوبققة القاسققية أو
الآلإنسققانية أو المهينققة فإنققه يجققب أن يلتققزم المشققرع بهققذه الاققوابط فققي أي مكققان يوجققد فيققه مسققجونين أو
محتجزين ،وإن كان القانون قد نص على وابط هذا التسجيل و قرورة وجقود سقجل عمقومي للمسقجونين،
إال أنققه قصققر ذلققك علققى السققجون العموميققة والليمانققات ،والسققجون المركزيققة ،وبالتققالي فقققد خرجققت األمققاكن
الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية من عداد هذه األماكن(.)131
لذلك فإن كافة ادعاءات التعذيب واإلخفاء ألقسري تشير بأصابع االتهام إلى مقار مباحث أمن الدولة،
ففي تقرير عن ظاهرة االختفاء ألقسقري فقي مصقر فقي الفتقرة مقن  2113حتقى عقام  ،1112تنقاول  11حالقة
اختفاء قسري – تبقين أن  16حالقة مقن هقذه االدعقاءات تقزعم اختفقاء أققاربهم وذويهقم بعقد إيقداعهم فقي مققار
()132
مباحث أمن الدولة.

(129) Guatemala, OAS, document OEA/Ser/doc.
( )130في عداد المفقودين – تقرير مركز حقوق االنسان لمساعدة السجناء حول ظاهرة االختفاء القسري في مصر.
( )131في عداد المفقودين – تقرير مركز حقوق االنسان لمساعدة السجناء حول ظاهرة االختفاء القسري في مصر.
( )132التعذيب في مصر – حقيقة قاائية – تقرير مركز حقوق االنسان لمساعدة السجناء.

كما احتلت األماكن غير المعلومة من المققار الخاصقة بنسقبة  %36،41مقن إجمقالي حقاالت التعقذيب
التققي رصققدها مركققز مسققاعدة السققجناء بعققدد إجمققالي  443قاققية .كمققا شققكلت نسققبة األش قخاص الققذين يققدعو
التعذيب بمقار مباحث أمن الدولة قبل إيداعهم سجن استقبال اره حوالي .)133( %34 ،88
 .1لم ينص القانون على إنشاء سقجرت مركزيقة رسقمية يجقري تحقديثها باسقتمرار بأسقماء جميقع األشقخاص
المحرومين من حرياتهم في كل مكان من أمكنة االحتجاز ،وعلى و ع المعلومات الواردة في هذه السقجرت
في متناول أفراد أسرة السجين أو المحتجز أو محاميه أو أي شخص آخقر لقه مصقلحة مشقروعة فقي اإلحااقة
بهذه المعلومات ،بل أن وزارة الداخلية زعمت أنها ال تستطيع أن تعطي رقما صحيحا ً إلعداد المعتقلين نمقرا ً
()134
للتغير المستمر بالزيادة أو النقصان في هذه األعداد.
كما ال يوجد لدى النيابة العامة أي سجل مركزي بأسقماء جميقع األشقخاص المحقرومين مقن حريقاتهم
وأماكن إيداعهم ،بل أن هذه المعلومات تستقل بها مصلحة األمن العام ومباحث امن الدولة ،وال يجقوز ألسقرة
الشخص أو محاميه الحصول على أي معلومات من هذه السجرت ،وقد ا طرت إحدى األسر إلى الحصقول
()135
على تصريح بزيارة كافة السجون في مصر للبحث عن أبنها المختفي.
ويكشف هذا التقرير عن وقائع خطيرة تسقببت فقي رفقل كافقة دعقاوى التعقويل المقامقة مقنهم قد
وزارة الداخلية لصالح حايا المختفين ،وهو عدم تسقجيلهم أو قيقدهم بمققار مباحقث امقن الدولقة أو حتقى فقي
أقسام الشراة التي تم إيداعهم فيها أو في السجون.
أن الوقائع المشار إليها في كافة تقارير منممات حقوق اإلنسان وادعاءات ومزاعم قحايا التعقذيب،
تؤكد عدم حقيقة ما ورد في رد الحكومة المصرية على مرحماته لجنة مناهاة التعذيب في التقارير المقدمة
منه بموجب المادة  21من االتفاقية – بأن مقار مباحث امن الدولة هي عبارة عقن مققار إداريقة وال يوجقد بهقا
سجرت وأماكن احتجاز ،هو محاولة للتعتيم والتهقرب مقن خاقوع هقذه األمقاكن ألحكقام اإلشقراف القاقائي
الكامققل عليهققا ،وإنشققاء سققجرت قانونيققة لكافققة األشققخاص المحققرومين مققن حريققاتهم للحمايققة مققن التعققذيب
واالختفققاء ألقسققري ،وهققو بالتققالي محاولققة للتهققرب مققن التزامققات مصققر الدوليققة بموجققب اتفاقيققة مناهاققة
()136
التعذيب.
س :ما هو أ ر عدم وجود حصر فعلي للسجون المركزية والخاصة واألماكن التي صدرت قرار بتخصيصها
كأماكن احتجاز أو اعتقال من وزير الداخلية:
صدر قرار وزير الداخلية رقم  21111لسنة  2111محقدد الليمقات والسقجون العموميقة القائمقة فعقر
ابقا إلحكام المادة األولى مقن ققانون السقجون رققم  414لسقنة  ،2134وينفقذ فيهقا العقوبقات السقالبة للحريقة،
هي :سجن ليمان اره (أ) سجن القاهرة للمحبوسين احتياايا بطره ،سجن المنصورة ،سجن الزقازيق ،سقجن
بورسعيد ،سجن اإلسكندرية ،سجن دمنهور رجال ،سجن عنبر الزراعة بطقره ،سقجن الفيقوم ،سقجن أسقيوا،
سجن قنا ،سجن سوهاج ،سجن القطا ،سجن المرج ،سجن المنيا ،سجن االست ناف ،سجن انطقا ،سقجن شقبين
الكوم ،سجن بنها ،سجن القنااير نساء ،وذلك ابقا لبياناتها المو حة بالجدول المرفق بهذا لقرار في الو ائق
الملحقة بهذا الكتاب.
إال انه لم يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد السجون المركزيقة القائمقة فعقر وحصقرها فقي ققرار
واحد ،كما هو الحال في تحديد الليمانات والسجون العمومية ،رغم تحويقل امكانقه االحتجقاز بكثيقر مقن أقسقام
الشراة إلى سجون مركزية ،كما لم يصدر قرار بتحديد األماكن التي صدر قرار من وزير الداخلية لتحديدها
إليداع كقل يحجقز أو يعتققل أو يحقتفظ عليقه أو تسقلب ،رغقم أن هقذه األمقاكن هقي التقي يكثقر فيهقا االدعقاءات
بالتعذيب ،وبالتالي فان التعتيم على هذه األماكن يساعد انتشار جرائم التعذيب واالختفاء ألقسقري ،كمقا انقه لقم
يصدر قرار من رئيس الجمهوريقة بتحديقد السقجون الخاصقة رغقم وجقود سقجون شقديدة الحراسقة يقودع فيهقا
( )133راجع رد وزير الداخلية الوارد في تقرير المجلس القومي لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق االنسان في مصر
( )134تقرير في اعداد المفقودين – ص .33
( )135التقارير المقدمة من مصر الى لجنة مناهاة التعذيب  28اكتوبر  1112رقم الو يقة . CAT/C/55
( )136تقرير في اعداد المفقودين – ص .33

ف ات من المسجونين ،وهي مخصصة لنوع معين من المحكوم عليهم ولتنفيذ نوع معين مقن العقوبقات المقيقدة
للحرية مثل سجن "العقرب" الكائن بمنطقة اره " جنوب القاهرة ".

المطل الثالث
المدة المعقولة لالعتقال السابق للمحاكمة
والحق في المثول أمام محيمة مصتصة
تكفققل المققادة  4-1مققن العهققد الخققاص بققالحقوق المدنيققة والسياسققية للشققخص الحققق فققي ان يحققاكم فققي
غاون فترة معقولة أو يفرج عنه .وتعنى هذه الف ة بمدة الحجز السابق للمحاكمة الممكن اعتباره " معققوال "
بمقتاى العهد الصكوك اإلقليمية.
العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة .)4( 1
الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية ..يكون من حقه أن يحاكم خرل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.
والمبادئ المتعلقة باالحتجازا المبدأ 33
يكققون للشققخص المحتجققز بتهمققة جنائيققة الحققق فققي أن يحققاكم خققرل مققدة معقولققة أو يفققرج عنققه رهققن
محاكمته.
وتفهم اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان الحق في محاكمة دون تأخير ال مبرر له بوصفه حقا ُ في محاكمة
تسفر عن حكم نهائي دون تأخير ال مبرر له( .)137وان التأخير الذي ال مبرر له في سير المحاكمة يعد انتهاكقا
لهذه المعايير مثل التأخير في بدر المحاكمة.
وتقع علقى الدولقة مسقؤولية السقهر علقى أن تقتم العمليقة بأسقرها دون تقأخير .وققد أكقدت لجنقة حققوق
اإلنسان انه ال يجوز للدولة أن تتبرأ من مسؤولية التأخير في إجراءات الدعوى على أسقاس القدفع بقأن المقتهم
كان ينبغي له يؤكد على الحق في محاكمة سريعة أمام المحكمة(.)138
وانتهققى أعاققاء اللجنققة ،عنققد استعرا ققهم للتشققريع الققواني القققائم فققي بلققد مققن البلققدان ،إلققى أن الحققد
الزمني المتمثل في ستة أشهر بالنسبة لرحتجاز السابق للمحاكمة أجل اويل جدا وال يتمشى مقع المقادة )4(1
من العهد(.)139
تمنع االتفاقية األمريكية بشأن لجنة حقوق اإلنسان االحتجاز السابق للمحاكمة إلقى اجقل غيقر مسقمى.
وقد أكدت لجنة البلدان األمريكية أن عدم تحديد اجل زمني لإلفراج عن المحتجز الذي ال توجقه إليقه أي تهمقة
أو لإلعرن عن ابيعة التهم أمر أن ينتهكان حقوق المحتجز .باإل افة إلى ذلك إذا تجاوز الوقت الذي يقايه
المحتجز في انتمار المحاكمة يتجاوز الفترة التي سيقايها لو أدين أو صدر بحققه حكقم فقان االحتجقاز يشقكل
انتهاكا خطيرا لحق المحتجز في أن توجه إليه التهمة ويدان قبل أن يعاقب.
في تفسقيره للحقق " فقي محاكمقة فقي غاقون فتقرة معقولقة مقن القزمن أو اإلفقراج رهقن المحاكمقة "
بمقتاى المادة  )4( 3من االتفاقية األوربية أن " هذا الحكم ال يمكن فهمه على انه يخقول السقلطات القاقائية
الخيار بين إحاار الشخص المتهم للمحاكمة في غاون فترة معقولة من الزمن لو افرج عنه بصورة مؤقتة.
ومعقولية مدة االحتجاز تقيم بصورة مستقلة عن معقولية التأخير السابق للمحاكمة ،ومع أن مدة الوقت السابق
للمحاكمة ربمقا تكقون " معقولقة " بموجقب الفققرة  )2( 4مقن االتفاقيقة فقان االحتجقاز اقوال تلقك الفتقرة ققد ال

( )137انمر ،Adolfo drescher Caldas v .Uruguay ،Cit .الحاشية  21أعره)p .8.،
( )138ايري بريت وإيفان مورغان د جمايكا ( 2184 /121و  4( )2186 /113نيسان/ابريل  )2181الو ائق الرسمية
للجمعية العامة الدورة الرابعة واألربعون ،الملحق رقم  )8/33/31( 31المرفق العاشر ،واو ،الفقرة 3-24
( )139المرجع نفسه ،الدورة الخامسة واألربعون ،الملحق رقم  )8/33/31( 31المجلد األول ،الفقرة ( 36اليمن الديمقرااية).

يكققون كققذلك .وبينققت اللجنققة األوربيققة أن " الغققرض ]المتققوخى فققي المققادة  [)4( 3هققو الحققد مققن مققدة احتجققاز
الشخص وليس التشجيع على المحاكمة السريعة".
ونمرت المحكمة األوربية في مان المحاكمة في غاون " فترة معقولة مقن القزمن " فانتهقت إلقى
أن من حق الشخص المحتجز أن تحمى قايته باألولوية وان يتم النمر فيها بالسرعة المطلوبة.
وقد احتجت دولة من القدول ،فقي قاقية عر قت علقى المحكمقة األوربيقة .بقان صقاحب القاقية لقم
يتخذ الخطقوات الرزمقة للتعجيقل بقاإلجراءات الجنائيقة وانقه ابقدى باإل قافة إلقى ذلقك نوعقا مقن السقلبية فيمقا
يخص السرعة الواجب النمر بها في الدعوى .وتبينت المحكمة أن صاحب القاقية لقم يكقن مطالبقا بقأي حقال
من األحوال بان يكون أنشط في هذا الماقمار .والواققع أن الفقرد غيقر مطالقب بالتعقاون النشقط مقع السقلطات
القاائية فيما يتصل باإلجراءات الجنائية.
أن الحق في محاكمة منصفة يتامن – بين ما يشمل عليه – الحق في محاكمة ال يكتنفها بطء ملحوظ
 A speedy troalباعتباره من الحقوق الجوهرية التي ال يجوز أن يكون االتهام معها متراخيا دون مسقوغ،
معلقا أمدا اوير بما يثير قلقق المقتهم ،ويعقوق بالاقرورة مباشقرته للحققوق والحريقات التقي كفلهقا الدسقتور،
وعلى األخص ما تعلق منها بحرية التعبير وحق االجتماع ،واإلسهام في مماهر الحياة العامة ،وققد يلحقق بقه
احتقارا فيما بين مواانيه أو يفقده عمله.
كذلك فان محاكمته بطريقة متأنية تمتد إجراءاتها زمنا مديقدا ،يعرققل خطقأه ،ويقتقرن بمخقاار تتهقدد
بها فرص االتصال بشهوده ،ويرجح معها كذلك احتمال اختفقائهم ،ووهقن معلومقاتهم فقي شقأن الجريمقة حتقى
مع وجودها ،وهو كذلك يثير داخل كل متهم ا طرابا نفسيا عميقا ومتصر ،إذ يمقل مرحققا بجريمقة ال تبقدو
لدائرة شرورها من نهاية ،وقد يكون سببها أن االتهام ده كان متسرع مفتقرا إلى دليل.
وحيث أن الحق في محاكمة ال تتقاعس إجراءاتهقا ،مقن الحققوق النسقبية التقي ينمقر فقي تحديقد وقتهقا
المعقول إلى ظروفها ومربسقاتها  ،وعلقى األخقص مقن جهقة تعققد الجريمقة وخطورتهقا ،وتنقوع أدلتهقا وتعقدد
شهودها ،وبمراعاة أن األ رار الناجمقة عقن تقأخير الفصقل فقي االتهقام تفتقرض ،فقر يكقون إ باتهقا مطلوبقا،
وبوجه خاص كلما كان التأخير متعقدا أو جسيما ال عر يا ً أو محدود األ ر ،إال أن الحق في محاكمة ال يكون
تسويفها معطرً لها ،ال يعني تف ويل بنيانها من خرل اختصارها واختزال إجراءاتهقا ،بمقا يفققدها قماناتها،
ويحيل الحكم الصادر فيها إلى قااء مبتسر ،)140( A summary Trial .وعليه:
 .2يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم الب أو شكوى بشأن معاملته ،والسيما فقي حالقة
التعذيب أو غيره من قروب المعاملقة القاسقية أو الآلإنسقانية أو المهنيقة .إلقى السقلطات المسقؤولة عقن
إدارة مكقان االحتجقاز والقى السقلطات األعلقى ،وعنققد االقتاقاء إلقى السقلطات المنواقة بهقا صققرحيات
المراجعة أو اإلنصاف.
 .1في الحاالت التي ال يكقون فيهقا الشقخص المحتجقز أو محاميقه ققادرا علقى ممارسقة حقوققه المققررة فقي
الفقققر  ،2يجققوز ألحققد أفققراد أسققرة الشققخص المحتجققز أو المسققجون أو ألي شققخص آخققر علققى معرفققة
بالقاية أن يمارس هذه الحقوق.
 .4يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا الب الشاكي ذلك.
 .3يبت على وجه السرعة في كل الب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تقأخير ال مبقرر لقه .وفقي حالقة
رفل الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرا ،يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قاائية أو سلطة
أخرى .وال يستعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك بموجب الفقرة  2للارر نتيجة لتقديمه البا أو
شكوى.
فقد أعلنت لجنة مناهاة التعقذيب أنقه " مقن حيقث المبقدأ ال تتطلقب المقادة  24مقن االتفاقيقة أن تققدم،
بصورة رسمية ،شقكوى قد التعقذيب ويكفقي أن يكقون الاقحية ققد أ قار مقزاعم بشقأن التعقذيب حتقى تصقبح
()141
الدولة ملزمة بتفحص ذلك األعداء على وجه السرعة وبنزاهة.
( )140القاية رقم  43لسنة  26ق – جلسة .2118/1/6
( 18 ،Assenov and others V Bulgaria )141أكتوبر/تشرين األول  ،2118الفقرة  ،211وكانت منممة العفو الدولية قد
قدمت تعليقات مكتوبة إلى المحكمة بشان االلتزام بموجب المادة  4من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان يامان إجراء

وفي قاية  ،Khaled Ben M Barek v. Tunisiaالحمت اللجنقة أن المنممقات غيقر الحكوميقة
الدولية بدأت بالطلب من السلطات إجراء تحقيق بعد وقت قصير مقن وفقاة الاقحية فقي أكتقوبر/تشقرين األول
 ،2112لكن األمر بإجراء التحقيق في مزاعم التعذيب لم يصدر إال في سبتمبر/أيلول  " ،2111أي بعقد أكثقر
من  21أشهر على دق المنممات غير الحكومية األجنبية ناقوس الخطر" ،وأكثر من شهرين على تقديم لجنقة
رسمية اقتراحا يفتح تحقيقا ً في األمر .ووجدت اللجنة أن تونس ققد أخلقت بالتزامهقا بقإجراء تحقيقق سقريع فقي
()142
تقارير التعذيب بموجب الماد  21من اتفاقية مناهاة التعذيب.
واشتكت الاحية المزعومة من سوء المعاملة (بما فيها حشر الرأس والوجه فقي قلنسقوة ،واالهانقات
والتهديدات والاربات ،وإجبارها على البقاء عارية) عدة مرات إلى الطبيب القذي كقان يفحصقها فقي مقا بقين
جلسات االستجواب إ ناء اعتقالها بمعزل عن العالم الخارجي ما بين  11يناير/كانون الثاني و  1فبراير/شباا
 ،2111وعنققدما عر ققت علققى قققاض فققي  1فبرايققر/شققباا ،قالققت أنهققا قققد أخاققعت إلسققاءة معاملققة جسققدية
ونفسققية ،لمققا فققي ذلققك تهديققدها باالغتصققاب ،وعلققى أيققة حققال ،فلققم يباشققر بققاإلجراءات األوليققة أمققام محكمققة
التحقيقات الجنائية إال فقي  12فبرايقر/شقباا .ولقم تمثقل أمقام تلقك المحكمقة حتقى  24مقارس /آذار ،ولقم ياقم
تقريققر الطبيققب الققذي فحصققها أ نققاء االحتجققاز بمعققزل عققن العققالم الخققارجي إلققى ملققف القاققية إال فققي 24
مايو/أيار ،ولم يسمع أقوال الطبيب حتى  26نوفمبر/تشرين الثاني ،وكما هو مشار في ما يلي .فان التحقيق لم
يلقب أياقا ً مطلققب النزاهققة ،ووجققدت اللجنققة أن اسقبانيا قققد أخلققت بالتزاماتهقا بموجققب المققادتين  21و  24مققن
()143
االتفاقية.
وقات اللجنة في قايت  Blanco Abad V. Spainبأن عدم توصقل محكمقة التحقيققات الجنائيقة
إلى تحديد أي من رجال األمن الذين يمكن أن يكونوا قد شاركوا في التعذيب المزعقوم وظروفهقا .وكقذلك إلقى
تعققين هويققة أي شققخص يمكققن أن يكققون قققد تققورا فيهققا" ،ويعتبققر هققذا ورفققل المحكمققة الموافقققة علققى الققي
المتملم المزعوم بالسماح لقه بتققديم أدلقة أ قافية إلقى شقهادات الخبقراء الطبيقين " أمقرا ال يتسقق مقع االلتقزام
()144
بإجراء تحقيق نزيه ابقا لما تنص عليه المادة  24من االتفاقية.
وأوصت اللجنة في تقصيها بشان مصر بموجب المادة  11من اتفاقية مناهاة التعذيب الحكومة بأنه
" ينبغي عليها إنشاء آلية مستقلة للتحقيق ،وتشمل في عاويتها قااة ومحامين وااباء .تتولى بكفاءة تفحص
جميع مزاعم التعذيب بغية عر ها على وجه السرعة على المحاكم المختصة وإن هناك مانات أياا ً وكما
()145
يلي":
 .2تامن كل دولة ارف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ،وينطبق األمر ذاته
على قيام أي شخص بأية محاولة بممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل توااقوءا ً ومشقاركة
في التعذيب.
 .1تجعل كل دولة ارف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في االعتبار ابيعتها الخطيرة.

تحقيقات فعالة في شكاوى وتقارير التعذيب أو إساءة المعاملة.
( 11 ،Velasquez Rodriguez V Honduras )142يوليو/تموز  ،2188الفقرات  ،286 ،281 ،264انمر أياا peru.V
 meji ,ا مارس/آذار  ،2114التقرير السنوي للجنة حقوق اإلنسان التابعة لمنممة الدول األمريكية  ،2113صفحة .211
( )143التعليق العام  ،11الفقرة .23
( 1 Spain.V Podriguez Velasquez )144مايو /أيار  ،2113الفقرة  21 ،3وفي حالة تالية ،الحمت اللجنة " بأن المادة
ذ 4من االتفاقية ال تتطلب تقدم شكوى رسمية بالتعذيب بموجب اإلجراءات المنصوص عليها في القانون الواني ،وال
إعرنا صريحا للنواية بمباشرة إجراء جزائي يقوم على الجرم وبالمايء فيه ،وبأنه يكفي للاحية لفت نمر سلطة في
الدولة إلى الوقائع حتى يصبح الزما على هذه األخيرة أن تعتبر ذلك تعبرا مامرا ،ولكن ال لبس فيه عن رغبة الاحية
في أن يتم التحقيق في الوقائع على نحو سريع ونزيه ابقا لما ينص عليه هذا الحكم من أحكام االتفاقية "
( 21 ،Ben Khaled M Barek Tunisia.V( )145نوفمبر تشرين الثاني  ،2111الفقرات ،3 ،1 ،21

)،22 ،6 ،22

تامن كل دولة ارف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت انقه تقم اإلدالء بهقا نتيجقة للتعقذيب ،كقدليل فقي
أية إجراءات ،إال إذا كان ذلك د شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال.
وال يقتصر واجقب التحقيقق فقي الشقكاوى والتققارير المتعلققة بالتعقذيب والمعاملقة السقي ة علقى القدول
اإلاراف في هذه االتفاقية .فقد شددت الجمعية العمومية لألمم المتحقدة علقى انقه " ينبغقي علقى وجقه السقرعة
وبنزاهققة تفحققص جميققع مققزاعم التعققذيب أو سققواه مققن ققروب المعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو الآلإنسققانية أو
المهينة من جانب السلطة الوانية المختصة.
إذا أصققبحت فققي حققوزة أعاققاء النيابققة العامققة أدلققة ققد أشققخاص مشققتبه فققيهم وعلمققوا أو اعتقققدوا،
استنادا إلى أسقباب وجيهقة ،أن الحصقول عليهقا جقرى بأسقاليب غيقر مشقروعة تشقكل انتهاكقا خطيقرا لحققوق
اإلنسان بالنسبة للمشتبه فيقه ،وخصوصقا باسقتخدام التعقذيب أو المعاملقة أو المعاقبقة القاسقية أو الآلإنسقانية أو
المهينة ،أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان وجب عليهم رفل اسقتخدام هقذه األدلقة قد أي شقخص
غير الذين استخدموا األساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك ،واتخاذ كافة التدابير الرزمقة لاقمان تققديم
المس ولين عن استخدام هذه األساليب إلى العدالة.
وأكققدت اللجنققة المعنيققة بحقققوق اإلنسققان ،التعليققق العققام رقققم  – 6يجققب أن تقققوم السققلطات المعنيققة
بالتحقيق الجاد في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة .ومن تثبقت إدانتقه يجقب اعتبقاره مسقؤوالً ويجقب أن تتقاح
لمن يزعم أنه حية سبل االنتصاف الفعال ،بما في ذلك الحق في الحصول على تعويل.
وقالققت اللجنققة المعنيققة بحقققوق اإلنسققان ،التعليققق العققام  – 6يجققب أن يشققمل ] التعققذيب وغيققره مققن
روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الآلإنسانية أو المهينة [ العقاب البدني ،بما فيه العققاب المبقرح كقإجراء
تربوي أو تأديبي ،وحتى اإلجراء المتمثل في فرض العزلة يمكن ،بحسب المروف ،خاصة عندما يتم اإلبققاء
علققى الشققخص فققي الحققبس االنفققرادي ،أن يتعققارض مققع هققذه القاعققدة ] المققادة  6مققن العهققد الخققاص بققالحقوق
المدنية والسياسية [ باإل افة إلى ذلك ،يحمي العهد بو قوح ال األشقخاص المعتقلقين أو المسقجونين فحسقب،
وإنما يحمي أياا ً الترميذ والمر ى في المؤسسات التعليمية والصحية .وأخيرا ،من واجب السقلطات العامقة
أياا ً تأمين الحماية التي يوفرها القانون من مثل هقذه المعاملقة ولقو صقدرت عقن أشقخاص يتصقرفون خقارج
نطاق القانون أو دون تخويل رسمي.
وقات المحكمة األوربية بحقوق اإلنسان بما يلي(:)146
" حيثما يثير فرد ادعاء قابرً للمناقشة بأنه قد تعقرض لمعاملقة سقي ة خطيقرة مقن قبقل الشقراة أو أي
من الوكرء المشابهين التابعين للدولة على نحو غير قانوني ،وبما يشكل خرقا للمادة  4من االتفاقيقة األوربيقة
لحقوق اإلنسان ،فان هذا الحكم – لدى قراءته مقرونا بالواجب العام للدولة بمقتاى المادة  3من االتفاقية بأن
تامن لكل شخص يخاع لواليتها القاائية الحقوق والحريات المحددة في .االتفاقية -يتطلقب قمنا ً وجقوب
إجراء تحقيق رسمي فعال .وينبغي أن يكون هقذا التحقيقق .ققابر الن يفقدي إلقى تحديقد األشقخاص المسقؤولين
ومعاقبتهم .وما لم يكن األمر كذلك فان التحريم القانوني العام للتعذيب والمعاملة والعقوبة الآلإنسانية والمهينة
من شانه أن يمل ،على الرغم من أهميته األساسية ..غير فعال في الممارسة العملية وسيكون من الممكقن فقي
بعل الحاالت لوكرء الدولة انتهاك حقوق األشخاص الخا عين لسيطرتهم واإلفرت في النهاية من العققاب.
( )147وبالمثققل ،فقققد اعتبققرت محكمققة الققدول األمريكيققة لحقققوق اإلنسققان نتيجققة تترتققب علققى واجققب الدولققة فققي
()148
احترام هذه الحقوق وحمايتها ،بما في ذلك الحق في عدم اإلخااع للتعذيب أو إساءة المعاملة.

( )146اإلتفاقية األوربية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية ،المصدر السابق.
( Blanco Abad Spain.V( )147الفقرتان .)8-1
( Ben M Barek Tunisia.V )148الفقرتان  22 ،21 – 22 ،8وجدت اللجنة أن تونس قد خرقت التزامها بالشروع بتحقيق
نزيه بموجب المادتين  21و  24من االتفاقية (المصدر نفسه ،الفقرة  – 21والفقرة )8،8

الامانات في الدول العربية:
وأعلنققت لجنققة حقققوق اإلنسققان فققي قاققية عر ققت عليهققا بموجققب البروتوكققول االختيققاري األول
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن إجراء التحقيقات في تعقذيب المقتملم تققع قمن
التققزام الدولققة الطققرف بمققنح التعققويل الفعققال ،كمققا أشققارت لجنققة حقققوق اإلنسققان أياقا ً إلقى الحققق فققي تققديم
()149
التملمات بشان التعذيب أو المعاملة السي ة وقالت انه يتوجب االعتراف بهذا الحقق فقي الققانون القواني.
وبمقتاى اتفاقية مناهاة التعذيب ،يتوجقب القيقام بالتحقيققات فقي الشقكاوى وفقي التققارير المتعلققة بالتعقذيب
وإساءة المعاملة سواء بسواء.
 .2اشار تقرير للمنممة المصرية لحقوق اإلنسان أن هنقاك قصقور شقديد مقن النيابقة العامقة فقي التحقيقق فقي
شكاوى التعذيب ،وتستشهد في ذلك فيما قررته محكمة أمن الدولة العليا اقوارئ فقي يوليقو  2112خقرل
نمرها لقاية اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور/رفعقت محجقوب ،والتقي قامقت فيهقا المحكمقة
بندب عاو اليمين للتحقيق في وقائع التعذيب التي تعرض لها المتهمون على ذمة هذه القاية ،وققد جقاء
هذا القرار بعد بوت التعذيب بتقارير الطب الشرعي التي أ بتت آ ارا ً على أجساد المتهمين ،وأكقدت أنهقا
وقعت في تاري معاصر وبالكيفية التي حددها المتهمون في تحقيقات النيابقة ،وانقه ققد كشقفت وققائع هقذه
القاية عن إغفال النيابة عن متابعة تنفيذ قراراتها بعرض المتهمين على الطقب الشقرعي فقورا حيقث تقم
عر هم بعد مناظرة النيابة أل ار التعذيب بعدة اسابيع(.)150
 .1كما أشار ذات التقرير إلى قاية التنميم الناصقري المسقلح كقدليل أخقر علقى تقصقير النيابقة حيقث أشقارة
حيثيققات الحكققم الصققادر فققي القاققية بققراءة المتهمققين إلققى عققدم اام نققان ققمير المحكمققة إلققى محا ققر
تحقيقات النيابة التي أفرغت فيها اعترافات المتهمين والى أن وكيل النيابة بدا كما لو كان يمنع عن المتهم
االستعانة بمحام ،وان المطاعن التي كانت توجقه عقادة ً إلقى محا قر الاقبط (محا قر تحريقات مباحقث
امن الدولة) .قد استطالت حتى وصلت محا ر تحقيقق النيابقة مثقل االتهقام بعقدم الحيقدة وعقدم إ بقات كقل
()151
األقوال والتهديد باإليذاء ومجاملة رجال الابط.
 .4وأشار تقرير أخر للمنممة عن قلقها نتيجة عدم أجراء تحقيقات مستقلة في دعاوي المحتجقزين المسقتمرة
والواسعة النطاق عن تعر قهم للتعقذيب وإسقاءة المعاملقة علقى أيقد قباا ورجقال الشقراة ،ومقا لقم يقتم
تقديم المسؤولين عن هذه االنتهاكات إلى ساحة القااء(.)152
 .3وترى جمعية مسقاعدة السقجناء أن تحقرك النيابقة العامقة فقي جقرائم التعقذيب المتشقابهة يختلقف بقاخترف
المكققان ،وشخصققية وكيققل النيابققة المحقققق ،فققبعل أعاققاء النيابققة العامققة يتحركققون بفاعليققة فققي أعمققال
التحقيق ،بينما يتحرك الباقون بالفاعليقة نفسقها ،وتقرى جمعيقة حققوق اإلنسقان لمسقاعدة السقجناء أن ذلقك
يرجققع لعققدم وجققود تعليمققات وا ققحة مققن النائققب العققام لوكرئققه بشققان التعامققل مققع مثققل وتلققك القاققايا
الحساسة من ناحية ،وللخلفية الثقافية لبعل السادة وكرء النائقب العقام مقن ناحيقة أخقرى حيقث تزايقد فقي
االوانة األخيرة ،انتقال عدد من باا الشراة للعمل كوكرء للنائقب العقام ،وهقم ينتقلقون بقذات التركيبقة
()153
النفسية وارق العمل التي درجوا عليها أبان عملهم في جهاز الشراة.
ويشير تقرير أخر لجمعية مساعدة السقجناء أن وزارة الداخليقة ال تققوم بجهقد كقافي مقن اجقل حصقار
المققاهر ،وال تتخققذ إجققراءات إداريققة رادعققة ققد الاققباا الققذين يتهمققون بالتعققذيب ،بققل فققي بعققل األحيققان

( A, /36/33( )149الفقرة .)112
( )150القاية رقم  334لسنة  2111جنايات قصر النيل – مشار إليها في تقرير جريمة بر عقاب – التعذيب في مصر –
مرجع سابق – ص .44
( )151القاية رقم  314لسنة  – 2186مشار إليها في تقرير جريمة بر عقاب مرجع سابق – ص .46
( )152حالة حقوق اإلنسان في مصر – التقرير السنوي – عام .2114
( )153االحتجاز والمحتجزون في مصر  – 1114جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء – ص .62

بترقيتهم إلى وظائف أعلى مما يشعر الاباا بأن هناك حالة مقن عقدم الممانعقة رسقميا فقي لجقوئهم للتعقذيب.

()154

كما أشار ذات التقرير إلقى أن النيابقة ال تققوم بقدورها فقي حمايقة الاقحايا ،وال تعمقل بالشقكل الرئقق
إلحالة قاايا التعذيب إلى المحكمة المختصة األمر الذي يوفر شعورا بالطمأنينة لدى مرتكبقي تلقك الجريمقة،
ويشير التقرير إلى أن النائب العقام ومنقذ عقام  2113لقم يعلقن نتقائج التحقيقق فقي وفقاة إحقدى المحقامين تحقت
التعذيب وهو المرحوم عبد الحارث مدني.
وقد ازداد األمر تعقيدا ً بقرار المحيمة الدسدتورية العليدا دسدتورية القيدود الدواردة لحدق األفدراد فدي مقاضداة
رجال الشرطة الواردة فدي المدادتين 411ا  434إجدراءا جنائيدة :والتدي يسقتبعد بموجبهقا حقق األفقراد فقي
االدعاء المباشر أمام القاقاء فقي الجقرائم التقي يرتكبهقا الموظفقون أو المسقتخدمون العموميقون أ نقاء تقأديتهم
لوظقائفهم أو بسققببها عققدا المنصققوص عليهققا فققي المققادة  214مقن قققانون العقوبققات " تحققت تفسققير اغققي عليققه
ترجيح مصلحة القائمين علقى الوظيفقة العامقة علقى حسقاب مصقلحة األفقراد وحقهقم فقي اللجقوء إلقى قا قيهم
الطبيعي بمبرر أن هذا النص التشقريعي هقو لحمايقة المقوظفين او المسقتخدمين العمقوميين مقن شقهوة االنتققام
()155
لاغائن شخصية أو إذكاء لنزعت النيل من اآلخرين تطاوالً على سمعتهم ".
والمبقررات التقي سقاقتها المحكمققة الدسقتورية العليقا بدسققتورية المقادتين ( )1 /141 ،121مقن قققانون
اإلجراءات الجنائية تحت مبرر رئيسي هو " حماية الموظفين العموميين أ ناء تأديقة وظيفقتهم وبسقببها " لقرد
غائلة العدوان عن هوالء في مواجهقة صقور مقن إسقاءة اسقتعمال الحقق ،ومقن القدعاوي التقي تققوم علقى أدلقة
متخاذلقة أو يقققوم باعثهققا تلققك النزعققة الطبيعيققة عنققد الققبعل إلققى التجققريح ،ال يصققلح تبريققرا ً لحرمققان ققحايا
الجريمة وإساءة استعمال السلطة من اللجوء إلى القااء مباشرة ً للفصل للخصومة بينه وبقين رجقال السقلطة،
وذلك في حالة التقاعس عن تحقيق أدلة الدعوى ،وللفصل في تقدير األدلة دون أن يكون باعث ذلك التجقريح.
فالقااء هو الحكم والفيصل ،وحق القا ي – حق كفله الدستور ،وال يجوز أن يتم و قع عوائقق أو عراقيقل
يحول بين األفراد وبين اللجوء إلى قا يهم في خصومة ،حتى ولو كان موظف عام.
فالمشرع اصبغ حماية شديدة على الموظفين العموميين لحمقايتهم مقن التعقدي علقيهم سقواء بالسقب أو
بغيره ،وتعتبر ابسط األفعال التي ال ترتقي إلى مرتبة السب وهي االهانة ،سواء باإلشارة أو الققول أو التهديقد
(المادة  )244جريمة يعاقب عليها الفرد إذا ما وقعت في حق موظف عام.
فافرد الباب السابع من قانون العقوبقات – لجقرائم مقاومقة الحكقام وعقدم االمتثقال ألوامقرهم والتعقدي
علققيهم بالسققب وغيققره ،وشققدد العقوبققات علققى كافققة األفعققال التققي تقققع علققى المققوظفين العمققوميين أ نققاء تأديققة
وظيفتهم أو بسببها على كافة الجرائم ،فعلى سبيل المثال – فان جريمة الارب المفاي إلى الموت التقي تققع
على احد الناس المنصوص عليه في المادة (المادة  )144فان العقوبة فيها هقي السقجن مقن ر قة سقنوات إلقى
سبع سنوات ،بينما إذا وقعت على موظف عام فتكون العقوبة " األشغال الشقاقة المؤقتقة " والتقي تقم اسقتبدالها
بموجب القانون رقم  13لسنة  1114بالسجن المشدد ،فهي ال تقل على ر ة سنين وال تزيد على خمسة عشر
سنة (المادة  246مكرر أ) ،كما أياا ً شدد العقوبة على جرائم االهانة والسب بأحد الطرق العرنية " كقل مقن
سققب موظفققا عام قا ً أو شخص قا ً ذا صققفة نيابيققة عامققة أو مكلققف بخدمققة عامققة بسققبب أداء الوظيفققة أو النيابققة أو
الخدمة العامة (المادة  ،)283كما شدد عقوبة القذف في حق الموظف العام (المادة  ،)414ورفع الحدود الدنيا
والقصققوى لعقوبققة الغرامققة لاققعفيها إذا ارتكبققت جريمققة القققذف بحققق الموظققف العققام بطريققق النشققر فققي احققد
الجرائد أو المطبوعات.
وفي جرائم امن الدولة من جهة الداخل – شدد المشقرع علقى جريمقة مقاومقة السقلطات علقى كقل مقن
تعدى على احد القائمين على تنفيذ أحكام القسم األول من الباب الثاني مقن الكتقاب الثقاني مقن ققانون العقوبقات
والخاص بجرائم اإلرهاب إلى عقوبة السجن المؤبد إذا نشقأ عقن التعقدي أو المقاومقة عاهقة مسقتديمة ،أو كقان

( )154االحتجاز والمحتجزون في مصر  – 1114مرجع سابق – ص .34
( )155الطعن رقم  21سنة  8قاائية – مكتب فني  – 3جلسة  – 2111/3/28ص  – 141انمر هذا الحكم في " الحقوق
المدنية والسياسية في التشريع المصري – من أين تبدأ اإلصرح – عبد هللا خليل – ث  234وما يليها.

الجاني يحمل سرحا أو قام بخطف أو احتجقاز أي مقن الققائمين علقى تنفيقذ هقذا القسقم هقو أو زوجقه أو إحقدى
أصوله أو فروعقه ،وتكقون العقوبقة اإلعقدام إذا نجقم عقن التعقدي أو المقاومقة مقوت المجنقي عليقه (المقادة 88
مكرر أ) (.)156

( )156اإلتفاقية األوربية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية،الرإنسانية أو المهينة المؤرخة في 14
نوفمبر  2186ترجمة األستاذ محمود شريف بسيوني ،المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية،
سيراكوزا ،إيطاليا.

الفصل الثالث
الحماية الدولية لحقوق االنسان
وحقوق المعتقلين
في ظل أجهزة األمم المتحدة

الفصل الثالث
الحماية الدولية لحقوق االنسان وحقوق المعتقلين في ظل أجهزة األمم المتحدة
لقققد كرسققت الفصققلين السققابقين بخصققوص مفهققوم حقققوق المعتقلققين والقققوانين واالعرنققات والدسققاتير
االوربيققة والدوليققة المتاققمنة الققدفاع عققن حقققوق االنسققان والمعتقلققين ،وتطرقققت الققى مفهققوم الحمايققة الدوليققة
لحقوق المعتقلين وتا يرها على العرقات الدولية والحماية الدولية لحقوق المعتقلين.
ونمرا ً ألهمية جهود منممة األمقم المتحقدة وعملهقا القدؤوب فقي القدفاع وحمايقة حققوق المعتقلقين فقي
وء المتغيرات السياسية الدوليقة بأجهزتهقا المتشقعبة ،لقذلك فققد كرسقت هقذا الفصقل االخيقر بأكملقه لدراسقة
الحماية الدولية لحقوق المعتقلين في وء اجهزة هذه المنممة.
وقد اكدت شعوب االمم المتحدة في ديباجة الميثاق( )157ايمانا ً بحقوق المعتقلقين وبكرامقة الفقرد ،وبمقا
للرجققققققال والنسققققققاء واألمققققققم كبيرهققققققا وصققققققغيرها مققققققن حقققققققوق متسققققققاوية ،كمققققققا نصققققققت الديباجققققققة
على هدف الدفع بالرقي االجتماعي ورفع مستوى الحيقاة والحريقة ،وبينقت المقادة االولقى مقن الميثقاق أهقداف
األمم ا لمتحدة المتامنة انماء العرقات الودية بين دول االعااء من األمم المتحدة باحترام حقوق الشعوب
وتقرير المصير ،وتحقيق التعاون الدولي في المسقائل االقتصقادية واالجتماعيقة وبقر تمييقز بسقبب الجقنس او
اللون او اللغة اوالدين وتحقيق مستوى اعلى للمعيشة وان يشيع في العالم احترام حقوق االنسان.
لذلك نحن نرى بأن ميثاق األمم المتحدة يتسم بالصفة القانونية الملزمقة لتلقك النصقوص ،علقى اسقاس
انها تعني ظمنا ً بأن الدول ملتزمة بأن تعطي لرعاياها حقوقهم االساسية الجوهرية .وان الحماية الدولية التقي
تؤمنها اجهقزة األمقم المتحقدة هقي حمايقة عامقة تشقمل جميقع حققوق االنسقان المققررة فقي االتفاقيقات والعهقود
الدولية ،وال تقتصر على ف ة معينة منها.
وقد عهد الميثاق وظيفة حمايقة حققوق االنسقان وتعزيزهقا القى الجمعيقة العامقة والمجلقس االقتصقادي
واالجتمققاعي الققذي يعمققل بأشققراف الجمعيققة العامققة )158( .وانشققاء المجلققس االقتصققادي بموجققب الميثققاق لجنققة
( )157ديباجة الميثاق  /وقد جاءت الديباجة كاالتي:
* نحن شعوب األمم المتحدة قد آلينا على انفسنا ان ننقذ اجيالنا القادمة من وليات الحرب التي فقي خقرل جيقل
واحد جلبت على االنسانية مرتين احزانا ً يعجز عنا الوصف.
* وان نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق االساسقية لرنسقان وبكرامقة الفقرد وققدره وبمقا للرجقال والنسقاء واألمقم
كبيرها وصغيرها من حقوق متساوي .
* وان بين االحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناش ة عن المعاهدات وغيرها في
مصادر القانون الدولي.
* وان ندفع بالرقي االجتماعي قدما ً وان نرفع مستوى الحياة في جو الحرية افسح.
وفي سبيل تحقيق هذه الغايات اعتزمنا /
 -2ان ناخذ على انفسنا بالتسامح وان نعي

معا ً في سرم وحسن جوار.

 -1وان ننمم قوانا في حمنا للسلم واالمن الدولي.
 -4وان نكفل بميولنا مبادئ معينة ورسم الخطوا الرزمة لها وان ال نستخدم القوة المسلم فقي غيقر المصقلحة
المشتركة.
 -3وان نستخدم العادات الدولية في ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية للشعوب جميعها.
( )158المادة ( )41من الميثاق.

حقوق االنسان )159(،لتختص بكل ما يتعلق بتعزيز هذه الحققوق واحترامهقا ،قم انشقأت لجنقة حققوق االنسقان،
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات لتبدأ منها أول اجراءات الحماية بشكل نشاا ميداني.
وقد استحدث منصب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق االنسقان القذي خطقط لقه ليقؤدي دورا ً
قياديا ً ومسؤالً في االشراف والمتابعة على كل انشطة هقذه االجهقزة ليؤشقر ويحقاور ويقتقرح لياقمن احتقرام
وحمايققة حقققوق االنسققان وفق قا ً لمققا قررتققه االتفاقيققات الدوليققة ،وتسققتند جميققع اجققراءات الحمايققة فققي االجهققزة
المذكو رة على قواعد قانونية دولية محددة نممتها اتفاقيات دوليقة عامقة واسقتندت فقي مشقروعيتها علقى حالقة
()160
التوافق واالجماع الدولي عليها.
اما بالنسبة الى مفو ية شؤون الرج ين فأن اجراءاتها لحماية حقوق االنسان تتم بموجب اتفقاق
()161
خاص مع الدولة المعنية بشكل مستقل لكل حالة.
لذلك سوف استعرض أجهزة األمم المتحدة واختصاصاتها وفق المباحث التالية:

( )159المادة ( )48من الميثاق.
( )160مثقل اقققرار الجمعيققة العامقة انشققاء نصققب المفقوض السققامي الققذي وافققت عليققه الققدول فقي مققؤتمر فينققا
2114بقرارها المرقم  232الدورة الثامنة واالربعون .2114
(161) The u.n. and H.R.1945- 1995.New york.1995.P.510.

المبحث االول
الجمعية العامة والمجلس االقتصادي
واالجتماعي وحمايتهما
لحقوق االنسان

المبحث االول
الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي وحمايتهما لحقوق االنسان
وسقأبحث فقي هقذا المبحقث اختصاصقات الجمعيقة العامقة ومقا تتاقمنه مقن وسقائل فقي حمايقة حقققوق
االنسان في المطلب االول ،واختصاصات المجلس في المطلب الثاني

المطل االول
الجمعية العامة واختصاصاتها بحماية حقوق االنسان
لقد نصت المادة ( )24من ميثاق األمم المتحدة على ان احدى وظائف األمم المتحدة تتمثقل فقي و قع
دراسات وتقديم توصيات بقصد (انماء التعاون الدولي في الميادين االقتصادية والتعليميقة والصقحية واالعانقة
على تحقيق حقوق االنسان والحريات االساسية كافة بر تمييز بيقنهم فقي الجقنس او اللغقة او القدين وال تفريقق
بين الرجال والنساء).
وقد ن هات الجمعية العامة بهذه المهمة بكفاءة لواليتها العامة في ان تنقاق أيقة مسقألة أو أمقر يقدخل
في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه او يتصل بوظائفة)2(.
وكمققا اسققلفنا سققابقا ً فققي الفصققل االول ،فقققد كققان للجمعيققة العامققة الققدور فققي اصققدار االعققرن العققالمي
لحقوق االنسان عام  2138والعهدان الدوليان لعام  2144واتفاقية مناهاقة التعقذيب عقام  2183وعقدد كبيقر
آخر من االعرنات والموا يق والصكوك الدولية لحقوق االنسان.
ورغم التداخل بين اختصاصات الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتمقاعي ،فالجمعيقة العامقة
اختصاصاتها شمولية وعمومية ،حيث يعمل المجلس تحت اشراف الجمعية العامة ،حيث تسقتطيع الطلقب مقن
المجلس بقأن يعييقد النمقر فقي قراراتقه ،كمقا انهقا تسقتطيع أن تبحقث مسقألة داخلقة قمن اختصقاص المجلقس
ا ققافة الققى اشققراف وهيمنققة الجمعيققة علققى األجهققزة التققي انشققأها المجلققس ،فنتيجققة ذلققك التققداخل ( )1انشققات
الجمعيةالعامة عام  2163لجنة خاصة لتنسيق العمقل مقع هقذه االجهقزة وال بقد مقن االشقارة القى ان نشقااات
واعمال الجمعية ذات اابع شقكلي واجرائقي يتمثقل فقي الموافققة علقى التوصقيات والطلبقات واعتمقاد المبقادئ
واالعرنات والمعايير والتنديد بشأن انتهاكات حقوق االنسان ،أو يتطلب من مجلس األمن عمرً تنفيذيا ً يتعلقق
بفرض احترام
ـــــــــــــــــــ
( )2المادة ( )21من الميثاق.
( )1بسيوني ،د .محمود شريف و وزير ،د .عبد العميم وزير ،مرجع سابق ،ص.41-42
حقوق االنسان والشعوب او توصي االمين العام للمنممة بالقيام بعمل ما في هذا السقبيل .وققد أنشقات
الجمعية العامة أجهزة مساعدة معنية بحقوق االنسان وتعمل تحت اشرافها ،وهي :
 -2اللجنة الخاصة المعنيقة بتنفيقذ أعقرن مقنح االسقتقرل لرقطقار والشقعوب المتحقدة والمعروفقة بأسقم اللجنقة
الخاصة المعنية بانهاء االستعمار.
 -1مجلس األمم المتحدة لناميبيا (والتي أنتهى العمل بها بعد استقرل ناميبيا).
 -4اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات االسرائيلية التي تمس حقوق االنسان لسكان االرض المحتلة.
 -3اللجنة الخاصة د الفصل العنصري (وانتهى العمل بها بعد التغييرات الديمقرااية في جنوب أفريقيا).
 -3اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه االصلية.
وتقوم هذه اللجان بمهامها ،وتهيء تقارير سنوية وخاصة وتقديم توصيات في المسائل التي تدخل في
اختصاصها وتنمر الجمعيقة فقي هقذه التققارير ،وعنقد الاقرورة تعقرض علقى مجلقس األمقن وعلقى األجهقزة
المتخصصقة ،وبققالطبع فقأن الققذي يملققك تحريقك آلققة الجمعيققة العامقة لققيس االفققراد وال الجماعقات وانمققا الققدول
( )2
االعااء واالمين العام لألمم المتحدة والهي ات الرئيسية الفرعية االخرى التابعة للمنممة.

أما بالنسبة الى وسائل الجمعية في حماية حقوق االنسان ،فهي تتعدد وتعالج جوانب ومو قوعات لقم
تتناولها وسائل الحماية في األجهزة االخرى حيث تتامن وسائل الحماية بأنشاء الفقرق والوحقدات التنميميقة
للتحقققق مققن احتققرام حقققوق االنسققان فققي حققاالت االنتهققاك ،حيققث تبحققث فققي هققذه الحققاالت بأجراءاتهققا االولققى
( )1
بأرسال بعثة لتقصي الحقائق للتاكد من صحة المعلومات الواردة اليها بشأن حقوق االنسان .
ـــــــــــــــــــ
(1) U.N . the U.N. and H.R.S. New york 1978. PP. 3.-4.
( )1قرار الجمعيةالعامة رقم  146الدورة  38لسنة  ،2114أنشات بعثة للتحقق من حقوق االنسان في
غواتيماال وفقا ً لرتفاق الشامل بشأن حقوق االنسان المبرم في مكسيكو  ،2113الو يقة A. 48.928 -:
او ان البعثققة تسققتهدف تسققوية األزمققة التققي تسققببت بانتهققاك الحقققوق ،وقققد يكققون انشققاء البعثققة علققى
توصيةاالمين العام (.)2
وعنقققدما يقتاقققي المو قققوع الدراسقققة والبحقققث فقققأن الجمعيقققة تنشقققئ فريققققا ً عقققامرً مقققن الخبقققراء
( )1
الحكوميين.
ومن ابرز ما أنشاته الجمعية هو استحداث منصب مفوض االمم المتحدة السامي لحقوق االنسان.
كمققا انشققات الجمعيققة عققام  2183صققندوق األمققم المتحققدة للتبرعققات السققكان األصققليين لتمكيققنهم مققن
حاور دورات الفريق الكامل ،وبين فترةواخرى تعيد الجمعية النمقر بالترتيبقات التنميميقة لألجهقزة المعنيقة
بحقوق االنسان وتقوم بتحديثها وفقا ً للحاجات االنسانية المستجدة.
ومن الوسائل االخرى للجمعية هو اعتماد البرامج والمعايير واالعرنات واالتفاققات المتعلققة بحققوق
االنسان ،فأذا تحقق االنتشار الواسع للمبادئ والمعايير ،وحصوله التوجه الجماعي ،فأن الجمعية ألجل ا فاء
صفة األلزام فانها ت ستخدم صيغة االعرن ،قم تعتمقد صقيغة االتفاقيقة عنقد تهيقؤ االجقواء الدوليقة بشقكل كامقل
( )4
ونهائي.
ومن وسائل الجمعية اياا ً توجية االجهزة المعنية بحقوق االنسان ،بأن تطلقب الجمعيقة وفققا ً لواليتهقا
وتشجع االجهزة التخاذ اجقراءات لحمايقة حققوق االنسقان ،فالجمعيقة تقدعو او تطالقب األمقين العقام او ممثلقه
ل يقدم اقتراحات وتوصيات في مو وع محدد او ليواصل عمل معين ،او تطلب من لجنة حقوق االنسان اتخاذ
اجراءٍ ما ،أو ترجوها بتقديم توصيات ،أو تشجعها ألن تنمر في مسقألة تتعلقق بحققوق االنسقان ،وكقذلك تققوم
الجمعية بتوجيه اللجان التعاهدية بشقأن عرقتهقا بهقا ومسقؤوليتها اتجاههقا وترحيبهقا بقالجهود التقي تبقذلها فقي
حماية حقوق االنسان (وهذه اللجان التعاهدية هي لجان منبثقة من اتفاقيات حقوق االنسان(.)3
ـــــــــــــــــــ
( )2البعثققة الدوليققة المدنيققة الققى هققايتي فققي مهمققة التحقققق مققن احتققرام هققاييتي لحقققوق االنسققان ،الو يقققة-:
A.C.5.49.69.(1995) 1.
( )1قرار الجمعية رقم  238الدورة  44لسنة .2182
( )4قرارات الجمعية العامة رقم  43لسنة  2161والقرار  213لسنة  2114المتعلقق باعتمقاد اعقرن القاقاء
على العنف د المراة  .والقرار رقم  43لسنة  2181باعتماد حقوق الطفل باالجمقاع ،والققرار رققم 34
لسنة  2183باعتماد اتفاقية مناهاة التعذيب.
( )3زانغي ،د .كلوديو  ،مرجع سابق – ص.83-82
ومن وسائل الجمعية العامة بوصفها أعلى جهاز دولي ،تعد المسقؤولة الرئيسقة عقن تقريقر السياسقات
العالمية المتعلق ة بتحقيق اهداف األمم المتحدة ،من بينها متابعقة المقؤتمرات العالميقة المعنيقة بحققوق االنسقان،
وذلك با ستعراض نتائج تلك المؤتمرات من جدول اعمالها ،وتشجيع الحوار العالمي بشان حقوق االنسان،
ومشاركة األجهزة المعنية بحقوق االنسان بالتنسيق مع األمين العام فقي تنفيقذ نتقائج المقؤتمرات العالميقة التقي
تؤيدها الجمعية العالمية (. )2

وتتبنقى الجمعيققة العامققة كققذلك دراسقة امكانيققة عقققد المققؤتمرات العالميقة بشققأن قاققايا حقققوق االنسققان
وتوصي باتخاذ التدابير واالجراءات التي تحققها ،وعادة يتم اعرم الجمعية العامة بنتائج المقؤتمرات العالميقة
المعنية بحقوق االنسان ( ،)1وقد تكتفي الجمعية بالترحيب بنتائجها.
وأخيرا ً من من وسائل الجمعية العامقة ،بحقث ومواجهقة انتهاكقات حققوق االنسقان ،حيقث كانقت اول قاقية
انتهكت فيها حققوق االنسقان وبحثتهقا الجمعيقة العامقة فقي عقام  ،2134عنقدما تققدمت اليهقا الهنقد بشقكوى فقي
دورتها االولقى ،متهمقة حكومقة اتحقاد جنقوب افريقيقا بقا تخاذهقا اجقراءات ترمقي القى التفرققة العنصقرية بقين
رعايا االتحاد ،حيث اصدرت الجمعية قرارا ً ذكرت فيه انها ترى ان تكقون معاملقة الهنقود فقي جنقوب افريقيقا
مطابقة لأللتزمات الدولية التي يفر ها الميثاق والحكام االتفاقيات بين الهنقد واتحقاد جنقوب افريقيقا ،والبقت
الجمعية الى الطرفين ان يقدما تقريرا ً للدورة التالية للجمعيقة يو قحان فيقه مقا اذا اتخقذت مقن تقدابير فقي هقذا
الشان ،وتعد هذه أول ممارسة لتطبيق اختصاصات الجمعيةالعامة في حماية حقوق االنسقان ،رغقم محقاوالت
االعتققراض التققي أبققدتها جنققوب افريقيققا بالققدفع عققدم اختصققاص الجمعيققة علققى اسققاس انهققا تقققع ققمن صققميم
االختصاص الداخلي ،م تصدت الجمعية في عام  2141لمو وع الشعوب المسقتعمرة ،واصقدرت تصقريحا ً
( )4
خاصقققققققققققققققققاً ،يققققققققققققققققققرر مقققققققققققققققققنح االسققققققققققققققققققرل للبلقققققققققققققققققدان والشقققققققققققققققققعوب المسقققققققققققققققققتعمرة.
وكانقققققققققققت اهقققققققققققم اسقققققققققققباب اصقققققققققققداره ،هقققققققققققو ان خاقققققققققققوع الشقققققققققققعوب لرسقققققققققققتعباد االجنبقققققققققققي

ـــــــــــــــــــ
( )2الو يقة

E.1995. 102.PP.9.10.

( )1اسققترم الجمعيةالعامققة رسققالة الممثققل الققدائم لققدى األمققم المتحققدة المتاققمن االعققرن الققذي اعتمققده مققؤتمر
حقوق االنسان في البوسنة والهرسك المنعقد في اسطنبول  ،2113الو يقة A ،31 ،413 )2113( :
( )4قرار الجمعيةالعامة رقم  2323الدورة  23لسنة .2141
او استغرله يعد انكارا ً لحقوق االنسان االساسية ويناقل ميثاق األمقم المتحقدة ويهقدد قاقية السقرم والتعقاون
في العالم.
ولققم تكتفققي الجمعيققة بالتصققريح اعققره ،بققل اصققدرت قققرارا )2( ً،انشققأت بموجبققه لجنققة خاصققة كلفققت
بدراسة تطبيق التصريح وتقديم اقتراحات وتوصياتها بشأن التطور المطرد في تنفيذه.
م توالت نشااات الجمعية في بحث انتهاكات حقوق االنسان ،لتعرب عن قلقها بشأن سوء او قاعها
في بعل الدول )1(.او لتصدر توجيهات الى الدول الحترام حقوق االنسان ،أما في حاالت االنتهاكات الشديدة
فأنها تؤكد ادانتها القااعة لها )4( .وقد تستدعي الحالة السي ة ألو اع حقوق االنسان وتدنيها أن تعين الجمعية
( )3
شخصا دوليا ً يعمل تحت رعاية االمين العام مباشرة لكفالة حقوق االنسان
وال تخلو أية دورة للجمعية العامة من بحث انتهاكات حقوق االنسان وو ع المعالجات المناسبة لهقا،
وتعمل جاهدة على ازالة أية انتهاكات ،ونتيجة للصفة السياسية ألعمال الجمعية العامة ،فققد وفقر لهقا امكانيقة
توجيه وتوحيد وتنسيق كل الجهود باتجاه تعزيز وحماية حقوق االنسان.

ـــــــــــــــــــ

( )2قرار الجمعيةالعامة رقم  2133الدورة  24لسنة  2142عند تحديدها ميعادا ً السقتقرل روسقيا سقابقاً ،فققد
نبهت البرتغال الى ان اسقتمرارها فقي عقدم تنفيقذ ققرارات الجمعيقة والمجلقس فقي الوققت الحقدد يتعقارض مقع
عاويتها في المم المتحدة.
( )1الدقاق ،دمحم سعيد  ،مرجع سابق – صـ.413- 413
( )4انمر قرارات الجمعية العامقة رققم  1414دورة  14لسقنة  ،2148والققرار رققم  234لسقنة ،2184لسقنة
 ،2188و 248لسنة  ،211والقرار  264الدورة  46لسنة .2168
( )3انمر قرارات الجمعيةالعامة  283الدورة  31لسنة  ،2113والقرار  2321الدورة  23لسنة .2141

المطل الثاني
المجلس االقتصادي واالجتماعي وأختصاصه بحماية حقوق االنسان
يحتل المجلس االقتصادي موقعا ً أعلى من لجنة حقوق االنسان في هرم أجهزة األمقم المتحقدة المعنيقة
بحقوق االنسان ،واليه ترفع أعمال وتقارير لجنقة حققوق االنسقان واختصاصقات المجلقس تكقون وفققا ً للميثقاق
وقرارات األمم المتحدة( )2وتتقداخل اختصاصقات المجلقس مقع الجمعيقة فقي مجقال حققوق االنسقان كمقا اسقلفنا
وبسبب هذا التدخل ،فققد جقرى تفسقير اختصقاص المجلقس بشقكل عقام ،بقأن يجقوز لقه ان يققدم توصقيات فيمقا
يختص بأشاعة احترام حققوق االنسقان والحريقات االساسقية ومراعاتهقا ،ولقه اياقا ً أن يعقد مشقاريع اتفاقيقات
( )1
لتعرض على الجمعية العامة ،وان يدعو الى عقد مؤتمرات دولية بشأن مسائل حقوق االنسان.
ورغققم اشققتراك المجلققس مققع الجمعيققة فققي تحقيققق الهققدف ،ولكققن حققددت ابعققاد هققذه المشققاركة عنققدما
اعطيت الجمعية سلطة االشقراف علقى المجلقس عنقد قيامقه بالوظقائف التقي تقدخل فقي اختصاصقه فقي مسقائل
حقققوق االنسققان ،وكققذلك فققأن المجلققس يوصققي الققى الجمعيققة العامققة للقيققام بالمهققام التققي تخققرج عققن نطققاق
اختصاصه.
ومن جانب اخر فأن المجلقس وفققا ً لتخويقل الميثقاق وفقق المقادة ( ،)44ققد أنشقأ لجنقة حققوق االنسقان
لتكون اداته الفاعلة في المسائل المتعلقة بحقوق االنسان من خرل فرقها العاملقة ومقرريهقا الخاصقين واللجنقة
الفرعية التابعة لها (والتي سقوف نتطقرق اليهقا فقي هقذه االاروحقة فقي المباحقث القادمقة) ،لتتقولى النشقااات
الميدانية والعملية في الحماية ،كما انه ترفع للمجلس تقارير تتامن كل تلك النشقااات ا قافة القى توصقياتها
فققي المسققائل التققي تخققرج عققن اختصاصققها ،ليتققولى المجلققس حسققم األمققور التققي تققدخل ققمن اختصاصققه
والتوصية بغيرها الى الجمعية العامة(.)4

ـــــــــــــــــــ
( )2المادة ( )41من الميثاق.
( )1المادة ( )41من الميثاق.
( )4موقع على االنترنيت Internet Explorer : www. Sis.gov.eg.E. 1995. 23. PP. 27. 28.
مما يجعل موافقة المجلس على الب لجنة حققوق االنسقان مقن االيمقن العقام الن يعقين خبيقرا ً مسقتقرً
لتقديم المساعدة الى حكومة هاييتي في ميدان حقوق االنسان ،وموافققة المجلقس مقن اجقل عققد مقؤتمر عقالمي
لمكافحة التمييز العنصري وكره االجانب واشكال التعصب.

نشاااته المحقدودة وتتسقم بالطبيعقة االجرائيقة والشقكلية فقي حمايقة حققوق االنسقان ،وألجقل ان تأخقذ
توصيات المجلس اريقها الى التنفيذ ،فققد خقول المجلقس أن ياقع مقع أعاقاء األمقم المتحقدة ومقع الوكقاالت
المتخصصة ما يلزم من الترتيبات ،وتقارير عن الخطوات التي اتخقذتها لتنفيقذ توصقياته ،وللمجلقس ان ينسقق
وجوه نشاا الوكاالت المتخصصة بطريقة التشاور معها (المواد  44و  43و )61من الميثاق.
ونمرا ً للعدد الكبير من الهي ات غير الحكومية التي تعنى بمسائل حققوق االنسقان ،فققد خقول المجلقس
( )2
ألن يجري ترتيبات مناسبة للتعاون مع هذه الهي ات التي تعنى بالمسائل الداخله في اختصاصه.
كما يحقق للمجلقس انشقاء لجقان خاصقة تعقالج موا قيع معينقة ،حيقث انشقأ المجلقس لجنقة المقراة عقام
 2134لتقققوم باعققداد توصققيات وتقققارير الققى المجلققس بشققأن تعزيققز حقققوق المققراة فققي كافققة الميققادين ،والتقققدم
بتوصيات الى المجلس بشأن تنفيذ مبدأ مسقاواة الرجقل مقع المقراة فقي الحققوق ،وو قع مقترحقات لتنفيقذ تلقك
( )1
التوصيات.
ً
ً
كمققا أنشققأ المجلققس لجنققة الحقققوق االقتصققادية واالجتماعيققة والثقافيققة لتكققون جهققازا تابع قا لققه وتسققتمد
سلطتها الرسمية منقه فقي متابعقة ورصقد عهقد الحققوق االقتصقادية واالجتماعيقة والثقافيقة ،حيقث انشقأت عقام
 2183علققى خققرف جميققع اللجققان التعاهديققة االخققرى التققي انشققات بموجققب االتفاقيققات المعنيققة بمتابعتهققا هققذه
اللجان.
امققا بخصققوص وسققائل المجلققس فققي حمايققة حقققوق االنسققان ،فتتاققمن فققي بحققث تقققارير لجنققة حقققوق
االنسان واللجنقة الفرعيقة ،حيقث كرهمقا ترفعقان تقريقرا ً سقنويا ً لكقل منهمقا يتاقمن كقل اعمالهقا ،ا قافة القى
التوصيات والطلبات الى المجلس لينمر فيها ،ويمارس المجلقس دوره األشقرافي علقى اعمقال اللجنتقين أعقره
من خرل بحثه للمعلومات الواردة في تقريرهما ،وغالبا ً ما يوافق المجلس على توصيات لجنة حقوق االنسان
كالدعوة الى عقد مؤتمر دولي ،او القيام بحلقات دراسية ،وكذلك يوافق على الباتهما لرستعانة بأجهزة األمقم
المتحدة او األجهزة الدولية االخرى.
ـــــــــــــــــــ
( )2المادة  62من الميثاق وكذلك قرار المجلس  42لسنة  2114و 116لسنة .2114
( )1وتتققألف هققذه اللجنققة مققن ممثلققي ( )41مققن الققدول االعاققاء فققي األمققم المتحققة ينتخققبهم المجلققس لفتققرة 3
سنوات.
ويوافق على تعيين المقررين الخاصين وتمديد والياتهم وتقديم المساعدة الرزمة لهم ،والموافقة علقى
انشاء الفرق العاملة وتمديد والياتها واالذن لها بالعمل ،كما ان المجلس يوافق على اعتمقاد القواعقد والمعقايير
والمبادئ التي تتوصل اليها كل من لجنة حقوق االنسان واللجنة الفرعية.
وكققذلك مققن وسققائل المجلققس االقتصققادي التنسققيق والتعققاون م قع هي ققات األمققم المتحققدة ،حيققث يطلققع
المجلس على مقومات تفصيلية عن او اع حقوق االنسان وانتهاكاتها في كل انحاء العالم ،ولدوره االشقرافي
على نشااات وأعمال لجنة حقوق االنسان واللجنة الفرعية ،وما تقدمه هاتان اللجنتان بالتنسيق والتعقاون مقع
اجهزة األمم المتحدة االخقرى ،فمقثرً يطلقب المجلقس مقن االمقين العقام تزويقد الفقرق العاملقة بجميقع الخقدمات
والتسهيرت الرزمة لتمكينها من اداء واليتها .ودعوة الجهات المشاركة فقي هقذه الفقرق ألن تققدم مالقديها مقن
معلومات الى المجلس .
وعلققى سققبيل المثققال فققأن المجلققس يرسققل الققى منممققةالعمل الدوليققة جميققع الشققكاوى الخاصققة بانتهققاك
حقوق النقابات التي تقدمها الحكومات او المنممات الحكومية أو منممات ارباب العمقل قد دولقة عاقو فقي
منممة العمل ،وذلك لدراستها واحالتها الى لجنة التحري والتو يق.
وكذلك من الوسائل التي يتبعهقا المجلقس ،متابعقة المقؤتمرات الدوليقة المعنيقة بحققوق االنسقان ،حيقث
توفر تلك المؤتمرات فرصة مناسبة للمجلس والية التنسيق على نطقاق األمقم المتحقدة بشقأن المسقائل المتعلققة
بحقوق االنسان وذلك باالشراف على تنسيق التنفيذ لنتائج المؤتمر على نطاق األمم المتحدة ،وتشجيع الحقوار
الدولي من خرل الدعوة الى عقد اجتماعات العلى المستويات بشأن قاايا حقوق االنسان ومجقاالت التعقاون
في تحقيقها ،وكذلك فــي استعراض وتقويم التقدم المحرز فـي تنفيذ نتائج

المؤتمر وذلك باالستفادة من التقارير الحكومية وغير الحكومية وتقارير الوكاالت المتخصصة ورفع
الموقف الى الجمعية ،وتع بة الموارد المالية ،وكقذلك االسقتناد فقي هقذا النشقاا علقى لجنقة التنميقة االجتماعيقة
التابعة للمجلس بصفتها المعنية بحقوق االنسان.
وعققادة وقبققل البققدء باعمققال المققؤتمر يهققيء المجلققس االقتصققادي مقترحققات بصققيغة مبققادئ توجيهيققة
للمؤتمر لو ع بروتوكول اختيقاري التفاقيقة فقي احقد شقؤون حققوق االنسقان ،كمقا ان المجلقس وفققا ً لواليتقه،
يدعو الى عقد مؤتمرات دولية بشأن مسائل حقوق االنسان.
ومقن خقرل المجلقس االقتصقادي تترشققح القاقايا التقي تققع ققمن اختصقاص الجمعيقة العامقة والتققي
تقتاي مواجهتها استخدام سلطات قمة هرم اجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق االنسان.
كل هذه النشقااات غيقر موجبقة التطبيقق مقن دول االعاقاء بقل هقي وصقايا .وهقذا دور سقلبي لألمقم
المتحدة .ألن كل المواد الواردة في الميثاق هي ملزمقة التطبيقق عقدا الفصقل السقابع المقادة  32تقاقي لحمايقة
الحقوق من اعتداء اي دولة من قبل أألمم المتحدة لتشكل القوة الرزمة للدفاع عنها ومع ذلقك فقأن هقذا الفصقل
لم يوقع عليها من قبل اكثرية دول االعااء ،ولذا فهذا الفصل يبقى غير موجدي مالم يتم اتخاذ اجقراء خقاص
من قبل األمن.

المبحث الثاني
دور اللجنة الفرعية ولجنة حقوق
االنسان في حماية حقوق االنسان

المبحث الثاني
دور اللجنة الفرعية ولجنة حقوق االنسان في حماية حقوق االنسان
تعتمققد اللجنققة الفرعيققة بققدور مهققم وفققا ً الختصاصققها المخققول لهققا فققي قققرارات لجنققة حقققوق االنسققان
والمجلس االقتصادي واالجتماعي في حمايةحقوق االنسان نتيجة استقرلها عن السياسات الحكومية الرسمية,
وكذلك تحتل لجنة حقوق االنسان وهقي اللجنقة المهمقة الثانيقة فقي هقرم أجهقزة األمقم المتحقدة المعنيقة
بحقوق االنسان ،واليها ترفع اعمال وتقارير اللجنة الفرعية ،وفقا ً الختصاصها بموجب الميثاق وفقا ً للقرارات
الدولية.

المطل االول
دور اللجنة اللرعية بحماية حقوق االنسان
مقن خقرل اللجنققة الفرعيقة تبققدأ أجقراءات األمقم المتحققدة فقي حمايققة حققوق االنسقان فققي ظقل الجمعيققة
العامققة ،وتخققتص اللجنققة الفرعيققة بأعققداد الدراسققات فققي ققوء االعققرن العققالمي واالتفاقققات الدوليققة لحقققوق
االنسان ،والتقدم بالتوصقيات القى لجنقة حققوق االنسقان بشقأن منقع التمييقز وحمايقة االقليقات العرقيقة والدينيقة
واللغوية.
وكذلك تختص باداء أية وظائف يكلفها بها المجلس االقتصادي واالجتماعي أو تكلفها بها لجنة حقوق
االنسققان ،ولققذلك فقققد توسققع اختصاصققها ونشققااها فققي مجققال حقققوق االنسققان ،فهققي تقققوم باسققترم الرسققائل
والشكاوى والمعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق االنسان من خرل فرقها العاملة ،وتنمر وتبحقث فقي تققارير
المقررين الخاصين المقدمة اليها .وقد قدمت اللجنة العديد من القاايا ،اال ان لجنقة حققوق االنسقان فشقلت فقي
اتخاذ اي اجراء بصددها.
واللجنة الفرعية مكونة من خبراء مستقلين عن سياسقات حكومقاتهم ،ولكنهقا ال تمتلقك وسقائل تنفيذيقة
فعالة ،وقد بذلت جهود عديدة لدعم اللجنة الفرعية وزيادة فاعلية
اجراءاتها وخاصة المتعلقة بحماية الخبقراء مقن قغط حكومقاتهم ،وايجقاد اقرق لتكملقة االجقراءات
المتعلقة بحماية حقوق االنسان ،كتخويل اللجنة بأنشقاء فريقق عمقل لمتابعقة مسقألة المعتقلقين ،ومشقكلة اختفقاء
االشخاص.
وتتبع اللجنقة الفرعيقة وسقائل عديقدة لحمايقة حققوق االنسقان مقع تطقور النمقرة الدوليقة لمسقتوى هقذه
الحقوق ،ا افة الى ظهور حقوق جديدة يتوجب حمايتها:
اوالً :الرسائل والشياوى:
اعتمد المجلس االقتصادي قراره المرقم  2314لسنة  2161الذي أجقاز للجنقة الفرعيقة تشقكيل فريقق
عامل لدراسقة الرسقائل والشقكاوى الخاصقة بانتهقاك حققوق االنسقان بمقا فيهقا اجوبقة الحكومقة عليهقا يسقتلمها
االمين العام ،وققد تاقمن الققرار أعقره توجيهقات القى اللجنقة الفرعيقة واالمقين العقام ،ولجنقة حققوق االنسقان
لتنفيذه(.)2
وهذه الشكاوى ال تتجاوز مجرد االخبار عن انتهاكات حقوق االنسقان وال ترتقب آ قارا ً قانونيقة سقواء
بالنسققبة للدولققة او للمشققتكي ،وتتخققذ الرسققائل والشققكاوى اابع قا ً شققبه قاققائي فيمققا يتعلققق بققاجراءات المتابعققة
وبموجبها تحصل اللجنة الفرعية على معلومات مكتوبة واحيانا ً شفاها ً لدعم موقفها.
كما أن نمام الشكاوى الذي يتمثل في حقق االفقراد فقي القتملم يشقكل حجقر الزوايقة فقي نمقام متكامقل
لحمايةحقوق االنسان ،وقد استعمل هذا النمقام بفعاليقة بواسقطة مؤسسقات كفقؤءةفي األمقم المتحقدة فقي قاقايا
االقطار المستعمرة وغير المستقلة بسبب االهتمامات الدولية به وعرقته بحق تقرير المصير ،م تطقور نمقام
الشكاوى بعد صدور القرار رقم  2314حيث يتم نمر الشكاوى في ر ة مستويات ،المستوى االول في فريق

العمل التابع اللجنة الفرعية وتتامن تحديد الشكاوى التي تؤكد وجود انتهاكات خطيرة و ابتة لحقوق االنسان
وتوفر ادلة قااعة على وجودها م تقرر أحالتها الى اللجنة الفرعية.
ـــــــــــــــــــ
( )2مقققرر لجنققة حقققوق االنسققان رقققم  14لسققنة  ،2113كمققا جققاء فققي الققدورة  34للجنققة حقققوق االنسققان مققن
توجيهققات الققى اللجنققة الفرعيققة بغيققة زيققادة تحسققين كفاءتهققا وتجنققب االزدواج بققين عملهققا وعمققل لجنققة حقققوق
االنسان.
والمستوى الثاني هو مستوى اللجنة الفرعية ذاتهقا التقي تقدرس الشقكاوى وتققرر عر قها علقى لجنقة
حقوق االنسان ،والمستوى االخير مستوى لجنة حقوق االنسان وتتامن وجوب اجراء دراسقة متعمققة ورفقع
تقرير الى المجلس االقتصادي متامنا ً توصقيات )2(،وانشقاء لجنقة خاصقة مهمتهقا اجقراء تحقيقق او وسقااة،
وتبقى اجراءات اللجنة سرية غير قابلة للنشر وتتلمس اللجنة حرً وديا ً للموقف م تقدم تقريرا ً الى لجنة حقوق
االنسان التي تحيل الى التقرير الى المجلس االقتصادي متامنا ً توصياتها ،وفي هذه المرحلقة يمكقن ان تنشقر
المعلومات ،فالسمة السرية لرجراءات والتعاون مع الدول المعنية خرل التحقيق والبحث عن الحلول الوديقة،
( )1
هي قواعدقصد بها امأنة الدول حتى تتقبل االجراءات.
ويمكن مرحمة ،أن عمل اللجان الخاصة واللجنة الفرعية وفققا ً للققرار  2314يتسقم بأنقه يكقون علقى
نطاق دولقي ووفققا ً الحكقام الققانون القدولي ،ويهقتم بانتهاكقات حققوق االنسقان بشقكل صقريح ومؤكقد ،وأنقه ال
يستهدف ادانة الدول بل التحقق من صحة حدوث االنتهاك لحقوق االنسان ويتولى مسقاعدة القدول المعنيقة فقي
و ع حد لها او التقليل منها ،وتكقون االجقراءات سقرية القى حقين صقدور ققرار مقن لجنقة حققوق االنسقان او
توصيتها الى المجلس االقتصادي واالجتماعي التخاذ اجراء معين.
وقد تعرض القرار  2314الى انتقادات واعترا ات شديدة من جانب الدول االشقتراكية علقى اسقاس
انه يشكل محورا ً النشاء قواعد لتنفيذ حقوق االنسان ،ويعد تغييرا ً جوهريا ً على سياسة األمم المتحقدة ولقم يعقد
يرئم ابيعة العرقات الدولية الحاليقة النقه ينشقئ وسقائل لفحقص االنتهاكقات تققوم علقى مبقدأ االولويقة لحققوق
االفراد على حقوق الدول وهذا اتجاه الدول الغربية ،وان حماية حقوق االنسان تتطلب العمل د الدولة بينمقا
ترى الدول االشتراكية ان الدول تلعب دورا ً ايجابيا ً في حماية حققوق االنسقان ويقرون ان هنقاك تعقارض بقين
( )4
تنفيذ القرار وسيادة الدول.

ـــــــــــــــــــ
( )2انمر قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  143لسنة  2146و  2314لسنة .2161
( )1البرادعي ،د .عزت سعد ،مرجع سابق ،ص.41-41
(3) Fatma.zohra Ksentini .H.R. Environment and development.UNEP. N(1995) P.
108-117.
انيقا ً :اعققداد التقققارير والدراسققات ومشققاريع االعرنققات :تقققدم اللجنققة الفرعيققة تقريققرا ً سققنويا ً الققى لجنققة حقققوق
االنسقان يتاققمن معلومققات عققن انتهاكقات حقققوق االنسققان باالسققتناد القى المصققادر المو وقققة  )2(.وكققذلك تقققدم
تقرير سنوي اخقر بقذات المحتقوى القى المجلقس االقتصقادي واالجتمقاعي والتقريقر يغطقي كقل اعمقال اللجنقة
الفرعيققة ،مققن الشققكاوى والمعلومققات وتوصققيات اللجنققة فققي تعيققين المقققررين الخاصققين علققى دولققة معينققة
واقتراحات اللجنة في اعتماد مشاريع االعرنات وقراراتها في احالة القاايا الى لجنة حقوق االنسان(.)1
أما بشان الدراسات فاللجنة الفرعية قد تقرر بذاتها القيام بدراسة معينة وتعين مقرر خاص العدادها،
وقد تنفذ الب الجمعية او لجنة حقوق االنسان في دراسة مو وع معين ،وكذلك تقدم اللجنة الفرعية مشقاريع

اعرنققات او معققايير لحمايققةحقوق االنسققان كمشققروع اعققرن األمققم المتحققدة بشققأن حقققوق الشققعوب االصققلية،
وكذلك اعداد مشروع ب رنامج العمل المتعلق بمنع المتاجرة باالشخاص والدعارة ،ومنقع بيقع االافقال والبغقاء
( )4
والمواد االباحية المتعلقة بهم.
الث قا ً :التوصققية والطلققب مققن أجهققزة األمققم المتحققدة :عققادة ترفققع أعمققال اللجنققة الفرعيققة بصققيغة توصققيات او
قرارات أو مقرارات الى لجنة حقوق االنسان لتقوم بدراستها واعتمادها بعد اجراء تعديرت عليها أحياناً ،وقد
تقتاي الحالة المعرو ة االستعانة بأحد أجهزة األمم المتحدة مثل االمانة العامة او مركز حققوق االنسقان او
الجمعية العامة او احد المقررين الخاصين لتوفير الحماية المقترحة لحقوق االنسان.
وتستخدم اللجنة الفرعيقة صق يغة التوصقية عنقدما تخااقب لجنقة حققوق االنسقان لتقتقرح عليهقا اجقراء
معين مثل توصيتها بتعيقين مققرر خقاص بشقأن اسقتغرل عمقل االافقال او الممارسقات التقي تقؤ ر فقي صقحة
النساء واالافال .وتستخدم كذلك صيغة التوصية عند مخاابة الجمعية العامقة او مقع لجنقة حققوق االنسقان او
الطلقققققققققققققققققب مقققققققققققققققققن األمقققققققققققققققققين
ـــــــــــــــــــ
( )2قرار لجنة حقوق االنسان رقم لسنة .2146
( )1قرار المجلس االقتصادي رقم  143لسنة .2146
( )4قرارات اللجنة الفرعية رقم  42لسنة  ،2184ورقم  36لسنة  ،2181ورقم  33لسنة 2113ورقم  6لسنة
 2113ورقم  14لسنة  2113ورقم  22لسنة .2114
ال عققام او تسققتخدم صققيغة الطلققب مققع المفققوض السققامي لحقققوق االنسققان ،او تسققتخدم صققيغة الطلققب مققع بعققل
( )2
المقررين الخاصين.
رابعا ً -:انشاء الفرق العاملة :حيث تتوزع بعقل النشقااات واالعمقال الرئيسقة للجنقة الفرعيقة علقى عقدد مقن
الفرق العاملة ،التي تخصص كل فريق منها بمو وع محدد لتشمل مساحة أوسع في حماية حقوق االنسان.
وتجتمع الفرق العاملة بانتمام قبل كل دورة من القدورات السقنوية للجنقة الفرعيقة لمعاونتهقا كقالفريق
العامل المعني بالرسقائل القذي يقدرس الرسقائل المتعلققة بادعقاءات انتهقاك حققوق االنسقان( )1والفريقق العامقل
المعنققي باشققكال الققرق المعاصققرة والققذي يسققتعرض التطققورات فققي ميققدان الققرق وممارسققات تجققارق الرقيققق
واستغرل عمل االافال ،واستغرل الدعارة.
وكققذلك الفريقققق العامققل المعنقققي بالسققكان االصقققليين ،ويقققوم الفريقققق بزيققارة البلقققدان للوقققوف علقققى
المعلومات مباشرة ،ويحق للجنة الفرعية ان تنشئ فرقا ً عاملقة اخقرى للقدورات تجتمقع ا نقاء دورتهقا السقنوية
للنمر في بنود محددة من جدول االعمال.
خامسا ً -:مواجهة انتهاكات حقوق االنسان :حيث تتاقمن المواجهقة بتعزيقز وحمايقة حققوق االنسقان كتشقجيع
الحكومات على ان تدرس في سياق برنامج العمقل مسقألة انشقاء بقرامج تهقدف القى اعقادة التأهيقل االجتمقاعي
( )4
وتطالب بتعاون دولي النشاء هذه البرامج وتنفيذها.
او ان اللجنة تسترعي نمر الخبراء المختصين بالتحقيق في جميع االحداث التي ادت الى الو ع فقي
رواندا )4( ،او انها تحث الدول على اعتماد وتعزيز برامج تعليمية تنبه االافال الى مخاار وأ ار االستغرل
الجنسي على االفراد والمجتمع )3(،اوانها ترجوالحكومقات واالجهقزة الدوليقة المعنيقة ألن تاقع اسقتراتيجيات
فعالة من اجل تحقيق
ـــــــــــــــــــ

( )2قرارات اللجنة الفرعية رقم  1لسنة  ،2111ورققم 11لسقنة  ،2183ورققم  224لسقنة  ،2113ورققم 14
لسققنة  ،2114وقققرار رقققم  2661لسققنة  ،2141ورقققم  43لسققنة  ،2113ورقققم  38لسققنة  .2113والقققرارات
11و  46و 21لسنة .2113
( )1قرار اللجنة الفرعية رقم  3لسنة  ،2113ورقم  11لسنة .2114
( )4قرار اللجنة الفرعية رقم  2لسنة .2113
( )3قرار اللجنة الفرعية رقم  6لسنة  2113الذي يحث حكومة غواتيماال على احترام حقوق االنسان.
تحسن سريع فقي االحقوال السقكنية والمعيشقية لألافقال فقي جميقع أنحقاء العقالم )2(،وعنقدما تتعقرض
حقوق االنسان ،فأن اللجنة تدعو وتحث الحكومات على بذل ما بوسعها اليقاف االنتهاك ،وكذلك تبقدي اللجنقة
( )1
اياا ً باالعراب عن اسفها وقلقها الشديد واستيائها ان لم ينفع اسلوب المناشدة.
م تنتقل اللجنة في المرحلة االخرى الى صيغة المطالبة والتأكيد على القيام باجراء معين يحمقي
حقوق االنسان كحصول االشخاص المتهمين على محاكمة عادلة .واخيرا ً تكون المواجهة بصيغ االدانة بشدة
()4
وبقوة مع استخدام عبارات مؤ رة كأدانة االنتهاكات الصارخة لحقوق االنسان والقانون االنساني.
لذلك فأن دور اللجنة الفرعية استشاري للجنة حقوق االنسان ،وتدور سقلطاتها فقي مجقال البحقث
والدراسة والتوصية ،وكثيرا ً ما تقوم به لجنة حقوق االنسان بعدم اكمال اجراءات اللجنة الفرعية مما ياقعف
جهودها ودورها ويبطئ معالجتها النتهاكقات حققوق االنسقان ،كمقا وان اللجنقة الفرعيقة ققد تقأ رت بقالمروف
التي رافقت انشطت األمم المتحدة ،وان موا يعها غالبا ً ما تتحول الى الصفة السياسية عندما ينتقل العمل الى
لجنة حقوق االنسان والمجلس االقتصادي والجمعية العامة.

ـــــــــــــــــــ
( )2قرار اللجنةالفرعية رقم  8لسنة .2113
( )1قرارات اللجنةالفرعية رقم  11ولسنة  2183بشان البانيا ،ورقم  12لسنة  2183بشان باكسقتان ورققم 2
لسقققنة  2113بشقققان روانقققدا ،وققققرار  11لسقققنة  ،2114وققققرار  21لسقققنة  2114ازاء العنصقققرية وكراهيقققة
االجانب.
( )4قرارات اللجنة الفرعية رقم  21لسنة  2113بشان تشاد ،وقرار رقم  21لسنة  2113بشان البانيا وققرار
رقم  24لسنة  2113بشان البوسنة ورواندا.

المبحث الثاني
دور اللجنة الفرعية ولجنة حقوق
االنسان في حماية حقوق االنسان

المطل الثاني
دور لجنة حقوق االنسان في الحماية الدولية
أنشات لجنة حقوق االنسان مقن قبقل المجلقس االقتصقادي واالجتمقاعي بموجقب الميثقاق (المقادة )48
وتحتل موقعا ً اعلى من اللجنة الفرعية ،حيث اللجنة ترفع توصياتها ودراستها وتقريرهقا السقنوي القى اللجنقة.
واعمال واجراءات اللجنة واسعة وشاملة من حيث التنفيقذ العملقي كتعيقين المققررين الخاصقين وانشقاء الفقرق
العاملة للبحث والتحر ي ،واعداد دراسات وتوصيات ومشقاريع اتفاقيقات دوليقة تتعلقق بحققوق االنسقان وتنفيقذ
قققرارات الجمعيةالعامققة اوالمجلققس االقتصققادي كققالتحقيق فققي انتهاكققات الحقققوق ،وتنققاول الرسققائل المتعلقققة
باالنتهاكات .
وكذلك شملت اختصاصات اللجنة فيما بعقد توسقع اكثقر لتشقمل سلطةالتوصقية واصقدار تقدابير عامقة
وخاصة الى الجمعية العامة او المجلس االقتصادي او مطالبقة االمقين العقام بامرهقا ،او توجيقه اللجنةالفرعيقة
بصدد مو وع معين ،أو أنشاء فريق عمل ،او تعيين مقرر خاص على دولقة او فقي مو قوع او عقدد واليقة
( )2
مقرر خاص ،او تحيل الى الدول الكثير من قاايا االفراد المستعجلة.
م تطور اختصاص اللجنة بعد ان تبنت معمم الدول الغربية اقتراح عقد دورات اارئة للجنقة حققوق
االنسان لمعالجة االزمات االنسانية الطارئة والتي وافق عليهقا المجلقس االقتصقادي واالجتمقاعي ،وققد جقرى
تنفيققذ هققذه الصققيغة الجديققدة عققام  2111بشققأن حالققة حقققوق االنسققان فققي يوغسققرفيا السققابقة ،والتققي و ققعت
توصيات النهاء انتهاكاتها ومنع تكرار حدو ها.
لكن هذا التطور قد تا ر باالعتبارات السياسية وخصوصا ً في قاقية االنتهاكقات لحققوق االنسقان فقي
االرا ي المحتلة حيث لم يؤازر أغلبية أعاقاء اللجنقة اقتقراح القدول الغربيقة بعققد جلسقة اارئقة ،ولهقذا فققد
اتهمققققققققققققققققققققققققققق ت اللجنقققققققققققققققققققققققققققة باالنتقائيقققققققققققققققققققققققققققة )1(.قققققققققققققققققققققققققققم حقققققققققققققققققققققققققققدث تحقققققققققققققققققققققققققققول
ـــــــــــــــــــ
( )2قرار اللجنقة رققم 23لسقنة ،2168ورققم  2لسقنة  ،2114ورققم  31لسقنة  ،2184والققرار رققم  34لسقنة
 2111المتامن انشاء فريقق عامقل لو قع مشقروع اتفاقيقة مناهاقة التعقذيب .وققرار رققم  11لسقنة 2113
تعيين مقر خاص عن حالة حقوق االنسان في بورندي  .وقرار  64لسنة  2113تحديد واليقة المققرر الخقاص
على يوغسرفيا السابقة .وكذلك التقرير السنوي لرمقين العقام لسقنة  ،2113صقـ .124والققرار رققم  38لسقنة
.2111
( )1علققى سققبيل المثققال لققدى مناقشققة مشققروع قققرار فققي لجنققةحقوق االنسققان بعنققوان ا ققار سياسققات التكيققف
االقتصادي الناش ة عن الدين الخارجي على التمتع الكامل بحقوق االنسقان وبخاصقة علقى تنفيقذ اعقرن الحقق
في التنمية فقد اعتمد القرار بعد ان عار ته كل الدول الغربية والواليات المتحدة وكندا واليابان .انمقر و يققة
األمم المتحدة E.1995.23.PP.356-366 :
جديد في الدورة ( )32لسنة  ،2113حيث تم نمر وتقدقيق حقاالت حققوق االنسقان لثر قة دول مقؤ رة
في سياسقات األمقم المتحقدة وهقي الصقين ،وروسقيا ،والواليقات المتحقدة ،وتسقعى اللجنقة القى و قع ترتيبقات
( )2
اقليمية في اسيا والمحيط الهادي بسبب افتقادها لمثل هذه الترتيبات.
وتستند اللجنة في اجراءات واعمالها في الكثير مقن الو قائق والتققارير بشقان حققوق االنسقان المقدمقة
اليها من مختلف الجهات التي تتعامل معها ،كما حصل في العراق ،حيث وصلت الى اللجنة مذكرات فقي هقذا
الخصوص عام .2113
وكذلك تصل الى اللجنة من ممثلي الدول ،ومن االمين العام لألمم المتحدة  )1(.ومن منممات حكومية
اوغير حكومية كما في بيان االتحاد الدولي للعمل الجل الغاء التعذيب( )4اوتكون بهي ة تقارير من االمين العام
ومن المقررين الخاصين والفرق العاملة كما في التقرير المقرر الخاص المعني بحرية الراي والتعبيقر ،ومقن
( )3
اللجنة الفرعية ومن مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق االنسان
ومققن القاققايا المهمققة التققي تجققري مناقشققتها سققنوياً ،مققا يتعلققق بمسققألة اعمققال الحقققوق االقتصققادية
واالجتماعية والثقافية في جميع البلقدان ودراسقة المشقاكل الخاصقة التقي تواجههقا البلقدان الناميقة فقي جهودهقا
باقرار هذه الحقوق )3(،وحقوق االنسان والفقر المتقع( )4وحقوق االنسان والبي ة واال قار الاقارة الناجمقة عقن

نقل المنتجات السامة والقاءها غير المشروعين على التمتع بحقوق االنسان( ،)6كما تجري مناقشة وبحث حقق
الشعوب في تقرير المصير وت طبيقه علقى الشقعوب الواقعقة تحقت السقيطرة االسقتعمارية واالحقترل ،و قمن
البند تبحث قاايا الحالة في فلسطين ومسألة الصحراء الغربية ومسألة استخدام المرتزقة.
ـــــــــــــــــــ
( )2قرار لجنة حقوق االنسان رقم  43لسنة . 2114
( )1مذكرة االمين العام لألمم المتحقدة

E. CN.4.1995.41

( )4انمر الو يققة:

E.CN.4.1995.NOO.3

( )3تقرير المفوض السامي لحقوق االنسان بشان متابعة مؤتمر فينا لعام :2114

E.CN.4.1995.98

( )3قرار لجنةحقوق االنسان رقم  21لسنة .2114
( )4قرار لجنة حقوق االنسان رقم  23لسنة .2114
( )6قرارات اللجنة رقم  23و 24لسنة  ،2114وقرار رقم  24لسنة .2186
ويققتم فققي البنققد الثققامن مسققألة حمايققة حقققوق حقققوق االنسققان لرشققخاص الققذين يتعر ققون لرعتقققال
والسقجن والتعقذيب والمعاملقة اوالعقوبقة القاسقية او الرانسقانية ومسقألة االختفقاء القسقري او غيقر الطقوعي
وفققي البنققد العاشققر تبحققث تقققارير المقققررين والمبعققو ين الخاصققين والخبققراء المسققتقلين والنمققر بواليققاتهم
وتمديدها او انهائها.

( )2

أمققا جققدول االعمققال فيتنققاول المسققائل المتعلقققة بالعمققال المهققاجرين والتطققورات العلميققة والتكنلوجيققة
ومكافحققة العنصققرية والتمييققز العنصققري ،وحالةالعهققدين الققدوليين ،وعمققل الهي ققات المنشققاة بموجققب صققكوك
األمم المتحدة لحقوق االنسان ،وتقرير اللجنة الفرعية لمنقع التمييقز وحمايقة االقليقات ،والخقدمات االستشقارية
( )1
في ميدان حقوق االنسان ،وحقوق الطفل والخدمة العسكرية وقاايا السكان االصليين
اما وسائل لجنة حقوق االنسان في الحماية فنلخصها بماياتي:
اوالً :المقررون الخاصون :حيث يتم تعين المقررين الخاصين على ا ر وصول معلومات الى اللجنة بحصول
انتهاكات حقوق االنسان في دول ة ما او في مجموعة مقن القدول ،م تققرر اللجنقة ادانقة هقذه االنتهاكقات وتققرر
تعيين مقرر خاص للدراسة والمراقبة ،ويتم اختيار المقرر الخاص مبدئيا ً من االشخاص المعروفين دوليقا ً وذا
اختصاص وسمعة ومكانة وكفاءة ومو قوعية ،وتمقدد واليتقه مقن قبقل اللجنقة وال تنتهقي مدتقه اال بققرار مقن
اللجنققة .ويتلقققى المقققرر الخققاص المعلومققات بواسققطة الرسققائل والتقققارير عققن اريققق الحكومققات والمنممققات
( )4
الدولية الحكومية وغير الحكومية واالفراد.
ويستعين المقرر الخقاص فقي ممارسقة اختصاصقه بوسقائل عديقدة تتاقمن ابقرغ الحكومقات المعنيقة
بادعاءات حدوث انتهاكات الحقوق والبه منها االجابة عنها ،وكذلك القيام بزيارة الدول استجابة لدعوات من
( )3
حكوماتها.
وكذلك المشاركة في حلقات دراسية او مؤتمرات لها عرقة بممارسة اختصاصه،

( )3

ـــــــــــــــــــ
( )2قرار اللجنة رقم  31لسنة .2112
( )1الو يققة:

E.CN.4.1997.1.ADD.1.PP.28-39.

( )4الو يقة:
( )3الو يقة:

E.CN.1997.31.P.3
E.CN.4.1997.54.PP.8.9

( )3المنشور :صحيفة وقائع رقم  -22االمم المتحدة –  – 2111صـ.21-21
وايا قا ً مققن الوسققائل عقققد جلسققات اسققتماع مشققتركة فققي حققاالت معينققة يحاققرها ممثلققوا الققدول
والمدعون ،وكذلك عقد اجتماعات مع ممثلي الحكومات واالاراف المعنية ألجقراء مشقاورات بشقأن او قاع
حقوق االنسان في دولهم )2(،وكذلك المشاركة في دورات لجنة حقوق االنسان وخصوصا ً عند مناقشة تقريقره
واالستعانة بجهود االمين العام لألمم المتحدة( )1(،كما في الب المقرر الخاص على العقراق مقن االمقين العقام
الن يبذل قصارى جهده الرسال مراقبين نتيجة انتهاكات الواسعة لحقوق االنسان في عام .)2113
كمققا بامكققان اي فققرد او وجموعققة او منممققة ان تبلققغ المقققرر الخققاص بمعلومققات مو قققة عققن حققاالت
انتهاكات حقوق االنسان عن اريق مختلقف وسقائل االتصقال المتاحقة وبعقد ان يققدم المققرر الخقاص بدراسقة
وتحليل المعلومات يقدم تقريرا ً مفصرً الى لجنة حقوق االنسان بحصول االنتهاكات وردود الحكومقات عليهقا
( )4

م تحليله واستنتاجه وتوصياته ويقدم قبل ذلك تقريرا ً مؤقتا ً الى الجمعية العامة.
وعادة ما يسبب تعيين المقرر الخاص على دولة ما احراجا ً في عرقاتها الدولية لمقا تتاقمنه تققاريرة
من معلومات عن االنتهاكات التي يتم نشرها على دول العالم ،وفي لجنة حقوق االنسان تجقري مناقشقة علنيقة
لتقريققر المقققرر الخققاص ا نققاء دورتهققا السققنوية التققي يشققارك فيهققا مشققاركة كبيققرة ممثلققون عققن الحكومققات
والمنممققات غيققر الحكوميققة ،وغالبقا ً مققا تفاققي هققذه المناقشققات الققى اعتمققاد قققرار معققين ،مثققل الموافقققة علققى
توصققيات المقققرر الخققاص )3(،او احالققة التقريققر الققى الجمعيققة العامققة )3(،او الطلققب مققن الحكومققة المعنيققة ألن
تتعاون مع المقرر الخاص )4(،وقد تعبر عن استياءها من الحكومات التي لم تقدم ردودا ً على االس لة الموجهه
اليها )6(،او انها ترحب بالتقرير وتؤيد االستنتاجات الواردة فيه ،او انها تقوم بتوجيه المقرر الخاص(.)8
ـــــــــــــــــــ
e.cn.4.1997..54.p.5.
( )2الو يقة:
A.48.600.P.3
( )1الو يقة :
( )4مثل تقارير المققرر الخقاص فقي يوغسقرفيا السقابقه :الو قائق االتيقةE.CN.4.1992.5+1.9. E.CN :
.4.1993.50.
( )3قرار لجنة حقوق االنسان رقم  64لسنة .2114
( )3قرار لجنة حقو قاالنسان رقم  44لسنة .2113
( )4قرار لجنة حقوق االنسان رقم  31لسنة .2113
( )6قرار لجنة حقوق االنسان رقم  66لسنة .2113
( )8الو يقة  E.CN.4.1995.56وقد احال رئيس مجلس االمن نسخة من التقريقر المؤققت للمققرر الخقاص
عن الحالة في العراق على اعاقاء المجلقس بوصقفه و يققة مقن و ائققه وققد الققى المققرر الخقاص كلمتقه أمقام
المجلقققس عقققن انتهاكقققات الحققققوق فقققي العقققراق وهقققذا مامقققدون فقققي الو يققققة S.24396 :وكقققذلك الو يققققة:
 E.CN.4.1993.45.P.3وكذلك انمر الجمعية العامة هذا االقتراح في دورتها رقم (A.48.600 )38
وتؤكد عدم تعاون الحكومات وتعرب عن قلها وادانتها النتهاكات حقوق االنسان(.)2

اانيا ً -:الفرق العاملة  :تنشئ لجنة حقوق االنسان فرقا ً عاملة تستعين بها لدراسقة او قاع حققوق االنسقان فقي
دول معين ة ،ويتألف الفريق العامل مقن ممثلقي القدول االعاقاء فقي لجنقة حققوق االنسقان ومقن خبقراء تعيقنهم
حكوماتهم ومن شخصيات بارزة تعمل بصفتها الشخصية ،ويتم اختيار اعااء الفريق العامل من بين اعااء
اللجنة الفرعية عندما يراد ان يكون الفريق بأشراف االخيرة.
وقد يصدر قرار انشاء الفريق العامل من المجلس االقتصقادي واالجتمقاعي ،كمقا ان نشقااات الفقرق
العاملة تحدد بالبحث والدراسة واعداد التقارير ومقن الفقرق العاملقة ،الفريقق العامقل المعنقي بدراسقة الحقاالت
التي يبدو انها تكشف عن نمط ابت من االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان .حيث يققوم بتققديم توصقيات القى
اللجنة في كل حالة ،وكذلك الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري او غير الطوعي الذي انشأته لجنة
( )1
حقوق االنسان عام .2181
واياا ً فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالحق في التنمية ،والفريقق العامقل المعنقي بمواصقلة
التحليققل الشققامل بتعزيققز وتشققجيع حقققوق االنسققان والحريققات االساسققية .وفريققق الخبققراء العامققل المخصققص
بققالجنوب االفريقققي ،والفريققق العامققل المعنققي باالحتجققاز التعسققفي الققذي أنشققاته اللجنققة عققام  ،2112والفريققق
العامل المعني باشكال الرق المعاصرة.
وتنشققئ اللجنققة فرق قا ً عاملققة اخققرى الداء مهمققة واحققدة وذات ابيعققة مؤقتققه وتنته قي واليتهققا بانتهققاء
مهمتها .وبعد ان يصدد الفريق العامل مقرراته يحق للدولة المعنية ان تقدم التماسا ً العقادة النمقر فقي المققرر،
وقد يقبل االلتماس كليا ً او جزئيا ً وقد يقرفل )4(،ويققدم الفريقق العامقل تقريقره القى لجنقة حققوق االنسقان التقي
( )3
تنمر به في دورتها السنوية ،وقد تصدر بشانه توجيهات الى الفريق العامل.

ـــــــــــــــــــ
( )2الو يقة

E. CN. 1997 . 31.P.3

( )1قرار لجنة حقوق االنسان رقم  11لسنة .2181
( )4الو يققة:

E.CN.4.1995.95

( )3قرار لجنة حقوق االنسان رقم  48لسنة  ،2113والقرار  61لسنة .2113
االثا ً :اعتماد حقوق االنسان والعمل على تطبيقها :حيث اعتمدت االعرن العالمي لحققوق االنسقان ،ومشقروع
البروتوكول االختياري التفاقية مناهاة التعذيب والبرتوكول االختياري التفاقية حققوق الطفقل ،وكقذلك تققوم
اللجنة باعداد وتهي قة الصقكوك الدوليقة وتنفيقذها .واياقا ً تتعقاون اللجنقة مقع أجهقزة األمقم المتحقدة فقي كقل مقا
يتعلق بحقوق االنسان وتسقتخدم التوصقية او الرجقاء معهقا كمقا هقو الحقال عنقد مخاابتهقا االمقين العقام )2(،او
اللجنققة الفرعيققة )1( ،او الققدول )4( ،او المفققوض السققامي لحقققوق االنسققان )3( ،وال تنتهققي دور اللجنققة بمجققرد
التوصية او الطلب وانما يمتد عملها الى متابعة ما تقدمت به من البات ،فهي تنمر في التقارير المقدمقة اليهقا
من هذه الجهات وتعلق عليها بالترحيب او بالتاييد او بالتوجيه.)3( ،
رابعا ً :مواجهة انتهاكات حقوق االنسان :حيث تتدرج مواجهة اللجنة لرنتهاكات ،اذ تبدأ بالتوصية او التشجيع
للحكومات المعنية الجل االلتزام بحقوق االنسان( )4كدعوة المقرر الخاص القى زيقادة بلقدانها لتمكينقه مقن اداء
مهام واليته بمزيد من الفعالية.
وفقي حقاالت اخقرى تسقتخدم صقيغة حقث الحكومقات او مناشقدتها فقي تعزيقز احتقرام حققوق االنسقان
( )6
بشكل عام كحثها بتوفير مانات دستورية وقانونية مرئمة لحرية الفكر والعقيدة.

أما في حالة االنتهاكات المحدودة فانها تستخدم صيغة التأكيد او االعراب عن القلق وتترك الخيقارات
مفتوحققة ألن تتصققرف الحكومققات وفق قا ً لمققا تققراه مناسققبا ً مثققل تاكيققدها علققى مسققؤولية الحكومققة المعنيققة عققن
االغتياالت والهجمات التي يقترفها وكرءها د أشخاص دول اخرى ،وكذلك التحريل عليها ،وتعرب عقن
قلقها ازاء استمرار انتهاكات حقوق االنسان فيها(.)8
ـــــــــــــــــــ
( )2قرار لجنة حقوق االنسان رقم  24لسنة .2113
( )1قرار لجنة حقوق االنسان رقم  31لسنة 2113
( )4قرار لجنة حقوق االسكان رقم  61لسنة 2113
( )3قرار لجنة حقوق االنسان رقم  11لسنة 2113
( )3قرار لجنة حقوق االنسان رقم  34لسنة 2113
( )4قرار لجنة حقوق االنسان رقم  86لسنة 2113
( )6قرار لجنة حقوق االنسان رقم  32لسنة  2113بشان غواتيماال
( )8قرار لجنة حقوق االنسان رقم  66لسنة  2113بشان السودان
وفققي حققاالت االنتهاكققات التققي تسققتدعي حزم قا ً اكبققر فانهققا تسققتخدم صققيغة المطالبققة لتحققدد االجققراء
المطلوب ات خاذه ،مثل مطالبتها حكومة الدولة ألن تتخقذ التقدابير الاقرورية الزالقة انتهاكقات حققوق االنسقان
وااللتققزام بمققا ورد فققي الصققكوك الوليققة وتصققديقها )2( ،ومطالبتهققا حكومققة دولققة مققا تنفيققذ توصققيات المقققرر
الخاص وانهاء انتهاكات حقوق االنسان كافة )1( ،وعندما تسقتمر االتهاكقات تسقتخدم اللجنقة صقيغة االعقراب
عن االستياء او االشم زاز او االستنكار (.)4
واخيققرا ً تصققل اللجنققة الققى اسققتخدام عبققارات االدانققة الشققديدة كادانتهققا االنتهاكققات القاسققية والمنتممققة
لحقوق االنسان الحدى الدول )3(،وادانتها انتهاكات حقوق االنسان في دولة اخرى )3(،وادانتها باشقد العبقارات
اعمال االبادة الجماعية )4( ،وادانتها لما حصل في يوغسرفيا(.)6
م تطور عمل اللجنة باستخدام نمام يعطي لاحايا االنتهاكقات الحقق فقي االسقترداد والتعقويل ورد
االعتبار ،م تطور عمل اللجنة بمارسة اساليبها واختصاصاتها في مواجهة االو اع االنسانية الطارئة ألجل
معالجة حاالت االنتهاكقات الجسقمية والواسقعة النطقاق فقي دورات اارئقة ،حيقث تمكنقت مقن خقرل انشقطتها
الميدانية من التعامل مع عقدد كبيقر مقن القاقايا التقي واجهقت المجتمقع القدولي ،وتمكنقت اللجنقة مقن مواجهقة
حاالت االنتهاكات الواسعة وكذلك حاالت االنتهاكات الفردية ،حتى اصبح اكثر من  %11من قرارات اللجنقة
قد اتخذت بتوافق االراء.

ـــــــــــــــــــ
( )2قرار لجنة حقوق االنسان رقم  62لسنة  2113بشأن غينيا االستوائية.
( )1قرار لجنة حقوق االنسان رقم  34لسنة  2113بشأن كوبا.
( )4قرار لجنة حقوق االنسان رقم  46لسنة 2113بخصو ص اسرائيل وانتهاكها لحقوق االنسان في لبنقان و
قرار لجنة حقوق االنسان رقم  41لسنة  2113بشان زائير .
( )3قرار لجنة حقوق االنسان رقم  88لسنة  2113بشان الصومال.
( )3قرار لجنة حقوق االنسان رقم  33لسنة  2113بشان كمبوديا .
( )4قرار لجنة حقوق االنسان رقم  12لسنة  2113بشان رواندا.
( )6قرار لجنة حقوق االنسان رقم  81لسنة  2113بشان يوغسرفيا.

المبحث الثالث
مفوض األمم المتحدة السامي
لحقوق االنسان

المبحث الثالث
مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق االنسان
أقرت الجمعية العامة في عام  2114انشاء منصب المفوض السامي لحقوق االنسان بعد توافق
اآلراء في المؤتمر العالمي لحقوق االنسان في فينيا عام  )2(.2114وذلك بعد جهود كبيرة حيث ا فى على
()1
هذا المنصب قيمة معنوية وسياسية.
ويقود المفوض السامي برامج األمم المتحدة في مجال حقوق االنسان ،وقد حقق تقدما ً ملحوظا ً في
مجاالت التنسيق والتعاون مع وحدات األمم المتحدة والمشاركة في المؤتمرات الدولية واالكاديمية في متابعة
جهود حقوق االنسان(.)4
اما بخصوص اختصاصات المفوض السامي بحماية حقوق االنسان ،فقد شملت مرحلة جديدة في
()3
تجاوز معوقات العمل التنفيذي السريع في حماية حقوق االنسان،
ويشترا لمنصب المفوض السامي ان يتسم بالحياد والمو وعية ونزيه ورفيع المستوى وذو خبرة
في مجال حقوق االنسان وان يتفهم الثقافات المتنوعة العااء األمم المتحدة(.)3
ويختص المفوض السامي باالشراف والمتابعة لكل انشطة األمم المتحدة في ميدان حقوق االنسان،
فهو المسؤول عن تعزيز وحماية تمتع جميع االفراد فعليا ً بكل الحقوق المقررة في االتفاقيات الدولية ودعم
الهي ات المعنية بذلك ،حيث يعمل على توفير الخدمات االستشارية وتنسيقها وتعزيزها وترشيدها.
ويسهم في ازالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق المقررة ويحول دون انتهاكها من خرل
الحوار مع الحكومات المعنية و مان تنفيذ حقوق االنسان وحمايتها.
ـــــــــــــــــــ
( )2قرار الجمعية العامة رقم  232دورة  38لعام .2114
( )1التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق االنسان لعام  2113صـ.4
( )4في عام  2113تم تعيين اول مفوض سامي لحقوق االنسان في والية مدتها اربع سنوات ،وكذلك انمر:
التقرير السنوي للمفوض السامي لعام  2114صـ3
( )3و يقة الجمعية العامة رقم  333دورة  32لسنة  21114صـ3
( )3مجلة وقائع األمم المتحدة العدد ( )2لسنة  2113صـ.83
وتحدد مكانة المفوض السامي في منممة األمم المتحدة في وصفه مفوض األمم المتحدة الذي يتحمل
في ظل توجيه وسلطة االمين العام المسؤولية الرئيسة عن انشطة األمم المتحدة في ميدان حقوق االنسان.
والمفوض السامي بدرجة وكيل االمين العام ومقره الرئيسي في جنيف ،وهو المسؤول عن تنسيق وتنفيذ اية
نشااات لدعم سيادة القانون )1(،والحوار مع الدول ،كما ان دور المفوض السامي غير محدد ولم تتو ح
ابعاده في كيفية االجراء دون استمرار االنتهاكات ،خاصة بعد ان أعلن المفوض السامي بأنه لن يكون
محايداً ،وانه يعد نفسه المنفذ الجديد للجنة حقوق االنسان الذين تعينهم اللجنة.
( )2

ولذلك فأن وظيفة المفوض السامي هي ذات ابيعة مزدوجة ،حيث العمل على مستوى اجهزة األمم
المتحدة المعنية بحقوق االنسان من خرل تنسيق أنشطتها ،لتجنب االزدواج ودعمها لزيادة فعاليتها بحدود
واليته والتوجيهات الصادرة من الجمعية العامة هذا من ناحية ،ومن ناحية اخرى ،العمل على المستوى
االقليمي مع الحكومات والمنممات االقليمية والوانية بتقديم الخدمات االستشارية والتقنية في مجال حقوق
االنسان.
فالحفاظ على روح التعاون الدولي والتاامن االنساني وتعزيزها في كل المستويات ينعكس ايجابيا ً
()4
على فعالية المفوض السامي عند ادائه لمهامه.

ويحاول المفوض السامي دائما ً الدخول في حورات مكثفة مع الحكومات المعنية لمنع انتهاكات
حقوق االنسان من خرل التعاون مع هي ات األمم المتحدة المعنية والهي ات االخرى )3(،ويرافق ذلك تقديم
الخدمات االستشارية والتعاون التقني ،وقد أنشأ المفوض السامي بهذا الصدد برنامجا ً خاصا ً لتشجيع ودعم
المؤسسات الوانية لحقوق االنسان.

ـــــــــــــــــــ
( )2التقرير السنوي للمفوض لسامي لعام  – 2113صـ.1
( )1و يقة الجمعية العامة رقم  333دورة  32لسنة -2114صـ.2
( )4التقرير السنوي للمفوض السامي لعام  -2113صـ.4
( )3و يقة الجمعية العامة رقم  344الدورة  31لعام -2113صـ.4
ويوكل الى المفوض السامي مسؤولية تنسيق برامج األمم المتحدة للتثقيف واالعرم في ميدان حقوق
االنسان من خرل قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق االنسان من خرل خطة تسند اليه مع مركز حقوق
()2
االنسان لتنفيذها.
ويتولى المفوض السامي مسؤولية اصرح وسائل األمم المتحدة لحقوق االنسان ،لتكون اكثر فعالية
وكفاءة لرستجابة لحاالت االنتهاكات والتعاون على اساس الثقة المتبادلة ،حيث قام المفوض السامي
باصرحات واسعة في مجال حقوق االنسان باالمانة العامة لألمم المتحدة من خرل تع بة التزام الحكومات
والمنممات الحكومية وغير الحكومية والراي العام الزالة العقبات والتصدي النتهاكات حقوق االنسان )1(.اما
بخصوص وسائل المفوض السامي في حماية حقوق االنسان فتتمثل -:
اوالً -:التنسيق والتعاون مع وحدات األمم المتحدة :حيث يعمل المفوض على تعزيز وتحسين كفاءة تلك
الوحدات ويتولى مسؤولية االشراف على مركز حقوق االنسان ،حيث يشكل كل من المفوض والمركز وحدة
عمل ،يختص المفوض فيها بتحديد التوجيهات )4(،ويتولى المركز تنفيذ التوجيهات.
وكذلك يستعين المفوض باالجهزة في الب المعلومات ومتابعة التنفيذ للحقوق المقررة في االتفاقيات
واالعرنات الدولية ،ويحار اجتماعات المقررين والممثلين الخاصين والخبراء ورؤساء الفرق العاملة
المعنيين بحقوق االنسان ،وذلك يعود الى اجراء حوار مستمر مع جميع الوحدات لغرض اتخاذ تدابير مناسبة
لمنع انتهاكات حقوق االنسان.
اليه).

()3

وقد انشا خط تلفوني ( يدعى بالخط الساخن لحقوق االنسان حيث يامن ويؤمن تدفق المعلومات

ـــــــــــــــــــ
( )2و يقة الجمعية العامة رقم  418دورة  31لسنة – 2113صـ ،4وكذلك قرار الجمعية العامة رقم 211
دورة  31لعام .2113
( )1التقرير السنوي للمفوض السامي لعام  -2113صـ.4
( )4وفقا ً لقرار الجمعية العامة  232دورة  38لعام  ،2114صـ.11
( )3و يقة الجمعية العامة  344دورة  31لعام  2113صـ ،1وكذلك رقم  333دورة  32لعام  114صـ4
بخصوص بورندي ورواندا.

كما يتولى مسؤولية تنسيق برامج األمم المتحدة التثقيفية واالعرمية واعداد خطة عمل لتحقيق
االهداف والتعاون الحقيقي )2(،ويتابع نشااات واجراءات الهي ات التعاهدية المعنية بحقوق االنسان ويوفر
لها خدمات استشارية تقنية ودعم أعمالها من خرل مركز حقوق االنسان )1(،وكذلك ينسق مع االجهزة
االقليمية والوانية الحكومية واالهلية في الحاالت الطارئة واالنتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق ألجل
تخفيف آ ارها او تجنب وقوعها )4(،وكذلك فأن المفوض السامي مسؤول عن تنفيذ المهام التي توكلها اليه
الهي ات المختصة بحقوق االنسان في األمم المتحدة وتقديم التوجيهات اليها بغية تعزيز حقوق االنسان
وحمايتها.
اانيا ً -:الحوار والتعاون مع الدول :وذلك يشمل متابعة المفوض السامي للدول بكيفية تنفيذها اللتزاماتها من
خرل االارع على االجراءات الميدانية ومواجهة السلطات المسؤولة واجراء الحوار معها بغية مان
()3
احترام حقوق االنسان وألجل تنفيذ ذلك فأنه ال بد من الحصول على دعم وتعاون من الحكومات المعنية.
وحتى هذه اللحمة فقد زار المفوض العشرات من الدول ألجل حماية وتعزيز الحقوق الدولية
والوانية والحوار على نطاق واسع مع الدول وتشجيعها على التصديق على اتفاقيات حقوق االنسان
وتنفيذيها وتشجيع التشريعات الوانية وتنقيحها المتعلقة بحقوق االنسان ،واقتراح خطة عمل لتنفيذ الحقوق
()3
وتجاوز المعوقات وزيادة الوعي وتنفيذ انشطة تدريب المسؤولين المعنيين بها.
وقد اسفرت زياراته عن توقيع و ائق رسمية مع الحكومات المعنية وو عها ازاء التزامات دولية

محددة.

( )4

ونمرا ً للمكانة التي يحتلها المفوض السامي فأن حواراته تجري غالبا ً مع مسؤولين

ـــــــــــــــــــ
( )2التقرير السنوي للمفوض السامي لعام  2113صـ24
( )1التقرير السنوي للمفوض السامي لعام  2113صـ 42الخاص بتعزيز الدعم العمال لجنة حقوق الطفل.
( )4و يقة الجمعية العامة رقم  344دورة  31لعام  2113صـ،6
( )3التقرير السنوي للمفوض السامي لعام  -2113ص.3
( )3زيارة المفوض الى النيبال والتيفيا واستوانيا عام . 2113
( )4التقرير السنوي للمفوض السامي لعام  2114صـ 26بخصوص االتفاق مع جمهورية مروي وزائير.
رفيعي المستوى واحيانا ً مع رؤساء الدول وكذلك مع كبار المسؤولين والبرلمان وزعماء الطوائف
الدينية والمنممات غير الحكومية ،حتى يطلع على حقيقة االو اع ليتسنى له و ع الحلول والمقترحات
والبرامج المناسبة لها.
ويعد المفوض السامي مسؤوالً عن تقديم الخدمات االستشارية والمساعدة التقنية والمالية الى الدول
المعنية والمنممات االقليمية بناءا ً على البها ،وتقديم الخدمات والمساعدات عن اريق مركز حقوق االنسان
()2
وهي ات األمم المتحدة المعنية بحقوق االنسان وذلك ألجل دعم االجراءات والبرامج التي يقترحها.
وقد يأخذ اتصال المفوض بالدول صيغة توجيه الرسائل التي توفر له السرعة وقلة التكاليف
والمساحة الواسعة من الحركة مع رؤساء الدول والحكومات المعنية او يوجه مذكرات شفوية يلفت فيها
()1
االنتباه الى قاايا متعلقة بحقوق االنسان.
االثا ً :متابعة ومشاركة المؤتمرا والمحافل الدولية:
لقد حرص المفوض السامي على المشاركة في المؤتمرات الدولية واالجتماعات واللقاءات
بخصوص ارح قاايا حقوق االنسان وانتهاكها من اجل تعزيزها وحمايتها ومتابعتها ومناقشة وسائل
تنفيذها( )4حيث يقدم المفوض السامي مبادرات بشان مفاهيم حقوق االنسان وانتهاكاتها والعمل على مان

االهتمام بها واالعتماد على توصيات ونتائج المؤتمرات وزيادة التعاون والتنسيق ميدانيا ً .وال بد من االشارة
الى ان المفوض السامي يتعاون مع المنممات والمحافل االقليمية من خرل عرقة و يقة ،حيث تم انشاء
عرقة عمل منممة الوحدة االفريقية ومنممة الدول االمريكية ولجنة الجماعات االوربية ومجلس اوربا
ومنممة االمن والتعاون في اوربا ،وواصل المفوض السامي تيسير عملية انشاء نمام اقليمي لحقوق االنسان
()3
في اسيا.
ورغم التوافق الدولي على انشاء المكانة الرفعية للمفوض السامي ،ولكن هناك آراء تلقي الشك
والخشية من تدخل الدول الكبرى في شؤونه تحت ذريعة حماية حقوق االنسان ،وكذلك تلك االراء توصف
عمل المفوض السامي بالغموض والتغير السريع.
ـــــــــــــــــــ
( )2التقرير السنوي للمفوض السامي لعام  2113صـ24و.24
( )1و يقة الجمعية العامة رقم  418دورة  31لعام  2113صـ.4
( )4التقرير السنوي للمفوض السامي لعام  2113صـ.3
( )3التقرير السنوي للمفوض السامي لعام  2114ص 1-8بخصوص بورندي والبوسنة والهرسك.

فاصل

المبحث الرابع
الهي ات الدولية المشكلة ابقا ً
لموا يق حقوق االنسان

المبحث الرابع
الهي ات الدولية المشكلة ابقا ً لموا يق حقوق االنسان
نمرا ً للمشاكل والمعوقات التي تعر ت لها اجهزة األمم المتحدة في مجال الحماية ،وحتى ال يكون
التركيز على لجنة حقوق االنسان ،فقد ابرمت العديد من االتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق االنسان لذلك
سأتناول هذا المبحث مبينا ً فيه اللجان المعنية بحماية حقوق االنسان وفقا ً لرتفاقيات واختصاصاتها االخرى:

المطل االول
اللجان المعنية بحماية حقوق االنسان واختصاصاتها
(التعاهدية) بحقوق
لقد انبثقت من تلك االتفاقيات الدولية لجان او هي ات عرفت باللجان المعنية
االنسان لمتابعة تنفيذ بنود االتفاقيات مع اعتبار مركز حقوق االنسان في جنيف هو المقر االداري والفني لهذه
اللجان وعدد هذه اللجان هو سبعة لجان .
اوالً :اللجنةالمعنية بحقوق االنسان ( :)HRC
وتسمى (باللجنة المعنية بحقوق االنسان) وقد انش ت بمقتاى المادة  28من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية لعام  ،2144وتتألف من مانية عشر عاوا ً مشهودا ً لهم باالختصاص في ميدان حقوق
(*)
االنسان ،وتنتخبهم الدول االاراف في العهد من بين مواانيها ،ويكون انتخابهم لمدة اربع سنوات.
وتعتبر هذه اللجنة احدى آليات حقوق االنسان ،وقد حددت وظيفتها المواد  31الى  33بالعهد الدولي،
حيث تتولى دراسة التقارير التي تقدمها الدول عند تنفيذها لبنود حقوق االنسان بالعهد الدولي ،وتناق
مندوبي الدول في مدى تنفيذها النصوص العهد الدولي ،فهي جهة متابعة ورقابة على الدول في ذلك ،وتعد
()2
في هذا الشأن تقارير بما يناسب من تعليقاتهم وترسلها الى الدول االاراف في العهد.
ـــــــــــــــــــ
(*) في عام  2113اصبحت  242دولة ارفا ً في اللجنة.
( )2غالي ،د .بطرس بطرس ،مرجع سابق ،ص.111
كما ان اللجنة تقوم بمهام معينة لتسوية المنازعات فيما بين الدول االاراف بالعهد تتعلق بتنفيذ بنود
حقوق االنسان ،ويمكن للجنة ان تشكل هي ة توفيق لهذا الغرض وتقدم مساعيها الحميدة للدول االاراف في
النزاع للوصول الى حل ودي بشأن تطبيق بنود حقوق االنسان الواردة في العهد ،وتتلقى اللجنة البرغات
المقدمة من دولة د اخرى ارف بالعهد الدولي بشرا ان تعترف الدول االاراف بأختصاص اللجنة في
تلقي هذه البرغات ،بل يجوز لرفراد ابقا ً للبروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي تقديم شكاوى
برغات للجنة د انتهاكات حقوقهم االساسية واالنسانية المنصوص عليها بالعهد الدولي ،وذلك مرهون
بتصديق الدولة العاو على البرتوكول االختياري ،وتبحث اللجنة هذا البرغ او الشكوى في حاور ممثلي
الدول والفرد الش اكي او من ينوب عنه ،وتعلن رأيها الذي يثبت خطا الدولة في انتهاك بنود حقوق االنسان
بالعهد او تنفي وقوع هذا االنتهاك ،وتنشر اللجنة تقاريرها بهذا الخصوص حيث يكون لها وقع هام وصدى
عملي في تنفيذ بنود حقوق االنسان بالعهد ،وتعقد اللجنة المعنية بحقوق االنسان عادة ر ة دورات سنويا ً
()2
وتقدم تقاريرها سنويا ً الى الجمعية العامة لألمم المتحدة من خرل المجلس االقتصادي واالجتماعي.
اانيا ً :اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()CESCR

وقد أنشأها المجلس االقتصادي واالجتماعي عام  ،2183وتتألف من مانية عشر خبيرا ً معروفين
بتخصصهم في ميدان حقوق االنسان ،تقترح أسمائهم الدول االعااء في العهد الدولي للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وينتخب المجلس من بينهم  28خبيرا ً لمدة اربع سنوات ،وتعقد اللجنة دورة سنوية
()1
بمركز األمم المتحدة لحقوق االنسان في جنيف.
وتتققول ى هققذه اللجنققة الوظققائف المتصققلة بتنفيققذ العهققد الققدولي ،فتققدرس التقققارير التققي تقققدمها الققدول
االاراف بشأن ما أتخذته من تدابير وما احرزته من تقدم في مراعاة

ــــــــــــــــــ
( )2دمحم بشير ،د .الشافعي  ،مرجع سابق ،ص.113-114
( )1صحيفة وقائع األمم المتحدة رقم  24لسنة  2114ص.41
الحقوق المنصوص عليها في العهد ،كما تساعد المجلس االقتصادي واالجتماعي في اداء وظائفه
االشرافية المتصلة بالعهد ،وذلك بتقديم االقتراحات والتوصيات ذات الطابع العام استنادا ً الى دراسته للتقارير
()2
المقدمة من الدول االاراف والوكاالت المتخصصة المعنية.
االثا ً :لجنة مناهضة التعذي (:)CAT
وقد نشأت عام  2186تنفيذا ً للمادة  26من اتفاقية مناهاة التعذيب وغيره من
العقوبة القاسية او الرانسانية او المهينة.

روب المعاملة او

وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى اخرقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق
االنسان ،وتنتخب الدول االاراف اعااء اللجنة من بين مواانيها في اجتماع يام ممثلي الدول ولمدة اربع
سنوات حيث يخدمون بصفتهم الشخصية .وتمثل اللجنة آليه تطبيق اتفاقية مناهاة التعذيب ،حيث تختص
بدراسة التقارير عن التدابير التي تتخذها الدول االاراف تنفيذا ً لرتفاقية ،وتجري اللجنة تحقيقات سرية حول
الدالئل المو ق بها والتي تشير الى ممارسة التعذيب بصفة منتممة في ارا ي دولة ارف باالتفاقية ،كما
تقوم اللجنة بمهام في تسوية المنازعات التي تثور بين الدول االاراف ،بشأن تطبيق االتفاقية اذا ما اعترفت
الدولة للجنة باختصاصها في القيام بهذه المهام ،ويمكن للجنة ان تنشئ هي ات توفيقية تقدم مساعيها الحميدة
للدول االاراف بغية التوصل الى حل ودي للمنازعات بشأن تطبيق االتفاقية ،وكذلك فان اللجنة تمارس
اختصاصا ً هاما ً بالنسبة لرفراد اذ تتلقى البرغات المقدمة منهم او نيابة عنهم والتي تعرض انتهاكات أحكام
االتفاقية بممارسات التعذيب او المعاملة او العقوبة الرانسانية او المهينة ،وتلقي اللجنة لهذه البرغات
مشروا بالموافقة المسبقة للدولة الطرف باختصاصها في تلقي وفحص البرغات من االفراد اومجموعات
()1
االفراد .وتقدم اللجنة تقارير سنوية عن نشااها للدول االاراف وللجمعية العامة لألمم المتحدة .

ـــــــــــــــــــ
( )2انمر بسيوني ،محمود شريف والدقاق ،دمحم سعيد ووزيرعبد العميم  ،مرجع سابق – ص.241
( )1قرار الجمعية العامة رقم  213دورة 31لسنة  .2186وكذلك قرار الجمعية رقم  223دورة 34لسنة
.2188
رابعا ً :لجنة القضاء على التمييز العنصري (:)CERD

وقد نشأت عام  2161وفقا ً للمادة الثامنة من االتفاقية الدولية للقااء على جميع أشكال التمييز
العنصري ،وتتكون من مانية عشر خبيرا ً تنتخبهم الدول االاراف في االتفاقية من بين مواانيها لمدة اربع
سنوات حيث يخدمون بصفتهم الشخصية ،وتتولى اللجنة النمر في التقارير التي تقدمها الدول عن التدابير
التشريعية اوالقاائية او االدارية اوغيرها تنفيذا ً ألحكام االتفاقية وتبدي بشانها اقتراحات وتوصيات عامة،
()2
كما تقدم اللجنة المساعدة في تسوية المنازعات فيما بين الدول االاراف بشأن تطبيق االتفاقية.
وللجنة اختصاص هام ،اذ تتلقى الرسائل الواردة من افراد او مجموعات افراد داخل الدول االاراف
التي اقرت اللجنة باختصاص تلقي هذه الرسائل ،مما يمكن لرفراد آلية دولية لتنفيذ احكام االتفاقية ،ويمكن
لهذه اللجنة ان تنشئ هي ة توفيق تقدم مساعيها الحميدة للدول االاراف في اي نزاع يتعلق بتطبيق االتفاقية
بغية الوصول الى تسوية ودية على اساس احترام االتفاقية ،وتقدم هذه الهي ة تقاريرها الى اللجنة مع
()1
توصياتها لتسوية النزاع وديا ً.
ووفقا ً للمادة  23من االتفاقية تنمر اللجنة اياا ً في صور االلتماسات وصور التقارير وغيرها من
المع لومات المتعلقة بالتمييز العنصري في االقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر االقاليم التي يحيلها اليها
مجلس الوصاية واللجنة الخاصة بانتهاء االستعمار.
وتعقد اللجنة دورتين في السنة وتقدم تقاريرهقا القى الجمعيقة العامقة لألمقم المتحقدة سقنويا ً )4(.وتقدرس
اللجنة في كل دورة المعلومات التي تاعها تحت تصرفها الدول االاراف في االتفاقية وهي ات االمم المتحقدة
المعنية باالقاليم التابعة ،ويحار ممثلو الدول االاراف عادة اجتماعات اللجنة عند دراسة تقاريرها ويقردون
على االس لة

ـــــــــــــــــــ
( )2سرمة ،د .مصطفى  ،مرجع سابق – ص.113
( )1قرار الجمعية العامة رقم  111دورة  43لسنة .2181
( )4موقع على االنترنت:

WWW. Pchrgaza.Org- Internet Explorer

ويقدمون المعلومات المطلوبة ،وللجنة أن تاع تعليقاتها على الحاالت المنطوية على تمييز
()2
عنصري ،او تلفت نمر الجمعية اليها ،وتطلب معلومات مفصلة اخرى من الدول.
وقد قامت اللجنة بدور هام للشعوب الخا عة للتمييز العنصري وكرست جانبا ً هاما ً من جهودها
للشعوب االفريقية التي تنا ل النمم االستعمارية والعنصرية.
خامسا ً :لجنة القضاء على التمييز ضد المراة (:)CEDAW
وقد أنشأت عام  2181تنفيذا ً للمادة  26من اتفاقية القااء على جميع اشكال التمييز د المراة،
وتتكون من ر ة وعشرين خبيرا ً في الميدان المشمول باالتفاقية تنتخبهم الدول االعااء لمدة اربع سنوات،
وتعقد اللجنة دورة واحدة سنويا ً في فينيا اونيويورك.
حيث تتمثل المهمة االساسية للجنة في النمر في التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية وتقدم اللجنة تقريرا ً
عن نشااها سنويا ً الى الجمعية العامة عن اريق المجلس االقتصادي واالجتماعي ،ولها ان تقدم االقتراحات
( )1
والتوصيات العامة القائمة على دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول االاراف.
سادسا ً :اللجنة المعنية بحقوق الطلل (:)CRC
وقد أنش ت تنفيذا ً للمادة  34من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في  11نقوفمبر ،2181
ودخلت دور النفاذ في  1سبتمبر  ،2111وتتكون اللجنة من عشرة خبراء تنتخبهم الدول االعااء لمقدة أربقع

سقنوات ،وتخققتص اللجنققة بققالنمر فققي التققارير التققي تقققدمها الققدول االعاققاء مقن التققدابير التققي اتخققذتها تنفيققذا ً

ـــــــــــــــــــ
( )2موقع على االنترنت:

WWW.ICRC.ORG- Internet Explorer

وكذلك انمر دمحم بشير ،د .الشافعي ،مرجع سابق – ص.116 – 114
( )1زانغي ،د .كلوديو ،مرجع سابق – ص.341 – 316

لرتفاقية ويجوز للجنة ان تطلب من الدول معلومات ا افية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية وتجتمع اللجنة مرة
كل سنة وتقدم تقاريرها للجمعية العامة كل سنتين عن اريق المجلس االقتصادي واالجتماعي ،وتامن
()2
اللجنة تقاريرها ماتراه من مقترحات وتوصيات تنفيذا ً لرتفاقية.
سابعا ً :فرق عمل ومقررين خاصين (:)SR
والى جانب اللجان السابقة فأن مة فرق عمل ومقررين خاصين قد عينوا لتنفيذ مهام محددة في
منمومة آلية تطبيق بنود حقوق االنسان ،مثل الفريق الثر ي المنشأ بموجب االتفاقية الدولية لقمع جريمة
الفصل العنصري والمعاقبة عليها ،ويقدم تقاريره الى لجنة حقوق االنسان في جنيف والفريق المعني بحاالت
االختفاء القهري ،والمقرر الخاص المعني بحاالت االعدام التعسفي او بمحاكمة مقتابة ،والمقرر الخاص
بمناهاة التعذيب ،ويمكن مخاابة الفرق والمقررين الخاصين مباشرة على عنوان مركز حقوق االنسان في
()1
جنيف.
وتوجد هناك لجنة اخرى اهتم دورها بحماية العمال المهاجرين وقد سميت باللجنة المعنية بالعمال
المهاجرين (.)CMW
ومن خرل هذا السرد لتلك اللجان يتاح لنا أهمية أختصاصات تلك الهي ات او اللجان في حماية
حقوق االنسان .
 .2من خرل أعمال الهي ا ت او اللجان فيتاح اختصاصها االول بما يسمى بنمام التققارير ،حيقث تققدم جميقع
الهي ققات او اللجققان المعنيققة تقققارير سققنوية الققى الجمعيققة العامققة تتاققمن نشققاااتها فققي نمققر ودراسققة التقققارير
ومناقشتها وتبادل الرأي مع الدولة المعنية بالتأ ير علقى سقلوك القدول بقالحول دون انتهقاك الحققوق ،حيقث ان
نمام التقارير يستعرض ويرصد القوانين والممارسات الوانيقة ومقدى توافقهقا مقع االتفاقيقات الدوليقة لحققوق
االنسققان وذلققك مقارنققة بالمعلومققات الققواردة فققي التقققارير السققابقة مققع التقققارير الرحقققة ،لققذلك ونتيجققة ألهميققة
التقارير فقد

ـــــــــــــــــــ
( )2المنشور – حقوق الطفل – صحيفة وقائع رقم  -21األمم المتحدة –  2111ص.6-4
( )1دمحم سليم ،د .الشافعي – مرجع سابق – ص.118
()2
أصدرت األمم المتحدة دليرً لتقديم التقارير يتامن توجيهات عامة وخاصة بشأن االتفاقيات الدولية.

لذلك نتوصل الى ان الهدف الرئيسي من نمام التقارير ،هو التأ ير في تغيير القانون والتطبيق للدول
االاراف بما يترئم وأحكام االتفاقية المتعلقة بها لحقوق االنسان ،وقد ا بتت التجارب الما ية بأن مساءلة
ومناقشة اللجنة لتقرير الدولة ،قد ادى الى اعادة نمر الدول في قوانينها الوانية ،وهذا ما حصل عند مناقشة
ممثل السنغال أمام لجنة الحقوق المدنية ،فأن بعل اعااء اللجنة اعلن تحفمه على مدى توافق التشريع
السنغالي مع عهد الحقوق المدنية ،وقد اعلمت الحكومة السنغالية اللجنة من خرل األمين العام بأن التشريع
مو وع المسائلة قد تم الغاءه بالطرق الدستورية.
وكذلك يتعهد ممثلوا الدول بأن تؤخذ مرحمات اللجنة بنمر االعتبار عند مراجعة السلطات
المختصة في دولهم للقوانين واالجراءات مو وع المسائلة ،مثاله عندما اجاب الوفد الكندي على اس لة لجنة
الحقوق المدنية بانهم سجلوا األحكام التي وجدها أعااء اللجنة بأنها ال تنسجم بشكل كامل مع العهد ووعد
بأن تؤخذ هذه المرحمات بنمر االعتبار عند مراجعتها مع السلطات الكندية.
 .1ومن أعمال اللجان نمام شكاوى االفراد ،حيث التملم والمراسلة الى االجهزة الدولية بشأن حماية حقوق
االنسان ،تقديم شكاوى د الدول مما جعل الفرد ذو مركز دولي في العرقات الدولية .
ويشترا لقبول اللجن ة لشكاوى االفراد ان يتم تقديم االدلة التي تثبت صحة االدعاءات ،وأن يكون
الحق المحمي من الحقوق التي أوجبتها االتفاقيه وغالبا ً ما تستجيب الدول االاراف ألراء اللجنة المعنية
()1
وترفع مذكرات الى اللجنة بشأن التدابير واالجراءات التي اتخذتها تلبية آلراء اللجنة.
ـــــــــــــــــــ
( )2اللجنة المعنية بحقوق االنسان – الدورة  – 34والدورة  31لعام .2188
)UNDOC . CCPR.SR.213 and 214 (1880
( )1انمر الو يقة:
) )4(UN DOC. CCPR.C.SR.295 (1981انمر الو يقة-:
وكذلك الو يقة
) )3(UNDOC. CCPR.C.SR.205 – 208 and 212 (1981تقرير اللجنة المعنية بحقوق
االنسان لسنة  2113ص.133
وتبقى اجراءات اللجان المعنية تتسم بالسرية وتحاا الو ائق المتصلة باجراءاتها بالكتمان ،وتكون
الجلسات مغلقة ،اال ان اللجان مكلفة بتقديم تقاريرها السنوية الى الجمعية العامة ،يتامن نشااها بشكاوى
االفراد بدعوى انهم حايا انتهاكات وقعت على حقوقهم المقررة في االتفاقية ذات العرقة )2(،م تقوم
الجمعية العامة فيما بعد بنشر هذه المعلومات حيث تحقق نتيجة ايجابية تتمثل في محاولة دفع الدول االاراف
تنف يذ التزاماتها المقررة في اتفاقيات حقوق االنسان وتجنبها تسليط األ واء الدولية على انتهاكها ،ا افة الى
اتاحة الفرصة لرفراد لرارع على حقائق ومعلومات يتعذر عليهم معرفتها من وسائل االعرم الوانية
لدولهم(.)1
لذلك فقد حققت وسيلة شكاوى االفراد نتائج ايجابية في حماية حقوق االنسان بطريقة فعالة ومؤ رة
في سلوك الدول ودرجة استجابتها للجهود الدولية ،وقد انعكس ذلك على تغيير العديد من القوانين الوانية
التي ال تترئم مع االتفاقيات الدولية ،وفي حاالت كثيرة ازيلت االنتهاكات وتمت تر ية الاحايا وتعوياهم
عن اال رار التي لحقت بهم ،وقد تم أنشاء رسائل يمكن مراقبة حقوق االنسان بشكل مو ق فيما اذا كانت
()4
الدول االاراف قد نفذت مقرر اللجنة النهائية.

ـــــــــــــــــــ
( )2تقرير اللجنة المعنية بحقوق االنسان لسنة  2113صـ.133
( )1اعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق االنسان لسنة  – 2111صـ.381
( )4المنشور – الحقوق المدنية والسياسة ،ص،23-23

المطل الثاني
االختصاصا الثانوية للجان المعنية بحماية حقوق االنسان
تمارس الهي ات واللجان المعنية اختصاصات انوية اخرى تتمثل بالتعليقات العامة ،ونمر شكاوى
الدول ،والتحقيق ،وهذا ماسأ تناوله تباعا ً في الفروع الثر ة:
اوالً :التعليقا العامة :وفقا ً ال حكام االتفاقيات المعنية بحقوق االنسان ،فأن الدول يختلف فهمها وتفسيرها
لتلك االتفاقيات ،ويحول ذلك دون ايجاد قاعدة مشتركة بين الدول االاراف لتنفيذ تلك االلتزامات ،لذلك تقوم
اللجان المعنية بو ع التجارب السابقة من خرل عرض التعليقات العامة لتفسير االحكام.
وتامن التعليقات العامة عند التنفيذ في تشريعات الدول الوانية كي تهدف الى مان احترام
وحماية الحقوق المقررة بشكل وا ح خالي من اللبس في احكام االتفاقيات من خرل توجيه الدول االاراف
()2
كي يتم الوصول الى التنفيذ االمثل للحقوق المحددة في االتفاقية المعنية.
ونمرا ً أل ن الدول لم تهتم بمسألة التعليقات العامة ،فقد قررت لجنة الحقوق المدنية أن تدرج بانتمام
في قوائم القاايا التي تعد للدول األاراف قبل النمر في تقاريرها الدورية ما يقتاي من أس لة تتعلق بمدى
االلتزام بالمعايير الواردة في التعليقات العامة )1(.وتستعين اللجان بعدد من الخبراء بغية تحقيق ذلك.
اانيا ً :ياوى الدول :لقد نممت العديد من االتفاقيات نماما ً يسمح بموجبه للدولة أن تتققدم بشقكوى قد دولقة
اخرى مدعية انتهاك حقوق االنسان المقررة في االتفاقيات الدولية التي يلتزمقان بهقا ،وتمقر الشقكوى بمراحقل
عديدة تبدأ باالتصاالت بين الدول م االجقراءات امقام اللجنقة المعنيقة وأمقام لجنقة خاصقة بقالتوفيق ،وال تنمقر
اللجنقققة المعنيقققة الشقققكوى اال اذا قبلقققت القققدولتين ممارسقققة اللجنقققة االختصقققاص .حيقققث تبقققدأ احقققدى القققدول

ـــــــــــــــــــ
UNDOC. CCPR.C.21.REV.1وكذلك
( )2الو يقة:
انمر المنشور -الحقوق المدنية والسياسة – مصدر سابق – ص1و.46
( )1تقرير اللجنة المعنية بحقوق االنسان لسنة  2188ص.113 – 114
بتقديم رسالة الى الدول االخرى ال ستجرء حقيقة األمر خرل ر ة اشهر ،وعندما لم يتوصل
الطرفان الى تسوية المو وع خرل ستة اشهر ،يحق عند ذلك ألي من الدولتين ان تعرض مو وع
()2
الشكوى الى اللجنة المعنية لتبدأ بعد ذلك اجراءات المساعي الحميدة م التوفيق من خرل لجنة التوفيق.
االثا ً :التحقيق :حيث تختص اتفاقية مناهاة التعذيب بأستخدام وسيلة التحقيق في تدقيق المعلومات المو وق
فيها والواردة اليها في ادعاءات ممارسة التعذيب بصفة منممة في دولة ارف في االتفاقية.
فتمارس لجنة مناهاة التعذيب اختصاص التحقيقق علقى القدول االاقراف فقي االتفاقيقة ،حيقث تقدعو
اللجنة الدولة الطرف المعنية الى التعقاون معهقا فقي دراسقة المعلومقات بخصقوص التعقذيب ،وللجنقة ان تققرر

الب معلومات ا افية من ممثلي الدولة المعنية او من غير منممات أخرى ،وللجنة ان تكلف عاوا ً او اكثر
من اعاائها الجراء تحقيقق سقري او زيقارة الدولقة وسقماع الشقهود ،وبعقدها عقرض التقريقر واالقتراحقات،
وبعد االنتهاء يجوز للجنة التشاور مع الدولة الطرف م ادراج التقريقر السقنوي متاقمنا ً نتقائج التحقيقق .وفقي
( )1
هذه الحالة تصبح اعمال اللجنة علنية.
هققذا هققو عمققل اللجققان المعنيققة بحقققوق االنسققان ونكققون قققد تطرقنققا الققى أهققم اختصاصققاتها الرئيسققية
والثانوية ،ولكن تبقى اجراءات اللجان المعنية تتسم بقالبطء والاقعف حسقب رأي القبعل وكقذلك التبقاين فقي
االختصاصات للجان المعنية ،وعدم االلتزام بتقديم التقارير المطلوبة ،وكذلك التحفمات على اتفاقيقات حققوق
االنسان مقن القدول االاقراف ،كقل تلقك االسقباب كانقت العقبقة أمقام تقوفير الحمايقة الكافيقة والمطلوبقة لحققوق
االنسان برغم التقدم الملموس.

ـــــــــــــــــــ
( )2المادة ( )31من عهد الحقوق المدنية والسياسية ،المادة  12من اتفاقية مناهاة التعذيب.
( )1المواد  ،83 ،84 ،61 ،64 ،63من النمام الداخلي للجنة مناهاة التعذيب.

الخاتمة

الخاتمة
توفر الرسالة نمرة عامة على بعقل حققوق اإلنسقان األساسقية التقي يمقل األشقخاص المجقردون مقن
حريتهم يتمتعون بها خرل حبسهم بما في ذلك بوجه خاص حقهم في سرمة أبدانهم وفي األمن وحقهم بالتقالي
فققي عققدم التعققرض للتعققذيب وغيققره مققن أشققكال سققوء المعاملققة علققى حققين أن الققدول تتحمققل الواجقب القققانوني
بمقتاى قانون حقوق اإلنسان الدولي المتمثل في مان هذه الحقوق وتوفير إجراءات التملم والطعن بما في
ذلك سبل انتصاف فعالة ،فإن مثل تلك اإلجراءات وسبل العرج تقتاي المشاركة الكاملة من أصحاب المهقن
القانونية بغية تحويلها إلى واقع حقيقي.
وفي الحاالت الت ي يكون فيها أصحاب المهن القانونية غير راغبين فقي أداء هقذا القدور سقيحيا األفقراد
حياة يعتريها فراغ قانوني وسيكونون فريسة سهلة للملم ،ومقن واجقب القدول الققانوني بموجقب ققانون حققوق
اإلنسققان الققدولي العمققل علققى أن ياققطلع القاققاة والمققدعون العققامون والمحققامون بهققذه الواجبققات بققروح مققن
االستقرل والنزاهة الحقيقيين.

التوصيات:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.11

هناك التزاما معينة يتحت على الدول احترامها لضمان الحماية من تعذي المعتقل ومنها:
إتخققاذ إجققراءات اداريققة أو قاققائية فعالققة أو أي إجققراءات أخققرى لمنققع أعمققال تعققذيب المعتقققل  ،وال
يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية بما في ذلك الحرب كمبرر للتعذيب
عدم ارد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلقى دولقة أخقرى إلقى إذا تقوافرت لقديها أسقباب حقيقيقة تقدعو
لرعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.
اعتبار أفعال تعذيب المعتقل بمقا فقي ذلقك التوااقؤ والمشقاركة  ،جقرائم تققع تحقت اائلقة جقرائم قد
اإلنسانية.
التعهققد بققادراج تعققذيب المعتقققل ققمن الجققرائم القابلققة لتسققليم مرتكبيهققا ومسققاعدة الققدول األاققراف
األخرى  ،د ما تتخذه من إجراءات جنائية بشأن تعذيب المعتقل.
الحقد مققن اسققتعمال الحقبس االنفققرادي وكفالققة أن يكقون حجققز المحتجققزين فقي أمققاكن معتققرف رسققميا ً
بكونهققا امققاكن احتجققاز وكفالققة حفققظ اسققماء االشققخاص المسق ولين عققن احتجققازهم فققي سققجرت تبققاح
االاققرع عليهققا بسققهولة للمعنيققين بققاألمر بمققن فققيهم األقققارب واالصققدقاء وا بققات وقققت ومكققان كققل
االستجوابات مشفوعة باسماء الحا رين فيها واتاحة وصول األاباء والمحاميين وأفراد األسرة إلى
المحتجزين.
مان عدم االستشهاد باية أقوال يتبين منها أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب كقدليل فقي أي اجقراءات
إال إذا كان ذلك د شخص متهم بإرتكاب تعذيب المعتقل بقصد التدليل على اإلدالء بهذه األقوال
مان قيام السلطات بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت اسباب معقولة تدعو لرعتقاد بأن عمقرً
من أعمال تعذيب المعتقل قد ارتكب
مان حق حايا تعذيب المعتقل في الحصول على االنتصاف والتعويل الكافي .
مان اقامة الدعوى الجنائية د المتهم أو المتهمين بارتكاب تعذيب المعتقل إذا ما تبقى من تحقيق
أجري أنه يبدو أن عمرً من أعمال تعذيب المعتقل قد أرتكب فعرً.
وإذا ما أعتبر أ ن إدعاء مقا بارتكقاب أشقكال أخقرى مقن المعاملقة أو العقوبقة القاسقية أو الرإنسقانية أو
المهنيققة قققد ارتكبققت هققو إدعققاء سققيعقد علققى أسققاس صققحيح  ،ققمان اخاققاع المققتهم أو المتهمققين
بارتكابها لرجراءات الجنائية أو التأديبية أو غيرها من اإلجراءات المناسبة.

المرحق

الملحق ( أ )
الحماية من التعذي وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
مااا يقصد " بالتعذي "
أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسدي كان أم عقلي  ،يلحقق عمقدآ بشقخص مقا بقصقد الحصقول
من هذا الشخص ،أو مقن شقخص القث ،علقى معلومقات أو علقى اعتقراف ن أو معاقبقه علقى عمقل ارتكبقه أو
مشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص الث ،أو تخويفه أو ارغامه هو أو شخص الث ،أو عندما يلقق مثقل هقذا
األلم أو التعذيب ألي سبب من األسباب كالتميز أيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسقكت عنقه
موظف رسمي ،أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسقمية .وال يتاقمن ذلقك األلقم أو العقذاب الناشقئ فققط
عن عقوبات قانونية أو المرزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عر ية لها.
ان التعققذيب وغيققره مققن ققروب المعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو الرانسققانية أو المهينققة (وغيققره مققن
أشكال اساءة المعاملة) تعتبر من االنتهاكات األساسية لحقوق االنسان التي ادانها المجتمع الدولي كجريمة فقي
حق الكرامة االنسانية ،وحرمها القانون الدولي أيا كانت المروف .ومع ذلك فانها تتكرر كقل يقوم وفقي جميقع
بقاع األرض.
هذا وقد وقعت أحداث في السنوات األخيرة أججت حدة النقاي من جديد عن التعذيب وتعريفه وما اذا
كان استخدامه مبررآ .فأ حى مرة أخرى مقن الاقروري الجقدل فقي التسقاؤل حقول وجقوب مواصقلة حمقر
التعذيب.
ومما اليقبل للجدل أن الدول والسلطات العامة عليها واجب اتخاذ كقل التقدابير الممكنقة لحمايقة األمقن
العام ،لكن يتعين عليهقا القيقام بهقذه المهمقة هقذا الواجقب فقي ااقار ققانوني ياقمن االحتقرام لكرامقة االنسقان.
فاختيار واستجواب األشخاص الذين من شأنهم أن يدلوا بمعلومات عن التهديقدات محتملقة ينبغقي أن يقتم وفقق
مبادئ القانون األساسية.
أن الحار الرسمي للتعذيب وأشكال سوء المعاملة اآلخرى يعود عهده الى القرن التاسع عشر عندما
بدأت التشريعات الوانية والمعاهدات الدولية تحرم التعذيب سواء بصراحة أو من .
وقد شكلت اتفاقية عقام  2183ذروة عمليقة تشقريعية علقى المسقتوى القدولي والقواني .فأخقذت ر قة
عناصر جديدة هي اعطاء تعريف مقبول دولي للتعذيب ا تكريس المسؤلية الجنائية الدوليقة للققائمين بالتعقذيب
وما يترتب عن ذلك من التزامات على الدول فيما يتعلق بمنع التعقذيب والمقا قاة ا اعقادة التأكيقد علقى خطقر
المعاملة القاسية والرانسانية والمهينة .ويركز النقاي الجاري حالي في الغالب على أربع نقاا جدل رئيسية.
أوال – النقاي القدائر حقول الحقد الفاصقل بقين مقا هقو مبقاح ومقا هقو محاقور .ان القذين يؤيقدون اللجقوء القى
أشكال معينة من المعاملة السي ة يشككون بانتمام في تعريف التعذيب ويايقون معناه ويحصرونه فقي انقزال
أذى بدني قاس .ويقولقون أو يلمحقون القى أن أي شقيئ دون هقذا المسقتوى مقن التعريقف المحقدود مسقموح بقه
قانونيا ً .اال أن المعايير المتعارف عليها دوليا ً هي اكثر صرامة عندما يتعلق المر بتعريف ما هقو انسقاني ومقا
هو قانوني وما ليس .فالقانون الدولي (ومعمم التشريعات الوانية) تحمر السلوك المتعدد األشكال واالعتقداء
على كرامقة الفقرد .كمقا تحمقر العنقف القذي يهقدد الحيقاة والصقحة والسقرمة ن وأي شقكل مقن االعتقداء غيقر
المحتشم وكقل عمقل وحشقي أو معاملقة ال أنسقانية أو قاسقية أو مهينقة أو حااقة للكرامقة أو العقوبقةا واالكقراه
البدني أو األخرقي أو التخويف والتشويه أو أي شكل من أشكال العقاب الجسدي.
اانيا – المدافعون عن سوء المعاملة ياعون الئحة باألسباب المباحة الستبعاد األخقرى .بيقد أن مجقرد و قع
الئحة بما هو مباح وما هو غير مباح اليكفي ال بات وقوع سقوء المعاملقة .ويجقب تققيم األسقاليب المتبعقة فقي
وء األحوال التي تسقتخدم فيهقا ككقل .وتختلقف آ قار سقوء المعاملقة بقاخترف الصقحة العقليقة والققوة البدنيقة
والخلقية الثقافية والسن والنوع الجنسي للاحية والبي ة التي يمارس فيها سوء المعاملة .وهناك أيا عناصر
أخرى مهمة مثل مدة سوء المعاملة أو التوحيد بين األساليب المتبعة .وفي بعل الحاالت قد يرقى مجرد فعقل
واحد الى حالة من التعذيب .أما في الحاالت األخقرى فققد تكقون سقوء المعاملقة ناتجقة عقن عقدد مقن األسقاليب
المتبعقة مققع مققرور الققزمن والتقي قققد تبققدو غيققر مؤذيقة .اذا نمرنققا الققى كققل واحقدة منهققا علققى انفققراد أو خققارج
السياق.

االثا – غالب مقا يقلقل مقن أهميقة المعانقاة المترتبقة عقن سقوء المعاملقة .فققد تكقون آ قار التعقذيب وأشقكال سقوء
المعاملة األخرى نفسية صقرفة أو بدنيقة ونفسقية معق  .وفقي رأي الخبقراء أن األام المبقرح النفسقي النقاجم عقن
سوء المعاملة غالب ما يفوق األلم البقدني وزنق  .كمقا أن اآل قار النفسقية الناتجقة عقن مشقاهدة أحقد أفقراد العائلقة
وهو يخاع للتعذيب أو يتحمل أشكاآل من سوء المعاملة الجنسقية ،مقن شقأنها أن تسقبب صقدمة تعقادل صقدمة
التشويه أو أسوأ.
أخيرا ً ،ان أول ك الذين يؤيدون ممارسة التعقذيب فقي حقدود غالبق مقا يسقتغلون دواعقي قلقق النقاس ازاء األمقن
لتبريققر سققوء المعاملققة أ نققاء االسققتجواب لققدرء خطققر محتمققل ،اال أن الكثيققر مققن الخبققراء يشققككون فققي قيمققة
المعلومات المنزوعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة .عروة على هذا فاالهانة الناجمة عقن ذلقك والغقيط القذي
يشعر به أفراد ومجتمعات بأكملها من شأنها أن يؤديان الى تصعيد في العنف .من الناحية التاريخيقة وفقي كقل
مرة أبيح التعذيب أدى ذلك الى خلق بي قة أكثقر تسقاهآل قعف معهقا حمقره .فقاذا أردنقا تفقادي هقذا المنعطقف
الخطير من المطلوب التقيد بحمر شامل و ابت.
لذا فأن هذا اللصل يسلط الضوء على :
 .2اتفاقيققة مناهاققة التعققذيب وغيققره مققن ققروب المعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو الرانسققانية أو المهينققة،
اعتمدت وعر ت للتوقيقع والتصقديق االناقمام بموجقب ققرار الجمعيقة العامقة لألمقم المتحقدة 34/41
المؤرخ في  21كانون األول/ديسمبر  ،2183تاري بدء النفاذ 14:حزيران/يونيقه  ،2186وفقق ألحكقام
المادة .)2(16
 .1اعرن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من روب المعاملة أو العقوبقة القاسقية أو
الرانسانية أو المهينة ،اعتمقد ونشقرعلى المقأل بموجقب ققرار الجمعيقة العامقة لألمقم المتحقدة ( 4331د-
 )41المؤرخ في  1كانون األول /ديسمبر .2163
 .4مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصقحيين ،وال سقيما األابقاء ،فقي حمايقة المسقجونين
والمحتجققزين مققن التعققذيب وغيققره مققن ققروب المعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو الرانسققانية أو المهينققة،
اعتمققدت ونشققرت علققى المققأل بموجققب قققرار الجمعيققة العامققة لألمققم المتحققدة  46/213المققؤرخ فققي 28
كانون األول /ديسمبر .2181
 .3اعرن حماية األشخاص من االختفاء القسري ن اعتمد ونشر علقى المقأل بموجقب ققرار الجمعيقة العامقة
لألمم المتحدة  244/36المؤرخ في  28كانون األول /ديسمبر .2111

الملحق ( ب)
الباب السابع
اتلاقية مناهضة التعذي وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
اعتمد وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموج قرار الجمعية العامة
لألم المتحدة  26/33المؤرخ في  11كانون األول/ديسمبر 1332
تاريخ بدء النلاا 46 :حزيران/يونيه 1332ا وفقا ألحيام المادة )1( 42
إن القققدول األاقققراف فقققي هقققذه االتفاقيقققة ،إذ تقققرى أن االعتقققراف بقققالحقوق المتسقققاوية وغيقققر القابلقققة
للتصرف ،لجميع أعااء األسرة البشرية هو ،وفقا للمبقادئ المعلنقة فقي ميثقاق األمقم المتحقدة ،أسقاس الحريقة
والعقدل والسقلم فقي العققالم ،وإذ تقدرك أن هقذه الحقققوق تسقتمد مقن الكرامقة المتأصققلة لإلنسقان ،وإذ تاقع فققي
اعتبارها الواجقب القذي يققع علقى عقاتق القدول بمقتاقى الميثقاق ،وبخاصقة بموجقب المقادة  33منقه ،بتعزيقز
احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،ومراعاتها على مستوى العالم ،ومراعاة منها للمادة  3من اإلعرن
العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسقية ،وكلتاهمقا تقنص علقى
عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة ،ومراعقاة منهقا أياقا
إلعققرن حمايققة جميققع األشققخاص مققن التعققرض للتعققذيب وغيققره مققن ققروب المعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو
الرإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة في  1كانون األول/ديسمبر  ،2163ورغبة منها في زيادة
فعالية الناال د التعذيب وغيره من روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية في العالم قاابة،
اتفقت على ما يلي:
الجزء األول
المادة 1
 .2ألغراض هذه االتفاقية ،يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينقتج عنقه ألقم أو عقذاب شقديد ،جسقديا كقان أم عقليقا،
يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هقذا الشقخص ،أو مقن شقخص القث ،علقى معلومقات أو علقى
اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص الث أو تخويفه أو إرغامقه
هققو أو أي شققخص الققث  -أو عنققدما يلحققق مثققل هققذا األلققم أو العققذاب ألي سققبب مققن األسققباب يقققوم علققى
التمييز أيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنقه موظقف رسقمي أو أي شقخص آخقر
يتصرف بصفته الرسمية .وال يتامن ذلك األلم أو العقذاب الناشقئ فققط عقن عقوبقات قانونيقة أو المقرزم
لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عر ية لها.
 .1ال تخل هقذه المقادة بقأي صقك دولقي أو تشقريع وانقي يتاقمن أو يمكقن أن يتاقمن أحكامقا ذات تطبيقق
أشمل.
المادة 4
 .2تتخذ كل دولة ارف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قاائية فعالة أو أية إجراءات أخقرى لمنقع أعمقال
التعذيب في أي إقليم يخاع الختصاصها القاائي.
 .1ال يجقوز التقذرع بأيقة ظقروف اسققتثنائية أيقا كانقت ،سقواء أكانقت هققذه المقروف حالقة حقرب أو تهديققدا
بققالحرب أو عققدم اسققتقرار سياسققي داخلققي أو أيققة حالققة مققن حققاالت الطققوارئ العامققة األخققرى كمبققرر
للتعذيب.
 .4ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
المادة 3
 .2ال يجوز ألية دولة ارف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى ،إذا
توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

 .1تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة ،جميع االعتبقارات ذات الصقلة ،بمقا
في ذلك ،في حالة االنطباق ،وجود نمقط ابقت مقن االنتهاكقات الفادحقة أو الصقارخة أو الجماعيقة لحققوق
اإلنسان في الدولة المعنية.
المادة 2
 .2تامن كل دولة ارف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجقب قانونهقا الجنقائي ،وينطبقق األمقر
ذاته علقى قيقام أي شقخص بأيقة محاولقة لممارسقة التعقذيب وعلقى قيامقه بقأي عمقل آخقر يشقكل توااقؤا
ومشاركة في التعذيب.
 .1تجعققل كققل دولققة اققرف هققذه الجققرائم مسققتوجبة للعقققاب بعقوبققات مناسققبة تأخققذ فققي االعتبققار ابيعتهققا
الخطيرة.
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المادة 9
تتخذ كل دولة اقرف مقا يلقزم مقن اإلجقراءات إلقامقة واليتهقا القاقائية علقى الجقرائم المشقار إليهقا فقي
المادة  3في الحاالت التالية:
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخاع لواليتهقا القاقائية أو علقى ظهقر سقفينة أو علقى
متن اائرة مسجلة في تلك الدولة،
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من موااني تلك الدولة،
(ج) عندما يكون المعتدى عليه من موااني تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا
تتخذ كقل دولقة اقرف بالمثقل مقا يلقزم مقن اإلجقراءات إلقامقة واليتهقا القاقائية علقى هقذه الجقرائم فقي
الحاالت التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا فقي أي إقلقيم يخاقع لوالياتهقا القاقائية وال
تقوم بتسليمه عمر بالمادة  8إلى أيقة دولقة مقن القدول التقي ورد ذكرهقا فقي الفققرة  2مقن هقذه المقادة .ال
تستثنى هذه االتفاقية أي والية قاائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.

المادة 6
 .2تقوم أي دول ارف ،لدى اقتناعها ،بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ،بقأن المقروف تبقرر احتجقاز
شخص موجود في أرا يها يدعى أنه اقتقرف جرمقا مشقارا إليقه فقي المقادة  3باحتجقازه أو تتخقذ أيقة
إجراءات قانونية أخرى لامان وجوده فيها .ويكون االحتجاز واإلجراءات القانونية األخرى مطابقة
لما ينص عليه قانون تلك الدولة على أال يستمر احتجاز الشخص إال للمدة الرزمة للتمكقين مقن إقامقة
أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
 .1تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق األولى فيما يتعلق بالوقائع.
 .4تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة  2من هذه المادة على االتصال فورا بأقرب ممثل مخقتص
للدولة التي هو من مواانيها ،أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بر جنسية.
 .3لدى قيام دولة ما ،عمر بهذه المادة ،باحتجاز شخص مقا ،تخطقر علقى الفقور القدول المشقار إليهقا فقي
الفقرة  2من المادة  ،3باحتجاز هذا الشخص وبالمروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجرى
التحقيق األولى الذي تتوخاه الفقرة  1من هقذه المقادة أن ترفقع فقورا مقا توصقلت إليقه مقن النتقائج إلقى
الدول المذكورة مع اإلفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة واليتها القاائية.
المادة 2
 .2تقققوم الدولققة الطققرف التققي يوجققد فققي اإلقلققيم الخا ققع لواليتهققا القاققائية شققخص يققدعى ارتكابققه ألي مققن
الجرائم المنصوص عليها في المادة  3في الحاالت التي تتوخاها المادة  ،3بعرض القاية علقى سقلطاتها
المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ،إذا لم تقم بتسليمه.
 .1تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس األسقلوب القذي تتبعقه فقي حالقة ارتكقاب أيقة جريمقة عاديقة ذات ابيعقة
خطيرة بموجب قانون تلك الدولة .وفى الحاالت المشقار إليهقا فقي الفققرة  1مقن المقادة  3ينبغقي أال تكقون
معايير األدلة المطلوبة للمقا قاة واإلدانقة بقأي حقال مقن األحقوال أققل صقرامة مقن تلقك التقي تنطبقق فقي
الحاالت المشار إليها في الفقرة  2من المادة .3

 .4تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل اإلجراءات القانونية ألي شخص تتخذ
يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة .3
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ده تلك اإلجقراءات فيمقا

المادة 3
تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة  3جقرائم قابلقة لتسقليم مرتكبيهقا فقي أيقة معاهقدة لتسقليم المجقرمين
تكقون قائمققة بققين الققدول األاققراف .وتتعهققد الققدول األاقراف بققإدراج هققذه الجققرائم كجققرائم قابلققة لتسققليم
مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
إذا تسلمت دولة ارف البا ل لتسقليم مقن دولقة ال تربطهقا بهقا معاهقدة لتسقليم المجقرمين ،وكانقت الدولقة
األولى تجعل التسليم مشرواا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين ،يجوز لهذه الدولة اعتبقار هقذه االتفاقيقة
أساسقا قانونيقا للتسقليم فيمقا يخقتص بمثقل هقذه الجقرائم .ويخاقع التسقليم للشقروا األخقرى المنصقوص
عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الب التسليم.
تعترف القدول األاقراف التقي ال تجعقل التسقليم مرهونقا بوجقود معاهقدة بقأن هقذه الجقرائم قابلقة لتسقليم
مرتكبيها فيما بينها ابقا للشروا المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الب التسليم.
وتتم معاملة هذه الجرائم ،ألغقراض التسقليم بقين القدول األاقراف ،كمقا لقو أنهقا اقترفقت ال فقي المكقان
الذي حد ت فيه فحسب ،بل أياا في أرا ى الدول المطالبة بإقامة واليتها القاائية ابقا للفققرة  2مقن
المادة .3

المادة 3
 .2علققى كققل دولققة اققرف أن تقققدم إلققى الققدول األاققراف األخققرى أكبققر قققدر مققن المسققاعدة فيمققا يتعلققق
باإلجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة  ،3بما في ذلك توفير جميقع
األدلة الموجودة في حوزتها والرزمة لإلجراءات.
 .1تنفذ الدول األاراف التزاماتها بمقتاى الفقرة  2من هذه المادة وفقا لما قد يوجقد بينهقا مقن معاهقدات
لتبادل المساعدة القاائية.
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المادة 11
تامن كل دولة إدراج التعليم واإلعرم فيما يتعلق بحمر التعذيب على الوجه الكامل في بقرامج تقدريب
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ،والعاملين في ميقدان الطقب،
والمققوظفين العمققوميين أو غيققرهم ممققن قققد تكققون لهققم عرقققة باحتجققاز أي فققرد معققرض ألي شققكل مققن
أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
تاققمن كققل دولققة اققرف إدراج هققذا الحمققر فققي القققوانين والتعليمققات التققي يققتم إصققدارها فيمققا يخققتص
بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص.

المادة 11
تبققى كققل دولققة قيققد االسقتعراض المققنمم قواعققد االسققتجواب ،وتعليماتقه وأسققاليبه وممارسققاته ،وكققذلك
الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة األشخاص الذين يتعر قون ألي شقكل مقن أشقكال التوقيقف أو االعتققال أو
السجن في أي إقليم يخاع لواليتها القاائية ،وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب.
المادة 14
تامن كل دولة ارف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولقة
تدعو إلى االعتقاد بأن عمر من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من األقاليم الخا عة لواليتها القاائية.
المادة 13
تامن كل دولة ارف ألي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخاع لواليتها القاقائية،
الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصقة وفقى أن تنمقر هقذه السقلطات فقي حالتقه علقى وجقه السقرعة

وبنزاهقة .وينبغققي اتخققاذ الخطقوات الرزمققة لاققمان حمايققة مققدم الشققكوى والشققهود مقن كافققة أنقواع المعاملققة
السي ة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم.
المادة 12
 .2تامن كل دولة ارف ،في نمامها القانوني ،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحقق
قابل للتنفيذ في تعويل عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ،وفى حالقة
وفققاة المعتققدى عليققه نتيجققة لعمققل مققن أعمققال التعققذيب ،يكققون لألشققخاص ال قذين كققان يعققولهم الحققق فققي
التعويل.
 .1ليس في هذه المادة ما يمس أي حقق للمعتقدى عليقه أو لغيقره مقن األشقخاص فيمقا ققد يوجقد مقن تعقويل
بمقتاى القانون الواني.
المادة 19
تامن كل دولة ارف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنقه تقم اإلدالء بهقا نتيجقة للتعقذيب ،كقدليل فقي
أية إجراءات ،إال إذا كان ذلك د شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال.
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المادة 16
تتعهد كل دولة ارف بقأن تمنقع ،فقي أي إقلقيم يخاقع لواليتهقا القاقائية حقدوث أي أعمقال أخقرى مقن
أعمال المعاملة أو العقوبة القاسقية أو الرإنسقانية أو المهينقة التقي ال تصقل إلقى حقد التعقذيب كمقا حددتقه
المققادة  ،2عنققدما يرتكققب موظققف عمققومي أو شققخص آخققر يتصققرف بصققفة رسققمية هققذه األعمققال أو
يحققرض علققى ارتكابهققا ،أو عنققدما تققتم بموافقتققه أو بسققكوته عليهققا .وتنطبققق بوجققه خققاص االلتزامققات
الواردة في المواد  24 ،21 ،22 ،21وذلك باالستعا ة عن اإلشقارة إلقى التعقذيب باإلشقارة إلقى غيقره
من روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة.
ال تخققل أحكققام هققذه االتفاقيققة بأحكققام أي صققك دولققي آخققر أو قققانون وانققي يحمققر المعاملققة أو العقوبققة
القاسية أو الرإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو اردهم.
الجزء الثاني
المادة 12
تنشأ لجنة لمناهاة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسقم اللجنقة) وتاقطلع بالمهقام المنصقوص عليهقا فيمقا
بعد .وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مسقتوى أخرققي عقال ومشقهود لهقم بالكفقاءة فقي ميقدان حققوق
اإلنسقان ،يعملقون فقي اللجنققة بصقفتهم الشخصقية .وتقققوم القدول األاقراف بانتخققابهم مقع مراعقاة التوزيققع
الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعل األشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
ينتخب أعااء اللجنة بطريق االقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول األاراف .ولكل دولقة
ارف أن ترشح شخصا واحدا من مواانيها .وتاع الدول األاراف في اعتبارها فائدة ترشقيح أشقخاص
يكونون أياا أعااء في اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان المنشأة بمقتاى العهقد القدولي الخقاص بقالحقوق
المدنية والسياسية ولديهم االستعداد للعمل في لجنة مناهاة التعذيب.
يجرى انتخاب أعااء اللجنة في اجتماعات الدول األاراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين األمين
العققام لألمققم المتحققدة .وفققى تلققك االجتماعققات التققي ينبغققي أن يتكققون نصققابها القققانوني مققن لثققي الققدول
األاراف ويكون األشخاص المنتخبون لعاوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من األصوات وعلقى
األغلبية المطلقة ألصوات ممثلي الدول األاراف الحا رين المصوتين.
يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاري نفقاذ هقذه االتفاقيقة .ويققوم األمقين العقام
لألمققم الم تحققدة ،قبققل موعققد كققل انتخققاب بأربعققة أشققهر علققى األقققل ،بتوجيققه رسققالة إلققى الققدول األاققراف
يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غاون ر ة أشهر .ويقوم األمين العام بإعقداد قائمقة بأسقماء جميقع
المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا ،مع بيان الدول األاراف التي رشحتهم ،ويقدم هذه القائمقة
إلى الدول األاراف.

 .3ينتخب أعااء اللجنة لفترة مدتها أربع سقنوات ،ويكونقون مقؤهلين إلعقادة انتخقابهم فقي حالقة ترشقيحهم
مرة أخرى .غير أن مقدة عاقوية خمسقة مقن األعاقاء القذين يقتم انتخقابهم فقي المقرة األولقى تنتهقي بعقد
سققنتين ،ويقققوم رئققيس االجتمققاع المشققار إليققه فققي الفقققرة  4مققن هققذه المققادة بعققد االنتخققاب األول مباشققرة،
باختيار أسماء هؤالء األعااء الخمسة بطريق القرعة.
 .4في حالة وفاة أحد أعااء اللجنة أو استقالته أو عجقزه ألي سقبب آخقر عقن أداء مهامقه المتعلققة باللجنقة،
تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواانيها للعمل في اللجنقة للفتقرة المتبقيقة مقن مقدة
عاويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول األاراف ،وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكقن إجابقة
نصف عدد الدول األاراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غاون ستة أسابيع بعقد قيقام األمقين العقام
لألمم المتحدة بإبرغها بالتعيين المقترح.
 .6تتحمل الدول نفقات أعااء اللجنة أ ناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.
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المادة 13
تنتخب اللجنة أعااء مكتبها لمدة سنتين .ويجوز إعادة انتخابهم
تاع اللجنة نمامها الداخلي على أن ينص ،في جملة أمور على ما يلي:
(أ) يكتمل النصاب القانوني بحاور ستة أعااء،
(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات األعااء الحا رين.
يقوم األمين العام لألمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيرت ألداء اللجنة مهامها بمقتاى
هذه االتفاقية على نحو فعال.
يقوم األمين العام لألمم المتحدة بالدعوة إلى عقد االجتماع األول للجنة .وبعد عقد اجتماعها األول،
تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نمامها الداخلي.
تكون الدول األاراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول األاراف
واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى األمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيرت التي تكون األمم
المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة  4من هذه المادة.
المادة 13
تقدم الدول األاراف إلى اللجنة ،عن اريق األمين العام لألمم المتحدة ،تقارير عن التقدابير التقي اتخقذتها
تنفيذا لتعهداتها بمقتاى هذه االتفاقية ،وذلك في غاقون سقنة واحقدة بعقد بقدء نفقاذ هقذه االتفاقيقة بالنسقبة
للدولة الطرف المعنية .وتقدم الدول األاراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير
جديدة تم اتخاذها ،وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
يحيل األمين العام لألمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول األاراف.
تنمر اللجنة في كل تقرير ،ولها أن تبدى كافقة التعليققات العامقة التقي ققد تراهقا مناسقبة وأن ترسقلها إلقى
الدولة الطرف المعنية .وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترت يه من مرحمات.
وللجنة أن تقرر ،كما يتراءى لها ،أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة  13أية مرحمقات
تكقون ققد أبقدتها وفقققا للفققرة  4مقن هقذه المققادة ،إلقى جانقب المرحمقات الققواردة إليهقا مقن الدولقة الطققرف
المعنية بشأن هذه المرحمات .وللجنة أياا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة  2مقن هقذه
المادة ،إذا البت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة 41
 .2إذ ا تلققت اللجنقة معلومقات مو وققا بهقا يبقدو لهقا أنهققا تتاقمن دالئقل لهقا أسقاس ققوى تشقير إلقى أن تعققذيبا
يمارس على نحو منمم فقي أرا قى دولقة اقرف ،تقدعو اللجنقة الدولقة الطقرف المعنيقة إلقى التعقاون فقي
دراسة هذه المعلومات ،وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم مرحمات بصدد تلك المعلومات.
 .1وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية مرحمقات تكقون ققد ققدمتها الدولقة الطقرف المعنيقة وأيقة معلومقات
ذات صلة متاحة لها ،أن تعين ،إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلقك ،عاقوا أو أكثقر مقن أعاقائها إلجقراء
تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.

 .4وفى حالة إجراء تحقيق بمقتاى الفقرة  1من هذه المقادة ،تلقتمس اللجنقة تعقاون الدولقة الطقرف المعنيقة.
وقد يشمل التحقيق ،باالتفاق مع الدولة الطرف ،القيام بزيارة أرا ى الدولة المعنية.
 .3وعلى اللجنة ،بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عاوها أو أعاائها وفقا للفقرة  1من هقذه المقادة أن
تحيل إلى الدولة الطرف المعنيقة هقذه النتقائج مقع أي تعليققات واقتراحقات ققد تبقدو مرئمقة بسقبب الو قع
القائم.
 .3تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات  2إلى  3من هذه المادة سرية ،وفقى جميقع مراحقل
اإلجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف .ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه اإلجراءات المتعلقة بأي تحقيق
يتم وفققا للفققرة  ،1أن تققرر بعقد إجقراء مشقاورات مقع الدولقة الطقرف المعنيقة إدراج بيقان مقوجز بنتقائج
اإلجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة .13
المادة 41
 .2ألية دولة ارف في هذه االتفاقية أن تعلن ،في أي وقت ،بموجب هقذه المقادة ،أنهقا تعتقرف باختصقاص
اللجنة في أن تتسلم برغات تفيد أن دولة ارفا تقدعي أن دولقة اقرف أخقرى ال تفقي بالتزاماتهقا بموجقب هقذه
االتفاقية في أن تنمر في تلك البرغات .وال يجوز تسلم البرغات والنمر فيها وفقا لإلجراءات المبينة في هذه
المادة ،إال في حالقة تققديمها مقن دولقة اقرف أعلنقت اعترافهقا باختصقاص اللجنقة فيمقا يتعلقق بهقا نفسقها .وال
يجوز للجنقة أن تتنقاول ،بموجقب هقذه المقادة ،أي بقرغ إذا كقان يتعلقق بدولقة اقرف لقم تققم بإصقدار مثقل هقذا
اإلعققرن .ويققتم تنققاول البرغققات الققواردة بموجققب هققذه المققادة ،وفقققا لإلجققراءات التاليققة( :أ) يجققوز ألي دولققة
ارف ،إذا رأ ت أن دولة ارفا أخرى ال تقوم بتنفيذ أحكام االتفاقية الحالية ،أن تلفت نمر تلقك الدولقة الطقرف
لهذا األمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التقي بعثقت إليهقا
بها في غاون ر ة أشهر من تاري تسلمها الرسالة ،تفسيرا أو أي بيان خطى يو قح فيقه األمقر ويتاقمن،
بقدر ما هو ممكن ومرئم ،إشارة إلى اإلجراءات ووسائل االنتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتمر اتخاذها أو
التي تتوفر بالنسبة لهذا األمر( ،ب) في حالة عدم تسوية األمر بما ير ى كر من الدولتين الطرفين المعنيتين
في غاون ستة أشهر من تاري ورود الرسالة األولى إلقي الدولقة المتسقلمة يحقق ألي مقن القدولتين أن تحيقل
األمر إلى اللجنقة بواسقطة إخطقار توجهقه إلقى اللجنقة وإلقى الدولقة األخقرى( ،ج) ال تتنقاول اللجنقة أي مسقألة
تحققال إليهققا بمقتاققى هققذه المققادة إال بعققد أن تتأكققد مققن أنققه تققم االلتجققاء إلققى جميققع وسققائل االنتصققاف المحليققة
المتوفرة بالنسبة لهقذا األمقر واسقتنفادها ،وفققا لمبقادئ الققانون القدولي المعتقرف بهقا عمومقا ،وال تسقرى هقذه
القاعدة في حالة إاالة مدة تطبيق وسائل االنتصقاف بصقورة غيقر معقولقة أو فقي حالقة عقدم احتمقال إنصقاف
الشخص الذي وقع حية النتهاك هذه االتفاقية على نحو فعال( ،د) تعقد اللجنة اجتماعقات مغلققة عنقد قيامهقا
بدراسة البرغات المقدمة لهقا بموجقب هقذه المقادة( ،هقـ) مقع مراعقاة أحكقام الفققرة الفرعيقة (ج) ،تتقيح اللجنقة
مساعيها الحميدة للدول األاراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام االلتزامقات
المنصققوص عليهققا فققي هققذه االتفاقيققة .وتحقيقققا لهققذا الغققرض ،يجققوز للجنققة أن تنشققئ ،عن قد االقتاققاء ،لجنققة
مخصصة للتوفيق( ،و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول األاقراف المعنيقة ،المشقار إليهقا فقي الفققرة الفرعيقة
(ب) أن تزودهقا بأيقة معلومققات ذات صقلة فقي أيققة مسقالة محالقة إليهققا بمقتاقى هقذه المققادة( ،ز) يحقق للققدول
األاراف المعنية ،المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ،أن تكون ممثلة أ ناء نمر اللجنة في المسألة وأن تقدم
مققذكرات شققفوية أو كتابيققة أو كليهمققا( ،ح) تقققدم اللجنققة تقريققرا ،خققرل ا نققي عشققر شققهرا مققن تققاري اسققترم
اإلخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) "2"،في حالة التوصل إلى حل فقي إاقار أحكقام واردة فقي
الفقرة الفرعية (هـ) ،تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوققائع والحقل القذي تقم التوصقل إليقه "1" .فقي
حالقة عقدم التوصقل إلقى حقل فقي إاقار أحكقام الفققرة الفرعيقة (ج) ،تقصقر اللجنقة تقريرهقا علقى بيقان مققوجز
بالوقققائع علققى أن ترفققق بققه المققذكرات الخطيققة ومحاققرا بالمققذكرات الشققفوية الت قي أعققدتها الققدول األاققراف
المعنية .ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول األاراف المعنية.
 .1تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول األاراف في هذه االتفاقية إعرنقات
بموجب الفقرة  2من هذه المادة .وتودع الدول األاراف هذه اإلعرنات لدى األمين العام لألمم المتحدة ،القذي
سيرسل نسخا منها إلى الدول األاقراف األخقرى .ويجقوز سقحب أي إعقرن فقي أي وققت بإخطقار يوجقه إلقى
األمين العام .وال يخل هذا السحب بنمر أية مسالة تشكل مو وع برغ سبقت إحالته بمقتاى هذه المادة ،وال

يجوز تسلم أي برغ من أية دولة ارف بمقتاى هذه المادة بعد أن يتسلم األمين العام إخطار سقحب اإلعقرن
ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعرنا جديدا.
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المادة 44
يجققوز أليققة دولققة اققرف فققي هققذه االتفاقيققة أن تعلققن فققي أي وقققت أنهققا تعتققرف بمقتاققى هققذه المققادة
باختصققاص اللجنققة فققي تسققلم ودراسققة برغققات واردة مققن أفققراد أو نيابققة عققن أفققراد يخاققعون لواليتهققا
القانونية ويدعون أنهم قحايا النتهقاك دولقة اقرف فقي أحكقام االتفاقيقة .وال يجقوز للجنقة أن تتسقلم أي
برغ إذا كان يتصل بدولة ارف في االتفاقية لم تصدر مثل هذا اإلعرن.
تعتبر اللجنة أي بقرغ مققدم بموجقب هقذه المقادة غيقر مقبقول إذا كقان غفقر مقن التوقيقع أو إذا رأت أنقه
يشكل إساءة الستعمال حق تقديم مثل هذه البرغات أو أنه ال يتفق مع أحكام هذه االتفاقية.
مع مراعاة نصوص الفقرة  ،1توجه اللجنة نمر الدولة الطرف في هذه االتفاقية التي تكون قد أصدرت
إعرنا بموجب الفققرة  2ويقدعى بأنهقا تنتهقك أيقا مقن أحكقام االتفاقيقة إلقى أيقة برغقات معرو قة عليهقا
بمقتاى هذه المادة .وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النمر المشار إليه إلقى اللجنقة فقي غاقون سقتة أشقهر
تفسيرات أو بيانات كتابية تو ح األمر ووسائل االنتصاف التي اتخذتها تلك الدولة ،إن وجدت.
تنمر ال لجنة في البرغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة فقي قوء جميقع المعلومقات المتقوفرة لقديها
مققققققققققن مقققققققققققدم الققققققققققبرغ أو مققققققققققن ينققققققققققوب عنققققققققققه ومققققققققققن الدولققققققققققة الطققققققققققرف المعنيققققققققققة.
ال تنمقققر اللجنقققة فقققي أيقققة برغقققات يتققققدم بهقققا أي فقققرد بموجقققب هقققذه المقققادة مقققا لقققم تتحققققق مقققن:
(أ) أن المسققألة نفسققها لققم يجققر بحثهققا ،وال يجققرى بحثهققا بموجققب أي إجققراء مققن إجققراءات التحقيققق أو
التسققوية الدوليققة( ،ب) أن الفققرد قققد اسققتنفد جميققع وسققائل االنتصققاف المحليققة المتاحققة ،وال تسققرى هققذه
القاعقدة فققي حالققة إاالقة مققدة تطبيققق وسقائل االنتصققاف بصققورة غيقر معقولققة أو فققي حالقة عققدم احتمققال
إنصاف الشخص الذي وقع حية النتهاك هذه االتفاقية على نحو فعال.
تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البرغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
تبعث اللجنة بوجهات نمرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البرغ.
تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول األاراف في هذه االتفاقية إعرنات
بموجب الفقرة  2من هذه المادة .وتودع الدول األاراف هذه اإلعرنات لدى األمين العام لألمم المتحدة،
الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول األاراف األخقرى .ويجقوز سقحب أي إعقرن فقي أي وققت بإخطقار
يوجققه إلققى األمققين العققام ،وال يخققل هققذا السققحب بنمققر أيققة مس قألة تشققكل مو ققوع بققرغ سققبقت إحالتققه
بمقتاى هذه المقادة ،وال يجقوز تسقلم أي بقرغ مقن أيقة دولقة اقرف بمقتاقى هقذه المقادة بعقد أن يتسقلم
األمين العام إخطار سحب اإلعرن ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعرنا جديدا.

المادة 43
يحق ألعااء اللجنة وألعااء لجان التوفيق المخصصة ،القذين يعينقون بمقتاقى الفققرة الفرعيقة 2
(هـ) من المادة  12التمتع بالتسهيرت واالمتيقازات والحصقانات التقي يتمتقع بهقا الخبقراء الموفقدون فقي مهقام
متعلقققة بققاألمم المتحققدة كمققا هققو منصققوص عليققه فققي الفققروع ذات الصققلة مققن اتفاقيققة امتيققازات األمققم المتحققدة
وحصاناتها.
المادة 42
تقققدم اللجنققة إلققى الققدول األاققراف وإلققى الجمعيققة العامققة لألمققم المتحققدة تقريققرا سققنويا عققن أنشققطتها
الماطلع بها بموجب هذه االتفاقية.
الجزء الثالث
المادة 49
 .2يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية لجميع الدول.
 .1تخاع هذه االتفاقية إلجراء التصديق .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة.

المادة 46
يفققتح بققاب االناققمام إلققى هققذه االتفاقيققة لجميققع الققدول .ويصققبح االناققمام سققاري المفعققول عنققد إيققداع صققك
االنامام لدى األمين العام لألمم المتحدة.
المادة 16
 .2يبدأ نفاذ هذه اال تفاقية في اليوم الثر ين بعد تاري إيداع صك التصديق أو االنامام العشرين لدى األمقين
العققام لألمققم المتحققدة .يبققدأ نفققاذ االتفاقيققة بالنسققبة لكققل دولققة تصققدق عليهققا أو تناققم إليهققا بعققد إيققداع صققك
التصققديق أو االناققمام العشققرين فققي اليققوم الثر ققين بعققد تققاري قيققام الدولققة بإيققداع و يقققة التصققديق أو
االنامام الخاصة بها.
المادة 43
 .2يمكن ألي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هقذه االتفاقيقة أو االناقمام إليهقا ،أن تعلقن أنهقا ال تعتقرف
باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة .11
 .1يمكن ألي دولة ارف تكون قد أبدت تحفما وفقا للفقرة  2من المادة أن تسحب هذا التحفظ ،في أي وققت
تشاء ،بإرسال إخطار إلى األمين العام لألمم المتحدة.
المادة 43
 .2يحوز ألي دولة ارف في هذه االتفاقية أن تقترح إدخال تعقديل عليهقا وأن تقدمقه إلقى األمقين العقام لألمقم
المتحدة .ويقوم األمين العام بناء على ذلك .بإبرغ القدول األاقراف بالتعقديل المقتقرح مقع القب بإخطقاره
بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول األاراف للنمر في االقتراح والتصويت عليه .وفقى حالقة
تأييد لث الدول األاراف على األقل في غاون أربعة أشهر من تقاري هقذا التبليقغ ،لعققد هقذا المقؤتمر،
يدعو األمين العام إلى عقده تحت رعاية األمقم المتحقدة .ويققدم األمقين العقام أي تعقديل تعتمقده أغلبيقة مقن
الدول األاراف الحا رة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول األاراف لقبوله.
 .1يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  2مقن هقذه المقادة عنقدما يخطقر لثقا القدول األاقراف فقي هقذه
االتفاقية األمين العام لألمم المتحدة بقبولها التعديل ابقا لإلجراءات الدستورية لكل منها.
 .4تكون التعقديرت ،عنقد بقدء نفاذهقا ،ملزمقة للقدول األاقراف التقي قبلتهقا .وتبققى القدول األاقراف األخقرى
ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديرت تكون قد قبلتها.
المادة 31
 .2أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه االتفاقيقة أو تنفيقذها وال يمكقن تسقويته
عققن اريققق التفققاوض ،يطققرح للتحكققيم بنققاء علققى الققب إحققدى هققذه الققدول .فققإذا لققم تققتمكن األاققراف فققي
غاققون سققتة أشققهر مققن تققاري الققب التحكققيم ،مققن الموافقققة علققى تنمققيم التحكققيم ،يجققوز ألي مققن تلققك
األاراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم الب وفقا للنمام األساسي لهذه المحكمة.
 .1يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو االنامام إليها ،أنهقا ال تعتبقر
نفسها ملزمة بالفقرة  2من هذه المادة .ولن تكون الدول األاراف األخرى ملزمة بالفقرة  2من هذه المادة
بالنسبة ألي دولة ارف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
 .4يجوز في أي وققت ألي دولقة اقرف أبقدت تحفمقا وفققا للفققرة  1مقن هقذه المقادة أن تسقحب هقذا القتحفظ
بإرسال إخطار إلى األمين العام لألمم المتحدة.
المادة 31
 .2يجق وز ألي دولقة اققرف أن تنهقى ارتبااهققا بهقذه االتفاقيققة بإخطقار كتقابي ترسققله إلقى األمققين العقام لألمققم
المتحدة .ويصبح اإلنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاري تسلم األمين العام هذا اإلخطار.
 .1لن يؤدى ه ذا اإلنهاء إلى إعفاء الدولة الطقرف مقن االلتزامقات الواقعقة عليهقا بموجقب هقذه االتفاقيقة فيمقا
يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاري القذي يصقبح فيقه اإلنهقاء نافقذا .ولقن يخقل اإلنهقاء بقأي شقكل
باستمرار نمر أي مسألة تكون اللجنة ما ية في نمرها بالفعل قبل التاري الذي يصبح فيه اإلنهاء نافذا.

 .4بعد التاري الذي يصبح فيه إنهاء ارتباا دولة ارف باالتفاقية نافقذا ،ال تبقدأ اللجنقة النمقر فقي أيقة مسقألة
جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 34
يعلم األمين العام لألمم المتحدة جميع أعااء األمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه االتفاقية أو اناقمت
إليها بالتفاصيل التالية( :أ) التوقيعقات والتصقديقات واالناقمامات التقي تقتم بموجقب المقادتين ( ،14 ،13ب)
تاري بدء نفاذ هذه االتفاقية بموجب المادة  ،16وكذلك تاري بدء نفاذ أية تعديرت تدخل عليها بموجب المادة
( ،11ج) حاالت اإلنهاء بمقتاى المادة .42
المادة 33
 -2تققودع هققذه االتفاقيققة ،التققي تتسققاوى نصوصققها األسققبانية واإلنكليزيققة والروسققية والصققينية والعربيققة
والفرنسية في الحجية لدى األمين العام لألمم المتحدة .يرسل األمقين العقام لألمقم المتحقدة نسقخا مصقدقة
من هذه االتفاقية إلى جميع الدول.
الملحق ( ج )
إعالن حماية جميع األ صا من التعرض للتعذي وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
اعتمققد ونشققر علققى المققأل بموجققب قققرار الجمعيققة العامققة لألمققم المتحققدة ( 4331د )41-المققؤرخ فققي  1كققانون
األول/ديسمبر 2163
المادة 1
 .2ألغراض هذا اإلعرن ،يقصد بالتعذيب أي عمل ينقتج عنقه ألقم أو عنقاء شقديد ،جسقديا كقان أو عقليقا ،يقتم
إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين ،أو بتحقريل منقه ،ألغقراض مثقل الحصقول مقن
هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتقراف ،أو معاقبتقه علقى عمقل ارتكبقه أو يشقتبه فقي
أنه ارتكبه ،أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين .وال يشمل التعذيب ألمقا ً اعنقاءا ً القذي يكقون ناشق ا عقن
مجرد جزاءات مشروعة أو مرزما لهقا أو مترتبقا عليهقا ،فقي حقدود تمشقي ذلقك مقع "القواعقد النموذجيقة
الدنيا لمعاملة السجناء".
 .1يمثل التعذيب شكر متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة.
المادة 4
أي عمل من أعمال التعقذيب أو غيقره مقن قروب المعاملقة أو العقوبقة القاسقية أو الرإنسقانية أو المهينقة هقو
امتهققان للكرامققة اإلنسققانية ،ويققدان بوصققفه إنكققار لمقاصققد ميثققاق األمققم المتحققدة وانتهاكققا لحقققوق اإلنسققان
والحريات األساسية المنصوص عليها في اإلعرن العالمي لحقوق اإلنسان.
المادة 3
ال يجققوز ألي دولققة أن تسققمح بالتعققذيب أو غيققره مققن ققروب المعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو الرإنسققانية أو
المهينة أو أن تتسامح فيه .وال يسمح باتخاذ المروف االستثنائية ،مثل حالقة الحقرب أو خطقر الحقرب أو عقدم
االست قرار السياسي الداخلي أو أية حالة اوارئ عامقة أخقري ،ذريعقة لتبريقر التعقذيب أو غيقره مقن قروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة.

المادة 2
على كل دولة أن تتخذ ،وفقا ألحكام هذا اإلعرن ،تدابير فعالة لمنع ممارسة التعذيب وغيره من
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة داخل إاار واليتها.

روب

المادة 9
يراعي ،في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،وغيقرهم مقن المقوظفين العمقوميين القذين ققد تنقاا بهقم
المسققؤولية عققن أشققخاص محققرومين مققن حريققاتهم ،السققهر علققى جعلققه يكفققل المراعققاة التامققة لحمققر التعققذيب
وغيره من روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينقة .كمقا يقدرج هقذا الحمقر ،علقى النحقو
المناسب ،في ما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن واجبات ووظائف أي فرد يناا بقه دور فقي حراسقة
األشخاص المعنيين أو عرجهم.
المادة 6
علققى كققل دولققة أن تجعققل اققرق االسققتجواب وممارسققاته ،وكققذلك الترتيبققات المعمققول بهققا فققي حجققز ومعاملققة
األشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمهقا ،محقل مراجعقة مسقتمرة ومنهجيقة بهقدف تفقادي جميقع حقاالت
التعذيب أو غيره من روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة.
المادة 2
على كل دولة أن تكفل النص في قانونها الجنائي على أن جميع أعمال التعذيب المعرفة في المادة  2تعتبر
جرائم .وتنطبق الصفة ذاتها على األفعال التي تشكل اشتراكا في التعذيب أو توااؤا عليه أو تحرياا عليه أو
محاولة الرتكابه.
المادة 3
لكل شقخص يقدعي أنقه تعقرض للتعقذيب أو غيقره مقن قروب المعاملقة أو العقوبقة القاسقية أو الرإنسقانية أو
المهينة بفعل موظف عمومي أو بتحريل منه ،الحق في أن يشكو إلي السلطات المختصة في الدولة المعنيقة،
وفي أن تدرس قايته دراسة محايدة من قبل هذه السلطات.
المادة 3
على السلطات المختصة في الدولة المعنية ،حيثما وجدت دواع معقولة لرعتقاد بأن عمر من أعمال التعذيب
المعرفة في المادة  2قد ارتكب ،أن تشرع فورا في إجراء تحقيق محايد حتى وإن لم تكن هناك شكوى
رسمية.
المادة 11
إذا بت من تحقيق أجري بموجب المادة  8أو المادة  1أن عمر مقن أعمقال التعقذيب المعرفقة فقي المقادة  2ققد
ارتكب ،تقام الدعوى الجنائية د المتهم أو المتهمين بالجريمقة وفققا للققانون الققومي .وإذا اعتبقر أن اإلدعقاء
بارتكقاب أشقكال أخقرى مقن المعاملققة أو العقوبقة القاسقية أو الرإنسقانية أو المهينققة يسقتند إلقي أسقاس صققحيح،
يخاع المتهم أو المتهمين بالجريمة لإلجراءات الجنائية أو التأديبية أو غيرها من اإلجراءات المناسبة.
المادة 11
إذا بت أن عمر من أعمال التعذيب أو غيره من روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة
ققد ارتكقب بفعققل موظقف عمقومي أو بتحققريل منقه ،كقان مققن حقق المجنقي عليققه اإلنصقاف والتعقويل وفقققا
للقانون الواني.
المادة 14
إذا بت أن اإلدالء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية
أو المهينة ،ال يجوز اتخاذ ذلك البيان دلير د الشخص المعني أو د أي شخص آخر في أية دعوى.

الملحق ( د )
مبادئ آداب مهنة الط المتصلة بدور الموظلين الصحيينا وال سيما األطباءا في حماية المسجونين
والمحتجزين من التعذي وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
اعتمدت ونشرت على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  213/46المؤرخ في  28كانون
األول/ديسمبر 2181
المبدأ 1
من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين وال سيما األاباء من هؤالء
المققوظفين ،أن يققوفروا لهققم حمايققة لصققحتهم البدنيققة والعقليققة ومعالجققة ألمرا ققهم تكونققان مققن نفققس النوعيققة
والمستوى المتاحين لغير المسجونين أو المحتجزين.
المبدأ 4
يمثققل مخالفققة جسققيمة آلداب مهنققة الطققب ،وجريمققة بموجققب الصققكوك الدوليققة المنطبقققة ،أن يقققوم الموظفققون
الصققحيون ،وال سققيما األابققاء ،بطريقققة إيجابيققة أو سققلبية ،بأعمققال تشققكل مشققاركة فققي التعققذيب وغيققره مققن
ققروب المعاملققة أو العقوبققة القاسققية أو الرإنسققانية أو المهينققة أو توااققؤا أو تحرياققا علققى هققذه األعمققال أو
محاوالت الرتكابها .2
المبدأ 3
يمثل مخالفة آلداب مهنة الطب أن يتورا الموظفون الصحيون ،وال سيما األابقاء ،فقي أيقة عرققة مهنيقة مقع
السجناء أو المحتجزين ،ال يكون القصد منها مجرد تقييم أو حماية أو تحسين الصحة البدنية أو العقلية للسجين
أو المحتجز.
المبدأ 2
يمثقققققل مخالفقققققة آلداب مهنقققققة الطقققققب أن يققققققوم الموظفقققققون الصقققققحيون وال سقققققيما األابقققققاء ،بمقققققا يلقققققي:
(أ) استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد ياقر بالصقحة أو
الحالة البدنية أو العقلية لهؤالء المسجونين أو المحتجزين ،ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة،
(ب) الشهادة ،أو االشتراك في الشهادة ،بلياقة السجين أو المحتجز ألي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة قد
يار بصقحته البدنيقة أو العقليقة ويتنقافى مقع الصقكوك الدوليقة ذات الصقلة ،أو االشقتراك بأيقة كيفيقة فقي تلقك
المعاملة أو في إنزال تلك العقوبة التي تتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة .1
المبدأ 9
يمثققل مخالفققة آلداب مهنققة الطققب أن يشققترك الموظفققون الصققحيون ،وال سققيما األابققاء ،فققي أي إجققراء لتقييققد
حركة سجين أو محتجز إال إذا تقرر بمعايير ابية محاة أن هذا اإلجراء روري لحماية الصحة البدنية أو
العقلية او السرمة للسجين أو المحتجز ذاته ،أو زمرئقه السقجناء أو المحتجقزين ،أو حراسقه ،وأنقه ال يعقرض
للخطر صحته البدنية أو العقلية.
المبدأ 6
ال يجوز الخروج على المبادئ السابقة الذكر ألي سبب من األسباب ،بما في ذلك حالة الطوارئ العامة.

__________________
 .2انمر نص المادتين  2و  6من إعرن حماية جميع األشخاص مقن التعقرض للتعقذيب وغيقره مقن قروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة.
 .1وعلي نحو خاص اإلعرن العالمي لحققوق اإلنسقان ،والعهقد القدولي الخقاص بقالحقوق المدنيقة والسياسقية،
وإعرن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من روب المعاملة أو العقوبقة القاسقية أو
الرإنسانية أو المهينة ،والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
* حقققققوق اإلنسققققان :مجموعققققة صققققكوك دوليققققة ،المجلققققد األول ،األمققققم المتحققققدة ،نيويققققورك ،2114 ،رقققققم
المبيع ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص .342
الملحق ( ه )
إعالن حماية جميع األ صا من االختلاء القسري
اعتمد ونشر على المأل بموج قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة  244/36المؤرخ في  28كانون األول/ديسمبر 2111
إن الجمعيققة العامققة ،إذ تاققع فققي اعتبارهققا أن االعتققراف لجميققع أفققراد األسققرة البشققرية بكققرامتهم
األصلية وبحقوقهم المتساوية وغيقر القابلقة للتصقرف هقو ،بموجقب المبقادئ المعلنقة فقي ميثقاق األمقم المتحقدة
وسائر الصكوك الدولية ،أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم ،إذ تاع فقي اعتبارهقا أياقا أن مقن واجقب
الققدول ،بموجققب الميثققاق ،وال سققيما المققادة  33منققه ،تعزيققز االحتققرام العققالمي لحقققوق اإلنسققان والحريققات
األساسية والتقيد بهقا ،وإذ يسقاورها بقالغ القلقق لمقا يجقري فقي بلقدان عديقدة وعلقي نحقو مسقتمر فقي كثيقر مقن
األحيان ،من حاالت اختفاء قسري ،يأخذ صورة القبل على األشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم
أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر ،على أيدي موظفين مقن مختلقف فقروع الحكومقة أو مسقتوياتها أو
على أيدي مجموعات منممة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومقة أو بقدعم منهقا ،بصقورة مباشقرة أو غيقر
مباشرة ،أو بر اها أو بقبولها  ،م رفل الكشف عن مصير األشقخاص المعنيقين أو عقن أمقاكن وجقودهم أو
رفل االعتراف بحرمانهم من حريتهم ،مما يجرد هؤالء األشخاص من حماية القانون ،وإذ تري أن االختفاء
القسري يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمقع ملتقزم بقاحترام سقيادة الققانون وحققوق اإلنسقان والحريقات
األساسية ،وأن ممارسة هذه األفعال على نحو منتمم يعتبقر بمثابقة جريمقة قد اإلنسقانية ،وإذ تقذكر بقرارهقا
 264/44المؤرخ  11كانون األول/ديسقمبر  ،2168القذي أعربقت فيقه عقن قلقهقا بشقأن التققارير القواردة مقن
أنحاء مختلفة من العالم والمتعلقة بحاالت االختفقاء القسقري أو غيقر الطقوعى ،وعقن قلقهقا كقذلك إزاء الكقرب
واألسى اللذين تسببهما هذه اإلختفاءات ،واالبقت الحكومقات بقأن تعتبقر الققوات المكلفقة بإنفقاذ الققانون وحفقظ
األمن مسؤولة قانونا عن التجاوزات التي قد تؤدي إلي حاالت اختفاء قسقري أو غيقر اقوعي ،إذ تقذكر أياقا
بالحمايققة التققي تمنحهققا لاققحايا المنازعققات المس قلحة اتفاقيققات جنيققف المعقققودة فققي  21آب/أغسققطس 2131
وبروتوكوالها اإل افيان لعام  ،2166وإذ تاع في اعتبارهقا علقى وجقه الخصقوص المقواد ذات الصقلة مقن
اإلعقرن العققالمي لحقققوق اإلنسققان ومققن العهققد الققدولي الخققاص بققالحقوق المدنيققة والسياسققية ،التققي تحمققي حققق
الشخص في الحياة وحقه في الحرية واألمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحققه فقي االعتقراف بشخصقيته
القانونيققة ،وإذ تاققع فققي اعتبارهققا أياققا اتفاقيققة مناهاققة التعققذيب وغيققره مققن ققروب المعاملققة أو العقوبققة
القاسية أو الرإنسانية أو المهنية ،التي تنص على أنقه يجقب علقى القدول األاقراف أن تتخقذ تقدابير فعالقة لمنقع
أعمال التعذيب والمعاقبة عليها ،وإذ تاع في اعتبارها مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،
والمبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ الققوانين وإعقرن
مبادئ العدل األساسقية المتعلققة باقحايا اإلجقرام والتعسقف فقي اسقتعمال السقلطة ،والقواعقد النموذجيقة القدنيا
لمعاملققة السققجناء ،وإذ تؤكققد أن مققن الاققروري ،بغيققة منققع حققاالت االختفققاء القسققري ،ققمان التقيققد الصققارم
بمجموعققة المبققادئ المتعلقققة بحمايققة جميققع األشققخاص الققذين يتعر ققون ألي شققكل مققن أشققكال االحتجققاز أو
السجن ،الواردة في مرفق قرارها  264/34المؤرخ فقي  1كقانون األول/ديسقمبر  ،2188وبالمبقادئ المتعلققة
بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة،
الواردة في مرفق قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  43/2181المؤرخ فقي  13آيقار/مقايو  ،2181التقي
أيققدتها الجمعيققة العامققة فققي قرارهققا  241/33المققؤرخ فققي  23كققانون األول/ديسققمبر  .2181وإذ تاققع فققي

اعتبارها أنه ،وإن كانت األعمال التي تشمل االختفاء القسري تشكل انتهاكا للمحمورات الواردة في الصكوك
الدولية آنفة الذكر ،فإن من المهم مع ذلك و ع صك يجعل من جميع حاالت االختفاء القسري جريمة جسيمة
جدا ويحدد القواعد الرامية للمعاقبة عليها ومنع ارتكابها ،تصدر هقذا اإلعقرن بشقأن حمايقة جميقع األشقخاص
من االختفاء القسري ،بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق على جميع القدول ،وتحقث علقى بقذل كقل
الجهود حتى تعم معرفة اإلعرن ويعم احترامه.
المادة 1
 .2يعتبر كل عمل من أعمال االختفاء القسري جريمة د الكرامقة اإلنسقانية ويقدان بوصقفه إنكقارا لمقاصقد
ميثققاق األمققم المتحققدة وانتهاكققا خطيققرا وصققارخا لحقققوق اإلنسققان والحريققات األساسققية التققي وردت فققي
اإلعرن العالمي لحقوق اإلنسان وأعادت تأكيدها واورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.
 .1إن عمل االختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له ،من حماية القانون ،وينزل به وبأسرته عقذابا
شديدا .وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل ،قمن جملقة أمقور ،حقق الشقخص فقي االعتقراف بقه
كشخص في نمر القانون ،وحقه في الحرية واألمن ،وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من روب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو المهينة .كما ينتهقك الحقق فقي الحيقاة أو يشقكل تهديقدا خطيقرا
له.
المادة 4
 .2ال يجوز ألي دولة أن تمارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغا ى عنها.
 .1تعمل الدول على المستوي الواني واإلقليمي ،وبالتعاون مع األمم المتحدة في سبيل اإلسهام بجميع
الوسائل في منع واست صال ظاهرة االختفاء القسري.
المادة 3
على كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية واإلدارية والقاائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال
االختفاء القسري في أي إقليم خا ع لواليتها.
المادة 2
 .2يعتبر كل عمل من أعمال االختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة
جسامتها في نمر القانون الجنائي.
 .1يجوز للتشريعات الوانية أن تتامن النص على ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم ،بعد
اشتراكه في أعمال االختفاء القسري ،بتسهيل ظهور الاحية على قيد الحياة ،أو باإلدالء اوعا
بمعلومات تسمح بإلقاء األ واء على حاالت اختفاء قسري.
المادة 9
باإل افة إلي العقوبات الجنائية الواجبقة التطبيقق ،يجقب أن تترتقب علقى أعمقال االختفقاء القسقري المسقؤولية
المدنية لمرتكبيها والمسقؤ ولية المدنيقة للدولقة أو لسقلطاتها التقي نممقت عمليقات االختفقاء المقذكورة أو وافققت
عليها أو تغا ت عنها ،وذلك مع عدم اإلخرل بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي.
المادة 6
 .2ال يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمقات صقادرة عقن أي سقلطة عامقة ،مدنيقة كانقت أو عسقكرية أو غيرهقا،
لتبرير عمل مقن أعمقال االختفقاء القسقري .ويكقون مقن حقق كقل شقخص يتلققى مثقل هقذه األوامقر أو تلقك
التعليمات ومن واجبه عدم إااعتها.
 .1على كل دولة أن تحمر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلي ارتكاب أي عمل يسبب االختفاء القسري أو
تأذن به أو تشجع عليه .يجب التركيز على األحكام الواردة في الفقرتين  2و  1من هذه المقادة فقي تقدريب
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

المادة 2
ال يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت ،سواء تعلق األمقر بالتهديقد بانقدالع حقرب أو قيقام حالقة حقرب أو عقدم
االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري ،ذريعة لتبرير أعمال االختفاء القسري.
المادة 3
 .2ال يجوز ألي دولة أن تطرد أو تعيد ( )refoulerأو تسلم أي شخص إلي أي دولة أخري إذا قامت أسباب
جدية تدعو إلي االعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر االختفاء القسري.
 .1تقوم السلطات المختصة ،للتحقق من وجود مثل هقذه األسقباب ،بمراعقاة جميقع االعتبقارات ذات الصقلة،
بما في ذلك القيام ،عند االقتااء ،بمراعاة حدوث حاالت ابتة من االنتهاك المنتمم لحقوق اإلنسقان علقى
نحو خطير أو صارخ أو جماعي في الدولة المعنية.
المادة 3
 .2يعتبققر الحققق فققي االنتصققاف القاققائي السققريع والفعققال ،بوصققفه وسققيلة لتحديققد مكققان وجققود األشققخاص
المحققرومين مققن حققريتهم أو للوقققوف علققى حققالتهم الصققحية و/أو تحديققد السققلطة التققي أصققدرت األمققر
بحرمانهم من الحرية أو نفذته ،روريا لمنع وقوع حاالت االختفاء القسري في جميع المروف بما فيهقا
المروف المذكورة في المادة  6أعره.
 .1يكون للسلطات الوانية المختصة ،لدي مباشرة هذه اإلجراءات ،حق دخول جميع األمقاكن التقي يحتجقز
فيها األشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها ،فار عن أي مكان يكقون مقة مقا يقدعو
إلي االعتقاد باحتمال العثور على هؤالء األشخاص فيه.
 .4يكققون كققذلك ألي سققلطة مختصققة أخققري مققرخص لهققا بققذلك بموجققب تشققريع الدولققة المعنيققة أو أي صققك
قانوني دولي تكون الدولة ارفا فيه ،حق دخول مثل هذه األماكن.
المادة 11
 .2يجب أن يكون كل شخص محروم مقن حريتقه موجقودا فقي مكقان احتجقاز معتقرف بقه رسقميا ،وأن يمثقل
وفقا للقانون الواني ،أمام سلطة قاائية بعد احتجازه دون تأخير.
 .1تو ع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز األشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم ،بما في ذلك حركة نقلهقم
من مكان إلي آخقر ،فقي متنقاول أفقراد أسقرهم أو محقاميهم أو أي شقخص آخقر لقه مصقلحة مشقروعة فقي
اإلحااة بهذه المعلومات ،ما لم يعرب األشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
 .4يجب االحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع األشقخاص المحقرومين مقن حقريتهم
في كل مكقان مقن أمكنقة االحتجقاز .وإ قافة إلقي ذلقك ،يجقب علقى كقل دولقة أن تتخقذ الخطقوات الرزمقة
إلنشاء سقجرت مركزيقة مما لقة .وتو قع المعلومقات القواردة فقي هقذه السقجرت فقي متنقاول األشقخاص
المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قاائية أو أي سلطة أخري وانية مختصة ومستقلة،
وأي سلطة مختصة ،مرخص لها بذلك بموجب التشريع القواني أو أي صقك ققانوني دولقي تكقون الدولقة
المعنية ارفا فيه ،تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد األشخاص المحتجزين.
المادة 11
يجب أن يتم اإلفراج عن أي شخص من األشخاص المحرومين مقن حقريتهم علقى نحقو يتقيح التحققق بصقورة
مو وق بها من أنه أفرج عنه فعر ،وأنه ،عروة على ذلك ،أفقرج عنقه فقي ظقل أو قاع تكفقل احتقرام سقرمته
البدنية وقدرته على ممارسة حقوقه ممارسة كاملة.
المادة 14
 .2تاع كل دولة في إاار قانونها الواني ،قواعد تحدد الموظفين المرخص لهم بإصدار أوامر الحرمان
من الحرية ،والمروف التي يجوز في ظلها إصدار مثل هذه األوامر ،والجزاءات التي يتعرض لها
الموظفون الذين يرفاون دون مسوغ قانوني تقديم المعلومات عن حرمان شخص ما من حريته.

 .1كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة ،بما في ذلك تحديد التسلسل الوا ح لمراقبة من يزاولون
المسؤوليات ،على جميع الموظفين المكلفين بالقيام بعمليات القبل على األشخاص واعتقالهم واحتجازهم
وو عهم في الحجز ونقلهم وحبسهم ،كما تكفل ممارسة تلك الرقابة على غيرهم من الموظفين الذين
يخولهم القانون استعمال القوة واألسلحة النارية.
.2
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المادة 13
على كل دولة أن تكفل لكل من لدية علم أو مصلحة مشروعة ويدعي تعرض أي شخص الختفاء قسري،
الحق في أن يبلغ الوقائع إلقي سقلطة مختصقة ومسقتقلة فقي إاقار الدولقة التقي تققوم بقإجراء تحقيقق سقريع
وكامل ونزيه في شكواه ،ومتي قامت أسباب معقولة لرعتقاد بأن اختفقاء قسقريا ققد ارتكقب ،فعلقي الدولقة
أن تبادر دون إبطاء إلي إحالة األمر إلي تلك السقلطة إلجقراء هقذا التحقيقق ،وإن لقم تققدم شقكوى رسقمية.
وال يجوز اتخاذ أي تدابير الختصار ذلك التحقيق أو عرقلته.
على كل دولة أن تكفل للسلطة المختصة الصرحيات والموارد الرزمة إلجراء التحقيق بفعاليقة ،بمقا فقي
ذلك صرحيات إجبار الشهود على الحاور وتقديم المستندات ذات الصلة ،واالنتقال علقى الفقور لمعاينقة
المواقع.
تتخذ اإلجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في التحقيق ،بمن فيهم الشاكي والمحقامي والشقهود والقذين
يقومون بالتحقيق ،الحماية من سوء المعاملة أو التهديد أو االنتقام.
يسمح لجميع األشخاص المعنيقين بنقاء علقى القبهم ،بقاإلارع علقى نتقائج التحقيقق ،مقا لقم يكقن فقي ذلقك
إ رار بسير التحقيق الجاري.
تو ع أحكام خاصة لامان المعاقبة بالعقوبات المناسبة على أي معاملة سي ة أو تهديد أو عمقل انتققامي
أو أي شكل من أشكال التدخل ،تقع لدي تقديم الشكوى أو أ ناء إجراء التحقيق.
يجب أن يكقون مقن الممكقن دائمقا إجقراء التحقيقق ،وفققا للطقرق المقذكورة أعقره ،مقا دام مصقير قحية
االختفاء القسري لم يتاح بعد.

المادة 12
يجب إحالة جميقع المتهمقين بارتكقاب عمقل مقن أعمقال االختفقاء القسقري فقي دولقة مقا ،إلقي السقلطات المدنيقة
المختصة في تلك الدولقة إلقامقة القدعوى والحكقم علقيهم ،إذا كانقت النتقائج التقي أسقفر عنهقا التحقيقق الرسقمي
تبرر ذلك ،ما لم يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة واليتها ابقا لرتفاقات الدوليقة المعمقول
بها في هذا المجقال .وعلقي جميقع القدول اتخقاذ التقدابير القانونيقة المناسقبة لكفالقة محاكمقة أي شقخص خا قع
لسلطتها ،متهم بارتكاب عمل من أعمال االختفاء القسري يتاح أنه خا ع لواليتها أو سلطتها.
المادة 19
يجب على السلطات المختصة في الدولقة ،أن تراعقي عنقد اتخاذهقا ققرار مقنح اللجقوء لشقخص مقا أو رفاقه،
مسألة وجود أسباب تدعو إلي االعتقاد بأن الشخص قد شارك في األعمال الشديدة الخطقورة المشقار إليهقا فقي
الفقرة  2من المادة  3أعره ،أيا كانت الدوافع على ذلك.
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المادة 16
يجري إيقاف األشخاص المدعي بارتكابهم أيا من األعمال المشار إليها في الفققرة  2مقن المقادة  3أعقره،
عن أداء أي واجبات رسمية أ ناء التحقيق المشار إليه في المادة  24أعره.
وال يجوز محاكمتهم إال بواسطة السلطات القاائية العادية المختصة فقي كقل بلقد دون أي قاقاء خقاص
آخر ،وال سيما القااء العسكري.
وال يجوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة في مثل هذه المحاكمات ،وذلك مع عدم
اإلخرل باألحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعرقات الدبلوماسية.
تاقققمن لألشقققخاص المقققدعي ارتكقققابهم هقققذه األعمقققال معاملقققة عادلقققة بمقتاقققى األحكقققام ذات الصقققلة،
المنصققوص عليهققا فققي اإلعققرن العققالمي لحقققوق اإلنسققان وفققي أي صققك دولققي آخققر معمققول بققه فققي هققذا
المجال ،وذلك في جميع مراحل التحقيق وإقامة الدعوى وإصدار الحكم.

المادة 12
 .2يعتبر كل عمل من أعمال االختفاء القسقري جريمقة مسقتمرة باسقتمرار مرتكبيهقا فقي التكقتم علقى مصقير
حية االختفاء ومكان إخفائه ،وما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغير تو يح.
 .1إذا أوقف العمل بسبل القتملم المنصقوص عليهقا فقي المقادة  1مقن العهقد القدولي الخقاص بقالحقوق المدنيقة
والسياسية ،يوققف سقريان أحكقام التققادم المتصقلة بأعمقال االختفقاء القسقري إلقي حقين إعقادة العمقل لتلقك
السبل.
 .4إذا كققان مققة محققل للتقققادم ،فيجققب أن يكققون التقققادم المتعلققق بأعمققال االختفققاء القسققري اويققل األجققل بمققا
يتناسب مع شدة جسامة الجريمة.
المادة 13
 .2ال يستفيد األشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكبوا الجقرائم المشقار إليهقا فقي الفققرة  2مقن المقادة 3
أعره ،من أي قانون عفوا ً خاصا ً أو أي إجراء مما ل آخر قد يترتب عليه إعفاء هؤالء األشخاص من أي
محاكمة أو عقوبة جنائية.
 .1يجب أن يؤخذ في االعتبار ،عند ممارسة حق العفو ،شدة جسامة أعمال االختفاء القسري المرتكبة.
المادة 13
يجب تعويل األشخاص الذين وقعوا حية اختفاء قسري ،وأسرهم ،ويكون لهم الحق في الحصول على
التعويل المناسب ،بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن .وفي حالة وفاة شخص
نتيجة الختفاء قسري ،يحق ألسرته الحصول على التعويل أياا.
المادة 41
 .2على الدول أن تمنع وتحمقر اختطقاف أبنقاء اآلبقاء القذين يتعر قون لرختفقاء القسقري أو األافقال القذين
يولدون أ ناء تعرض أمهاتهم لرختفقاء القسقري ،وعليهقا أن تكقرس جهودهقا للبحقث عقن هقؤالء األافقال
وتحديد هويتهم ،وإعادتهم إلي أسرهم األصلية.
 .1بالنمر إلي الحاجة إلي الحفاظ على المصلحة العليا لألافال المذكورين في الفقرة السابقة ،يجب أن تتقاح
الفرصة ،في الدول التي تعترف بنمام التبني ،السقتعراض مسقألة تبنقي هقؤالء األافقال والقيقام ،بصقورة
خاصة ،بإلغاء أي حالة تبن ناش ة في األسقاس عقن عمقل اختفقاء قسقري .بيقد أنقه ينبغقي اإلبققاء علقى هقذا
التبني إذا أبدي أهل الطفل األقربون موافقتهم عليه عند بحث المسألة.
 .4يعتبر اختطاف أبناء اآلباء الذين تعر وا لرختفاء القسري أو األافال المولودين أ نقاء تعقرض أمهقاتهم
لرختفاء القسري ،كما يعتبر تزوير أو إخفاء و ائق تثبت هويتهم الحقيقية ،جريمة شقديدة الجسقامة ،يجقب
معاقبتها على هذا األساس .على الدول أن تبرم ،عند االقتااء ،اتفاقات نائية أو متعددة األاقراف تحقيققا
لهذه األغراض.
المادة 41
ليس في أحكام هذا اإلعرن ما يشكل إخرال باألحكام المنصوص عليها فقي اإلعقرن العقالمي لحققوق اإلنسقان
أو في أي صك دولي آخر ،وال يجوز تفسيرها بأنها تقيد أو تنتقص من أي حكم من تلك األحكام.

______________________
* حقوق اإلنسان :مجموعة صكوك دولية ،المجلد األول ،األمم المتحدة ،نيويورك ،2114 ،رقم
المبيع  ،Part 1 ,A.94.XIV-Vol.1ص .344

المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المراجع باللغة العربية:
اليت :
 .2الشافع دمحم بشير -قانون حقوق اإلنسان  -مكتبة الجرء الجديدة ،المنصورة 464( 2111ص)
 .1صققالح السققعد  -علققم المجنققي عليققه ( ققحايا الجريمققة) -دار صققفاء للنشققر ،عمققان ،الطبعققة 2111،2
(281ص).
 .4علي دمحم جعفر  -مكافحة الجريمة ( مناهج األمقم المتحقدة و التشقريع الجزائقي) -المؤسسقة الجامعيقة
لدراسات و النشر و التوزيع ،الطبعة ،2بيروت 144(2118ص).
 .3دمحم سليم دمحم غزوي -جريمة إبادة الجنس البشري -مؤسسة شباب الجامعة للطباعقة و النشقر ،الطبعقة
 ،1اإلسكندرية  214( 2181ص).
 .3دمحم عبد المنعم الجقرائم الدوليقة (دراسقة تأصقيلية للجقرائم قد اإلنسقانية و السقرم و جقرائم الحقرب)
مكتبة دار النهاة المصرية،الطبعة  ،2القاهرة 314( 2181ص).
م ق اال
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:
"تقرير تاغوبا" حول معاملة السجناء في سجن ابو غريب في العراق ،المادة  4-23التحقيق مع لواء
الشراة العسكرية الثمانمائة،
قسم االخبار في الجي  .ال بي ادغار ،هار من مذنب بشان ابو غريب 21 ،مايو/ايار .1113
أسوشققيايتد بققرس ،مريققام فققام ،العراقيققون يقولققون ان قققوات االمققن تسققتخدم التعققذيب4 ،يوليققو/تمققوز
1113ا لققوس انجلققوس تققايمز ،سققلومون موروسققكوت غولققد ،الحققراس الققواني الملحققق بالشققراة
العراقية 18 ،يوليو /تموز 1113
انمر الفقرة ادناه :معاملة المحتجزين.
انمر مثر :تقرير منممة العفو الدولية :علي سافار الباوي :شهادة 18ابريل /نيسان 1113
بوسطن غلوب ،ان بارنارد ،الوفيات تقودي القى ااقرق دعقوات لرصقرح شقامل للشقراة العراقيقة،
 42مارس /اذار .1113
بي بي سي ،كارلون هاولي ،المعتقلون العراقيون يتحد ون عن التعذيب 13 ،نقوفمبر /تشقرين الثقاني
.1113
بي بي سي ،نزالء سجن ابو غري يتذكرونه التعذيب 21 ،يناير/كانون الثاني1113
التعليق العام  11للجنة المعينة بحقوق االنسان :حاالت الطوارى.
التقرير القدوري الثقاني للقوالات المتحقدة االمريكيقة المققدم القى لجنقة مناهاقة التعقذيبUN Doc ،
 11 ،CAT/C/48/ADD. 3يونيو /حزيران  ،1113الملحق ،2الجزء الثاني الصفحة.66 ،
خدمقة تقوفير االخبقار التابعقة للجقي  ،ال .بقي .ادغققار ،المحكمقة تحكقم علقى انجرنقد بالسقجن لمققدة 4
سنوات 18 ،سبتمبر/ايلول ،1113
دويتشقرنداريو ،مقارك قورنر23 ،Urnengang im Schatten des taglichen Terrors ،
ديسمبر /كانون االول .1113
ذي اوبزرفققر ،بيتققر بومونققت ،افتاققاح امققر العققالم القاسققي لمعسققكرات التعققذيب العراقيققة الجديققدة4 ،
يوليو/تموز.1113
ذي غارديان ،جنود المارينز يعترفون بايذاء السجناء 4 ،يونيو/حزيران ،1113
روبير تيهورست  -شرا مارتنز و ققانون النزاعقات المسقلحة  -مجلقة الصقليب األحمقر ،السقنة 21

.24
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.13
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.11
.41
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العدد  2116 / 33ص . 248 - 211
الشافع دمحم بشير -التعذيب في المعتقرت و السجون و وسائل مقاومته  -حقوق اإلنسان دراسات حول
الو ائق العالمية و اإلقليمية  ،مجلد - 1دار العلم للمريين ا، 2118 ، 1ص. 111- 161
العراق الجديد؟ تعذيب المعتقلين واساءة معاملتهم فقي حجقز السقلطات العراقيقة ،ينقاير /كقانون الثقاني
 ،1113المجلد  ،26الرقم (2د)
غنام دمحم غنام  -حق المسجون في الكرامة اإلنسانية  -حقوق اإلنسان دراسات حقول الو قائق العالميقة
و اإلقليمية  ،مجلد - 1دار العلم للمريين ا  ، 2118 ،1ص. 413- 112
فرقة المشاة السابعة ومكتب فورت كارسقون للشقؤون العقام ،بيقان صقحفي ،حكقم المحكمقة العسقكرية
والعقوبة.
قدم لواء الذئاب الذي اسس في اكتوبر /تشرين االول  ،1113تدريب لمدة شهرين على ايدي مقدربين
عسكريين امريكيين قبل نشره في عمليات امنية د الجماعقات المسقلحة(نايقت ريقدر ،حنقا االعقرم،
لواء الذئابا االكثر شعبية ورعبا بين قوات االمن العراقية 12 ،مايو /ايار .)1113وبحسقب مقا ورد
لجا لواء الذئاب.
كاونتربان اصوات من ابو غريب ،الطرف المجني عليه 11 ،يناير/كانون الثاني .1113
لقدى حقل سققلطة االئقترف المؤقتققة فقي يونيققو /حزيقران  ،1113حققل مصقطلح القققوة المتعقددة القققوات
األمريكية محل قوات التحالف.
لواء بدر ميليشقا شقيعية اسسقت فقي الثمانينقات فقي ايقران مقن جانقب دمحم بقاقر الحكقيم لمقاتلقه حكومقة
صدام حسين في العراق ،اعلنت نزاع سقلحها واعيقد تسقميتها بتنمقيم بقدر لرعمقار والتنميقة فقي عقام
 .1114وهي مرتبطة بالمجلس االعلى للثورة االسرمية في العقراق القذي يشقكل جقزءا مقن التحقالف
العراقي الموحد الذي يهيمن عليه الشيعة .وفي عهد الحكومة االنتقاليقة العراقيقة التقي شقكلت فقي عقام
 ،1113اصبح بيان جبقر سقوالغ ،وهقو مسقؤول رفيقع فقي المجلقس االعلقى للثقورة االسقرمية وزيقر
الداخلية.
لويز دوسوالد بيك  -القانون الدولي اإلنساني و فتوى محكمة العدل الدوليقة بشقأن مشقروعية التهديقد
باألسلحة النووية أو إستخدامها  -مجلة الصليب األحمر السنة  21العدد  2116/ 34ص .33 - 44
المادة  214من قانون االجراءات الجنائية ،القانون رقم  14للعام  ،2162كما عدل.
دمحم عبد العزيز -حقوق اإلنسان و معايير و قواعد األمم المتحدة في العدالة الجنائية -حققوق اإلنسقان
دراسات حول الو ائق العالمية و اإلقليمية  ،مجلد - 1دار العلم للمريين ا 2118 ،1ص 111- 134
.
محي الدين دمحم  -محا رات في حقوق اإلنسان  -جامعة الجزائر -كلية الحقوق. 1112/1111 -
منممة العفو الدولية :منممة العفو الدولية تدعو الى اجراء تحقيق فقي وفقاة تسقعة رجقال فقي الحجقز،
 23يوليو/تموز  1113رقم الو يقة. MDE14/17/2005 :
منممة العفو الدولية ،العقراق( :الجماعقات المسقلحة ترتكقب االنتهاكقات بقر رحمقة)  13يوليقو/تمقوز
 ،1113رقم الو يقة.MDE 14/009/2005 :
منممة هيومان رايتس ووت  ،العراق الجديد؟ تعذيب المعتقلين واساءت معاملتهم في حجز السلطات
العراقية ،يناير /كانون الثاني ،المجلد 26رقم ( 2د).
نقل عن مسؤول في وزارة الداخليقة العراقيقة قولقه انقه لقم يحقدث "سقوء معاملقة او تعقذيب ...تقم فققط
صققفع باققعة شققبان علققى وجققوهم" (نيويققورك تققايمز ،كيققرك سققمبل ،وزارة عراقيققة تنفققي ارتكققاب
انتهاكات د األسرى 24 ،ديسمبر /كانون االول .1113
نيويورك تايمز ،اريك شميث و وم شانكر ،الواليات المتحدة التقي تستشقهد باالنتهاكقات المرتكبقة فقي
السجون العراقية ،تحتجز المعتقلين 13 ،ديسمبر /كانون االول.1113

.44

.43
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.44
.46
.48
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نيويورك تايمز ،بيتر ماس ،اريق الكاموندوز2 ،مايو/ايار  1113وفي المقال ذاته يصف بيتر ماس
حاد ة اخرى وقعت خرل زيارته الى سامراء في مرافق اعتقال تعمل فيه القوات االمريكية والققوات
االمن العراقية علقى اللسقوء وشقاهد "مسقوؤال امنقين يرتقدي جاكيقت جلقد كقان يصقفع ويركقل معقتقر
جالسا على االرض"
نيويورك تايمز ،جون اف .بيرنز ،لوقف االنتهاكات ،ستفت الواليات المتحدة السقجون التقي يقديرها
العراقيون 23 ،ديسمبر /كانون االول .1113
واشنطن بوسقت ،القن نيمكمقاير ،حقديث عقن انتهاكقات فقي سقجن قاني تقديروه وزارة عراقيقة21 ،
ديسمبر/كانون االول 1113
واشنطن بوست ،دانا ملبانك حرب رامزفلد على المتمردين 14 ،نوفمبر /تشرين الثاني 1113
وزارة الخارجية االمريكيقة ،التققارير القطريقة حقول ممارسقة حققوق االنسقان ،العقراق 18 ،فبرايقر/
شباا ،1113
الواليات المتحدة االمريكية ،تحديث للملحق واحد بالتقرير الدوري الثاني للواليات المتحدة االمريكية
المرفوع الى لجنة مناهاة التعذيب 12 ،اكتوبر /تشرين االول .1113
الواليات المتحدة االمريكية ،تحديث للملحق واحد بالتقرير الدوري الثاني للواليات المتحدة االمريكية
المرفوع الى لجنة مناهاة التعذيب 12 ،اكتوبر /تشرين االول .1113
يتعققين علققى الققدول التققي تتققالف منهققا القققوة المتعققددة القققوات األمريكيققة واجبققات فققي تنفيققذ االلتزامققات
المترتبة عليها بموجب قانون حقوق االنسان فقي العقراق فمقثر ،شقددت لجنقة مناهاقة التعقذيب امقام
المملكة المتحدة بالنسبة النطباق اتفاقية مناهاقة التعقذيب فقي العقراق علقى ان "اشقكال الحمايقة التقي
توفرها االتفاقيقة تغطقي جميقع االرا قي الخا قعة للواليقة القاقائية للدولقة الطقرف وتعتبقر ان هقذه
المبققدأ يشققمل جميققع المنققااق الخا ققعة للسققيطرة الفعالققة لسققلطات الدولققة الطققرف" .لجنققة مناهاققة
التعذيب ،الخرصات والتوصيات .المملكة المتحقدة لبريطانيقة العممقى وايرلنقدا الشقمالية –االرا قي
التابعة 21 ،CAT/C/CR/33/3. UN Doc ،ديسمبر /كانون االول .1113

النصو القانونية الدولية :
قرارا الجمعية العامة لألم المتحدة:
 -)2قرارالجمعية العامة لألمم المتحدة  4331د 41/المؤرخ في  11ديسمبر  ،2163المتامن إعتماد إعرن
حمايققة جميققع األشققخاص مققن التعققذيب و غيققره مققن ققروب العاملققة أو العقوبققة القاسققية ،الرإنسققانية أو
الحااة بالكرامة اإلنسانية.
 -)1قرارالجمعية العامة لألمقم المتحقدة  241/33المقؤرخ فقي  26ديسقمبر  ،2161المتاقمن إعتمقاد مدونقة
قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
مبقادى
 -)4قرار الجمعية العامة لألمقم المتحقدة  213/46المقؤرخ فقي  28ديسقمبر  ،2181المتاقمن إعتمقاد
ْ
آداب مهنقققة الطقققب المتصقققلة بقققدور المقققوظفين الصقققحيين،ال سقققيما األابقققاء ،فقققي حمايقققة المسقققجونين و
المحتجزين من التعذيب وغيره من روب المعاملة القاسية أو االإنسانية او الحااة بالكرامة.
إتل اقيا دولية:
 -)2إتفاقية مناهاة التعذيب و غيره مقن قروب المعاملقة القاسقية ،االإنسقانية المعتمقدة مقن اقرف الجمعيقة
العامة لألمم المتحدة في قرارها  34/41المؤرخ في  21ديسمبر .2183
 -)1اإلتفاقيققة األوربيققة لمنققع التعققذيب و المعاملققة أو العقوبققة القاسية،االإنسققانية أو المهينققة المؤرخققة فققي 14
نققوفمبر  2186ترجمققة األسققتاذ محمققود شققريف بسققيوني ،المعهققد الققدولي للدراسققات العليققا فققي العلققوم
الجنائية ،سيراكوزا ،إيطاليا.
 -)4مشروع اإلتفاقية العربية لمنع التعذيب و المعاملة غير اإلنسانية أو المهينقة لعقام  ،2111ترجمقة األسقتاذ
محمود شريف بسيوني ،المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ،سيراكوزا ،إيطاليا.

:اانيا ً) – ال مراجع باللغة اللرنسية
Ouvrages :
1)- BERGER Vencent – La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme – SIREY, 4èm édition 1994.
2)- CARREAU Dominique – Droit international – Edi, A.Pedone – Paris 1994
(649 p).
3)- GASSER Hans-peter – Le droit international humanitaire (Introduction)
Institut henry DUNONT – Edi Paul HAUPT – BERNE 1993.
4)- MAURER Béatrice –Le principe de respect de la dignité humaine et la
convention européenne des droits de l’homme–la documentation française–
C.E.R.I.C 1999 (555 p).
5)- MARGUENAUD Jean-Pierre – La Cour européenne des droits de l’hommeDalloz, Paris 1997 (147p).
6)- MADIOT Yves - Conséderations sur les droits et les devoirs del home,
BRUYLANT, BRUXELLES 1998.
7)- TAVERNIER Paul – Nouvel ordre mondial et droit de l’homme (La guerre du
golfe) préface de Mario BETTATI- Publisud 1993.
8)- TORRELLI Maurice – Le droit international humanitaire – collection que saisje ? P.U.F 2éme edi 1989 (127p).
9)- SUDRE Fredric - Droit international et européen des droits de l’hommeP.U.F, Paris 1999 (488p).
10)-QUOC DINH (N), DAILIER (P), PELLET (A)– Droit international public,
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