
جاهعت لطز

كلٍّت الماًْى

هٌع الخعذٌب فً الخشزٌع المطزي فً ضْء الوْاثٍك الذّلٍت لحمْق اإلًساى

أعدّت بواسطة

فاطوت عبذهللا علً عوزاى الكْاري

باثلّذهج ُذٍ الزسالت كأحذ هخطلّ 

ت الماًْىكلٍّ 

للحصْل على درجت الواجسخٍز فً

الماًْى العام

2018 ٌٌاٌز

.هحفْظت الحمْق جوٍع. فاطوت عبذهللا علً عوزاى الكْاري .2018 ©



 

 ب
 

 ٌالشتجٌت الول
 

بخارٌخ  فاطوت عبذهللا علً عوزاى الكْاري ة/هي الطالب الومّذهت الزسالت اسخُعزضج

فِكَ  ،2017\12\21 ُّ  :آث   ُْ كوا علٍِا َّ

 

 ّحسب .أعالٍ اسوَ الوذكْر الطالب رسالت لبْل على ّافمٌا أدًاٍ، الوذكْرة اللجٌت أعضاء ًحي

ء جز حكْى أى على ًْافك ًّحي لطز، جاهعت هخطلباث هع حخْافك الزسالت ُذٍ فإى اللجٌت هعلْهاث

 .الطالب اهخحاى هي

 

 

 أ. د. إبزاٍُن هحوذ العٌاًً

 الوشزف على الزسالت

 

 

  

 أ. د. ٌاسز الخالٌلت

 هٌالش

 

 

 

 د. أحوذ الوِخذي باهلل

 هٌالش

 

 

 

 د. بشار آل فخزي

 هٌالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الوْافمت حّوج

 

 ت الماًْىكلٍّ ذكخْر هحوذ بي عبذ العزٌز الخلٍفً، عوٍذ ال

 



 

 ج
 

 الميمخَّص

 

 :القانكف العاـ، ماجستير في فاطمة عبدا عمي عمراف الككارم

 .2018 يناير

 منع التعذيب في التشريع القطرم في ضكء المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنسافالعنكاف: 
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تدكر الدراسة حكؿ بحث مدل تكافؽ اآلليات كالتشريعات القطرية مع المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ 

اإلنساف في مجاؿ منع كمكافحة التعذيب دكف غيره مف صكر المعاممة القاسية أك الميينة أك 

لتحميؿ ما تـ عمى الالإنسانية، كقد استيخًدـ فييا عدد مف المناىج البحثية؛ كالمنيج التحميمي؛ كذلؾ 

المستكل الكطني كالدكلي مف تنظيمات قانكنية دكلية لمنع كمكافحة التعذيب، كالمنيج التاريخي؛ 

الستعراض التطكر الذم مر بو التنظيـ القانكني الدكلي كالقطرم بيدؼ منع ارتكاب أم ممارسات 

 لمتعذيب.
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تي تدكر حكؿ مدل التزاـ دكلة قطر كقد تكصمت الباحثة في نياية الدراسة إلى عدد مف النتائج ال

باتخاذ جميع اإلجراءات التشريعية كاإلدارية كالقضائية لمنع كمكافحة التعذيب داخؿ إقميميا كفقان 

لممكاثيؽ الدكلية، كذلؾ مف خالؿ إصدار التشريعات التي تنص عمى ضمانات تحقيؽ العدالة، 

بحقكؽ اإلنساف لمنع التعذيب كمكافحتو،  كتفعيؿ دكر القضاء القطرم، كاآلليات الكطنية المعنية

 إضافة إلى عدد مف التكصيات.
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 تقديرك شكر 
 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا محمد  ؛كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف ،الحمد ا رب العالميف

ـٍ لىًئف شىكىٍرتيـٍ ﴿ :تعالى قد قاؿف ؛لو كصحبو أجمعيف، أما بعدآكعمى  بُّكي ٍذ تىأىذَّفى رى ـٍ كىاً  ىًزيدىنَّكي سكرة ﴾ ]...َلى

". :ملسو هيلع هللا ىلصؿ رسكلنا الكريـ اكق[، ٕاآلية  :براىيـإ  "ال يىٍشكيري المَّوى مىٍف ال يىٍشكيري النَّاسى

عمى نعمو  انشكر فإننا ، ملسو هيلع هللا ىلصاه رسكلنا الكريـ نى مى كعمَّ  ،فعمالن بما أمرنا بو ربنا تبارؾ كتعالى

 كنتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف .ماـ ىذا العمؿتإلكمنيا تكفيقو تعالى  ،التي ال تقدر كال تحصى

ؼ عمى ىذه ، الذم شرفنا بقبكلو اإلشرابراىيـ محمد العنانيإالدكتكر اَلستاذ إلى  ،العرفافالتقدير ك ك 

 الجزاء. خير اه افجز  ،كعمى دعمو كتكجيياتو القيمة ،اَلطركحة

كيسرنا أف نكجو أسمى آيات التقدير كالعرفاف إلى أساتذتنا الكراـ؛ عمى إرشاداتيـ كآرائيـ 

حكؿ ىذا العمؿ، كنخص بالذكر اَلستاذ الدكتكر ياسر الخاليمة، كالدكتكر أحمد الميتدم، كما ال 

ي في يفكتني أف أشكر اَلستاذة الدكتكرة محاسف الجاغكب كالدكتكر بشار آؿ فخرم عمى مشاركتيـ ل

انجاز ىذا العمؿ، كما نتقدـ بالشكر كالتقدير َلساتذتنا الكراـ الذيف زكدكنا بالعمـ النافع طكاؿ مدة 



 

 و
 

الدراسات العميا، فجزاىـ ا كؿ خير. كنتقدـ بخالص الشكر إلى كؿ مف ساعدنا في إنجاز ىذا 

 كطننا الغالي كدكلتنا الحبيبة قطر.لنفع ككف فيو آمميف أف ي العمؿ.

 .ةخر في اَلكلى كاآل كالحمد فالشكر  بعدي مف ك  قبؿي مف ك  
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 اإلىداء
 

 إليؾ بالدم الحبيبة قطر. ؛إليًؾ يا مف احتكيتني بأمانؾ كحبؾ كخيرؾ

إليؾى يا مف أحمؿ اسمؾ بكؿ فخر، يا مف أفتقد ركحو في كؿ حيف، يا مف يرتعش قمبي 

 .أبي إليؾى  ؛لذكرؾ، يا مف أكدعتني .. أىديؾ ىذا البحث

 الغالية.إليؾ أمي  ؛، إليؾ يا نبض الفؤاديا مف أجميإليًؾ يا مف ضحت بسعادتيا كراحت

َلككف أقكل  البسمة، يا مف رسمتـ كمشقتو تعب ىذا العمؿ قاسمتمكنيإليكـ يا مف 

 .خكتي كأخكاتيإه.. إليكـ ز بإنجا لالستمرار

إليؾ صديقتي  ؛معيا معنى اإلخالص يا مف عرفتي  ،يريا مف ضحيًت مف أجمي بالكث إليؾً 

 .كأختي مريـ

 



 

 ح
 

 المحتكيات فيرس
 ه ....................................................................................... وتقدير شكر

 ز ............................................................................................ اإلهداء

 01 ....................... التعذيبوفقالمواثيقالدوليةلحقوقاإلنسان ومكافحةمنع :األول الفصل

 41 ..................................................................................لحقوقاإلنسان المجمسالدولي :المبحثاألول

 59 .......................................................... كميامو كنظاـ عممو اإلنساف المطمب اَلكؿ: تشكيؿ المجمس الدكلي لحقكؽ

 :6 ............................... عمؿ المجمس الدكلي لحقكؽ اإلنساف المطمب الثاني: االستعراض الدكرم الشامؿ كآلية مف آليات

 23 ................................... المبحثالثاني:لجنةمناهضةالتعذيبالمنبثقةعناتفاقيةمناهضةالتعذيبالدولية

 77 ................................................................................................ لجنة مناىضة التعذيب مياـ :المطمب اَلكؿ

 88 ......................................................................... المطمب الثاني: عمؿ لجنة مناىضة التعذيب في إطار االتفاقية

 55 ............................................................................................ المبحثالثالث:القضاءالجنائيالدولي

 :9 ............................................................................... المطمب اَلكؿ: المحاكـ الجنائية الدكلية ليكغسالفيا كركاندا

 8: .................................................................................................... الجنائية الدكلية المطمب الثاني: المحكمة

 74 ....................... القطريوضماناتهفيالنظامالقانوني منعومكافحةالتعذيب :الفصلالثاني

 77 ..................................................................... فيالتشريعالقطري منعومكافحةالتعذيب :المبحثاألول

 87 .............................................................................. المطمب اَلكؿ: تعريؼ التعذيب كأركانو في القانكف الجنائي

 77 ....................................................................................................... عقكبة جريمة التعذيب :المطمب الثاني

 68 ..................................... المبحثالثاني:ضماناتتحقيقالعدالةفيالتشريعالقطريلمنعومكافحةالتعذيب

 78 .............................................................................. ضمانات تحقيؽ العدالة في القانكف الجنائي :المطمب اَلكؿ

 99 ......................................................... أنظمة السجكف كالمكائح الداخمية ضمانات تحقيؽ العدالة في :المطمب الثاني

 403 ............................................................ التعذيب منعومكافحة المبحثالثالث:دوراآللياتالقطريةفي

 507 .............................................................................. التعذيب المطمب اَلكؿ: دكر القضاء القطرم في مكافحة

 508 ................................................. التعذيب في مكافحة اإلنساف المطمب الثاني: دكر اآلليات الكطنية المعنية بحقكؽ

 021 ........................................................................ قائمةالمصادروالمراجع



 

1 
 

 الومذهت

كـر ا سبحانو كتعالى اإلنساف كرفع شأنو ليقيـ عمى اَلرض أسس العدؿ كالحؽ، كليحكـ عمى 

لىقىٍد  ٍقنىاىيـ مِّفى الطَّيِّبىاًت أساس تمؾ القيـ؛ قاؿ تعالى: ﴿كى زى ـٍ ًفي اٍلبىرِّ كىاٍلبىٍحًر كىرى ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آدى كىرَّ

﴾]سكرة اإلسراء: اآلية  مىٍقنىا تىٍفًضيالن ـٍ عمى كىًثيرو مِّمٍَّف خى ٍمنىاىي فىضَّ [، كقد جاءت المكاثيؽ الدكلية كالدساتير َٕكى

ككفالة تعزيز النص عمى ، كذلؾ مف خالؿ كتصكف كرامتو نسافلتعزز مف قيمة اإل الداخمية كالقكانيف

فتمتع كؿ شخص بحقكقو اَلساسية  كدعاماتيا، ساسيات الدكلةأمف باعتبارىا ؛ ، كتجريـ انتياكياوحقكق

لما يعرض الفرد  ؛مف أبشع صكر انتياكات حقكؽ اإلنسافكييعد التعذيب ، كأمنو كفؿ استقرار المجتمعي

مف جية، كافة الشرائع السماكية الالإنسانية، كىك ما يتعارض مع أحكاـ ك بالكرامة الحاٌطة لممعاممة السيئة 

 .كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف مف جية أخرل

ا م نوإفكعمى الرغـ مف أف التعذيب مف أقدـ الجرائـ التي ترتكب عمى الصعيد الدكلي كالداخمي، 

عاـ  منذثكرات الربيع العربي  اندالعكخاصة بعد  ،مف الدكؿ العديدزالت ىناؾ ممارسات متفرقو لو في 

 ان مفتاح ، كالتي كانت(1) ََُِ ديسمبر ُٕالثكرة التكنسية بتاريخ  انطالقة مع التي كانت بدايتيا ،ََُِ

مف قبؿ  حقكؽ اإلنساف في درجة انتياؾنكعية  ةنقم لتشكؿ ،الندالع ثكرات أخرل في عدة دكؿ عربية

عمى دكلة الجائر بفرض الحصار  ؛َُِٕيكنيك  ٓأنو بعد نشأة اَلزمة الخميجية في  ، كمابعض الدكؿ

                                                                 
(1)

 لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ ثكرات الربيع العربي يمكف االطالع عمى مكقع المعرفة اإللكتركني عمى الرابط اآلتي: 
 https://goo.gl/Y7M61m 

https://goo.gl/Y7M61m
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مارات العربية كاإل ؛ةلمتعذيب ترتكب في الدكؿ المقاطععدة قطر، رصدت المنظمات الدكلية ممارسات 

ؿ بٌ باإلضافة إلى تعذيب بعض المكاطنيف القطرييف مف قً ، (1)كغيرىا ،كجميكرية مصر العربية ،المتحدة

الدكؿ المحاصرة كذلؾ بتخكيفيـ كاجبارىـ لإلدالء بأقكاؿ مغمكطة ضد دكلة قطر بيدؼ تشكيو سمعتيا، 

كىك ما يتعارض مع القانكف الدكلي، مما دفع بيؤالء المكاطنيف بتقديـ شككل أماـ القضاء البريطاني لمنع 

 لقانكف العدالة الجنائيةدخكؿ مف ارتكب أفعاؿ التعذيب إلى اَلراضي البريطانية، كذلؾ استنادان 

 .(2)البريطاني

بعت في إعدادىا، كما سنعرض كالمنيجية التي اتُّ  ،كمشكمة الدراسة ،ي نعرض أىمية البحثأتكفيما ي

 كأخيران سنعرض خطة الدراسة. ،عامة ةبصف التعذيبمنع عدت في مكضكع أالدراسات السابقة التي 

أهميةالدراسة:

 ضكءفي  ،منع التعذيبل ةالقطرياآلليات كالتشريعات كفاية  التعرؼ عمى مدلتتجمى أىمية الدراسة في 

القيـ  ٌف ممارسة التعذيب تيعد مف أسباب انييارإ، حيث ذات الصمةالدكلية كاآلليات لحقكؽ اإلنساف  الدكلية المكاثيؽ

مزكدة بآليات ك ٌية تككف تشريعف أيجب  منع التعذيبل الرئيسيةف الخطكة أ كما، اإلنسانية في المجتمعات البشرية

 . تنفيذية فٌعالة

                                                                 
عمى سبيؿ المثاؿ يمكف االطالع عمى تقارير الرصد لممارسات التعذيب في تمؾ الدكؿ التي أصدرتيا منظمة ىيكمف رايتس كاتش  (1)

(Human Right Watch)  :عمى مكقعيا اإللكتركني عمى الرابط اآلتي https://www.hrw.org/ar  
  https://goo.gl/EteMjyى تفاصيؿ الخبر اإلعالمي عمى مكقع شبكة الجزيرة اإللكتركني عمى الرابط اآلتي: يمكف االطالع عم (2)

https://www.hrw.org/ar
https://goo.gl/EteMjy
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يخرج مف نطاؽ ىذه الدراسة بحث جريمة التعذيب مف منظكر القانكف الدكلي اإلنساني، كما  عمى أنو

 تقتصر ىذه الدراسة عمى بحث منع التعذيب دكف غيره مف صكر المعاممة القاسية أك الميينة أك الالإنسانية.

أهدافالدراسة:

 دراسةكذلؾ مف خالؿ  ،المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنسافمع بياف مدل تكافؽ التشريعات القطرية  .ُ

 كسبؿ تطكير ذلؾ. ،منع كمكافحة التعذيبالتدابير التشريعية كاإلجرائية لجميع 

 كمدل فعاليتيا. ،دكر آليات مكافحة التعذيب عمى المستكل الدكلي كالكطنيبياف  .ِ

مشكمةالدراسة:

لمكاثيؽ الدكلية المعنية مع امدل تكافؽ التشريعات القطرية بياف كتحميؿ  تتمثؿ مشكمة الدراسة في- أ

 كبياف مكاضع الضعؼ كالقٌكة في ىذه التشريعات كآليات تنفيذىا.، منع كمكافحة التعذيبب

 سئمة الدراسة:أ- ب

 السارية في قطر؟ منع كمكافحة التعذيبما الكثائؽ الدكلية المتعمقة ب  -ُ

السارية  التعذيب كمكافحة منعالتشريع القطرم في ضكء المكاثيؽ الدكلية المتعمقة ب تطبيقات ما  -ِ

 ؟في قطر

 ؟التعذيب منعنفيذ القكاعد الدكلية الخاصة ببتإلى أم مدل تمتـز السمطات القطرية   -ّ
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منع ما مدل التناسؽ كالتكافؽ بيف اآلليات القطرية كاآلليات الدكلية المعنية بتفعيؿ معايير كتدابير   -ْ

 ؟كمكافحة التعذيب

 فرضيات الدراسة: -ج

منيا سارية في دكلة قطر، ك ال نسافعامة ىناؾ العديد مف الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإل ةبصف -ُ

ىي اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب ك  ،السارية في الدكلة التعذيبمنع بتعمؽ تما  ةخاص ةبصف

 المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة.

ىـ تمؾ التشريعات قانكف العقكبات أكلعؿ مف  ،التعذيبمنع تعددت التشريعات القطرية المعنية ب -ِ

كغيرىا مف  ،كاإلصالحيةالعقابية  المؤسساتكقانكف تنظيـ  ،كقانكف اإلجراءات الجنائية ،القطرم

 التشريعات. 

كذلؾ  ،منع كمكافحة التعذيببتنفيذ القكاعد الدكلية الخاصة ب ممتزمويبدك أف السمطات القطرية  -ّ

 تماشيان مع التشريعات التي تقرر ذلؾ.

خالؿ  كذلؾ مف ؛منع كمكافحة التعذيبكالدكلية مف حيث تفعيؿ معايير  ةتتكافؽ اآلليات القطري -ْ

 .كمكافحتو منع التعذيبكالتي مف ضمنيا كتعزيزىا،  نسافنشاء آليات كطنية لحماية حقكؽ اإلإ

منهجالدراسة:

 تي:كاآل كىما ؛لمبحث منيجافاعتمدت ىذه الدراسة عمى استخداـ 
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المنيج التحميمي في استعراض كتحميؿ ما تـ عمى المستكل الكطني كالدكلي مف تنظيمات قانكنية  -ُ

 .منع كمكافحة التعذيبدكلية لمكاجية 

بو التنظيـ القانكني الدكلي كالقطرم في منع  في استعراض التطكر الذم مر المنيج التاريخي -ِ

 التعذيب.

 : الدراساتالسابقة

"الحماية الجنائية لإلنساف مف التعذيب في ضكء المكاثيؽ الدكلية  ىشاـ مصطفى، كتاب بعنكاف -ُ

 : (1)ة"كطنيكالتشريعات ال

بالتشريع المصرم،  كمقارنتيا ،تتطرؽ ىذه الدراسة إلى استعراض المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف

 ،لمتشريعات القطرية تحديدان تطرؽ ن دراستنا في كلكفالجنائية الدكلية لجرائـ التعذيب. كتركز عمى الحماية 

 . نسافكمدل تكافقيا مع المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإل

عالء الديف زكي، كتاب بعنكاف "المسؤكلية الجنائية في جرائـ التعذيب في ضكء الحماية الجنائية  -ِ

 (2):  "نسافلحقكؽ اإل

                                                                 
ىشاـ مصطفى، الحماية الجنائية لإلنساف مف التعذيب في ضكء المكاثيؽ الدكلية كالتشريعات الكطنية، دار المطبكعات الجامعية،  (1)

 .َُِْاإلسكندرية، 
(2)
عالءالدٌنزكً،المسؤولٌةالجنائٌةفًجرائمالتعذٌبفًضوءالحماٌةالجنائٌةلحقوقاإلنسان،دارالجامعةالجدٌدة،اإلسكندرٌة،

6057. 
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تركز ىذه الدراسة عمى ماىية القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كمصادره كأركانو، كتتطرؽ في جزء 

ا إلى جانب بعض تنخر تضيؼ دراسآالجنائية الدكلية لجرائـ التعذيب. مف جانب  المكاجيةبسيط منيا إلى 

ا مع المكاثيؽ الدكلية مصادر القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، دراسة تحميمية لمتشريعات القطرية كتكافقي

 .نسافلحقكؽ اإل

 :(1)"ةدراسة مقارن –أحمد المراغي، كتاب بعنكاف "جرائـ التعذيب كاالعتقاؿ  -ّ

يتناكؿ ىذا الكتاب جريمة التعذيب في القانكنيف المصرم كالدكلي، كالمكاجية الدكلية لحماية اإلنساف 

مف جية أخرل،  لمنع التعرض لالختفاء القسرم.عذيب كاالعتقاؿ، كما يستعرض الحماية القانكنية تمف ال

كمدل تكافقيا مع  ،كالحماية التشريعية ليا ،جريمة التعذيب في القانكف القطرم أعددناهم ذيكضح البحث ال

 .نسافالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإل

ا، كتاب بعنكاف "حؽ اإلنساف في عدـ التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة  محمد عبد -ْ

 :(2)أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة"

يبحث ىذا الكتاب الجيكد الدكلية في تقنيف جريمة التعذيب الدكلية في نطاؽ جرائـ الحرب كالجرائـ 

ضد اإلنسانية، كما يبحث أركاف جريمة التعذيب الدكلية، ثـ تطرؽ لجريمة التعذيب في زمف االحتالؿ 

سرائيمي قكات االحتالؿ اإل مارستياكجرائـ التعذيب التي  ،كجرائـ التعذيب في يكغسالفيا السابقة ؛الحربي

                                                                 
 .َُِٓدراسة مقارنة، المركز القكمي لإلصدارات القانكنية، القاىرة،  -أحمد المراغي، جرائـ التعذيب كاالعتقاؿ (1)
(2)
محمد عبد ا، حؽ اإلنساف في عدـ التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة، منشأة 

 .ََُِالمعارؼ، اإلسكندرية، 
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في اَلراضي الفمسطينية، كأخيران تطرؽ الكتاب إلى حؽ اإلنساف في عدـ تعرضو لمتعذيب في نطاؽ قانكف 

 العقكبات المصرم.

المحاكـ بعض كجيكد  ،تشريع القطرم، نكضح جريمة التعذيب في الأعددناىاالدراسة التي في جانب 

ائـ ضد ر كضع تعريؼ لمتعذيب كمحاسبة مرتكبيو كجريمة مف جلالدكلية كالقانكف الدكلي بشكؿ عاـ 

 اإلنسانية.

ردني كمدل سفياف محمكد، رسالة دكتكراه بعنكاف "الحماية الجنائية مف التعذيب في التشريع اَل -ٓ

 :(1)الدكلية"متيا التفاقية مناىضة التعذيب ءمكا

كمقارنتيا حصران  ،كفقان لمتشريع اَلردني منع التعذيبتستعرض ىذه الدراسة مكضكع الحماية الجنائية ل

ة دكف غيرىا مف المكاثيؽ الدكلية، عمى خالؼ دراستنا التي تبحث بمتطمبات اتفاقية مناىضة التعذيب الدكلي

 .نسافيؽ الدكلية لحقكؽ اإلمع المكاث كافقوفي القانكف القطرم كمدل ت منع التعذيب

 :(2)أحمد مسعكد، رسالة دكتكراه بعنكاف "تعذيب المتيـ في القانكف الجنائي دراسة مقارنة" -ٔ

عمييا في القانكف كالقضاء المصرم  ان جريمة معاقببصفتو تناكلت ىذه الرسالة مكضكع التعذيب 

الباحث الجانب درس  أخيران ك جريمة التعذيب، ببحث الجرائـ الممحقة أيضان تناكلت الدراسة ك كالفرنسي، 

                                                                 
يب الدكلية، جامعة العمكـ سفياف محمكد، الحماية الجنائية مف التعذيب في التشريع اَلردني كمدل مكاءمتيا التفاقية مناىضة التعذ (1)

 . َُِٓاإلسالمية العالمية، 
 .َُِْأحمد مسعكد، تعذيب المتيـ في القانكف الجنائي دراسة مقارنة، جامعة طنطا، قسـ القانكف الجنائي، مصر،  (2)
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عمييا في القانكف  ان جريمة معاقببصفتو نيا بحثت التعذيب أتضيؼ دراستنا  اإلجرائي لجريمة التعذيب.

 .نسافتكافؽ منع ممارسات التعذيب مع المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلمدل ك  ،القطرم

 :(1)الجنائية لجرائـ التعذيب"محمد رضا، رسالة ماجستير بعنكاف "المكاجية  -ٕ

تستعرض ىذه الدراسة جرائـ التعذيب في إطار القانكف الجنائي الداخمي في جميكرية مصر العربية، 

 ،يةنسانثـ بحثت الدراسة محاكالت تقنيف جرائـ التعذيب عمى الصعيد الدكلي كجرائـ حرب كجرائـ ضد اإل

يران بعض التطبيقات لجريمة التعذيب عمى المستكل ككنيا جريمة دكلية، كيستعرض الباحث أخبكبحثيا 

كما  ،أما في دراستنا فإننا نبحث جريمة التعذيب في القانكف القطرم عامة كليس الجنائي حصران  الدكلي.

 نبحث تطابؽ تمؾ التشريعات مع المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف.

تعذيب المتيـ في القانكف العراقي  كلية الجنائية عفؤ آريف ياسيف، رسالة ماجستير بعنكاف "المس -ٖ

 :(2)كالمقارف"

صرت الدراسة عمى بحث المسؤكلية الجنائية عف تعذيب المتيـ في قانكف العقكبات العراقي كقانكف تاق

كىك ما تضيفو  ،التعذيب كفقان لممكاثيؽ الدكلية العقكبات المصرم، كلـ تتطرؽ إلى البحث في منع جرائـ

 عف ارتكاب جريمة التعذيب كفقان لمقانكف القطرم. ةإلى جانب بحث المسؤكلية الجنائية المترتب ،ستناادر 

  

                                                                 
 .َُِٔالمكاجية الجنائية لجرائـ التعذيب، جامعة المنصكرة، قسـ القانكف الجنائي، مصر، محمد رضا،  (1)
 .َُِٓآريف ياسيف، المسؤكلية الجنائية عف تعذيب المتيـ في القانكف العراقي كالمقارف، جامعة المنصكرة، قسـ القانكف الجنائي، مصر،  (2)
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بناءن عمى ما سبؽ، تتمثؿ خطة الدراسة في الشكؿ اآلتي: خطةالدراسة:

مكافحةالتعذيبوفقالمواثيقالدوليةلحقوقاإلنسانمنعوالفصلاألول:

  المجمس الدكلي لحقكؽ اإلنساف. المبحثاألول:

 .لجنة مناىضة التعذيب المنبثقة عف اتفاقية مناىضة التعذيب الدكلية المبحثالثاني:

 .القضاء الجنائي الدكلي المبحثالثالث:

 فيالنظامالقانونيالقطريوضماناتهمنعومكافحةالتعذيبالفصلالثاني:

  لتشريع القطرم. في ا منع كمكافحة التعذيب المبحثاألول:

 .منع كمكافحة التعذيبضمانات تحقيؽ العدالة في التشريع القطرم ل المبحثالثاني:

.التعذيب كافحةدكر اآلليات القطرية في م المبحثالثالث:

 بياف نتائج الدراسة كالتكصياتالخاتمة:
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التعذيبوفقالمواثيقالدوليةلحقوقاإلنسانكافحةممنعو:األولالفصل

تكاثفت جيكد المجتمع الدكلي منذ قديـ الزماف لكضع مكاثيؽ دكلية تيدؼ إلى حماية حقكؽ اإلنساف 

نتيجة لمعديد مف االنتياكات التي شيدتيا دكؿ العالـ عمى مركر الزمف، كاتفقت أغمب جاء كتعزيزىا بشكؿ عاـ؛ كذلؾ 

التعذيب(، كعدتيا جريمة دكلية يعاقب عمييا القانكف الجنائي المكاثيؽ عمى تجريـ الجرائـ ضد اإلنسانية )كمنيا جرائـ 

 ،المكاثيؽفجاءت العديد مف المكاثيؽ الدكلية لتنص عمى تجريـ التعذيب في طيات نصكصيا، كمف تمؾ ، الدكلي

ك إعالف حماية جميع اَلشخاص مف التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أ

عرفت المادة اَلكلى منو  ، الذمُٕٓٗديسمبر  ٗفي  َلمـ المتحدةا بالكرامة، كالذم اعتمدتو الجمعية العامةالحاٌطة 

التعذيب بأنو أم عمؿ ينتج عنو ألـ أك عناء شديد، جسديان كاف أك عقميان، يتـ إلحاقو عمدان بشخص ما بفعؿ أحد 

ؿ الحصكؿ مف ىذا الشخص أك مف شخص آخر عمى معمكمات المكظفيف العمكمييف، أك بتحريض منو، َلغراض مث

أك اعتراؼ، أك معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو، أك يشتبو في أنو ارتكبو، أك تخكيفو، أك تخكيؼ أشخاص آخريف. كال يشمؿ 

دكد الذم يككف ناشئان عف مجرد جزاءات مشركعة، أك مالزمان ليا، أك مترتبان عمييا، في ح معاناةالتعذيب اَللـ أك ال

تكافؽ ذلؾ مع القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء. كيمثؿ التعذيب شكالن متفاقمان كمتعمدان مف أشكاؿ المعاممة أك 

 (1).العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة

اتفاقية  ُْٖٗكتكاصالن لجيكد اَلمـ المتحدة في مجاؿ منع كمكافحة التعذيب أقرت اَلمـ المتحدة في عاـ 

مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة التي جرمت جميع صكر 
                                                                 

يمكف االطالع عميو عمى المكقع اإللكتركني لمكتب المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف مف  ُٕٓٗ( لسنة َّ -)د ِّْٓالقرار رقـ  (1)
  https://goo.gl/ctKS1Wخالؿ الرابط اآلتي: 

https://goo.gl/ctKS1W
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لتعذيب، ا، كشددت عمى ضركرة محاكمة مرتكبيو، كضماف كفالة جميع السبؿ لكقؼ أم شكؿ مف أشكاؿ (1)التعذيب

عمى أنو: "أم عمؿ ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد، جسديان كاف  كقد عرفت االتفاقية مصطمح التعذيب في المادة اَلكلى

أـ عقميان، يمحؽ عمدان بشخص ما بقصد الحصكؿ مف ىذا الشخص، أك مف شخص ثالث، عمى معمكمات أك عمى 

اعتراؼ، أك معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أك يشتبو في أنو ارتكبو، ىك أك شخص ثالث، أك تخكيفو أك إرغامو، ىك أك أم 

الث، أك عندما يمحؽ مثؿ ىذا اَللـ أك العذاب، َلم سبب مف اَلسباب يقـك عمى التمييز، أيان كاف نكعو، أك شخص ث

يحرض عميو أك يكافؽ عميو أك يسكت عنو مكظؼ رسمي أك أم شخص يتصرؼ بصفتو الرسمية، كال يتضمف ذلؾ 

 كبات، أك الذم يككف نتيجة عرضية ليا".اَللـ أك العذاب الناشئ فقط عف عقكبات قانكنية، أك المالـز ليذه العق

قراران نص عمى مجمكعة مف  ُٖٖٗكفي ذات الصدد، أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في عاـ 

، كلعؿ مف أىميا معاممة السجناء جميعيـ بمعاممة إنسانية، كاحتراـ كرامة (2)المبادئ الخاصة بحماية السجناء

 .(3)الشخصية اإلنسانية اَلصيمة

جانب آخر، نص اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف في المادة الخامسة منو عمى أنو: "ال يعرض أم  مف

بالكرامة"، كنص الميثاؽ العربي لحقكؽ الحاٌطة إنساف لمتعذيب كال لمعقكبات أك المعامالت القاسية كالكحشية أك 

يا مف التعذيب البدني أك النفسي، أك اإلنساف عمى أنو: يجب عمى الدكؿ اَلطراؼ أف تحمي كؿ إنساف عمى إقميم
                                                                 

(1)
اتفاقٌةمناهضةالتعذٌبوغٌرهمنضروبالمعاملةأوالعقوبةالقاسٌةأوالالإنسانٌةأوالمهٌنةالتًجرمتعتمدتالجمعٌةالعامةا

 نفاذها وبدء 5978دٌسمبر50المؤرخفً:79/8فًالقرار وفتحتبابالتوقٌعوالتصدٌقعلٌهاواالنضمامالٌهاجمٌعصورالتعذٌب
 5978وٌونٌ:6تارٌخب

الذيف يتعرضكف َلم شكؿ  بشأف "مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع اَلشخاص ُّٕ/ّْة العامة لألمـ المتحدة رقـ قرار الجمعي (2)
ي:مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف". راجع المكقع اإللكتركني لمكتب المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة عمى الرابط اآلت

https://goo.gl/JPDu2p
ينص عمى أنو: "يعامؿ جميع اَلشخاص الذيف يتعرضكف َلم شكؿ مف  ُّٕ/ّْمف قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  ُالمبدأ  (3)

 أشكاؿ االحتجاز أك السجف معاممة إنسانية، كباحتراـ لكرامة الشخص اإلنساني اَلصيمة".

https://goo.gl/JPDu2p
https://goo.gl/JPDu2p
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بالكرامة، كيجب عمييا أف تتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلؾ، الحاٌطة المعاممة القاسية، أك الالإنسانية أك الميينة أك 

 .(1)كممارسة ذلؾ تعد جريمة يعاقب عمييا كال تسقط بالتقادـ

اث الحركب اَلىمية في كؿ مف يكغسالفيا كقد شددت اَلمـ المتحدة عمى تجريـ التعذيب، خاصة بعد أحد

السابقة كركاندا، كىك ما أكدتو باعتبار التعذيب مف الجرائـ المعاقب عمييا دكليان في مكاثيؽ إنشاء المحاكـ الجنائية 

الدكلية المؤقتة كالدائمة، كما أكدت عمى ذلؾ في كثير مف القرارات الصادرة مف الجمعية العامة كمجمس اَلمف 

نص نظاـ ركما اَلساسي قكؽ اإلنساف، كعدَّت التعذيب مخالفان لمكاثيؽ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، فقد كمجمس ح

، كعرفتو ذات المادة بأنو: "تعمد (2)في المادة السابعة عمى أف التعذيب مف اَلفعاؿ التي تشكؿ جريمة ضد اإلنسانية

يان، بشخص مكجكد تحت إشراؼ المتيـ أك سيطرتو، كلكف ال إلحاؽ ألـ شديد أك معاناة شديدة، سكاء بدنيان أك عقم

يشمؿ التعذيب أم ألـ أك معاناة ينجماف فحسب عف عقكبات قانكنية أك يككناف جزءان منيا أك نتيجة ليا"، كفي ذات 

الجنائية النطاؽ نص النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة، كأيضان النظاـ اَلساسي لممحكمة 

 .(3)الدكلية لركاندا، عمى عدِّ التعذيب مف الجرائـ ضد اإلنسانية التي يعاقب عمييا القانكف الدكلي

                                                                 
مايك  ِّ( بتاريخ ُٔد.ع ) َِٕلميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف المعتمد بمكجب قرار مجمس جامعة الدكؿ العربية رقـ مف ا ٖالمادة  (1)

  https://goo.gl/n6vapT، راجع المكقع اإللكتركني لجامعة الدكؿ العربية عمى الرابط اآلتي: ََِْ
(2)
 ٌشكلأيفعلمناألفعالالتالٌةجرٌمةضداإلنسانٌة،لغرضهذاالنظاماألساسً- ”1على األساسً روما نظام من 7 المادة نصت

”التعذٌب.)و.… -وعنعلمبالهجوم:،متىارتكبفًإطارهجومواسعالنطاقأومنهجًموجهضدأٌةمجموعةمنالسكانالمدنٌٌن
لممحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة. راجع المكقع اإللكتركني لممحكمة عمى الرابط اآلتي: مف النظاـ اَلساسي  ٓانظر المادة  (3)

https://goo.gl/1r5CKy مف النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لركاندا. راجع المكقع اإللكتركني لممحكمة عمى ّ؛ ككذلؾ المادة 
  https://goo.gl/Lgnnb4الرابط اآلتي: 

أما في الجانب الفقيي، اختمؼ الفقياء في كضع تعريؼ محدد لمتعذيب، حيث ذىب أصحاب االتجاه اَلكؿ إلى أف التعذيب كؿ فعؿ يشكؿ 
كافر نية إزىاؽ الركح لدل الجاني؛ كذىب أصحاب االتجاه الثاني إلى أف إيذاء قاسيان كعنيفان، يناؿ مف سالمة الجسـ عقميان كبدنيان دكف ت

التعذيب يجب أف يككف بنية اإلجبار عمى االعتراؼ؛ أما االتجاه اَلخير فذىب إلى أنو ال يشترط أف يككف التعذيب عمى قدر معيف مف 
ء بدني، سكاء كاف ماديان أك معنكيان، أيان كانت درجة العنؼ كالجسامة، حيث ذىب رأييـ إلى أف التعذيب مف الممكف أف يككف كؿ إيذا

https://goo.gl/n6vapT
https://goo.gl/1r5CKy
https://goo.gl/1r5CKy
https://goo.gl/Lgnnb4
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الالزمة التي تعمؿ تحت  التعاقدية كغير التعاقديةاآلليات جميع كضع إلى المتحدة جاىدة اَلمـ سعت كما 

، فقد قرر المجمس كافة بصكرىااإلنساف التابع لألمـ المتحدة لمحد مف انتياكات حقكؽ اإلنساف مظمة مجمس حقكؽ 

بناءن عمى اتفاقية مناىضة  ،الفرعية التابعة ليا كالمجنة ،التعذيب غير تعاقدية متمثمة في لجنة مناىضةة نشاء آليإ

عنيا،  المنبثؽ االختيارم ككؿك كالبركت التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة

كما  في مجاؿ التعذيب داخؿ إقميـ جميع الدكؿ اَلطراؼ في االتفاقية،اإلنساف كالتي تعنى برصد كدراسة حالة حقكؽ 

الدكؿ اَلعضاء في جميع في اإلنساف ية االستعراض الدكرم الشامؿ التي تيدؼ لرصد حالة حقكؽ أقر المجمس آل

 المجمس.

حيث ، المعنيةنع كمكافحة التعذيب نعرض فيما يمي اآلليات الرئيسية ان َلىمية دكر اآلليات الدكلية في منظر 

 تي:ىي كاآل ؛ـ ىذ الفصؿ إلى ثالثة مباحثسقسي

 الدكلي لحقكؽ اإلنساف. المجمسالمبحث اَلكؿ: 

 المبحث الثاني: لجنة مناىضة التعذيب المنبثقة عف اتفاقية مناىضة التعذيب الدكلية.

 المبحث الثالث: القضاء الجنائي الدكلي.

                                                                                                                                                                             

، َُِّجسامتو؛ مشار إليو في: عالء الديف زكي، جرائـ التعذيب في القانكف المصرم كالمقارف، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
رب متكرر، أك ضعؼ مقاكمة . مف جانب أخر، يرل جانب أخر مف الفقو أف التعذيب ىك نكع مف اإلكراه المادم بصكرة ضِٖ-َٖص

؛ مشار إليو في: ىشاـ مصطفى، الحماية الجنائية لإلنساف مف التعذيب في ضكء المكاثيؽ  المتيـ لمنعو مف الطعاـ أك حرمانو مف النـك
ذم يشكؿ ضغطان . كخالفان لذلؾ، يرل الدكتكر محمكد العادلي أف التعذيب ىك نكع مف أنكاع اإلكراه الٓٓالدكلية كالتشريعات الداخمية، ص

عمى إرادة الغير يكلد في نفسو رىبة، مما يدفعو إلى القياـ بسمكؾ معيف لـ يكف سيقـك بو لكال ىذا الضغط؛ مشار إليو في: ىشاـ مصطفى، 
 .ٖٓالمرجع السابؽ، ص
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 كمدل فعالية ذلؾ. ،كذلؾ لمتعرؼ عمى دكر ىذه اَلجيزة في مكاجية التعذيب كالتعامؿ مع حاالتو

 لحقوقاإلنسانالمجمسالدوليالمبحثاألول:

في مؤتمر  -سابقان اإلنساف لجنة حقكؽ  -اإلنسافكانت بداية فكرة إنشاء المجمس الدكلي لحقكؽ 

المتحدة النصكص المعنية بحماية حقكؽ اَلمـ اف يشيد محاكالت لتضميف ميثاؽ ساف فرانسيسكك الذم ك

إحالة  استمـزما كىك  ،تفصيمية لياأحكاـ كضع إلى  المؤتمر يتكصؿعمى الصعيد الدكلي، كلكف لـ اإلنساف 

 .(1)اَلمـ المتحدة ميثاؽبناءن عمى  المعنية في المنظمةىذا العمؿ إلى اَلجيزة 

مكاد في  ةفي ديباجتو كفي ست ،كجكىريتيا عمى إبراز أىمية حقكؽ اإلنسافميثاؽ ال ركزكقد 

 ّالمتحدة، كأكد في الفقرة اَلمـ اء نشإمقاصد ل مقدمتيا المادة اَلكلى منو المكضحةفي  ،مكاضع مختمفة منو

 كاالجتماعيالطابع االقتصادم حؿ المسائؿ الدكلية ذات  فيتحقيؽ التعاكف الدكلي  أىميةمف ذات المادة 

 ،كافةكالحريات اَلساسية لمناس اإلنساف تعزيز احتراـ حقكؽ التعاكف في مجاؿ  أىميةى ك  كالثقافي كاإلنساني،

كأعطى  ،كال التمييز بيف الرجاؿ كالنساء ،فكالتشجيع عمى ذلؾ بال تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الدي

مـ المتحدة بتطكرات مر اىتماـ اَلقد ك  .في ىذا اإلطار رئيسيان  المجمس االقتصادم كاالجتماعي اختصاصان 

 ء المجمس الدكلي لحقكؽ اإلنساف. ككاف أبرزىا إنشا ،يمة مف حيث تقرير اَلحكاـ كتفعيؿ آليات الحمايةم

 ،كميامو )المطمب اَلكؿ(اإلنساف تشكيؿ المجمس الدكلي لحقكؽ  بحثل يأتفيما يتطرؽ ن كعمى ذلؾ

 .)المطمب الثاني( كآلية مف آليات عمؿ المجمسكاالستعراض الدكرم الشامؿ 
                                                                 

(1)
 .ٕٓ، صََُِالقاىرة، رضكل سيد أحمد، المجمس الدكلي لحقكؽ اإلنساف دراسة قانكنية سياسية، دار النيضة العربية، 
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امهونظامعممهومهاإلنسانالمطمباألول:تشكيلالمجمسالدوليلحقوق

المتحدة لينص عمى اَلمـ ، جاء ميثاؽ كحمايتيا نسافالمتحدة عمى تعزيز حقكؽ اإلاَلمـ تأكيدان لحرص 

نشاء لجاف متخصصة في تعزيز إالذم مف أىـ أعمالو  ،المجمس االقتصادم كاالجتماعيب سميٌ  ؛إنشاء جياز رئيسي

 ِّ مفقدت في دكرتو اَلكلى التي عي  ،كاالجتماعيكتطبيقان لذلؾ فقد قرر المجمس االقتصادم ، (1)حقكؽ اإلنساف

لجنة حقكؽ اإلنساف قديمان مف  أخذ عمىكبسبب ما  .(2)تشكيؿ لجنة حقكؽ اإلنساف ،ُْٔٗفبراير  ُٖحتى يناير 

ما أدل إلى ضعؼ في أدائيا في الفترة كىك تيا، اـ السياسة كالدبمكماسية في اتخاذ قرار كتىحكُّ  ،س في أعماليايتسي

إنشاء المجمس الدكلي لحقكؽ  ،ُِٓ/َٔبمكجب القرار  ،ة ليا، قررت الجمعية العامة التابعة لألمـ المتحدةاَلخير 

اَلميف العاـ لألمـ المتحدة  ،كذلؾ بناءن عمى اقتراح مف ككفي أناف، ليحؿ محميا ََِٔمارس  ُٓاإلنساف في 

كذلؾ لمناقشة حيثيات عمؿ المجمس  ؛ََِٓمقترحو ىذا أماـ مؤتمر قمة العالـ في عاـ  عرضكذلؾ بعد  ،آنذاؾ

"تقرر إنشاء مجمس لحقكؽ اإلنساف مقره  مف القرار عمى: ُحيث نصت المادة . (3)التفاصيؿ المتعمقة بوجميع ك 

يحؿ محؿ لجنة حقكؽ اإلنساف، بكصفو ىيئة فرعية تابعة لمجمعية العامة؛ كستستعرض الجمعية كضعو في  ،جنيؼ

 غضكف خمس سنكات". 

                                                                 
(1)
مف ميثاؽ اَلمـ المتحدة: "ينشئ المجمس االقتصادم كاالجتماعي لجانان لمشؤكف االقتصادية كاالجتماعية كلتعزيز حقكؽ  ٖٔالمادة 

 اإلنساف، كما ينشئ غير ذلؾ مف المجاف التي قد يحتاج إلييا لتأدية كظائفو".
(2)
ء، يككف تعيينيـ مف قبؿ المجمس بصفتيـ الشخصية، أم غير ممثميف لحككماتيـ، بعد أعضا ٗمف كانت لجنة حقكؽ اإلنساف تتشكؿ 

دكلة مف الدكؿ اَلعضاء في اَلمـ المتحدة، مع  ُٖأف تصبح المجنة مككنة مف  ُْٔٗيكنيك  ُِفي  ٗذلؾ قرر المجمس في قراره رقـ 
يقر فكرة العضكية الشخصية، بؿ قرر أف تككف العضكية مف الدكؿ،  اَلخذ في الحسباف التكزيع الجغرافي العادؿ، كالمؤىالت الشخصية، كلـ

 .ٕٗرضكل سيد أحمد، المرجع السابؽ، صعضكان في آخر عيد ليا.  ّٓككصؿ عدد اَلعضاء في المجنة إلى 
(3)
 .َُٓرضكل سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص
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عف طريؽ الجمعية تينتىخب  ،المتحدةاَلمـ في  ان دكلة عضك  ْٕمف اإلنساف يتألؼ المجمس الدكلي لحقكؽ 

ف أعضاء في الجمعية العامة، عمى كذلؾ عف طريؽ االقتراع السرم المباشر مف قبؿ أغمبية اَل ،العامة لألمـ المتحدة

. كيراعى في (1)ضمف النظاـ الداخمي لمجمعية العامة ْٗك ّٗك ِٗ كاداالنتخابات تجرم كفقان لألحكاـ الكاردة في الم

الكطني  يفعمى الصعيدكحمايتيا اإلنساف ف يككف ليا دكر فٌعاؿ كميسيـ في تعزيز حقكؽ أالدكؿ المرشحة لمعضكية 

يمة ذا ما ارتكبت انتياكات جسإكالدكلي، كيجكز لمجمعية العامة تعميؽ حقكؽ العضكية التي تتمتع بيا الدكلة العضك 

ف تنتخب ذات الدكلة العضك َلكثر مف أكال يجكز  ،كتمتد كالية العضكية في المجمس ثالث سنكات .نسافلحقكؽ اإل

 .(2)لى التكزيع الجغرافي العادؿإجمس فترتيف متتاليتيف، كتستند عضكية الم

                                                                 
عمى: "تجرل جميع االنتخابات باالقتراع السرم، كال يجكز فييا تقديـ مف النظاـ الداخمي لمجمعية العامة لألمـ المتحدة تنص  ِٗالمادة  (1)

تنص عمى: "إذا أريد انتخاب شخص كاحد أك عضك كاحد فقط كلـ يحصؿ أم مرشح في االقتراع اَلكؿ عمى اَلغمبية  ّٗمرشحيف"، كالمادة 
يف المذيف حصال عمى أكبر عدد مف  اَلصكات. فإذا انقسمت اَلصكات بالتساكم في االقتراع الالزمة، يجرم اقتراع ثاف يقتصر عمى المرشحى

ؿ اال قتراع الثاني، ككاف اَلمر يتطمب اَلغمبية، يفصؿ الرئيس بيف ىذيف المرشحيف بالقرعة. أما إذا كاف اَلمر يتطمب أغمبية الثمثيف، فيكاصى
اقتراع غير حاسـ، التصكيت َلم شخص أك عضك حتى يحصؿ أحدىما عمى أغمبية ثمثي اَلصكات المدلى بيا؛ عمى أنو يجكز، بعد ثالث 

ر االقتراعات الثالثة  تتكفر فيو شركط االنتخاب. فإذا أجريت ثالثة مف ىذه االقتراعات غير المقيدة دكف أف تسفر عف نتيجة حاسمة، تيقصى
االقتراعات الثالثة التي تمي ىذه  التي تمييا عمى المرشحيف المذيف حصال عمى أكبر عدد مف اَلصكات في ثالث اقتراع غير مقيد، كتككف

 ْٗ". كالمادة ُْٖك ُْٔك ُْْك ُّْمقيدة، كىمـ جران، حتى يتـ انتخاب شخص أك عضك. كال تخمك أحكاـ ىذه المادة بتطبيؽ المكاد 
ف حصمكا عمى تنص عمى: "إذا أريد شغؿ منصبيف أك أكثر مف المناصب االنتخابية في كقت كاحد كبشركط كاحدة، يينتخب المرشحكف الذي

اَلغمبية المطمكبة في االقتراع اَلكؿ. فإذا كاف عدد المرشحيف الحاصميف عمى ىذه اَلغمبية أقؿ مف عدد اَلشخاص أك اَلعضاء الالـز 
انتخابيـ، تجرل اقتراعات إضافية لشغؿ المناصب المتبقية، مع اقتصار كؿ اقتراع عمى عدد مف المرشحيف الذيف حصمكا عمى أكبر عدد مف 
اَلصكات في االقتراع الذم سبقو ال يزيد عف ضعؼ عدد المناصب المتبقية؛ عمى أنو يجكز، بعد ثالث اقتراع غير حاسـ، التصكيت َلم 
شخص أك عضك تتكفر فيو شركط االنتخاب. فإذا أجريت ثالثة مف ىذه االقتراعات غير المقيدة دكف أف تسفر عف نتيجة حاسمة، تيقصر 

لتي تمييا عمى عدد مف المرشحيف الذيف حصمكا عمى أكبر عدد مف اَلصكات في ثالث اقتراع غير مقيد ال يزيد عف االقتراعات الثالثة ا
ضعؼ عدد المناصب المتبقية، كتككف االقتراعات الثالثة التي تمي ىذه غير مقيدة، كىمـ جران، حتى يتـ شغؿ كؿ المناصب. كال تخمك أحكاـ 

 ".ُْٖك ُْٔك ُْْك ُّْىذه المادة بتطبيؽ المكاد 
لمجمكعة  ٔلممجمكعة اآلسيكية،  ُّلممجمكعة اَلفريقية،  ُّتكزع مقاعد المجمس بيف المجمكعات اإلقميمية، كىي عمى النحك اآلتي:  (2)

، ُِٓ/َٔقـ قرار الجمعية العامة ر لمجمكعة أكركبا الغربية كدكؿ أخرل.  ٕلمجمكعة أمريكا الالتينية كالبحر الكاريبي،  ٖأكركبا الشرقية، 
 .ٖكالمادة  ٕالمرجع السابؽ، المادة 
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ف يككف المراقبك تماعات المجمس، كقد إلى جانب الدكؿ اَلعضاء في المجمس فإنو يحؽ لممراقبيف حضكر اج

المتحدة، كممثمكف عف الككاالت المتخصصة كالمنظمات الحككمية اَلمـ ك غير اَلعضاء في اَلعضاء أمف الدكؿ 

تقتصر صالحيتيـ عمى المشاركة ببيانات خالؿ مناقشة  إذ كالمنظمات غير الحككمية، كال يحؽ لممراقبيف التصكيت

المنظمات الدكلية ممثمك  إلى جانب اَلعضاء كالمراقبيفالمجمس يحضر اجتماعات  ككذلؾ. (1)بنكد أعماؿ المجمس

المنظمات الدكلية  المتحدة، كممثمكاَلمـ حركات التحرير الكطنية المعتمدة مف  كممثمكالحككمية كغير الحككمية، 

فكلة المتحدة لمطاَلمـ كمنظمة  ،المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة )اليكنسكك(اَلمـ المتخصصة، مثؿ منظمة 

 كمنظمة العمؿ الدكلية. ،)اليكنيسؼ(

جة اَلكلى كىك مسؤكؿ في الدر  ،ىيئة حككمية دكلية تابعة لألمـ المتحدةاإلنساف يعد المجمس الدكلي لحقكؽ 

كتدعيميا، كذلؾ عمى الصعيد الدكلي في جميع أنحاء دكؿ كتعزيزىا كحمايتيا اإلنساف أكضاع حقكؽ  عف رقابة

. كفي ىذا الصدد، فإف (2)تكصيات لمحد منيا يقدـك  ،في ىذه الدكؿاإلنساف العالـ، كما يعنى بتناكؿ انتياكات حقكؽ 

كؿ بند دائمة عمى جدكؿ أعمالو في الدكرات العادية، كتتمثؿ في عشرة بنكد مستقمة، يخصص  ان لممجمس بنكد

 .(3)نسافضكع مستقؿ يتعمؽ بمسائؿ حقكؽ اإلك لم

                                                                 
 .ُُ، المرجع السابؽ، المادة ُِٓ/َٔقرار الجمعية العامة رقـ  (1)
 https://goo.gl/ETVNBR: اآلتيالمكقع اإللكتركني لممفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف عمى الرابط راجع  (2)
بشأف "بناء مؤسسات مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة" )المرجع السابؽ(، في الفقرة  ٓ\ُمجمس حقكؽ اإلنساف رقـ نص قرار  (3)

، عمى أف تككف البنكد الدائمة عمى جدكؿ اَلعماؿ كاآلتي: يخصص البند اَلكؿ لممسائؿ التنظيمية كاإلجرائية مف قبؿ مكتب المجمس. َُٗ
ض التقرير السنكم لمفكض اَلمـ المتحدة السامي لحقكؽ اإلنساف كتقارير المفكضية السامية كاَلميف العاـ. أما كيخصص البند الثاني لعر 

لحؽ البند الثالث فإنو يخصص لمناقشة تعزيز كحماية جميع حقكؽ اإلنساف، المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كمف ذلؾ ا
تناكؿ البند الرابع لجدكؿ أعماؿ المجمس، حاالت حقكؽ اإلنساف التي تتطمب اىتماـ المجمس. كفي البند الخامس في التنمية. مف جانب آخر ي

تبحث تقارير ىيئات كآليات حقكؽ اإلنساف، كتقارير المجنة االستشارية لمجمس حقكؽ اإلنساف. كيتطرؽ البند السادس لمتابعة نتائج 

https://goo.gl/ETVNBR
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لممياـ التي حددتيا  كذلؾ كفقان اإلنساف مف التفصيؿ ما يختص بو المجمس الدكلي لحقكؽ بشيء كنكضح 

  :(1)اآلتيكىي عمى النحك  ،الجمعية العامة في قرار إنشائو

االستشارية العمؿ عمى تعزيز التثقيؼ كالتعمـ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، كتقديـ الخدمات  .ُ

كبناءن كالمساعدة التقنية كبناء القدرات، كذلؾ بعد إجراء عممية تشاكرية مع الدكؿ اَلعضاء المعنية كبمكافقتيا.

المتحدة اَلمـ "إعالف  :تحت عنكاف ان ـ قرار ََِٕفي اإلنساف مجمس حقكؽ  أصدرعمى ىذا االختصاص فقد 

ىذا القرار إلى تعزيز دكر المجمس في نشر الكعي كالتثقيؼ لمتثقيؼ كالتدريب في ميداف حقكؽ اإلنساف"، كييدؼ 

 .نساف، كذلؾ لما لو مف تأثير كبير كنتائج بعيدة المدل تحد مف انتياكات حقكؽ اإلنسافبمجاؿ حقكؽ اإل

يعقد المجمس اجتماعات مف خالؿ مجمكعة مف الحكارات التفاعمية كالحمقات النقاشية حكؿ  .ِ

كذلؾ مف خالؿ  ،مناىضة التعذيبع يكمف تمؾ المكاض ،بجميع حقكؽ اإلنسافالقضايا المكضكعية المتعمقة 

 .ما سنتطرؽ لو فيما بعد كىك ،لمقرر الخاص المعني بالتعذيبمع االسنكم الحكار التفاعمي 

يعقد ثالث دكرات منتظمة طكاؿ في عقد االجتماعات فإنو اإلنساف مجمس حقكؽ  الختصاصككفقان 

المتحدة بجنيؼ، اَلمـ لمتمثيؿ رفيع المستكل، كتعقد دكرات المجمس في قصر  ان الرئيسية جزءالسنة، تضـ الدكرة 

كذلؾ بعد تأييد الطمب المقدـ  ،كيجكز لممجمس أف يقعد دكرات استثنائية أك طارئة بناءن عمى طمب أحد أعضائو

                                                                                                                                                                             

ا، كيتعمؽ البند السابع بمتابعة حالة حقكؽ اإلنساف في فمسطيف كاَلراضي العربية المحتمة اَلخرل، االستعراض الدكرم الشامؿ كتكصياتو. ىذ
كذلؾ بالتطرؽ لمناقشات تعنى بانتياكات حقكؽ اإلنساف عمى اَلراضي الفمسطينية مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي، كحؽ الشعب الفمسطيني في 

نساف في اَلراضي العربية المحتمة كالجكالف السكرم. أما البند الثامف فإنو يخصص لمتابعة تقرير مصيره، ذلؾ إلى جانب أكضاع حقكؽ اإل
صرية كتنفيذ إعالف كبرنامج عمؿ فيينا المعني بحقكؽ اإلنساف. كالبند التاسع لمتابعة كتنفيذ إعالف كبرنامج عمؿ درباف المعني بمكافحة العن

بذلؾ مف أشكاؿ التعصب. كأخيران يأتي البند العاشر مف جدكؿ اَلعماؿ لتحديد المساعدة كالتمييز العنصرم ككراىية اَلجانب كما يتصؿ 
 التقنية كبناء القدرات التي يمكف أف يقدميا المجمس.

 .ٓ، بشأف "مجمس حقكؽ اإلنساف"، المادة ُِٓ/َٔقرار الجمعية العامة رقـ  (1)
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ف يتضمف أس كأمانتو، عمى كيقدـ الطمب لعقد دكرة استثنائية لرئيس المجم.  (1)مف قبؿ ثمث أعضاء المجمس

دراج أم معمكمات ذات صمة،  ،تحديد المسألة المراد تناكليا في االجتماع عقد الدكرة في أقرب كقت ممكف كتي كا 

يتجاكز خمسة أياـ عمؿ مف  بعد إرساؿ الطمب الرسمي، كذلؾ في مكعد ال يتجاكز يكمي عمؿ، كفي مكعد ال

 .(2)الدكرة االستثنائية ثالثة أياـ، ما لـ يقرر المجمس خالؼ ذلؾ . كال تتجاكز مدةسمـ الطمب رسميان تاريخ ت

أعضاء المجمس كالدكؿ المعنية كالدكؿ المراقبة كالككاالت المتخصصة كالمنظمات جميع كيجكز ل

الحككمية الدكلية اَلخرل كالمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف، كالمنظمات غير الحككمية ذات المركز 

 .(3)لمنظاـ الداخمي لممجمس في الدكرة االستثنائية كفقان  الحضكراالستشارم، 

تكصيات إلى الجمعية العامة تيدؼ إلى مكاصمة تطكير القانكف اإلنساف يقدـ مجمس حقكؽ  .ّ

اإلنساف الدكلي في مجاؿ حقكؽ اإلنساف. في ىذا الصدد، تقـك كاليات اإلجراءات الخاصة التابعة لمجمس حقكؽ 

ة بالتكصيات أماـ المجنة الثالثة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة بنيكيكرؾ المعنية بالشؤكف بتقديـ تقاريرىا المشفكع

كافة عمى الصعيد اإلنساف االجتماعية كاإلنسانية كالثقافية، كذلؾ لمعمؿ عمى تنفيذ تمؾ التكصيات لتعزيز حقكؽ 

 .(4)الدكلي

                                                                 
 .َُالمادة ، المرجع السابؽ، ُِٓ/َٔقرار الجمعية العامة رقـ  (1)
 .ُِِ-ُُٗبشأف "بناء مؤسسات مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة"، الفقرة  ٓ\ُقرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ  (2)
 .ُِٓ، المرجع السابؽ، الفقرة ٓ\ُقرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ  (3)
 https://goo.gl/rPaFqS: راجع المكقع اإللكتركني لمجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى الرابط اآلتي (4)

https://goo.gl/rPaFqS
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االلتزامات التي تعيدت بيا في مجاؿ جميع المجمس عمى تشجيع الدكؿ اَلعضاء لتنفيذ عمؿ ي .ْ

المنبثقة مف المؤتمرات تعزيز حقكؽ اإلنساف كحمايتيا، حقكؽ اإلنساف، كمتابعة اَلىداؼ كااللتزامات المتصمة ب

 .المتحدةاَلمـ كمؤتمرات القمة التي عقدتيا 

دؼ ، كييةيعمؿ المجمس عمى إجراء استعراض دكرم شامؿ يستند إلى معمكمات مكضكعية كمكثكق .ٓ

عمى اإلنساف ذلؾ االستعراض لعرض مدل كفاء كؿ مف الدكؿ اَلعضاء بالتزاماتيا كتعيداتيا في مجاؿ حقكؽ 

 .نحك يكفؿ شمكلية التطبيؽ كالمساكاة في المعاممة بيف جميع الدكؿ

 يشكؿ االستعراض الدكرم الشامؿ آلية تعاكنية تستند إلى حكار تفاعمي يشترؾ فيو البمد المعني اشتراكان ك 

ف ىذه اآللية تعد آلية تكاممية مع عمؿ الييئات أكامالن، مع مراعاة احتياجاتو في مجاؿ بناء القدرات، عمى 

 المنشأة بمكجب معاىدات كال تكرر عمميا.

كاالستجابة سريعان في الحاالت الطارئة المتعمقة اإلنساف العمؿ عمى منع حدكث انتياكات لحقكؽ  .ٔ

 جراء الحكارات كالتعاكف الدكلي.إبحقكؽ اإلنساف، كذلؾ مف خالؿ 

مع الحككمات كالمنظمات اإلقميمية كالمؤسسات الكطنية اإلنساف التعاكف الكامؿ في مجاؿ حقكؽ  .ٕ

 كالمجتمع المدني.اإلنساف لحقكؽ 

 ، إذ، كتقديـ تقرير سنكم إلى الجمعية العامةكحمايتيا حقكؽ اإلنسافتقديـ تكصيات تتعمؽ بتعزيز  .ٖ

يتضمف مجمؿ أعمالو خالؿ السنة المتمثمة في دكراتو العادية  ان سنكي ان تقرير اإلنساف مجمس حقكؽ  دِّـيق

اإلنساف كيعتمد التقرير في الدكرة الرئيسية لمجمعية العامة. عمى سبيؿ المثاؿ قدـ مجمس حقكؽ  ،كاالستثنائية
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ف العادية يف كالثانية كالثالثثيصادرة عف الدكرة الحادية كالثالمتضمنان اَلعماؿ كالقرارات ال َُِٔتقريره لعاـ 

. (1)ف لمجمعية العامة لألمـ المتحدةيف، كاعتمد التقرير في الدكرة الحادية كالسبعيكالدكرة االستثنائية الرابعة كالعشر 

في المجاالت اإلنساف نو في نياية كؿ دكرة يعقدىا المجمس تيعتمد قرارات تعنى بتعزيز حقكؽ أكالجدير بالذكر 

بأغمبية أصكات الدكؿ اَلعضاء في المجمس أك دكف تصكيت )نظاـ تكافؽ اآلراء( إذا ما كاف القرار ال كافة، 

، كبعد اعتماد ىذه القرارات تقدـ إلى نسافكيعمؿ عمى تعزيز حقكؽ اإل ،يشكؿ أم انتياؾ لمسيادة الداخمية لمدكؿ

المقدـ لمجمعية اإلنساف ر السنكم لمجمس حقكؽ كذلؾ مف خالؿ تضمينيا في التقري ،المجنة الثالثة المذككرة أعاله

في سبيؿ تطكير القانكف اإلنساف العامة، ليشكؿ ذلؾ عمالن تكامميان بيف كؿ مف الجمعية العامة كمجمس حقكؽ 

 .نسافالدكلي لحقكؽ اإل

جراءات قدرتيا عمى تغطية انتياكات حقكؽ كما يميز ىذه اإلجراءات المتعمقة بالشكاكل،اإل .ٗ

في معاىدة لتقديـ شككل ضدىا بمكجب نظاـ الشككل  ان ف تككف الدكلة طرفأنو ال يتعيف أكذلؾ افة، كاإلنساف 

 .(2)ىذا

تقديـ  آلية كمف أىميا ،يعمؿ بعدد مف اآللياتاإلنساف ما تجدر اإلشارة إليو أف المجمس الدكلي لحقكؽ 

لممجمس، كآلية اإلجراءات الخاصة، كأخيران  ضد دكؿ أخرل تقديـ الشكاكل مف الدكؿآلية الشكاكل الفردية لممجمس، ك 

 آلية االستعراض الدكرم الشامؿ. كاَلخيرة ىي ما نعرض ليا في المطمب الثاني.

                                                                 
 .A/71/53في الكثيقة رقـ  َُِٔتقرير مجمس حقكؽ اإلنساف لعاـ  (1)
 .ُِٗرضكل سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص (2)
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تقديـ الشككل إلى  عمىال يقتصر فقط اإلنساف ف نظاـ تقديـ الشكاكل الفردية لممجمس الدكلي لحقكؽ إ

نما يقبؿ المجمس الشكاكل الفردية التي نسافالمجاف المنبثقة عف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإل ، كما سنكضح الحقان، كا 

ف تككف ىذه الشكاكل تمثؿ انتياكان خطيران كمستمران ص المكضكعي لتمؾ المجاف، كينبغي أتخرج عف إطار االختصا

 ال تككف كدعكلاإلنساف ، كبطبيعة اَلمر فإف الشككل في حاؿ تقديميا لممجمس الدكلي لحقكؽ نسافلحقكؽ اإل

 (1).نما تككف بيدؼ رصد تمؾ االنتياكات دكليان ا  قضائية يرجى منيا تعكيض المضركريف، ك 

ف اليدؼ مف نظاـ تقديـ الشكاكل ىك معالجة أعمى آلية تقديـ الشكاكل، فنص عمى  ٓ\ُكقد نص القرار 

يع الحريات اَلساسية التي كجماإلنساف اَلنماط الثابتة لالنتياكات الجسيمة كالمؤيَّدة بأدلة مكثكؽ بيا لجميع حقكؽ 

كيجب في جميع اَلحكاؿ أف تحتكم الشككل عمى  .(2)كفي أم ظرؼ مف الظركؼ ،تقع في أم جزء مف أجزاء العالـ

 .(1)ب في حاؿ مخاطبة حككمات الدكؿيحجى ك  ،كىكيتو عف اسـ مقدـ الطمب ةمعمكمات مفصم

                                                                 
ادة الدكؿ، دار النيضة العربية، نشأتو كتطكره كآليات تنفيذه كمستقبمو في ظؿ سي-أحمد حسف فكلي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف (1)

 .ُِّ، صَُِٓالقاىرة، 
. كيشترط أف يككف ٖٓبشأف "بناء مؤسسات مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة"، الفقرة  ٓ\ُقرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ  (2)

 البالغ المتصؿ بانتياكات لحقكؽ اإلنساف ليككف مقبكالن أف يستكفي الشركط اآلتية:
يككف لمبالغ دكافع سياسية، كيككف مكضكعو متفقان مع ميثاؽ اَلمـ المتحدة كاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كالصككؾ اَلخرل . أال ُ

 كاجبة التطبيؽ في مجاؿ قانكف حقكؽ اإلنساف.
 . أف يتضمف كصفان كافيان لالنتياكات المزعكمة، كمف ضمف ذلؾ الحقكؽ المزعـك انتياكيا.ِ
غة المستخدمة فيو مسيئة، كيجكز النظر في بالغ ال يستجيب ليذا الشرط إذا استكفى معايير المقبكلية اَلخرل بعد حذؼ . أال تككف المّ

 العبارات المسيئة.
. أف يككف صادران عف شخص أك مجمكعة أشخاص يدَّعكف أنيـ ضحايا النتياكات حقكؽ اإلنساف أك عف شخص أك مجمكعة أشخاص، ْ

ير الحككمية، يتصرفكف بحسف نية كفقان لمبادئ حقكؽ اإلنساف، كال يستندكف إلى مكاقؼ ذات دكافع سياسية مخالفة كمف بينيـ المنظمات غ
دة بأدلة َلحكاـ ميثاؽ اَلمـ المتحدة كيدَّعكف أف ليـ عممان مباشران كمكثكقان بو بيذه االنتياكات. عمى أنو ال يجكز عدـ قبكؿ البالغات المؤيَّ 

 كف أصحابيا يعممكف بكقكع االنتياكات عممان غير مباشر، شريطة أف تككف ىذه البالغات مشفكعة بأدلة كاضحة.مكثكؽ بيا لمجرد ك
 . أال يستند حصران إلى تقارير نشرتيا كسائط اإلعالـ.ٓ
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اَلمـ ككفقان لميثاؽ  ،اإلنسافطار مكاجية االنتياكات الخطيرة كالمستمرة لحقكؽ إنو في أكجدير بالذكر 

ف تقدـ شكاكل تتعمؽ بتمؾ االنتياكات، كفي حاؿ تمقي المجمس أطار التعاكف الدكلي، فإنو يجكز لمدكؿ إالمتحدة، في 

مثمة تمؾ أؿ معيا، كمف عمالو لمتأكد مف صحتيا كسبؿ التعامأج مكضكع الشككل عمى جدكؿ ليذه الشكاكل يدرً 

في فمسطيف كاَلراضي العربية اإلنساف الشكاكل ما تقدمت بو جامعة الدكؿ العربية لبحث االنتياكات الجسيمة لحقكؽ 

 ؛ككقؼ ارتكابيا ،دانتياا  ـ لبحث تمؾ االنتياكات ك ََِٔالمحتمة، كىك ما دفع المجمس لعقد دكرة استثنائية في يكليك 

 .(2)نسافالتزامان بقكاعد القانكف الدكلي لحقكؽ اإل

، كتتميز نسافخر، تعد آلية اإلجراءات الخاصة مف أىـ آليات عمؿ المجمس الدكلي لحقكؽ اإلآمف جانب 

يات مستباإلجراءات الخاصة أفراد يحممكف ضطمع عمى عكس سرية آلية الشكاكل الفردية، كي ؛ىذه اآللية بعالنيتيا

أك مجمكعة عمؿ، كليس ىناؾ  ،أك الممثؿ الخاص لألميف العاـ ،أك الخبير المستقؿ ،قرر الخاصكالم ؛مختمفة

نما كؿ ما في اَلمر أف بعض مكاضيع كالية تفكارؽ كبيرة في المسؤكليات التي يمـز تأديتيا كفقان لتمؾ ال سميات، كا 

بعض  فيييشكؿ فريؽ عمؿ  كبذلؾ ،مف عدة أشخاص ةاإلجراءات الخاصة قد تتطمب خبرة معمقة كتفصيمي

 كاَلعماؿ التجارية.اإلنساف ، كمف أمثمة ذلؾ فريؽ العمؿ المعني بحقكؽ (3)اَلحياف

                                                                                                                                                                             

طار أحد اإلجراءات . أال يشير إلى حالة ثابتة مف االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف المؤيدة بأدلة مكثكؽ بيا كيجرم تناكليا في إٔ
الخاصة أك إحدل ىيئات المعاىدات، أك غير ذلؾ مف إجراءات الشكاكل التابعة لألمـ المتحدة أك إجراءات الشكاكل اإلقميمية المماثمة في 

 ميداف حقكؽ اإلنساف؛ كذلؾ لعدـ ازدكاجية العمؿ.
 سبؿ غير فعالة أك تستغرؽ زمنان يتجاكز حدكد المعقكؿ. . يجب أف تستنفد جميع سبؿ االنتصاؼ المحمية، ما لـ يتبيَّف أف ىذه الٕ

 https://goo.gl/kTEvvyمكقع اإللكتركني لممفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف، عمى الرابط اآلتي: راجع ال
 .ِٕ(، صِالتنقيح ) ٕكؽ اإلنساف، رقـ راجع صحيفة كقائع اَلمـ المتحدة الصادرة عف مكتب المفكضية السامية لحق (1)
 .ِّٖأحمد حسف فكلي، المرجع السابؽ، ص (2)
 .َُٓ، صالمرجع السابؽرضكل سيد أحمد،  (3)

https://goo.gl/kTEvvy
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سميات مما يتيح مجاالن أكسع لتبادؿ الخبرات في ذات المكضكع نو مف المناسب تعدد تمؾ التأ كفي تقديرنا

داخؿ منظكمة تيا كتعزيزىا مف نطاؽ حمايمما يكسع كذلؾ اإلنساف، يككف مف المسائؿ المتعمقة بحقكؽ الذم 

 عمى الصعيد الدكلي.المجمس كمف ثـ 

المجمس المقرريف الخاصيف أك الخبراء عيِّف تعد اإلجراءات الخاصة مف اآلليات غير التعاىدية، حيث ي

اتفاقيات دكلية مف قبؿ الدكؿ، كيجكز تسمية المرشحيف لمياـ آليات اإلجراءات  عف طريؽالمستقميف، أم ليس 

الخاصة مف قبؿ حككمات الدكؿ أك المجمكعات اإلقميمية أك المنظمات الدكلية كالمنظمات غير الحككمية كىيئات 

 اَلخرل.اإلنساف حقكؽ 

ف ك ك المقرر أف ك ف الخبراء المستقمعيَّ ي كفييا ،كىما الكالية المكضكعية ؛تتمثؿ اإلجراءات الخاصة في نكعيف

كمنيا المقرر الخاص المعني بحاالت التعذيب. أما  ،اإلنسافف لدراسة مكضكع محدد مف مكاضيع حقكؽ ك الخاص

ك الخبير أالمقرر الخاص كفي ىذه الحالة فإف  ،خر مف اإلجراءات الخاصة فإنو يتمثؿ في الكالية القطريةالنكع اآل

غالبان ما تككف فييا انتياكات عديدة كجسيمة لحقكؽ  ،في دكلة معينةاإلنساف ع حقكؽ درس أكضايالمستقؿ 

في الجميكرية العربية السكرية. كيتمثؿ عمؿ اإلنساف ، كذلؾ مثؿ المقرر الخاص المعني بحالة حقكؽ (1)اإلنساف

الشكاكل، كالقياـ بزيارات  مف خالؿ تمقياإلنساف آليات اإلجراءات الخاصة في جمع المعمكمات عف انتياكات حقكؽ 

في الدكؿ، كاالستجابة لمنداءات العاجمة لمكاجية انتياكات حقكؽ اإلنساف متحقؽ مف الكاقع الفعمي لحقكؽ لقطرية 

                                                                 
 .ِّّأحمد حسف فكلي، المرجع السابؽ، ص (1)
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صدار تقارير سنكية ا  ك تجنبان لإلجراءات المطكلة لبعض اآلليات اَلخرل،  ؛اإلنساف حكؿ أنشطة جراء دراسات كا 

 .(1)إلى مجمس حقكؽ اإلنساف كالجمعية العامة ،كطرائؽ عممو ،ككاليتو ،المستقؿالمقرر الخاص أك الخبير 

كغيره مف  في ىذا الصدد، قرر المجمس الدكلي لحقكؽ اإلنساف تعييف مقرر خاص معني بمسائؿ التعذيب

سكاء  ،ع الدكؿ، كبطبيعة الحاؿ فإف كاليتو تشمؿ جميضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة

 ،حتى حينو ،فك ف السابقك ف الخاصك المقرر عمد كقد . (2)لـ تكقع ك التيالتي كقعت عمى اتفاقية مناىضة التعذيب أ

كلكف مف منظكر حظر التعذيب كغيره  ،العديد مف التقارير السنكية التي تعنى بأحد مكاضيع حقكؽ اإلنسافتقديـ إلى 

مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة، كمف أمثمة ذلؾ تقرير المقرر الخاص المعني 

كالذم كاف يتناكؿ مكضكع اَلطفاؿ المحركميف مف حريتيـ مف منظكر  ،لممجمس ِٖبالتعذيب الذم قدمو في الدكرة 

كحظر  ،ة غير االحتجازمبشأف استخداـ القك  ِٕالجمعية العامة في دكرتيا  ـقرير المقدـ أماكالت ،(3)حظر التعذيب

إلى جانب تقاريرىـ القطرية  ذلؾ ،(4)التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة

 ُّكتقرير المقرر الخاص في الدكرة  زاركىا؛يب في الدكؿ التي التي تدرس حالة حقكؽ اإلنساف مف منظكر التعذ

 .(5)َُِٓلممجمس بمناسبة زيارتو إلى جكرجيا في عاـ 

                                                                 
 .ِّْأحمد حسف فكلي، المرجع السابؽ، ص (1)
لمزيد مف التفاصيؿ يرجى مراجع الصفحة الخاصة بالمقرر الخاص المعني بالتعذيب عمى ؛ ُٖٓٗ/ّّقرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ  (2)

 https://goo.gl/rwHckT مكقع مكتب المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف عمى الرابط اآلتي: 
 .A/HRC/28/68انظر الكثيقة رقـ  (3)
 .A/72/178انظر الكثيقة رقـ  (4)
 .A/HRC/31/57/Add.3انظر الكثيقة رقـ  (5)

https://goo.gl/rwHckT
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عملالمجمسالدوليلحقوقالمطمبالثاني:االستعراضالدوريالشاملكآليةمنآليات

اإلنسان

نساف، كقد اعتمد تعد آلية االستعراض الدكرم الشامؿ مف اآلليات اَلساسية لعمؿ المجمس الدكلي لحقكؽ اإل

الذم  ،التابع لألمـ المتحدة"اإلنساف "بناء مؤسسات مجمس حقكؽ  قرار ؛ٓ/ُالقرار رقـ  ََِٕالمجمس في عاـ 

كؿ دكلة استعراض كفقان ليذا القرار تتمثؿ آلية االستعراض الدكرم الشامؿ في ك نص في أكؿ فقراتو عمى ىذه اآللية. 

مف القرار عمى أف "تككف دكرية االستعراض في الجكلة  ُْكقد نصت الفقرة قميميا، إداخؿ اإلنساف أكضاع حقكؽ 

دكلة في السنة خالؿ ثالث دكرات لمفريؽ  ْٖاَلكلى أربع سنكات. كسكؼ يترتب عمى ذلؾ النظر في أكضاع 

تتمكف  بحيث ،كيفصؿ بيف كؿ تقرير لالستعراض الدكرم الشامؿ لمدكلة مدة معقكلة ،مدة كؿ منيا أسبكعاف" ،العامؿ

الفترة التي تفصؿ بيف كؿ تقرير لمدكلة  ، بحيث تككف(1)الدكلة مكضع االستعراض مف لالستعداد لمجكلة التالية

 كنصؼ. سنكات ْ كؿ مكضع االستعراض كاَلخر

كقدمت  ،ََُِفبراير  ٖقدمت تقريرىا اَلكؿ لالستعراض الدكرم الشامؿ في كجدير بالذكر أف دكلة قطر 

اشتمؿ تقرير االستعراض الدكرم الشامؿ الثاني لدكلة قطر عمى جزء التطكرات ك ، (2)َُِْمايك  ٕ تقريرىا الثاني في

مع  ان كالذم أضاؼ تعريفان متطابق ،ََُِلسنة  ٖالذم نص عمى تعديؿ قانكف العقكبات بالقانكف رقـ  التشريعية،

                                                                 
 .ُٓبشأف "بناء مؤسسات مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة"، الفقرة  ٓ\ُقرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ  (1)
  .Bertrand G. Ramcharan (2013), The UN Human Rights Council, page 46, Routledge Ltdانظر أيضان: 

 https://goo.gl/JNKBB4راجع مكقع المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف عمى الرابط اآلتي:  (2)

https://goo.gl/JNKBB4
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، كما تضمف التقرير (1)مناىضة التعذيب التعريؼ الكارد في اتفاقية مناىضة التعذيب، كذلؾ تنفيذان لتكصيات لجنة

متعمؽ بتنفيذ التكصيات التي قبمتيا الدكلة، كأشار ىذا الجزء إلى تنفيذ تكصيات لجنة مناىضة التعذيب بإعادة  ان جزء

 .(2)صياغة تحفظاتيا كسحب تحفظاتيا عمى بعض نصكص االتفاقية

  :(3)يأتا يكتحكـ آلية االستعراض الدكرم الشامؿ عدة مبادئ متمثمة فيم

كتشابكيا، كأف  ،كعدـ قابميتيا لمتجزئة ،كترابطيااإلنساف مبدأ عالمية جميع حقكؽ  يعزز .ُ

ساس المعاممة المتساكية بيف الدكؿ كافة، أفييا عمى اإلنساف َلكضاع حقكؽ كافة تكفؿ استعراض الدكؿ 

 شراؾ الكامؿ لمبمد مكضع االستعراض.عالكة عمى اإل

 قائمة عمى معمكمات مكضكعية كمكثكقة كعمى حكار تفاعمي.آلية تعاكنية  يككف أف .ِ

 كال يشكؿ تكراران ليا.اإلنساف آلية تكاممية مع آليات أخرل لحقكؽ  يككف أف .ّ

اءة كغير تصادمية كغير يجرم عمؿ اآللية بطريقة مكضكعية كشفافة كغير انتقائية كبنٌ  .ْ

 ميسيَّسة.

ة أك جدكؿ أعماؿ المجمس أكثر مما أال تشكؿ اآللية عبئان يثقؿ كاىؿ الدكلة المعني .ٓ

كال يستحكذ عمى قدر غير متناسب مف المكارد البشرية  ،كقتان طكيالن أكثر مما يمـز ال تستنفدينبغي، بحيث 

 كالمالية.

                                                                 
 .ٓ، صA/HRC/WG.6/19/QAT/1انظر تقرير دكلة قطر الثاني لالستعراض الدكرم الشامؿ في الكثيقة رقـ  (1)
 .ُٓالدكرم الشامؿ، المرجع السابؽ، صانظر تقرير دكلة قطر الثاني لالستعراض  (2)
 .ّ، المرجع السابؽ، الفقرة ٓ\ُقرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ   (3)
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اإلنساف أال تناؿ مف قدرة المجمس عمى االستجابة لألكضاع العاجمة المتعمقة بحقكؽ  .ٔ

 .يبشكؿ أكل

 كامؿ المراعاة. الجنساني المنظكر ىأف يراع .ٕ

مستكل تنمية البمداف كخصكصياتيا، مع عدـ اإلخالؿ بااللتزامات الكاردة في  ىأف يراع .ٖ

 العناصر المنصكص عمييا في أساس االستعراض.

كمف ضمف ذلؾ أف تكفؿ اآللية اشتراؾ جميع أصحاب المصمحة ذكم الصمة،  .ٗ

 المنظمات غير الحككمية كالمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف.

اَلمـ نيا تجرم استنادان إلى ميثاؽ إحيث  ؛التعاقدية غير آلية االستعراض الدكرم الشامؿ مف اآلليات دعت

كالتعيدات  ،التي تككف الدكلة طرفان فييااإلنساف كصككؾ حقكؽ  ،اإلنسافكاإلعالف العالمي لحقكؽ  ،المتحدة

كىي عمى النحك  ؛لى عدة كثائؽإ. كيستند االستعراض الدكرم الشامؿ (1)كااللتزامات الطكعية مف جانب الدكؿ

 :(2)تياآل

مبادئ إلى كذلؾ استنادان  ،المعمكمات المقدمة مف الدكلة المعنية في شكؿ تقرير كطني .ُ

، كأم معمكمات أخرل تراىا الدكلة المعنية ذات صمة بحقكؽ نسافتكجييية معتمدة مف قبؿ مجمس حقكؽ اإل

كف تقديميا إما شفكيان أك كتابةن، شريطة أال يتجاكز العرض المكتكب المكًجز ليذه المعمكمات كيم ،اإلنساف

ف صفحة، كذلؾ لضماف معاممة جميع الدكؿ معاممةن متساكيةن كعدـ إرىاؽ اآللية. كتقـك الدكؿ عمى يعشر 

                                                                 
 .ُبشأف "بناء مؤسسات مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة"، الفقرة  ٓ\ُقرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ  (1)
 .ُٓرة ، المرجع السابؽ، الفقٓ\ُقرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ  (2)
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يع أصحاب ع جمإعداد ىذه المعمكمات مف خالؿ إجراء عممية تشاكر كاسعة عمى المستكل الكطني م

 المصمحة ذكم الصمة.

كافة في ىذا الصدد، جرت العادة عمى تشكيؿ لجنة كطنية بعضكية الجيات المعنية بالدكلة 

بكزارة الخارجية، عمى اإلنساف كذلؾ برئاسة إدارة حقكؽ  ،إلعداد تقرير االستعراض الدكرم الشامؿ لمدكلة

اإلنساف عداده عمى اآلليات غير الحككمية المعنية بحقكؽ إض التقرير الكطني بعد االنتياء مف ف يعرى أ

 .(1)بالدكلة لالستئناس بمرئياتيا حياؿ التقرير كالمجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف

كمف بينيا المعمكمات الكاردة في تقارير ىيئات المعاىدات كاإلجراءات الخاصة،  .ِ

المتحدة الرسمية ذات الصمة، اَلمـ لؾ مف كثائؽ كغير ذ ،المالحظات كالتعميقات التي تبدييا الدكلة المعنية

 عمى أال تتجاكز عدد صفحاتو عشر صفحات.، اإلنسافالمفكضية السامية لحقكؽ  ًعدُّهكذلؾ في تقرير تي 

، ََُِعاـ في ىذا المجاؿ، عند تقديـ دكلة قطر تقريرىا اَلكؿ لالستعراض الدكرم الشامؿ في 

المتحدة لمطفكلة اَلمـ ر عف معمكمات كاردة مف قبؿ صندكؽ لتقري ان مكجز أعدت المفكضية السامية 

 ان أعدت المفكضية السامية مكجز ف، َُِْ)اليكنيسؼ(. أما عند تقديـ دكلة قطر تقريرىا الثاني في عاـ 

)اليكنسكك( كمفكض  المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافةاَلمـ لتقرير عف معمكمات كاردة مف قبؿ كؿ مف منظمة 

 المتحدة السامي لشؤكف الالجئيف.اَلمـ 

                                                                 
 إدارة حقكؽ اإلنساف، كزارة الخارجية القطرية. (1)
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مثؿ منظمات  ؛المعمكمات اإلضافية المكثكقة المقدمة مف الجيات المعنية اَلخرل .ّ

ليذه  ان مكجز اإلنساف المفكضية السامية لحقكؽ  دُّ عً ، كتي نسافكالمجاف الكطنية لحقكؽ اإل ،المجتمع المدني

 المعمكمات ال يتجاكز عشر صفحات.

 ََُِـ دكلة قطر تقريرىا اَلكؿ لالستعراض الدكرم الشامؿ في عاـ في ىذا الصدد، عند تقدي

عدة مف لتقرير عف معمكمات كاردة  ان ، أعدت المفكضية السامية مكجز َُِْكتقريرىا الثاني في عاـ 

 .نسافكمف أىميا منظمة العفك الدكلية، كمنظمة الكرامة لحقكؽ اإل ،منظمات

عمى اإلنساف كلعؿ مف أىميا تحسيف حالة حقكؽ  ؛آلية االستعراض الدكرم الشامؿ إلى عدة أمكر رميت

كتقييـ التطكرات اإليجابية اإلنساف أرض الكاقع عمى الصعيد الدكلي، كضماف كفاء الدكلة بالتزاماتيا في مجاؿ حقكؽ 

كذلؾ بالتشاكر مع الدكلة  ،الفنية المقدمة إليياكالنيكض بقدرة الدكلة كبالمساعدة  ،كالتحديات التي تكاجييا الدكلة

إلى كذلؾ تيدؼ ىذه اآللية ك كتبادؿ أفضؿ الممارسات بيف الدكؿ كأصحاب المصمحة اآلخريف.  ،المعنية كبمكافقتيا

كتشجيع التعاكف كاالنخراط الكامميف مع المجمس كغيره مف  ،كحمايتيا اإلنسافدعـ التعاكف في مجاؿ تعزيز حقكؽ 

 .(1)المتحدة السامية لحقكؽ اإلنسافاَلمـ كمفكضية اإلنساف حقكؽ ىيئات 

 ،برئاسة رئيس المجمس ،في الدكؿ مف قبؿ فريؽ عامؿ معنياإلنساف عممية استعراض أكضاع حقكؽ  جرمت

تشارؾ الدكؿ المراقبة كأصحاب المصمحة في آلية االستعراض،  أيضان ك  ،كعضكية جميع الدكؿ اَلعضاء في المجمس

ف تختار الدكلة المعنية كفدان لتمثيميا خالؿ عممية االستعراض، كتشكَّؿ مجمكعة مف ثالثة مقرريف، ييختاركف أعمى 

                                                                 
(1)
 .ْبشأف "بناء مؤسسات مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة"، الفقرة  ٓ\ُقرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ 
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كذلؾ مف  ؛كىي ما تسمى بػ"المجمكعة الثالثية" ،بالقرعة مف بيف أعضاء المجمس كمف مختمؼ المجمكعات اإلقميمية

لفريؽ العامؿ، عمى أف تتكلى المفكضية السامية ذلؾ إعداد تقرير اكمف ضمف أجؿ تيسير كؿ عممية استعراض، 

 .(1)تقديـ المساعدة كالخبرة الفنية الالزمتيف إلى المقرريفاإلنساف لحقكؽ 

، كيتضمف ىذا التقرير نسافيعرضو خالؿ جمسة عامة لمجمس حقكؽ اإل ختاميان  ييصدر الفريؽ العامؿ تقريران 

. كترتكز نتائج االستعراض بشكؿ أساسي عمى تقييـ (2)لمستعرضةنتائج االستعراض كالتكصيات كالمالحظات لمدكلة ا

كالتطكرات  ،ايتحديات التي تكاجيإلى الكذلؾ بالنظر  ؛في الدكلة المستعرضةاإلنساف مكضكعي كشفاؼ لحالة حقكؽ 

 بشكؿ كاؼو ف لمدكلة المستعرضة فرصة لتقديـ ردكدىا عمى المسائؿ التي لـ تعالج أ. كمف الجدير بالذكر (3)اإليجابية

 .(4)كذلؾ قبؿ اعتماد المجمس لنتائج االستعراض ،ثناء الحكار التفاعمي لالستعراضفي أ

باإلضافة لمدكؿ التي تككف ليا صفة  اَلعضاء في المجمس تاح الفرصة لمدكؿ المعنية كالدكؿيضان تأك 

خذ في قبؿ اعتمادىا، مع اَل اضإلبداء آرائيـ حكؿ نتائج االستعر  ،كأصحاب المصمحة ،كالمنظمات الدكلية ،مراقب

لى جانب تعميقات الدكلة المعنية الحسباف  تحديد التكصيات التي تحظى بتأييد الدكلة المعنية كالتكصيات اَلخرل، كا 

عمييا، كتيدرىج كمتا الفئتيف مف التكصيات في تقرير النتائج الذم يعتمده المجمس
(5). 

                                                                 
 .ُٖالمرجع السابؽ، الفقرة  ،ٓ\ُقرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ  (1)
 .ِٔالمرجع السابؽ، الفقرة  (2)
 .ِٕ، المرجع السابؽ، الفقرة ٓ\ُانظر قرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ  (3)
 .ِٗالمرجع السابؽ، الفقرة  (4)
 .ِّ، ُّ، َّالمرجع السابؽ، الفقرة  (5)
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دائمة عمى جدكؿ أعمالو،  ان بنكداإلنساف لممجمس الدكلي لحقكؽ ف أ -كما أشرنا سابقان  -ما تجدر اإلشارة إليو

 . (1) (ٔالستعراض الدكرم الشامؿ فإف لو بندان دائمان عمى جدكؿ أعماؿ المجمس )البند رقـ إلى اكبالنسبة 

قراران يتعمؽ بإنشاء صندكؽ استئماني لمتبرعات اإلنساف اعتمد مجمس حقكؽ  ََِٕسبتمبر  ِٖبتاريخ 

، كيأتي ىذا (2)باالستعراض الدكرم الشامؿ، كذلؾ لتيسير مشاركة الدكؿ النامية كاَلقؿ نمكان في ىذه اآلليةالخاصة 

المتحدة اَلمـ الدكؿ اَلعضاء ب جميعالتي تكفؿ عالمية االستعراض مف كمبادئو القرار مكمالن َلىداؼ االستعراض 

 عمى قدر المساكاة.

ساف في نكذلؾ لضماف استعراض أكضاع حقكؽ اإل ؛مثؿ ىذا القرار داعتمافي تقديرنا أنو كاف مف المناسب 

مشاركتيا في ىذه اآللية، كقد كاف المجمس كاضحان في في ال سيما الدكؿ النامية التي قد تكاجو صعكبة كافة، الدكؿ 

 تمؾ التبرعات. سند قرار تقديـ الدعـ المالي إلرادة الدكؿ اَلعضاء، كاكتفى بتشجيع الدكؿ عمى تقديـأحيث  ؛قراره

المبحثالثاني:لجنةمناهضةالتعذيبالمنبثقةعناتفاقيةمناهضةالتعذيبالدولية

قرارىا لمعديد مف الصككؾ إكذلؾ مف خالؿ  ؛مبدأ احتراـ الكرامة اإلنسانيةالمتحدة عمى تعزيز اَلمـ عممت 

اتفاقية  ُْٖٗالجمعية العامة لألمـ المتحدة في عاـ ، كتطبيقان لذلؾ فقد أقرت (3)نسافاإلكاالتفاقيات الدكلية لحقكؽ 

 مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة )اتفاقية مناىضة التعذيب(.

                                                                 
 .ّٓالمرجع السابؽ، الفقرة  (1)
 ة لمجمس حقكؽ اإلنساف".، المعنكف "إنشاء صناديؽ آللية االستعراض الدكرم الشامؿ التابعُٕ\ٔقرار مجمس حقكؽ اإلنساف رقـ  (2)
محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف المصادر ككسائؿ الرقابة، الجزء اَلكؿ، دار الثقافة لمنشر  (3)

 .ُْٖ، صََُِكالتكزيع، عمَّاف، 
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انضمت دكلة قطر إلى اتفاقية مناىضة التعذيب، مع التحفظ عمى بعض نصكص  ََُِيكليك  ِفي 

درا دكلة قطر صياغة  أعادتكاستجابة لتكصية لجنة مناىضة التعذيب،  ،ىمية حصر التحفظاتَلكان منيا االتفاقية، كا 

(، كتعديؿ تحفظيا العاـ عمى االتفاقية كربطو ِِ( ك)ُِتحفظيا عمى االتفاقية بسحب التحفظات عمى المادتيف )

 .(1)االتفاقية( مف ُٔ( ك)ُبالمادتيف )

، سيتطرؽ ىذا المبحث إلى كعمميا ة المنبثقة عف اتفاقية مناىضة التعذيبَلىمية دراسة تشكيؿ المجنكنظران 

كعمؿ لجنة مناىضة التعذيب في إطار اتفاقية مناىضة التعذيب  ،لجنة مناىضة التعذيب )المطمب اَلكؿ( مياـ

 )المطمب الثاني(.

لجنةمناهضةالتعذيبمهامالمطمباألول:

مف النص عمى إنشاء لجاف اإلنساف خمك بعض االتفاقيات الدكلية المعنية بحماية حقكؽ مف رغـ عمى ال

إنو قد فكجكد العديد مف ىذه المجاف التعاقدية، مف رغـ عمى اللتفعيؿ أحكاميا فإف بعضيا اآلخر قد قرر ذلؾ. ك 

د أنشئ بعضيا بمكجب نصكص عما قررتو تمؾ االتفاقيات، فق اختمؼ السند القانكني إلنشاء تمؾ المجاف المنبثقة

اآلخر بمكجب  يابعض ئنشأالتي سنتعرض ليا فيما بعد، ك  ،االتفاقية ذاتيا كإنشاء لجنة مناىضة التعذيب

( مف ُ)ِت بمكجب المادة شئنأ، حيث منع التعذيبككالت االختيارية التي تمحؽ االتفاقية اَلـ كالمجنة الفرعية لك البركت

ة مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك تكككؿ االختيارم التفاقيك البر 

كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك  منع التعذيبلجنة فرعية ل تينشأ" أنو: كالتي نصت عمى ،الميينة

                                                                 
 .CAT/C/QAT/3مف تقرير دكلة قطر الثالث لمجنة مناىضة التعذيب بالكثيقة رقـ  َِّانظر الفقرة  (1)
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م ، كييدؼ ىذا البرتكككؿ الذ(1)ؿ"كتقـك بأداء المياـ المنصكص عمييا في ىذا البركتككك  الالإنسانية أك الميينة...

ـ إلى إنشاء نظاـ إلجراء زيارات منتظمة مف قبؿ ىيئات ََِِاعتمدتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في ديسمبر 

كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك  التعذيب منعدكلية ككطنية مستقمة لألماكف السجكف، بيدؼ 

 .(2)الالإنسانية أك الميينة

نصت اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة 

صدار التفسيرات كالتكصيات حكؿ إتككف مسؤكلة عف  ،(3)المتحدةاَلمـ نشاء لجنة مناىضة التعذيب في إطار إعمى 

رصد تنفيذ اتفاقية مناىضة التعذيب كىي  ؛إلى الدكؿ، كيتمثؿ عمميا في عدة آليات قـك بتكجيييانصكص االتفاقية كت

سمـ البالغات الفردية ت، ك كمناقشتيا تقديـ تقارير الدكؿ حكؿ تنفيذ االتفاقيةمف خالؿ  ؛مف جانب الدكؿ اَلطراؼ

في إطار االتفاقية، كما اإلنساف ؽ طراؼ في االتفاقية حكؿ االنتياكات الجسيمة لحقك كالبالغات الميقدمة مف الدكؿ اَل

حكاـ االتفاقية، كنكضح ىذه أمحقكؽ المضمنة في لتعمؿ المجنة عمى إجراء التحقيقات ضد الدكؿ إذا ما ثبت انتياكيا 

 تي:مف التفصيؿ في اآل شيءالمياـ ب

                                                                 
 .ُِْأحمد حسف فكلي، المرجع السابؽ، ص (1)
 .ّْٓىشاـ مصطفى، المرجع السابؽ، ص (2)
 تتككف لجنة مناىضة التعذيب مف عشرة خبراء مستقميف يينتىخبكف بطريقة سرية، كيككنكف مشيكدان ليـ بالكفاءة كالنزاىة اَلخالقية، كيككف (3)

( مف االتفاقية عمى أف "تنشأ لجنة لمناىضة التعذيب، كتضطمع بالمياـ ُ)ُٕالمادة عادؿ؛ إذ تنص اختيارىـ عمى أساس التكزيع الجغرافي ال
المنصكص عمييا فيما بعد. كتتألؼ المجنة مف عشرة خبراء عمى مستكل أخالقي عاؿ كمشيكد ليـ بالكفاءة في ميداف حقكؽ اإلنساف، يعممكف 

ؼ بانتخابيـ مع مراعاة التكزيع الجغرافي العادؿ كفائدة اشتراؾ بعض اَلشخاص مف ذكم في المجنة بصفتيـ الشخصية. كتقـك الدكؿ اَلطرا
استقالؿ أعضاء المجنة كحيادىـ ضركرياف  -1مف النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب تنص عمى أف: " ُٓالخبرة القانكنية". كالمادة 

صية، كأال يمتمسكا أك يقبمكا أية تعميمات مػف أية جية فيما يتعمؽ بأدائيـ َلداء كاجباتيـ، كيقتضياف أف يضطمعكا بمياميـ بصفتيـ الشخ
يتمسؾ اَلعضاء، في أدائيـ لمياميـ بمكجب االتفاقية،  -2لكاجباتيـ. كال يخضع اَلعضاء إال لمساءلة المجنة كلما يمميو عمييـ ضميرىـ. 

تطبيقان متساكيان عمى جميع الدكؿ كجميع اَلفراد دكف خكؼ أك محاباة كدكف تمييز بأعمى معايير الحياد كالنزاىة، كيطبقكف معايير االتفاقية 
 مف أم نكع".
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 رصدتنفيذاتفاقيةمناهضةالتعذيبمنجانبالدولاألطراف: .ُ

تقديـ التقارير لألمـ المتحدة مف جانب الدكؿ إلى رصد تنفيذ االتفاقيات متمثمة في يرجع تاريخ إنشاء آلية 

تفادم اَلخطاء التي كقعت فييا عصبة اَلمـ، كلتحقيؽ ذلؾ فإنو المتحدة عمى اَلمـ كقت نشأة المنظمة، حيث عممت 

طمب معرفة التزاـ تمؾ الدكؿ يجب عمى أجيزة المنظمة العمؿ داخؿ إطار كاقع اَلحداث الحقيقية لمدكؿ، كالذم يت

ككانت االتفاقية  .كالجمعية العامة كالمجمس االقتصادم كاالجتماعي ؛تنفيذ التكصيات الصادرة عف أجيزة المنظمةب

مف أكائؿ االتفاقيات التي نصت عمى إقرار نظاـ التقارير، ككانت المجنة  ُُٓٗالخاصة بكضع الالجئيف لعاـ 

 .(1)خذت بآلية تقديـ التقاريرأمف أكؿ المجاف التي  ُٓٔٗالتمييز العنصرم لعاـ المنبثقة عف اتفاقية مناىضة 

كذلؾ مف  ؛في ىذا الصدد، تقـك لجنة مناىضة التعذيب برصد تنفيذ االتفاقية مف جانب الدكؿ اَلطراؼ فييا

طار االتفاقية، إفي كحمايتيا اإلنساف خالؿ تقديـ الدكؿ تقارير دكرية لمجنة تكضح فييا جيكدىا في تعزيز حقكؽ 

كذلؾ بعد سنة كاحدة  ،لتنفيذ تعيداتيا كفقان لالتفاقية ان لزامية تقديـ الدكؿ اَلطراؼ تقرير إفقد نصت االتفاقية عمى  ؛كعميو

كالحقان تقدـ تقريرىا بشكؿ دكرم كؿ أربع سنكات، جاء ذلؾ في نص المادة  ،مف نفاذ االتفاقية في الدكلة الطرؼ

"تقدـ الدكؿ اَلطراؼ إلى المجنة، عف طريؽ اَلميف العاـ لألمـ المتحدة،  :حيث نصت عمى أف ؛( مف االتفاقيةُ)ُٗ

تقارير عف التدابير التي اتخذتيا تنفيذان لتعيداتيا بمقتضى ىذه االتفاقية، كذلؾ في غضكف سنة كاحدة بعد بدء نفاذ 

                                                                 
 .ِْٓ-ِِٓأحمد حسف فكلي، المرجع السابؽ، ص (1)
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ؼ بعد ذلؾ تقارير تكميمية مرة كؿ أربع سنكات عف ىذه االتفاقية بالنسبة لمدكلة الطرؼ المعنية. كتقدـ الدكؿ اَلطرا

 .(1)أية تدابير جديدة تـ اتخاذىا، كغير ذلؾ مف التقارير التي قد تطمبيا المجنة"

إضافة التزامات الدكلة كفقان لنصكص االتفاقية، بحيث يمثؿ تقديـ التقرير كفاءن  ؛كإلعداد التقارير أىمية كبيرة

مما يساعدىا عمى  ،بالدكلةاإلنساف كضح الكضع الكاقعي لحالة حقكؽ يلتقارير عداد تمؾ اإف العمؿ عمى أ إلى

اإلجراءات التي  جميعمف خالؿ العمؿ عمى سد الثغرات التشريعية كالتنفيذية، كيحتكم التقرير عمى  اتحسينيا كتعزيزى

َلحكاـ اتفاقية مناىضة التعذيب، طار تنفيذىا إتتخذىا الدكلة عمى الصعيد التشريعي كالتنفيذم كالقضائي كاإلدارم في 

 .ا الدكلة في تنفيذ االتفاقيةيكما يشمؿ الصعكبات كالتحديات التي تكاجي

كفقان اإلنساف كضاع حقكؽ في أإنو في حاؿ عدـ تقديـ التقرير لمدة طكيمة، فإنو يجكز لمجنة تنظر فخيران أك 

 .(2)دكف تقريرمف لالتفاقية 

لجنة مصغرة ما  دُّ عً تي  ،مناقشة التقريرب تختصكقبؿ عقد الجمسة التي  ،لمجنةبعد تقديـ الدكلة الطرؼ تقريرىا 

كجدير بالذكر  .(3)ضافية غفمت الدكلة عف ذكرىا في صمب التقريرإالتي تطمب فييا معمكمات  ،يسمى بقائمة المسائؿ

                                                                 
 مف النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب. ٓٔلمزيد مف التفاصيؿ انظر المادة  (1)
(2)
قميميان ككطنيان، الطبعة الرابعة، دار النيضة أحمد أبك الكفا، الحماية الدكلية لحقكؽ  اإلنساف دراسة آلليات كمضمكف الحماية عالميان كا 

 .ُُِ-َُِ، صَُِٓالعربية، القاىرة، 
( مف النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب تنص عمى أنو: "إذا رأت المجنة أف تقرير إحدل الدكؿ اَلطراؼ في االتفاقيػة ال ِ)ٗٔالمادة  (3)
ضمف معمكمات كافية، فميا أف تطمب إلى تمؾ الدكلة الطرؼ، مف خالؿ قائمة مسائؿ تيرسؿ إلييا، أف تقدـ تقريران إضافيان أك معمكمات يت

 محددة، مع بياف المكعد النيائي لتقديـ ىػذا التقرير أك تمؾ المعمكمات".
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ئؿ السابقة ظاـ قائمة المساكسمي بن ،ََِٕة مناىضة التعذيب اعتمدت نظامان جديدان إلعداد التقارير في عاـ نف لجأ

 .(1)تحديد مكاضيع التقرير إلعداده عمىيدؼ ىذا النظاـ إلى مساعدة الدكلة الطرؼ عمى إعداد التقرير، كي

في تقريرىا  ةكاستخدمتو أكؿ مر  ،كقد كافقت دكلة قطر عمى نظاـ المسائؿ السابقة إلعداد التقارير مؤخران 

لمدكلة لتتمكف مف الرد أرسمتيا لجنة مناىضة التعذيب قائمة مف المسائؿ ك  أعدَّت، حيث َُِٔالثالث الذم قدمتو في 

 .(2)حيث يشكؿ الرد تقرير الدكلة ،عمى قائمة المسائؿ تمؾ

المعمكمات المطمكبة الحقان، تدعك المجنة لعقد  جميعكبعد ردىا عمى  ،بعد تسميـ الدكلة التقرير لمجنة 

ضافية حكؿ تنفيذ إكتقديـ معمكمات  ،اَلسئمةجميع ليتسنى ليا الرد عمى  ؛تقريرجمسات نقاشية مع الدكلة مقدمة ال

بعد االنتياء مف النظر في التقرير كمناقشتو مع الدكلة، تتبنى المجنة مجمكعة مف التكصيات ك . (3)حكاـ االتفاقيةأ

( مف اتفاقية ّ)ُٗان لممادة لتنفيذ االتفاقية، كذلؾ كفقكتشجيعيا كالمالحظات الختامية تيدؼ إلى تعزيز الدكلة 

كافة التعميقات العامة التي قد تراىا  مف تبدأ"تنظر المجنة في كؿ تقرير، كليا  :مناىضة التعذيب التي تنص عمى أف

 ف ترد عمى المجنة بما ترتئيو مف مالحظات".أف ترسميا إلى الدكلة الطرؼ المعنية. كلمدكلة الطرؼ أك  ،مناسبة

                                                                 
 .ُِِأحمد أبك الكفا، المرجع السابؽ، ص (1)
 ـ التقارير لدكلة قطر في مكقع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف.انظر كثائؽ حالة تقدي (2)
( مف النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب تنص عمى أف "تقـك المجنة، عف طريؽ اَلميف العاـ، بإخطار الدكؿ اَلطراؼ ُ)ٖٔالمادة  (3)

كبمدة انعقاد تمؾ الدكرة كمكانيا. كييدعى ممثمك الدكؿ اَلطراؼ  في أقرب كقت ممكف، بمكعد افتتاح الدكرة التي ستدرس فييا تقارير كؿ منيا،
ف لحضكر جمسات المجنة لدل دراسة تقارير دكليـ. كلمجنة أيضان أف تعمـ أية دكلة مف الدكؿ اَلطراؼ، تقرر المجنة أف تمتمس منيا مزيدان م

ذا الممثؿ أف يككف قادران عمى اإلجابة عمى ما قد تطرحو المجنة المعمكمات، بأنو يجكز ليا أف تأذف لممثميا بحضكر جمسة محددة. كينبغي لي
 مف أسئمة، كعمى تقديـ بيانات بشأف التقارير التي قدمتيا دكلتو، كيجكز لو أيضان أف يقدـ معمكمات إضافية مف دكلتو".
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ف تعبر عف أف تمؾ التقارير ال يمكف أرأيو إلى في ند تيسك إلى انتقاد آلية تقديـ التقارير،  البعضكقد ذىب 

كبطبيعة  ،كتب التقريرتف الدكلة ذاتيا ىي مف تعد ك أفي الدكلة، كذلؾ بسبب اإلنساف الكضع الكاقعي لحالة حقكؽ 

ماـ المجتمع الدكلي، أم إنو يستحيؿ أف أيا الحاؿ ستقدـ التقرير بما يتكافؽ مع مصالحيا بعكسيا لمجانب اإليجابي ل

 .(1)ياإقميممف االنتياكات التي حدثت داخؿ  ان تذكر الدكلة في التقرير أي

تحديد  :كلعؿ مف أىميا ؛مف الفكائد كمع التقدير ليذا الرأم فإنني أعتقد أف آلية تقديـ التقارير تحقؽ العديد

كضح الثغرات كالتحديات كالصعكبات التي تكاجييا الدكلة مقدمة كما ت ،المجتمع الدكليأماـ  نقاط قكة مكقؼ الدكلة

العمؿ عمى تطكير ، كمف ثـ تعمؿ الدكلة عمى تعزيز ذلؾ الحؽ مف خالؿ قكؽ مكضع التقريرالتقرير في نطاؽ الح

عمى تكصيات  كفي الغالب بناءن  ،ذلؾ بعد استعراضيا لمتقريريأتي ك  ،كالتنفيذم كالقضائي كاإلدارم المجاؿ التشريعي

 المجنة.

الشكاوىالفردية: .2

النظر في الشكاكل الفردية مف قبؿ أم  ةمف اتفاقية مناىضة التعذيب فإنو يجكز لمجن ِِكفقان لممادة 

 ،االتفاقية إذا كاف يدعي فييا حدكث انتياكات لمحقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقيةي ف شخص ضد الدكلة الطرؼ

 و:عمى أن، حيث نصت في ىذا الشأف بقبكؿ اختصاص المجنة ان ندكلة قد أصدرت إعالالأف تككف كذلؾ مع اشتراط 

ف تعمف في أم كقت أنيا تعترؼ بمقتضى ىذه المادة باختصاص المجنة في أطرؼ في ىذه االتفاقية دكلة "يجكز َلية 

يخضعكف لكاليتيا القانكنية كيدعكف أنيـ ضحايا النتياؾ  ،أك نيابة عف أفراد ،تسمـ كدراسة بالغات كاردة مف أفراد

                                                                 
 .ِٗٓأحمد حسف فكلي، المرجع السابؽ، ص (1)
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كاف يتصؿ بدكلة طرؼ في االتفاقية لـ تصدر مثؿ إذا  دكلة طرؼ أحكاـ االتفاقية، كال يجكز لمجنة أف تتسمـ أم بالغ

رؽ مدة طرؽ الطعف الداخمية في الدكلة، أك كانت تستغجميع  دأف يككف الفرد قد استنفكذلؾ يشترط ك "، عالفىذا اإل

. كفي جميع اَلحكاؿ ال تنظر المجنة في الشككل كال تسجميا إذا (1)طكيمة غير معقكلة، أك ال تككف التسكية فٌعالة

أك إذا لـ تقدـ خطيان مف صاحب الشككل أك المفكض عنو بتفكيض  ،كانت ال تحتكم عمى تكقيع مف تقدـ بالشككل

 .(2)رسمي

كقد تشمؿ  ،ل كتحديد تسميـ ىذه اإليضاحات في مكعد محدديجكز لمجنة طمب إيضاحات مف مقدـ الشكك ك 

 ،يت الشككل ضدىااسـ الدكلة الطرؼ التي كيجِّ ك كبعض التفاصيؿ الشخصية،  ،تمؾ اإليضاحات اسـ مقدـ الشككل

كقائع االدعاء كالخطكات التي اتخذىا مقدـ ك كما ييدعى انتياكو مف حكـ أك أكثر في االتفاقية،  ،كاليدؼ مف الشككل

 .(3)الشككل الستنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية

كال يجكز َلم عضك مف المجنة حضكر  ،تككف الجمسات التي تناقش فييا المجنة البالغات الفردية مغمقة

أك كاف  ،الجمسة إذا كانت لو عالقة أك مصمحة في الدعكل، أك إذا كاف مف مكاطني الدكلة المكجية ضدىا الشككل

                                                                 
 .َِٖأحمد أبك الكفا، المرجع السابؽ، ص (1)
( مف النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب تنص عمى أنو: "ال يجكز أف يسجؿ اَلميف العاـ أم شككل إذا: )أ( كانت ِ)َُْلمادة ا (2)

مف االتفاقية؛ أك )ب( كانت غفالن مف التكقيع؛ أك )ج( لـ تقدـ  22مف المادة  1تتعمؽ بدكلة لـ تصدر اإلعالف المنصكص عميو في الفقرة 
 الشخص الذم يدعي أنو ضحية، أك مف ًقبؿ أقاربو نيابة عنو، أك مف ًقبؿ ممثؿ عنو مزكد بتفكيض خطي مناسب".خطيان مف ًقبؿ 

يجكز لألميف العاـ أك المقرر المعني بالشكاكل الجديدة  -ُ( مف النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب تنص عمى أنو: "ُ)َُٓالمادة  (3)
مف االتفاقية عمى شككاه، كال سيما بشأف ما يمي: )أ( اسـ  22دـ الشككل إيضاحان بشأف مدل انطباؽ المادة كالتدابير المؤقتة أف يطمب مف مق

يت الشككل ضدىا؛ )ج( اليدؼ مف الشككل؛ )د( ما  ثبات ىكيتو؛ )ب( اسـ الدكلة الطرؼ التي كيجِّ مقدـ الشككل كعنكانو كعمره كمينتو كا 
فاقية؛ )ق( كقائع االدعاء؛ )ك( الخطكات التي اتخذىا مقدـ الشككل الستنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية؛ ييدعى انتياكو مف حكـ أك أكثر في االت

 )ز( إف كانت المسألة نفسيا قد بيحثت أك يجرم بحثيا بمكجب إجراء آخر مف إجراءات التحقيؽ الدكلي أك التسكية الدكلية".
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إلى الدكلة المعنية،  ان بعد تمقي الشككل الفردية أف ترسؿ طمب مجنةنو يجكز لأ. كجدير بالذكر (1)مكظفان لدل تمؾ الدكلة

لتالفي كقكع ضرر ال يمكف إصالحو يمحؽ  ان كؿ ما تراه المجنة ضركريكاتخاذ ؿ عاجؿ، لتتخذ تدابير مؤقتة بشك

 بضحايا االنتياؾ المضمف في الشككل.

حكؿ ما  ان المجنة إلى الدكلة المعنية لتقدـ ردكدرسميا ف قبؿ المجنة، تمكتسجيميا الحقان بعد قبكؿ الشككل 

تفسيراتيا كمالحظاتيا حكؿ كفالة الحؽ كؿ ف تضمف أتكضحو الشككل في غضكف ستة شيكر، كيجب عمى الدكلة 

ف تطمب خطيان رفض الشككل في غضكف أفي سبؿ االنتصاؼ المحمية التي قيدمت لصاحب الشككل، كلمدكلة 

 .(2)تيا المكضكعية لذلؾامع إيضاح مبرر  ،شيريف

مف  ِِكفقان لممادة  ،أك أكثر لمتابعة تنفيذ القرارات المعتمدة كأخيران، فإنو يجكز لمجنة أف تعيف مقرران 

 بغرض التأكد مف التدابير التي تتخذىا الدكؿ اَلطراؼ لتنفيذ نتائج تحقيقات المجنة.  ؛االتفاقية

نو ال أكىك ما يعني  ،اآللية ينطبؽ عمييا مبدأ عدـ سرياف القانكف بأثر رجعي كلعؿ مف أىـ ما يذكر أف ىذه

يجكز تقديـ الشكاكل الفردية لمجاف المنشأة بمكجب االتفاقيات عف انتياكات كقعت في تاريخ سابؽ عمى نفاذ ىذه 

 .(3)ا مستمرةاالنتياكات ذات طابع مستمر أك آثارىأف تككف اآللية في مكاجية بعض الدكؿ، مع استثناء 

  

                                                                 
 اىضة التعذيب.مف النظاـ الداخمي لمجنة من َُٗك َُٖانظر المادة  (1)
 مف النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب. ُُٓك ُُْانظر المادة  (2)
 .ِٔٔأحمد حسف فكلي، المرجع السابؽ، ص (3)
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الشكاوىالمقدمةمنالدول: .3

مناىضة التعذيب النظر في البالغات المقدمة مف الدكؿ اَلطراؼ في  مجنةجازت االتفاقية، أيضان، لأ

يا باالعتراؼ كقبكؿ إعالناالتفاقية التي تدعي بأف دكلة طرفان أخرل ال تفي بالتزاماتيا بمكجب ىذه االتفاقية، كذلؾ بعد 

( مف اتفاقية مناىضة التعذيب عمى أف "َلية دكلة طرؼ في ىذه ُ)ُِ. فقد نصت المادة (1)ليذه اآلليةعمؿ المجنة 

ف تعمف، في أم كقت، بمكجب ىذه المادة، أنيا تعترؼ باختصاص المجنة في أف تتسمـ بالغات تفيد أف أاالتفاقية 

كيجكز  أخرل ال تفي بالتزاميا، بمكجب ىذه االتفاقية، بأف تنظر في تمؾ البالغات. تدعي بأف دكلة طرفان  دكلة طرفان 

لإلجراءات المبينة في ىذه المادة، إال في حالة تقديميا مف دكلة طرؼ أعمنت  أف تسمـ البالغات كالنظر فييا كفقان 

كاف يتعمؽ إذا  ذه المادة، أم بالغاعترافيا باختصاص المجنة فيما يتعمؽ بيا، كال يجكز لمجنة أف تتناكؿ، بمكجب ى

 ".عالفقـ بإصدار مثؿ ىذا اإلبدكلة طرؼ لـ ت

االتفاقية، أف  أحكاـأنو يشترط لتقديـ بالغات مف دكلة طرؼ ضد دكلة طرؼ أخرل انتيكت  كجدير بالذكر

ى دكلة اإلخطار تخطر الدكلة اَلكلى الدكلة اَلخرل كتابة حكؿ تمؾ االنتياكات، كيجب عمى ىذه الدكلة أف ترد عم

كتابة خالؿ ثالثة شيكر بما يتضمف أم تفسير أك بياف يكضح فيو اَلمر، كما يتضمف إشارة إلى اإلجراءات التي 

 ؼ المحمية في نطاؽ مكضكع الشككل.ككسائؿ االنتصا ،أك بصدد اتخاذىا ،اتخذتيا الدكلة المعنية

 أم مف الدكلتيف في حاؿ عدـ تكصؿ الطرفيفباإلضافة إلى ذلؾ، فإنو يجكز تقديـ الشككل لمجنة مف قبؿ 

تكجيو  حؿ بالتسكية الكدية، كذلؾ بعد مركر ستة أشير مف تاريخ تسميـ الرسالة لمدكلة المعنية، كذلؾ بإخطارو  إلى

                                                                 
 .ُِٖأحمد أبك الكفا، المرجع السابؽ، ص (1)
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طرؽ الطعف الداخمية كفقان لقكاعد القانكف  جميعاستنفاد في الحسباف خذ الدكلة لكؿ مف المجنة كالدكلة المعنية، مع اَل

 الداخمي.

 ،ف تقـك بجيكدىا في حؿ النزاع عف طريؽ المساعي الحميدةأ في حاؿ إحالة النزاع إلى المجنة، فإف ليا 

نشاء لجنة مخصصة لمتكفيؽ، كخالؿ اثني عشر شيران تقدـ المجنة تقريران يقتصر عمى إكلتحقيؽ ذلؾ فإنو يجكز ليا 

 ان ؿ إليو، أما في حاؿ عدـ التكصؿ إلى حؿ فإف تقرير المجنة يجب أف يتضمف بيانصَّ تكى مكالحؿ ال ،ز بالكقائعبياف مكج

 ،كمحضران بالمذكرات الشفكية التي أعدتيا الدكؿ اَلطراؼ المعنية ،ف ترفؽ بو المذكرات الخطيةأعمى  ،بالكقائع ان مكجز 

 .(1)النزاع لمتسكية أماـ المجنةكالتي قدمتيا خالؿ عرض  ،كالمتضمنة طمبات الدكؿ

ف عمؿ أكأسند المنتقدكف كجية نظرىـ إلى  يـ،خر، فقد قيكبمىت ىذه اآللية باالنتقاد مف قبؿ بعضآمف جانب 

، في قبكؿ اختصاص المجنة بنظر الشكاكل، فكما ذكرنا ماعدمي أكالمجنة يعتمد كميان عمى إرادة اَلطراؼ كرضاىا 

 ُِلنص المادة  الشككل أماـ المجنة إال إذا كانت الدكؿ اَلطراؼ قد قبمت اختصاص المجنة كفقان سابقان ال يجكز تقديـ 

 .(2)مف االتفاقية

ليات تسكية المنازعات أك النظر فييا يستند إلى ف المجكء إلى آإذ إ غير سميـ؛ االتجاهفإف ىذا  كفي تقديرنا

سيشكؿ ذلؾ ف إجباريةن  ةن ذا كانت االتفاقية تضع تسكية النزاع آليإرادة الدكؿ في ذلؾ كفقان لقكاعد القانكف الدكلي، كا  

ما سيضعؼ مف كىك تدخالن في الشؤكف الداخمية لمدكؿ اَلطراؼ في االتفاقية، ك ك بإرادتيا الحرة، أمساسان بسيادتيا 

 احتمالية انضماـ الدكؿ ليا.
                                                                 

 ( مف اتفاقية مناىضة التعذيب.ُ)ُِانظر فقرات المادة  (1)
 .ُِٕأحمد حسف فكلي، المرجع السابؽ، ص (2)
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 إجراءالتحقيقات: .ْ

سمميا لمعمكمات مكثكقة تالتحقيقات الالزمة بعد جرم أف ت مجنةباإلضافة إلى اآلليات السابقة فإنو يجكز ل 

مارس عمى نحك مستمر، كفقان َلحكاـ االتفاقية، تكصحيحة تبيف انتياكات جسيمة كخطيرة تتمثؿ في عمميات تعذيب 

 . (1)الدكؿ اَلطراؼ في االتفاقية لحدإ إقميـداخؿ 

طراؼ التي اعترفت أف يجرم إال بمكاجية الدكؿ اَلمف االتفاقية فإف التحقيؽ ال يمكف  ِٖكفقان لنص المادة 

ككف فإف النظر في المعمكمات المقدمة ي. كباالستناد إلى النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب (2)باختصاص المجنة

 ان يككف حاضر في جمسات مغمقة كسرية، كال يجكز َلم عضك كاف مف مكاطني أك مكظفي الدكلة مكضع التحقيؽ أف 

الدكلة مكضع التحقيؽ إلى التعاكف تدعك . كبعد تحقؽ المجنة مف مصداقية المعمكمات، (3)جراءات المجنةإفي أم مف 

ساسيا التحقيؽ، كذلؾ مف خالؿ تقديـ الدكلة لمالحظات حكليا، أجرم عمى أمعيا في بحث تمؾ المعمكمات التي 

                                                                 
إذا تمقت المجنة معمكمات مكثكقان بيا يبدك ليا أنيا تتضمف دالئؿ ليا أساس قكم تشير إلى  -ُمف االتفاقية تنص عمى أنو: " َِالمادة  (1)

 أف تعذيبان يمارس عمى نحك منظـ في أراضي دكلة طرؼ. تدعك المجنة الدكلة الطرؼ المعنية إلى التعاكف في دراسة ىذه المعمكمات، كتحقيقان 
 يذه الغاية إلى تقديـ مالحظات بصدد تمؾ المعمكمات.ل
كلمجنة بعد أف تأخذ في اعتبارىا أية مالحظات تككف قد قدمتيا الدكلة الطرؼ المعنية كأية معمكمات ذات صمة متاحة ليا، أف تعيف، إذا  -ِ

 ر بيذا الشأف إلى المجنة بصكرة مستعجمة.قررت أف ىنالؾ ما يبرر ذلؾ، عضكان أك أكثر مف أعضائيا إلجراء تحقيؽ سرم كتقديـ تقري
مف ىذه المادة، تمتمس المجنة تعاكف الدكؿ الطرؼ المعنية. كقد يشمؿ التحقيؽ، باالتفاؽ مع  ِكفي حالة إجراء تحقيؽ بمقتضى الفقرة  -ّ

 الدكلة الطرؼ، القياـ بزيارة أراضي الدكلة المعنية".
: "يمكف َلم دكلة كقت التكقيع أك التصديؽ عمى ىذه االتفاقية أك االنضماـ إلييا، أف تعمف أنيا ( مف االتفاقية تنص عمى أنوُ)ِٖالمادة  (2)

 ".َِتعترؼ باختصاص المجنة المنصكص عميو في المادة 
مف  َِدة ا بمكجب الماتي( مف النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب ينص عمى أف: "تككف جمسات المجنة المتعمقة بإجراءاُ)ٕٗالمادة  (3)

االتفاقية جمسات مغمقة. كال يجكز َلم عضك أف يككف مشاركان أك حاضران في أية إجراءات لمجنة إذا كاف ىذا العضك مف مكاطني أك مكظفي 
 الدكلة الطرؼ المعنية أك إذا كاف ىناؾ أم كجو آخر مف أكجو تضارب المصمحة".
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 ،عضائيا إلعداد تقرير حكؿ تمؾ االنتياكاتأأكثر مف  المجنة عضكان أكؾ المالحظات كالمعمكمات تعيف ككفقان لتم

 .(1)يا لمتحقيؽإقميمجراء زيارة قطرية إلى إكذلؾ مف خالؿ إجراء تحقيؽ سرم، كيجكز بمكافقة الدكلة 

المجنة ىذه النتائج إلى الدكلة رسؿ كفي أعقاب دراسة النتائج الكاردة في التقرير المقدـ لمجنة، ت ،بعد ذلؾ

مدة تنفيذ الدكلة لتمؾ النتائج كالتكصيات خالؿ كتتابع المجنة عة بأم تعميقات أك اقتراحات تراىا مناسبة، المعنية مشفك 

في تقريرىا  ك التقرير كامالن أف تقرر نشر نتائج التحقيؽ أزمنية محددة. كبتشاكر المجنة مع الدكلة المعنية، يجكز ليا 

 .(2)ةمف االتفاقي ِْم تقدمو كفقان لممادة ذالسنكم ال

المطمبالثاني:عمللجنةمناهضةالتعذيبفيإطاراالتفاقية

تطبيقان لما سبؽ عرضو في المطمب السابؽ، أعرض بعض التطبيقات العممية لعمؿ لجنة مناىضة التعذيب 

تنفيذ اتفاقية مناىضة التعذيب مف جانب الدكؿ اَلطراؼ مف متابعة  :إلييا، كىيالمشار في طكر اآلليات اَلربع 

جراء التحقيقات.ك ، كالشكاكل الفردية، كالشكاكل المقدمة مف الدكؿ اَلطراؼ، كمناقشتيا خالؿ تقديـ تقارير دكرية  ا 

  

                                                                 
 مف النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب. ٖٔ -ِٖالمكاد  ؛ انظر أيضان ُِٓأحمد أبك الكفا، المرجع السابؽ، ص (1)
بعد دراسة النتائج المقدمة مف أعضاء المجنة المعينيف كفقان  -ُمف النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب تنص عمى أنو: " ٖٗالمادة  (2)

لعاـ، ىذه النتائج إلى الدكلة الطرؼ المعنية، مشفكعة بأية مف ىذا النظاـ الداخمي، تحيؿ المجنة، عف طريؽ اَلميف ا ْٖمف المادة  ُلمفقرة 
تيدعى الدكلة الطرؼ المعنية إلى إبالغ المجنة في غضكف فترة زمنية معقكلة باإلجراء الذم اتخذتو  -ِتعميقات أك اقتراحات تراىا مناسبة. 

 ا".تياقتراحافيما يتعمؽ بالنتائج التي تكصمت إلييا المجنة كاستجابة لتعميقات المجنة أك 
مف  َِ( مف النظاـ الداخمي تنص عمى أنو: "بعد استكماؿ المجنة لجميع اإلجراءات المتعمقة بإجراء تحقيؽ بمكجب المادة ُ)َٗكالمادة 

مو كفقان االتفاقية، لمجنة أف تقرر، بالتشاكر مع الدكلة الطرؼ المعنية، إدراج بياف مكجز عف نتائج اإلجراءات في تقريرىا السنكم الذم تقد
لى الجمعية العامة  ِْمف االتفاقية". كتنص المادة  ِْلممادة  مف اتفاقية مناىضة التعذيب عمى أف: "تقدـ المجنة إلى الدكؿ اَلطراؼ كا 

 لألمـ المتحدة تقريران سنكيان عف أنشطتيا المضطمع بيا بمكجب ىذه االتفاقية".
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 تنفيذاتفاقيةمناهضةالتعذيبمنجانبالدولاألطراف:متابعة .0

 ُٗبمكجب المادة تمتـز الدكؿ اَلطراؼ في اتفاقية مناىضة التعذيب بتقديـ تقارير دكرية حكؿ تنفيذ االتفاقية 

كالتحديات كالصعكبات التي تكاجييا الدكلة في تنفيذ  ،مف االتفاقية، حيث يتضمف التقرير عادة نقاط القكة ُالفقرة 

  متطبيؽ عمى تقارير دكلة قطر المقدمة لمجنة مناىضة التعذيب.لمف التفصيؿ بشيء  أتياالتفاقية. كنتطرؽ فيما ي

، ََِٓتقريرىا اَلكؿ في أكتكبر دمت قف ؛(1)ثة تقارير دكرية حتى اآلففي ىذا الصدد، قدمت دكلة قطر ثال

حكؿ اإلطار التشريعي كالمؤسسي لمحماية في الدكلة كسمطات  ،في الجزء اَلكؿ منو ،شمؿ معمكمات عامة كقد

المكقكفيف. أما الجزء الثاني مف التقرير فقد  مصمحةالتحقيؽ كالنظاـ القضائي، كالسجكف، كالضمانات اإلجرائية ل

مف  ُٔحتى المادة  ُتضمف التطبيقات الكاقعية داخؿ إقميـ الدكلة لتنفيذ أحكاـ االتفاقية، كبالتحديد مف المادة 

 .(2)كبخاصو في مجاؿ الحماية مف التعذيب ،اإلنسافاالتفاقية، كالتي تشتمؿ عمى ضكابط تعزيز كحماية حقكؽ 

 ،التقرير، قدمت المجنة مجمكعة مف التكصيات كالمالحظات التي تتطمب ردان مف دكلة قطر عمييا بناءن عمى

مارس  ِالرد عمى قائمة المسائؿ المقدمة مف المجنة بتاريخ إلى الدكلة عمدت  ؛اكعمييكىي ما تسمى بقائمة المسائؿ. 

 ات الدكلة عمى قائمة المسائؿ كالتكصيات.سمميا لتعميقت. كأخيران أصدرت المجنة مالحظات ختامية بعد (3)ََِٕ

 ؛ةفاء مختمز تضمف ثالثة أجكقد قدمت دكلة قطر تقريرىا الثاني لمجنة مناىضة التعذيب،  َُُِكفي عاـ 

كالمستكل المعيشي كالسكاف، ثـ تطرؽ لعرض اإلطار  ؛ذكر معمكمات أساسية عف دكلة قطرلتعرض الجزء اَلكؿ 
                                                                 

: َُِٕ/ٕ/ُٓ، بتاريخ ، لجنة مناىضة التعذيبقع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنسافانظر حالة تقديـ كثائؽ التقارير لدكلة قطر، مك  (1)
https://goo.gl/PbiLNs 

 .ََِٓ/َُ/ٓبتاريخ  CAT/C/58/Add.1انظر تقرير دكلة قطر اَلكؿ لمجنة مناىضة التعذيب في الكثيقة رقـ  (2)
 .CAT/C/QAT/CO/1/Add.1انظر الكثيقة رقـ  (3)

https://goo.gl/PbiLNs
https://goo.gl/PbiLNs
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المحكر شار أيضان إلى المحكر التشريعي بكصفو في الدكلة بشكؿ عاـ، كأاإلنساف الدستكرم كالحماية القانكنية لحقكؽ 

 المؤسسي لحماية حقكؽ اإلنساف. 

استعرض معمكمات حكؿ التدابير كالتطكرات المتعمقة بتنفيذ االتفاقية كتطبيقاتيا فأما الجزء الثاني مف التقرير 

ع عديدة متفرقة، مثؿ إعادة النظر في التحفظات عمى يطرؽ الجزء الثالث مف التقرير إلى مكاضفي دكلة قطر. كت

كغيرىا مف المكاضيع اَلخرل  ،بعض نصكص االتفاقية بغرض سحبيا، كاعتماد تدابير فٌعالة لضماف استقالؿ القضاء

 .(1)التي تتعمؽ بالحماية مف التعذيب

مت المجنة قائمة المسائؿ متضمنة در اَلكؿ لمدكلة بعد تقديمو، قكبذات اإلجراءات التي سار بيا التقري

الدكلة عمى قائمة المسائؿ تمؾ ردت بعض التكصيات كالمالحظات حكؿ المعمكمات الكاردة في التقرير، كبناءن عمييا 

 .(2)َُِِأغسطس  ُٓبتاريخ 

لتقديـ  ََِٕالمجنة في عاـ م أقرتو الثالث اعتمدت النظاـ الجديد الذ عند تقديـ دكلة قطر لتقريرىا

التعرض لو في المطمب اَلكؿ، فقد قد سبؽ م سمي بنظاـ قائمة المسائؿ السابقة عمى إعداد التقرير، ك ذالك ، (3)التقارير

المجنة، كذلؾ لتعد التقرير بناءن عمييا، حيث يشكؿ الرد عمى قائمة المسائؿ  تمقت الدكلة قائمة المسائؿ التي حددتيا

متضمنان  َُِٔقدمت دكلة قطر تقريرىا الثالث في  ؛دكلة الثالث لمجنة مناىضة التعذيب. كعميوتمؾ تقرير ال

                                                                 
 .َُُِ/ْ/ُُبتاريخ  CAT/C/QAT/2انظر تقرير دكلة قطر الثاني لمجنة مناىضة التعذيب في الكثيقة رقـ  (1)
 .CAT/C/QAT/Q/2/Add.2انظر الكثيقة رقـ  (2)
عمى الرابط اآلتي: ة التعذيب ، لجنة مناىضانظر حالة تقديـ كثائؽ التقارير لدكلة قطر، مكقع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف (3)

https://goo.gl/obrjUV 

https://goo.gl/obrjUV
https://goo.gl/obrjUV
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 معمكمات أساسية عف دكلة قطر في الجزء اَلكؿ، كالردكد عمى قائمة المسائؿ المعدة مف قبؿ لجنة مناىضة التعذيب

 .(2)ات مف المجنة حتى اآلفش التقرير، كلذلؾ لـ تصدر قائمة بالتكصيناقى ي، كلـ (1)في الجزء الثاني

سارت أغمب الدكؿ اَلطراؼ في اتفاقية مناىضة التعذيب عمى ذات المنكاؿ، حيث لـ تتقاعس عف تقديـ 

مف الدكؿ العربية كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نذكر  ،تقاريرىا الدكرية لمجنة، كذلؾ التزامان منيا بتنفيذ بنكد االتفاقية

 ي: ما يأت

، كلذلؾ قدمت تقريرىا اَلكؿ في َُِّلعربية المحتدة التفاقية مناىضة التعذيب في عاـ مارات اانضمت اإل

قارير دكرية كقدمت منذ ذلؾ الحيف ثالثة ت ،ُٕٗٗ. كانضمت المممكة العربية السعكدية لالتفاقية في عاـ َُِّعاـ 

كقدمت حتى اآلف ، ُٖٗٗعاـ . كانضمت مممكة البحريف إلى االتفاقية في َُِٔخرىا في كآ ََِِكاف أكليا في 

 ،ُٔٗٗ. كانضمت دكلة الككيت لالتفاقية في عاـ َُِٕخرىا في آك  ََِٓأربعة تقارير دكرية كاف اَلكؿ في 

مت اَلردف لالتفاقية في عاـ ، فقد انض. باإلضافة إلييأَُِىا في خر تقارير آك  ُٖٗٗفي  كقدمت تقريرىا اَلكؿ

. ككانت مصر مف أكائؿ الدكؿ العربية َُِٓخرىا في آك  ُٓٗٗكاف أكليا في  ، كقدمت ثالثة تقارير دكريةُُٗٗ

 ُٖٗٗكاف أكليا في  ،كقدمت أربعة تقارير دكرية لمجنة ،ُٖٔٗحيث انضمت ليا في عاـ  ؛في االنضماـ لالتفاقية

 .ََِِخرىا في آك 

                                                                 
 .CAT/C/QAT/QPR/3انظر الكثيقة رقـ  (1)
 .َُِٕ/ِ/ّبتاريخ  CAT/C/QAT/3انظر تقرير دكلة قطر الثالث لمجنة مناىضة التعذيب بالكثيقة رقـ  (2)
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يعفييا ىك ما ك  ،تعذيبنضـ عدد مف الدكؿ العربية كدكؿ أخرل إلى اتفاقية مناىضة اليخر لـ آمف جانب 

يراف كميانمار كغيرىاكمف تمؾ الدكؿ: س ،اختصاصات المجنة عميياجميع مف مباشرة  ، كانضمت مطنة عماف كا 

 .(1)كلكف لـ يتـ التصديؽ عمييا حتى اآلف ،ُٖٗٗالسكداف لالتفاقية 

 :الشكاوىالفردية .2

بامتناعيا عف ترحيؿ اَلشخاص إلى دكؿ اَلطراؼ السمبي النصت اتفاقية مناىضة التعذيب عمى التزاـ 

كيعد ىذا السند القانكني المكضكعي الذم يبنى عميو غالب  ،بمداف مف المحتمؿ أنيـ سيتعرضكف فييا لمتعذيب

في  فراد. كتعد آلية الشكاكل أك البالغات الفردية مف أكثر اآلليات تطبيقان أماـ المجنة مف قبؿ اَل(2)الشكاكل الفردية

 باستثناء آلية التقديـ الدكرم لتقارير الدكؿ اَلطراؼ. ،خرلي االتفاقية، كذلؾ مقارنة باآلليات اَلالدكؿ اَلطراؼ ف

كتنفيذان لذلؾ فقد كاجيت بعض الدكؿ اَلطراؼ أكثر مف بالغ فردم في نطاؽ تنفيذ اتفاقية مناىضة 

أم شكاكل فردية في نطاؽ . كعمى العكس فإف ىناؾ بعض الدكؿ لـ تتمؽ امثؿ تركيا ككندا كغيرىم ،التعذيب

ف كانت قداالتفاقية، ك  اَلكؿ ىك عدـ قبكؿ  ؛كيرجع ذلؾ إلى أحد سببيف ،تمقت ذلؾ في نطاؽ تنفيذ اتفاقيات أخرل ا 

كالذم يعد شرطان لتطبيؽ اآللية عمى الدكلة المعنية،  ،الدكلة الطرؼ الختصاص المجنة إلجراءات الشكاكل الفردية

لـ تعرض عمى المجنة  إنوفغـ مف قبكؿ الدكلة الطرؼ الختصاص المجنة في ىذه اآللية نو عمى الر أكالسبب الثاني 

                                                                 
 مدكؿ، المرجع السابؽ.انظر حالة تقديـ كثائؽ التقارير ل (1)
 .ُٔ، إجراءات الشكاكل الفردية بمكجب معاىدات اَلمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف، صِالتنقيح  ٕانظر صحيفة كقائع اَلمـ المتحدة رقـ  (2)
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لـ تتسمـ دكلة قطر أم  أنو مثاؿ عمى ذلؾك ، (1)أم شككل فردية في نطاؽ تنفيذ اتفاقية مناىضة التعذيب ضد الدكلة

التي تقر اختصاص المجنة بالعمؿ مف االتفاقية  ِِبالغ فردم في نطاؽ تنفيذ االتفاقية، كذلؾ لتحفظيا عمى المادة 

 بآلية الشكاكل الفردية.

كعرض بعض الشكاكل عمى  ،إلى جانب قبكؿ بعض الدكؿ الختصاص المجنة بإجراءات الشكاكل الفردية

المجنة لمنظر فييا، كبالنظر إلى عدد كبير مف الشكاكل الفردية المعركضة، فإف المجنة تتمقى العديد مف الشكاكل مف 

حدد يدعكف أنو في حاؿ ترحيميـ إلى بالدىـ فإنيـ سيتعرضكف لخطر التعذيب، كعمى ىذا اَلساس تقبؿ أشخاص 

مف االتفاقية، التي تقضي بعدـ جكاز تسميـ الدكلة َلم دكلة  ّالدكؿ مكضع الشككل ستنتيؾ المادة ككف المجنة 

 .(2)لتعذيب في حاؿ ترحيموا أخرل أم شخص إذا كاف سيكاجو خطر

مؾ البالغات الفردية ما جرل تكجييو إلى الحككمة السكيسرية التي كانت تستند إلى ذات المادة كمف أمثمة ت 

قدَّـ عادة الشخص إلى مكطنو، إذا كاف سيكاجو خطر التعذيب. فقد إأك  ،في حظر تسميـ أم شخص لدكلة أخرل

إال أف طمبو ريفض كتقرر ترحيمو  ،المجكء السياسي لدل سكيسراب ان مكاطف تركي مف أصؿ كردم يدعى )ف.س( التماس

تو مإذا رحَّ  مف اتفاقية مناىضة التعذيب ّادة دعى أف سكيسرا ستككف قد انتيكت التزاماتيا بمكجب المافإلى تركيا، 

 قسران.

                                                                 
تي: عمى الرابط اآل، لجنة مناىضة التعذيب انظر حالة تقديـ الكثائؽ لدكلة قطر، مكقع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف (1)

https://goo.gl/dvudBq 
ال يجكز َلية دكلة طرؼ أف تطرد أم شخص أك تعيده )"أف ترده"( أك أف  -ُمف اتفاقية مناىضة التعذيب عمى أنو: " ّتنص المادة  (2)

 بأنو سيككف في خطر التعرض لمتعذيب.تسممو إلى دكلة أخرل، إذا تكافرت لدييا أسباب حقيقية تدعك إلى االعتقاد 
تراعي السمطات المختصة لتحديد ما إذا كانت ىذه اَلسباب متكافرة، جميع االعتبارات ذات الصمة، بما في ذلؾ في حالة االنطباؽ،  -ِ

 كجكد نمط ثابت مف االنتياكات الفادحة أك الصارخة أك الجماعية لحقكؽ اإلنساف في الدكلة المعنية".

https://goo.gl/dvudBq
https://goo.gl/dvudBq
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)أ( مف ٓمف االتفاقية، كذلؾ بتحققيا مما تقتضي الفقرة  ِِكقد نظرت المجنة في قبكؿ الشككل كفقان لممادة 

االتفاقية، مف أف المسألة نفسيا لـ تبحث كال يجرم بحثيا في إطار أم إجراء آخر مف إجراءات  مف ِِالمادة 

التحقيؽ الدكلي أك التسكية الدكلية، كتأكدت المجنة أف صاحب الشككل استنفد سبؿ االنتصاؼ المحمية، كأف الدكلة 

كما ذكرنا  -لتي استندت في ىذا البالغالطرؼ ال تعترض عمى المقبكلية، ثـ تنظر المجنة في اَلسس المكضكعية ا

حقيقية تدعك إلى االعتقاد بأنو  ان ف ىناؾ أسبابإحيث  ،ساس عدـ مشركعية إعادة )ف.س( إلى تركياألى إ -سابقان 

 ، شيد صاحب الشككل ىجكمان ـُّٗٗ/َُ/ْفي  وسيكاجو خطر التعرض لمتعذيب، حيث تمثمت الكقائع في أن

كقد كاف يقؼ عمى جبؿ قريب مف القرية بعد ظير ذلؾ اليـك  ،سيرت في تركيا تعرضت لو قرية قريبة مف مدينة

داخؿ  ان كعندما حؿ الميؿ سمع أصكات أعيرة نارية كصراخ ،عندما شاىد جنكدان بزييـ العسكرم يقتربكف مف القرية

 ّّك ِْما بيف   القرية. ككفقان لما كرد عف كسائؿ اإلعالـ كالمنظمات غير الحككمية، قيتؿ خالؿ ىذه العممية

شخصان، كعمى النقيض مما ذكره صاحب الشككل، فإف كسائؿ اإلعالـ كالمنظمات غير الحككمية نسبت اليجـك إلى 

رد فعؿ السمطات اعتقالو أربعيف يكمان،  كافصاحب الشككل سكاف القرية بما شاىده،  أخبركبعد أف جماعة متمردة، 

كخضع صاحب الشككل لمرقابة اَلمنية بعد  ،أثناء االحتجازفي َلمف أنو تعرض لمتعذيب عمى أيدم أفراد ا ىدعاك 

 ُُـ، غادر صاحب الشككل تركيا كقدـ طمبان لمجكء السياسي في سكيسرا في ََِِ/َُ/ ٗإطالؽ سراحو، كفي 

 سبؿ االنتصاؼ المحمية. جميعكاستنفد بعده  ،ف طمبو رفض عمى أساس عدـ المصداقيةأـ إال ََِِ/ُُ/
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صاحب الشككل إلى تركيا لف لالدكلة الطرؼ ترحيؿ أف قررت المجنة بعد اطالعيا عمى كقائع الشككل  

 .(1)مف االتفاقية ّيشكؿ خرقان لممادة 

عمى ذات اإلجراءات المعتادة كذات السند القانكني عيرض أماـ لجنة مناىضة التعذيب العديد مف البالغات 

قررت قبكليا اآلخر  ياكفي بعض ،عدـ قبكؿ الشككل لألسس المكضكعية قررت المجنة في بعضياكقد  ؛الفردية

صدرت لمدكلة المعنية التكصيات باالمتناع عف ترحيؿ صاحب الشككل لمدكلة التي سيكاجو فييا خطر التعذيب مع أك 

 .(2)متابعتيا ليا في تنفيذ التكصيات

كذلؾ مف خالؿ  ه كافة،بصكر كمكافحتو،  التعذيبمنع ف دكلة قطر التزمت بأكما تجدر اإلشارة إليو أخيران 

ليؤكد التزاـ المشرع القطرم  َُِْلسنة  ُْسف التشريعات المناسبة لذلؾ، فقد صدر قانكف الجرائـ اإللكتركنية رقـ 

( مف القانكف عمى عدـ جكاز المكافقة عمى تسميـ ْ)َْبنصكص اتفاقية مناىضة التعذيب، حيث نصت المادة 

ىناؾ أسباب جكىرية تدعك لالعتقاد بأف الشخص المطمكب تسميمو قد تعرض أك سيتعرض كانت المجرميف إذا 

فر لذلؾ الشخص في اإلجراءات افر أك لف يتك المتعذيب أك لمعاممة قاسية أك غير إنسانية أك ميينة، أك إذا لـ يتك 

يضان ما نصت عميو المادة أ، كىك فالجنائية حد أدنى مف الضمانات طبقان لممعايير الدكلية المعتبرة في ىذا الشأ

 بإصدار قانكف مكافحة غسؿ اَلمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب. ََُِ( لسنة ْ( مف القانكف رقـ )ْ)ٕٔ

  

                                                                 
(1)
 .ََُِ/ٔ/ّبتاريخ  CAT/C/44/D/356/2008الشككل الفردية ضد سكيسرا في الكثيقة رقـ  انظر
(2)
لمزيد مف التفاصيؿ انظر حالة تقديـ الكثائؽ لمدكؿ، مكقع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف، لجنة مناىضة التعذيب، بتاريخ 
َِ/ٕ/َُِٕ. 
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 :الشكاوىالمقدمةمنالدولاألطراف .3

دكلة طرؼ شككل ضد دكلة طرؼ أخرل تدعي فييا  تقديـتتمثؿ آلية تقديـ الشكاكل مف الدكؿ اَلطراؼ في 

ف المجنة في حاؿ عمميا كفقان ليذه اآللية تككف إأم  ،تمارس انتياكات جسيمة التفاقية مناىضة التعذيبف اَلخيرة أ

إنو لـ فككسيمة لحؿ النزاع بيف الدكلتيف عف طريؽ قياميا بالمساعي الحميدة. كعمى الرغـ مف أىمية ىذه اآللية 

أم  ،كال حتى المجاف التعاقدية اَلخرل ،ة التعذيبترصد أم حالة تطبيقية عممية ليا، أم لـ تعرض أماـ لجنة مناىض

 . (1)شككل مقدمة مف دكلة طرؼ ضد أخرل

ال ك  ،عتقد أف السبب في ذلؾ يرجع إلى العالقات السياسية كالدبمكماسية التي تربط بيف الدكؿفي تقديرنا، ن

عكد إلى أسباب سياسية ذلؾ يف إف ثَـّمف الدكؿ اَلخرل، ك بف كؿ دكلة تسعى لمحفاظ عمى عالقاتيا الدكلية أسيما 

اإلنساف عدد مف الدكؿ في الفترة اَلخيرة قضايا حقكؽ استخداـ الدرجة اَلكلى كليست قانكنية، كذلؾ عمى الرغـ مف ب

 لكجكد بعض التكتر في العالقة بيف الدكلتيف. ؛لمضغط السياسي عمى الدكؿ اَلخرل كسيمةن 

كمتا الدكلتيف )الدكلة مقدمة الشككل كالدكلة المعنية( بد مف قبكؿ  في نطاؽ تطبيؽ ىذه اآللية، ال

مف  ُِالختصاص المجنة في تنفيذ ىذه اآللية، كبعد استنفاد كافة سبؿ االنتصاؼ المحمية، كذلؾ كفقان لنص المادة 

دة مف الدكؿ عند تصديقيا عمى االتفاقية تحفظت عمى نص الما اتفاقية مناىضة التعذيب. كفي ىذا الصدد فإف عددان 

 ، كبذلؾ تككف غير قابمة الختصاص المجنة ليذه اآللية، كدكلة قطر مف تمؾ الدكؿ. ُِ

  

                                                                 
 .ّٗ(، صُالتنقيح ) َّؽ اإلنساف، رقـ صحيفة كقائع اَلمـ المتحدة، نظاـ معاىدات حقك  (1)
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 إجراءالتحقيقات: .4

يجكز لمجنة مناىضة التعذيب التحقيؽ مع دكلة طرؼ إذا تمقت معمكمات مكثكقة ذات دالئؿ قكية ككافية 

ف أعمى  ،مف االتفاقية َِكذلؾ كفقان لممادة عف انتياكات جسيمة كمنيجية، مف قبؿ تمؾ الدكلة، َلحكاـ االتفاقية، 

عالنيا لذلؾتطبيؽ إجراء التحقيؽ يقتضي قبكؿ الدكلة الطرؼ الختصاص  فإف العديد مف الدكؿ  ؛. كعميوالمجنة كا 

، كبالنظر في حالة َِكقعت كصادقت عمى االتفاقية مع تحفظيا عمى قبكؿ اختصاص المجنة، كفقان لنص المادة 

مف الدكؿ العربية قد تحفظت عمى اختصاص المجنة بإجراء  التصديقات عمى االتفاقية مف قبؿ الدكؿ سنجد أف عددان 

نجد آخر ، كعمى صعيد اختصاص كؿ مف اإلمارات كالككيت كالسعكدية كغيرىعمى سبيؿ المثاؿ لـ تقبؿ االف ؛التحقيؽ

ف عدة دكؿ قبمت اختصاص المجنة بإجراء التحقيؽ، كمف تمؾ الدكؿ قطر كلبناف كاَلردف كمصر كتركيا كالبحريف أ

 .(1)اكغيرى

كجيت المجنة العديد جراء التحقيؽ، فقد إالتي تجيز لمجنة  َِكفي صدد التزاـ الدكؿ بمضمكف نص المادة 

مف ك  ؛اؼ قبمت اختصاصيا إلجراء التحقيؽ حكؿ انتياكات التفاقية مناىضة التعذيبر مف الطمبات لعدة دكؿ أط

في معمكمات مقدمة مف قبؿ منظمة العفك الدكلية حكؿ ىا عند نظر  ُُٗٗالمجنة في عاـ ما فعمتو أمثمة ذلؾ 

ة مف المنظمة إلقامة دليؿ عمى يالمجنة آنذاؾ معمكمات إضاف طمبتإذ انتياكات مصر التفاقية مناىضة التعذيب، 

منيا المعمكمات اإلضافية التي  ،عرض أماـ المجنة عدة كثائؽ ُِٗٗمايك  ٖكتزكيدىا باإلحصاءات، كفي  ،الحقائؽ

                                                                 
(1)
 .َُِٕ/ٕ/َِ، بتاريخ ، لجنة مناىضة التعذيبانظر حالة تقديـ الكثائؽ لمدكؿ، مكقع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف
 



 

54 
 

، باإلضافة إلى ير المقرر الخاص المعني بالتعذيبكتقر  ،كمعمكمات مف منظمات غير حككمية أخرل ،طمبتيا

 مالحظات مصر اَلكلية عمى المعمكمات التي قدمتيا منظمة العفك ابتداءن.

ردت ك  مصرأجابت بالرد عمى المعمكمات اإلضافية، ف كقد دعت المجنة الحككمة المصرية لمتعاكف معيا

 ،اردةحكؿ تحميؿ المعمكمات الك  ان ـ تقرير دكقررت المجنة إنشاء فريؽ عمؿ ليق ،ُِٗٗعمى تمؾ المعمكمات في نكفمبر 

صدار التكصيات حكؿ اإلجراءات الكاجب اتباعيا فيما بعد.  كا 

، كدعت الحككمة نفذتياأصدرت المجنة استنتاجاتيا بناءن عمى كؿ اإلجراءات التي  ُْٗٗكفي نكفمبر 

المصرية إلى تقديـ معمكمات عف التدابير التي تنكم اتخاذىا بناءن عمى تمؾ االستنتاجات. كأكدت مصر عدـ رغبتيا 

منتظمة لمتعذيب في مصر،  أف المعمكمات التي تصؼ ممارسة. كرأت المجنة ُٔٗٗي نشر معمكمات التحقيؽ في ف

ف المعمكمات تصؼ بصكرة أقامت عمى أساس صحيح، كذلؾ باالستناد إلى مصادر مختمفة لذات المعمكمات، ك 

قكات أمف الدكلة، كبخاصة جياز كذلؾ مف قبؿ  ،كالسمطات التي تمارسو ،كأماكف ممارستو ،كاضحة طرؽ التعذيب

استخبارات أمف الدكلة، ىذا باإلضافة إلى ثبكت مكثكقية المصادر التي قدمت المعمكمات في العديد مف التحقيقات 

النظر في تعزيز كتطكير الييكؿ القانكني بكصت المجنة الحككمة المصرية أفقد  ؛السابقة لدكؿ أخرل، كعميو

تحقيؽ شامؿ عمى كجو السرعة بشأف سمكؾ قكات إجراء لتعذيب. كما أكصت بكالقضائي لمقضاء عمى ظاىرة ا

. ىذا (1)الشرطة حكؿ االدعاءات التي نسبت ليا كصحتيا، كتقديـ مرتكبييا إلى المحاكمة في حاؿ كانت صحيحة

                                                                 
 .ُٔٗٗ، لعاـ A/51/44انظر التقرير السنكم لمجنة مناىضة التعذيب، في الكثيقة رقـ  (1)
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كخمصت إلى عدة  ،مف إجراءات التحقيقات مع دكؿ أطراؼ أخرل ان ددلجنة مناىضة التعذيب عنفذت كقد 

 . (1)تكصيات

المبحثالثالث:القضاءالجنائيالدولي

التي كاجيت دكؿ العالـ سابقان، كبالنظر اإلنساف النتياكات الجسمية لمقانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ أماـ ا

عمى المستكل ثار سمبية خطيرة آالتي ليا ك  -ميابى كمف قً  -بعض الدكؿفي ترتكب االنتياكات التي  استمرارإلى 

إنشاء محاكـ جنائية دكلية بيدؼ مالحقة قرارات عديد مف الالدكلي، قرر مجمس اَلمف التابع لألمـ المتحدة في 

يقتصر اختصاصيا عمى النظر في االنتياكات التي  يرة، كقد أنشأ المجمس محاكـ مؤقتةمرتكبي تمؾ االنتياكات الخط

خر آكمف جانب  .كالمحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة كركاندا ؛حدثت لفترة زمنية محددة كعمى إقميـ محدد

بصفة مستمرة في الجرائـ الخطيرة عمى قررت الجمعية العامة لألمـ المتحدة إنشاء محكمة جنائية دكلية دائمة تنظر 

يغطي دكؿ بؿ  ،كال يقتصر اختصاصيا عمى إقميـ محدد ،المستكل الدكلي التي حددىا النظاـ اَلساسي لممحكمة

 .حسب أحكاـ اختصاص المحكمة الكاردة في ىذا النظاـكافة العالـ 

ؼ بغية تعرُّ  ؛عمى المستكل الدكلي ف نعرض َلبرز المحاكـ الجنائية الدكلية العاممة حاليان أ مف اَلىميةك 

 ،مف المحاكـ الجنائية الدكلية ليكغسالفيا كركاندا )المطمب اَلكؿ( نبحث كالن  حيث ،مكافحة التعذيبمنع ك دكرىا في 

 كالمحكمة الجنائية الدكلية )المطمب الثاني(. 

                                                                 
 لمجنة مناىضة التعذيب بصفة عامة. انظر التقارير السنكية (1)
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المطمباألول:المحاكمالجنائيةالدوليةليوغسالفياورواندا

ي كالقانكف ندا العديد مف االنتياكات الخطيرة كالجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساناكؿ مف يكغسالفيا كرك  مارست

في كؿ منيما لمحاكمة مرتكبي  مؤقتةما دعا مجمس اَلمف إلنشاء محكمة جنائية دكلية كىك ، نسافالدكلي لحقكؽ اإل

ي المحكمة الجنائية أتف لممحاكـ، نعرض فيما ييف اَلساسييتمؾ الجرائـ، كنظران لمتشابو الكبير بيف كؿ مف النظام

 كالمحكمة الجنائية الدكلية لركاندا )الفرع الثاني(. ،)الفرع اَلكؿ( الدكلية ليكغسالفيا السابقة

ائيةالدوليةليوغسالفياالسابقةالفرعاألول:المحكمةالجن

خاصة بعد  ،جزيرة البمقاف العديد مف الصراعات مف قبؿ القكل العظمى في أكركبا مدة طكيمة وكاجيت شب

. كنتيجة النييار االتحاد (1)مثؿ تركيا كألبانيا كبمغاريا كالبكسنة كاليكناف ،يا مف الدكؿ المجاكرة ليايدخكؿ اإلسالـ إل

نشب نزاع داخمي في بدايتو بيف الصرب كالكركات كالمسمميف، كلكف تحكؿ إلى  ُُٗٗاليكغسالفي كتفككو في عاـ 

، كما تدخمت دكؿ أخرل بطرؽ متخفية ةنزاع دكلي بتدخؿ كؿ مف صربيا كالجبؿ اَلسكد إلى جانب صرب البكسن

جسيمة  طراؼ النزاع، ارتكب الصرب أفعاالن ألمساندة الصرب أيضان مثؿ ركسيا، كنتيجة لعدـ التكافؤ العسكرم بيف 

جسيمة مف التعذيب كالمعاممة  ان تشكؿ جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية كجريمة اإلبادة الجماعية، فقد ارتكبكا أنكاع

الحجز التعسفي كما إلى ذلؾ، كعمى الرغـ مف كثافة الجيكد اَلكركبية لكقؼ تمؾ االنتياكات لمقانكف الالإنسانية ك 

                                                                 
(1)
 .ُٓ، صَُِْالقضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير، دار الرضكاف، عٌماف، عمي الشكرم، 
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دفع بمجمس  كىك ما، تمؾ االنتياكاتإف الصرب لـ يتكقفكا عف االستمرار في فاإلنساف الدكلي اإلنساني كحقكؽ 

 . (1)المتحدة اَلمـاَلمف إلى التدخؿ في ىذا النزاع كفقان لمفصؿ السابع مف ميثاؽ 

مف اَلميف العاـ  ُِٗٗ( في أكتكبر ُِٗٗ/َٖٕطمب مجمس اَلمف التابع لألمـ المتحدة في قراره رقـ )

فبراير  ٗإنشاء لجنة خبراء نزيية تنظر في التقارير التي كانت متبادلة آنذاؾ حكؿ االنتياكات في يكغسالفيا، كفي 

ـ ضد دكلية مؤقتة لمالحقة مرتكبي جرائـ الحرب كالجرائ خمص تقرير المجنة إلى إمكانية انشاء محكمة ُّٗٗ

با عدة مشاريع مقترحات لمنظاـ اَلساسي لممحكمة، ك دـ في مؤتمر اَلمف كالتعاكف في أكر اإلنسانية، بناءن عمى ذلؾ قي 

إلى مجمس اَلمف مشفكعان بتمؾ المقترحات التي قيدمت خالؿ  ان تقرير  ،ُّٗٗفبراير  ِِفي  ،اَلميف العاـ دَّـق ؛كعميو

المتحدة، قرر مجمس اَلمف اَلمـ المؤتمر، كالعتبار الحالة في يكغسالفيا تيدد اَلمف كالسمـ الدكلييف كفقان لميثاؽ 

لممحاكمة كاستعادة ف يمسؤكلكتقديـ ال ،كأحد التدابير الفعالة لردع مرتكبي الجرائـ مؤقتةباإلجماع إنشاء محكمة دكلية 

كذلؾ ، أقر المجمس باإلجماع تقرير اَلميف العاـ كنظاـ المحكمة الدكلية اَلساسي المرفؽ بو ؛كعميو السمـ كصكنو.

(، كقد منح النظاـ اَلساسي لممحكمة اختصاصان قضائيان عمى عدة الجرائـ نص عمييا ُّٗٗ/ِٕٖفي القرار رقـ )

 .(2)ديدالنظاـ بشكؿ عاـ كليس عمى سبيؿ التح

                                                                 
، ََُِأىـ الجرائـ الدكلية كالمحاكـ الدكلية الجنائية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  –عمي القكىجي، القانكف الدكلي الجنائي  (1)
 .ِِٕ-َِٕص

دة، فاكستك بككار، النظاـ اَلساسي لممحكمة الدكلية الجنائية ليكغسالفيا السابقة، المكتبة السمعية البصرية لمقانكف الدكلي، اَلمـ المتح (2)
 .ُ، صََُِ
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تتككف المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة مف ثالثة أجيزة رئيسية، كتتمثؿ في دكائر المحاكمة 

. كقد أعطى النظاـ اَلساسي لممحكمة (1)المدعي العاـ كقمـ كتاب المحكمة)الدكائر( كمكتب  كدائرة االستئناؼ

ف يتعمؽ الطعف بأحد اَلسباب أالصالحية لمطعف أماـ ىذه الدكائر مف قبؿ المدعي العاـ كالمحكـك عميو، عمى شرط 

نكار العدالة، أك اكتشاؼ كقائع جديدة لـ تكف إتية: الخطأ في تطبيؽ القانكف، أك الخطأ في الكقائع مما يؤدم إلى اآل

  .(2)لمحكـ الصادر ان حاسم ان كالتي قد تشكؿ أثر  ،سير إجراءات الدعكل أماـ الدكائركقت  ةمتاح

 ،  (3)باإلضافة إلى الدكائر تضـ المحكمة مكتب المدعي العاـ، كقمـ كتاب مشتركان بيف الدكائر الثالث

  

                                                                 
( َََِ/ ُِّٗتتشكؿ دكائر المحاكمة االبتدائية مف ثالثة قضاة، كتضـ غرفة االستئناؼ خمسة قضاة. كفي قرار مجمس اَلمف رقـ ) (1)

قضاة خاصيف، عمى أال يككف اثناف منيـ  ٗقاضيان دائمان، ك ُٔالمعدلة أصبح عدد القضاة  ُِعيدِّؿ النظاـ اَلساسي لممحكمة، ككفقان لممادة 
ممف يحممكف جنسية دكلة كاحدة. تضـ الدكائر في الحد اَلقصى في كؿ منيا ثالثة قضاة دائميف كستة قضاة خاصيف، كغرفة االستئناؼ 

مف سبعة قضاة دائميف أعضاء، كتعقد في كؿ حالة استئناؼ، مف خمسة مف أعضائيا الدائميف. ينتخىب رئيس المحكمة مف قبؿ  تتككف
 .ّٗص ،يكسؼ حسف، المحكمة الدكلية. القضاة الدائميف في المحكمة، كيككف عضكان في دائرة االستئناؼ كيرأس مداكالتيا

 . ّٓعمي الشكرم، المرجع السابؽ، ص (2)
يختص مكتب المدعي العاـ في التحقيؽ مع مرتكبي االنتياكات الجسيمة لمقانكف اإلنساني الدكلي المرتكبة في إقميـ يكغسالفيا السابقة  (3)

، كيعمؿ المدعي العاـ بصكرة مستقمة كجياز مستقؿ تابع لممحكمة الدكلية، كال يجكز لو أف يطمب أك يتمقى ُُٗٗيناير  ُكمحاكمتيـ منذ 
ت مف أم حككمة أك مف أم مصدر آخر، كيتألؼ مكتب المدعي العاـ مف مدعو عاـ كمكظفيف مؤىميف آخريف حسب الحاجة. يعيَّف تعميما

المدعي العاـ مف قبؿ مجمس اَلمف بناء عمى ترشيح مف اَلميف العاـ، كيجب أف يككف عمى كفاءة كأخالؽ عالية كخبرة كافية في إجراء 
 ئية في القضايا الجنائية، كيعمؿ المدعي العاـ أربع سنكات كيجكز إعادة تعيينو. التحقيقات كالمالحقات القضا

كيؤدم المدعي العاـ كظيفتو إما مف تمقاء نفسو مف خالؿ تجميعو لممعمكمات، أك مف خالؿ المعمكمات التي ترد إليو مف مصادر مكثكقة 
مف النظاـ اَلساسي لممحكمة الدكلية الجنائية ليكغسالفيا  ُٖكالمادة  ُٔكالحككمات كالييئات التابعة لألمـ المتحدة؛ انظر نص المادة 

السابقة. كبالنظر إلى المعمكمات يقرر المدعي العاـ عمى أساسيا ىؿ مف المالئـ أف يكجو االتياـ أك ال. كفي ىذا الصدد فإف لو سمطة 
حؽ في االنتقاؿ إلى أم مكاف الـز لمتحقيؽ فيو كاَلماكف التي استجكاب المتيـ كجمع اَلدلة كسماع أقكاؿ المجني عمييـ كالشيكد، كلو ال

ذا قرر المدع ي العاـ كقعت فييا الجرائـ، كيككف لممشتبو فيو في أثناء التحقيؽ جميع الضمانات القانكنية؛ كاالستعانة بمحاـو كتكفير مترجـ. كا 
ضح فييا جميع كقائع الجريمة المنسكبة لممتيـ مع اَلخذ في الحسباف كجكد قرائف كافية كأدلة عمى االتياـ، ييًعدُّ عريضة االتياـ التي يك 

اشتراط أف تككف الجريمة داخمة في اختصاص المحكمة، كمف ثـ يحيؿ كرقة االتياـ إلى قاضي أكؿ درجة. عمي القكىجي، المرجع السابؽ، 
االتياـ كاإلحالة، يجكز لو سمطة إصدار اَلكامر مف النظاـ اَلساسي لممحكمة إذا أيد القاضي قرار  ُٗ. ككفقان لممادة ِٖٕ-ِٕٕص

 كمذكرات القبض كاإلحضار كالحبس االحتياطي، ككؿ إجراء ضركرم لسير الدعكل.
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المسجؿ كمكظفيف آخريف حسب كيختص قمـ كتاب المحكمة بإدارة المحكمة كتقديـ الخدمات اإلدارية ليا، كيتألؼ مف 

 .(1)الحاجة

، كاستمٌدت المحكمة ُْٗٗفبراير  ُُاعتمدت المحكمة القكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات لعمميا في كقد 

، كلممحكمة اختصاص نكعي كشخصي (2)ة الدكؿ اَلنجمكسكسكنيةغالبيالقكاعد مف نظاـ القانكف العاـ الذم تأخذ بو 

قميمي نكضحو فيما ي  ي:أتكا 

 االختصاصالموضوعي: .0

المحكمة بالنظر في جرائـ الحرب  ، تختصي لممحكمةساسمف النظاـ اَل ْكالمادة  ّكالمادة  ِكفقان لممادة 

مف النظاـ اَلساسي لممحكمة، فإف المحكمة تختص بالنظر في الجرائـ ضد  ٓكاإلبادة الجماعية، ككفقان لممادة 

دكلي أـ داخمي، ضد السكاف المدنييف، كمف تمؾ الجرائـ التعذيب أك في نزاع مسمح  اإلنسانية، سكاء ارتيكبت

ف تطمب أاالضطياد َلسباب سياسية أك عرقية أك دينية، كغيرىا مف اَلفعاؿ غير اإلنسانية اَلخرل، كليا اَلكلكية 

 مف الجرائـ التي تدخؿ ضمف اختصاصيا. ف تحيؿ إلييا أيان أالمحمية رسميان مف المحاكـ 

  

                                                                 
ة يعيَّف المسجؿ مف قبؿ اَلميف العاـ بعد التشاكر مع رئيس المحكمة، كيعمؿ أربع سنكات، كيمكف إعادة تعيينو. كيعيَّف مكظفك قمـ المحكم (1)

 مف النظاـ اَلساسي لممحكمة الدكلية الجنائية ليكغسالفيا السابقة. ُٕمف قبؿ اَلميف العاـ بناء عمى تكصية المسجؿ؛ انظر المادة 
سكلنييو، القامكس العممي لمقانكف اإلنساني، المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة كالمحكمة الجنائية الدكلية  -نسكاز بكشيوفرا (2)

  /law.org/-humanitarian-http://ar.guideلركاندا، راجع المكقع اإللكتركني اآلتي: 

http://ar.guide-humanitarian-law.org/
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ي:قميماإلاالختصاص .2

الطبيعييف الذيف ارتكبكا تمؾ الجرائـ في  اَلشخاصف لممحكمة االختصاص عمى أعمى  ٖنصت المادة 

، كيمتد االختصاص الزمني مسطحيا البرم كمجاليا الجكم كبحارىا اإلقميميةذلؾ كضمف  ،يكغسالفيا السابقة إقميـ

 .(1)أف اَلعماؿ العدائية قد انتيتالمحكمة رل كحتى ت ُُٗٗيناير  ُلممحكمة ليشمؿ الفترة مف 

  االختصاصالشخصي: .3

ما كرد بشأف المسؤكلية الجنائية الفردية حيث نصت مف أىـ ما نص عميو النظاـ اَلساسي لممحكمة ىك 

كالدكؿ كالشركات  ؛الطبيعييف دكف اَلشخاص المعنكييف اَلشخاصلمحكمة يطبؽ عمى اف اختصاص أعمى  ٔالمادة 

نو يعد مسؤكالن كؿ مف يقـك بالتخطيط لجريمة أك التحريض عمييا أك اَلمر بيا أ ٕنص المادة كالمؤسسات. كأكضح 

أك ارتكابيا أك المساعدة كالتشجيع بأم شكؿ آخر عمى التخطيط أك اإلعداد ليا أك تنفيذىا، كذلؾ بغض النظر عف 

 حككميان. كيصدر الحكـ بعد االنتياء مف مسؤكالن المنصب الرسمي لممتيـ، سكاء كاف رئيسان لدكلة أك حككمة أك 

ب مكتكب يمكف أف ييمحؽ جراءات المحاكمة بأغمبية القضاة في الدائرة االبتدائية، كيجب أف ييشفع الحكـ برأم مسبَّ إ

مف النظاـ اَلساسي لممحكمة. ِّبأية آراء منفصمة أك مخالفة كفقان لنص المادة 

كثيقة دكلية أساسية  عيدَّ يا السابقة يكغسالفكمة الجنائية الدكلية لف النظاـ اَلساسي لممحأكجدير بالذكر 

اَلساسي لممحكمة الجنائية استرشد بيا كاضعك النظاـ اَلساسي لكؿ مف المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا كنظاـ ركما 

 .الدكلية، كذلؾ لككنو أكؿ تدكيف شامؿ لمقانكف الجنائي الدكلي
                                                                 

 سكلنييو، المرجع السابؽ. -فرانسكاز بكشيو (1)
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سنقكـ مة يكغسالفيا السابقة كمحكمة ركاندا بالعديد مف الخصائص المشتركة، كنظران الشتراؾ كؿ مف محك

 كذلؾ لتجنب التكرار. ة،اختصاصات المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا بصكرة مقتضب بعرض

لمحكمةالجنائيةالدوليةلروانداالفرعالثاني:ا

النزاعات في ركاندا يرجع إلى النزاع المسمح الذم ثار بيف القكات الحككمية كمميشيات الجبية  أساسكاف 

ثار ذلؾ آالقبائؿ الركاندية في نظاـ الحكـ، كامتدت جميع مشاركة بالكطنية الركاندية، الذم كاف بسبب عدـ السماح 

جيكدىا إلنياء تمؾ اَلزمة بالكصكؿ إلى حؿ بيف دفع بيا إلى تكثيؼ ، كىك ما النزاع إلى الدكؿ اَلفريقية المجاكرة

 ُّٗٗغسطس أ ْفريقية بعقد اتفاؽ في مدينة أركشا في تنزانيا بتاريخ طراؼ النزاع. كتكجت جيكد الكساطة اَلأ

قبيمتيف ركانديتيف، كقد قيبؿ ذلؾ االتفاؽ بترحيب كدعـ مف المجتمع عماؿ النزاع كتقاسـ الحكـ بيف أيتضمف كقؼ 

طراؼ النزاع مما نتج عنو استمرار النزاع المسمح عمى ذات الكضع، كعمى أف ذلؾ االتفاؽ لـ ينفذ بيف أالدكلي، إال 

بريؿ أدة خالؿ شير لألمـ المتح عماؿ العنؼ عقد اجتماع لمجمس اَلمف التابعأثر استمرار االنتياكات القانكنية ك أ

يديف فيو استمرار  أصدر مجمس اَلمف قراران  ُْٗٗيكنيك  ّفي حالة ركاندا كالتطكرات فييا. كفي لمنظر  ُْٗٗ

 .(1)االنتياكات في ركاندا، كطمب كقؼ العمميات القتالية ككقؼ التحريض كالعنؼ كالكراىية

( إنشاء محكمة مؤقتة بيدؼ ُْٗٗ/ٓٓٗ)بالقرار رقـ  ُْٗٗنكفمبر  ٖفي  اَلمف نتيجة لذلؾ، قرر مجمس

كغير ذلؾ مف االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني في ركاندا، كغيرىا مف  ،محاكمة مرتكبي أعماؿ اإلبادة

ديسمبر  ُّك ُْٗٗيناير  ُاالنتياكات المماثمة المرتكبة في أراضي الدكؿ المجاكرة، كالتي كانت في الفترة بيف 

                                                                 
(1)
 .ِٗٗ-ِٓٗعمي القكىجي، المرجع السابؽ، 
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كنتيجة لككف قرار مجمس اَلمف في  ،يا السابقةيكغسالفلمحكمة الجنائية الدكلية لإلى ا. ككما ىك الحاؿ بالنسبة ُْٗٗ

 .المتحدة، فإف محكمة ركاندا ليا اَلكلكية عمى القكانيف المحمية كالمحاكـ الكطنيةاَلمـ إطار الفصؿ السابع مف ميثاؽ 

ضافية ليا في كؿ مف الىام كنيكيكرؾ إذلؾ إلى جانب مكاتب  كيقع مقر المحكمة في أركشا في تنزانيا،

جدير بالذكر أف أجيزة المحكمة ىي ذاتيا التي نص عمييا ك  .(1)(ُٓٗٗ/ٕٕٗككيجالي كفقان لقرار مجمس اَلمف )

قميمكلممحكمة اختصاص ذك نطاؽ مكضكعي ك ، (2)النظاـ اَلساسي لمحكمة يكغسالفيا السابقة ي كشخصي نكضحو ا 

 ي:تأفيما ي

  االختصاصالموضوعي: .0

ي نسانة لمقانكف الدكلي اإليمتختص المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا في النظر في جميع االنتياكات الجس

ف اختصاصيا أف محكمة يكغسالفيا السابقة ىك مالكاقعة في ركاندا، كلعؿ أىـ ما يميز ىذه المحكمة اإلنساف كحقكؽ 

عمى سبيؿ  -مف النظاـ اَلساسي لممحكمة، كما حددت ْكقد نصت عمى ذلؾ المادة  ،يقع فقط عمى جرائـ الحرب

جرائـ التعذيب متمثمة في االعتداء عمى الكرامة الشخصية كالمعاممة الميينة كجريمة تدخؿ في اختصاص  -المثاؿ

 المحكمة.
                                                                 

(1)
 .ُ، صََُِمايكؿ شارؼ، النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لركاندا، المكتبة السمعية البصرية لمقانكف الدكلي، اَلمـ المتحدة، 
تتككف مف دائرتي المحاكمة )ابتدائية( كدائرة  -مف النظاـ اَلساسي لممحكمة َُكفقان لنص المادة  -المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا (2)

قاضيان دائمان مف قبؿ  ُُمف النظاـ اَلساسي لممحكمة عمى أف ينتخب  ُِلالستئناؼ، كقمـ الكتاب، كمكتب المدعي العاـ. كتنص المادة 
مف مجمس اَلمف، كذلؾ بعد دعكة اَلميف العاـ إلى تقديـ ترشيحات مف الدكؿ، كفي غضكف الجمعية العامة لألمـ المتحدة مف قائمة مقدمة 

يكمان يجكز لمدكؿ تقديـ مرشحيف اثنيف. تستمر كالية القضاة أربع سنكات، كيجكز إعادة تعيينيـ، كتطبؽ عمييـ ذات القكاعد كالشركط  َٔ
قضاة دائميف،  ٕكلكؿ مف الدكائر االبتدائية ثالثة قضاة دائميف، كلدائرة االستئناؼ  المطبقة عمى قضاة المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا.

كيحقؽ مكتب المدعي العاـ في جميع الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة، كييًعدُّ صحؼ االتياـ، أما قمـ كتاب المحكمة فتقع عمى 
انظر  لعاـ مف دعـ إدارم كما ىك الحاؿ بالنسبة إلى محكمة يكغسالفيا السابقة.عاتقو مسؤكلية تقديـ كؿ ما تحتاجو الدكائر كمكتب المدعي ا

 مف النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لركاندا، المرجع السابؽ. ُٓكالمادة  ُُالمادة 



 

63 
 

 ي:قميماالختصاصاإل .2

كلية لركاندا في النظر في جميع االنتياكات مف النظاـ، تختص المحكمة الجنائية الد ُكفقان لنص المادة 

الكاقعة في إقميـ ركاندا كمجاليا الجكم، كما تختص بالنظر في اإلنساف ي كحقكؽ نسانمة لمقانكف الدكلي اإليالجس

.ُْٗٗديسمبر  ُّك ُْٗٗيناير  ُف في أقاليـ الدكؿ المجاكرة خالؿ الفترة بيف ك الجرائـ التي ارتكبيا الركاندي

الشخصي:االختصاص .3

اختصاص المحكمة يقتصر عمى عمى أف مف النظاـ اَلساسي لممحكمة  ٔكالمادة  ٓنصت المادة 

ي لممحكمة بالمسؤكلية الفردية عف الجرائـ المرتكبة، حيث نصت ساسالطبيعييف فقط، كاعترؼ النظاـ اَل اَلشخاص

 ،أك اَلمر بيا ،أك التحريض عمييا ،لجريمة الفردية كؿ مف يقـك بالتخطيط الجريمةسأؿ مسؤكلية فردية عف يي عمى أف 

أك المساعدة كالتشجيع بأم شكؿ آخر عمى التخطيط أك اإلعداد ليا أك تنفيذىا، كذلؾ بغض النظر عف  ،أك ارتكابيا

 أك مسؤكالن حككميان.، المنصب الرسمي لممتيـ، سكاء كاف رئيسان لدكلة أك حككمة

دانة إف في يكغسالفيا كفي ركاندا إذا ثبتت يا المحكمتتكفيما يتعمؽ بالعقكبات المقررة كتنفيذىا، فإف كم 

باإلعداـ، كنتيجة لعدـ كجكد قانكف جنائي دكلي فإف  ان ، كال تصدر المحكمتاف أحكامالمتيـ تحكـ بعقكبات بالسجف

العقكبة بالسجف  مدة، كتيقضى (1)غسالفيا السابقة كركانداتخضع لمقاييس أحكاـ السجف العامة المكجكدة في يك  حكاـاَل

                                                                 
النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية  مف ِّمف النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة، كالمادة  ِْانظر المادة  (1)

 الدكلية لركاندا.
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في بمد تحٌدده المحكمة مف مجمكعة مف الدكؿ التي أبدت لمجمس اَلمف استعدادىا لقبكؿ اَلشخاص المحككميف، 

 .(1)الحكـ في ركاندا مدةكتضيؼ المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا إمكانية قضاء 

 ،االستئنافيةف في ذات مكتب المدعي العاـ كالدكائر اشتركتف يمف المحكمت كالن ختامان، تجدر اإلشارة إلى أف 

ممحكمة الجنائية الدكلية لركاندا. كقد برر اَلميف العاـ لساسي َل( مف النظاـ اِ)ُِ( كالمادة ّ)ُٓكذلؾ كفقان لممادة 

 .(2)االقتصاديةركابط مؤسسية تضمف كحدة الرأم القانكني ككحدة المصادر بلألمـ المتحدة ىذا االشتراؾ 

كذلؾ لتجنب حدكث العراقيؿ  ؛نو كاف مف اَلفضؿ لك كاف ىناؾ استقالؿ تاـ بيف المحكمتيفأكفي تقديرنا، 

حيث القانكف كالمسافات التي تفصؿ بينيما، كتجنبان لإلشكاليات القانكنية مف  ،م المحكمتيفالعممية كاختالؼ مقرَّ 

 في جرائـ ضد اإلنسانية. ةالمطبؽ كعدـ التقيد بتفسير كاحد لألحكاـ الصادر 

لثاني:المحكمةالجنائيةالدوليةالمطمبا

اختصاص  سنقـك بعرضك ، كتشكيميا ص ىذا المطمب لعرض إنشاء المحكمة الجنائية الدكليةخصَّ سي

 .ان دائم ان دكلي ية بصفتيا قضاءنسانالمحكمة في النظر في جرائـ ضد اإل

                                                                 
مف النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة، كالمادة  ِٕانظر أيضان المادة  ؛َٔعمي الشكرم، المرجع السابؽ، ص (1)
 مف النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لركاندا. ِٔ

(2)
( مف النظاـ اَلساسي ّ)ُٓ(؛ كتنص المادة ُْٗٗ/ّٓٗالكاردة في قرار مجمس اَلمف رقـ ) ٓلعاـ بشأف الفقرة انظر تقرير اَلميف ا

كتنص  لمحكمة ركاندا عمى أف "يككف المدعي العاـ لممحكمة الدكلية ليكغسالفيا السابقة ىك أيضان المدعي العاـ لممحكمة الدكلية لركاندا...".
عضاء دائرة االستئناؼ بالمحكمة الدكلية لمحاكمة اَلشخاص المسؤكليف عف االنتياكات الجسيمة لمقانكف ( عمى أف "يككف أِ)ُِالمادة 

 ... ىـ أيضان أعضاء دائرة االستئناؼ بالمحكمة الدكلية لركاندا".ُُٗٗاإلنساني الدكلي التي ارتكبت في إقميـ يكغسالفيا السابقة منذ عاـ 
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وتشكيمهاالمحكمةالجنائيةالدوليةالفرعاألول:إنشاء

بعد إجرائيا لعدة  َُٓٗلألمـ المتحدة، قررت لجنة القانكف الدكلي في عاـ  بناءن عمى طمب الجمعية العامة

الجمعية العامة عدة شكمت  و؛كأمر مرغكب فيو، كعمي ،دراسات أف إنشاء محكمة جنائية دكلية أمر مف الممكف تنفيذه

 . (1)نيا لـ تر النكرأذلؾ التشكيؿ تقديـ عدة مشركعات إال  ي ليذه المحكمة، تالأساسلجاف خاصة لكضع نظاـ 

اَلمـ قد في مقر منظمة دعت الجمعية العامة لألمـ المتحدة إلى عقد المؤتمر الدبمكماسي لممفكضيف، كعي 

قر المؤتمر نظاـ ركما أ، كقد ُٖٗٗيكليك  ُٕيكنيك إلى  ُٓخالؿ الفترة مف  ،المتحدة لألغذية كالزراعة في ركما

المادة  نصت كقد، َََِديسمبر  ُّفقد فتح المجاؿ لمتكقيع عميو حتى  ؛اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، كعميو

يـك الستيف إليداع كثيقة مف النظاـ عمى أف يبدأ نفاذ النظاـ اَلساسي في اليـك اَلكؿ مف الشير الذم يعقب ال ُِٔ

كبالفعؿ فقد بدأ نفاذ النظاـ  .لمتصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك االنضماـ لدل اَلميف العاـ لألمـ المتحدة َٔرقـ 

 .(2)ََِِ اَلساسي لممحكمة بعد تحقؽ الشرط المنصكص عميو في المادة في يكليك

دكلة مف  ُٗكدكلة أفريقية،  ّْكمف بينيا  ،َُِٕحتى عاـ  ُِْكيبمغ عدد الدكؿ اَلطراؼ في النظاـ 

دكلة مف دكؿ أمريكا الالتينية كمنطقة البحر  ِٖكدكلة مف أكركبا الشرقية،  ُٖك دكؿ آسيا كالمحيط اليادئ،

 .(3)دكلة مف دكؿ أكركبا الغربية كدكؿ أخرل ِٓكالكاريبي، 

                                                                 
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ، صَُِٔلي العاـ، الطبعة الخامسة، دار النيضة العربية، القاىرة، إبراىيـ العناني، القانكف الدك  (1)
 .ُِ، صََِٔإبراىيـ العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، المجمس اَلعمى لمثقافة، القاىرة،  (2)
  /cpi.int-https://asp.iccراجع المكقع اإللكتركني لممحكمة الجنائية الدكلية عمى الرابط اآلتي:  (3)

https://asp.icc-cpi.int/


 

66 
 

ي لممحكمة المجكء إلييا ساسيجكز لمدكؿ اَلطراؼ في النظاـ اَل ،تعد المحكمة الجنائية الدكلية محكمة دائمة

تتخذ المحكمة  .عند االقتضاء، كما يجكز لغير الدكؿ اَلطراؼ المجكء إلى المحكمة كفقان لشركط معينة يقررىا النظاـ

ف تعقد أمحكمة، كليا الذم يبرمو رئيس الكينظـ العمؿ في الدكلة المضيفة اتفاؽ المقر  ،ليامف الىام في ىكلندا مقران 

تقرره بحسب النظاـ، كلممحكمة شخصية قانكنية دكلية كما أف ليا اَلىمية القانكنية الالزمة آخر  جمساتيا في مكاف

 . (1)الدكؿ اَلطراؼ إقميـفي  لممارسة كظائفيا كتحقيؽ أغراضيا

 فقدالمتحدة، اَلمـ محكمة بعند إعداد لجنة القانكف الدكلي لمشركع النظاـ ثار الجدؿ حكؿ طبيعة عالقة ال

تعديؿ في ميثاؽ إلى يحتاج ذلؾ ك  ،المحكمة أحد اَلجيزة الرئيسية لألمـ المتحدةأف تككف ىمية أإلى  يـاتجو بعض

بحيث المتحدة اَلمـ اعتبار المحكمة ككالة متخصصة في منظكمة القكؿ بإلى ذىب فاآلخر المتحدة، أما الرأم اَلمـ 

ف ألتقرر ي مف النظاـ اَلساس ِ. كنتيجة لتمؾ المشاكرات جاءت المادة (2)كتربطيما عالقة تعاكنية ةتككف مستقم

 الدكؿ اَلطراؼ في النظاـ اَلساسي لممحكمة. يةالمتحدة تككف كفقان التفاؽ تعتمده جمعاَلمـ عالقة المحكمة ب

قد ليا االختصاص متى عين ،ىيئة قضائية دائمة دالمحكمة الجنائية الدكلية تعف أكتجدر اإلشارة ىنا إلى 

 جيازان  دىي عمى غرار محكمة العدؿ الدكلية التي تعك تكافرت الشركط الشكمية كالمكضكعية كفقان لنظاميا اَلساسي، 

 .(3)المتحدةاَلمـ ال يتجزأ مف ميثاؽ  ان النظاـ اَلساسي لمحكمة العدؿ جزء دالمتحدة، بحيث يعاَلمـ مف أجيزة  رئيسيان 

                                                                 
 مف نظاـ ركما اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية. ْكالمادة  ّكالمادة  ُانظر المادة  (1)
 .ٖٗٗإبراىيـ العناني، القانكف الدكلي العاـ، ص (2)
 .ِْإبراىيـ العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، ص (3)
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اختيارىـ عف طريؽ اقتراع سرم مف قبؿ جمعية الدكؿ ككف ي ان قاضي ُٖتتألؼ ىيئة قضاء المحكمة مف 

 ،النظـ القانكنية الرئيسية في العالـجميع كتراعي الدكؿ اَلطراؼ عند اختيار القضاة تمثيؿ ، (1)اَلطراؼ في النظاـ

كتؤكد  .(2)تستمر كالية القاضي تسع سنكاتك  ،مف القضاة التمثيؿ العادؿ لإلناث كالذككر، ك كالتكزيع الجغرافي العادؿ

في م نشاط يؤثر أف يزاكؿ القاضي أمف النظاـ اَلساسي لممحكمة عمى استقاللية القضاة، بحيث ال يجكز  َْالمادة 

ف أتنحي القضاة بحيث يجب عدـ مشاركة القاضي في أية قضية سبؽ  أحكاـ ُْكقررت المادة  .كظيفتو القضائية

 .(3)تعامؿ بيا بأم صكرة كانت، كييقرر تنحي القاضي باَلغمبية المطمقة لمقضاة

                                                                 
يعد القاضي مختاران إذا كيٍكفؽ عميو في االجتماع بأغمبية ثمثي أعضاء جمعية الدكؿ اَلطراؼ، كيجكز لكؿ دكلة طرؼ في النظاـ أف تقدـ  (1)

مرشحان كاحدان، كال يشترط أف يككف كاحدان ممف يحممكف جنسيتيا، كلكف يجب في كؿ اَلحكاؿ أف يحمؿ جنسية إحدل الدكؿ اَلطراؼ. كيككف 
لقضاة عمى أساس تحمييـ باَلخالؽ الرفيعة كالحياد كالنزاىة، ىذا باإلضافة إلى تكافر المؤىالت المطمكبة في دكلتيـ لشغؿ أعمى اختيار ا

المناصب القضائية، كال يجكز أف يككف في ىيئة القضاة قاضياف مف نفس جنسية دكلة كاحدة، كيؤخذ في الحسباف عند ترشيح شخص لييئة 
كم الخبرة كالكفاءة في مجاؿ القانكف الجنائي كاإلجراءات الجنائية، كيككف لدية خبرة في مجاالت القانكف الدكلي ذات القضاة أف يككف مف ذ

 مف نظاـ ركما اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية. ّٔ؛ انظر المادة الصمة؛ مثؿ القانكف اإلنساني الدكلي، كقانكف حقكؽ اإلنساف
ختيار ثمث اَلعضاء المنتخبيف لشغؿ الكالية ثالث سنكات، كييختار بالقرعة ثمث القضاة المنتخبيف لمعمؿ ست يجرم في االنتخاب اَلكؿ ا (2)

تسع سنكات، كال يجكز إعادة انتخاب القاضي لمعمؿ لمدة الكالية  -كما أشرنا -سنكات، كيعمؿ القضاة المنتخبكف الباقكف لممدة الكاممة، كىي
الية مدتيا ثالث سنكات ابتداءن، ذلؾ مع مراعاة أف يستمر القاضي في عممو إلتماـ أم محاكمة قد بدأ النظر فييا. الكاممة إال إذا تـ اختياره لك 

 مف نظاـ ركما اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية. ّٔانظر المادة 
ذلؾ القاضي مف ممارسة أم مف  لييئة الرئاسة، بناء عمى طمب أم قاض، أف تعفي -ُ، المرجع السابؽ، تنص عمى أف: "ُْالمادة  (3)

)أ( ال يشترؾ القاضي في أية قضية يمكف أف يككف  -ِبمكجب ىذا النظاـ اَلساسي، كفقان لمقكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات.  المياـ المقررة
ى القاضي عف أية قضية كفقان ليذه الفقرة إذا كاف قد سبؽ  حياده فييا مكضع شؾ معقكؿ َلم أخرل،  لو، ضمف أمكرسبب كاف. كيينحَّ

متصمة بيا عمى الصعيد الكطني تتعمؽ بالشخص محؿ  االشتراؾ بأية صفة في تمؾ القضية أثناء عرضيا عمى المحكمة أك في قضية جنائية
ى القاضي لممدعي العاـ، )ب(  أيضان لألسباب اَلخرل التي قد يينص عمييا في القكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات؛ التحقيؽ أك المقاضاة. كيينحَّ

)ج( يفصؿ في أم تساؤؿ يتعمؽ بتنحية القاضي بقرار  الفقرة؛ أك الشخص محؿ التحقيؽ أك المقاضاة، أف يطمب تنحية القاضي بمكجب ىذه
 ".القرار مف حؽ القاضي المعترض عميو أف يقدـ تعميقاتو عمى المكضكع دكف أف يشارؾ في اتخاذ مف اَلغمبية المطمقة لمقضاة، كيككف
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ىيئة الرئاسة كالدكائر متمثمة في غرفة االستئناؼ كالدائرة  :كىي ؛تتككف المحكمة مف عدة أجيزة رئيسيةك 

 .(1)لمحكمةجيزة المحكمة مكتب المدعي العاـ كقمـ كتاب اأاالبتدائية كدائرة ما قبؿ المحاكمة، كما تضـ 

                                                                 
الرئاسة:. ُتتمثؿ اَلجيزة الرئيسية لممحكمة في:  (1) تشكؿ الييئة مف رئيس كنائبيف لو؛ اَلكؿ كالثاني، يككف انتخابيـ باَلغمبية  هيئة

المطمقة لمقضاة، عمى أف يعممكا ثالث سنكات، أك لحيف انتياء مدة خدمتيـ كقضاة؛ أييما أقرب، كيجكز إعادة انتخابيـ مرة كاحدة. يعمؿ 
اَلكؿ نيابة عف الرئيس في حالة غيابو أك تنحيو، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى النائب الثاني الذم يعمؿ نيابة عف الرئيس في حاؿ غياب النائب 

الييئة، بإدارة المحكمة، مع المدعي العاـ، مع أداء مياـ أخرل مككمة ليا كفقان لمنظاـ اَلساسي تنسؽ الرئيس كالنائب اَلكؿ أك تنحييما، ك 
تضـ المحكمة شعبة استئنافية كشعبة ابتدائية كشعبة ما قبؿ المحاكمة، .الدوائر:2مف نظاـ ركما اَلساسي. ِٖمة؛ انظر المادة لممحك

)ب( مف النظاـ اَلساسي، كتتككف شعبة االستئناؼ مف الرئيس كأربعة قضاة، كيستمر عمؿ القضاة فييا كامؿ مدة ّْكذلؾ كفقان لممادة 
شعبة االبتدائية مف ستة قضاة كأكثر، كما تضـ شعبة ما قبؿ المحاكمة ستة قضاة فأكثر، كيعمؿ القضاة في تمكما الشعبتيف كاليتيـ. كتتألؼ ال

سنكات أك لحيف االنتياء مف القضية التي بدؤكا النظر فييا. كيككف تعييف كؿ قاضو في الشعبة استنادان إلى مؤىالت القاضي المنتخب  ّ
عمؿ الشعبة عمى أساس طبيعة عمميا، بحيث تتشكؿ الشعبة االستئنافية مف خبرات متعددة في القانكف الدكلي  كخبراتو ككفاءتو لتأدية

كتككف كالقانكف الجنائي كاإلجراءات الجنائية، كتضـ كؿ مف الشعبة االبتدائية كالتمييدية قضاة مف ذكم الخبرة في المحاكمات الجنائية عامة. 
ئية عف طريؽ دكائر، حيث تتألؼ دائرة االستئناؼ مف جميع قضاة شعبة االستئناؼ، عمى أف يقـك ثالثة ممارسة الشعب لكظيفتيا القضا

انظر قضاة أك قاضو كاحد؛  ّقضاة فقط مف الشعبة االبتدائية بعمؿ الدائرة االبتدائية، أما الدائرة التمييدية فإف العمؿ فييا يككف مف قبؿ 
يعد مكتب المدعي العاـ أحد اَلجيزة الرئيسية في المحكمة حيث إنو يعد جيازان  بالمدعيالعام:.مكت3مف المرجع السابؽ.  ّٗالمادة 

مستقالن كمنفصالن عف اَلجيزة اَلخرل لممحكمة. يختص المكتب في تمقي اإلحاالت كالمعمكمات المكثكقة عف الجرائـ التي تدخؿ ضمف 
التحقيؽ حياليا، كمف ثـ المقاضاة أماـ المحكمة، مع اَلخذ في الحسباف عدـ اتباع اختصاص المحكمة، كذلؾ بيدؼ دراستيا كالقياـ بأعماؿ 

 أم عضك َلية تعميمات مف مصدر خارجي، كال العمؿ بيا. يرأس المكتبى المدعي العاـ الذم يينتخىب باالقتراع السرم، كذلؾ كفقان لألغمبية
دارة المكتب، كذلؾ في شؤكف المكظفيف كمكارده  المطمقة َلعضاء جمعية الدكؿ اَلطراؼ في النظاـ، كلو بذلؾ كامؿ السمطة في تنظيـ كا 

المدعي اَلخرل. يساعد نائبه لممدعي العاـ أك أكثر المدعيى العاَـّ في أداء أية أعماؿ منكطة بو، كيككف انتخابيـ بذات الطريقة المنتخب بيا 
لعاـ كنكابو ممف يحممكف جنسيات مختمفة، كبطبيعة الحاؿ فإنو يجب أف يككف العاـ؛ مف قائمة يسمييا المدعي العاـ، عمى أف يككف المدعي ا

كافيان  مف ذكم اَلخالؽ كالكفاءة العالية، ىذا باإلضافة لتمتعيـ بالخبرة العممية في مجاؿ المحاكمات الجنائية، عمى أف يككنكا ممميف إلمامان 
كلى كؿ مف المدعي العاـ كنكابو مناصبيـ مدة تسع سنكات، ما لـ يقرر أف تككف كتامان بإحدل المغات الرسمية التي تعمؿ بيا المحكمة. كيت
 مدة االنتخاب أقصر مف ذلؾ، كال يجكز إعادة انتخابيـ.

 كأكد النظاـ اَلساسي لممحكمة عمى استقاللية كؿ مف المدعي العاـ كنكابو، عمى أالَّ يزاكلكا أم نشاط يتعارض مع ميماىـ في المكتب، أك
آخر ذم طابع ميني، كيجكز لييئة الرئاسة إعفاء المدعي العاـ أك أحد نكابو مف العمؿ في قضية محددة، كال يجكز أف ينظر كؿ أم عمؿ 

منيـ في القضية إذا كاف قد سبؽ لو النظر، بأم صكرة مف الصكر، في ذات القضية، كعمى دائرة االستئناؼ الفصؿ في قرار تنحية المدعي 
 .العاـ كنكابو مف عدمو

كجدير بالذكر أف َلم شخص يككف محؿ المقاضاة أك التحقيؽ أف يطمب تنحية المدعي العاـ أك أحد نكابو مع بياف اَلسباب لذلؾ؛ انظر 
كتابالمحكمة:ْمف المرجع السابؽ.  ِْالمادة  قمم يختص قمـ الكتاب بالجكانب غير القضائية إلدارة المحكمة، كتزكيدىا بالخدمات  .

لمساس بسمطات المدعي العاـ، كيتألؼ قمـ كتاب المحكمة مف المسجؿ رئيسان كنائبو، كعدد مف المكظفيف الذيف يككنكف مف الالزمة دكف ا
 ذكم اَلخالؽ كالكفاءة العالية، كممف يجيدكف لغة كاحدة عمى اَلقؿ مف لغات المحكمة، كيككف انتخاب المسجؿ باالقتراع السرم كباَلغمبية

ستمر مدة عمؿ المسجؿ خمس سنكات كيجكز إعادة انتخابو مرة كاحدة، كيشغؿ نائب المسجؿ منصبو خمس سنكات المطمقة مف القضاة، كت
 أيضان، كلكف قد تككف أقؿ مف ذلؾ عمى حسب ما تقرره اَلغمبية المطمقة لمقضاة.
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تصاصاتالمحكمةالجنائيةالدوليةالفرعالثاني:اخ

اختصاص ك يتناكؿ ىذا الفرع اختصاص المحكمة مف حيث المكضكع )االختصاص المكضكعي(، 

 المطبؽ.سناد االختصاص، كالقانكف كا  المحكمة مف حيث اَلشخاص )االختصاص الشخصي(، 

 االختصاصالموضوعي: .0

مف النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية االختصاص المكضكعي لممحكمة، حيث  ٓحددت المادة 

جرائـ الحرب، ك الجماعية،  اإلبادةكىي: جرائـ  ؛نكاع مف الجرائـأربعة أف اختصاص المحكمة يمتد إلى أقررت 

مف النظاـ  ،مكرر ٖالمادة ك  ٖكالمادة  ٕ كالمادة ٔالمادة  . كجاءت(1)جريمة العدكاف، كالجرائـ ضد اإلنسانيةك 

إلى  ٖاَلساسي لتكضيح ماىية اَلفعاؿ التي تشكؿ الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة، حيث أشارت المادة 

 .مكرر إلى جريمة العدكاف ٖفعاؿ التي تشكؿ جرائـ حرب، كتطرقت المادة اَل

 دفعاؿ التي تعمف النظاـ حكؿ اَل ٕكالمادة  ٔطار ىذا البحث ىك ما نصت عميو المادة إكما ييمنا في  

التي تدخؿ ضمف االختصاص المكضكعي لممحكمة، كذلؾ ، يةنسانالجماعية كالجرائـ ضد اإل اإلبادةمف جرائـ 

عمى  يمف النظاـ اَلساس ٕفقد نصت المادة . ىذه الجرائـ اَلفعاؿ التي تدخؿ ضمففعاؿ التعذيب أحد أالعتبار 

"لغرض ىذا النظاـ اَلساسي، يشكؿ أم فعؿ مف اَلفعاؿ اآلتية )جريمة ضد اإلنسانية( متى ارتكب في إطار  :أنو

                                                                                                                                                                             

كالترتيبات اَلمنية كالمساعدات التي يحتاجيا الشيكد ينشئ قمـ كتاب المحكمة كحدة لممجني عمييـ كالشيكد، كتقدـ ىذه الكحدة تدابير الحماية 
كالمجني عمييـ الذيف يمثمكف أماـ المحكمة، كذلؾ بعد التشاكر مع مكتب المدعي العاـ، عمى أف تضـ الكحدة خبراء في مجاؿ االختصاص 

 مف المرجع السابؽ. ّْالنفسي؛ انظر المادة 
لجنائية الدكلية عمى أف: "يقتصر اختصاص المحكمة عمى أشد الجرائـ خطكرة مكضع مف النظاـ اَلساسي لممحكمة ا ٓتنص المادة  (1)

ب( اىتماـ المجتمع الدكلي بأسره، كلممحكمة بمكجب ىذا النظاـ اَلساسي اختصاص النظر في الجرائـ التالية: )أ( جريمة اإلبادة الجماعية؛ )
 ف".الجرائـ ضد اإلنسانية؛ )ج( جرائـ الحرب؛ )د( جريمة العدكا
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:ىجـك كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف، كعف عمـ  ". بذلؾ ك( التعذيب) باليجـك

 .خؿ في اختصاص المحكمة الجنائية الدكليةية تدنسانفقد حسـ النظاـ اَلساسي اعتبار التعذيب جريمة ضد اإل

ثناء النزاعات في أية نسانف ترتكب جريمة التعذيب كفقان لممادة السابقة كجريمة ضد اإلأنو ال يشترط أكجدير بالذكر 

نو أعمى الرغـ مف ، ، كفي نطاؽ جرائـ اإلبادة الجماعية لـ ينص النظاـ صراحة عمى اإلبادة بالتعذيب(1)المسمحة

خضاع الجماعة عمدان ؛ صكر اإلبادة المعركفة نص عمى َلحكاؿ معيشية يقصد بيا إىالكيا  كقتؿ أفراد الجماعة، كا 

الجسدم  ،كغيرىا مف الصكر التقميدية لإلبادة، كلكف نص النظاـ عمى اعتبار إلحاؽ الضرر ،أك جزئيان  كميان  ،الفعمي

جسيـ بأفراد الجماعة مف أفعاؿ اإلبادة، كعمى ذلؾ فإف اإلبادة تشمؿ التعذيب الذم يككف عمى جسـ ال ،أك العقمي

 .(2)كعقمواإلنساف 

 االختصاصالشخصي: .2

صرت لجنة القانكف الدكلي عمميا في كسالمتيا، ق عداد مشركع مدكنة الجرائـ الماسة بأمف اإلنسانيةإعند 

، أم ضيقت نطاؽ االختصاص الشخصي ذات الخطكرة الدكليةالجنائية حكؿ ارتكابيـ لمجرائـ  فرادحدكد مسؤكلية اَل

ال يجكز ليا النظر في دعاكل ضد دكؿ أك منظمات  مف ثـ، ك فرادلممحكمة بحيث اقتصر اختصاصيا عمى اَل

كذلؾ لما يحيط  يد نطاؽ االختصاص الشخصي لممحكمة؛دكلية. كقد كاجيت لجنة القانكف الدكلي صعكبات في تحد

راء مختمفة، حيث تمثمت المشكمة الرئيسية في صعكبة حؿ التنازع الذم مف المحتمؿ أف آبيا مف اعتبارات قانكنية ك 

ينشب عادة بيف عدة جيات ليا اختصاص النظر في الجريمة المرتكبة كمساءلة مف ارتكبيا، كذلؾ مثؿ الدكلة التي 
                                                                 

 .ِٕٖمحمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، المرجع السابؽ، ص (1)
 .ُٕٔ، صَُُِ، دار الثقافة، عٌماف، ُسييؿ الفتالكم، جرائـ اإلبادة الجماعية كجرائـ ضد اإلنسانية، مكسكعة القانكف الدكلي، الجزء  (2)
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لتي تضررت مف الجريمة المرتكبة، كالدكلة التي ينتمي المتيـ إلييا بجنسيتو، يا، كالدكلة اإقميمارتكبت الجريمة عمى 

أك أقر قانكنيا اختصاصيا بنظر ، كأم دكلة أخرل يككف ليا االختصاص كفقان التفاقية دكلية جرمت الفعؿ المرتكب

 لنظاـ االختصاص العالمي. الجريمة كفقان 

سناد االختصاص التي كانت محاكلة مف إبشأف حاالت  حكاـي عمى بعض اَلساسكنص النظاـ اَل ؛ىذا 

 تي.، كىذا ما نكضحو في اآل(1)مؿ كقكعو بيف جيات االختصاص المختمفةتكاضعي النظاـ لحؿ التنازع المح

 سناداالختصاص:إ .ّ

 ؛فيما سبؽ تمف النظاـ اَلساسي تختص المحكمة في النظر في الجرائـ التي ذكر  ٓكفقان لنص المادة 

ي، ساسمف النظاـ اَل ُُككفقان لممادة  ،جريمة العدكاف(ك جرائـ الحرب، ك ، ةالجرائـ ضد اإلنسانيك )اإلبادة الجماعية، 

ال بعد نفاذ النظاـ اَلساسي، ككذلؾ الحاؿ لمدكؿ التي أصبحت طرفان فيو إذلؾ االختصاص ال يجكز لممحكمة مباشرة 

ال عمى الجرائـ التي ترتكب بعد تاريخ نفاذ إف تباشر اختصاصيا أمة بعد دخكؿ النظاـ حيز النفاذ، فال يجكز لممحك

إال لك أعمنت الدكلة الطرؼ  ،ال في نطاؽ تمؾ الجرائـإتمؾ الدكؿ، كال تباشر المحكمة اختصاصيا إلى النظاـ بالنسبة 

 غير ذلؾ.مكافقتيا عمى 

نطاؽ الجرائـ التي تدخؿ في  ف تمارس اختصاصيا فيأف لممحكمة أكقد قرر النظاـ اَلساسي لممحكمة، 

 :(2)يةتاختصاصيا كفقان لمقكاعد اآل

                                                                 
 .ٓٗٗإبراىيـ العناني، القانكف الدكلي العاـ، ص (1)
 .ٕٗٗ-ٔٗٗاني، القانكف الدكلي العاـ، صإبراىيـ العن (2)
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أف تحيؿ دكلة طرؼ إلى المدعي العاـ أية حالة يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف الجرائـ .أ 

ارتكبت كتطمب الدكلة مف المدعي العاـ التحقيؽ في الحالة بغرض البت الداخمة في اختصاص المحكمة قد 

. كتحدد الدكلة المحيمة قدر أك ال تياـ لشخص معيف أك أكثر بارتكاب تمؾ الجرائـيتعيف تكجيو االأنو  في

 .كافة بالمستندات المؤيدةالمستطاع الظركؼ ذات الصمة، كتشفعيا 

أف يحيؿ مجمس اَلمف إلى المدعي العاـ أية حالة يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف .ب 

 المتحدة.اَلمـ كذلؾ كفقان لمفصؿ السابع مف ميثاؽ الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، 

ف يبدأ المدعي العاـ بمباشرة التحقيؽ فيما يتعمؽ بجريمة مف الجرائـ التي تدخؿ أيجكز .ج 

 في اختصاص المحكمة، كذلؾ بناءن عمى معمكمات تتكافر لديو حكؿ تمؾ الجريمة.

رسة اختصاص ف تقبؿ مماأيجكز لدكلة غير طرؼ في النظاـ اَلساسي لممحكمة .د 

 المحكمة فيما يتعمؽ في جريمة تنظر فييا المحكمة.

 القانونالمطبق: .4

ماميا، أي لممحكمة عمى القانكف الكاجب التطبيؽ في حالة عرض نزاع ساسمف النظاـ اَل ُِنصت المادة 

"تطبؽ المحكمة: )أ( في المقاـ اَلكؿ، ىذا النظاـ اَلساسي كأركاف الجرائـ  :عمى أف لتنص( ُ) الفقرة في فجاءت

، المعاىدات كالقكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة؛ )ب( في المقاـ الثاني، حيثما يككف ذلؾ مناسبان 

كلي لممنازعات المسمحة؛ لقانكف الدالكاجبة التطبيؽ كمبادئ القانكف الدكلي كقكاعده، بما في ذلؾ المبادئ المقررة في ا

ال فالمبادئ العامة لمقانكف التي تستخمصيا المحكمة مف القكانيف الكطنية لمنظـ القانكنية في العالـ، بما في  )ج( كا 
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القكانيف الكطنية لمدكؿ التي مف عادتيا أف تمارس كاليتيا عمى الجريمة، شريطة أال  -ما يككف مناسبان يثح -ذلؾ

 .تتعارض ىذه المبادئ مع ىذا النظاـ اَلساسي كال مع القانكف الدكلي كال مع القكاعد كالمعايير المعترؼ بيا دكليان"

الدكلية، كخمكىا مف اإلنساف يير حقكؽ مع معاكتفسيره مراعاة اتساؽ تطبيؽ القانكف المطبؽ  بالحسبافخذ كيجب اَل

 جميع صكر التمييز العنصرم.

مف خالؿ النص عمى تجريمو  كمكافحتو منع التعذيبف المجتمع الدكلي سعى لأنستنتج مما سبؽ ختامان، 

أحد المصادر اَلساسية التي تستند إلييا الدكلة المعنية بحقكؽ اإلنساف، كالتي تعد ال سيما  ،في المكاثيؽ الدكلية

، كذلؾ لما يترتب عمى مخالفتيا مف مسؤكلية بياف سياستيا عمى الصعيد الدكلي كالداخميالقانكنية ذات السيادة في 

التدابير  جميعاحتراـ تمؾ المكاثيؽ الدكلية فإف عمى الدكلة اتخاذ  إطاركفي  .دكلية لمدكلة تجاه المجتمع الدكلي

الفٌعالة لضماف تنفيذىا بما يتناسب مع عدـ انتياؾ حقكؽ الفرد داخؿ اإلجرائية كالتشريعية كالقضائية كاإلدارية 

في  منع كمكافحة التعذيببيدؼ التدابير الفٌعالة  ؿتخاذ كسعت الدكلة قطر فإف كبناءن عمى ذلؾ منظكمة الدكلة، 

 تي.اآلنكضحو في الفصؿ كىك ما  ،المعنية بحقكؽ اإلنسافبما يتكافؽ مع المكاثيؽ الدكلية نظاميا القانكني، 
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فيالنظامالقانونيالقطريوضماناتهمنعومكافحةالتعذيبالفصلالثاني:

 ؛اختمؼ الفقو في تحديد طبيعة العالقة التي تربط بيف القانكف الدكلي كالقكانيف الكطنية، فانقسـ إلى اتجاىيف

 الفقو إلى نظرية كحدة القانكنيف. مفاآلخر خذ بنظرية ثنائية القانكنيف الدكلي كالداخمي، كذىب االتجاه أاَلكؿ 

ف، كال ينفذ القانكف يف مستقمياف نظامى لدكلي كالداخمي يعدَّ ف كالن مف القانكف اأيرل أنصار النظرية اَلكلى 

لى إو في التشريع الداخمي، كقد استندكا أحكامؿ إلى يحأأك  ،إذا صدر بصكرة تشريع داخمي الدكلي داخؿ الدكلة إال

 :(1)تيعدة حجج متمثمة في اآل

منفردة، عمى كف الداخمي يصدر بإرادة الدكلة ف القانإحيث  ؛اختالؼ مصادر كؿ منيما -ُ

 القانكف الدكلي الذم يصدر عف تكافؽ إلرادة مشتركة بيف الدكؿ. خالؼ

 ان ف القانكف الداخمي يككف مكجيإحيث  ؛نكنيةف بالقكاعد القايالمخاطب اَلشخاصاختالؼ  -ِ

 ؛شخاص القانكف الدكليأما في القانكف الدكلي فيك ينظـ العالقة بيف ألألفراد في عالقاتيـ المتبادلة، 

 كالعالقة بيف الدكؿ كالمنظمات الدكلية.

ع الجزاء عمى القضاء كتكقً  ع كتطبؽيختمؼ القانكف الداخمي بأف ىناؾ سمطات عميا تشرِّ  -ّ

نما تضعو أساسان  ،مختصة ةال تضعو سمطة تشريعيفما القانكف الدكلي أمف يخالفو،  الدكؿ كالمنظمات  كا 

 عميا لتنفيذ القانكف ةم سمطألى القضاء الدكلي يتطمب رضاء أطراؼ النزاع، كليس ىناؾ إكالمجكء  ،الدكلية

 .كتطبيقو

                                                                 
 .ِٕ-ِٔ، صَُِٔإبراىيـ العناني كياسر الخاليمة، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، جامعة قطر، الدكحة،   (1)
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عد القانكف الدكلي، فالقاضي الداخمي ممـز ال يشترط تكافؽ قكاعد القانكف الداخمي مع قكا -ْ

 .أك التتكافؽ مع القانكف الدكلي ف ككنيا بتطبيؽ قكاعد التشريع الداخمي بغض النظر ع

ال تكتسب القكاعد القانكنية الدكلية صفة اإللزاـ إال إذا صدرت كتشريع داخمي كفقان  -ٓ

 لإلجراءات المتبعة داخؿ الدكلة إلصدار القكانيف الداخمية.

ف لكؿ مف القانكف الدكلي أيف، التي تعني يعرؼ فكره بنظرية كحدة القانكنى فمف الفقو اآلخر االتجاه ما أ

لى نظاـ قانكني مكحد، كقد ذىب جانب مف أنصار ىذه النظرية إلى إف ياينتم انيمأك  ،كالقانكف الداخمي ذات اَلساس

القانكف الدكلي يككف مف االختصاصات التي منحيا القانكف  أساسف إبحيث  ،خذ بمبدأ سمك القانكف الداخمياَل

مف اآلخر ذىب االتجاه في حيف  ؛الداخمي َلجيزة الدكلة المعنية بالشؤكف الخارجية كالتي تقرر عالقتيا الدكلية

ء مف ف القانكف الداخمي جز أبحيث يرل أنصار ىذا االتجاه  ؛أنصار نظرية كحدة القانكنيف إلى سمك القانكف الدكلي

كتمتـز الدكلة في عدـ الخركج عف إطار ىذه  ،خير ىك مف يحدد اختصاصات الدكلةف اَلَل ؛القانكف الدكلي

 .(1)االختصاصات

مف الدستكر  ٖٔفي إطار تنفيذ المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية التي صادقت عمييا دكلة قطر، نصت المادة 

، كيبمغيا لمجمس  :عمى أف ،ََِْالصادر عاـ  ،الدائـ لدكلة قطر "يبـر اَلمير المعاىدات كاالتفاقيات بمرسـك

الشكرل مشفكعة بما يناسب مف البياف. كتككف لممعاىدة أك االتفاقية قكة القانكف بعد التصديؽ عمييا كنشرىا في 

المكاطنيف  الجريدة الرسمية، عمى أف معاىدات الصمح كالمعاىدات المتعمقة بإقميـ الدكلة أك بحقكؽ السيادة أك حقكؽ

                                                                 
 .َّ-ِٗإبراىيـ العناني كياسر الخاليمة، المرجع السابؽ، ص (1)
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كال يجكز في أم حاؿ أف  .ىا أف تصدر بقانكفذأك التي تتضمف تعديالن لقكانيف الدكلة، يجب لنفا ،العامة أك الخاصة

عماالن لنص المادة ن ."تتضمف المعاىدة شركطان سرية تناقض شركطيا العمنية خذ أف المشرع القطرم أكضح ستكا 

كذلؾ الكتسابيا قكة القانكف بمجرد التصديؽ عمييا  ؛عاىدة داخؿ الدكلةكقاعدة عامة بنظاـ كحدة القانكف لسرياف الم

 بيا، كلكف استثنت المادة بعض المعاىدات التي اشترطة لعمـ الجميع مف قبؿ أمير الدكلة كنشرىا في الجريدة الرسمي

المعاىدات التي حصرىا ىـ تمؾ أف تصدر بقانكف، كىك ما يعني خضكعيا لنظرية ثنائية القكانيف، كلعؿ مف ألنفاذىا 

 .(1)سكاء كانت العامة أك الخاصة، الدستكر القطرم ىي المتعمقة بحقكؽ المكاطنيف

أف مف اإلنساف ذلؾ االتجاه لما تتميز بو االتفاقيات الدكلية لحقكؽ إلى ف المشرع القطرم ذىب أ كفي تقديرنا

تككف لمصمحة الدكلة بشكؿ خرل التي دكلية اَللمصمحة اَلفراد بشكؿ مباشر، بخالؼ االتفاقيات ال ةغايتيا مكجي

 رئيسي. 

كالتزاـ المشرع بالقكاعد الدستكرية، سعى المشرع القطرم إلصدار  ،قطر لدكلةكفي إطار االلتزاـ الدكلي 

منع كمف ذلؾ  ،المنصكص عمييا في المكاثيؽ كالمعاىدات الدكليةتعزيز حقكؽ اإلنساف كحمايتيا تشريعات تعنى ب

جريمة دكلية، كمف باب أكلى كطنية، يجب أف  يادَّتف الصككؾ الدكلية افعاؿ التعذيب كعفقد جرمت العديد م، التعذيب

ت ال تحمى بنصكص قانكنية تمارس ما دام -كما زالت -يعاقب عمييا القانكف الكطني، حيث إف أفعاؿ التعذيب كانت

فقد يتصكر ىذا االنتياؾ في سالمة جسده أك حقو ، هانتياكان جسيمان لحقكؽ ضحاياصارمة، كذلؾ العتبار التعذيب 

في الحياة كغيرىا مف الحقكؽ اَلساسية. كمما ال شؾ فيو أف االنتياكات تمؾ تؤثر في المجتمع بأكممو؛ فإذا ما فسد 

                                                                 
 .ّٕإبراىيـ العناني كياسر الخاليمة، المرجع السابؽ، ص (1)
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القانكف في منع كمكافحة التعذيب تفسد السمطات في الدكلة بتعسفيا في استخداـ سمطاتيا أك استعماؿ القكة كالعنؼ 

  التيديد كما إلى ذلؾ.ك 

 تي:كىي كاآل ،يقسـ ىذ الفصؿ إلى ثالثة مباحث رئيسيةبناء عمى ما سبؽ، 

 في التشريع القطرم. منع كمكافحة التعذيبالمبحث اَلكؿ: 

 .منع كمكافحة التعذيبفي التشريع القطرم ل ضمانات تحقيؽ العدالةالمبحث الثاني: 

 التعذيب. كافحةممنع ك دكر اآلليات القطرية في  :المبحث الثالث

فيالتشريعالقطريمنعومكافحةالتعذيبالمبحثاألول:

بالمكافقة عمى انضماـ دكلة قطر إلى اتفاقية اَلمـ  ََُِ( لسنة ِٕالمرسـك رقـ ) ََُِصدر في عاـ 

كالتي كانت أىـ المتحدة لمناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية الميينة، 

حرصت التشريعات نتيا َلفعاؿ التعذيب بصكره كافة، كتكافقان مع ذلؾ، خطكة كحجر اَلساس عمى تأكيد الدكلة إلدا

كذلؾ لككنو مف أكثر اَلفعاؿ اإلجرامية جسامة كخطكرة عمى المجتمع، فممارسة  ؛منع التعذيبمنص عمى القطرية ل

منسكبة إلييـ  أشخاصنيا أفعاؿ تعذيب عمى أمى  تصنؼ عالتعذيب غالبان ما تتصكر في ممارسة السمطات أفعاالن 

إجبار المتيـ مف خالؿ أثناء إجراء التحقيؽ في كالحاؿ في ممارسة التعذيب مف قبؿ سمطة التحقيؽ  ،تيمة دكف ثبكتيا

أك التعسؼ في استخداـ صالحية الحبس االحتياطي الستكماؿ إجراءات التحقيؽ، أك في حاؿ ثبكت  ،عمى االعتراؼ

أك بعد صدكر الحكـ في داخؿ أماكف  ،عدـ خضكعو لمحاكمة قانكنية عادلةبإما  ؛التيمة عمى المتيـ فتنتقص حقكقو

 .االحتجاز
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عمى  ّٔحيث نصت المادة  ؛القطرم عمى تجريـ التعذيب في الدستكر القطرم عمى ذلؾ نص المشرع بناءن ك 

أك تقييد حريتو  ،أك تحديد إقامتو ،أك تفتيشو ،أك حبسو ،كال يجكز القبض عمى إنساف .الحرية الشخصية مكفكلة"أف 

كيعتبر بالكرامة، الحاٌطة  لممعاممة القانكف. كال يعرض أم إنساف لمتعذيب أك أحكاـ إال كفؽ ،في اإلقامة أك التنقؿ

منع ؿ ما نص عميو الدستكر لفعٌ كعمى ذلؾ جاءت التشريعات الجنائية لتنظـ كتي  ."التعذيب جريمة يعاقب عمييا القانكف

، كما عمؿ المشرع القطرم عمى كفالة مختمؼ الضمانات القانكنية لحماية المتيـ مف عدـ انتقاص أم مف التعذيب

 .تمؾ الحقكؽ

 ،(المطمب اَلكؿفي القانكف الجنائي )كأركانو التعذيب  تعريؼنتطرؽ في ىذا المبحث إلى بياف سكؼ ك 

 (.المطمب الثانيكعقكبة جريمة التعذيب )

المطمباألول:تعريفالتعذيبوأركانهفيالقانونالجنائي

عميو التشريع طمب تعريؼ التعذيب في القانكف الجنائي )أكالن( كثـ نعرض ما نص مسنبحث في ىذا ال

 الجنائي كعقكبة لمرتكبي جرائـ التعذيب)ثانيان(.

عريفالتعذيبفيالقانونالجنائيأواًل:ت  

بإضافة تعريؼ  ؛َُُِ( لسنة ُُتعديؿ قانكف العقكبات الصادر بالقانكف رقـ )إلى المشرع القطرم  عىمىدى 

 ،التابع لألمـ المتحدةاإلنساف لمجمس حقكؽ صريح لمتعذيب، كذلؾ استجابة لتكصية لجنة مناىضة التعذيب التابعة 

ما يؤكد التشديد عمى حظر التعذيب بالمعنى الكارد في الدستكر القطرم، كما يبيف كىك  ،عمى تقرير دكلة قطر اَلكلي
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( لسنة ٖؼ نص تعريؼ التعذيب بالقانكف رقـ )يضأفي جميع اَلحكاؿ كالظركؼ، كقد  التعذيبمنع تأكيد المشرع ل

ََُِ(1). 

ف، جسديان كاف أـ اأم عمؿ ينتج عنو ألـ أك معاناة شديد":أنوبفقد عرؼ المشرع القطرم التعذيب  ؛كعميو

معنكيان، ييمحؽ عمدان بشخص ما َلغراض الحصكؿ منو، أك مف غيره، عمى معمكمات أك عمى اعتراؼ، أك معاقبتو 

ىك أك أم شخص آخر،  ،أك إرغامو ،أك تخكيفو ،عمى عمؿ ارتكبو، أك يشتبو في أنو قد ارتكبو، ىك أك شخص آخر

أك عندما يمحؽ مثؿ ىذا اَللـ أك العذاب لسبب يقـك عمى التمييز أيان كاف نكعو. كال يشمؿ ذلؾ اَللـ أك المعاناة 

ف أ. كبذلؾ نجد (2)أك الذم يككف نتيجة عرضية ليا" ،أك المالـز ليذه العقكبات ،الناشئ فقط عف عقكبات قانكنية

ؼ المضاؼ ىك أقرب ما يككف لتعريؼ التعذيب الذم نصت عميو اتفاقية مناىضة التعذيب في المادة اَلكلى.التعري

ثانيًا:أركانجريمةالتعذيب

يا المجنة التحضيرية لمنظاـ اَلساسي لممحكمة تعدأبالرجكع إلى أركاف الجرائـ التي تضمنتيا الكثيقة التي 

كال يشترط  ،فعؿ التعذيب فعؿ مجـر دكليان أف نيا أكضحت أكالتي أقرتيا جمعية الدكؿ اَلطراؼ، نجد  ،الجنائية الدكلية

 :(3)كىي كاآلتي ؛إثبات ىدؼ محدد الرتكابيا، كحددت أركاف الجريمة في ثالثة أركاف

بشخص أك  ان،أك نفسي ان ف ينتج عف الجريمة ألـ شديد أك معاناة شديدة، سكاء كاف بدنيأ .ُ

 أكثر.

                                                                 
 .CAT/C/QAT/3مف تقرير دكلة قطر الدكرم الثالث لمجنة مناىضة التعذيب في الكثيقة رقـ  ِِٗظر الفقرة رقـ ان (1)
بإصدار قانكف العقكبات، راجع مكقع الميزاف اإللكتركني عمى  ََِْ( لسنة ُُ( مف القانكف رقـ )ِمكرر الفقرة ) ُٗٓانظر المادة  (2)

 https://goo.gl/Ztrxvkالرابط اآلتي: 
 .ُُٓ-ُُِإبراىيـ العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، ص (3)

https://goo.gl/Ztrxvk
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 أف يككف المجني عميو أك المجني عمييـ محتجزيف مف قبؿ الجاني أك تحت سيطرتو. .ِ

 لـ كالمعاناة ناشئيف فقط عف عقكبات مشركعة أك تابعيف أك مالزميف ليا.يككف اَل الَّ أ .ّ

كما أكد السيد تكماس بأف عناصر التعذيب تتمثؿ في التمييز كاَللـ شديد كالمعاناة، سكاء الجسدم أك 

ما تضمنو تعريؼ التعذيب ب السابقة اَلركافكؿ بمقارنة . ك (1)المعاممة القاسية، كالمعاممة الالإنسانية، كالكرامةالعقمي، ك 

إلى حد ما بيف  ان كبير  ان مكرر مف قانكف العقكبات القطرم المذككر سابقان، نجد أف ىناؾ تكافق ُٗٓفي نص المادة 

أركاف جريمة التعذيب التي كضعتيا المجنة التحضيرية كبيف ما نصت عميو المادة، كذلؾ أكالن باشتراط نص القانكف 

ك عدة أيمحؽ بشخص  ان أك معنكي ان سكاء كاف جسدي اف،القطرم بأف ينتج عف فعؿ التعذيب ألـ أك معاناة شديد

يشمؿ التعذيب اَللـ أك المعاناة الناشئة فقط عف عقكبات قانكنية أك  فأال يشترط  ونأ، ثانيان نصت المادة أشخاص

 أك الذم يككف نتيجة عرضية ليا.  ،ليا ةمالزم

فذىب االتجاه اَلكؿ إلى  ؛كقد اتجيت التشريعات الداخمية لمدكؿ بشكؿ عاـ إلى اتجاىيف في تجريـ التعذيب

ع عميو االعتداء، كمف تمؾ التشريعات قانكف العقكبات ك مف كقأاالعتداد بالتعذيب بغض النظر عف صفة مرتكبيو 

التعذيب قد كقع مف قبؿ  أف يككف. إال أف االتجاه الغالب في التشريعات ىك اشتراط ُْٗٗالفرنسي الصادر سنة 

. كىذا ما ذىب إليو قانكف (2)بخدمة عامة عمى متيـ شخص يحمؿ صفو معينة، كأف يككف مكظفان عامان أك مكمفان 

"يعاقب بالحبس مدة ال تجاكز  :مكرر عمى أف ُٗٓحيث نص في المادة  ،ََِْلسنة  ُُالعقكبات القطرم رقـ 

                                                                 
(1)
Thomas W. Simon, “Genocide, Torture, and Terrorism Ranking International Crimes and Justifying 

Humanitarian Intervention", Palgrave Macmillan, United States, Page 90. Sifris, R. (2014). Reproductive 
Freedom, Torture and International Human Rights. London: Routledge. 

 .ٖٗ-ٕٗ، صَُِٔصباح سامي، المسؤكلية الجنائية عف تعذيب اَلشخاص دراسة مقارنة، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  (2)
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خمس سنكات، كؿ مكظؼ عاـ، أك أم شخص آخر يتصرؼ بصفتو الرسمية، استعمؿ التعذيب أك حرض أك كافؽ 

ذا ترتب عمى التعذيب إصابة المجني عميو بعاى ة مستديمة، عكقب الجاني عميو أك سكت عنو، مع شخص ما. كا 

بالحبس مدة ال تجاكز عشر سنكات. كتككف العقكبة اإلعداـ أك الحبس المؤبد، إذا ترتب عمى التعذيب كفاة المجني 

 .عميو..."

نو يشترط لتحقؽ جريمة التعذيب كجكد عدة أركاف ليترتب عمييا أ ،كمف خالؿ النص ،يتضح مما سبؽ

 :(1)يأتمف التفصيؿ فيما يشيء المسؤكلية الجنائية، كنكضحيا ب

الجاني. .0

مف قبؿ مكرس التعذيب قد  أف يككفالجاني ىك مرتكب فعؿ التعذيب، كقد اشترط القانكف القطرم  ديع

ف في ييف العمكميمكظؼ عاـ أك شخص يتصرؼ بصفتو الرسمية. كيدخؿ في مفيـك المكظؼ العاـ جميع المكظف

أك أصدر أمران لشخص ثالث قد مارس التعذيب المكظؼ ذاتو أف يككف أجيزة الدكلة كمف في حكميـ، كال فرؽ 

جرامي كمستمرة سابقة عمى النشاط اإلأف تككف فعؿ التعذيب، كفي ىذا الخصكص فإف كظيفة الشخص يجب مارس لي

 .(2)تماموإحتى 

فمـ يشترط  ،ف المشرع القطرم كسع مف نطاؽ مف يقع عميو النشاط اإلجرامي )المجني عميو(أكمف المالحظ 

عميو بالتعذيب،  معتداي المجني عميو متيمان. كقد أصاب المشرع في تكسيع نطاؽ الحماية لكؿ مجني عميو  أف يككف

 كذلؾ َلنو أكضح الحرص عمى حماية عدد أكبر مف ضحايا التعذيب كلـ يقتصر عمى المتيميف فقط.

                                                                 
 .ِّذيب كاالعتقاؿ دراسة مقارنة، المرجع السابؽ، صأحمد المراغي، جرائـ التع (1)
 .ّْ-ِّمشار إليو في: أحمد المراغي، المرجع السابؽ، ص (2)
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مف التكافؽ التشريعي بيف االتفاقية  ان ف ىناؾ نكعأكبالنظر في نصكص اتفاقية مناىضة التعذيب نرل 

مف قبؿ مكظؼ رسمي أك مكرس فعؿ التعذيب قد  أف يككفكالتشريع الداخمي، كذلؾ َلف المادة اَلكلى تشترط 

مكظفان رسميان بالمعنى العاـ، كيككف  أف يككفبؿ يكفي  ،مكظفان عامان المكظؼ لحسابو، كفي ىذه الحالة ال يقصد بككف 

 يجابان فقط.إالسمكؾ  أف يككفكال ينحصر  ،أك امتناع عف عمؿ ،ص الحككمي بعمؿالتعذيب بقياـ الشخ

الركنالمادي)فعلالتعذيب(. .2

 ،كالتقييد باَلغالؿ ،كالجرح ،البدني الضرب اإليذاءيذاء البدني أك النفسي، فقد يشمؿ يقصد بفعؿ التعذيب اإل

، مع  ،كالمعاممة الميينة  التعذيب عمى درجة جسيمة أف يككفنو يشترط حسباف أبالاَلخذ كالحرماف مف الطعاـ كالنـك

ليتخمص مف أفعاؿ التعذيب  ؛ك تنفيذ ما يطمبو منو الجانيأاالعتراؼ إلى ما يدفع المجني عميو كىك  اإليذاء،مف 

يو كرامة المجني عم فيرغاـ المعنكم الذم ينتج عنو آثار نفسية تؤثر النفسي في اإل اإليذاءكيتصكر  .(1)تمؾ

. (2)قاس بدرجة االعتداء عمى حرية المجني عميويبؿ  ،اإليذاء ال يقاس بدرجة الجسامة المادية ال ريب أفكعكاطفو، ك 

ف المشرع القطرم نص أنجد  -ا سابقان نَّ كما بيَّ  -مكرر مف قانكف العقكبات القطرم ُٗٓكفي الفقرة الثانية مف المادة 

 اف.و ألـ أك معاناة شديدفعؿ التعذيب ينتج عن أف يككفصراحة عمى 

كفي ذات المادة، لـ يقصر المشرع القطرم العقاب عمى كؿ مف استعمؿ التعذيب  ،باإلضافة إلى ذلؾ

أك حتى يسكت  ،أك يكافؽ عمييا ،بصكرة محددة، بؿ كسع النطاؽ ليشمؿ كذلؾ كؿ مف يحرض عمى أفعاؿ التعذيب

 المشرع السككت قرينة عمى قبكؿ أفعاؿ التعذيب في ىذه الحالة. عدَّ عنيا، كبذلؾ 
                                                                 

 .ّٔأحمد المراغي، المرجع السابؽ، ص (1)
 .ّٕمشار إليو في: أحمد المراغي، المرجع السابؽ، ص  (2)
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الركنالمعنوي)القصدالجنائي(. .3

كال  ،يتمثؿ الركف المعنكم في حالة الجاني النفسية كالذىنية كقت ارتكاب جريمة التعذيب كغرضو منيا

جريمة عمدية تتطمب القصد الجنائي العاـ، فيذه الجريمة عادة ما ترتكب  ككفأف تالتعذيب إال  جريمةتتصكر 

ساءة استخداـ ا  أك يككف بقصد االنتقاـ ك  ،كظيفيةأك  ينتج عنو مزايا مادية ،َلغراض كسب نفع شخصي أك كظيفي

كفقان لكقائع  ،السمطة، كبطبيعة الحاؿ فإف تقدير مسألة القصد الجنائي تككف مف اختصاص القضاء بسمطتو التقديرية

 (1).كظركفيا القضية

ف المشرع القطرم نص أمكرر مف قانكف العقكبات نجد  ُٗٓكلكف مف جانب آخر، بالنظر في المادة 

التعذيب بغرض الحصكؿ مف المجني عميو أك مف  أف يككفحيث اشترط  ،قصد جنائي خاص بً صراحة عمى تطمُّ 

ىك أك شخص  ،عمى عمؿ ارتكبو، أك يشتبو في أنو قد ارتكبوغيره، عمى معمكمات أك عمى اعتراؼ، أك معاقبتو 

 آخر، كىذا ما نجده يتماثؿ مع ما نصت عميو المادة اَلكلى مف اتفاقية مناىضة التعذيب.

عقوبةجريمةالتعذيبالمطمبالثاني:

مكرر مف قانكف  ُٗٓ، فقد نصت المادة كافة في نطاؽ العقكبة المفركضة لجريمة التعذيب بصكرىا

بالحبس مدة ال تجاكز خمس  ،أك أم شخص يتصرؼ بصفتو الرسمية ،العقكبات القطرم عمى معاقبة كؿ مكظؼ عاـ

فتككف مدة الحبس ال تجاكز عشر  ،صابة المجني عميو بعاىة مستديمةإفعاؿ التعذيب أسنكات، إال إذا ترتب عمى 

ة اإلعداـ أك الحبس المؤبد لمجاني. كقد جـر سنكات، كفي حاؿ كفاة المجني عميو بسبب تمؾ اَلفعاؿ فتككف العقكب

                                                                 
 .ّٗ-ّٖأحمد المراغي، المرجع السابؽ، ص (1)
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الحسباف كسكء المعاممة بأم طريقة كانت، كعاقب عمييا بعقكبات مناسبة تأخذ ب ،المشرع القطرم جرائـ التعذيب

 (1).( مف االتفاقيةْالمادة ) في طبيعة اَلفعاؿ الخطيرة عمى النحك المنصكص عميو

مف سنكات بالنسبة إلى  مدة الحبس إلى مدة ال تجاكز عشر عمى المشرع زيادةنو يجب أإننا نرل، إال 

يكافؽ عميو أك يسكت عنو كلـ يترتب عميو عاىة مستديمة، أما في حاؿ نتج عنو أك  يستعمؿ التعذيب أك يحرض عميو

سنة، كذلؾ  ةال تجاكز خمس عشر أفإف مدة الحبس يجب  ،كحدكث عاىة مستديمة لممجني عميو ة؛ضرر أشد جسام

 كتشكؿ ضمانات أقكل في عدـ تعسؼ الجاني في استخداـ سمطتو. ،لعقكبات أكثر ردعان لتككف ا

نو كضع عقكبة أكفي صدد العقكبات التي فرضيا المشرع القطرم لمف يرتكب أفعاؿ التعذيب، فمف المالحظ 

اإلنساف حقكؽ  ف كانت عقكبة اإلعداـ تكاجو بعض التحفظات لدل مجتمعا  اإلعداـ ردعان لمف يرتكب تمؾ اَلفعاؿ، ك 

 فقد ذىب اتجاهنيا عقكبة سالبة لمحؽ في الحياة الذم يعد مف الحقكؽ اَلساسية لإلنساف، أعمى أساس  ؛الدكلي

نو في حاؿ تبيف براءة المتيـ الذم كقعت عميو أكمف أىميا  ،سانيدأباالستناد إلى عدة  ،المنادم بإلغاء عقكبة اإلعداـ

أخرل، كلكف ييرىد عمى ذلؾ االتجاه بأف المشرع القطرم  ةثارىا بإعادتو لمحياة مر آعقكبة اإلعداـ فإنو ال يمكف تدارؾ 

كذلؾ لقكلو  ،لمقتؿ عقكبةن فالشريعة اإلسالمية قررت القصاص  ؛سمؾ مسمؾ النظاـ اإلسالمي في فرض العقكبات

ـٍ ًفييىا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفًس كىاٍلعىٍيفى ًباٍلعىٍيًف كىاٍَلىٍنؼى ًباٍَلىٍنًؼ كىاٍَليذيفى ًباٍَلي ﴿ :تعالى مىٍيًي كىتىٍبنىا عى كحى كى ذيًف كىالسِّفَّ ًبالسِّفِّ كىاٍلجيري

                                                                 
تضمف كؿ دكلة طرؼ أف تككف جميع أعماؿ التعذيب جرائـ بمكجب قانكنيا  -ُتفاقية مناىضة التعذيب عمى: "مف ا ْتنص المادة  (1)

الجنائي، كينطبؽ اَلمر ذاتو عمى قياـ أم شخص بأية محاكلة لممارسة التعذيب، كعمى قيامو بأم عمؿ آخر يشكؿ تكاطؤان كمشاركة في 
ستكجبة لمعقاب بعقكبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتيا الخطيرة". راجع المكقع تجعؿ كؿ دكلة طرؼ ىذه الجرائـ م - 2التعذيب.

؛ انظر أيضان https://goo.gl/cSVdEmاإللكتركني لمكتب المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة عمى الرابط اآلتي: 
 .CAT/C/QAT/3ر دكلة قطر الدكرم الثالث لمجنة مناىضة التعذيب في الكثيقة رقـ مف تقري ِٖالفقرة رقـ 

https://goo.gl/cSVdEm
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اصه  دَّؽى  فىمىفٍ  ۚ  ًقصى مىفٍ  ۚ   لىوي  كىفَّارىةه  فىييكى  ًبوً  تىصى ـٍ  لىـٍ  كى ا يىٍحكي ـي  فأكلئؾ المَّوي  زىؿى أىنٍ  ًبمى ]سكرة المائدة : اآلية  ﴾الظَّاًلميكفى  ىي

كقصرىا عمى الجنايات اَلشد  ،، كمف جية أخرل فإف المشرع القطرم ضيؽ مف نطاؽ فرض عقكبة اإلعداـ[45

عقكبة مناسبة كعادلة في مقابؿ  دكالجرائـ التي تمس أمف الدكلة الداخمي كالخارجي، كالتي تع ،كالقتؿ العمد ؛جسامة

 .(1)تمؾ الجرائـ لمردع العاـ

فقد أحاط المشرع القطرم عقكبة اإلعداـ بالعديد مف الضمانات القانكنية لمحكـ بيا،  ،كباإلضافة إلى ذلؾ

أنو ال  ؛ََِْلسنة  ِّمف قانكف اإلجراءات الجنائية رقـ  َِْىـ تمؾ الضمانات ما نصت عميو المادة أكمف 

كعند عدـ تحقؽ ذلؾ فإف عمييا استبداؿ  ،ف تصدر محكمة الجنايات حكمان باإلعداـ إال بإجماع أعضائياأ يجكز

 .ف تصدر بأغمبية اآلراءأعقكبة اإلعداـ بعقكبة الحبس المؤبد، كذلؾ عمى عكس اَلحكاـ الجنائية اَلخرل التي يكفي 

 ٖٓعمى عقكبة اإلعداـ ما نصت عميو المادة مف الضمانات القانكنية التي فرضيا المشرع القطرم ككذلؾ 

أنو ال يجكز تنفيذ الحكـ باإلعداـ إال بعد مصادقة اَلمير عميو، كما كفؿ المشرع ضمانات مف  ؛مف قانكف العقكبات

.(2)يؽ مف فرض عقكبة اإلعداـيقانكنية أخرل لمتض

جرمت فعؿ استعماؿ القسكة أك  مف قانكف العقكبات القطرم ُٗٓفي ذات النطاؽ، جدير بالذكر أف المادة 

ف يأمر أكيستكم كذلؾ  ،نا مفيكمو سابقان عمى النحك الذم بيَّ  ،تيديد متيـ أك شاىد أك خبير إذا ارتكبو مكظؼ عاـ

أك لكتماف أمر مف  ،اإلدالء بأقكاؿ أك معمكمات بشأنياأك  ،جبار عمى االعتراؼ بجريمةبأحد اَلفعاؿ تمؾ بيدؼ اإل

                                                                 
(1)  ،  .ِّّ-ُِّ، صَُِِمحمد اَلميف كأحمد اَلميف، اَلميف في شرح قانكف العقكبات القطرم، مكتبة دار العمـ، الفيـك
-ّْٔ، صََُِأشرؼ شمس الديف، شرح قانكف العقكبات القطرم القسـ العاـ النظرية العامة لمجريمة كالعقكبة، جامعة قطر، الدكحة،  (2)

ّٔٓ. 
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اَلمكر، كقد حدد نص المادة بأف تككف العقكبة ال تجاكز خمس سنكات في اَلحكاؿ العادية لمجرد تحقؽ نتيجة  هىذ

جرامي، كلكف شدد العقكبة لتصؿ إلى الحبس مدة ال تجاكز عشر سنكات إذا ترتب عمى فعؿ المكظؼ النشاط اإل

 .(1)لعقكبة اإلعداـ أك الحبس المؤبدترتب عف ذلؾ كفاة المجني عميو فتككف ا عاىة مستديمة، أما في حاؿ

منع كمكافحة ف المشرع القطرم سعى إلى كضع ضمانات لأباإلضافة إلى كؿ ما سبؽ، تجدر اإلشارة إلى 

مثؿ جريمة االتجار بالبشر إذا ارتكبت عف طريؽ التعذيب، فقد  ،مف خالؿ تشديد العقكبات لبعض الجرائـ ؛التعذيب

الحبس مدة ال ف العقكبة تككف أبشأف مكافحة االتجار بالبشر  َُُِلسنة  ُٓ ( القانكف رقـْ)ُٓنصت المادة 

كبالغرامة التي ال تزيد عمى ثالثمئة ألؼ لاير، إذا ارتكبت جريمة االتجار بالبشر عف طريؽ  ،تجاكز خمس عشرة سنة

. ككذلؾ ىك (2)أك بكاسطة شخص يحمؿ سالحان  ،أك التعذيب البدني أك النفسي ،أك اإليذاء الجسيـ ،التيديد بالقتؿ

عمى حيث نصت عمى تشديد العقكبة المترتبة  ؛( مف قانكف العقكبات القطرمِ)ُّٖما نصت عميو المادة فيالحاؿ 

 ُٓالعقكبة الحبس أف تككف أفعاؿ الخطؼ كالقبض كالحجز بأم كسيمة كانت خالفان لمقانكف، فقد نص المشرع عمى 

 .(3)بت عف طريؽ التعذيب البدني أك النفسيسنة إذا كانت ارتك

منعومكافحةالتعذيبالمبحثالثاني:ضماناتتحقيقالعدالةفيالتشريعالقطريل

سعت المكاثيؽ الدكلية كالتشريعات الداخمية إلى حماية حقكؽ المتيـ مف خالؿ النص عمى عدة ضمانات 

خاصة عمى النص عمى تمؾ الضمانات في كؿ مف  بصفةد حرص المشرع القطرم ، كقةلتحقيؽ العدالة بصفة عام
                                                                 

 بإصدار قانكف العقكبات، المرجع السابؽ. ََِْ( لسنة ُُمف القانكف رقـ ) ُٗٓالمادة  (1)
بشأف مكافحة االتجار بالبشر، راجع مكقع الميزاف اإللكتركني عمى الرابط اآلتي:  َُُِلسنة  ُٓ( مف القانكف رقـ ْ)ُٓانظر المادة  (2)

https://goo.gl/XUN4tr 
 بإصدار قانكف العقكبات، المرجع السابؽ. ََِْ( لسنة ُُ( مف القانكف رقـ )ِ)ُّٖانظر المادة  (3)

https://goo.gl/XUN4tr
https://goo.gl/XUN4tr
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القكانيف الجنائية كأنظمة السجكف كالمكائح الداخمية التي تقضي بتنظيـ سير العمؿ داخميا، كما سعى المشرع القطرم 

مف اتفاقية مناىضة  ِكذلؾ تماشيان مع ما نصت عميو المادة  ،منع كمكافحة التعذيبلكضع الضمانات الكافية ل

جرائية التدابير التشريعية كاإلجميع ف تتخذ أالتي تنص عمى أنو يجب عمى كؿ دكلة طرؼ في االتفاقية  ،يبالتعذ

 ر ممارسة التعذيب.يبر ليا التذرع بأم ظركؼ استثنائية لت نو ال يجكزأ، كما منع التعذيبيا لإقميمداخؿ 

في  منع كمكافحة التعذيبل تحقيؽ العدالةإلى عرض ضمانات  في ىذا الصدد نتطرؽ في ىذا المبحثك  

مع نصكص  كذلؾ تماشيان  ،(المطمب الثاني( كفي أنظمة السجكف كالمكائح الداخمية )المطمب اَلكؿالقانكف الجنائي )

مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع اَلشخاص الذيف يتعرضكف َلم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف التي 

 .ُٖٖٗأقرتيا الجمعية العامة عاـ 

حقيقالعدالةفيالقانونالجنائي:ضماناتتالمطمباألول

ككذلؾ النظاـ  ،النظـ القانكنية الداخميةبغية تحقيؽ العدالة أخذ التشريع الجنائي القطرم بما استقرت عميو 

أك  مف ضمانات لحماية المتيـ مف جميع االنتياكات التي قد يتعرض ليا في مرحمة تسبؽ المحاكمة ،القانكني الدكلي

الجرائـ المعاقب عمييا عمى  لحدلحبس، ال سيما في جريمة التعذيب بصفتيا إحتى بعد الحكـ عميو باأك  خالليا

 : (1)كالداخمي، كىك ما سنتطرؽ لو تفصيالن في اآلتي الصعيد الدكلي

  

                                                                 
 كما بعدىا. ُٖٔإبراىيـ العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، ص (1)
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 مبدأالشرعية: .0

يتمثؿ مبدأ الشرعية في أنو ال جريمة كال عقكبة إال بنص، كىك أحد المبادئ التي استقرت عميو النظـ 

لتأميف حياة كذلؾ َلنو يحقؽ االستقرار في مجاؿ التجريـ كالعقاب، كىك ما يعد الركيزة اَلساسية كافة؛ القانكنية 

كفي القانكف الدكلي الجنائي ال ينحصر ىذا المبدأ في النصكص المكتكبة الصادرة عف السمطة التشريعية  .البشرية

نما يشمؿ اَل ف يقترف التجريـ بتحديد عقكبة معينة، أفعاؿ المجرمة بمكجب العرؼ الدكلي، كال يشترط أيضان لمدكلة، كا 

نما تحدد العقكبات لمنشاط ا ، كقد أقر الدستكر القطرم ىذا المبدأ اَلساسي في (1)مي بمكجب القكانيف الداخميةجراإلكا 

عقاب إال عمى اَلفعاؿ الالحقة  كال ،كال عقكبة إال بقانكف جريمة ال" و:حيث نصت عمى أن َْنص المادة 

إال عمى جريمة  كال يجكز معاقبة أم شخص، حيث أصبح المبدأ قاعدة دستكرية ال يجكز مخالفتيا ،"بو.... لمعمؿ

عمى  ِّكالمادة  ِِنص عمييا في القانكف، كما نص نظاـ ركما اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في المادة 

 . (2)إعماؿ مبدأ الشرعية

  

                                                                 
 .ُٖٖ-ُٕٖإبراىيـ العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، ص (1)
ال يسيأؿ الشخص جنائيان بمكجب ىذا النظاـ اَلساسي ما لـ  -ُ" مف النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى أنو: ِِتنص المادة  (2)

ؿ تعريؼ الجريمة تأكيالن دقيقان، كال يجكز تكسيع نطاقو  -ِ المعني، كقت كقكعو، جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة.  يشكؿ السمكؾ ييؤكَّ
ال تؤثر ىذه المادة عمى  -ّ عف طريؽ القياس. كفي حالة الغمكض، يفسر التعريؼ لصالح الشخص محؿ التحقيؽ أك المقاضاة أك اإلدانة.

عمى أنو: "ال يعاقب  ِّمكؾ إجرامي بمكجب القانكف الدكلي خارج إطار ىذا النظاـ اَلساسي". كتنص المادة تكييؼ أم سمكؾ عمى أنو س
 أم شخص أدانتو المحكمة إال كفقان ليذا النظاـ اَلساسي". راجع المكقع اإللكتركني لممحكمة الجنائية الدكلية عمى الرابط اآلتي: 

https://goo.gl/YSL2C4  

https://goo.gl/YSL2C4
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 مبدأالمساواة: .2

 ،ان عمييـ أك شيكد ان متيميف أك مجني عف ككنيـ بغض النظر ،يتمثؿ ىذا المبدأ في تمتع جميع اَلشخاص

كيعد الخركج عنو مخالفة قانكنية، كعدـ االعتداد بو كافة، بالمساكاة أماـ القضاء، كقد أقرت ىذا المبدأ النظـ القانكنية 

 .(1)نكاران لمعدالةإكتنفيذه يعد 

عمى أف جميع اَلشخاص متساككف أماـ القانكف، فال  ّٓكفي ىذا الصدد أكد الدستكر القطرم في المادة 

ىميتو نصت عميو المكاثيؽ الدكلية َلـ بسبب الجنس، أك اَلصؿ، أك المغة، أك الديف. كتأكيدان يجكز التمييز بيني

 . (2)كالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية ،اإلنسافالمعنية بحقكؽ اإلنساف، كاإلعالف العالمي لحقكؽ 

 يةالجنائية:مسؤولالصفةالفرديةلم .3

، كافة قرتو النظـ القانكنيةأك  ،االعتداد بالمسؤكلية الجنائية الفرديةنصت غالب المكاثيؽ الدكلية عمى 

فالشخص الطبيعي يككف مسؤكالن جنائيان عف النشاط اإلجرامي الذم ارتكبو، كال تعرؼ المسؤكلية الجنائية الجماعية 

                                                                 
 .ُٖٗ-ُٖٖإبراىيـ العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، ص (1)
مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى أف: "كؿ الناس سكاسية أماـ القانكف، كليـ الحؽ في التمتع بحماية متكافئة عنو  ٕنصت المادة  (2)

دكف أية تفرقة، كما أف ليـ جميعان الحؽ في حماية متساكية ضد أم تمييز يخؿ بيذا اإلعالف، كضد أم تحريض عمى تمييز كيذا". كما 
مف اإلعالف عمى أف "لكؿ إنساف الحؽ، عمى قدـ المساكاة التامة مع اآلخريف، في أف تنظر قضيتو أماـ محكمة مستقمة  َُنصت المادة 

قع اَلمـ نزيية، نظران عادالن عمنيان، لمفصؿ في حقكقو كالتزاماتو، كأية تيمة جنائية تكجو إليو". راجع اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى مك 
  https://goo.gl/QFd7Hyركني في الرابط اآلتي: المتحدة اإللكت
( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى أف "الناس جميعان سكاء أماـ القضاء، كمف حؽ كؿ فرد، لدل الفصؿ ُ)ُْكنصت المادة 

و في أية دعكل مدنية، أف تككف قضيتو محؿ نظر منصؼ كعمني مف قبؿ محكمة في أية تيمة جزائية تكجو إليو أك في حقكقو كالتزامات
مف العيد عمى أف "الناس جميعان سكاء أماـ القانكف، كيتمتعكف دكف أم  ِٔمختصة مستقمة حيادية، منشأة بحكـ القانكف"، كنصت المادة 

ف أم تمييز، كأف يكفؿ لجميع اَلشخاص عمى السكاء حماية تمييز بحؽ متساك في التمتع بحمايتو. كفي ىذا الصدد يجب أف يحظر القانك 
فعالة مف التمييز َلم سبب، كالعرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم، سياسيان أك غير سياسي، أك اَلصؿ القكمي أك 

ية لحقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة عمى االجتماعي، أك الثركة أك النسب، أك غير ذلؾ مف اَلسباب". راجع مكقع مكتب المفكضية السام
  https://goo.gl/h4wr41الرابط اآلتي: 

https://goo.gl/QFd7Hy
https://goo.gl/h4wr41
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ف اشترؾ في الفعؿ اإلجرامي أكثر مف شخص، كينفذ ىذا المبدأ عمى جميع مرتكبي السمكؾ اإلجرامي عمى  حتى كا 

 .(1)حد سكاء كدكف تمييز

حيث نصت  ،مف الدستكر َْكقد كفؿ المشرع القطرم ىذا المبدأ كقاعدة دستكرية في نص المادة 

عمى اَلفعاؿ اإلجرامية التي تشكؿ جريمة بنص القانكف، كىك ما أكدتو المادة  ةعمى أف العقكبة تككف شخصي

 .(2)مف النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ِٕكالمادة  ِٓ

 عدمسقوطالجريمةبالتقادم: .4

أك سقكط العقكبة بانقضاء  ،تنص غالب النظـ القانكنية عمى جكاز سقكط الحؽ في إقامة الدعكل الجنائية

العقكبة المقضي بيا، كلكف أك  عادة عمى حسب درجة جسامة كخطكرة الجريمة مدةزمنية معينة، كتككف تمؾ ال ةمد

يحدث في حاؿ ارتكابو َلم أال ، كىك ما يجب معاقبتوخطكرة ىذا النظاـ تتمثؿ في تيرب الجاني مف المحاكمة كعدـ 

 فيكذلؾ لما تمثمو مف خطكرة كبيرة عمى المجتمع الدكلي كالداخمي، كىذا ما كاف لو تأثير  ؛جريمة ضد اإلنسانية

 مكقؼ الجمعية العامة لألمـ المتحدة التي اعتمدت اتفاقية عدـ تقادـ جرائـ الحرب كالجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية في

                                                                 
 .ُِٗإبراىيـ العناني، المرجع السابؽ، ص (1)
خؿ في اختصاص المحكمة ( مف النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى أف "الشخص الذم يرتكب جريمة تدِ)ِٓنصت المادة  (2)

 النظاـ ىذا يطبؽ -ُمف النظاـ عمى أف: " ِٕيككف مسؤكالن عنيا بصفتو الفردية، كعرضة لمعقاب كفقان ليذا النظاـ اَلساسي". كنصت المادة 
 سكاء لمشخص، الرسمية الصفة فإف خاص، الرسمية. كبكجو الصفة بسبب تمييز أم دكف متساكية بصكرة اَلشخاص جميع عمى اَلساسي

 مف اَلحكاؿ مف حاؿ بأم تعفيو ال مكظفان حككميان، ممثالن منتخبان، أك برلماف، أك أك حككمة في عضكان  حككمة، أك أك لدكلة رئيسان  كاف
 عدالقكا أك الحصانات تحكؿ ال -ِ .العقكبة لتخفيؼ سببان  ذاتيا، حد في تشكؿ، ال أنيا كما اَلساسي، النظاـ ىذا بمكجب الجنائية المسؤكلية
 المحكمة ممارسة دكف الدكلي، أك الكطني القانكف إطار في كانت سكاء لمشخص، الرسمية بالصفة ترتبط قد التي الخاصة اإلجرائية

 "، المرجع السابؽ.الشخص ىذا عمى اختصاصيا
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كقت الحرب، أك  سكاء في كقت السمـ ،رائـحيث تيدؼ االتفاقية إلى عدـ تقادـ أم مف تمؾ الج ،(1) 1968نكفمبر

 أحكاـكبينت  أك ال. الفعؿ يشكؿ جريمة كفقان لمقانكف الداخمي لمبمد التي ارتكبت فيو الجريمةعف ككف كبغض النظر 

ـي  مف االتفاقية، كما أكد ىذا المبدأى  ْكالمادة  ِذلؾ في المادة   ِٗاَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في المادة  النظا

 . (2)كمنيا الجرائـ ضد اإلنسانية ،التي قررت عدـ سقكط الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة بالتقادـ

كفي ىذا الصدد، فإف دكلة قطر ال تعد مف الدكؿ اَلطراؼ في اتفاقية عدـ تقادـ جرائـ الحرب كالجرائـ 

قامة الدعكل إ، كعمى ذلؾ لـ ينص المشرع القطرم بنص صريح عمى سقكط الحؽ في (3)نيةالمرتكبة ضد اإلنسا

ية، كلكف سمؾ نسانزمنية محددة إذا ما كانت الجريمة مف الجرائـ ضد اإلمدة الجنائية أك سقكط العقكبة بعد انقضاء 

مف قانكف  ّٕٓفكفقان لممادة  بالنص عمى جكاز التقادـ كسقكط العقكبة المقررة، ؛المشرع مسمؾ غالب التشريعات

 ؛إف العقكبة المحكـك بيا تسقط بمضي عشريف سنة في جناية، إال إذا كانت عقكبتيا اإلعداـفاإلجراءات الجنائية 

                                                                 
(1)
وبدء59:7نوفمبر:6فًاإلنسانٌةضدالمرتكبةوالجرائمالحربجرائمتقادمعدماتفاقٌةالمتحدةلألممالعامةالجمعٌةاعتمدت

 5980نوفمبر55بتارٌخنفاذها
، ُٖٔٗنكفمبر  ِٔبتاريخ  ِّد/ ُُّٗ. اعتمدت الجمعية العامة القرار رقـ ُْٗ-ُّٗإبراىيـ العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، ص (2)

عمى أنو: "إذا ارتكبت أية جريمة مف  ِكنصت االتفاقية في المادة الذم أقر اتفاقية عدـ تقادـ جرائـ الحرب كالجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية، 
صمييف الجرائـ المذككرة في المادة اَلكلى، تنطبؽ أحكاـ ىذه االتفاقية عمى ممثمي سمطة الدكلة كعمى اَلفراد الذيف يقكمكف، بكصفيـ فاعميف أ

الغير تحريضان مباشران عمى ارتكابيا، أك الذيف يتآمركف الرتكابيا،  أك شركاء، بالمساىمة في ارتكاب أية جريمة مف تمؾ الجرائـ أك بتحريض
عمى أف: "تتعيد الدكؿ  ْبصرؼ النظر عف درجة التنفيذ، كعمى ممثمي سمطة الدكلة الذيف يتسامحكف في ارتكابيا". كما نصت في المادة 

باتخاذ أية تدابير تشريعية أك غير تشريعية تككف ضركرية لكفالة عدـ اَلطراؼ في ىذه االتفاقية بالقياـ، كفقان لإلجراءات الدستكرية لكؿ منيا، 
حيث سرياف التقادـ أك أم حد آخر عمى الجرائـ المشار إلييا في المادتيف اَلكلى كالثانية مف ىذه االتفاقية، سكاء مف حيث المالحقة أك مف 

 المعاقبة، كلكفالة إلغائو أنى كجد".
ؿ اَلطراؼ عمى المكقع اإللكتركني لمجمكعة معاىدات اَلمـ المتحدة عمى الرابط اآلتي: راجع الدكؿ المكقعة كالدك  (3)

https://goo.gl/ZzNyf4  

https://goo.gl/ZzNyf4
https://goo.gl/ZzNyf4
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فتسقط بمضي ثالثيف سنة، أما إذا كانت العقكبة جنحة فإنيا تسقط بمضي خمس سنكات، كأخيران تسقط المخالفة 

 .(1)حكاؿ فإف احتساب المدة يككف مف كقت صدكر الحكـ النيائيبمضي سنتيف، كفي جميع اَل

ف ينص المشرع القطرم صراحة عمى عدـ جكاز تقادـ الجرائـ المرتكبة ضد أنو مف اَلفضؿ أفي تقديرنا 

إضافية تحد مف ارتكاب مثؿ تمؾ الجرائـ الجسيمة كالخطيرة عمى  ي تشمؿ التعذيب، كذلؾ ليشكؿ ضمانةاإلنسانية كالت

 جتمع كافة.الم

 حتىتثبتإدانته:اإلنسانبراءة .5

مراحؿ  جميعيعني ذلؾ أف افتراض البراءة مف حؽ كؿ متيـ ما لـ يثبت عكس ذلؾ، كيطبؽ ىذا الحؽ في 

مف اإلعالف العالمي  ُُكقد أقر ىذا المبدأ في المادة  .(2)الدعكل منذ تكقيؼ المتيـ كحتى صدكر حكـ نيائي ضده

مف مجمكعة  ّٔمف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، كما نص عميو في المبدأ  ُْكالمادة  ،اإلنسافلحقكؽ 

المبادئ المتعمقة بحماية جميع اَلشخاص الذيف يتعرضكف َلم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف التي أقرتيا 

 .(3)ّْ/ُّٕبمكجب القرار رقـ  ُٖٖٗالجمعية العامة عاـ 

                                                                 
بإصدار قانكف اإلجراءات الجنائية، راجع مكقع الميزاف اإللكتركني عمى الرابط اآلتي:  ََِْ( لسنة ِّالقانكف رقـ ) (1)

https://goo.gl/bEWpvo 
مشار إليو في: عمي أسكد، تأثير االتفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف في التشريعات الكطنية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  (2)

 .َِٕ، صَُِْ
: "كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئان إلى أف تثبت إدانتو قانكنان ( مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى أفُ)ُُنصت المادة  (3)

( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ِ)ُْبمحاكمة عمنية تؤمف لو فييا الضمانات الضركرية لمدفاع عنو"، المرجع السابؽ؛ كنصت المادة 
مف  ّٔبت عميو الجـر قانكنان"، المرجع السابؽ؛ كنص المبدأ كالسياسية عمى أف: "مف حؽ كؿ متيـ بارتكاب جريمة أف يعتبر بريئان إلى أف يث

يعتبر الشخص  -ُعمى أف: " الذيف يتعرضكف َلم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف المتعمقة بحماية جميع اَلشخاصمجمكعة المبادئ 
ساس إلى أف تثبت إدانتو كفقان لمقانكف، في محاكمة المحتجز المشتبو في ارتكابو جريمة جنائية، أك المتيـ بذلؾ، بريئان، كيعامؿ عمى ىذا اَل

ال يجكز القبض عمى ىذا الشخص أك احتجازه عمى ذمة التحقيؽ كالمحاكمة  -ِ .عمنية تتكافر فييا جميع الضمانات الضركرية لمدفاع عنو

https://goo.gl/bEWpvo
https://goo.gl/bEWpvo
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كقررت أف المتيـ برمء حتى  ،مف الدستكر القطرم مع المكاثيؽ الدكلية ّٗت المادة في ىذا الصدد تكافق

 حؽ الدفاع.  ةفي محاكمة تتكافر لو فييا الضمانات الضركرية لممارس ،تثبت إدانتو أماـ القضاء

عدة ككفقان لمبدأ سمك الدستكر عمى التشريعات العادية، التـز المشرع القطرم بتمؾ القا ،بناءن عمى ذلؾ

"ال يجكز القبض عمى أم شخص  :عمى أنو َْحيث جاء قانكف اإلجراءات الجنائية لينص في المادة  ؛الدستكرية

يحفظ عميو كرامة  يجب معاممتو بما اَلحكاؿ المقررة قانكنان، كما كفي ،بأمر مف السمطات المختصة بذلؾ حبسو إال أك

عمى مأمكر الضبط القضائي أف ينبو المتيـ إلى حقو في الصمت  معنكيان. كيجب يذاؤه بدنيان أكإيجكز  كال ،اإلنساف

االتصاؿ بمف يرل". فالحؽ في اَلماف الشخصي ال يجكز المساس بو أيضان عند ممارسة الشخص لحرياتو  كفي

كممارسة حقة في التعبير كحرية الديف  ،بشكؿ تعسفي َلم سبب كافأك حبسو الشخص  الشخصية، فال يجكز اعتقاؿ

في الدستكر القطرم الحؽ في الحرية الشخصية، كالتي تتمثؿ في قدرة  ّٔ. كتأكيدان لذلؾ كفمت المادة (1)دكالمعتق

ال يعتدم عمى أالشخص عمى التصرؼ في جميع شؤكنو الخاصة، دكف اعتداء عميو في النفس أك العرض أك الماؿ، 

 .(2)بتصرفو عمى غيره

  

                                                                                                                                                                             

إال َلغراض إقامة العدؿ، كفقان لألسس كالشركط كاإلجراءات التي ينص عمييا القانكف. كيحظر فرض قيكد عمى ىذا الشخص ال تقتضييا 
". المرجع أك حفظ اَلمف، كحسف النظاـ في مكاف االحتجاز مطمقان أغراض االحتجاز، أك دكاعي منع عرقمة عممية التحقيؽ، أك إقامة العدؿ،

 السابؽ.
 .ٔٔ، صََِٗسعدل الخطيب، حقكؽ اإلنساف بيف التشريع كالتطبيؽ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  (1)
 .ُٗٔمشار إليو في: عمي أسكد، المرجع السابؽ، ص (2)
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 ومافيحكمه:منعالتعذيبعدماإلجبارعمىاالعترافو .6

لعؿ مف أىـ المبادئ القانكنية التي أقرتيا المكاثيؽ الدكلية كالنظـ القانكنية ىك مبدأ عدـ إجبار المتيـ عمى 

مف اإلعالف العالمي  ٓكصكف كرامة اإلنساف، كقد نص عمى ذلؾ في المادة  ه كافة،بصكر  منع التعذيبك  ،االعتراؼ

 ّٔفي المادة الدستكر القطرم  أكدهكىك ما  .(1)الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسيةمف العيد  ٕكالمادة  ،اإلنسافلحقكؽ 

بالكرامة، كيعتبر التعذيب جريمة يعاقب عمييا الحاٌطة "ال يعرض أم إنساف لمتعذيب أك لممعاممة  :التي نصت عمى أف

كافة،  همكرر مف قانكف العقكبات فعؿ التعذيب بصكر  ُٗٓحيث جرمت المادة  ،كأكدتو التشريعات القطرية ،القانكف"

نصان  ََِْلسنة  ِّكما ذكرنا سابقان، كما تضمف قانكف اإلجراءات الجنائية رقـ  ،كعدـ حمؿ المتيـ عمى االعتراؼ

عمى  ِِّقد نصت المادة نتيجة لمتعذيب أك اإلكراه أك التيديد، ف صدرتصريحان في عدـ اَلخذ بأية أقكاؿ يثبت أنيا 

"يحكـ القاضي في الدعكل حسب العقيدة التي تككنت لديو بكامؿ حريتو، كمع ذلؾ ال يجكز لو أف يبني حكمو  :أنو

أك تـ التكصؿ إليو بطريؽ غير مشركع. ككؿ قكؿ يثبت أنو صدر مف أحد  ،عمى أم دليؿ لـ يطرح أمامو في الجمسة

مف اتفاقية مناىضة  ُٓكىك ما يتكافؽ مع المادة  ،اه أك التيديد ال يعكؿ عميو"المتيميف أك الشيكد تحت كطأة اإلكر 

ف تضمف عدـ االستشياد بأية أقكاؿ يثبت أنو تـ أيجب عمى كؿ دكلة طرؼ في االتفاقية  والتعذيب التي تنص عمى أن

ـ بارتكاب التعذيب كدليؿ اإلدالء بيا نتيجة لمتعذيب كدليؿ في أية إجراءات، باستثناء إذا كاف ذلؾ ضد شخص متي

 قكاؿ.عمى اإلدالء بيذه اَل

                                                                 
مى أنو: "ال يجكز إخضاعي أحد لمتعذيب كال لممعاممة أك العقكبة القاسية أك مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ع ٓنصت المادة  (1)

مف العيد الدكلي لمحقكؽ السياسية كالمدنية عمى أنو: "ال يجكز إخضاع  ٕالالإنسانية أك الحاٌطة بالكرامة"، المرجع السابؽ؛ كتنص المادة 
كعمى كجو الخصكص، ال يجكز إجراء أية تجربة طبية أك  .ة أك الحاٌطة بالكرامةأحد لمتعذيب كال لممعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنساني

 عممية عمى أحد دكف رضاه الحر"، المرجع السابؽ.
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عمى نص صريح  ،المشار إلييا سابقان  ،مف قانكف اإلجراءات الجنائية َْإلى جانب ذلؾ، تضمنت المادة 

تجدر اإلشارة إلى أف القانكف القطرم ك و بدنيان أك معنكيان. ئفي كجكب معاممة المحبكس بما يحفظ كرامتو كعدـ إيذا

صدار أكامر الحبس بشكؿ عاـ كأمر الحبس االحتياطي بشكؿ إتضمف عدة ضمانات تقيد مف سمطة النيابة العامة في 

ف تتكافر دالئؿ كافية عمى نسبة الجريمة أمف قانكف اإلجراءات الجنائية يتعيف  َُُخاص، فمثالن كفقان لنص المادة 

ال يصدر اَلمر بالحبس االحتياطي إال بعد استجكاب المتيـ أنو يجب أمر الحبس االحتياطي، كما صدار ألممتيـ إل

 .استجكابان قانكنيان 

يتضمف أمر الحبس عمى أف  ُُِباإلضافة إلى ذلؾ فقد اشترط قانكف اإلجراءات الجنائية في المادة 

لمتحقؽ مف مدل اختصاصو، كالبينات المتعمقة االحتياطي بيانات معينة، كالبيانات المتعمقة بصفة ميصدر اَلمر 

كبياف الكاقعة كالنصكص القانكنية المطبقة عمييا، كيشتمؿ  ؛بالمتيـ، كالبيانات المتعمقة بالتيمة المنسكبة إلى المتيـ

نو ال يجكز أأمر الحبس االحتياطي عمى تاريخ الصدكر كمدتو، كلعؿ مف أىـ الضمانات لممتيـ الذم يحبس احتياطيان 

 .(1)ف تقبؿ أم شخص دكف أمر صادر مف النيابة العامةأإلدارة مكاف الحبس 

 كفالةحقوقالمتهموتعريفهبها: .7

اتفقت المكاثيؽ الدكلية كالتشريعات الداخمية لمدكؿ عمى كفالة حقكؽ المتيـ كتعريفو بيا، حيث يجب عمى 

المتيـ في ف تزكده بمعمكمات عف حقكقو ككيفية االستفادة منيا، كحؽ أاحتجازه أك  السمطة عند اعتقاؿ شخص

كتعريفو بحقكقو بالمغة التي  ،المعمكمات المتعمقة بالتيمة المنسكبة إليو جميعفي ترجمة  وستعانة بمحاـ، كحقاال

                                                                 
 كما بعدىا. ِٖ، صَُِٓبشير سعد، الضكابط الحاكمة لمحبس االحتياطي في القانكف القطرم، جامعة قطر، الدكحة،  (1)
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مانات القانكنية عمى تنظيـ الض ُُّحيث نص في المادة  ؛قانكف اإلجراءات الجنائية القطرمأكده يفيميا، كىذا ما 

يحبس احتياطيان، بأسباب  أك ،"يبمغ فكران كؿ مف يقبض عميو :لألشخاص المحتجزيف دكنما تمييز، فقد نص عمى أنو

كاالستعانة بمحاـ". كىك ما أكدتو  ،كالتيمة المكجية إليو، كيككف لو حؽ االتصاؿ بمف يرل ،حبسو القبض عميو أك

نو يجب عمى السمطة أف تنبو المتيـ إلى حقو في الصمت كفي أتي نصت عمى كال ،مف ذات القانكف َْأيضان المادة 

المبادئ المتعمقة بحماية جميع اَلشخاص الذيف يتعرضكف َلم شكؿ  االتصاؿ بمف يشاء. كما نصت عميو مجمكعةي 

 . (1)مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف التي أقرتيا الجمعية العامة

 كفالةمتطمباتعدالةالمحاكمة: .8

كالنظـ القانكنية عدة ضمانات يجب االلتزاـ اإلنساف ضمانة عدالة المحاكمة أكجبت المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ ل

حكؿ ضماف  ُْكالمادة  ٗبيا، فعمى سبيؿ المثاؿ ما نص عميو العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية في المادة 

ا نص عمى ذلؾ في مجمكعة المبادئ المتعمقة سرعة إحالة المتيـ إلى القضاء المختص لمفصؿ في الحكـ، كم

طكيمة  مدةن حيث نصت في عدة مبادئ منيا عمى عدـ جكاز إبقاء شخص تحت االحتجاز  ،بالسجناء كالمحتجزيف

، كأكد ىذه الضمانات النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية ةماـ سمطة قضائية مختصأدكف السماح لو بإدالء أقكالو 

 .(2)( حكؿ حؽ المتيـ في محاكمة عمنية كنزييةُ)ٕٔميو المادة الدكلية مثؿ ما نصت ع

                                                                 
جمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع اَلشخاص الذيف يتعرضكف َلم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز مف م ُٗإلى  ُْانظر المبادئ مف  (1)

 أك السجف، المرجع السابؽ.
مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى  ْك ّالفقرة  ٗ. كتنص المادة َِِ-ََِإبراىيـ العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، ص (2)

كؼ أك المعتقؿ بتيمة جزائية، سريعان، إلى أحد القضاة أك أحد المكظفيف المخكليف قانكنان مباشرة كظائؼ قضائية، كيككف يقدَّـ المكق -ّأف: "
مف حقو أف يحاكـ خالؿ ميمة معقكلة، أك أف يفرج عنو. كال يجكز أف يككف احتجاز اَلشخاص الذيف ينتظركف المحاكمة ىك القاعدة العامة، 

اإلفراج عنيـ عمى ضمانات لكفالة حضكرىـ المحاكمة في أية مرحمة أخرل مف مراحؿ اإلجراءات القضائية، كلكفالة كلكف مف الجائز تعميؽ 



 

97 
 

م أكدتو المكاثيؽ الدكلية، حيث نص الدستكر القطرم في ذكقد تكافقت التشريعات القطرية مع ىذا المبدأ ال

كفالة جميع حقكقو في محاكمة عادلة كمنيا  محاكمة قانكنية كذلؾ مف خالؿعمى ضماف محاكمة المتيـ  ّٗالمادة 

عمى حؽ المتيـ في  ُُّالجنائية حيث نصت المادة  اإلجراءاتممارسة حؽ الدفاع، كىك ما أكدتو نصكص قانكف 

لكجكب الفصؿ في ة مف ذات القانكف عمى حاالت خاص ِْٗكالمادة  ِٕٗاالستعانة بمحاـ، كما نصت المادة 

عمى  ومف القانكف ذات ِٕاء إذا كاف المتيـ محبكسان، باإلضافة إلى ذلؾ نصت المادة المعركضة أماـ القض حكاـاَل

لييا ؿ الخصـك أك الشيكد مف المغة التي يتكممكف بيااقك أجكاز االستعانة بمترجـ لترجمة   .كا 

ضماناتقانونيةأخرى: .9

باإلضافة إلى الضمانات القانكنية السابقة، كفؿ المشرع القطرم الحؽ في سرية البيانات الشخصية 

التحقيؽ كالنتائج التي تسفر  إجراءاتمف قانكف اإلجراءات الجنائية عمى اعتبار  ّٕكالتحقيقات، حيث نصت المادة 

كغيرىـ ممف يتصمكف  ،الكتاب كالخبراءكأعكانيـ مف  ،عنيا مف اَلسرار التي يجب عمى أعضاء النيابة العامة

                                                                                                                                                                             

لكؿ شخص حـر مف حريتو، بالتكقيؼ أك االعتقاؿ، حؽ الرجكع إلى محكمة لكي تفصؿ ىذه المحكمة دكف  -ْ. تنفيذ الحكـ عند االقتضاء
مف العيد عمى عدة ضمانات يجب أف  ُْفراج عنو إذا كاف االعتقاؿ غير قانكني". كنصت المادة إبطاء في قانكنية اعتقالو، كتأمر باإل

تؤخذ بالحسباف مف حؽ المتيـ عند النظر في قضيتو؛ كحقو في سرعة الفصؿ بالحكـ، كالحؽ في االستعانة بمحاـ، كالحؽ في الحصكؿ عمى 
 ترجمة بمغة يفيميا، المرجع السابؽ.

إذا  -ِ .المحاكمة أثناء في حاضران  المتيـ يككف -ُ( عمى أف: "ِك ُ) ّٔي لممحكمة الجنائية الدكلية نصت المادة كفي النظاـ اَلساس
 المحاكمة متابعة مف يمٌكنو ما لو كتكفر المتيـ، إبعاد االبتدائية لمدائرة يجكز المحاكمة، سير تعطيؿ يكاصؿ المحكمة أماـ الماثؿ المتيـ كاف

 في إال التدابير ىذه مثؿ تتخذ اَلمر، كال إذا لـز االتصاالت تكنكلكجيا استخداـ طريؽ عف المحكمة، قاعة خارج مف المحامي كتكجيو
( ِ)ْٔالحالة". كنصت المادة  تقتضيو لما طبقان  فقط محدكدة كلفترة اَلخرل، المعقكلة البدائؿ كفاية عدـ يثبت أف بعد االستثنائية، الظركؼ

 الكاجبة كالمراعاة المتيـ، لحقكؽ التاـ االحتراـ مف جك في تنعقد كسريعة، كأف عادلة المحاكمة تككف أف االبتدائية الدائرة عمى أف: "تكفؿ
 كالشيكد". المرجع السابؽ. عمييـ المجني لحماية
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تجاكز سنة، كبالغرامة  بالحبس مدة الميمتيـ، كيعاقب مف يخالؼ ذلؾ  يحضركنو بسبب كظيفتيـ أك بالتحقيؽ أك

 .(1)مف قانكف العقكبات َِّكفقان لنص المادة  ،بإحدل ىاتيف العقكبتيف أك ،تزيد عمى خمسة آالؼ لاير التي ال

 ُٔالمادة  في نص ،مبدأ العالمية في قانكف العقكباتعمى تجدر اإلشارة إلى أف المشرع القطرم قد أكد  كأخيران 

ف القانكف القطرم قد إحيث  ،تخضع لمكالية العالمية بشكؿ كامؿ النصيف فإف جريمة التعذيب ال ، ككفقان ليذيفُٕكالمادة 

مف ذات القانكف، إذا كاف مرتكب جريمة التعذيب خارج البالد  ُٖ كلكف كفقان لممادة ،حدد الجرائـ الخاضعة لو بنص صريح

ككاف الفعؿ معاقبان عميو  ،جنحة في القانكف القطرم جناية أك دككاف قد ارتكب في الخارج فعالن يع ،كعاد إلى قطر ان،قطري

 قب كفقان َلحكاـ القانكف القطرم.فيعا ،بمقتضى قانكف البمد الذم ارتكب فيو

ف ما دفع المشرع القطرم إلى عدـ ذكر جريمة التعذيب ضمف الجرائـ التي تخضع لمبدأ العالمية ىك أ في تقديرنا

أك  مف قبؿ أشخاص يمارسكف أفعاؿ التعذيب بسبب طبيعة عمميـ التي تككف فييا إجراءات لمتحقيؽ عدـ تصكر كقكعيا إال

ة كالقضاة كأعضاء النيابة العامة، كىك ما قد كعمؿ الشرط ،أك َلغراض الحماية مف عدـ التعرض َلم خطر ،المحاكمة

 خارج إقميـ الدكلة. أشخاصيقمؿ مف احتمالية ارتكابيا مف 

                                                                 
كبالغرامة التي ال تزيد عمى أنو: "ييعاقب بالحبس مدة ال تجاكز سنة،  ََِْلسنة  ُُمف قانكف العقكبات القطرم رقـ  َِّتنص المادة  (1)

أخباران في شأف تحقيؽ قائـ في جريمة، أك كثيقة  -ُ :عمى خمسة آالؼ لاير، أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف، كؿ مف نشر بإحدل طرؽ العالنية
في التحقيقات،  أخباران مقترنة بأسماء، أك صكر ذكم الشأف -ِمف كثائؽ ىذا التحقيؽ، إذا كانت سمطة التحقيؽ قد حظرت إذاعة شيء منو. 

 -ّأك اإلجراءات في دعاكل الزكجية، أك النسب، أك الطالؽ، أك التفريؽ، أك النفقة، أك الحضانة، أك الزنا، أك القذؼ، أك إفشاء اَلسرار. 
خباران أ -ٔمداكالت المحاكـ.  -ٓأسماء أك صكر المجني عمييـ في جرائـ االعتداء عمى العرض.  -ْأسماء أك صكر المتيميف اَلحداث. 

أسماء أك صكر المحككـ عمييـ مع كقؼ تنفيذ العقكبة"،  -ٕفي شأف الدعاكل التي قررت المحاكـ نظرىا في جمسة سرية، أك منعت نشرىا. 
 المرجع السابؽ.
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بمكجب التشريعات ضمانات تحقيؽ العدالةإلى  يأتي ماباإلضافة إلى كؿ ما سبؽ مف ضمانات، نتطرؽ في

القطرية اَلخرل متمثمة في أنظمة السجكف كالمكائح الداخمية، كذلؾ لمنظر في حالة حقكؽ المتيـ بعد صدكر الحكـ 

 بحبسو كمدل الضمانات التي يتمتع بيا. 

 أنظمةالسجونوالموائحالداخمية:ضماناتتحقيقالعدالةفيالمطمبالثاني

بتنظيـ المؤسسات العقابية  ََِٗلسنة  ّالقطرية نص القانكف رقـ مف التشريعات آخر  في جانب

، عمى َُِِلسنة  ُُبمكجب قرار كزير الداخمية رقـ  ،كالالئحة التنفيذية لو ،ية  القطرم )نظاـ السجكف(صالحكاإل

ؾ ليشكؿ شرنا في المطمب السابؽ، كيأتي ذلأكما  ،كىي التي قد كفمتيا التشريعات الجنائية عامة ،ضمانات عدة

مف نظاـ  حماية المتيـ كعدـ تعرضو لمتعذيب، كبالنظر في نصكص كؿ  لكتأكيدان  ،تكامالن بيف التشريعات القطرية

مييا في مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية عنيا أقرب ما تككف لممبادئ المنصكص أالسجكف كالالئحة التنفيذية سنجد 

 .ُٖٖٗكاؿ االحتجاز أك السجف التي أقرتيا الجمعية العامة عاـ جميع اَلشخاص الذيف يتعرضكف َلم شكؿ مف أش

كجدير بالذكر أف التشريعات كالمكائح الداخمية تخضع لجميع القكاعد الدستكرية التي نص عمييا الدستكر القطرم، 

مف  ّٔكفقان لنص المادة  ،بما يحط مف كرامتو ةفي عدـ تعذيبو كمعاممتو معاممة قاسياإلنساف كالتي كفمت حقكؽ 

منع عمى ذلؾ ال يعني عدـ التزامو بالمكاثيؽ الدكلية ل دـ نص نظاـ السجكف عمى نصكص صريحةالدستكر، فع

تعزيز حقكؽ اإلنساف كحمايتيا طار الدستكر القطرم الذم حرص عمى إنما ىك ال يخرج عف ا  ، ك كمكافحة التعذيب

 .كافة بصكرىا
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ية صالحالتشريعية التي كافؽ بيا قانكف تنظيـ المؤسسات العقابية كاإل ي نعرض بعض النصكصأتكفيما ي

تمؾ المبادئ التكجييية لحماية المسجكنيف كالمحتجزيف كالضمانات اَلساسية  ،كالالئحة الداخمية بشأف تنظيـ السجكف

 :(1)التي اتفقت عمييا المكاثيؽ الدكلية كالتشريعات الداخمية

 ومافيحكمه:منعالتعذيب .ُ

ية عمى تضييؽ العمؿ بالحبس االنفرادم الذم قد يصنؼ صالحشدد قانكف تنظيـ المؤسسات العقابية كاإل

كالتي نصت عمى عدة  ،مف القانكف ْٓكالمادة  ّٓالكسائؿ لممعاممة القاسية، كقد نظمت ذلؾ المادة  لحدعمى أنو إ

 ُٓكتقييد مدة الحبس بأال تتجاكز  ؛يضمانات لتكفؿ حقكؽ المحبكس كعدـ تعرضو لمحبس االنفرادم بشكؿ تعسف

، كذلؾ تماشيان مع ما (2)مختصة مع المسجكف حكؿ ارتكابو لمخالفة لجنةكعدـ العمؿ بو قبؿ التحقيؽ مف قبؿ  ،يكمان 

قرتيا الجمعية العامة بشأف كجكب معاممة أنصت عميو مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية المسجكنيف كالمحتجزيف التي 

اَلشخاص الذيف يتعرضكف لالحتجاز أك السجف معاممة إنسانية كباحتراـ لكرامة الذات اإلنسانية، كأكدت عدـ جميع 

كفي المبدأ السادس مف  .فك المحتجز أك  ي يتمتع بيا السجناءتالاإلنساف حؽ مف حقكؽ تقييد أم أك  جكاز انتقاص

أك غيره مف ضركب  ،تجز لمتعذيبخضاع أم شخص مسجكف أك محإمجمكعة المبادئ شددت عمى عدـ جكاز 

                                                                 
 كما بعدىا. ُٖٔإبراىيـ العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، ص (1)
عمى أف: "الجزاءات التأديبية التي يجكز تكقيعيا  ََِٗ( لسنة ّمف قانكف تنظيـ المؤسسات العقابية كاإلصالحية رقـ ) ّٓتنص المادة  (2)

الخصـ مف المكافأة لمدة ال  -ّالحرماف مف كؿ أك بعض االمتيازات المقررة لمدة ال تزيد عمى شير.  -ِاإلنذار.  -ُعمى المحبكس ىي: 
الحجز االنفرادم لمدة ال تجاكز خمسة عشر يكمان". كتنص المادة  -ٓتنزيؿ المحبكس قضائيان لدرجة أقؿ مف درجتو.  -ْأياـ. تجاكز سبعة 

عمى أنو: "ال يجكز تكقيع أم مف الجزاءات المنصكص عمييا في المادة السابقة، إال بعد إجراء تحقيؽ كتابي، يتضمف مكاجية المحبكس  ْٓ
ليو، كسماع أقكالو، كتحقيؽ دفاعو، كتتكلى التحقيؽ في المخالفات لجنة تيشكؿ بقرار مف المدير، كترفع المجنة تكصياتيا بالمخالفة المنسكبة إ

إلى السمطة المختصة بتكقيع الجزاء كيجكز في حالة اإلنذار أف يتـ التحقؽ شفاىة، عمى أف يثبت مضمكنو في محضر يكقعو أعضاء لجنة 
لتي تكقع عمى المحبكسيف في سجؿ الجزاءات، كال يحكؿ تكقيع أم جزاء تأديبي دكف إخالء سبيؿ المحبكس في التحقيؽ، كتقيد الجزاءات ا

  https://goo.gl/v6RKLUالميعاد المقرر لإلفراج عنو". راجع مكقع الميزاف اإللكتركني عمى الرابط اآلتي: 

https://goo.gl/v6RKLU


 

101 
 

سباب لممارسة ة، مع تأكيد عدـ جكاز االحتجاج بأم سبب مف اَلنالمعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميي

 . (1)ذلؾ

 كفالةحقوقالمتهموتعريفهبها: .2

، تضمف قانكف تنظيـ المؤسسات العقابية كاإلصالحية عدة نصكص تكفؿ في مجاؿ كفالة حقكؽ المتيـ

 وبحق ،فكر دخكلو المؤسسة ،( عمى إحاطة المحبكس غير القطرمِ)ُّنصت المادة حقكؽ المتيـ كتعريفو بيا، فقد 

تعمقة بحماية كذلؾ يأتي تأكيدان لما كفمتو المبادئ الم ،بمكماسية أك القنصمية التي تمثموفي االتصاؿ بالبعثة الد

المسجكنيف كالمحتجزيف التي أقرتيا الجمعية العامة، كمف تمؾ الحقكؽ ما نصت عميو في الفقرة الثانية مف المبدأ 

السادس عشر بشأف حؽ المحتجز أك المسجكف اَلجنبي بتعريفو بحقو في أف يتصؿ بأحد المراكز القنصمية أك بالبعثة 

 اىا. الدبمكماسية لمدكلة التي يككف مف رعاي

عمى حؽ ، مف جية أخرل، نص المبدأ التاسع عشر مف المبادئ المتعمقة بالمسجكنيف أك المحتجزيف

كحقو في االتصاؿ بيـ، كقد نصت الالئحة التنفيذية لنظاـ  ،سرتو لوأ أفرادالمسجكف في زيارة أك  الشخص المحتجز

                                                                 
مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع اَلشخاص الذيف يتعرضكف َلم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف التي نص المبدأ اَلكؿ مف  (1)

عمى أنو: "يعامؿ جميع اَلشخاص الذيف يتعرضكف َلم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف معاممة  ُٖٖٗأقرتيا الجمعية العامة عاـ 
صيمة". كنص المبدأ الثالث عمى أنو: "ال يجكز تقييد أك انتقاص أم حؽ مف حقكؽ اإلنساف إنسانية كباحتراـ لكرامة الشخص اإلنساني اَل

التي يتمتع بيا اَلشخاص الذيف يتعرضكف َلم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف، كالتي تككف معترفان بيا أك مكجكدة في أية دكلة بمكجب 
ف مجمكعة المبادئ ىذه ال تعترؼ بيذه الحقكؽ أك تعترؼ بيا بدرجة أقؿ". كنص المبدأ القانكف أك االتفاقيات أك المكائح أك اَلعراؼ، بحجة أ

السادس عمى أنو: "ال يجكز إخضاع أم شخص يتعرض َلم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف لمتعذيب أك غيره مف ضركب المعاممة أك 
م ظرؼ كاف كمبرر لمتعذيب أك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة. كال يجكز االحتجاج بأ

 القاسية أك الالإنسانية أك الميينة"، المرجع السابؽ.
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عمى ىذا الحؽ لجميع المحبكسيف دكف تمييز  ُِكالمادة  َِالمؤسسات العقابية كاإلصالحية القطرم في المادة 

 .(1)بينيـ

ختامان، بعد استعراض جميع النصكص التشريعية السابقة كالضمانات القانكنية في القانكف القطرم، يتضح 

كَلم سبب كاف، كذلؾ تماشيان مع كافة، بصكره  منع كمكافحة التعذيبف المشرع كضع عدة ضكابط كضمانات لألنا 

 كسكء المعاممة. منع التعذيبفي مجاؿ اإلنساف التعذيب التي تعد أىـ المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ  اتفاقية مناىضة

 التعذيبكافحةممنعوالمبحثالثالث:دوراآللياتالقطريةفي

، عامة بصكرهكمكافحتو  منع التعذيبسعت اآلليات الكطنية المعنية إلى فرض التدابير كاإلجراءات الفعالة ل

مف سكء المعاممة الالإنسانية،  هغير أك  التدابير التي تمنع استعماؿ التعذيبجميع كفالة  فيفقد اجتيد القضاء القطرم 

إلى فرض القيكد ككضع الضمانات لحماية اَلفراد مف أفعاؿ اإلنساف سعت اآلليات الكطنية اَلخرل المعنية بحقكؽ ك 

( مف اتفاقية مناىضة التعذيب التي ُ)ِالتعذيب بكؿ اَلشكاؿ، كذلؾ تنفيذان اللتزاـ دكلة قطر بما نصت عميو المادة 

نع لم ،أخرل إجراءاتأك أية  ،دارية أك قضائية فعالةإتشريعية أك  إجراءات"تتخذ كؿ دكلة طرؼ  :عمى أفنصت 

 ".يخضع الختصاصيا القضائي إقميـأعماؿ التعذيب في أم 

                                                                 
مف الالئحة التنفيذية لنظاـ المؤسسات العقابية كاإلصالحية عمى أف: "لممحبكس الحؽ في استقباؿ الزكار عمى النحك  َِتنص المادة  (1)

زيارات البعثات الدبمكماسية أك القنصمية أك المحاميف، بكاقع  -ِلعامة بكاقع يكميف في اَلسبكع لمرجاؿ، كيكميف لمنساء الزيارات ا -ُالتالي: 
الزيارات الخاصة )الخمكة الشرعية( بكاقع أربع زيارات في الشير.  -ْالزيارات العائمية، بكاقع أربع زيارات في الشير  -ّيـك في اَلسبكع 
عمى  ُِدكاعي اَلمف كالصحة العامة أك الخاصة بالمحبكس، تخفيض أياـ الزيارات أك منعيا بصفة مؤقتة". كتنص المادة كلممدير، كفقان ل

 أنو: "يجكز لممدير بعد مكافقة الكزير أك مف ينيبو، التصريح لممحبكس، عند الضركرة، بزيارة أقاربو مف الدرجة اَلكلى، أك بحضكر الدفف
( ثمافو كأربعيف ساعة، كأف تراعى اَلحكاـ ْٖفاة أحد أقاربو مف الدرجة اَلكلى، عمى أال تزيد مدة التصريح عمى )كتأدية كاجب العزاء في ك 

  https://goo.gl/LV6UM6المنصكص عمييا في ىذه الالئحة". راجع مكقع الميزاف اإللكتركني عمى الرابط اآلتي: 

https://goo.gl/LV6UM6
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ـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، في المطمب اَلكؿ نبحث دكر القضاء القطرم في سقسيبناء عمى ما سبؽ، 

 .مكافحة التعذيبفي اإلنساف المطمب الثاني نعرض دكر اآلليات الكطنية المعنية بحقكؽ كفي ، مكافحة التعذيب

التعذيبكافحةالمطمباألول:دورالقضاءالقطريفيم

عمى منو  َٔالرابع منو لمكضكع تنظيـ السمطات، كأكد في المادة  خصص الدستكر الدائـ لدكلة قطر البابى 

 ّٔف في الدستكر، كما نص في المادة أف نظاـ الحكـ يقـك عمى أساس فصؿ السمطات مع تعاكنيا عمى الكجو المبيَّ 

كد ؤ لت ُُّكالمادة  َُّف في الدستكر، ثـ جاءت المادة السمطة القضائية تتكالىا المحاكـ عمى الكجو المبيَّ عمى أف 

يجكز  كال ،سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانكف كأف القضاة مستقمكف ال ،مبدأ استقالؿ القضاء كسيادة حكـ القانكف

ذلؾ لكفالة إصدار قضائية بشكؿ مستقؿ كنزيو ضد الجناة ك ، (1)في سير العدالة َلم جية التدخؿ في القضايا أك

حؽ عمى أف مف الدستكر  ُّٓلصكف حؽ التقاضي نصت المادة  كمنيـ مرتكبي جرائـ التعذيب، كما انو كتعزيزان 

 كمكفكؿ لمناس كافة.التقاضي مصكف 

بإصدار قانكف السمطة  ََِّ ( لسنة َُكتطبيقان لكؿ القكاعد الدستكرية السابقة صدر القانكف رقـ )

نشاء المجمس اَلعمى لمقضاء، كما صدر القانكف ا  ك  ،الذم كفؿ تنظيـ السمطة القضائية متمثمة في المحاكـ، القضائية

 .(2)ليؤكد أىمية دكر النيابة العامة في صكف أمف المجتمع ،بشأف النيابة العامة ََِِ( لسنة َُرقـ )

  

                                                                 
بإصدار قانكف السمطة القضائية، راجع مكقع الميزاف اإللكتركني عمى الرابط اآلتي:  ََِّ( لسنة َُالقانكف رقـ ) (1)

https://goo.gl/kshjzg  
  https://goo.gl/8uxW16ط اآلتي: بشأف النيابة العامة، راجع مكقع الميزاف اإللكتركني عمى الراب ََِِ( لسنة َُالقانكف رقـ ) (2)

https://goo.gl/kshjzg
https://goo.gl/kshjzg
https://goo.gl/8uxW16
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أواًل:النيابةالعامة

العامة تتكلى  عمى أف النيابة، ُّٔالمادة في الفصؿ المتعمؽ بالسمطة القضائية، قطرم في نص الدستكر ال

ىذه القانكف كينظـ المجتمع، كتشرؼ عمى شؤكف الضبط القضائي كتطبيؽ القكانيف الجنائية،  الدعكل العمكمية باسـ

كلكف كظائفيا. كفي ىذا الصدد صدر تينظـ اختصاصاتيا، كما يبيف الشركط كالضمانات الخاصة بمف يالييئة كما 

ىيئة قضائية مستقمة في المادة اَلكلى ءىا بصفتيا نشاإليقرر  ،بشأف النيابة العامة ََِِ( لسنة َُالقانكف رقـ )

كمباشرة الدعكل الجنائية مف  ،النيابة العامة ىي مف تتكلى سمطتي التحقيؽ كاالتياـعمى أف  ٕالمادة  تمنو، ثـ نص

 كاستقراره. مف المجتمعأكذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى جانب الدكلة، 

كتتمثؿ سمطة االتياـ في تقديـ الدعكل الجنائية لممحكمة، أما سمطة التحقيؽ فيقصد بيا التحقيؽ مع المتيـ 

كبطبيعة الحاؿ فإنيا ىي الجية المعنية بالتحقيؽ كاالتياـ في ، (1)كالتحقؽ بفحص أدلة البراءة كاإلدانة ،فيما نسب إليو

 مكرر. ُٗٓالتي نص عمييا المشرع في قانكف العقكبات القطرم في المادة كافة رائـ التعذيب بصكرىا ج

كيتبيف لنا ذلؾ عند النظر في الييكؿ  ة،ف النيابة العامة تتمتع باستقاللية تامأكأخيران فإنو جدير بالذكر 

 .(2)كالحصانة القضائية التي يتمتعكف بيا ،كالندب كالنقؿ ،كنظاـ تعييف مكظفييا كترقيتيـ ،اإلدارم ليا

"ال يجكز التذرع  :( مف اتفاقية مناىضة التعذيب، كالتي نصت عمى أنوّ)ِكتماشيان مع نص المادة  

باَلكامر الصادرة عف مكظفيف أعمى مرتبة أك عف سمطة عامة كمبرر لمتعذيب"، حرص المشرع القطرم عمى النص 
                                                                 

عدلي إسماعيؿ، دكر النيابة العامة في تطبيؽ أحكاـ اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك  (1)
 .ٖٗ، صَُُِالالإنسانية أك الميينة، دار الحقانية، القاىرة، 

مف تقرير دكلة قطر الدكرم الثالث لمجنة مناىضة التعذيب في الكثيقة رقـ  ََُحتى الفقرة  َٖلمزيد مف التفاصيؿ انظر الفقرة  (2)
CAT/C/QAT/3. 
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الرجاء،  التيديد، أك الطمب، أك سكاء باَلمر، أك ،بأية طريقة كانت ة،سكء نيحاكؿ بكمعاقبة كؿ مف  ،عمى ذلؾ

مؿ مكظؼ ذم اختصاص قضائي أك عمى اتخاذ إجراءات غير قانكنية، ، كمكظفي النيابة العامة، التكصية، حى

تجاكز  الالعقكبة الحبس مدة أف تككف كنص عمى  .إجراءات يكجب القانكف اتخاذىابعمى االمتناع عف القياـ  أك

كرد في نص  بإحدل ىاتيف العقكبتيف، كذلؾ كفقان لما أك ،تزيد عمى عشرة آالؼ لاير ثالث سنكات، كبالغرامة التي ال

 .(1)مف قانكف العقكبات َِِالمادة 

ثانيًا:المحاكم

عنية تعد المحاكـ الجية القضائية المعنية بتطبيؽ القانكف عمى ما يعرض أماميا مف قضايا، فيي الجية الم

مف قانكف السمطة القضائية تتمثؿ درجات التقاضي  ْ، ككفقان لممادة توأك براءالجاني سكاء بإدانة  ،إصدار اَلحكاـب

كالثانية محكمة االستئناؼ، كيككف الحكـ باتان كنيائيان  ،اَلكلى ىي المحكمة االبتدائية ؛في دكلة قطر في ثالث درجات

محكمة التمييز. كفي ىذا الصدد، فإف المبادئ التي تقرىا محكمة التمييز في درجة لمتقاضي كىي آخر  إذا صدر عف

 .مبادئ أساسية تستند إلييا في اَلحكاـ الالحقة نزلةأحكاميا، تككف بم

، كىك ما أقرتو التعذيبجميع صكر لتطبيؽ القانكف الذم شدد عمى منع كافة كقد سعت المحاكـ بدرجاتيا 

كذلؾ  ؛حيث قضت بتمييز الحكـ الصادر مف محكمة المكضكع لقصكره بالتسبيب ؛امحكمة التمييز في أحد أحكامي

"الدفع ببطالف االعتراؼ بصدكره  أف: كقررت ،لتعكيميا عمى اعتراؼ المجني عميو الذم صدر نتيجة إكراه أك تيديد

فع عف الطاعف قد تحت تأثير اإلكراه ىك دفع جكىرم يجب عمى محكمة المكضكع مناقشتو كالرد عميو، ككاف المدا

                                                                 
 مف المرجع السابؽ. ٖٗإلى الفقرة  ٕٖلمزيد مف التفاصيؿ انظر الفقرة  (1)



 

106 
 

دفع ببطالف االعتراؼ المنسكب إلى الطاعف لككنو كليد إكراه تعرض لو مف رجاؿ الشرطة، ككاف الحكـ المطعكف فيو 

قد عٌكؿ عمى ىذا االعتراؼ في إدانة الطاعف دكف أف يعرض لدفاعو الجكىرم كيقكؿ كممتو فيو، فإنو يككف معيبان 

عدـ جكاز اَلخذ بقانكف اإلجراءات الجنائية  وتضمنتطبيؽ لما  نزلةا الحكـ بمكيأتي ىذ، (1)بالقصكر في التسبيب..."

 . (2)نتيجة لمتعذيب أك اإلكراه أك التيديد أيخذتبأية أقكاؿ يثبت أنيا 

ثالثًا:المجمساألعمىلمقضاء

يشرؼ المجمس اَلعمى لمقضاء عمى حسف سير العمؿ في المحاكـ عمى أف مف الدستكر  ُّٕنصت المادة 

كاَلجيزة المعاكنة ليا، كيبيف القانكف تشكيمو كصالحياتو كاختصاصاتو، كتنفيذان لذلؾ صدر قانكف السمطة القضائية 

 .(3)ِِنشاء المجمس اَلعمى لمقضاء كفقان لممادة إالذم قرر  ،ََِّ ( لسنة َُرقـ )

مف ذات القانكف فإف المجمس يعمؿ عمى تحقيؽ استقالؿ القضاء، كتتمثؿ  ِّككفقان لنص المادة 

 اختصاصاتو في اآلتي:

                                                                 
 تمييز جنائي. ََِٓلسنة  ِٖالطعف رقـ راجع  (1)
عمى أنو: "يحكـ القاضي في الدعكل حسب العقيدة التي تككنت  ََِْ( لسنة ِّمف قانكف اإلجراءات الجنائية رقـ ) ِِّدة نصت الما (2)

لديو بكامؿ حريتو، كمع ذلؾ ال يجكز لو أف يبني حكمو عمى أم دليؿ لـ يطرح أمامو في الجمسة، أك تـ التكصؿ إليو بطريؽ غير مشركع. 
حد المتيميف أك الشيكد تحت كطأة اإلكراه أك التيديد ال يعكؿ عميو"، راجع مكقع الميزاف اإللكتركني، بالمرجع ككؿ قكؿ يثبت أنو صدر مف أ

 السابؽ.
، يشكؿ «المجمس اَلعمى لمقضاء»ينشأ مجمس يسمى عمى أف " ََِّ( لسنة َُمف قانكف السمطة القضائية رقـ ) ِِنصت المادة  (3)

أقدـ القضاة بمحكمة التمييز  -ّأقدـ نكاب الرئيس بمحكمة التمييز نائبان لمرئيس  -ِالتمييز رئيسان رئيس محكمة  -ُعمى الكجو اآلتي: 
 -ٕأقدـ القضاة بمحكمة االستئناؼ عضكان  -ٔأقدـ نكاب الرئيس بمحكمة االستئناؼ عضكان  -ٓرئيس محكمة االستئناؼ عضكان  -ْعضكان 

 لرئيس محؿ الرئيس عند غيابو أك خمك منصبو".كيحؿ نائب ارئيس المحكمة االبتدائية عضكان، 
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 إبداء الرأم في المسائؿ المتعمقة بالقضاء، كدراسة التشريعات الخاصة بتطكير النظاـ القضائي -ُ

 . كاقتراحيا

حا -ِ عارتيـ كا  لتيـ إلى التقاعد كفقان َلحكاـ ىذا إبداء الرأم في تعييف القضاة كترقيتيـ كنقميـ كندبيـ كا 

 القانكف. 

 كف القضاة، كيككف قرار المجمس بشأنيا نيائيان. ؤ النظر في التظممات المتعمقة بش -ّ

عيد إليو بيا أم قانكف آخر، كالمكضكعات التي يرل رئيس المجمس االختصاصات اَلخرل التي ي -ْ

 عرضيا عميو.

عمى لمقضاء ىك اَلساس اإلدارم الذم تستند إليو المحاكـ، كالتي ف المجمس اَلأكفي ىذا اإلطار، نالحظ 

أك الذم يخؿ بأحد  ،النيائية في حؽ الجاني مرتكب فعؿ التعذيب حكاـاَلصدار إتعد ىي الجية المختصة في 

 الضمانات التي يجب أف يتمتع بيا المتيـ لضماف عدـ تعرضو لمتعذيب بأم شكؿ مف اَلشكاؿ.

التعذيبكافحةفيماإلنسانالمطمبالثاني:دوراآللياتالوطنيةالمعنيةبحقوق

ككزارة الخارجية ككزارة الداخمية كالمجنة الكطنية لحقكؽ  ؛اإلنسافسعت اآلليات الكطنية المعنية بحقكؽ 

يا بحسب طبيعة عمميا، كالذم أكد حرص يلإ، كذلؾ كفقان لالختصاصات المككمة كمكافحتو منع التعذيبإلى  ،اإلنساف

 السعي لمناىضة التعذيب مف خالؿ القطاع الحككمي كالمؤسسي، كىك ما سنكضحو في ىذا المطمب.عمى دكلة قطر 
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بوزارةالخارجيةاإلنسانأواًل:إدارةحقوق

بشأف إنشاء  ََِّ( لسنة ُٔكفقان لقرار كزير الخارجية رقـ ) ََِّفي عاـ اإلنساف سس مكتب حقكؽ أي 

داخؿ دكلة قطر كالمجتمع اإلنساف ، ليشكؿ حمقة الكصؿ بيف الجيات المعنية بحقكؽ نسافمكتب شؤكف حقكؽ اإل

( لسنة ِٕ، ككفقان لمقرار اَلميرم رقـ )غير الحككميةأك منيا  سكاء الحككمية ،الدكلي متمثالن بالدكؿ كالمنظمات الدكلية

 :(1)بكزارة الخارجية تختص باآلتياإلنساف ية، فإف إدارة حقكؽ بالييكؿ التنظيمي لكزارة الخارج َُِٔ

كمف التي تحاؿ إلييا، اإلنساف تقديـ الرأم كالمشكرة في اَلمكر كالمسائؿ المتعمقة بحقكؽ .أ 

 .كمكافحتو منع التعذيبالمسائؿ المتعمقة بضمنيا 

لتي ترغب الدكلة ا ،اإلنسافإبداء الرأم في مشركعات االتفاقيات الدكلية المتعمقة بحقكؽ .ب 

 أف تككف طرفان فييا، كذلؾ بالتنسيؽ مع إدارة الشؤكف القانكنية بالكزارة كالجيات المختصة بالدكلة.في 

بمكجب االتفاقيات اإلنساف المشاركة في إعداد التقارير التي تعدىا الدكلة عف حقكؽ .ج 

الدكلية كتقديميا لييئات الرصد الدكلية المعنية، بالتنسيؽ مع إدارة الشؤكف القانكنية بالكزارة، كمف ذلؾ إعداد 

 التابع لألمـ المتحدة.اإلنساف تقارير الدكلة الدكرية لمجنة مناىضة التعذيب التابعة لمجمس حقكؽ 

                                                                 
بالييكؿ التنظيمي لكزارة الخارجية، راجع مكقع الميزاف اإللكتركني عمى الرابط اآلتي:  َُِٔ( لسنة ِٕمف القرار اَلميرم رقـ ) ُٔالمادة  (1)

https://goo.gl/AAJ4wN 

https://goo.gl/AAJ4wN
https://goo.gl/AAJ4wN
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بالتعاكف مع الجيات  ،اإلنسافقة بحقكؽ إعداد الدراسات كالبحكث كالتقارير ذات العال.د 

كالمجمس اَلعمى  ؛اإلنسافالمختصة في الدكلة، كمف ذلؾ تعاكنيا مع جميع اآلليات الكطنية المعنية بحقكؽ 

دارة حقكؽ   كغيرىا.اإلنساف بكزارة الداخمية كالمجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف لمقضاء كالنيابة العامة كا 

ى تقارير المنظمات الدكلية كالمنظمات غير الحككمية حكؿ إعداد الردكد المناسبة عم.ق 

رساليا ليذه المنظمات، كمف ذلؾ عمى اإلنساف أكضاع حقكؽ  في الدكلة، بالتنسيؽ مع الجيات المختصة، كا 

 مف التقارير الدكرية كغيرىا. ،كمنظمة العفك الدكلية ،سبيؿ المثاؿ ما يصدر عف المنظمات غير الحككمية

في الدكلة، اإلنساف عمى تقارير الحككمات اَلجنبية عف أحكاؿ حقكؽ إعداد الردكد .ك 

بالغيا لتمؾ الحككمات، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ إعداد الردكد  بالتنسيؽ مع الجيات المختصة، كا 

دكؿ  جميعفي اإلنساف المناسبة لمتقارير الدكرية الصادرة عف كزارة الخارجية اَلمريكية المتعمقة بحالة حقكؽ 

 الـ كمنيا دكلة قطر.الع

محميان كدكليان، كمتابعة االجتماعات كاَلنشطة اإلنساف متابعة القضايا المتعمقة بحقكؽ .ز 

التي تعقد في إطار المنظمات اإلقميمية كالعربية كالدكلية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، كالتنسيؽ إلشراؾ 

الدكلة، كمف أمثمة ذلؾ المشاركة في  الكحدات اإلدارية المعنية في الكزارة كالجيات المعنية اَلخرل في

التابع لألمـ المتحدة، كالمشاركة في اجتماعات المجنة العربية الدائمة اإلنساف اجتماعات مجمس حقكؽ 

 التابعة لجامعة الدكؿ العربية كغيرىا.اإلنساف لحقكؽ 
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 إلى الجياتاإلنساف إحالة الشكاكل التي ترد مف الخارج كالمتعمقة بانتياكات حقكؽ .ح 

 المختصة كمتابعتيا.

إعداد الخطط كالمقترحات الالزمة لالستفادة مف خدمات االستشارة كالمساعدات الفنية .ط 

 التي تقدميا المنظمات كالييئات الدكلية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف.

نيا مف الجيات اَلساسية أبكزارة الخارجية، نرل اإلنساف كبالنظر في االختصاصات السابقة إلدارة حقكؽ 

 عمى الصعيد الداخمي كالدكلي. كمكافحتو منع التعذيبيمان لتنفيذ التزاـ الدكلة بمدكران تؤدم ي الت

ثانيًا:وزارةالداخمية

 إجراءات"تتخذ كؿ دكلة طرؼ  :عمى أف( مف اتفاقية مناىضة التعذيب التي تنص ُ)ِتنفيذان لممادة 

يخضع الختصاصيا  إقميـلمنع أعماؿ التعذيب في أم  ،أخرل إجراءاتأك أية  ،دارية أك قضائية فعالةإتشريعية أك 

لألشخاص كحمايتيا اإلنساف كزارة الداخمية بدكلة قطر في إطار حرصيا عمى تعزيز حقكؽ فإف  ،القضائي"

ككفالة  ،تعمؿ عمى كفالة جميع الضمانات اَلساسية ليـ دكف تمييز، كمف ذلؾ حظر الحجز التعسفي ،المحتجزيف

كسيمة اتصاؿ مف قبؿ  أككانت شخصية  ،ممثمييـ القانكنييف بأم كسيمة اتصاؿ متاحة حؽ االتصاؿ بذكييـ أك

كالفحص الطبي المجاني بمعرفة الييئات الطبية الرسمية بالدكلة، كما تعمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات  ،اإلدارات اَلمنية

ساعة كفؽ أحكاـ القانكف، كحضكر العنصر النسائي في حاؿ  ِْكاإلحالة لمنيابة العامة خالؿ كافة، القضائية 
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كتسمح بالتكاصؿ  ،تكفر ىذه اإلدارات مترجميف َلكثر مف لغة التحقيؽ مع اإلناث، كرعاية المحتجزات الحكامؿ، كما

  .(1)كالتعاكف مع ممثمي الجيات القنصمية التي يعد المتيمكف مف رعاياىا

لألشخاص المحتجزيف، جاء قرار إنشاء كحمايتيا اإلنساف كتماشيان مع عمؿ كزارة الداخمية لتعزيز حقكؽ 

كالذم نص  ََِٓ( لسنة ِٔبمكجب قرار سعادة كزير الدكلة لمشؤكف الداخمية رقـ )اإلنساف إدارة حقكؽ 

 :(2)تيةاختصاصات اإلدارة عمى المحاكر اآل

كمعالجتيا  كدراستيا كبحثيا لشكاكل التي ترد إلى كزارة الداخميةالمحكر الخدمي: يتمثؿ في تمقي ا.أ 

كذلؾ بالتنسيؽ مع أجيزة الكزارة المعنية، كمف ذلؾ الشكاكل  ،عمى أسس العدؿ كاإلنصاؼ كالقكانيف المتبعة

 المتعمقة بأم صكرة مف صكر التعذيب النفسي أك البدني.

فيما اإلنساف ؼ االتفاقيات الدكلية لحقكؽ المحكر القانكني: يتمثؿ في العمؿ عمى تحقيؽ أىدا.ب 

يخص عمؿ كزارة الداخمية بالتنسيؽ مع أجيزة الكزارة المعنية، كاقتراح الرد عمى التقارير التي ترد مف المنظمات 

كالتي تدخؿ في اختصاصات الكزارة، كما يتمثؿ المحكر القانكني في  ،اإلنسافكالييئات الدكلية المعنية بحقكؽ 

التي تككف الدكلة اإلنساف يذ االلتزامات التي تقررىا االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية ذات الصمة بحقكؽ متابعة تنف

 اتفاقية مناىضة التعذيب.بطرفان فييا، كمف ذلؾ متابعة تنفيذ التزاـ الدكلة 

                                                                 
(1)
 .CAT/C/QAT/3تقرير دكلة قطر الدكرم الثالث لمجنة مناىضة التعذيب في الكثيقة رقـ مف  ِٗالفقرة 
  https://goo.gl/tgXy6qانظر المكقع اإللكتركني لكزارة الداخمية بدكلة قطر عمى الرابط اآلتي:  (2)

https://goo.gl/tgXy6q
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ؼ لمكقك ؛ المحكر الرقابي: يتمثؿ في زيارة المؤسسات العقابية كحجز اإلبعاد، كاإلدارات اَلمنية.ج 

عمى مدل التزاميـ بالقكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا في الدكلة، كعدـ انتياؾ حقكؽ اإلنساف. كبطبيعة الحاؿ رصد 

 مثؿ استعماؿ التعذيب داخؿ أماكف االحتجاز كالسجكف. ؛ما يشكؿ انتياكان لمقانكف

ف خالؿ إصدار ماإلنساف المحكر التكعكم الكقائي: يتمثؿ في تكعية أجيزة الكزارة المعنية بحقكؽ .د 

قامة الندكات كالمحاضرات، كذلؾ بالتنسيؽ مع إدارة العالقات العامة بالكزارة كالمجنة الكطنية  النشرات كالتعاميـ، كا 

 لحقكؽ اإلنساف.

نسانثالثًا:المجنةالوطنيةلحقوقاإل

( ّٖرقـ ) كمجنة مستقمة، كذلؾ بمكجب مرسـك بقانكف ََِِ عاـاإلنساف سست المجنة الكطنية لحقكؽ أي 

الذم كفؿ  ،اإلنسافبتنظيـ المجنة الكطنية لحقكؽ  ََُِ( لسنة ُٕ، ثـ صدر المرسـك بقانكف رقـ )(1)ََِِلسنة 

انتياكات  ، كما تختص المجنة في النظر في أم تجاكزات أكفيياالمتمثمة في تمقي الشكاكل كالتحقيؽ  ،اختصاصاتيا

ختصة التخاذ الالـز بشأنيا، كاقتراح السبؿ الكفيمة بمعالجتيا كمنع كذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات الم ،اإلنسافلحقكؽ 

، كمف ذلؾ المقترحات التي تقدميا المجنة لمنع كقكع أم انتياكات التفاقية مناىضة التعذيب كاالتفاقيات (2)كقكعيا

 اَلخرل المتعمقة بالتعذيب. 

                                                                 
بإنشاء المجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف، راجع المكقع اإللكتركني لمجنة الكطنية لحقكؽ  ََِِ( لسنة ّٖمف مرسـك بقانكف رقـ ) ُالمادة  (1)

    https://goo.gl/u6fmYfاإلنساف عمى الرابط اآلتي: 
بتنظيـ  ََُِ( لسنة ُٕـ بقانكف رقـ )مف مرسك  ّ، المادة ََِِ( لسنة ّٖمف مرسـك بقانكف رقـ ) ِانظر المرجع السابؽ، المادة  (2)

 https://goo.gl/TgYDkuالمجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف، راجع المكقع اإللكتركني لمجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف عمى الرابط اآلتي: 

https://goo.gl/u6fmYf
https://goo.gl/TgYDku
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تنفيذ االلتزامات باتفاقيات لباقتراح السبؿ الالزمة اإلنساف باإلضافة إلى ذلؾ تختص المجنة الكطنية لحقكؽ 

التي أصبحت الدكلة طرفان فييا، كالتكصية بشأف انضماـ الدكلة إلى غيرىا مف االتفاقيات اإلنساف حقكؽ 

حككمة دكلة قطر بدراسة مدل إمكانية اإلنساف ، فعمى سبيؿ المثاؿ أكصت المجنة الكطنية لحقكؽ (1)كالمكاثيؽ

العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  المصادقة عمى

 .(2)االمدنية كالسياسية، كالبركتكككؿ االختيارم التفاقية مناىضة التعذيب كغيرى

بداء المقترحات الالزمة بشأف التشريعات القائمة كمشرك كذلؾ تعمؿ المجنة ك  عات عمى تقديـ التكصيات كا 

 .التي تككف الدكلة طرفان فييااإلنساف القكانيف، كمدل مالءمتيا َلحكاـ االتفاقيات الدكلية لحقكؽ 

ف قانكف إنشاء المجنة نص عمى اختصاصيا في زيارة أماكف االحتجاز، كألـز جميع ىيئات أكجدير بالذكر 

ف ىذا االختصاص يمثؿ أحد أ كفي تقديرنا، (3)كتزكيدىا بالمعمكمات التي تطمبيا ،التعاكف مع المجنةبككزاراتيا الدكلة 

التي تعد مف أكثر اَلماكف  ،داخؿ أماكف االحتجازاإلنساف كذلؾ لرصد أم انتياؾ لحقكؽ  ؛أىـ اختصاصات المجنة

 التي قد ترتكب فييا جرائـ التعذيب كغيرىا مف سكء المعاممة كالعقكبة القاسية.

الئحة رصد  المجنة أعدَّت، زيارة أماكف االحتجازباإلنساف المجنة الكطنية لحقكؽ ؽ اختصاص كفي نطا

كالمككنة مف عضكيف مف أعضاء المجنة،  ،لجنة الزيارات التابعة لياكذلؾ بيدؼ تطكير عمؿ  ،َلماكف االحتجاز

 ،كالمعايير الدكلية الكاردة في أربع كثائؽ أمميةىذه الالئحة كفقان لألحكاـ الكاردة في التشريعات  تعدَّ أي كقد  كمكظفيف.

                                                                 
(1)
 .ََُِ ( لسنةُٕمف مرسـك بقانكف رقـ ) ّانظر المرجع السابؽ، المادة 
(2)
 .CAT/C/QAT/3مف تقرير دكلة قطر الدكرم الثالث لمجنة مناىضة التعذيب في الكثيقة رقـ  ُِْالفقرة 
 .ََُِ( لسنة ُٕمف مرسـك بقانكف رقـ ) ّانظر المرجع السابؽ، المادة  (3)
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كالتي تتمثؿ في: مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية اَلشخاص الذيف يتعرضكف َلم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز 

المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف اَلحداث، كقكاعد اَلمـ السجف، كالمبادئ اَلساسية لمعاممة السجناء، كقكاعد  أك

المتحدة بشأف حماية اَلحداث المجرديف مف حريتيـ، كقد كانت ىذه الخطكة لتأكيد التزاـ المجنة الكطنية لحقكؽ مـ اَل

المتحدة لدكلة قطر، كالتي كانت متعمقة بتطكير آليات اَلمـ بالتكصيات التي قدمتيا لجنة مناىضة التعذيب باإلنساف 

 .(1)إلنسافكمنيا المجنة الكطنية لحقكؽ ا ،الرصد المستقمة

كافة التدابير اتخاذ ما سبؽ إف دكلة قطر عممت عمى منع كمكافحة التعذيب مف خالؿ نستخمص م           

بحقكؽ االنساف، كذلؾ لمحد مف ممارسات أفعاؿ التعذيب عمى النطاؽ اإلدارية متمثمة في اآلليات الكطنية المعنية 

 التشريعي مف جية، كالنطاؽ اإلدارم مف جية أخرل.

  

                                                                 
 .CAT/C/QAT/3قـ مف تقرير دكلة قطر الدكرم الثالث لمجنة مناىضة التعذيب في الكثيقة ر  َُٖ-َُٕالفقرة  (1)
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 الخاتمة
 :كىي عمى النحك اآلتي ؛بعد دراسة المكضكع نخمص إلى عدد مف النتائج كالتكصيات

:النتائج-أوالً

عممت دكلة قطر عمى تنفيذ التزاماتيا المتعمقة بتنفيذ اتفاقية مناىضة التعذيب الدكلية، كذلؾ مف خالؿ  .1

كتنفيذ تكصيات لجنة مناىضة التعذيب الكاردة بشكؿ منتظـ، التعذيب مناىضة تقديـ تقاريرىا الدكرية لمجنة 

كعدـ جكاز تسميـ المجرميف  ؛سف التشريعات التي تنفذ نصكص االتفاقيةكما سعت إلى  عمى تمؾ التقارير،

إذا كانت ىناؾ أسباب جكىرية تدعك لالعتقاد بأف الشخص المطمكب تسميمو قد تعرض أك سيتعرض 

نية أك ميينة، أك إذا لـ يتكفر أك لف يتكفر لذلؾ الشخص في لمتعذيب أك لمعاممة قاسية أك غير إنسا

 اإلجراءات الجنائية حد أدنى مف الضمانات طبقان لممعايير الدكلية المعتبرة في ىذا الشأف.

، بحيث يجب اختيارية ة الشكاكل المقدمة ضد الدكؿ كآليةصحة نص اتفاقية مناىضة التعذيب عمى آلي .2

ا دكلة محداىإكالتي تككف  ،مف الدكؿ اَلطراؼ لحؿ النزاع القائـ بيف الدكلتيفقبكليا لتفعيؿ ىذه اآللية 

ف أكفقان َلحكاـ االتفاقية، كذلؾ َلف آليات تسكية المنازعات أك النظر فييا يجب  نسافانتيكت حقكؽ اإل

 تستند إلى إرادة الدكؿ )أطراؼ النزاع( كفقان لقكاعد القانكف الدكلي.

بالغ فردم في نطاؽ تنفيذ اتفاقية مناىضة التعذيب، كذلؾ لتحفظيا عمى المادة لـ تتسمـ دكلة قطر أم  .3

 مف االتفاقية التي تقر اختصاص المجنة بالعمؿ بآلية الشكاكل الفردية. ِِ
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كقد يرجع ذلؾ إلى العالقات السياسية كالدبمكماسية  ،لـ ترصد أم تطبيقات عممية آللية الشكاكل مف الدكؿ .4

 ف كؿ دكلة تسعى لمحفاظ عمى عالقاتيا الدكلية مع الدكؿ اَلخرل.أال سيما  ،ؿالتي تربط بيف الدك 

إنيا لـ تتمؽ أم طمب مف لجنة مناىضة التعذيب فعمى الرغـ مف قبكؿ دكلة قطر آللية إجراء التحقيقات  .5

 يا.إقميملبحث حالة النتياؾ نصكص االتفاقية كممارسة التعذيب داخؿ 

 ؛لتنفيذ االتفاقيات الدكلية المعنية بحقكؽ المكاطنيف أف تصدر بقانكف ٖٔدة اشترط الدستكر القطرم في الما .6

اَلفراد بشكؿ خاص، عمى خالؼ االتفاقيات الدكلية  ةف غاية تمؾ االتفاقيات تككف مكجية لمصمحكذلؾ َل

 اَلخرل التي تككف ليا قكة القانكف بعد التصديؽ عمييا كنشرىا بالجريدة الرسمية.

مف اتفاقية مناىضة التعذيب كالتي  اَلكلىرم عمى تعريؼ لمتعذيب يتكافؽ مع المادة نص التشريع القط .7

 نصت عمى تعريؼ التعذيب.

عدـ كفاية مدة الحبس كعقكبة لمرتكب جريمة التعذيب، كصحة اتجاه المشرع القطرم في تشديد العقكبة  .8

 كانت قد ارتكبت عف طريؽ التعذيب كجرائـ االتجار بالبشر. إذالبعض الجرائـ 

 لـ يتطرؽ المشرع القطرم لفرض تدابير تيجنب مف تكرار كقكع أفعاؿ التعذيب. .9

 .نسافكذلؾ كضمانة لحماية حقكؽ اإل ؛تضييؽ فرض عقكبة اإلعداـ في التشريع القطرم بشكؿ عاـ .11

طبيؽ مبدأ المساكاة كمبدأ الشرعية كالمسؤكلية الجنائية التزاـ التشريع القطرم بضمانات تحقيؽ العدالة كت .11

 ،ككفالة حقكؽ المتيـ كتعريفو بيا ،كما في حكمو منع التعذيبك  ،كعدـ اإلجبار عمى االعتراؼ ،الفردية

 ككفالة متطمبات عدالة المحاكمة كغيرىا.



 

117 
 

ف أعمى الدكؿ اَلطراؼ عمى أف مف اتفاقية مناىضة التعذيب التي تنص  ِالتزاـ دكلة قطر بنص المادة  .12

يا، كذلؾ مف إقميمداخؿ  منع كمكافحة التعذيبدارية أك القضائية لأك اإلاإلجراءات التشريعية جميع تتخذ 

بصكره  كمكافحتو التعذيبمنع كاآلليات الكطنية المعنية بحقكؽ اإلنساف ل ،خالؿ تفعيؿ دكر القضاء القطرم

 .اكغيرى ،كالنيابة العامة ،كالمجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف ؛كافة

، أصدرت دكلة كمكافحتو التعذيبكالمكاثيؽ المعنية بمنع  ،نسافعماالن لتنفيذ المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلإ .13

 ،قطر العديد مف التشريعات التي تنص عمى ضمانات حماية الشخص مف أم شكؿ مف أشكاؿ التعذيب

كقانكف اإلجراءات الجنائية لسنة  ،ََِْ لسنة ىـ تمؾ التشريعات قانكف العقكبات القطرمأكلعؿ مف 

 .ََِٗ كقانكف تنظيـ المؤسسات اإلصالحية كالعقابية كالالئحة التنفيذية التابعة لو لسنة ،ََِْ

مف اآلليات  ان ، أنشأت دكلة قطر عددمنع كمكافحة التعذيبتكافقان مع اآلليات الدكلية المعنية بتفعيؿ معايير  .14

 ،ف كزارة الخارجية ككزارة الداخميةم كاإلدارات المتخصصة في كؿ  كتعزيزىا؛  نسافالكطنية لحماية حقكؽ اإل

باإلضافة إلى المجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف، إلى جانب كفالة التشريع القطرم المجكء إلى القضاء 

 لممحاكمة حياؿ أم انتياؾ يعد تعذيبان كفقان لمتشريع القطرم. 

حقكؽ كذلؾ بيدؼ تعزيز  ،المجمس الدكلي لحقكؽ اإلنساف بقرار مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ئنشأ .15

عمى الصعيد الدكلي، كذلؾ مف خالؿ عدد مف اآلليات المتمثمة في كالحد مف انتياكاتيا  ،كحمايتيا اإلنساف

التي يعمؿ بيا ك  ،الشامؿ كالتي مف ضمنيا آلية االستعراض الدكرم ،اآلليات التعاقدية كغير التعاقدية
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المجمس كتيدؼ إلى دراسة حالة حقكؽ اإلنساف في جميع الدكؿ اَلعضاء في المجمس الدكلي لحقكؽ 

 اإلنساف كالعمؿ عمى تعزيزىا.

التوصيات:–ثانيًا

كذلؾ بزيادة مدة الحبس  ؛كالتي نصت عمى عقكبة جريمة التعذيب ُمكرر الفقرة  ُٗٓتعديؿ نص المادة  .ُ

يعاقب بالحبس مدة ال تجاكز عشر سنكات، كؿ مكظؼ عاـ، أك أم شخص آخر يتصرؼ " :لتصبح

ذا ترتب عمى  بصفتو الرسمية، استعمؿ التعذيب أك حرض أك كافؽ عميو أك سكت عنو، مع شخص ما. كا 

سنة.  ةالتعذيب إصابة المجني عميو بعاىة مستديمة، عكقب الجاني بالحبس مدة ال تجاكز خمس عشر 

 .ة اإلعداـ أك الحبس المؤبد، إذا ترتب عمى التعذيب كفاة المجني عميو"كتككف العقكب

إضافة نص في قانكف اإلجراءات الجنائية ينص صراحة عمى عدـ جكاز تقادـ الجرائـ المرتكبة ضد  .ِ

إضافية تحد مف ارتكاب مثؿ تمؾ الجرائـ الجسيمة  ةالتي تشمؿ جرائـ التعذيب، ليشكؿ ضمان، اإلنسانية

 عمى المجتمع كافة كتكفؿ المكافحة الفاعمة ليا. كالخطيرة

 .استحداث تدابير في التشريعات القطرية تحد مف تكرار كقكع أفعاؿ التعذيب .ّ

كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  ،النظر في االنضماـ إلى العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ السياسية كالمدنية .ْ

 نسافشكالف أحد أىـ المكاثيؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلحيث إنيما ي ؛االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

 مع التحفظ بعدـ مخالفة أحكاـ الشريعة اإلسالمية.
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)كمنيا جرائـ  النظر في االنضماـ إلى اتفاقية عدـ تقادـ جرائـ الحرب كالجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية .ٓ

ألؼ  ُِّٗر الجمعية العامة رقـ كالتي اعتمدت كعرضت لمتكقيع كلمتصديؽ كاالنضماـ بقرا ،التعذيب(

  .ُٖٔٗنكفمبر  ِٔ( بتاريخ ِّ-)د
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 صادر كالمراجعقائمة الم
 الدولية:مواثيقال

 .ُٖٔٗاتفاقية عدـ تقادـ جرائـ الحرب كالجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية،  -ُ

 .ُْٖٗالميينة، أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك  كغيره مف ضركب المعاممةاتفاقية مناىضة التعذيب  -ِ

 .ُْٖٗاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف،  -ّ

 . CAT/C/58/Add.1تقرير دكلة قطر اَلكؿ لمجنة مناىضة التعذيب في الكثيقة رقـ -ْ

 .CAT/C/QAT/3تقرير دكلة قطر الثالث لمجنة مناىضة التعذيب بالكثيقة رقـ  -ٓ

 . A/HRC/WG.6/19/QAT/1تقرير دكلة قطر الثاني لالستعراض الدكرم الشامؿ في الكثيقة رقـ  -ٔ

 .CAT/C/QAT/2تقرير دكلة قطر الثاني لمجنة مناىضة التعذيب في الكثيقة رقـ  -ٕ

المعنكف "إعالف حماية جميع  ُٕٓٗديسمبر  ٕ( المؤرخ َّ -)د ِّْٓقرار الجمعية العامة رقـ  -ٖ

 بالكرامة"الحاٌطة اَلشخاص مف التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك 

بعنكاف: "إعالف حماية  ُٕٓٗديسمبر  ٗ( المؤرخ َّ -)د ِّْٓقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  -ٗ

 جميع اَلشخاص مف التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة".

بشأف "مجمكعة المبادئ  ُٖٖٗديسمبر  ٗالمؤرخ في  ُّٕ/ّْقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ   -َُ

 ضكف َلم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف".الذيف يتعر  المتعمقة بحماية جميع اَلشخاص

 بشأف "مجمس حقكؽ اإلنساف". ََِٔمارس  ٓالمؤرخ  ُِٓ\َٔقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ   -ُُ
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بشأف "بناء مؤسسات  ََِٕيكنيك  ُٖالمؤرخ  ٓ\ُقرار مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة رقـ  -ُِ

 متحدة".مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ ال

 .ُْٓٗميثاؽ اَلمـ المتحدة،  -ُّ

 النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لركاندا. -ُْ

 النظاـ اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة. -ُٓ

 CAT/C/3/Rev.6الكثيقة رقـ في النظاـ الداخمي لمجنة مناىضة التعذيب  -ُٔ

 .ُٖٗٗاَلساسي(، نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية، )نظاـ ركما  -ُٕ

 :التشريعاتالقطرية 

بالمكافقة عمى انضماـ دكلة قطر إلى اتفاقية اَلمـ المتحدة لمناىضة التعذيب  ََُِلسنة  ِٕالمرسـك رقـ  -ُٖ

 كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية الميينة

 بشأف النيابة العامة. ََِِلسنة  َُقانكف رقـ ال -ُٗ

 السمطة القضائية. إصدارب ََِّلسنة  َُقانكف رقـ ال -َِ

 بإصدار قانكف العقكبات. ََِْلسنة  ُُقانكف رقـ ال -ُِ

 بشأف تنظيـ المؤسسات العقابية كاإلصالحية. ََِٗلسنة  ّ قانكف رقـال -ِِ

 بإصدار قانكف مكافحة غسؿ اَلمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب. ََُِلسنة  ْقانكف رقـ ال -ِّ

 بإصدار قانكف العقكبات. ََِْلسنة  ُُأحكاـ القانكف رقـ  بتعديؿ بعض ََُِلسنة  ٖقانكف رقـ ال -ِْ
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 بشأف مكافحة االتجار بالبشر. َُُِلسنة  ُٓقانكف رقـ ال -ِٓ

بتنظيـ  ََِٗلسنة  ّبإصدار الالئحة التنفيذية لمقانكف رقـ  َُِِلسنة  ُُقرار كزير الداخمية رقـ  -ِٔ

 ية.صالحالمؤسسات العقابية كاإل

 لكتركنية.بإصدار قانكف مكافحة الجرائـ اإل َُِْلسنة  ُْقانكف رقـ ال -ِٕ

 بالييكؿ التنظيمي لكزارة الخارجية. َُِٔلسنة  ِٕالقرار اَلميرم رقـ  -ِٖ

 :الكتب

 .َُِٔإبراىيـ العناني كياسر الخاليمة، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، جامعة قطر، الدكحة،  -ِٗ

. )طبعة ََِٓالخامسة، دار النيضة العربية، القاىرة، إبراىيـ محمد العناني، القانكف الدكلي العاـ، الطبعة  -َّ

 (َُِٔمعادة 

 .ََِٔإبراىيـ محمد العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، المجمس اَلعمى لمثقافة، القاىرة،  -ُّ

قميميان ككطنيان،  -ِّ أحمد أبك الكفا، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف دراسة آلليات كمضمكف الحماية عالميان كا 

 .َُِٓالرابعة، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة 

نشأتو كتطكره كآليات تنفيذه كمستقبمو في ظؿ سيادة  -أحمد حسف فكلي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف -ّّ

 .َُِٓالدكؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، 

صدارات القانكنية، أحمد عبد ا المراغي، جرائـ التعذيب كاالعتقاؿ دراسة مقارنة، المركز القكمي لإل -ّْ

 .َُِٓالقاىرة، 
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أشرؼ تكفيؽ شمس الديف، شرح قانكف العقكبات القطرم القسـ العاـ النظرية العامة لمجريمة كالعقكبة،  -ّٓ

 .ََُِجامعة قطر، الدكحة، 

 .َُِٓبشير سعد زغمكؿ، الضكابط الحاكمة لمحبس االحتياطي في القانكف القطرم، جامعة قطر، الدكحة،  -ّٔ

د، تقديـ: أحمد عبد الكنيس شتا، المجمس الدكلي لحقكؽ اإلنساف دراسة قانكنية سياسية، رضكل سيد أحم -ّٕ

 .ََُِدار النيضة العربية، القاىرة، 

 .ََِٗسعدل محمد الخطيب، حقكؽ اإلنساف بيف التشريع كالتطبيؽ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  -ّٖ

، ُضد اإلنسانية، مكسكعة القانكف الدكلي، الجزء  سييؿ حسيف الفتالكم، جرائـ اإلبادة الجماعية كجرائـ -ّٗ

 .َُُِدار الثقافة، عٌماف، 

دراسة مقارنة، منشكرات الحمبي الحقكقية،  -صباح سامي داكد، المسؤكلية الجنائية عف تعذيب اَلشخاص -َْ

 .َُِٔبيركت، 

غيره مف ضركب عدلي إسماعيؿ دركيش، دكر النيابة العامة في تطبيؽ أحكاـ اتفاقية مناىضة التعذيب ك  -ُْ

 .َُُِالمعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة، دار الحقانية، القاىرة، 

عالء الديف زكي مرسي، المسؤكلية الجنائية في جرائـ التعذيب في ضكء الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف،  -ِْ

 .َُِّدار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

ئـ التعذيب في القانكف المصرم كالمقارف، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، عالء الديف زكي مرسي، جرا -ّْ

َُِّ. 
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أىـ الجرائـ الدكلية كالمحاكـ الدكلية الجنائية، منشكرات  –عمي عبد القادر القكىجي، القانكف الدكلي الجنائي  -ْْ

 . ََُِالحمبي الحقكقية، بيركت، 

الخاصة بحقكؽ اإلنساف في التشريعات الكطنية، منشكرات  عمي عبد ا أسكد، تأثير االتفاقيات الدكلية -ْٓ

 .َُِْالحمبي الحقكقية، بيركت، 

 .َُِْعمي يكسؼ الشكرم، القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير، دار الرضكاف، عٌماف،  -ْٔ

ْٕ-  ،  .َُِِمحمد اَلميف كأحمد اَلميف، اَلميف في شرح قانكف العقكبات القطرم، مكتبة دار العمـ، الفيـك

محمد عبد ا أبك بكر، حؽ اإلنساف في عدـ التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة  -ْٖ

 .ََُِالقاسية أك الالإنسانية أك الميينة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف المصادر ككسائؿ الرقابة، الجزء  -ْٗ

 .ََُِؿ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمَّاف، اَلك 

ىشاـ مصطفى محمد، الحماية الجنائية لإلنساف مف التعذيب في ضكء المكاثيؽ الدكلية كالتشريعات  -َٓ

 .َُِْالكطنية، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، 

 .َُُِرة، يكسؼ حسف يكسؼ، المحكمة الدكلية، المركز القكمي لإلصدارات القانكنية، القاى -ُٓ
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 :الكتباإللكترونية

يا السابقة يكغسالفسكلنييو، القامكس العممي لمقانكف اإلنساني، المحكمة الجنائية الدكلية ل -فرانسكاز بكشيو -ِٓ

http://ar.guide- تي:ـ. راجع المكقع اآلََِٔكالمحكمة الجنائية الدكلية لركاندا، دار العمـ لممالييف، 

law.org-humanitarian/ 

 :الرسائلالجامعية 

ية الجنائية عف تعذيب المتيـ في القانكف العراقي كالمقارف، جامعة مسؤكلآريف ياسيف يكنس الشرفاني، ال -ّٓ

 .َُِٓالمنصكرة، قسـ القانكف الجنائي، مصر، 

مدل مكاءمتيا التفاقية مناىضة ك  محمكد الخكالدة، الحماية الجنائية مف التعذيب في التشريع اَلردنيسفياف  -ْٓ

 .َُِٓالتعذيب الدكلية، جامعة العمـك اإلسالمية العالمية، 

المكاجية الجنائية لجرائـ التعذيب، جامعة المنصكرة، قسـ القانكف الجنائي، محمد رضا حسيف حسف،  -ٓٓ

 .َُِٔمصر، 

 لكترونية:اإلمواقعال

 / http://www.un.orgالمتحدة: اَلمـ  -ٔٓ

 / http://www.un.org/ar/gaالجمعية العامة لألمـ المتحدة:  -ٕٓ

  https://treaties.un.orgالمتحدة: اَلمـ مجمكعة معاىدات  -ٖٓ

http://ar.guide-humanitarian-law.org/
http://ar.guide-humanitarian-law.org/
http://ar.guide-humanitarian-law.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/ar/ga/
http://www.un.org/ar/ga/
https://treaties.un.org/
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  http://unictr.unmict.org/enالمحكمة الجنائية الدكلية لركاندا:  -ٗٓ

    /http://www.icty.org/enالمحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا:  -َٔ

   cpi.int/-https://www.iccالمحكمة الجنائية الدكلية:  -ُٔ

 / http://www.ohchr.orgمكتب المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة:  -ِٔ

 / http://www.un.org/law/avlالمتحدة: اَلمـ المكتبة السمعية البصرية لمقانكف الدكلي،  -ّٔ

  https://www.hrw.org/ar(: Human Right Watchمنظمة ىيكمف رايتس كاتش ) -ْٔ

 / ency.com/ar-https://www.arabالمكسكعة العربية:  -ٓٔ

 / http://www.almeezan.qaمكقع الميزاف اإللكتركني:  -ٔٔ

  /http://www.marefa.org  مكقع المعرفة اإللكتركني: -ٕٔ

  /https://www.moi.gov.qaكزارة الداخمية بدكلة قطر:  -ٖٔ

 قانونية:المقاالتال

يا السابقة، المكتبة السمعية البصرية لمقانكف الدكلي، يكغسالفالنظاـ اَلساسي لممحكمة الدكلية الجنائية ل -ٗٔ

 .ََُِالمتحدة، اَلمـ فاكستك بككار، 

مايكؿ ب. المكتبة السمعية البصرية لمقانكف الدكلي،  اَلساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لركاندا،النظاـ  -َٕ

 .ََُِالمتحدة، اَلمـ شارؼ، 

http://unictr.unmict.org/en/documents/statute-and-creation
http://www.icty.org/en/documents/statute-tribunal
https://www.icc-cpi.int/
http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.un.org/law/avl/
http://www.un.org/law/avl/
https://www.hrw.org/ar
https://www.arab-ency.com/ar/
https://www.arab-ency.com/ar/
http://www.almeezan.qa/
http://www.almeezan.qa/
http://www.marefa.org/
https://www.moi.gov.qa/


 

127 
 

المتحدة لحقكؽ اإلنساف، رقـ اَلمـ إجراءات الشكاكل الفردية بمكجب معاىدات  المتحدة،اَلمـ صحيفة كقائع  -ُٕ

 (.ِالتنقيح ) ٕ

 (.ُالتنقيح ) َّالمتحدة، نظاـ معاىدات حقكؽ اإلنساف، رقـ اَلمـ صحيفة كقائع  -ِٕ
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