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موقف األردن من اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة ومن اآلليات الدولية التي تراقب حالة تطبيق اإلتفاقية:

يـحـّركأالتعذيــبأكأحــدأ	كــرأإنتـهـاكاتأحقــوقأاإلنســانأخطــورةأاـلـر	يأالعــامأ	كــرأمــنأ	يأإعتــداءأ

آخــرأعــىأالكرامــةأاإلنســانية،أ	الحــقأيفأعــدمأالخضــوعأللتعذيــبأهــوأحــقأمتمــمأللحــقأيفأالحيــاة،أ

	هــوأيتمتــعأبصفــةأمطلقــةأفــاأيجــو	أمخالفتــهأحتــىأيفأحالــةأالـحـر	أ		أ	يأخطــرأعــامأإســتثنايئأ

يهد	أحياةأاألمةأ)النواةأالصلبةألحقوقأاإلنسان(.أ	منأاملؤسفأ	نأالتقاريرأالد	ليةأالأتزالأتزخرأ

بالعديــدأمــنأ	شــكالأالتعذيــبأ	القســوةأيفأاملعاملــةأ	العقوبــاتأاملر	عــةأيفأالعديــدأمــنأالــد	لأ

تــأيتأ	هميــةأالوقــوفأعــىأموقــفأاملشــرعأاألر	ينأمــنأهــذاأ بمــاأفيهــاأ		لأ	يمقراطيــة.أ	مــنأهنــاأ

الحــقأ	مــدىأموائمتــهأمــعأاإللتزامــاتأالد	ليــةأاملرتتبــةأعــىأاألر	نأبمنــعأالتعذيــبأ	التــيأتتحــد	أ

التعذيــبأ مناهضــةأ إتفاقيــةأ منهــاأ اإلنســانأ	الســيماأ لحقــوقأ الد	ليــةأ باإلتفاقيــاتأ كبــرأ حــدأ إىلأ

	العقوبــةأالقاســيةأ		أالاإنســانيةأ		أاملهينــةألســنةأ1984أ	بالهيئــاتأاملنشــأةأبموجــبأاملعاهــداتأ

التــيأتـتـوىلأتفســرهاأ	الســيماأمنهــاألجنــةأمناهضــةأالتعذيــبأاملنشــأةأبموجــبأاالتفاقيــةأاملذكــورة.أ

التــيأتعــّرأعنهــاأيفأ بــلأهيئــاتأشــبهأقضائيــةأينظــرأإىلأمواقفهــاأ الهيئــاتأليســتأمحاكــمأ 	هــذ	أ

تعليقاتهــاأالعامــةأ	ماحظاتهــاأالختاميــةأعــىأتقاريــرأالــد	لأحــولأتطبيــقأاالتفاقيــةأاملعنيــةأ	آرائهــاأ

يفأالباغــاتأالفر	يــةأالتــيأتتلقاهــاأعــىأ	نهــاأتفســرأمحايــدأ	موضوعــيألاتفاقيــةأالد	ليــةأاملنشــأةأ

يفأإطارهــاأ	التــيأتـتـوىلأاإلـشـرافأعــىأمــدىأإمتثــالأالــد	لأاألـطـرافأبأحكامهــا.

	األر	نأ		لــةأطــرفأيفأمعاهــداتأاألمــمأاملتحــدةأالرئيســيةألحقــوقأاإلنســانأالتــيأتحظــرأالتعذيــبأ

	املعاملةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أاملهينة.أفهيأطرفأيفأالعهدأالد	يلأالخاصأبالحقوقأاملدنيةأ

	السياســيةأالــذيأكانأ		لأاتفاقيــةأعامليــةألحقــوقأاإلنســانأتنــصأصراحــةأعــىأحظــرأ"التعذيــبأ

منــه،أ	يفأ الســابعةأ بالكرامــة"أيفأاملــا	ةأ 		أاملاســةأ 		الاإنســانيةأ القاســيةأ العقوبــةأ 		أ 	املعاملــةأ

اتفاقيــةأحقــوقأالطفــلأالتــيأاعتمدتهــاأالجمعيــةأالعامــةألألمــمأاملتحــدةأيفأ20أتشــرينأالثــاينأ1989 

	االجتماعيــةأ 	اإل	اريــةأ التشــريعيةأ التدابــرأ جميــعأ إتخــاذأ األـطـرافأ الــد	لأ عــىأ توجــبأ 	التــيأ

البدنيــةأ		أ الضــررأ		أاإلـسـاءةأ العنــفأ		أ 	شــكالأ كافــةأ مــنأ الطفــلأ 	التعليميــةأاملائمــةألحمايــةأ

يفأ بمــاأ اإلســتغال،أ 		أ املعاملــةأ 	إـسـاءةأ إهمــالأ عــىأ املنطويــةأ املعاملــةأ 		أ 	اإلهمــالأ العقليــةأ

ذلــكأاإلـسـاءةأالجنســية"أ)املــا	ةأ19أمــنأاالتفاقيــة(.أكمــاأ	نهــاأطــرفأيفأالنظــامأاألســايسأللمحكمــةأ

الجنائيةأالد	ليةأالذيأاعتمدأيفأ17أتمو	أ1998أ	الذيأيجعلأمنأالتعذيبأجريمةأضدأاإلنسانيةأ

)املــا	ةأ7(أ		أجريمــةأـحـر	أ)املــا	ةأ8(.
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	إىلأجانــبأهــذ	أاالتفاقيــاتأاألمميــةأصــا	قأاألر	نأكذلــكأعــىأامليثــاقأالعربــيألحقــوقأاإلنســانأ

الذيأاعتمد	أمجلسأجامعةأالد	لأالعربيةأيفأ22أ	يارأ		خلأحيزأالنفاذأيفأ15أآذار-أ2008أ	الذيأ

يحظــرأالتعذيــبأيفأاملــا	ةأالثامنــةأمنــه.

املعاملــةأ ضــر		أ مــنأ 	ـغـر	أ التعذيــبأ مناهضــةأ إتفاقيــةأ يفأ طــرفأ األهــم،أ هــوأ 	هــذاأ 	األر	ن،أ

10أكانــونأ العامــةألألمــمأاملتحــدةأيفأ الجمعيــةأ التــيأاعتمدتهــاأ الاإنســانيةأ		أاملهينــةأ القاســيةأ		أ

األ	لأ1984أ		خلتأحيزأالنفاذأيفأ29أحزيرانأ1987.أ	تكمنأ	هميةأهذ	أاالتفاقيةأاألخرةأيفأ	نهاأ

مكرســةأبصــورةأكاملــةأملناهضــةأالتعذيــب،أ	تتضمــنأالتزامــاتأمحــد	ةأللقـضـاءأعليــه،أكمــاأ	نهــاأ

كانــتأاالتفاقيــةأاأل	ىلأالتــيأتتضمــنأتعريفــاًأبالتعذيــب.أ	هــيأمــنأ	كــرأاالتفاقيــاتأالد	ليــةألحقــوقأ

اإلنســانأحظــاًأيفأاملصا	قــةأ	اإلنضمــامأإليهــا،أفقــدأبلــغأعــد	أالــد	لأاألـطـرافأفيهــاأ169أ		لــةأ)تــر	أ

املعلوماتأاملتعلقةأبحالةأاملعاهدةأبماأيفأذلكأاإلعاناتأالصا	رةأبموجبأاملوا	أ)20(أ	)21(أ	)22(أ

http.//(لأاألـطـرافأعليهــاأعــىأالرابــطأالتــايلأ	بدتهــاأالــد	اإلعرتاضــاتأالتــيأ	التحفظــاتأ	منهــاأ

treaties.un.org(.أ	لــمأتكتــفأاألر	نأبالتصديــقأعــىأهــذ	أاالتفاقيــةأبــلأقامــتأ	يضــاأبنشــرهاأ

يفأالجريــدةأالرســميةأ)	نظــرأالجريــدةأالرســميةأرقــمأ4764،أصأ2246،أتاريــخأ2006/6/15(أبحيــثأ

	صبحــتأـجـزءأمــنأالنظــامأالقاـنـوينأاألر	ين.

	الأشــكأ	نأتصديــقأاألر	نأعــىأجميــعأاالتفاقيــاتأالد	ليــةأالســابقةأالذكــرأ	غرهــاأ	ليــلأعــىأ

حــرصأاململكــةأعــىأالنهــوضأبحالــةأحقــوقأاإلنســانأفيهــاأ	عــىأرغبتهــاأيفأمنــعأالتعذيــبأ	املعاقبــةأ

عليــه.أ	قــدأخــاأالدســتورأاألر	ينأمــنأاإلشــارةأإىلأالقيمــةأالقانونيــةأللمعاهــداتأالد	ليــة،أإالأ	نأ

القـضـاءأاألر	ينأمســتقرأعــىأســموأاملعاهــدةأالد	ليــةأعــىأالقانــونأاالر	ينأ	عــىأ	جــو	أتطبيقهــاأ

عنــدأتعارضهــاأمعــه،أ	ســواءأكانــتأاملعاهــدةأســابقةألصــد	رأالقانــونأ	مأالحقــةألــه.

	يســجلألــألر	نأعــدمأالتحفــظأعــىأ	يأمــنأ	حــكامأاتفاقيــةأمناهضــةأالتعذيــبأ		نهــاأليســتأمــنأ

بــنأالــد	لأاألـطـرافأالتــيأ	علنــتأ	قــتأالتصديــقأعــىأاالتفاقيــةأانهــاأالأتعــرتفأباختصــاصألجنــةأ

مناهضــةأالتعذيــبأاملنصــوصأعليهــاأيفأاملــا	ةأ)20(أمــنأاالتفاقيــةأ	التــيأبموجبهــاأتدعــوأاللجنــةأإذاأ

بهــاأيبــد	أ	نهــاأتتضمــنأ	الئــلألهــاأ	ســاسأقــويأيشــرأإىلأ	نأالتعذيــبأ تلقــتأمعلومــاتأموثوقــاًأ

يمــارسأعــىأنحــوأمنهجــيأيفأ	رايضأ		لــةأطــرفأمــا،أعــىأتلــكأالد	لــةأالتعــا	نأيفأ	راســةأهــذ	أ

املعلومــات.أ	الأ تلــكأ بخصــوصأ ماحظــاتأ بتقديــمأ الغايــةأ لهــذ	أ تحقيقــاًأ القيــامأ 	أ املعلومــاتأ

يتجــا		أعــد	أالــد	لأالتــيأ	علنــتأعــدمأإعرتافهــاأباإلختصــاصأاملذكــورأ	صابــعأاليديــن،أ	مــنأاملؤســفأ

	نأ	غلبيــةأهــذ	أالــد	لأهــيأ		لأعربيــةأمثــلأســورياأ	الســعو	يةأ	الكويــتأ	موريتانيــا.

بيــدأ	نأاألر	نألــمأتعــرتفأباختصــاصألجنــةأمناهضــةأالتعذيــبأاملنشــأةأبموجــبأاتفاقيــةأمناهضــةأ
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التعذيــبأيفأتلقــيأالباغــاتأاملقدمــةأمــنأالــد	لأاألـطـرافأالتــيأتفيــدأ	نأ		لــةأطــرفأ	خــرىأالأتفــيأ

بإلتزاماتهــاأبموجــبأهــذ	أاالتفاقيــةأ	النظــرأيفأتلــكأالباغــاتأ)املــا	ةأ21أمــنأاالتفاقيــة(.أكمــاأ	نهــاألــمأ

تعــرتف،أ	هــذاأهــوأاألهــم،أباختصــاصأاللجنــةأاملذكــورةأيفأتســلمأ		راســةأباغــاتأ	ار	ةأمــنأ	فــرا	أ

	نيابــةأعــنأ	فــرا	أيخضعــونألواليتهــاأالقانونيــةأ	يّدعــونأ	نهــمأضحايــاأإلنتهــاكأ		لــةأطــرفأ	حــكامأ

االتفاقيــةأ)املــا	ةأ22أمنهــا(.أ	قــدأ	صــدرأمــاأمجموعــهأ)60(أ		لــةأاإلعــانأاملنصــوصأعليــهأاملــا	ةأ)21(أ

		صــدرأمــاأمجموعــهأ)68(أ		لــةألإلعــانأاملنصــوصأعليــهأيفأاملــا	ةأ)22(.

	مــنأبــنأالــد	لأالعربيــةأاألـطـرافأيفأاالتفاقيــةأ	صــدرتأكلأمــنأتونــسأ	الجزائــرأفقــطأاإلعانــنأ

املذكوريــنأيفأحــنأاكتفــتأاملـغـر	أبإصــدارأاإلعــانأاملنصــوصأعليــهأيفأاملــا	ةأ)22(.أ	النتيجــةأ	نأ

لجنــةأمناهضــةأالتعذيــبأالأتملــكأالنظــرأيفأشــكا	ىأاألفــرا	أاملتعلقــةأبحــاالتأالتعذيــبأيفأاململكــةأ

	الأيبــقأ	مــامأاللجنــةأســوىأالنظــرأيفأتقاريــرأاململكــةأحــولأالتدابــرأالتــيأاتخذتهــاأتنفيــذاًألتعهداتهــاأأأأأأأ

بمقتــىأاالتفاقيــةأ	التــيأســنأيتأعــىأذكرهــاأالحقــاًأيفأهــذ	أالدراســة.أ	مــنأاملؤســفأانــهأحتــىأ17 

بــنأ		لأعربيــةأعديــدة،أقــدأقدمــتأبعــدأمعلومــاتأـحـولأ لــمأتكــنأاألر	نأمــنأ 	يار/مايــوأ2019،أ

متابعــةأاملاحظــاتأالختاميــةأللجنــةأ)األمــمأاملتحــدة،أتقريــرألجنــةأمناهضــةأالتعذيــبأعــنأ		رتهــاأ

الثــاثأاملعقــو	ةأيفأعــامأ2019أ	آخرهــاأيفأ4/23-2019/5/17: الوثيقــةأA/74/44أ(. 

كمــاأ	نأاألر	نأليســتأطرفــاًأيفأالر	توـكـولأاإلختيــاريأامللحــقأبالعهــدأالــد	يلأالخــاصأبالحقــوقأ

بحقــوقأ اللجنــةأاملعنيــةأ إىلأ الفر	يــةأ اإللتماســاتأ تقديــمأ يفأ بالحــقأ املتعلــقأ 	السياســيةأ املدنيــةأ

اإلنســانأ	كمــاأ	نــهأليــسأطرفــاًأ	هــذاأهــوأاألهــمألغايــاتأالدراســة،أيفأالر	توكــولأاإلختيــاريأامللحــقأ

باتفاقيــةأمناهضــةأالتعذيــبأ	ـغـر	أمــنأضــر		أاملعاملــةأ		أالعقوبــةأالقاســيةأ		أالاإنســانيةأ		أ

املهينة،أ	الذيأبلغأعد	أالد	لأاألطرافأفيهأحتىأاألنأ)90(أ		لةأمنأبينهاألبنانأ	املغر	أ	تونسأ

.)199/A/RES/57(

بشــكا	ىأ الخاصــنأ إصــدارأاإلعانــنأ إىلأ فتبــا	رأ موقفهــاأ النظــرأيفأ تعيــدأاألر	نأ 	نأ 	مــنأاملهــمأ

الــد	لأ	األـفـرا	أاملتعلقــهأبعــدمأاإللـتـزامأبأحــكامأاتفاقيــةأمناهضــةأالتعذيــبأ	إىلأاملصا	قــةأعــىأ

الر	توـكـولأاالختيــاريأامللحــقأبالعهــدأالــد	يلأالخــاصأبالحقــوقأاملدنيــةأ	السياســيةأ	ذلــكأبغيــةأ

مــنأ بأحــكامأكلأ عــدمأاإللـتـزامأ بخصــوصأ شــكا	ى،أ برفــعأ لواليتــهأ الخاضعــنأ لألـفـرا	أ الســما	أ

االتفاقيــةأ	العهــد.أ	للعلــمأفقــدأســجلتألجنــةأمناهضــةأالتعذيــبأمنــذأعــامأ1989أإىلأتاريــخأإعتمــا	أ

هــذاأالتقريــرأ)932(أشــكوىأتخــصأ)39(أ		لــةأطــرفأيفأاتفاقيــةأمناهضــةأالتعذيــبأ)تقريــرألجنــةأ

مناهضــةأالتعذيــبأعــنأعــامأ2018أ	2019،أالوثيقــةأ)A/74/44(،أصأ15(.

	مــنأاملهــمأ	يضــاًأاملصا	قــةأعــىأالر	توكــولأاإلختيــاريأامللحــقأباتفاقيــةأمناهضــةأالتعذيــبأ	الــذيأ
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مقدمة

للتفتيــشأعــىأ	ماكــنأاالحتجــا	أ	ذلــكأ أ آليــةأ	قائيــةأ	طنيــةأ إنـشـاءأ الــد	لأاألـطـرافأ يوجــبأعــىأ

الاإنســانية		أاملهينــةأ 		أ القاســيةأ العقوبــةأ 		أ مــنأضــر		أاملعاملــةأ 	ـغـر	أ التعذيــبأ منــعأ بغيــةأ

عــامأ التعذيــبأيفأ مــنأ التــيأ	نشــأتأهيئــةأ	طنيــةأللوقايــةأ الوحيــد	أ العربيــةأ الد	لــةأ )تونــسأهــيأ

2013،أ	نظــرأتقريــرأاللجنــةأ	عــا	(.أ	بموجــبأالر	توـكـولأفقــدأتــمأإنـشـاءألجنــةأفرعيــةأملناهضــةأ

التعذيــبأتقــومأهــيأاألخــرىأبزيــاراتأألماكــنأاالحتجــا	أ	تقــدمأتوصياتهــاأإىلأالــد	لأاألطــرافأبشــأنأ

حمايــةأاألشــخاصأاملحر	مــنأمــنأحريتهــم،أمــنأالتعذيــبأ	غــر	أمــنأضــر		أاملعاملــةأ		أالعقوبــةأ

القاســيةأ		أالاإنســانيةأ		أاملهينــة.

	قــدأ	ســتقبلتأاألر	نأيفأعــامأ2006أاملقــررأالخــاصأاملعنــيأبالتعذيــبأ	غــر	أمــنأضــر		أالعقوبــةأ		أ

املعاملةأالقاســيةأ		أالاإنســانيةأ		أاملهينة،أ	الذيأ	نهىأ	يارتهأبتقريرأ	شــارأفيهأإىلأ	نهألمأيتمكنأ

التعذيــبأ 	نأ إىلأ التقريــرأ )hrc/4/add1/add.3.4(.أ	خلــصأ االحتجــا	أ مراكــزأ بعــضأ 	يــارةأ مــنأ

يشــكلأممارســةأر	تينيــةأيفأاملراكــزأالتــيألــمأيتمكــنأمــنأ	يارتهــاأ	يفأمركــزأالجفــرألإلصــا	أ	التأهيــلأ

)الــذيأجــرىأإغاقــهأبعــدأذلــك(.

التابــعألألمــمأاملتحــدةأ	املكــَونأمــنأ)47(أ		لــةأبمراجعــةأ		ريــةأ 	يقــومأمجلــسأحقــوقأاإلنســانأ

شــاملةألحقــوقأاإلنســانألــدىأجميــعأالــد	لأاألعـضـاءأيفأاألمــمأاملتحــدةأالتــيأتقــدمأتقاريــرأ	طنيــةأ

إىلأاملجلــسأعــنأحالــةأحقــوقأاإلنســانأفيهــا.

	قــدأ	جــرىأاملجلــسأ		لأاســتعراضأ		ريأشــاملألحقــوقأاإلنســانأيفأاألر	نأيفأعــامأ2009،أتبعــهأ

اســتعراضأ		ريأثــانأيفأعــامأ2014أ)A/HRC/9/25(أ	ثالــثأيفأعــامأ2019أ)Add/10/40/A/HCR.1(.أ

	تشــرأتقاريــرأالفريــقأالعامــلأاملعنــيأباالســتعراضأالــد	ريأالشــاملأعــنأاألر	نأ	التــيأيعتمدهــاأ

مجلــسأحقــوقأاإلنســانأإىلأإـصـرارأالحكومــةأاألر	نيــةأعــىأرفــض:

النظـــرأيفأإصـــدارأاإلعانـــاتأاملنصـــوصأعليهـــاأيفأاملا	تـــنأ)21(أ	)22(أمـــنأاتفاقيـــةأمناهضـــةأ 	
التعذيـــبأ	املتعلقـــةأبشـــكا	ىأالـــد	لأ	الشـــكا	ىأالفر	يـــةأعـــىأمـــاأبّينـــاأمـــنأقبـــل.

ضـــر		أ 	 مـــنأ 	ـغــر	أ التعذيـــبأ مناهضـــةأ االختيـــاريأالتفاقيـــةأ الر	توـكــولأ عـــىأ التصديـــقأ
املهينـــة. 		أ الاإنســـانيةأ 		أ العقوبـــةأ 		أ املعاملـــةأ

انشاءأآليةأ	طنيةأمستقلةألرصدأ	متابعةأ		ضاعأ	ماكنأاالحتجا	. 	

إىلأ 	 اختصاصهـــاأ 	نقـــلأ التعذيـــبأ جرائـــمأ يفأ بالنظـــرأ الـشــرطةأ محاكـــمأ اختصـــاصأ الـغــاءأ
املدنيـــة. املحاكـــمأ
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شهدتأالسنواتأاألخرةأقيامأاألر	نأبسنأتشريعاتأجديدةأ	تعديلأتشريعاتأقائمةأللوفاءأ

للقواننأاألر	نيةأتظهرأ الشاملةأ الد	ليةألحقوقأاإلنسان؛أ	لكنأاملراجعةأ بمقتضياتأاملعايرأ

	نهاأالأتزالأتعاينأمنأقصورأشديدأمنأهذ	أالزا	ية.أيفأعامأ2011،أتمأاجراءأتعدياتأشاملةأعىأ

الدستورأ	منأ	بر	هاأالتعديلأعىأاملا	ةأ)8(أالتيأتنصأعى:

"الأيجو	أ	نأيقبضأعلىأ	حدأ		أيوقفأ		أيحبسأ		أتقيدأحريتهأإالأ	فقأ	حكامأالقانون.. 1
كلأمـنأيقبـضأعليـهأ		أيوقـفأ		أيحبـسأ		أتقيـدأحريتـهأتجـبأمعاملتـهأبمـاأيحفـظأعليـهأ. 	

كرامـةأاإلنسـان،أ	الأيجـو	أتعذيبـه،أبـأيأشـكلأمـنأاألشـكال،أ		أإيـذاؤ	أبدنيـاًأ		أمعنويـاً،أ
كماأالأيجو	أحجز	أيفأغرأاألماكنأالتيأتجيزهاأالقوانن،أ	كلأقولأيصدرأعنأ	يأشخصأ

تحـتأ	طـأةأ	يأتعذيـبأ		أإيـذاءأ		أتهديـدأالأيعتـدأبـه."

طر	تأ التيأ التعدياتأ 	نأ ناحظأ خاصأ عىأ	جهأ التعذيبأ مناهضةأ باتفاقيةأ يتعلقأ 	فيماأ

عىأاملا	ةأ(208أ)منأقانونأالعقوباتأمنذأعامأ2007أالأتكفلأتطبيقأاملبا	ئأالوار	ةأيفأاالتفاقية،أ

	إذاأ	ريدألحظرأالتعذيبأ	نأيكونألهأصدىأحقيقيأ	اخلأالد	لةأفاأبدأمنأ	نأتحظىأ	حكامأ

االتفاقيةأبعنايةأ	كرأيفأالنظامأالقانوينأاألر	ين.

القانونأاملحيلأ الطرفأيفأاالتفاقيةأ	تحليلأ الد	لةأ إلتزاماتأ 	منأاملهمأقبلأكلأيشءأتحديدأ

	البحثأيفأمدىأإتساقهأمعأهذ	أاإللتزاماتأ	تحديدأجوانبأالقانونأالتيأتحتا	أإىلأإصا	أ		أ

تعديلأإنأ	جدتأ	إقرتا	أالنصأاملناسب.أ	مثلأهذاأالبحثأهوأالذيأيظهرألناأالحاجةأإىلأقانونأ

جديدأمحد	أ	شاملأإلنفاذأ	حكامأاالتفاقية.

	بإعتما	أمثلأهذاأالقانونأتثبتأاألر	نأ	نهاأملتزمةأبحظرأهذ	أالجريمةأالتيأتتسمأبخطورةأ

خاصةأ	راغبةأيفأذلك.أ	ماأاإلكتفاءأباملصا	قةأعىأاالتفاقيةأ	نشرهاأيفأالجريدةأالرسميةأفهوأ

الأيعد	أ	نأيكونأخطوةأ		ىلأيفأالطريقأإىلأإطارأقانوينأمناسبأيكفلأمحاسبةأ	معاقبةأ	فعالأ

التيأيرتكبهاأ الاإنسانية		أاملهينةأ القاسيةأ		أ العقوبةأ		أاملعاملةأ التعذيبأ	غر	أمنأضر		أ

املوظفونأاملكلفونأبإنفاذأالقانونأ	هيأ	عمالأيبد	أ	نأاملحتجزينأالأيزالونأيتعرضونألهاأعىأ

السنويأ التقريرأ )إنظرأ أ 	غرهاأ 	التأهيلأ اإلصا	أ مراكزأ 	يفأ الشرطةأ مخافرأ يفأ 	اسعأ نطاقأ

الخامسأعشرأللمركزأالوطنيألحقوقأاإلنسانأعنأعامأ2018أ	التقريرأالسنويأالثاينأملركزأعدالةأ

لدراساتأحقوقأاإلنسانأيفأاألر	نأحولأقضاياأالتعذيبأ	إساءةأاملعاملةأ	ثناءأاالحتجا	(.

	يتطلــبأ	مــجأ	حــكامأاالتفاقيــةأيفأالقانــونأاملقــرت	أإجــراءأمراجعــةأشــاملةأملجمــلأالنظــامأالقانــوينأ

ســيماأ		ارةأ الد	لــةأ	الأ 	نأجهــاتأ	خــرىأيفأ عــنأ فــر	،أفضــاًأ يفــوقأطاقــةأ	يأ 	مــرأ 	هــوأ املحــيلأ
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مقدمة

يتضمــنأجميــعأ الأ القانــونأاملقــرت	أ فــإنأمشــر	عأ بهــذ	أاملراجعــة.أ	لهــذاأ بإســتمرارأ تقــومأ العــدلأ

اإلصاحــات،أاملطلوبــةأ	هــوأالأيعــد	أ	نأيكــونأمجــر	أتطبيــقأإنتقــايئألبعــضأ	حــكامأاالتفاقيــةأالتــيأ

نراهــاأ	كــرأ	هميــة.

اإلحتـجـا	أ يجــرىأ 	نأ النــا	رأ مــنأ 	نــهأ اإل	ـمـا	أ هــذاأ 	هميــةأ مــنأ 	يزيــدأ االتفاقيــة.أ 	نــصأ القوانــنأ

	مــامأ باالتفاقيــةأ يجــريأاإلحتـجـا	أ 	مــامأاملحاكــمأاألر	نيــة.أ	عندمــاأ مباـشـراًأ باالتفاقيــةأاحتجاجــاًأ

محكمــةأالتمييــزأتكتفــيأاملحكمــةأبالـقـولأ"إنأالتشــريعاتأالوطنيــةأـجـاءتأمنســجمةأمــعأ	حــكامأ

اإلتفاقية"أ)تمييزأحقوقأرقمأ2015/3575أتاريخأ2016/2/18(.أيضافأإىلأذلكأ	نأ		سا	أالقضاةأيفأ

معظمأالد	ل،أإنألمأيكنأكلها،أ	الذيأيعولأعىأ		رهمأيفأمناهضةأالتعذيبأ	يفأعدمأإفاتأ

مرتكبيأهذ	أالجريمةأمنأالعقا	،أتميلأإىلأتطبيقأالقواننأاملحلية،أ	هيأليستأمعتا	ةأعىأ

الــد	يل.أ	تتجاهــلأاملحاكــمأاألر	نيــةأبصــورةأشــبهأكاملــةأقانــونأحقــوقأاإلنســانأ القانــونأ تطبيــقأ

	منظمــاتأاملجتمــعأاملــدينأ لــدىأاألكا	يميــنأ متزايــدةأ 	رغبــةأ متنــامأ 	عــيأ ذلــكأ 	يقابــلأ الــد	يل.أ

	املحامنأبتطبيقأهذاأالقانونأمنأقبلأالقضاءأالوطني.أ	إذاأ	ضفناأإىلأذلكأحقيقةأ	نأاتفاقيةأ

مناهضــةأالتعذيــبأتتضمــنأعــدةأ	حــكامأغــرأقابلــةأللتنفيــذأبذاتهــا،أ		نــهأيتعــذرأتطبيقهــاأمباشــرةأ

لتطبيقهــا،أ إضافيــةأ إـجـراءاتأ بإتخــاذأ الطــرفأ الد	لــةأ قيــامأ تتطلــبأ مــنأاملحاكــم،أألنأصياغتهــاأ

	الســيماأمــنأخــالأتشــريعاتأخاصــة،أفــإنأالحاجــةأتصبــحأماســةألقانــونأخــاصأبالتعذيــب.

غــرأ	نــهأمــنأالصعوبــةأبمــكانأإـقـرتا	أقانــونأشــاملأيأخــذأباإلعتبــارأجميــعأ	حــكامأاإلتفاقيــة،أألنأ

مثلأهذاأالقانونأيتطلبأمراجعةأعميقةأ	شــاملةألعدةأقواننأ	بر	هاأقانونأالعقوباتأ	قانونأ

	صولأاملحاكماتأالجزائيةأ	قانونأمحكمةأ	منأالد	لةأ	قانونأمنعأالجرائم.أ	لهذاأفإنهأيحسنأ

اإلكتفــاءأيفأهــذ	أاملرحلــة،أبمعالجــةأاملســائلأاملرتبطــةأمباشــرةأبالحــقأيفأعــدمأالخضــوعأللتعذيــبأ

		نأغرهــاأمــنأاملســائلأالتــيألهــاأعاقــةأمباشــرةأمــعأالحــقأيفأاملحاكمــةأالعا	لــة،أ	التــيأنشــرأإىلأ

بعضهــاأقبــلأالدخــولأيفأصلــبأالقضايــاأاملرتبطــةأبالتعذيــب



نصــوص االتفاقيــة التي 

ــوص  ــراح نص ــذر اق يتع

قانونيــة خاصــة بهــا

ـــــــــــــــــــــــــــ أوالًـ 
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نصوص االتفاقية التي يتعذر اقرتاح نصوص قانونية خاصة بها

مراجعـــةأ 	عمالهـــاأ يتطلـــبأ التـــيأ األحـــكامأ مـــنأ مجموعـــةأ التعذيـــبأ مناهضـــةأ اتفاقيـــةأ تتضمـــنأ

املنظومـــةأالقانونيـــةأاألر	نيـــةأ	التـــيأاليعقـــلأ	ضـــعأالنصـــوصأالخاصـــةأبهـــاأيفأقانـــونأمأمـــولأخـــاصأ

بالتعذيـــب.

	منأبنأهذ	أاألحكامأنشرأإىلأماأييل:

إتخاذ التدابري الالزمة ملنع التعذيب  أ. 

التدابـــرأ "إتخـــاذأ األـطــرافأ الـــد	لأ عـــىأ االتفاقيـــةأ مـــنأ الثانيـــةأ املـــا	ةأ مـــنأ األ	ىلأ الفـقــرةأ توجـــبأ

التشـــريعيةأ		أاإل	اريـــةأ		أالقضائيـــةأالفعالـــةأ		أ	يأإجـــراءاتأ	خـــرىأملنـــعأالتعذيـــبأ	اخـــلأ	يأإقليـــمأ

خاضعأإلختصاصهاأالقضايئ".أ	الأتحد	أاالتفاقيةأالتدابرأالتيأيجبأإتخاذها،أغرأ	نهأالأيكفيأ

لهذ	أالغايةأسنأقواننألحظرأالتعذيبأفقطأبلأيجبأعىأالد	لأ	يضاأ	نأتتخذأكلأاإلجراءاتأ

الا	مـــةألضمـــانأ	الأيحـــدثأالتعذيـــبأيفأالواقـــعأالعمـــيل،أ	التـــيأيصعـــبأإـقــرتا	أنصـــوصأخاصـــةأ

بهـــا،أألنأذلـــكأيتطلـــبأمراجعـــةأعميقـــةأ	ربمـــاأشـــاملةأألكـــرأمـــنأتشـــريعأمـــنأتشـــريعاتأالد	لـــة.

تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون 	. 

توجبأاملا	ةأالعاشرةأمنأاالتفاقيةأعىأالد	لأاألطرافأإ	را	أالتعليمأ	اإلعامأفيماأيتعلقأبحظرأ

التعذيبأيفأبرامجأتدريبأاملوظفنأاملكلفنأبإنفاذأالقانونأسواءأكانواأمنأاملدنينأ	مأأالعسكرينأ

	بمنأيفأذلكأالقضاةأ	املدعنأالعامنأ	األطباءأالشرعينأ	العاملنأيفأمجالأالطبأ	املوظفنأ

املكلفـــنأبتنفيـــذأعمليـــاتأاإلبعـــا	أ		ـفــرا	أالـشــرطةأممـــنأقـــدأيكـــونألهـــمأاتصـــالأمباشـــرأباألشـــخاصأ

املحر	مـــنأمـــنأحريتهـــم؛أ	البـــدأمـــنأ	نأتشـــملأبرامـــجأالتدريـــبأبصفـــةأخاصـــةأ	ســـاليبأالتعامـــلأمـــعأ

األشـــخاصأاملحتجزينأ	طرقأإكتشـــافأ	شـــكالأالتعذيبأالبدينأ	النفيسأ	توثيقها.

بشـــأنأ الفعالـــنأ التقـــيأ	التوثيـــقأ عـــىأ"	ليـــلأ خاصـــاًأ تدريبـــاًأ الرامـــجأ هـــذ	أ تشـــملأ 	نأ 	ينبغـــيأ

التعذيـــبأ	ـغــر	أمـــنأضـــر		أاملعاملـــةأ		أالعقوبـــةأالقاســـيةأ		أالاإنســـانية		أاملهينـــة"أ)	املعـــر	فأ

بإســـمأبر	توـكــولأإســـطنبولألعـــامأ1999(،أ	مجموعـــةأاملبـــا	ئأاملتعلقـــةأبحمايـــةأجميـــعأاألشـــخاصأ

الذيـــنأيتعرضـــونأأليأشـــكلأمـــنأ	شـــكالأاالحتجـــا	أ		أالســـجنألعـــامأ1988أ)ـقــرارأالجمعيـــةأالعامـــةأ

بإنفـــاذأ ســـلوكأاملوظفـــنأاملكلفـــنأ قواعـــدأ 	مد	نـــةأ 1988/12/9(،أ تاريـــخأ 43/173/أ لألمـــمأاملتحـــدةأ

القانـــونألعـــامأ1979أ)ـقــرارأالجمعيـــةأالعامـــةألألمـــمأاملتحـــد	أرقـــمأ74أتاريـــخأ1979/12/1(،أ	ضمانـــاتأ

حمايـــةأاألشـــخاصأالذيـــنأيواجهـــونأاإلعـــدامألعـــامأ1984،أ	مبـــا	ئأالســـلوكأالطبـــيأاملتعلقـــةأبـــد	رأ
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التعذيـــبأ مـــنأ الســـجناءأاملحتجزيـــنأ الصحـــيأ	الســـيماأاألطـبــاء،أيفأحمايـــةأ يفأاملجـــالأ العاملـــنأ

)1982(،أ	اتفاقيـــةأاألمـــمأاملتحـــدةألحمايـــةأجميـــعأاألشـــخاصأمـــنأاإلختفـــاءأالقســـريأالتـــيأاعتمدتهـــاأ

الجمعيـــةأالعاميـــةألألمـــمأاملتحـــدةأيفأعـــامأ2006،أ	قواعـــدأاألمـــمأاملتحـــدةأالنموذجيـــةأالدنيـــاأملعاملـــةأ

الســـجناءأ)قواعـــدأنيلســـونأمانديـــاأالتـــيأاعتمدتهـــاأالجمعيـــةأالعامـــةألألمـــمأاملتحـــدةأيفأ7أكانـــونأ

األ	لأ/	يســـمرأ2015(.أ	الغايـــةأاملرجـــوةأمـــنأهـــذ	أالرامـــجأهـــيأضمـــانأ	نأيكـــونأجميـــعأاألشـــخاصأ

املتعاملـــنأمـــعأاملحتجزيـــنأعـــىأ	رايـــةأباملعايـــرأالد	ليـــةأيفأمجـــالأحقـــوقأاإلنســـانأعامـــةأ	معاملـــةأ

املحتجزيـــنأ	الســـجناءأخاصـــة.

الضمانات اإلجرائية	. 

قيـــدأاالإســـتعراضأاملنظـــمأقواعـــدأاإلســـتجوا	أ الـــد	لأ "تبقـــيأكلأ 	نأ التعذيـــبأ توجـــبأمناهضـــةأ

باالحتجـــا	أ	معاملـــةأاألشـــخاصأ الرتتيبـــاتأاملتعلقـــةأ 	تعليماتـــهأ		ســـاليبهأ	ممارســـاته،أ	كذلـــكأ

الذيـــنأيتعرضـــونأأليأشـــكلأمـــنأ	شـــكالأالتوقيـــفأ		أاإلعتقـــالأ		أالســـجنأيفأ	يأإقليـــمأيخضـــعأ

هـــذاأ مـــنأ )م/11(.أ	الهـــدفأ منـــعأحـــد	ثأ	يأحـــاالتأتعذيـــب"أ بقصـــدأ القضائيـــة،أ	ذلـــكأ لواليتهـــاأ

مـــنأحريتهـــم. النـــصأرصـــدأمعاملـــةأاألشـــخاصأاملحر	مـــنأ

	للوـفــاءأبهـــذاأاإللـتــزامأيتعـــنأعـــىأالـــد	لأاألـطــرافأ	نأتـحــرصأعـــىأتفتيـــشأ	ماكـــنأاالحتجـــا	أالتـــيأ

يـحــرمأفيهـــاأالشـــخصأفيهـــاأمـــنأحريتـــهأ	يقـــعأتحـــتأســـيطرةأ		أمعرفـــةأســـلطةأعامـــة،أيســـتويأيفأ

ذلـــكأ	نأتكـــونأهـــذ	أاألماكـــنأســـجوناًأ		أمخافـــرأـشــرطةأ		أمقـــارألألمـــنأالعـــامأ		أ	حـــداتأإحتجـــا	أ

مراكـــزأ 		أ النفســـيةأ 		أ العقليـــةأ للصحـــةأ 		أ االجتماعيـــةأ للرعايـــةأ بيـــوتأ 		أ بمؤسســـاتأ خاصـــةأ

الحتجـــا	أاألجانـــبأ	إليـــواءأالاجئـــنأ	طالبـــيأاللجـــوءأ		أاملراكـــزأالخاصـــةأباألحـــداثأ		أ	يأمـــكانأ

آخـــرأيحـــرمأفيـــهأالشـــخصأمـــنأحريتـــهأبأمـــرأ		أمعرفـــةأالســـلطةأالعامـــة.أ	القصـــدأمـــنأالتفتيـــشأهـــوأ

مراقبـــةأمعاملـــةأاملحتجزيـــنأ			ـضــاعأإحتجا	هـــم.

	ينبغـــيأ	نأتتـــا	ألفـــرقأالتفتيـــشأفرصـــةأللتحـــدثأعـــىأانـفــرا	أمـــعأاملحتجزيـــنأ	عمـــلأتقريـــرأعلنـــيأ

عـــنأنتائـــجأالتفتيـــش.أ	مـــنأاملهـــمأ	يضـــاًأ	نأتتـــا	ألهـــذ	أالهيئـــاتأإمكانيـــةأالقيـــامأبزيـــاراتأغـــرأمعلنـــةأ

جميـــعأ معاملـــةأ مـــنأ 	التأكـــدأ املحتجزيـــنأ 	شـــكا	ىأ مظالـــمأ 	تلقـــيأ االحتجـــا	أ 	مفاجئـــةأألماكـــنأ

املحر	مـــنأمـــنأحريتهـــمأمعاملـــةأإنســـانيةأ)املـــا	ةأالعاـشــرةأمـــنأالعهـــدأالـــد	يلأالخـــاصأبالحقـــوقأ

املدنيـــةأ	السياســـية(أ	ضمـــانأاملحاكمـــةأالعا	لـــةأ)املـــا	ةأ14أمـــنأالعهـــدأاملذكـــور(.

	الأيتأىتأمنعأالتعذيبأ		نأتوفرأالضماناتأالقانونيةأاألساسيةألجميعأاملشتبهأبهمأ	ثناءأمدةأ
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إحتجا	هـــم،أبمـــاأيفأذلـــكأحـــقأاملحتجـــزأباإلســـتعانةأبمحـــام،أ	االتصـــالأبذ	يـــهأبمجـــر	أاالحتجـــا	،أ

	يفأالحـصــولأعـــىأفحـــصأطبـــيأيجريـــهأطبيـــبأمســـتقلأ	إطاعـــهأعـــىأحقوقـــهأفـــورأاالحتجـــا	أبمـــاأ

يفأذلـــكأالتهـــمأاملوجهـــةأاليـــه،أفضـــاًأعـــنأمثولـــهأ	مـــامأقـــاٍضأيفأغضـــونأـفــرتةأ	منيـــةأمحـــد	ةأ	فقـــاًأ

للمعايـــرأالد	ليـــة،أ	مســـكأســـجاتألإلحتجـــا	،أ	إتخـــاذأالتدابـــرأالفعالـــةألتيســـرأمنـــحأاإلـفــرا	أ

املشـــر		،أ	غرهـــاأمـــنأضمانـــاتأاملحاكمـــةأالعا	لـــةأ	الســـيماأتلـــكأالتـــيأمـــنأشـــأنهاأمنـــعأالتعذيـــبأ

	إـســاءةأاملعاملـــة.

إنتـهــاكاًأألحـــكامأ ذاتـــهأ 	يشـــكلأاالحتجـــا	أاإل	اريأ	االحتجـــا	أيفأ	يأمرفـــقأإحتجـــا	أســـريأيفأحـــدأ

االتفاقيـــة،أألنهمـــاأيفضيـــانأغالبـــاًأإىلأالتعذيـــب،أ	مـــنأاملهـــمأ	نأتتخـــذأالد	لـــةأتدابـــرأفعالـــةأتكفـــلأ

عدمأإخضاعأ	يأشخصأالحتجا	أفعيلأغرأمعرتفأبه.أكماأيبنغيأ	نأيكونأالحبسأاإلنفرا	ي،أ

كمـــاأســـنأيتأعـــىأذـكــر	أالحقـــا،أتدـبــراًأمحـــد		أاملـــدةأ	الأيلجـــأأاليـــهأاالأكمـــاذأ	خـــرأ		فقـــاًأللمعايـــرأ

الد	ليـــة.

	الشـــكأ	نأالتدابـــرأالتـــيأتـــؤ	يأإىلأمنـــعأالتعذيـــبأتتطلـــبأإعـــا	ةأالنظـــرأيفأعـــد	أكبـــرأمـــنأ	حـــكامأ

قانـــونأ	صـــولأاملحاكمـــاتأالجزائيـــة.أ	عـــىأســـبيلأاملثـــالأفإنـــهأينبغـــيأإعـــا	ةأالنظـــرأيفأمـــاأيجـــريأعليـــهأ

العمـــلأمـــنأتجـــا		أمـــدةأتوقيـــفأاملحتجزيـــنأيفأمرحلـــةأالتحقيـــقأاأل	ىلأ)التحـــريأ	اإلســـتدالل(أمـــدةأ

التوقيـــفأالقانونيـــةأالـــوار	ةأيفأاملا	تـــنأ)112(أ	)113(أمـــنأقانـــونأ	ـصــولأاملحاكمـــاتأالجزائيـــة.

	ينبغـــيأكذلـــكأإعـــا	ةأالنظـــرأيفأاملا	تـــنأ)63(أ	)64(أمـــنأقانـــونأ	صـــولأاملحاكمـــاتأالجزائيـــةأاللتـــنأ

تســـمحانأللمدعـــيأالعـــامأإســـتثنائياً،أبإســـتجوا	أاملحتجزيـــنأ		نأ	جـــو	أمحـــامأيفأحالـــةأالســـرعة،أ

	يفأاملـــا	ةأ)66(أ)1(أمـــنأالقانـــونأنفســـهأالتـــيأتســـمحأللمدعـــيأالعـــامأبحظـــرأاالإتصـــالأبالشـــخصأ

املحتجـــزأملـــدةأتصـــلأإىلأ)10(أ	يـــام.

	يمكنأالقولأباختصارأ	نأقانونأ	صولأاملحاكماتأالجزائيةأبحاجةأإىلأتعدياتأتشملأمسألةأ

اإلعتقـــالأ	االحتجـــا	أ		نأســـندأقاـنــوينأ	اضـــح،أ	اإلعتقـــالأبطريقـــةأيبـــد	أ	نأالأ		لـــةأموضوعيـــةأ

تهـــمأ 		أ تهمـــةأ توجيـــهأ 		نأ 		أألشـــهرأ	لســـنواتأ	حيانـــاً،أ 	ســـابيعأ 		أ أليـــامأ تدعمهـــا،أ	االحتجـــا	أ

مشـــكوكأفيهـــا.

	يســـتدعيأاألمرأكذلكأإلغاءأقانونأمنعأالجرائمألعامأ1954أالذيأيجيزأللحكامأاإل	ارينأالذينأ

يتبعـــونأ		ارةأالداخليـــةأإحتجـــا	أ	يأشـــخصأيشـــتبهأبارتكابـــهأجريمـــةأ		أ	يأشـــخصأيعتـــرأخـطــراًأ

عـــىأاملجتمـــعأملـــدةأســـنةأ	احـــدةأقابلـــةأللتجديـــدأألجـــلأغـــرأمســـمى.أفهـــذاأالقانـــونأالأيخالـــفأفقـــطأ

معايـــرأاملحاكمـــةأالعا	لـــةأبـــلأيوفرالظـــر	فأاملائمـــةأللتعذيـــبأ	ســـوءأاملعاملـــة.أ	قـــدأطالبـــتألجنـــةأ
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مناهضـــةأالتعذيـــبأمـــراراًأبإلغـــاءأهـــذاأالقانـــون،أ	هـــذاأمـــاأيطالـــبأبـــهأاملركـــزأالوطنـــيألحقـــوقأاإلنســـانأ

منـــذأعـــدةأســـنوات.

املـــا	ةأ تجيـــزأ الـــذيأ الد	لـــةأ 	مـــنأ محكمـــةأ قانـــونأ يفأ النظـــرأ إعـــا	ةأ كذلـــكأ اإلطـــارأ هـــذاأ يفأ 	يدخـــلأ

الســـابعةأمنـــهأاإلحتفـــاظأ)املقصـــو	أاالحتجـــا	(أباملشـــتىكأعليـــهأملـــدةأ	ســـبوعأقبـــلأإحالتـــهأإىلأاملدعـــيأ

العـــام.أ	أللمدعـــيأالعـــامأتوقيـــفأاملشـــتىكأعليـــهأبإحـــدىأالجنـــحأالداخلـــةأيفأإختصـــاصأاملحكمـــةأملـــدةأ

خمســـةأعشـــرأيومـــاًأقابلـــةأللتجديـــدأإذاأإقتضـــتأمصلحـــةأالتحقيـــقأذلـــك،أعـــىأ	نأالأتتجـــا		أمـــدةأ

التجديـــدأشـــهرين.أفـــاأشـــكأ	نأمثـــلأهـــذاأالنـــصأيزيـــدأمـــنأإحتمـــالأ	قـــوعأالتعذيـــبأعـــىأاألشـــخاصأ

املقبـــوضأعليهـــمألـطــولأمـــدةأالقبـــضأ		نأمحاكمـــة.

كمـــاأينبغـــيأإعـــا	ةأالنظـــرأيفأاملـــا	ةأ)38(أمـــنأقانـــونأمراكـــزأاإلـصــا	أ	التأهيـــلأرقـــمأ)9(ألســـنةأ2004 

التـــيأتجيـــزأملديريـــةأاألمـــنأالعـــامأإذاأارتكـــبأالنزيـــلأ	يأفعـــلأمـــنأاألفعـــالأالـــوار	ةأيفأاملـــا	ةأ)37(أ

"	ضعـــهأيفأاالحتجـــا	أاإلنـفــرا	يأمـــدةأالتزيـــدأعـــىأســـبعةأايـــامأيفأكلأـمــرةأ	منـــعأ	يارتـــهأخـــالأهـــذ	أ

املدة".أفمنأالواضحأ	نأاإلعتقالأبمعزلأعنأالعالمأالخارجيأقدأيســـتمرأإىلأعدةأشـــهورأ	يمكنأ

انـتــزاعأاإلعرتافـــاتأ	ثـنــاءأهـــذ	أاملـــدةأالطويلـــةأ	إخـفــاءأ	يأ		لـــةأجديـــةأعـــىأالتعذيـــب.أ	قـــدأ		ر	تأ

املـــا	ةأ)13(أمـــنأالقانـــونأاملذكـــورأمجموعـــةأمـــنأالحقـــوقأالتـــيأتحمـــيأالـنــزالءأ)	يأاملحتجزيـــن(،أغـــرأ

	نـــهأيبـــد	أ	نأبعـــضأالجهـــاتأالأتطبـــقأهـــذ	أالضمانـــاتأللمحتجزيـــنأخـــالأـفــرتةأاأليـــامأالســـبعةأ

مـــعأ 	يتعـــارضأذلـــكأ اليـــه.أ التهمـــةأ توجيـــهأ قبـــلأ باملحتجـــزأ لإلحتفـــاظأ قانونـــاًأ بهـــاأ األ	ىلأاملســـمو	أ

قانـــونأحقـــوقأاإلنســـانأالـــد	يلأفهـــوأالأيشـــكلأفقـــطأانتهـــاكاًألحـــقأاملحتجـــزأيفأاالجتمـــاعأمـــعأمحاميـــهأ

لـــيأيتمكـــنأمـــنأتحضـــرأ	فاعـــه،أبـــلأهـــو،أ	هـــوأاألهـــم،أيزيـــدأمـــنأفـــرصأالتعذيـــبأ	ســـوءأاملعاملـــة..

	الأننىسأ	نأنشرأ	خراًأإىلأ	نأمنأاملهمأ	نأيدخلأاألر	نأطرفاًأيفأالرتوكولأاإلختياريأإلتفاقيةأ

مناهضـــةأالتعذيـــبأ	األشـــكالأاألخـــرىأمـــنأاملعاملـــةأ		أالعقوبـــةأالقاســـيةأ		أالاإنســـانيةأ		أاملهينـــةأ

الذيأ	صبحأنافذاًأيفأعامأ2006أ	الذيأيوجبأعىأالد	لأاألطرافأإنشاءأآليةأ	طنيةألإلشرافأعىأ

	ماكـــنأاالحتجـــا	.أكمـــاأيـخــولأالرتوـكــولأاللجنـــةأالفرعيـــةأملناهضـــةأالتعذيـــبأاملنشـــأةأبموجبـــهأمـــنأ

القيـــامأبزيـــاراتأمفاجئـــةأ	غـــرأمعلنـــةألهـــذ	أاألماكـــن.أفـــاأشـــكأ	نأعـــدمأاإلنضمـــامأإىلأالرتوـكــولأ

يشـــكلأعائقـــاًأ	مـــامأالجهـــاتأالد	ليـــة،أالتـــيأيـفــرتضأفيهـــاأالحيـــا	أ	املوضوعيـــة،أمـــنأاإلـشــرافأعـــىأ

إمتثـــالأاألر	نأبأحـــكامأاالتفاقيـــة.
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وجو	 إجراء تحقيق سريع ونزيهد. 

أتوجبأاملا	ةأ)12(أمنأاتفاقيةأمناهضةأالتعذيبأضمانأكلأ		لةأطرفأ"قيامأسلطاتهاأاملختصهأ

مـــنأ عمـــاًأ بـــأنأ إىلأاالعتقـــا	أ تدعـــوأ 	ســـبا	أمعقولـــةأ كلمـــاأ	جـــدتأ ســـريعأ	نزيـــهأ تحقيـــقأ بإـجــراءأ

	عمالأالتعذيبأقدأ	رتكبأيفأ	يأمنأاألقاليمأالخاضعةألواليتهاأالقضائية".أ	تقومأالد	لةأبهذاأ

التحقيـــقأبـنــاءأعـــىأشـــكوىأمـــنأالضحيـــةأ		أمـــنأتلـقــاءأنفســـهاأ		نأإنتظـــارأشـــكوىأمـــنأالضحيـــةأ

الحكوميـــةأ غـــرأ املنظمـــاتأ طريـــقأ عـــنأ فيهـــا،أ العامـــةأ الســـلطاتأ علـــمأ إىلأ يتنامـــىأ عندمـــاأ 	ذلـــكأ

	املؤسســـاتأالوطنيـــةألحقـــوقأاإلنســـانأ		ـفــرا	أ	ـســرةأالضحايـــاأ	املحامـــنأ	االطـبــاءأ	غرهـــم،أبـــأنأ

هنـــاكأعمـــاًأمـــنأ	عمـــالأالتعذيـــبأيفأ	يأمـــكانأمـــنأ	ماكـــنأاالحتجـــا	.

	التحقيـــقأيجـــبأ	نأيكـــونأ"ســـريعاًأ	نزيهـــاً"أ	لعـــلأ	فضـــلأالســـبلألتنفيـــذأهـــذاأاإللتـــزامأالواقـــعأعـــىأ

الـــد	لأاألـطــرافأهـــوأ	نأالأيتـــمأالتحقيـــقأعـــىأيـــدأ	مـــاءأالشـــخصأاملتهـــمأبالتعذيـــب،أ	إنـشــاءأآليـــةأ

	طنيـــةأ	قائيـــةأمســـتقلة،أ	هـــذاأمـــاأيوجبـــهأالر	توـكــولأاإلختيـــاريأامللحـــقأباالتفاقيـــةأمـــنأالـــد	لأ

األـطــرافأكمـــاأذكرنـــاأمـــنأقبـــل.أ	مـــنأاملهـــمأتمكـــنأهـــذ	أاآلليـــةأمـــنأالقيـــامأبزيـــاراتأغـــرأمعلـــنأعنهـــاأ

مســـبقاًأألماكـــنأاالحتجـــا	.أ	يـحــولأهـــذاأالتحقيـــقأالـــذيأيشـــملأكافـــةأضـــر		أالعقوبـــةأ		أاملعاملـــةأ

إـســاءةأ الضحيـــةأ		أ مـــنأاالتفاقيـــةأ		نأتعذيـــبأ )16(أ الاإنســـانيةأاملهينـــةأ	فـــقأاملـــا	ةأ القاســـيةأ		أ

معاملتـــهأمـــنأجديـــد.

الحق يف رفع شكوى وحماية الضحايا والشهود	. 

يكتمـــلأاإللـتــزامأبالتحقيـــقأبحـــقأرفـــعأالشـــكا	ىأضـــدأالتعذيـــبأ	أاملعاملـــةأالقاســـيةأ		أالاإنســـانية.أ

تـعــرضأ قـــدأ بأنـــهأ يدعـــيأ فـــر	أ طـــرفأأليأ 		لـــةأ "تضمـــنأكلأ مـــنأاالتفاقيـــةأ )13(أ فبموجـــبأاملـــا	ةأ

للتعذيبأيفأ	يأ	قليمأيخضعألواليتهاأالقضائية،أالحقأيفأ	نأيرفعأشكوىأإىلأسلطتهاأاملختصةأ

	يفأ	نأتنظـــرأهـــذ	أالســـلطاتأيفأحالتـــهأعـــىأ	جـــهأالـســرعةأ	بنزاهـــة،أ	ينبغـــيأإتخـــاذأالخطـــواتأ

الا	مـــةألضمـــانأحمايـــةأمقـــدمأالشـــكوىأ	الشـــهو	أمـــنأكافـــةأ	نـــواعأاملعاملـــةأالســـيئةأ		أالتخويـــفأ

نتيجـــةألشـــكوا	أ		أأليأ		لـــةأتقـــدم".

عـــنأ الثالـــثأ تقريـــرأاألر	نأ عـــىأ الختاميـــةأ التعذيـــبأيفأماحظاتهـــاأ لجنـــةأمناهضـــةأ 	قـــدأ	عربـــتأ

إـســاءةأ إ	ـعــاءاتأ يفأ للتحقيـــقأ مســـتقلةأ آليـــةأ إنـشــاءأ يفأ الطـــرفأ الد	لـــةأ القلـــقأالســـتمرارأإخفـــاقأ

املعاملـــةأ	التعذيـــبأ	ذلـــكأألنأاآلليـــاتأالقائمـــةألتقديـــمأالشـــكا	ىأمثـــلأتقديـــمأشـــكوىأإىلأمديـــرأ

الســـجنأ		أإىلأإ	ارةأالشـــؤ	نأالقانونيـــةأ		أمكتـــبأالشـــفافيةأ	حقـــوقأاإلنســـانأالتابـــعأملديريـــةأاألمـــنأ

العـــامأتفتقـــرأإىلأالـســرعةأ	إىلأاإلســـتقالأالـــا	مأللـشــاكنأ	الشـــهو	.أ	ـعــرتأاللجنـــةأعـــنأقلقهـــاأ

الـنــزالءأ	الســـجناءأيتعرضـــونألضغـــو	أبـغــرضأاالمتـنــاعأعـــنأ بشـــأنأاإلفـــا	اتأالتـــيأتشـــرأإىلأ	نأ
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تقديـــمأالشـــكا	ىأ		أســـحبهاأتحـــتأتهديـــدأالتـعــرضألإلنتقـــام.أكمـــاأ	نهـــاأشـــعرتأبالقلـــقأ	يضـــاًأألنأ

عـــد	اًأقليـــاًأمـــنأالشـــكا	ىأاملتعلقـــةأبإســـاءةأاملعاملـــةأ		أالتعذيـــبأ		ىأإىلأمحاكمـــاتألـــمأتســـفرأ	يأ

محاكمـــةأمنهـــاأعـــنأإ	انةأ)CAT/c/Jor/co13(:أالفـقــرةأ33،أتاريـــخأ2016/1/29(.أ

	ياحظأ	نأاملركزأالوطنيألحقوقأاإلنسانأالأيملكأحتىأاآلنأالدخولأإىلأجميعأمرافقأاالحتجا	أ

		نأالتنســيقأاملســبقأمــعأمكتــبأالشــفافيةأ	حقــوقأاإلنســانأالتابــعألألمــنأالعــام.أ	قــدأعــّرأاملركــزأ

يفأتقريــر	أالســنويأاألخــرأعــامأ2018أعــنأعــدمأتعــا	نأاألجهــزةأاألمنيــةأمعــهأيفأ		ائــهأملهامــه.

يفأ 	فعاليــةأ 	حيا	يــةأ بـسـرعةأ التحقيــقأ تكفــلأ التــيأ 	املســتقلةأ الفعالــةأ املراقبــةأ آليــةأ 	تمثــلأ

التــيأنراهــاأمناســبةأيفأاألر	نأ يــدأرجــالأاألمــنأ جميــعأا	ـعـاءاتأالتعذيــبأ	اـسـاءةأاملعاملــةأعــىأ

يفأإنـشـاءأ	ظيفــةأمفــوضأخــاصأملتابعــةأالتحقيقــاتأيفأشــكا	ىأالتـعـرضأللتعذيــبأالتــيأيتقــدمأ

بهــاأاملحتجــز	ن.أ	ربمــاأيكــونأمــنأاملفيــدأكذلــكأتعيــنأقــاٍضأخــاٍصألهــذ	أالغايــةأ	تكليفــهأبالقيــامأ

بزيــاراتأمنتظمــةأ			ريــةأملراكــزأاالحتجــا	أ	إعــدا	أتقاريــرأحــولأ	ضــعأاملحتجزيــنأيرفعهــاأإىلأرئيــسأ

املجلــسأالقضــايئ.أ	لكــنأهــذ	أاألفــكارأبحاجــةأإىلأاملزيــدأمــنأالدراســة.أ	يشــارأكذلــكأإىلأ	نأ	جــو	أ

النيابــةأ بالتفتيــشأعــىأمراكــزأاإلـصـا	أ	التأهيــلأ	هــذ	أالجهــاتأهــيأ عــدةأجهــاتأمعنيــةأحاليــاًأ

العــدلأ	املركــزأ مراكــزأاإلـصـا	أ	التأهيــلأيفأ		ارةأ ينيبــهأ	مديريــةأ مــنأ 		أ العــدلأ 			يــرأ العامــةأ

الوطنــيألحقــوقأاإلنســانأ	برنامــجأكرامــة1.أ	لكــنأمــنأالواضــحأ	نأآليــةأالتفتيــشأالحاليــةأبحاجــةأ

إىلأ	رجــةأ	كــرأمــنأاملأسســةأ	مــنأالفعاليــة.

برنامــجأكرامــةأهــوأبرنامــجألتحســنأمعاملــةأ			ضــاعأاألشــخاصأاملحر	مــنأمــنأحريتهــمأيفأاألر	نأ	يهــدفأ. 1
إىلأالقـضـاءأعــىأاســتخدامأالتعذيــبأ	ـغـر	أمــنأضــر		أســوءأاملعاملــةأ	تــمأتنفيــذ	أمــنأقبــلأمديريــةأاألمــنأ
العــامأ			ارةأالعــدلأ	املركــزأالوطنــيألحقــوقأاالنســانأ	مجموعــةأميــزانأللقانــونأبدعــمأتقنــيأمــنأ	يجنيتــيأ–أ

املعهــدأالدنمــاريكأملناهضــةأالتعذيــبأ	بدعــمأمــنأالــو	ارةأالخارجيــةأالدنماركيــة





أحــكام االتفاقيــة التــي 

يف  إدماجهــا  ميكــن 

القانــون املقــرح 

ثانياً ــــــــــــــــــــــــــ
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أحكام االتفاقية التي يمكن إدماجها يف القانون املقرتح

القانونأاملقرت	أ يفأ إ	راجهاأ يمكنأ 	التيأ بالتعذيبأ الد	ليةأاملتعلقةأ األر	نأ إلتزاماتأ تستمدأ أ

الذيأيؤملأ	نأيوفرأإطاراًأقانونياًأفعاالًأملكافحةأالتعذيبأ	لتفا	يأظاهرةأاإلفاتأمنأالعقا	،أ

منأاتفاقيةأمناهضةأالتعذيبأ	غر	أمنأضر		أاملعاملةأ		أالعقوبةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أ

املهينة.أ	يمكنأعرضأهذ	أاإللتزاماتأعىأالوجهأاآليت:أ

تعريف التعذيبأ. 

تثرأمسألةأتعريفأالتعذيبأالكثرأمنأالجدل.أ	قدأجاءأ		لأتعريفأللتعذيبأيفأنصأاملا	ةأ

األ	ىلأمنأإتفاقيةأمناهضةأالتعذيبأالتيأتقر	أكماأييل:

"ألغراضأهذ	أاالتفاقيةأيقصدأ"بالتعذيب"أ	يأعملأينتجأعنهأ	لمأ		أعذا	أشديد،أجسدياًأ. 1
كانأ	مأعقلياًأيلحقأعمداًأبشخصأماأبقصدأالحصولأمنأهذاأالشخصأ		أمنأشخصأ
ثالثأعىأمعلوماتأ		أعىأإعرتافأ		أمعاقبتهأعىأعملأإرتكبهأ		أيشتبهأيفأ	نهأإرتكبه،أ
هوأ		أشخصأثالثأ		أتخويفهأ		أإرغامهأهوأ		أ	يأشخصأثالثأ		أعندماأيلحقأمثلأهذاأ
األلمأ		أالعذا	أأليأسببأيقومأعىأالتمييزأ	ياًأكانأنوعه،أ		أيحرضأعليهأ		أيوافقأعليهأ
		أيسكتأعنهأموظفأرسميأ		أ	يأشخصأ	خرأيتصرفأبصفتهأالرسمية.أ	الأيتضمنأ
ذلكأاأللمأ		أالعذا	أالنائشأفقطأعنأعقوباتأقانونيةأ		أاملا	مألهذ	أالعقوباتأ		أالذيأ

يكونأنتيجةأعرضيةألها.
الأتخلأهذ	أاملا	ةأبأيأصكأ		يلأ		أتشريعأ	طنيأيتضمنأ		أيمكنأ	نأيتضمنأ	حكاماًأ. 	

ذاتأتطبيقأ	شمل"أ)مأ/1أمنأاالتفاقية(.

	ياحظأعىأهذاأالنصأ	نأجريمةأالتعذيبأتقومأسواءأبالقيامأبعملأ		أباإلمتناعأعنأعمل.أ

صحيحأ	نأالنصأالأيأيتأصراحةأعىأذكرأاإلمتناعأعنأالعملأإالأ	نألجنةأمناهضةأالتعذيبأ

تحثأالد	لأعىأإ	را	أ"األفعالأ	االمتناعاتأعنأاألفعال"أيفأتعريفأجريمةأالتعذيبأ)لجنةأ

الفقراتأ23أ	37(.أ	منأقبيلأاالمتناعأعنأ )2012(،أ العامأرقمأ3أ التعليقأ التعذيب:أ مناهضةأ

العملأالذيأتقومأعليهأجريمةأالتعذيبأحرمانأسجنأمنأالطعامأ		أاملاءأ		أالنومأ		أالرعايةأ

الصحية...الخ.

	لـــمأ		أعـــذا	أشـــديدأجســـدياًأ 	الأيعـــدأالعمـــلأ		أاالمتـنــاعأعـــنأالعمـــلأتعذيبـــاًأإالأإذاأنجـــمأعنـــهأ

كانأ		أعقليـــاً.أ	الأتضـــعأاالتفاقيـــةأقائمـــةأشـــاملةأبأعمـــالأتتصـــفأبخطـــورةأكافيـــةأ	تشـــكلأجريمـــةأ

التعذيـــب،أ	ذلـــكأألنأخطـــورةأ		أشـــدةأالعمـــلأيجـــبأ	نأتحلـــلأعـــىأضـــوءأالســـياقأالـــذيأتمـــتأفيـــهأ

	األثـــرأالـــذيأخلفتـــهأعـــىأالضحيـــة،أ	ألنـــهأســـيكونأمـــنأاملســـتحيلأإ	را	أكلأ	شـــكالأالتعذيـــبأعـــىأ

نحوأشـــاملأيفأقائمة،أ	هناكأباســـتمرارأ	شـــكالأجديدةأللتعذيب.أ	تتوقفأشـــدةأاأللمأالبدينأ		أ
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املعنويأعىأعناصرأذاتيةأمثلأاألثارأالجســـديةأ	النفســـيةأاملرتتبةأعىأالتعذيبأ	جنسأالضحيةأ

	عمرهـــاأ	حالتهـــاأالصحية...الـــخ.

كمـــاأالأيعـــدأالعمـــلأ		أاالمتـنــاعأعـــنأالعمـــلأتعذيبـــاًأإالأإذاأتـــمأإلحاقـــهأعمـــداًأبالضحيـــة،أبمعنـــىأ

إتجـــا	أنيـــةأالجـــاينأللقيـــامأبالســـلوكأاملســـببألأللـــمأ		أالعـــذا	أالشـــديد.أ	بمعنـــىأآخـــرأيـشــرت	أ	نأ

يكونأالسلوكأالذيأنجمأعنهأالتعذيبأقدأ	رتكبأبصفةأمتعمدةأ	هوأماأيعرفأبالقصدأالعام.أ

	تســـتبعدأاالتفاقيـــةأالتعذيـــبأالجـــاينأاملقصـــو	أبذاتـــهأالـــذيأاليرتكـــبأعمـــداًأ		أبقصـــدأجنـــايئأمعـــنأ

بلأيرتكبأبنيةأالتعذيبأفحسب،أكأنأيكونألدىأاملعّذ	أنزعةأسا	يةأللتلذذأبتعذيبأاآلخرين.

كمـــاأالأتقـــومأالجريمـــةأبـــد	نأالقصـــدأالخـــاص،أفـــاأيعـــدأالســـلوكأتعذيبـــاًأإالأإذاأإســـتهدفأتحقيـــقأ

صـــورةأمـــنأصـــورأالقصـــدأالخـــاصأالتـــيأمثلـــتألهـــاأاملـــا	ةأمحـــلأالنظـــرأبأربـــعأصـــورأ	هـــي:

الحصولأمنأالضحيةأاملباشرةأ		أمنأشخصأثالثأعىأمعلوماتأ		أعىأإعرتاف.. 1
معاقبةأالضحيةأاملباشرةأعىأعملأارتكبهأ		أيشتبهأيفأ	نهأارتكبهأهوأ		أ	يأشخصأثالث.. 	
تخويفأ		أإرغامأالضحيةأاملباشرةأ		أ	يأشخصأثالث.. 3
أليأسببأمنأاألسبا	أيقومأعىأالتمييزأ	ياًأكانأنوعه.. 4

	عـــىأخـــافأالنـــصأالعربـــيأللمـــا	ةأاأل	ىلأتشـــرأعبـــارةأFor such purposes asأأيفأالنســـخةأ

اإلنجليزيـــةأمـــنأالنـــصأ	أعبـــارةأdeأnotammentأfinsأauxأأيفأالنســـخةأالفرنســـيةأمنـــهأإىلأ	نأ

األهـــدافأاملذكـــورةأالتشـــكلأقائمـــةأشـــاملةأ	يمكـــنأإ	را	أ	هـــدافأ	خـــرى.

هذاأ	الأينطويأالقصدأالخاصأعىأإجراءأتحقيقأذايتأيفأ		افعأالجاينأبلأهوأمسألةأموضوعيةأ

تقدرأيفأظلأالظر	فأالقائمةأ)التعليقأالعامأللجنةأمناهضةأالتعذيبأرقمأ2: 2007(.

	الجاينأيفأجريمةأالتعذيبأ	كذلكأالحالأيفأحالةأالعقوبةأ	املعاملةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أ

املهينةأهوأموظفأرسميأ		أشخصأيتصرفأبصفتهأالرسمية.أيستويأيفأذلكأ	نأيرتكبهاأشخصياًأ		أ

يحرضأعىأإرتكابهاأ		أيوافقأعىأذلكأ		أيسكتأعنه.

	يعزىأإقتصارأالتعذيبأيفأاالتفاقيةأعىأالتعذيبأالرسميأإىلأاملواجهةأغرأاملتكافئهأبنأضحاياأ

العّزلأ	بنأاألجهزةأالحكومية.

	ينبغيأ	نأيؤخذأيفأتعريفأاملوظفأباملعنىأالواسعأ)تقريرألجنةأمناهضةأالتعذيبأعنأ	عمالهاأ

"إذاأعرفتأسلطاتأ 	نهأ التعذيبأ لجنةأمناهضةأ :)A/69/44.أ	قدأ		ضحتأ عاميأ2013أ	2014 

الد	لةأ		أالجهاتأاألخرىأالتيأتتصرفأبصفةأرسميةأ		أتحتأمظلةأالقانونأبوجو	أموظفنأ
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غرأحكومينأ		أ	طرافأفاعلةأخاصةأبإرتكا	أ	عمالأالتعذيبأ		أإساءةأاملعاملةأ		أكانألدىأ

هذ	أالسلطاتأ		أالجهاتأمنأاألسبا	أاملعقولةأماأيدفعأإىلأاإلعتقا	أبإرتكابها،أ	عجزتأعنأ

ممارسةأالعنايةأالواجبةأملنعهمأ	التحقيقأمعهمأ	مقاضاتهمأ	معاقبتهمأبماأيتفقأ	أ	حكامأ

االتفاقية،أفإنأالد	لةأتتحملأمسؤ	ليةأذلك،أ	ينبغيأإعتبارأموظفيهاأمرتكبيأهذ	أاألعمالأ

غرأاملسمو	أبهاأ		أمتواطئنأيفأإرتكابهاأ		أمسؤ	لنأبهذاأالشكلأ		أذاكأبموجبأاالتفاقيةأ

اللجنهأ العامأرقمأ2،أ2007؛أ التعليقأ التعذيب،أ )لجنةأمناهضةأ السكوتأعنهاأ عنأقبولهاأ		أ

اتفاقيةأ هذاأعىأصعيدأ 13(.أ الفقرةأ 1992،أ 20،أ العامأرقمأ التعليقأ اإلنسان،أ بحقوقأ املعنيةأ

مناهضةأالتعذيب،أ	ماأعىأصعيدأالقانونأاالنساينأالد	يلأ	القانونأالجنايئأالد	يلأ)املا	ةأ)7(أ

منأالنظامأاألسايسأللمحكمةأالجنائيةأالد	لية(أفهماأالأيتطلبانأتور	أموظفأ		أشخصأيعملأ

بصفةأرسميةأكشر	أالرتكا	أالتعذيب.

العقوبةأ 		أ املعاملةأ ضر		أ منأ غر	أ 		نأ التعذيبأ بتعريفأ إكتفىأ قدأ النصأ 	نأ 	ياحظأ

القاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أاملهينةأالتيأالأتصلأإىلأحدأالتعذيبأمنأحيثأالشدةأ		أالخطورة.

	قدأ	قرتألجنةأمناهضةأالتعذيبأبصعوبةأالتفرقةأبنأالتعذيبأ	املعاملةأ		أالعقا	أالقايسأ

		أالاإنساينأ		أاملهنأ)لجنةأمناهضةأالتعذيب:أالتعليقأالعامأرقمأ2(.أ	يشكلأغيا	أالتمييزأ

الواضحأبنأهذينأالنوعنأمنأالسلوكأمشكلةأفيماأيتعلقأبالتزاماتأالد	لأاألطرافأالتيأالأ

تنطبقأإالأعىأالتعذيب.

	الأيتضمنأالعهدأالد	يلأالخاصأبالحقوقأاملدنيةأ	السياسةأتعريفاًأباألفعالأاملحظورةأيفأاملا	ةأ

الاإنسانية،أ	لمأ 		أ القاسيةأ العقوبةأ 		أ املعاملةأ منأضر		أ 	غر	أ التعذيبأ 	هيأ منهأ )7(أ

اللجنةأاملعنيةأبحقوقأاإلنسانأبد	رهاأ	ضعأقائمةأباألفعالأاملحظورةأ	ذهبتأإىلأ	نأهذاأ تَرأ

بحقوقأ )اللجنةأاملعنيةأ بعينهاأ	هدفهاأ		رجةأقسوتهاأ نوعأكلأمعاملةأ يعتمدأعىأ التمييزأ

اإلنسانأ:أالتعليقأالعامأرقمأ20،أ1992،أالفقرةأ2(.

الاإنسانيةأ		أاملهينةأليسأشدةأ القاسيةأ		أ التعذيبأ	املعاملةأ 	املعيارأالحاسمأللتفريقأبنأ

الخاصأ القصدأ يفأ يتمثلأ 	إنماأ العمل،أ عنأ االمتناعأ 		أ العملأ عنأ الناجمأ العذا	أ 		أ األلمأ

ملرتكبأالجريمةأالذيأيدفعهأإىلأإرتكا	أالتعذيبأ	املبنأ	عا	،أ	هذاأالقصدأالخاصأالأيتحققأ

إالأإذاأكانأالضحيةأتحتأسيطرةأ		أإشرافأالجاينأ	خاضعاًأللسلطةأالقانونيةأ		أالفعليةأله،أ

	ذلكأسواءأ	ثناءأالقبضأ		أاالحتجا	.أ	ماأالغايةأمنأالعقوبةأ		أاملعاملةأالقاسيةأ		أالاأإنسانيةأ

		أاملهينةأفهيأتحقرأالضحيةأ		أالحطأمنأقدر	أ	كرامتهأ	لكنأيفأالحالتنأيكونأالجاينأموظفاًأ

رسمياًأ		أ	يأشخصأ	خرأيتصرفأبهذ	أالصفة.أ



		

	التعذيبأالوار	أيفأاالتفاقيةأهوأتعريفأالحدأاأل	ىنأ	هذاأماأتقيضأبهأالفقرةأالثانيةأمنأاملا	ةأ

محلأالنظر.أ	عليهأفإنهأيمكنأللد	لأ	نأتعتمدأتعريفاًأيوفرأحمايةأ	كرأ	يعز	أالهدفأ	الغرضأ

منأاالتفاقيةأ)لجنةأمناهضةأالتعذيب،أالتعليقأالعامأرقمأ2(.أ	عىأالرغمأمنأ	نأالعهدأالد	يلأ

الخاصأبالحقوقأاملدنيةأ	السياسيةأالأيتضمنأتعريفاأللتعذيبأإالأ	نأاللجنةأاملعنيةأبحقوقأ

التعريفأ منأ بكثرأ 		سعأ تعريفاأ لهأ 	عطتأ العهد،أ تطبيقأ	حكامأ عىأ تشرفأ التيأ اإلنسانأ

	معاقبةأ ملنعأ األمريكيةأ الد	لأ اتفاقيةأ 		ر	تأ 	قدأ التعذيب.أ مناهضةأ اتفاقيةأ بهأ 	تتأ الذيأ

إتساعاًأ 	كرأ للتعذيبأ تعريفاأ األخرى،أ هيأ ))https://www.oas.orgأ 1985أ لعامأ التعذيبأ

منأتعريفأاتفاقيةأمناهضةأالتعذيب.أفهذاأالتعريفأيتضمنأ"إستخدامأ	ساليبأعىأشخصأ

بهدفأطمسأشخصيةأالضحيةأ		أتقليصأطاقاتهأالجسديةأ		أالعقليةأحتىألوألمأتسببأ	ملاًأ

جسدياًأ		أنفسياً".أكماأ	نأالتعذيبأاملنصوصأعليهأيفأنظامأر	ماأاألسايسأللمحكمةأالجنائيةأ

الد	ليةأ		سعأمنأمثيلهأاملنصوصأعليهأيفأاتفاقيةأاألممأاملتحدةأملناهضةأالتعذيب،أفقدأجاءأ

هذاأالتعريفأكماأييل:أ"يعنيأالتعذيبأتعمدأإلحاقأ	لمأشديدأ		أمعاناةأشديدة،أسواءأبدنياًأ

		أعقلياً،أبشخصأموجو	أتحتأإشرافأاملتهمأ		أسيطرته،أ	لكنأالأيشملأالتعذيبأ	يأ	لمأ		أ

معاناةأينجمانأفحسبأعنأعقوباتأقانونيةأ		أيكونانأجزءأمنهاأ		أنتيجةألها".أ)املا	ةأ2/7أمنأ

النظامأاألسايسأللمحكمةأالجنائيةأالد	لية(.

	قدأإشرتطتألجنةأمناهضةأالتعذيبأيفأالتشريعاتأالوطنيةأالتيأتعّرفأالتعذيبأ	نأتشملأ

األقلأ التعذيبأعىأ مناهضةأ اتفاقيةأ منأ يفأاملا	ةأاأل	ىلأ عليهاأ العناصرأاألساسيةأاملنصوصأ

)التعليقأرقمأ2007:2(.أ	منأاملهمأ	نأالأيكونأالتعريفأاملنصوصأعليهأيفأالقانونأالوطنيأ	ضيقأ

منأالتعذيبأاملنصوصأعليهأيفأاالتفاقيةأألنأالتعريفأاألضيقأالأيتسقأمعأ	حكامأاملا	ةأاأل	ىلأ

منأاالتفاقيةأ	الأمعأاملتطلباتأالد	لية.أ

العقوبات القانونية )العقوبات الجسدية واإلعدام(

عـــنأ فقـــطأ النـــائشأ العـــذا	أ التعذيـــبأاأللـــمأ		أ تعريـــفأ مـــنأ مـــنأاالتفاقيـــةأ تســـتبعدأاملـــا	ةأاأل	ىلأ

عقوبـــاتأقانونيـــةأ		أاملـــا	مألهـــذ	أالعقوبـــاتأ		أالـــذيأيكـــونأنتيجـــةأعرضيـــهألهـــا".أ	عليـــهأفـــاأيعـــدأ

مـــنأقبيـــلأالتعذيـــبأاســـتخدامأالقـــوةأبشـــكلأقاـنــوينأ	لغايـــةأمشـــر	عةأ	شـــريطةأ	نأتكـــونأالشـــدةأ

املســـتخدمةأضر	ريـــةألتحقيـــقأالغايـــةأاملقصـــو	ةأمنهـــاأ)مبـــد	أالتناســـب(أكالقبـــضأعـــىأشـــخصأمـــاأ

	فقـــاًأللقانـــونأ		أملنـــعأهربـــهأإذاأكانأمحتـجــزاًأبشـــكلأقاـنــوين.

	حتـــىأتكـــونأالعقوبـــاتأقانونيـــةأالأيكفـــيأ	نأتكـــونأكذلـــكأ	فـــقأالقانـــونأالداخـــيلأفقـــطأبـــلأينبغـــيأ
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كذلـــكأ	نأتكـــونأموافقـــةأللقانـــونأالـــد	يل.أفالعقوبـــاتأالبدنيـــةأغـــرأاملطابقـــةأللمعايـــرأالد	ليـــةأهـــيأ

عقوبـــاتأغـــرأمقبولـــةأحتـــىأإذاأكانـــتأمقـــررةأيفأالقانـــونأالداخـــيل،أ	هـــذ	أهـــيأالقاعـــد	أالعامـــةأ

التـــيأ	رســـتهاأاملـــا	ةأ)27(أمـــنأاتفاقيـــةأفيينـــاألقانـــونأاملعاهـــداتألعـــامأ1969أ	التـــيأالأيجو	أبمقتضاهاأ

"لطرفأيفأمعاهدةأ	نأيحتجأبنصوصأقانونهأالداخيلأكسببأمررأإلخفاقهأيفأتنفيذأاملعاهدة".

أهـــذاأ	يفأتفســـرهاأللمـــا	ةأالســـابعةأمـــنأالعهـــدأالـــد	يلأالخـــاصأبالحقـــوقأاملدنيـــةأ	السياســـية،أ

فقـــدأذهبـــتأاللجنـــةأاملعنيـــةأبحقـــوقأاإلنســـانأالتـــيأتشـــرفأعـــىأتطبيـــقأ	حـــكامأالعهد،أإىلأ	نأأحظرأأ

التعذيبأ	املعاملةأالقاســـيةأ		أالاإنســـانيةأ		أالحاطةأبالكرامةأيشـــملأ"العقوباتأالجســـديةأبماأ

يفأذلـــكأالـضــر	أاملـفــر	أ	قطـــعأاألـطــرافأ	الجلـــد"أ)التعليـــقأالعـــامأللجنـــةأاملعنيـــةأبحقـــوقأاإلنســـانأ

رقـــمأ20أفـقــرةأ5: 1992(.

	الأيمكـــنأتريـــرأهـــذاأالـنــوعأمـــنأالعقوبـــةأاســـتنا	اًأإىلأالـجــزءأاألخـــرأمـــنأالفـقــرةأاأل	ىلأمـــنأاملـــا	ةأ

األ	ىلأمـــنأاتفاقيـــةأمناهضـــةأالتعذيـــب،أ	هـــذاأمـــاأذهـــبأإليـــهأالســـيدأمانفريـــدأنوفـــاكأاملقـــررأالخـــاصأ

ملناهضـــةأالتعذيـــبأيفأتقرـيــر	أالـــذيأرفعـــهأللجمعيـــةأالعامـــةألألمـــمأاملتحـــدةأ)A/60/316/par.26(.أ

	الأبـــدأبالتـــايلأمـــنأإعتمـــا	أتشـــريعاتأعـــىأالصعيـــدأالوطنـــيأتحظـــرأالعقوبـــةأالجســـديةأيفأجميـــعأ

األماكـــنأبمـــاأيفأذلـــكأاألـســرةأ	املـــدارسأ	املستشـــفيات.

	فيمـــاأيتعلـــقأبعقوبـــةأاإلعـــدامأفمعـــر	فأ	نأهنـــاكأتوجهـــاًأنحـــوأإلـغــاءأالعقوبـــةأيفأعـــد	أمتزايـــدأ

مـــنأالـــد	ل.أ	قـــدأذهبـــتأكلأمـــنأاللجنـــةأاملعنيـــةأبحقـــوقأاإلنســـانأ	لجنـــةأمناهضـــةأالتعذيبأإىلأ	نأ

اإلعـــدامأحيـــثأيوجـــد،أيجـــبأ	نأيتـــمأ"بطريقـــةأالأتســـببأ	يأ	لـــمأ		أ	ذىأمـــا	يأ		أنفـــيسأ	يـــاأكان"أ

)التقريـــرأالعـــامأللجنـــةأاملعنيـــةأبحقـــوقأاإلنســـانأرقـــمأ20: 1992،أفـقــرةأ6(.أكمـــاأ	نألجنـــةأمناهضـــةأ

التعذيـــبأ	جـــدتأ	نأطريقـــةأتنفيـــذأعقوبـــةأاإلعـــدامأقـــدأتصـــلأيفأحـــدأذاتهـــاأإىلأتعذيـــبأ		أمعاملـــةأ

التعذيـــبأ مناهضـــةأ اتفاقيـــةأ 	حـــكامأ ينتهـــكأ بالحجـــارةأ الرجـــمأ فـــإنأ املثـــالأ ســـبيلأ 	عـــىأ ســـيئة،أ

)لجنـــةأمناهضـــةأالتعذيـــب:أالتعليـــقأالعـــامأللجنـــةأرقـــمأ2،أ	نظـــرأكذلـــكأ	راســـتي"عقوبةأاإلعـــدام:أ

اإلتجاهـــاتأالحديثـــةأيفأالقانـــونأالـــد	يل"،أمجلـــةأالجنـــانألحقـــوقأاالنســـان،عد	أ208،أحزـيــرانأ/

يونيـــو/2016،أصأ57أ	مايليهـــا(.

العزل اإلنفرادي والحجز اإلنفرادي

يثــارأالتســاؤلأكذلــكأعــنأالعــزلأاإلنفــرا	يأ	االحتجــا	أاإلنفــرا	ي.أ	الغايــةأمــنأاالحتجــا	أاإلنفــرا	يأ

هــيأحرمــانأالشــخصأاملحتجــزأمــنأاالتصــالأبالعالــمأالخارجــي،أ	هــذاأاملوـضـوعأهــوأمحــلأعنايــةأ
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االتفاقيــةأالد	ليــةألحمايــةأجميــعأاألشــخاصأمــنأاإلختـفـاءأالقســريألعــامأ2006أ	التــيألــمأتدخــلأ

األر	نأبعــدأطرفــاًأفيهــا.أ	مــاأالعــزلأاإلنـفـرا	يأفاملقصــو	أمنــهأتحقيــقأهــدفأمحــد	أمثــلأحمايــةأ

الســجنأاملعــز	لأمــنأ	ذىأ	شــيك،أ		ألــدرءأخطــرأصحــيأعــامأ		أللحيلولــةأ		نأ		الأالدليــل،أ		أ

		نأـهـر	أالســجنأ		أقيامــهأبســلوكأعــد	اين.

العــزلأ 	نأ التعذيــبأ مناهضــةأ 	لجنــةأ اإلنســانأ بحقــوقأ املعنيــةأ اللجنــةأ مــنأ كلأ 	جــدتأ 	قــدأ

	السياســيةأ املدنيــةأ بالحقــوقأ الخــاصأ الــد	يلأ العهــدأ مــنأ كاأ ينتهــكأ األمــدأ طويــلأ اإلنـفـرا	يأ

التعذيــب. مناهضــةأ 	اتفاقيــةأ

هذا عن تعريف التعذيب يف القانون الدويل فماذا عن تعريفه يف القانون األردين

لـمأيكـنأالدسـتورأاألر	ينأقبـلأالتعديـاتأالدسـتوريةأالتـيأـطر	تأعليـهأيفأعـامأ2011أيـأتأعـىأذكـرأ

التعذيب،أ	قدأ	غفلأالفصلأالثاينأمنأالدستورأالخاصأبحقوقأاألر	نينأ		اجباتهمأالحقأيفأ

عـدمأالخـضوعأللتعذيـب،أهـذاأيفأالوقـتأالـذيأ	صبـحأحظرالتعذيـبأقاعـدةأ	سـتوريةأيفأالعديـدأ

منأالد	لأ	منهاأ		لأعربيةأ)عىأسبيلأاملثالأالدستورأالعماينأ96/101أ	الدستورأاليمنيأ)م/47(أ

	الدسـتورأالقطـريأ)م/36((.

	قدأاكتفتأاملا	ةأالثامنةأمنأالدستورأيفأصيغتهاأاملعتمدةأيفأعامأ2011أبإشارةأعابرةأإىلأالتعذيب.أ

فبعـدأ	نأحـظرتأالقبـضأعـىأ	حـدأ		أ	قفـهأ		أحبسـهأ		أتقييـدأحريتـهأإالأ	فـقأ	حـكامأالقانـون،أ

	ضافـتأالفـقرةأالثانيـةأمـنأاملـا	ةأ"	نأكلأمـنأيقبـضأعليـهأ		أيوقـفأ		أيحبـسأ		أتقيـدأحريتـهأ

يجـبأمعاملتـهأبمـاأيحفـظأكرامـةأاإلنسـان،أ	الأيجـو	أتعذيبـهأبـأيأشـكلأمـنأاألشـكالأ		أإيـذاؤ	أ

بدنياًأ		أعضوياًأكماأاليجو	أحجز	أيفأغرأاألماكنأالتيأتجيزهاأالقواننأ	كلأقولأيصدرأعنأ	يأ

شـخصأتحـتأ	طـأةأتعذيـبأ		أإيـذاءأ		أتهديـدأالأيعتـدأبـه".أ

	كانأقانـونأالعقوبـاتأيعاقـبأيفأاملـا	ةأ)208(أمنـه،أقبـلأتعديلهـاأيفأعـامأ2007،أعـىأإرتـكا	أ	نـواعأ

ة،أالتـيأالأيجيزهـاأالقانـونأبقصـدأالحـصولأعـىأإـقرارأبجريمـةأ		أعـىأمعلومـاتأ العنـفأ	الشـدًّ

بشـأنها.أ	لـمأتكـنأاملـا	ةأ)208(أقبـلأالتعديـلأتشـملأإالأجزئيـاُأ		أالأتشـملأعـىأاإلطـاق،أالتسـببأ

بآالمأ	معاناةأنفسية،أكماأ	نهاألمأتكنأتفرضأعقوباتأتتناسبأمعأخطورةأهذ	أالجريمة،أ	هوأ

 ،A/50/44(1995أ	مـاأالحظتـهألجنـةأمناهضـةأالتعذيـبأيفأماحظاتهـاأالختاميـةأاملؤرخـةأ26أتمـو

CAT/C/6/(اأ	التـيأكانـتأتّصـرأيفأتقارـير	نيـةأ	اًأعـىأموقـفأالحكومـةأاألر	ذلـكأر	أ،)الفـقرةأ166

		أ 	اإليـذاءأ التعذيـبأ حـاالتأ كبـرأ حـدأ إىلأ يعالـجأ األر	ينأ العقوبـاتأ "قانـونأ 	نأ عـىأ Add.5(أ
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املعاملـةأالقاسـيةأ		أالاإنسـانية".كماأ	نأهـذاأهـوأ	يضـاأموقـفأاملقـررأالخـاصأملناهضـةأالتعذيـبأ

.)A/HRC/4/33.Add.3.p.7(ةأاملذكـورةأ	السـابقأالذكـرأمـنأاملـا

قانـونأ تـمأتعديـلأاملـا	ةأ)208(أمـنأ التعذيـبأعندمـاأ 	نأاملشـرعأاألر	ينأ		ىلأ	هميـةألجريمـةأ بيـدأ

العقوبـاتأيفأعـامأ2007أحيـثأ	صبحـتأتـجّرمأ	بشـكلأصريـحأالتعذيـب.أ	تعريـفأالتعذيـبأ	فـقأ

النـصأالعربـيألتعريـفأالتعذيـبأ الثانيـةأمـنأاملـا	ةأاملذكـورةأهـوأصـورةأطبـقأاألصـلأعـنأ الفـقرةأ

الـوار	أيفأاملـا	ةأاأل	ىلأمـنأاإلتفاقيـة.أ

	مـعأهـذاأالتعديـلأ	صبـحأالتعذيـبأيشـكلأجريمـةأمسـتقلةأعـنأالجرائـمأاأل	سـعأكاإلعتـداءأ		أ

تجـا		أحـد		أالسـلطةأ		أالصاحيـةأالرسـمية.أ	الأشـكأ	نأالنـصأيفأصورتـهأاملعّدلـةأ	يفأتعريفـهأ

لجريمةأالتعذيبأبشـكلأمسـتقلأعنأجرائمأاإلعتداءأالعا	يةأ		أالجرائمأاألخرى،أينّبهأالجميعأ

بمنأفيهمأالجناةأ	الضحاياأ	الجمهورأإىلأمدىأخطورةأجريمةأالتعذيب؛أ	يندر	أتنقيحأاملا	ةأ

)208(أمـنأقانـونأالعقوبـاتأيفأإطـارأتفعيـلأاإلتفاقيـاتأالد	ليـةأاملصـا	قأعليهـاأمـنأاألر	نأ	التـيأ

مـنأبينهـاأاتفاقيـةأمناهضـةأالتعذيـب.

	التعريفأالذيأنقرتحهأللتعذيبأهوأذاتأالتعريفأالوار	أيفأاملا	ةأ)208(أمنأقانونأالعقوبات،أ

	لكـنأمـعأإضافـةأعبـارةأ"	الأسـيماأبقصـد"أإىلأالنـصأالحـايل،أ	ذلـكأإنسـجاماًأمـعأكلأمـنأالنـصأ

اإلنجليزيأ	الفرنيسألتعريفأالتعذيب،أ	إشرتا	أمطابقةأالعقوباتأالقانونيةأللمعايرأالد	ليةأ

لحقوقأاإلنسان.

	بـناءأعـىأذلـكأيمكـنأتعريـفأالتعذيـبألغايـةأالقانـونأاملقـرت	أكمـاأيـيل:أ"ألـغراضأهـذاأالقانـونأ

يقصـدأبالتعذيـبأتعمـدأموظـفأرسـميأ		أ	يأشـخصأآخـرأيتصـرفأبصفـةأرسـميةأإيـقاعأ	لـمأ		أ

عذا	أشديدأبشخصأما،أجسدياًأ	مأنفسياً،أ		أالتحريضأعىأذلكأ		أاملوافقةأعليهأ		أالسكوتأ

عنـه،أ	الأسـيماأبقصـد:

الحصولأمنأهذاأالشخصأ		أمنأشخصأثالثأعىأمعلوماتأ		أإعرتاف.أ. 
معاقبتهأعىأعملأإرتكبهأ		أيشتبهأيفأ	نهأإرتكبهأهوأ		أشخصأثالث.	. 
تخويفهأ		أإرغامهأهوأ		أ	يأشخصأثالث.أ	. 
أليأسببأيقومأعىأالتمييزأ	ياًأكانأنوعه.د. 
	الأيعــدأيفأحكــمأالتعذيــبأاأللــمأ		أالعــذا	أالنــائشأفقــطأعــنأعقوبــاتأقانونيــةأبموجــبأ	. 

القانــونأالوطنــيأالنافــذأ	املوافــقأللقانــونأالــد	يل،أ		أاملــا	مألهــذ	أالعقوبــاتأ		أالــذيأيكــونأ
نتيجــةأعرضيــةألهــا".أ



	6

	مــاأاملعاملــةأ		أالعقوبــةأالقاســيةأ		أالاإنســانيةأفيمكــنأتعريفهــاأكاآليت:أ"إلحــاقأ	لــمأ		أعــذا	أ

جســدياًأكانأ		أنفســياً،أ		أالتحريــضأ		أاملوافقــةأعليــهأمــنأجانــبأموظــفأرســميأ		أ	يأشــخصأ

	خــرأيتصــرفأبهــذ	أالصفــة".

تجريم التعذيب 	. 

وجو	 إدرا	 جريمة التعذيب يف القانون املحيل

توجبأاملا	ةأالرابعةأمنأاالتفاقيةأعىأ	يأ		لةأطرفأ	نأتضمنأ"	نأتكونأجميعأ	فعالأالتعذيبأ

جرائمأبموجبأقانونهاأالجنايئ،أ	ينطبقأاألمرأذاتهأعىأقيامأ	يأشخصأبأيأمحا	لةأملمارسةأ

التعذيبأ	عىأقيامهأبأيأعملأآخرأأيشكلأتواطؤاًأ		أمشاركةأيفأالتعذيب".أكماأتوجبأالفقرةأ

الثانيةأمنأالنصأعليهاأ	نأتجعل"هذ	أالجرائمأمستوجبةأللعقا	أبعقوباتأمناسبةأتأخذأيفأ

االعتبارأطبيعتهاأالخطرة".

الجزائيةأ قوانينهاأ التعذيبأيفأ تجريمأ الد	لأاألطرافأ فاالتفاقيةأتوجبأعىأ 	كماأهوأ	اضحأ

بإعتبارهاأجريمةأمحد	ةأ	منفصلةأعنأ	نواعأ	خرىأمنأالجرائم.أكماأ	نهاأتوجبأمعاقبةأاألفعالأ

املكونةألهاأبعقوباتأمناسبةأتأخذأيفأاإلعتبارأالطبيعةأالخطرةألهاأ)لجنةأمناهضةأالتعذيب:أ

التعليقأالعامأرقمأ2: 2007(.أ	التجريمأاملطلو	أخاصأبالتعذيبأ		نأغر	أمنأضر		أاملعاملةأأ

		أالعقوبةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أاملهينةأاملنصوصأعليهاأيفأاملا	ةأ)16(أمنأاالتفاقيةأ	التيأ

اكتفتأبالنصأعىأتعهدأالد	لأاألطرافأبمنعهاأ		نأ	نأيصلأاألمرأإىلأحدأتجريمها.أغرأ	نأ

املا	ةأاألخرةأالأتمانعأيفأتجريمأالد	لأاألطرافأللعقوبةأ		أاملعاملةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أ

املهينةأبلأهيأتحّبذ	.أفاملا	ةأاملذكورةأتوجبأتطبيقأاملوا	أ)10–13(أمنأاالتفاقيةأ"بوجهأخاص"أ

عىأهذاأالنوعأمنأالعقوبةأ		أاملعاملةأماأيعنيأ	نهأمنأاملرغو	أبهأتطبيقأبقيةأ	حكامأاالتفاقيةأ

عليهاأبماأيفأذلكأالنصأالخاصأبالتجريم.أغرأ	نأعقوبةأجريمةأاملعاملةأ		أالعقوبةأالقاسيةأ

		أالاإنسانيةأ		أاملهينةأتكونأعا	ةأ	خفأمنأعقوبةأالتعذيب.أ	توجبأاملا	ةأالرابعةأعىأالد	لأ

األطرافأإ	را	أاملسؤ	ليهأالجنائيةأعنأ"محا	لة"أممارسةأالتعذيبأ		أ"التواطؤ"أعليهأ	غرهاأ

منأ	شكالأاملشاركةأفيه.

	الأيشرت	أالنصأإكتمالأفعلأالتعذيب،أفالشر	عأيفأالتعذيبأيشكلأهوأاآلخرأفعاًأيجبأ

التعليماتأ يأمرأ		أيعطيأ الذيأ للرئيسأ الجنائيةأ تجريمه.أ	عىأسبيلأاملثالأتقومأاملسؤ	ليةأ

ملرؤ	سهأبالقيامأبالتعذيبأحتىأإذاأرفضأاملرؤ	سأاإلمتثالأألمرأرئيسه.أ	الأيقتصرأالتجريمأعىأ

الفاعلأبلأيشملأالتجريمأكذلكأكلأمنأيشاركأيفأالجريمةأ		أيتواطأأيفأإرتكابها،أفالتحريضأ
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عىأالتعذيبأ		أاملوافقةأعليهأ		أالسكوتأعنهأيشكلأهوأاآلخرأفعاًأيجبأتجريمه.أ	الأيمكنأ

للموظفنأالذينأيمارسونأسلطةأعلياأالتخلصأمنأاملساءلةأ		أالهر	أمنأاملسؤ	ليةأالجنائيةأ

عنأالتعذيبأ		أإساءةأاملعاملةأالتيأيرتكبهاأاملرؤ	سونأيفأحالأكانواأيعلمونأ		أكانأعليهمأ	نأ

يعلمواأبحصولأهذاأالسلوك،أ		أبأنهأكانأمنأاملرجحأ	نأيحصل،أ	لمأيتخذ	اأالتدابرأالوقائيةأ

املقبولةأ	الا	مةأ)التعليقأالعامأرقمأ2أللجنةأمناهضةأالتعذيب:أ2007(.أ	يتضمنأاإلشرتاكأ		أ

املشاركةأالتغطيةأعىأ	عمالأالتعذيبأ		أإخفائهاأبغيةأتركهاأ		نأعقا	.أ

العقوبات املناسبة 

توجبأاالتفاقيةأعىأالد	لأاألطرافأإقرارأ"عقوباتأمناسبةأتأخذأيفأاالعتبارأطبيعتهاأالخطرة".أ

األكرأ الجرائمأ لفئةأ املقررةأ العقوباتأ معأ التعذيبأ عقوبةأ تتفقأ 	نأ ينبغيأ 	نهأ يعنيأ 	هذاأ

		أ 		ىنأ االتفاقيةأحداأ تضعأ األطراف.أ	الأ للد	لأ الوطنيةأ الجزائيةأ القواننأ بمقتىأ خطورةأ

	قىصأللعقوبة،أكماأ	نألجنةأمناهضةأالتعذيبألمأتصلأإىلأموقفأحاسمأبخصوصأالعقوبةأ

التعذيبأ	التيأتعكسأخطورةأهذ	أالجريمة،أغرأ	نهأيبد	أمنأماحظاتهاأ املناسبةألجريمةأ

الختاميةأعىأتقاريرأالد	لأاألطرافأ	منأتعليقاتهاأالعامةأ	نهاأتميلأإىلأ	نأالعقوبةأاملناسبةأ

 APT التعذيبأ منأ الوقايهأ )جمعيةأ سنةأ عشرينأ إىلأ سنواتأ ستأ منأ الحبسأ عقوبةأ هيأ

الدليلأالتشريعيأملناهضةأالتعذيب،أ2016،أصأ18؛أجمعيةأالوقايةأمنأالتعذيبأAPTأ	مركزأ

2008،أ القانوين،أ الفقهأ الد	يل،أ	ليلأ القانونأ التعذيبأيفأ L	CEJ،أ الد	يلأ 	القانونأ العدالةأ

صأ37(.أفنحنأنراهاأتستهجنأيفأماحظاتهاأللد	لأاألطرافأالعقوباتأقصرةأاملدىأكالحبسأ

ملدةأسنةأ		أسنتنأ		أثاثأ		أ	ربعأسنوات،أ	لكنهاأ	يفأنفسأالوقتأترفضأالعقوباتأالتيأ

تخالفأاملعايرأاملعمولأبهاأيفأالقانونأالد	يلألحقوقأاإلنسانأمثلأاإلعدامأ		أاألشغالأالشاقةأ

		أالعقوباتأالجسدية.أأ	قدأذهبتأاللجنةأيفأإحدىأماحظاتهاأإىلأ	نأالعقوبةأإذاأكانأحدهاأ

األ	ىنأتسعأسنواتأسجناًأفهيأتكونأبعيدةأعنأاملر	نةأ	الأتأخذأباإلعتبارأحاالتأ	قلأخطورة.أ

شديدةأ عقوبةأ هيأ سنواتأ خمسأ ملدةأ السجنأ عقوبةأ 	نأ إىلأ 	خرىأ مناسبةأ يفأ ذهبتأ كماأ

التساهلأ	إىلأ	نأهذاأالنوعأمنأالعقوباتأيفشلأيفأر	يأاللجنةأيفأمنعأالتعذيب،أبينماأقدأتقو	أ

العقوباتأاملشد	ةأ		أالصارمةأ	الوحشيةأمثلأإنزالأعقوبةأالسجنألسبعأسنواتأكحدأ		ىن،أ

املحاكمأإىلأعدمأتطبيقأالقانونأألنهأيفشلأيفأ	نأيأخذأبعنأاالعتبارأعىأنحوأمرٍضأالظر	فأ

الفر	ية.أ	منأالطبيعيأتشديدأالعقوبةأعندماأيسفرأالتعذيبأعنأ	فاةأالضحيةأ		أعنأإعاقاتأ

	ائمةأ		أعندماأيلحقأبامر	ةأحاملأ		أطفلأتحتأسنأ)18(أسنةأ)جمعيةأالوقايةأمنأالتعذيبأ

APT،أالدليلأالتشريعيأملناهضةأالتعذيبأ2016،أصأ38(.
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هذاأ	عىأسبيلأاملثالأترتا		أعقوبةأالتعذيبأيفأاسرتالياأبنأخمسأسنواتأ	خمسأ	عشرينأ

تصلأ فرنساأ 	يفأ 2010(.أ لسنةأ اإلعدامأ عقوبةأ 	الغاءأ التعذيبأ حظرأ قانونأ منأ )م/274أ سنةأ

العقوبةأإىلأثاثنأسنةأعندماأيكونأضحيةأالجريمةأقاصراًأالأيتجا		أعمر	أخمسأعشرأسنةأ

		أعندماأيتسببأيفأعاهةأ		أإعاقةأ	ائمةأ)م/221أ	222أمنأقانونأالعقوباتأالفرنيس(.أ	تصلأ

العقوبةأيفأالرن	يجأإىلأالسجنأملدةأخمسأعشرأسنة،أ	يمكنأ	نأتصلأإىلأالسجنأملدةأ)21(أ

سنةأإذاأ		ىأالتعذيبأإىلأالوفاة.

هذ	  عقوبة  ومن  التعذيب  تجريم  من  الدول  بعض  وموقف  االتفاقية  موقف  عن  هذا 
الجريمة، فماذا عن موقف القانون األردين؟ تجريم التعذيب يف القانون األردين

التعذيبألمأتكنأتظهرأيفأالنصأاألصيلأللما	ةأ)208(أمنأقانونأالعقوبات،أ	لمأيتمأ أكلمةأ

تجريمأالتعذيبأصراحةأإالأيفأعامأ2007أعىأماأ		ضحناأمنأقبل.أغرأ	نأالنصأالجديدأبماأيفأ

ذلكأالتعدياتأالتيأطر	تأعليهأ	آخرهاأالقانونأاملعَدلأرقمأ)7(ألسنةأ2018أالأيجرَّمأالتعذيبأ

عىأنحوأيتوافقأتماماًأمعأاملا	ةأالرابعةأمنأاالتفاقية،أ	هوأنصأمعيبأألكرأمنأسبب.أفمنأ

جهةأجاءتأاملا	ةأ)208(أمنأالقانونأتحتأعنوانأ"إنتزاعأاالقرارأ	املعلومات"أ	ليسأتحتأعنوانأ

التعذيب،أ	هيأ	ار	ةأيفأالبا	أالرابعأاملعنونأ"يفأالجرائمأاملخلةأباإل	ارةأالقضائية".أ	قدأإكتفتأ

هوأ للجاينأ الخاصأ القصدأ كانأ إذاأ عليهأ 	املعاقبةأ التعذيبأ بتجريمأ املا	ةأ منأ اال	ىلأ الفقرةأ

الحصولأعىأإقرارأبجريمةأ		أعىأمعلوماتأبشأنهاأ	هيأصورةأ	احدةأفقطأمنأصورأالقصدأ

الخاصأالتيأتضمنهاأتعريفأالتعذيبأيفأكلأمنأالفقرةأاأل	ىلأمنأاملا	ةأاأل	ىلأمنأاالتفاقيةأ

	الفقرةأالثانيةأمنأاملا	ةأ)208(أمنأقانونأالعقوبات.

	تضمنتأم/208أقبلأتعديلهاأالحقاًأعبارةأغريبةأهيأ"	يأنوعأمنأ	نواعأالتعذيبأالتيأالأيجيزهاأ

القانون"،أ	هذ	أعبارةأتثرأالدهشةأألنهاأتوحيأبوجو	أ	شكالأ		أحاالتأمنأالتعذيبأيجيزهاأ

القانون.

	كانتأعقوبةأمنأسامأشخصاًأ	يأنوعأمنأ	نواعأالتعذيبأبقصدأالحصولأعىأإقرارأبجريمةأ

		أعىأمعلوماتأبشأنهاأالحبسأمنأستةأ	شهرأإىلأثاثأسنوات،أ	تصبحأالعقوبهأاألشغالأ

الشاقةأاملؤقتةأإذاأ	فىأالتعذيبأإىلأمرضأ		أجر	أبليغأ)الفقرتانأاأل	ىلأ	الثالثةأعىأالتوايلأ

منأاملا	ةأ)208(أقبلأتعديلهاأبموجبأالقانونأاملعّدلأرقمأ)27(ألسنةأ2017(.أ	العقوبةأاأل	ىلأهيأ

عقوبةأجنحيةأ	فقأنصأاملا	ةأ)15(أمنأقانونأالعقوبات،أ	ماأالعقوبةأالثانيةأفهيأعقوبةأجنائيةأ

الحدأاأل	ىنألهاأهوأمدةأثاثأسنواتأ	الحدأاألقىصألهاأهوأخمسأعشرأسنةأ	فقأنصأاملا	ةأ
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)20(أمنأالقانونأاملذكور.أ	الشكأ	نأالعقوبتنأالأتتناسبانأالبتةأمعأخطورةأالجريمة.أكماأ	نأ

الفقرةأاأل	ىلأمنأالنصأالأتعاقبأالتعذيبأبجميعأ	شكالهأبلأتعاقبأأفقطأ"	يأنوعأمنأ	نواعأ

التعذيبأبقصدأالحصولأعىأإقرارأبجريمةأ		أعىأمعلوماتأبشأنها"أ.

هذاأ 	بموجبأ 2017.أ لسنةأ )27(أ القانونأاملعدلأرقمأ بموجبأ تعديلأعىأاملا	ةأ 	نهأجرىأ غرأ

التعديلأ	صبحتأعقوبةأمنأسامأشخصاًأ"	يأنوعأمنأ	نواعأالتعذيبأبقصدأالحصولأعىأ	قرارأ

بجريمةأ		أمعلوماتأبشأنهاأالحبسأمنأسنةأإىلأثاثأسنوات".أكماأ	نهأجرىأتعديلأاملا	ةأ)20(أ

منأالقانونأبحيثأ	صبحأالحدأاألعىألألشغالأاملؤقتةأ)بعدأإلغاءأكلمةأالشاقة(أعشرينأسنة.أ

	منأالواضحأ	نأالعقوبةأاملقررةأالأتزالأعقوبةأجنحويةأ)املا	ةأ15أمنأالقانون(،أغرأ	نأاملا	ةأيفأ

صيغتهاأالجديدةأتغلَّظأالعقوبةأإذاأ	فىأالتعذيبأإىلأمرضأ		أجر	أبليغ.

	الأتعاقبأاملا	ةأ)208(أكذلكأعىأالشر	عأيفأارتكا	أالتعذيبأإذاألمأيفضأهذاأالتعذيبأإىلأ

مرضأ		أجر	أبليغ،أذلكأ	نأالعقوبةأاملحد	ةأملنأسامأشخصاًأ	يأنوعأمنأ	نواعأالتعذيبأبقصدأ

الحصولأعىأإقرارأبجريمةأ		أعىأمعلوماتأبشأنهاأهيأالحبسأمنأسنةأإىلأثاثأسنوات،أ

ماأيعنيأ	نأهذ	أالجريمةأليستأسوىأجنحة،أ	معر	فأ	نأقانونأالعقوباتأاألر	ينأالأيعاقبأ

يفأاملا	ةأ)71(أمنهأعىأالشر	عأيفأجنحةأإالأيفأالحاالتأالتيأينصأعليهاأالقانونأصراحة.أ	الأ

شكأ	نأالنصأبهذ	أالصورةأالأيتفقأمعأنصأاملا	ةأ)4(أ)1(أمنأاالتفاقيةأالتيأتوجبأعىأالد	لأ

مناهضةأ لجنةأ عرتأ 	قدأ هذاأ عليه.أ 	املعاقبةأ التعذيبأ إرتكا	أ يفأ الشر	عأ تجريمأ األطرافأ

الوار	ةأ العقوباتأ العقوباتأ	منأ التعذيبأمراراًأعنأعدمأرضاهاأعىأاملا	ةأ)208(أمنأقانونأ

فيهاأ	التيأالأتتناسبأمعأخطورةأالجريمةأ)CAT/C/JO/CO/3أتاريخأ2016/1/29(.أ

	الواضحأ	نأاألر	نألنأتكونأملتزمةأبأحكامأاالتفاقيةأ		نأإجراءأتعدياتأجذريةأعىأاملا	ةأ

)208(أماأيدعوناأإىلأإقرتا	أإلغائهاأ	اإلستعاضةأعنهاأبنصأآخرأ	عىأالوجهأالتايل:أأأ

"يعاقبأاملوظفأالعامأالذيأيرتكبأفعاًأمنأ	فعالأالتعذيبأ		أيأمرأبهأ		أيوافقأعليهأ		أ. 1
يسكتأعنهأباألشغالأاملؤقتةأمنأثاثأإىلأعشرأسنوات.أ

التعذيبأإىلأقطعأ		أإستئصالأ	يأعضوأمنأ	عضاءأالجسمأ		أ		ىأإىلأ. 	 إذاأ	فىأهذاأ
إحداثأعاهةأ	ائمةأكانتأالعقوبةأاألشغالأاملؤقتةأملدةأالأتقلأعنأعشرأسنوات.أ

يعاقبأعىأالشر	عأيفأالتعذيبأكماألوأ	قعتأالجريمةأتامة.. 3
يعاقبأالشريكأاملحرضأ	املتدخلأيفأجريمةأالتعذيبأبعقوبةأالفاعلأذاتها.. 4
يطبقأهذاأالقانونأعىأجميعأاألشخاصأ		نأ	يأتمييزأبسببأالصفةأالرسمية.أ	الأتعفيأ. 5

هذاأ بموجبأ الجنائيةأ منأاملسؤ	ليةأ األحوالأ منأ حالأ بأيأ للشخصأ الرسميةأ الصفةأ
القانونأكماأ	نهاأالأتشكلأيفأحدأذاتهاأسبباألتخفيفأالعقوبة".أ
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	يحسنأعدمأالتطرقأيفأاملرحلةأالحاليةألتجريمأالعقوبةأ		أاملعاملةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أ

املهينةأ	إقرتا	أالعقوبةأاملناسبةألها،أليسأفقطأألنأاالتفاقيةأالأتوجبأالتجريم،أبلأألنأقانونأ

العقوباتأيتضمنأنصوصاًأيفأهذاأالشأنأيمكنأ	نأتكونأكافيةأألغراضأاالتفاقية.

الوالية القضائية 	. 

تنصأاملا	ةأالخامسةأمنأاالتفاقيةأعىأماأييل:

تتخذأكلأ		لةأطرفأماأيلزمأمنأاإلجراءاتأإلقامةأ	اليتهاأالقضائيةأعىأالجرائمأاملشارأ. 1
إليهاأيفأاملا	ةأ)4(أيفأالحاالتأالتالية:

عندأارتكا	أهذ	أالجرائمأيفأ	يأإقليمأيخضعألواليتهاأالقضائيةأ		أعىأظهرأسفينةأأ. 
		أعىأمنتأطائرةأمسجلةأيفأتلكأالد	لة.

عندماأيكونأمرتكبأالجريمةأاملزعومأمنأمواطنيأتلكأالد	لة.	. 
عندماأيكونأاملعتدىأعليهأمنأمواطنيأتلكأالد	لةأإذاأاعترتأتلكأالد	لةأذلكأ	. 

مناسبا.

هذ	أ. 	 عىأ القضائيةأ اإلجراءاتأإلقامةأ	اليتهاأ منأ يلزمأ ماأ باملثلأ طرفأ 		لةأ كلأ تتخذأ
الجرائمأيفأالحاالتأالتيأيكونأفيهاأمرتكبأالجريمةأاملزعومأموجو	اأيفأ	يأإقليمأيخضعأ
لواليتهاأالقضائيةأ	الأتقومأبتسليمهأعماأباملا	ةأ)8(أإىلأ	يأ		لةأمنأالد	لأالتيأ	ر	أ

ذكرهاأيفأالفقرةأ)	(أمنأهذ	أاملا	ة.أ

الأتستثنيأهذ	أاالتفاقيةأ	يأ	اليةأقضائيةأجنائيةأتمارسأ	فقاأللقانونأالداخيل".. 3

التقليدي،أفهوأيلزمأيفأ 	ياحظأعىأهذاأالنصأ	نهأباإلضافةأإىلأاإلختصاصأاإلقليميأ
فقرتهأاأل	ىلأالد	لأاألطرافأبأنأتبسطأإختصاصهاأالقضايئأعىأ	عمالأالتعذيبأيفأعد	أ

منأالحاالتأاألخرى.

الد	لأ. 	 عىأ الخامسةأ املا	ةأ منأ األ	ىلأ الفقرةأ توجبأ اإلقليمية:أ الصالحية 
األطرافأمحاكمةأ	معاقبةأ	عمالأالتعذيبأالتيأتقعأفوقأإقليمهاأالريأ	البحريأ
		لةأ )اختصاصأ الد	لةأ هذ	أ يفأ املسجلةأ 	الطائراتأ السفنأ فوقأ 		أ 	الجويأ
العلم(أ		أفوقأ	يأإقليمأيخضعأإلختصاصهاأالقضايئأالذيأيشملأجميعأاملناطقأ
التيأتمارسأفيهاأالد	لةأالطرفأسيطرةأفعليةأبشكلأمباشرأ		أغرأمباشر،أكلياًأ
		أجزئياًأبحكمأالقانونأ		أبحكمأالواقع،أ	مثالأذلكأاألرايضأاملحتلةأ	مناطقأ
	جو	أعملياتأحفظأالسامأ	السفاراتأ	القواعدأالعسكريةأ		أمرافقأاالحتجا	أ

	غرهاأ)لجنةأمناهضةأالتعذيبأالتعليقأالعامأرقمأ2،أالفقرةأ16(.

الصالحية الشخصية اإليجابية:أتوجبأالفقرةأاال	ىلأمنأاملا	ةأمحلأالنظرأعىأ. 		
الد	لأاألطرافأبسطأ	اليتهاأالقضائيةأالجنائيةأعىأمواطنيهاأاملتهمنأبإرتكا	أ
جريمةأالتعذيب،أبصرفأالنظرأعنأمكانأ	قوعأالجريمة.أ	تملكأكلأمنأ		لةأ
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عىأ القضايئأ إختصاصهاأ بسطأ الاحقةأ الجنسيةأ 			لةأ السابقةأ الجنسيةأ
جريمةأالتعذيبأيفأحالأتغيرأالجنسيةأبعدأإرتكا	أالجريمة.

اإلختصاص الشخيص السلبي: تملكأالد	لةأالطرفأبموجبأالفقرةأاأل	ىلأمنأ. 			
	حدأ التعذيبأ ضحيةأ يكونأ حيثأ القضايئأ إختصاصهاأ بسطأ الخامسةأ املا	ةأ
مواطنيأالد	لةأالطرف،أبمعنىأ	نأهذاأالنوعأمنأاإلختصاصأإختياري،أ	مرت	كأ

لتقديرأالد	لة.

اإلختصاص العاملي:أتوجبأالفقرةأالثانيةأمنأاملا	ةأالخامسةأماأهوأ	كرأمنأ. 		
جرائمأ كافةأ تغطيأ قضائيةأ إنشاءأ	اليةأ األطرافأ الد	لأ منأ تطلبأ ذلكأألنهاأ
التعذيبأ	ذلكأبصرفأالنظرأعنأجنسيةأالجاينأ		أاملجنيأعليهأ		أمحلأ	قوعأ

الجريمة،أ	لكنأهذاأاإللتزامأمشر		أبشرطن:أ

إذاأكانأاملتهمأبإرتكا	أالجريمةأموجو	اًأيفأإقليمأيخضعألواليتهاأالقضائية.أأ. 
الطرفأ الد	لةأ إقليمأ يفأ موجو	اًأ املذكورأ يكونأ 	نأ االتفاقيةأ توجبأ 	الأ
بصفةأ	ائمة،أ	يكفيألغايةأبسطأاإلختصاصأالعامليأ	نأيوجدأاملتهمأفوقأ

إقليمأالد	لةأ		نأ	نأتتوفرألديهأنيةأاإلقامةأالدائمةأفيه.
إذاألمأتقمأبتسليمأاملتهمأبإرتكا	أالجريمةأإىلأ	يأ		لةأمنأالد	لأالتيأ	. 

تختصأبالنظرأيفأالجريمة.

	يسمحأاإلختصاصأالعامليأللد	لةأبماحقةأمرتكبأالجريمةأ	محاكمتهأبغيةأايقاعأالعقوبةأ

عليهأإنألمأيتمأتسليمه.أغرأ	نهأياحظأ	نأالد	لأاألطرافأ	إنأكانتأتملكأممارسةأاإلختصاصأ

العامليأعىأجرائمأالتعذيبأاالأ	نهاأليستأملزمةأقانوناًأبذلك.أ	هيأالأتكونأكذلكأإذاأإختارتأ

		لةأ 		أ الجاينأ 		لةأ إىلأ 		أ التعذيبأ 	قعأ حيثأ الد	لةأ إىلأ الجريمةأ بإرتكا	أ املتهمأ تسليمأ

الضحيةأ)مبد	أحاكمأ		أسّلم(.أ	لكنألجنةأمناهضةأالتعذيبأ	رجتأيفأماحظاتهاأالختاميةأ

عىأحثأالد	لأالتيألمأتسنأقواننأتنصأعىأاإلختصاصأالعامليأعىأجريمةأالتعذيبأبأنأ

L	CEJ،أ الد	يلأ 	القانونأ العدالةأ 	مركزأ APT،أ التعذيبأ منأ الوقايةأ بذلكأ)جمعيةأ تقومأ

التعذيبأيفأالقانونأالد	يلأ	ليلأالفقهأالقانوين،أ2008،أصأ22(.

هذاأ	قدأ	ظهرتأ	راسةأللجنةأمناهضةأالتعذيبأ	عدتأيفأعامأ2001أ	نهأمنأبنأ)126(أ		لةأطرفأ

يفأاالتفاقيةأيفأذلكأالوقتأ	خذتأ)80(أ		لةأبالواليةأالقضائيةأالعامليةأعىأقضاياأتعذيبألمأ

العفوأ 	راسةأمنأمنظمةأ 	بينتأ الجرائمأضدأاإلنسانية.أ 		أ الحر	أ إىلأمستوىأجرائمأ تصلأ

الد	ليةأيفأعامأ20122،أ	نأ85أ		لةأ)حوايلأ44٪(أمنأالد	لأاألعضاءأيفأاألممأاملتحدةأقدأنصتأ

عىأالواليةأالقضائيةأالعامليةأعىأهذ	أالجريمة.

2 .https://www.amnesty.org/download/Documents/24000/ior530192012en.pdf  
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	تؤسسأالفقرةأالثانيةأمنأاملا	ةأالخامسةأ	اليةأقضائيةأعامليةأعىأ	يأمتهمأبالتعذيبأيوجدأ

تسليم.أ	لكنأ تلقيأطلبأ يعتمدأعىأ الأ الواقعأ يفأ 	هذاأ بتسليمه،أ تقمأ لمأ إذاأ 	راضيهاأ عىأ

	سبا	أ توافرتأ إذاأ 	خرىأ لد	لةأ إرسالأشخصأ 		أ تسليمأ الد	لةأ عىأ 	يضاأ تحظرأ االتفاقيةأ

الحالةأ هذ	أ مثلأ الثالثة(.أ	يفأ )املا	ةأ التعذيبأ لخطرأ بأنهأسيتعرضأ لإلعتقا	أ تدعوأ حقيقيةأ

يجبأعىأالد	لةأ	نأتحاكمأالشخص،أإذأ	نأالتسليمأالأيعدأخياراًأجائزاًأللد	لة.

	ياحظأ	نأاألحكامأالجزائيةأمنأحيثأاملكانأالتيأيتضمنهاأقانونأالعقوباتأاألر	ينأ)املوا	أ7 – 

11(أالأتشملأكافةأصورأاإلختصاصأالوار	ةأيفأاملا	ةأالخامسةأمنأاالتفاقية،أ	عىأضوءأذلكأ

نقرت	أالنصأالتايلأالذيأيتسقأمعأاملا	ةأاملذكورة:

1960أ	تعدياتهأ لسنةأ )16(أ رقمأ العقوباتأ قانونأ منأ العاشرةأ املا	ةأ يفأ 	ر	أ مماأ الرغمأ "عىأ

تسريأ	حكامأهذاأالقانون:

عىأكلأ	جنبيأموجو	أيفأاململكةأفاعاًأكانأ	مأشريكاأ	مأمحرضاأ	مأمتدخاًأماألمأيكنأقدأ. 1
طلبأتسليمهأ		أقبل.

عندماأيكونأضحيةأالتعذيبأمواطناًأ	ر	نياً".. 	

عدم جواز اإلحتجا	 باألقوال املدىل بها تحت التعذيب كأدله يف أي إجراءاتد. 

توجبأاملا	ةأ)15(أمنأاتفاقيةأمناهضةأالتعذيبأ	نأ"تضمنأكلأ		لةأطرفأعدمأاإلستشها	أبأيةأ

	قوالأتبنأ	نهأتمأاإل	الءأبهاأنتيجةأالتعذيبأكدليلأيفأ	يأإجراءاتأإالأاذاأكانأذلكأضدأشخصأ

متهمأبإرتكا	أالتعذيبأكدليلأعىأاإل	الءأبهذ	أاألقوال".

هـذاأالنـصأيفأغايـةأاألهميـةأ	هـوأيعنـيأ	نأاإلعرتافـاتأالتـيأيحصـلأعليهـاأعناصـرأإنفـاذأالقانـونأ

عـنأطريـقأالتعذيـبأالأيجـو	أإسـتخدامهاأيفأعـدا	أالبينـاتأكدليـلأيفأ	يأ	عـوىأقضائيـة.أ	هـذاأ

الحظـرأمطلـقأ	هـوأينبـعأمـنأالطبيعـةأاملطلقـةألحظـرأالتعذيـبأ	يطبـقأعـىأاإلـجراءاتأالجنائيـةأ

	اإلـجراءاتأاإل	اريـةأعـىأحـدأسـواء.أ	األسـاسأالنظـريأللمـا	ةأ)15(أذ	أشـقن،أفاإلعرتافـاتأ		أ

األقـوالأاملنتزعـةأتحـتأالتعذيـبأعـا	ةأغـرأموثوقـةأبالقـدرأالـكايفأإلسـتخدامهاأمصـدراألأل	لـةأيفأ

	يأإـجراءاتأقانونيـة،أكمـاأ	نأحظـرأإسـتخدامأهـذ	أاإلعرتافـاتأ		أاألقـوالأيفأاإلـجراءاتأالقانونيـةأ

يزيـلأحاـفزاًأمهّمـاأمـنأحوافـزأإسـتخدامأالتعذيـبأ	هـوأالحـصولأعـىأمعلومـاتأ		أإـعرتافأ	هـوأ

يسـاهمأبالتـايلأيفأمنـعأهـذ	أاملمارسـة.
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	بالنظـرأإىلأ	نـهأيتعـذرأعـىأاملتهـمأ		أالشـاهدأيفأمعظـمأالحـاالتأ	نأيثبـتأ	نأ	قوالـهأقـدأإنتزعـتأ

تحـتأ	طـأةأالتعذيـب،أفـإنأتحميلـهأعـبءأاإلثبـاتأيمكـنأ	نأيقـّوضأالحظـرأاملطلـقأالـوار	أيفأاملـا	ةأ

بهـاأتحـتأ تـمأاإل	الءأ قـدأ 	قوالـهأ بـأنأإعرتافـهأ		أ الشـاهدأ )15(،أ	لهـذاأفإنـهأحـنأيزعـمأاملتهـمأ		أ

	طـأةأالتعذيـبأفـإنأعـبءأاإلثبـاتأيجـبأ	نأيقـعأعـىأكاهـلأاال	ـعاءأالعـامأالـذيأعليـهأ	نأيثبـتأ	نأ

األ	لـةأامـلرا	أاإلستشـها	أبهـاأضـد	أقـدأ	مكـنأالوـصولأإليهـاأعـنأطريـقأالتعذيـب.أ	املوقـفأالثابـتأ

للجنـةأمناهضـةأالتعذيـبأفيمـاأيتعلـقأبمسـألةأاإلثبـاتأ	الـذيأـعّرتأعنـهأـمراراًأيفأآرائهـاأاملتعلقـةأ

	نـهأيجـبأ	الأيطلـبأمـنأمقـدمأالشـكوىأسـوىأ	نأيبـنأ	نأإ	عاءاتـهأ		أ بالشـكا	ىأالفر	يـةأهـوأ

إ	عاءاتهـاأبحـد	ثأالتعذيـبأإنمـاأتقـومأعـىأ	سـاس،ألينتقـلأعـبءأاإلثبـاتأبعـدأذلـكأإىلأالد	لـة.أ

	تختـصأاملـا	ةأ)15(أبالتعذيـبأفقـطأ		نأاملعاملـةأ		أالعقوبـةأالقاسـيةأ		أالاإنسـانيةأ		أاملهينـة.أ

يضافأإىلأذلكأ	نأاملا	ةأ)16(أمنأاالتفاقيةأالخاصةأبهذاأالنوعأمنأاملعاملةأ		أالعقوبةأالأتوجبأ

صراحـةأعـىأالـد	لأاألـطرافأعـدمأجـوا	أاإلحتـجا	أباألقـوالأاملـدىلأبهـاأتحـتأ	طـأةأأالعقوبـةأ		أ

ذهبـتأ التعذيـبأ مناهضـةأ لجنـةأ إـجراءات.أ	لكـنأ 	يأ يفأ الاإنسـانيةكأ	لةأ 		أ القاسـيةأ املعاملـةأ

)10(أ–أ)13(أمـنأاالتفاقيـةأعـىأالعقوبـةأ		أاملعاملـةأ إىلأ	نأاملـا	ةأ)16(أتوجـبأتطبيـقأاملـوا	أ ـمراراًأ

القاسـيةأ		أالاإنسـانيةأ		أاملهينـةأإالأ	نهـاألـمأتـأتأعـىأذكـرأهـذ	أاملـوا	أعـىأسـبيلأالحصـر،أ	لهـذاأ

بالضـر	رةأ ليسـتأ 	نأاملـوا	أاألخـرىأيفأاالتفاقيـةأ مـاأيعنـيأ نراهـاأتسـتخدمأعبـارةأ"بوجـهأخـاص"أ

غـرأمنطبقـةأعـىأالعقوبـةأ		أاملعاملـةأاملذكـورة.أ	ممـاأيـررأإنطبـاقأنـصأاملـا	ةأ)15(أعـىأهـذاأالـنوعأ

مـنأالعقوبـةأ		أاملعاملـةأ	نأالظـر	فأالتـيأتـؤ	يأإىلأإـساءةأاملعاملـةأتسـهلأيفأكثـرأمـنأاألحيـانأ

التعذيـب.أ)لجنـةأمناهضـةأالتعذيـب،أالتعليـقأالعـامأرقـمأ2(.

		أ العقوبــةأ التعذيــبأ	عــىأ عــىأ يطبــقأ 	نأ ينبغــيأ الــوار	أيفأاملــا	ةأاملذكــورةأ الحظــرأ فــإنأ 	لهــذاأ

املعاملــةأالقاســيةأ		أالاإنســانيةأ		أاملهينــةأعــىأحــدأســواء.أفاألقــوالأالتــيأيتــمأاإل	الءأبهــاأنتيجــةأ

التعذيبأ		أنتيجةأالعقوبةأ		أاملعاملةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أاملهينةأالأتصلحألإلستشها	أبهاأ

كدليــلأيفأ	يأإـجـراءاتأ	اإلســتثناءأالوحيــدأعــىأذلــكأهــوأمــاأـجـاءتأبــهأالعبــارةأاألـخـرةأمــنأاملــا	ةأ

)15(أمــنأاالتفاقيــةأ"إالأإذاأكانأذلــكأضــدأشــخصأمتهــمأبإرتــكا	أالتعذيــبأكدليــلأعــىأاإل	الءأ

بهذ	أاألقوال".أ	هذاأيعنيأ	نهأيمكنأإستخدامأاإلعرتافاتأ		أالشها	اتأاملنتزعةأتحتأالتعذيبأ

يفأعــدا	أالبينــاتأبإرتــكا	أالتعذيــب.أ	الد	لــةأملزمــةأبمراجعــةأحــاالتأاإل	انــةأالجنائيــةأالقائمــةأ

عىأإعرتافاتأمنتزعةأتحتأ	طأةأالتعذيبأ		أغر	أمنأضر		أسوءأاملعاملةأبغيةأاإلفرا	أعمنأ

		ينــواأعــىأ	ســاسأهــذ	أاإلعرتافــاتأ		أاألقــوالأ	إتخــاذأالتدابــرأالتصحيحيــةأاملائمــةأبمــاأيفأذلــكأ

تعويــضأالضحايــاأبشــكلأمناســبأ	محاكمــةأاملســئولنأعــنأذلــك.أ
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هذا عىل صعيد القانون الدويل، فما هو الوضع عىل صعيد القانون الداخيل األردين؟

الواقعأ	نأقانونأ	صولأاملحاكماتأالجزائيةأقدأعالجأهذ	أاملسالةأ	عىأالوجهأالتايلأ"إنأاإلفا	ةأ

التــيأيؤ	يهــاأاملتهــمأ		أالظنــنأ		أاملشــتىكأعليــهأيفأغــرأحضــورأاملدعــيأالعــامأ	أيعــرتفأفيهــاأبإرتكابــهأ

جرمــاًأتقبــلأفقــطأإذاأقدمــتأالنيابــةأبينــةأعــىأالظــر	فأالتــيأ		يــتأفيهــاأ	إقتنعــتأاملحكمــةأبــأنأ

املتهــمأ		أالظنــنأ		أاملشــتىكأعليــهأ		اهــاأطوعــاأ	اختيــارا"أ)املــا	ةأ159(.

هذاأمنأحيثأالقانون،أ	ماأمنأحيثأموقفأالقضاءأمنأاملسألةأفالثابتأهوأ	نأمحكمةأالتمييزأ

قــدأ	بطلــتأـمـراراًأ	حــكامأإ	انــةأصــا	رةأعــنأاملحاكــمأالخاصــةأ	مســتندةأإىلأ	قــوالأللمتهــمأ	خــذتأ

باإلكرا	أاملا	يأ	املعنويأ	ثناءأالتحقيقأمعهأ			نأإرا	ةأحرةأمنهأ)منأذلكأقرارأمحكمةأالتمييزأ

450– 2004أتاريــخأ17/ 3/ 2004،أ	قرارهــاأ1513/ 2003أتاريــخأ4/ 5/ 2006(.

	لكــنأنــصأاملــا	ةأ)159(أالأينــصأعــىأبطــانأاإلعرتافــاتأاملنتزعــةأتحــتأ	طــأةأالتعذيــبأصراحــة،أ

	املطلــو	أبموجــبأاالتفاقيــةأهــوأالنــصأصراحــةأعــىأحظــرأإمكانيــةأاإلستشــها	أبــأيأ	قــوالأيثبــتأ

	نــهأتــمأاإل	الءأبهــاأنتيجــةأللتعذيــبأكدليــلأيفأ	يأإـجـراءات،أإالأإذاأكانأذلــكأضــدأشــخصأمتهــمأ

بإرتــكا	أالتعذيــبأكدليــلأعــىأاإل	الءأبهــذ	أاألقــوال.أ

	قــوالأ 	يأ إىلأ األ	لــةأ ضمــنأ اإلســتنا	أ صراحــةأ تحظــرأ 	نأ االتفاقيــةأ يفأ األطــرفأ للــد	لأ 	ينبغــيأ

يثبــتأ	نــهأقــدأتــمأاإل	الءأبهــاأتحــتأالتعذيــب،أيفأ	يأ	عــوىأمرفوعــةأضــدأالضحيــة،أ	ذلــكأتمشــياًأ

مــعأاملــا	ةأ)15(أمــنأاالتفاقيــةأ)انظــرأعــىأســبيلأاملثــالأالفـقـرةأالثانيــةأمــنأاملــا	ةأ)155(أمــنأمجلــةأ

االجراءاتأالجزائيةأالتونسية(.أ	عندماأتقررأاملحكمةأإستبعا	أ	يأبينهأيثبتألهاأ	نهاأقدأإنتزعتأ

النيابــةأ عــىأ ينبغــيأ املهينــةأ 		أ الاإنســانيةأ 		أ القاســيةأ املعاملــةأ 		أ العقوبــةأ 		أ التعذيــبأ تحــتأ

العامــةأاملباـشـرةأبإـجـراءأالتحقيــقأيفأقضيــةأالتعذيــبأ	تعقــبأمرتكبهــاأحســبأاألـصـولأاملعـمـولأ

بهــا.أغــرأ	نأمــنأاملؤســفأ	نأالنيابــةأالعامــةأالأتحــركأقضايــاأيفأهــذ	أالحــاالتأ	غرهــاأ	الأيمثــلأ	يأ

منأرجالأاألمنأاملتورطنأبالتعذيبأ	سوءأاملعاملةأإىلأالقضاء.أ	الأيعبأأالقضاةأعا	ةأبشكا	ىأ

التعذيــبأ	إســاءةأاملعاملــةأ	عــا	ةأمــاأيواصلــونأإجــراءاتأاملحاكمــة،أ	كأنأشــيئاًألــمأيكــن،أ	مــنأثــمأ

فهــمأالأيراعــونأمبــد	أعــدمأمقبوليــةأمثــلأهــذ	أاأل	لــةأيفأكلأحالــة.

	للتمــايشأمــعأ	حــكامأاالتفاقيــةأفاالقــرتا	أهــوأالنــصأالتــايلأعوضــاأعــنأنــصأاملــا	ةأ)159(أمــنأقانــونأ

	صــولأاملحاكمــاتأالجزائيــة:أ

"كلأإفا	ةأ		أ	قوالأانتزعتأمنأاملتهمأ		أالظننأ		أاملشتىكأعليهأ		أمنأ	يأكانأتحتأتأثرأ. 1
التعذيــبأ		أالعقوبــةأ		أاملعاملــةأالقاســيةأ		أالاإنســانية		أاملهينــةأالأيعَتــدأبهــاأ	الأيجــو	أ
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إعتما	هــاأكبينــةأ		أ	ليــلأضــدأالشــخصأالــذيأإنتزعــتأمنــهأ		أضــدأـغـر	أيفأ	يأ	عــوىأ		أ
إـجـراء.أ

يجــو	أاإلستشــها	أبأيــةأ	قــوالأيثبــتأ	نــهأتــمأاإل	الءأبهــاأنتيجــةأللتعذيــب،أإذاأكانأذلــكأضــدأ. 	
شــخصأمتهــمأبإرتــكا	أالتعذيــبأكدليــلأعــىأاإل	الءأبهــذ	أاألقــوال".أ

الجهة املختصة بمحاكمة مقرتيف جريمة التعذيب	. 

الجهةأاملختصةأبماحقةأ	فرا	أاألجهزةأاألمنيةأاملتهمنأبممارسةأالتعذيبأعىأالنحوأاملعّرفأ

لدائرةأ العسكريأ الخاصةأ	املجلسأ الشرطةأ العقوباتأهيأمحاكمأ قانونأ )208(أمنأ يفأاملا	ةأ

املخابراتأالعامةأ	ليسأاملحاكمأالعا	يةأ		أالنظامية.

فبمقتىأاملا	ةأ)85(أمنأقانونأاألمنأالعامأ	تعدياتهأرقمأ)38(ألسنةأ1965أيمثلأعناصرأاألمنأ

تتكونأمنأرئيسأ	عضوينأعىأ التيأ الشرطةأ العامةأ	مامأمحكمةأ منأخار	أ	ائرةأاملخابراتأ

األقلأعىأ	نأالأتقلأرتبةأرئيسأاملحكمةأعنأرائدأ		نأيكونأ	حدأ	عضائهاأمجا	اًأيفأالحقوقأ)م/أ

)م/أ85/  العامأ 	فرا	أاألمنأ عامونأمنأ الشرطةأمدعونأ 	مامأمحكمةأ 	يتوىلأاملرافعةأ 	(.أ 58/أ

2(،أ	تختصأمحكمةأالشرطةأبالنظرأيفأالجرائمأاملنصوصأعليهاأيفأقانونأالعقوباتأالعسكريأ

	قانونأالعقوباتأ	القواننأاألخرىأإذاأإرتكبهاأ	يأفر	أمنأ	فرا	أقوةأاألمنأالعامأ	تاميذأالقوةأ

القوةأأليأ تنتهيأخدماتهمأمنأ الذينأ الشرطيةأ	األفرا	أ العلومأ الجماعاتأ	املعاهدأ	كليةأ يفأ

تعينأ الخدمة.أ	إىلأجانبأصاحيةأ 	ثناءأ	جو	همأيفأ تمأ الجريمةأقدأ إرتكا	أ إذاأكانأ سببأ

قضاةأاملحكمةأاملرت	كةأملديرأاألمنأالعامأيملكأاملديرأالعامأكذلكأإذاأتبنألهأ	نأهناكأ	سباباًأ

مررةأتستدعيأإجراءأاملحاكمةأثانيةأ	نأيطلبأذلكأمنأاملحكمةأمبيناًأتلكأاألسبا	أ)املا	ةأ85/أ	(.أ

يفأ الداخلةأ الجرائمأ منأ لجريمةأ العامةأ املخابراتأ 		عضاءأ موظفيأ 	حدأ إرتكا	أ حالةأ 	يفأ

إختصاصأمحكمةأ	منأالد	لةأيحاكمأمنأ	سندأإليهأإرتكا	أالجرمأ	جميعأاملشرتكنأ	املحّرضنأ

	املتَدخلنأ	مامأاملجلسأالعسكريألدائرةأاملخابراتأالعامة،أ	يتوىلأ	ظائفأالنيابةأالعامةألدىأ

الدائرةأ)املا	ةأ)7(أمنأقانونأاملخابراتأ هذاأاملجلسأضبا	أمجا		نأبالحقوقأمنأضبا	أهذ	أ

العامةأ	تعدياتهأرقمأ24ألسنةأ1964(.أ

قانـــونأ يفأ عليهـــاأ املنصـــوصأ الجرائـــمأ يفأ املســـلحةأ للقـــواتأ التابعـــةأ العســـكريةأ املحاكـــمأ 	تنظـــرأ

العقوبـــاتأالعســـكريأ	يفأالجرائـــمأاملنصـــوصأعليهـــاأيفأقانـــونأالعقوبـــاتأ		أيفأ	يأقانـــونأآخـــرأإذاأ

إرتكبهـــاأ	يأمـــنأضبـــا	أ		ـفــرا	أالقـــواتأاملســـلحة.أ	يـتــوىلأالنيابـــةأالعامـــةأالعســـكريةأ	مـــامأاملحاكـــمأ

العســـكريةأالنائبأالعامأالعســـكريأ	عد	أمنأالقضاةأالعســـكرينأيعينونأبقرارأمنأرئيسأهيئةأ
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األركانأاملـشــرتكةأ)املا	تـــانأ8أ	10أعـــىأالتـــوايلأمـــنأقانـــونأتشـــكيلأاملحاكـــمأالعســـكريةأرقـــمأ)23(أ

لســـنةأ2006(.أ

	قـــدأســـبقأللمحكمـــةأاأل	ر	بيـــةألحقـــوقأاإلنســـانأ	نأ	شـــارتأيفأحكمهـــاأالصـــا	رأيفأقضيـــةأعثمـــانأ

	بـــوأقتـــا	ةأضـــدأاململكـــةأاملتحـــدةأبتاريـــخأ17/1/2012أإىلأ	نأمحكمـــةأ	مـــنأالد	لـــةأاالر	نيـــة"أتملـــكأ

ســـلطةأاســـتبعا	أ	ليـــلأانتـــزعأبواســـطةأالتعذيـــبأإالأ	نهـــاأبالـــكا	أ	بـــدتأإســـتعدا	اًأإلســـتخدامأهـــذ	أ

الســـلطة،أبـــلأ	نأتحقيـــقأمحكمـــةأ	مـــنأالد	لـــةأيفأمزاعـــمأالتعذيـــبأمشـــكوكأفيـــه.أ	لعـــلأخلفيـــةأ

قضـــاةأاملحكمـــةأتجعلهـــمأمتشـــككنأيفأمزاعـــمأالتعذيـــبأالتـــيأتصـــدرأعـــنأ	قرانهـــمأمـــنأرجـــالأاألمـــنأ

app.ةأضـــدأاململكـــةأاملتحـــدة،أ	بـــوأقتـــا	بيـــةألحقـــوقأاإلنســـان،أعثمـــانأ	ر	العـــامأ)انظـــرأاملحكمـــةأاأل

No 8/39/03،أتاريـــخأ7/1/2012أفـقــرةأ278(.

	يفأظـــلأهـــذ	أاملنظومـــةأمـــنأاملحاكـــمأالخاصـــةأالتـــيأالأتتوافـــرأفيهـــاأمعايـــرأاملحاكمـــةأالعا	لـــةأتكـــونأ

الشـــفافيةأ	اإلســـتقاليةأ	النزاهـــةأموضـــعأقـــدرأكبـــرأمـــنأالشـــك،أ	لهـــذاأفإنـــهأليـــسأمســـتغرباًأ	نأالأ

يتـعــرضأ	يأرجـــلأ	مـــنأحتـــىأاآلنأللماحقـــةأالقضائيـــةأبســـببأممارســـةأالتعذيـــبأبموجـــبأاملـــا	ةأ

)208(أمـــنأقانـــونأالعقوبـــات.أ	لكـــنأمحكمـــةأالـشــرطةأقضـــتأيفأآذارأ2008أبســـجنأإثنـــنأمـــنأضبـــا	أ

ملـــدةأعامـــنأ	نصـــفأالعـــامأ ـنــزالءأســـجنأالعقبـــةأحتـــىأاملـــوتأ الـشــرطةأالذيـــنأقامـــواأبـضــر	أ	حـــدأ

إنتهـــاكأاأل	امـــرأ الســـلطةأ	جريمـــةأ 	ذلـــكأبعـــدأ	نأ		انتهـــمأاملحكمـــةأبجريمـــةأ"إـســاءةأإســـتعمالأ

	التوجيهـــات"أ	ليـــسأبجريمـــةأالتعذيـــب.أ	قبـــلأذلـــكأكانـــتأمحكمـــةأالـشــرطةأذاتهـــاأقـــدأقضـــتأ

بســـجنأمديـــرأســـجنأســـواقةأملـــدةأشـــهرينأبتهمـــةأممارســـةأالســـلطةأبشـــكلأغـــرأمشـــر	عأبشـــكلأ

)Add.3A/MRC/4/33(.أ بـــاألذىأ يتســـببأ

يفأعامأ2017،أحكمتأمحكمةأالتمييزأيفأقضيةأكانتأالتهمةأفيهاأالضر	أاملفيضأللموتأ	انتزاعأ

ســـنواتأ ثـــاثأ مـــدةأ الشـــاقةأاملؤقتـــةأ باألشـــغالأ عبداللـــهأمحمـــدأ بوضـــعأاملميـــزأ 	االـعــرتافأ اإلـقــرارأ

	نصـــفأ	تنزيـــلأالرتبـــةأإىلأـشــرطيأ	الطـــر	أمـــنأالخدمـــةأيفأجهـــا	أاألمـــنأالعـــامأ	بوضـــعأاملميزيـــنأ

	شـــهرأ مـــدةأســـنةأ	ثمانيـــةأ الشـــاقةأاملؤقتـــةأ باألشـــغالأ عـــيلأ 	ـمــرا	أرمضـــانأ محمـــدأمطيـــعأمحمـــدأ

	تنزيـــلأالرتبـــةأإىلأـشــرطيأ	الطـــر	أمـــنأالخدمـــةأيفأجهـــا	أاألمـــنأالعـــام3.

	يفأعامأ2019أحكمتأمحكمةأالتمييزأبإ	انةأاملميزأبجرمأالضر	أاملفيضأللموتأباالشرتاكأخافاًأ

ألحـــكامأاملـــا	ةأ)330/1(أمـــنأقانـــونأالعقوبـــاتأ	الحكـــمأعليـــهأبالوضـــعأباألشـــغالأاملؤقتـــةأملـــدةأســـبعأ

ســـنواتأمحســـوبةألـــهأمـــدةأالتوقيـــفأ	الطـــر	أمـــنأالخدمـــةأيفأجهـــا	أاألمـــنأًأألحـــكامأاملـــا	ةأ)5(أمـــنأ

قانـــونأالعقوبـــاتأالعســـكري4.

3  https://qistas.com/ar/decs/info/4828625

4  https://qistas.com/ar/decs/info/6997443
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	منأالافتأللنظرأماأقضتأبهأمحكمةأالتمييزأمنأ"	نأإختصاصأمحكمةأالشرطةأهوأإختصاصأ

مصدر	أالدستورأ	الذيأيسموأعىأالقواننأ	اإلتفاقياتأالد	ليةأ)تمييزأحقوقأرقمأ2015/3575 

قضاياأ عىأ القضائيةأ الواليةأ بنقلأ التوصيةأ األر	نأ 	ترفضأ 2016/2/18(.أ تاريخأ عا	ية(أ )هيئةأ

إىلأاملحاكمأ الشرطةأ السجونأمنأمحاكمأ 	إساءةأاملعاملةأيفأ الشرطةأ تشملأ التيأ التعذيبأ

 A/HRC/25/9 ))2014(أ الشاملأ الد	ريأ باالإستعراضأ املعنيأ العاملأ الفريقأ )تقريرأ املدنية.أ

.)A/HRC/40/102019(أ(	

	ينبغــيأ	نأيعــا	أالنظــرأيفأالجهــةأاملختصــةأبالنظــرأيفأجريمــةأالتعذيــبأبحيــثأتصبــحأهــذ	أالجهــةأ

هــيأاملحكمــةأ األـخـرةأ هــذ	أاملحكمــةأ تكــونأ 	نأ 	يفّضــلأ الجنايــات،أ محكمــةأ 		أ البدايــةأ محكمــةأ

املختصــة،أ	ذلــكأبالنظــرأإىلأخطــورةأالجريمــةأاملذكــورة.أ	عليــهأيكــونأالنــصأاملقــرت	أيفأمشــر	عأ

القانــونأعــىأالوجــهأالتــايل:أ"عــىأالرغــمأمــنأنــصأاملــا	ةأ)4(أمــنأقانــونأمحكمــةأالجنايــاتأالكــرىأ

رقــمأ)19(ألســنةأ1981أ	املــا	ةأ)85(أمــنأقانــونأاألمــنأالعــامأ	تعدياتــهأرقــمأ)38(ألســنةأ1965أ	املــا	ةأ

الجنايــاتأ العامــةأ	تعدياتــهأرقــمأ)24(ألســنةأ1964،أتختــصأمحكمــةأ مــنأقانــونأاملخاـبـراتأ )7(أ

بالنظــرأيفأجريمــةأالتعذيــبأبصــرفأالنظــرأعــنأمــكانأ	قوعهــا".

عــدم ـجـواز التــذرع باألوامــر الصــادرة عــن موظفــني أعــىل مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة و. 
للتعذيــب  كمــرر 

تنصأالفقرةأالثالثةأمنأاملا	ةأالثانيةأمنأاالتفاقيةأعىأ	نهأ"الأيجو	أالتذرعأباأل	امرأالصا	رةأعنأ

موظفنأ	عىأمرتبةأ		أعنأسلطةأعامةأكمررأللتعذيب".

	يعنـــيأهـــذاأالنـــصأ	نأإحتـجــا	أمرتكبـــيأالتعذيـــبأبأنهـــمأكانـــواأينفـــذ	نأ		امـــرأصـــدرتألهـــمأمـــنأ

رؤسائهمأ		أمنأسلطةأعامةأأ	ياأكانتأللتحللأمنأاملسؤ	ليةأالجزائيةأاملرتتبةأعليهمأالأيعفيهمأ

منأاملسؤ	لية.أ	عىأاملوظفنأاملسئولنأعنأإنفاذأالقانونأ	اجبأعصيانأ		امرأتأيتأمنأمسؤ	لأ

	عـــىأتطالبهـــمأبإرتـــكا	أالتعذيـــب.أ	الأتتفـــقأالنصـــوصأالتـــيأتـــر	أيفأقوانـــنأالعقوبـــاتأالداخليـــةأ

	التـــيأتقـــيضأبعـــدمأاملســـؤ	ليةأالجزائيـــةأللشـــخصأالـــذيأيتصـــرفأبأمـــرأمـــنأموظفأ	عـــىأمرتبةأمعأ

اإللـتــزامأالنـــائشأعـــنأالفـقــرةأالثالثـــةأمـــنأاملـــا	ةأالثانيـــةأمـــنأاالتفاقيـــة،أ	ينبغـــيأالنـــصأصراحـــةأعـــىأ

عدمأجوا	أالتذرعأبأمرأصا	رأعنأموظفأ	عى.أ	حتىأإذاأ	مكنأبموجبأالقانونأالد	يلأالسما	أ

بتخفيـــفأالعقوبـــةأإســـتنا	اًأإىلأاأل	امـــرأالعليـــا،أفـــاأيمكـــنأ	نأيكـــونأالتخفيـــفأ		نأحـــد		.

قانونأ منأ )61(أ املا	ةأ 	نأ فياحظأ األر	ينأ الصعيدأ عىأ 	ماأ الد	يلأ القانونأ صعيدأ عىأ هذاأ

العقوباتأبعدأتعديلهاأبموجبأالقانونأاملعدلأرقمأ)8(ألسنةأ2011أالأتعدأالفعلأاملرتكبأجريمةأ
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يفأحالةأ"إطاعةأألمرأصدرأاليهأ)هكذا!(أمنأمرجعأاختصاصأيوجبأعليهأالقانونأإطاعتهأإالأإذاأ

كانأاألمرأغرأمشر	ع".أ	قدأإنتقدتألجنةأمناهضةأالتعذيبأهذاأالنصأيفأماحظاتهاأالختاميةأ

عىأالتقريرأالثالثألألر	ن)CAT/C/JOR/CO/3(أ.أأ

الثانيةأمنأاالتفاقيةأهوأعىأالوجهأ الثالثةأمنأاملا	ةأ 	النصأالذيأ	را	أمناسباأإلعمالأالفقرةأ

التايل:أ

"عىأالرغمأمماأ	ر	أيفأاملا	ةأ)61(أمنأقانونأالعقوباتأرقمأ)16(ألسنةأ1960أ	تعدياته،أالأيعفىأ

الشخصأمنأاملسؤ	ليةأالجزائيةأإذاأكانأإرتكابهألجريمةأالتعذيبأقدأتمأإمتثاالًأألمرأصا	رأعنأ

موظفأ	عىأمرتبةأ		أعنأسلطةأعامة،أعسكريةأكانتأ	مأمدنية".أ

الطبيعة املطلقة لحظر التعذيب ز. 

بأيةأظر	فأ التذرعأ يجو	أ ييل:أ"الأ ماأ الثانيةأمنأاالتفاقيةأعىأ الثانيةأمنأاملا	ةأ الفقرةأ تنصأ

استثنائيةأ	ياًأكانت،أسواءأ	كانتأهذ	أالظر	فأحالةأحر	أ		أتهديداًأبالحر	أ		أعدمأاستقرارأ

سيايسأ	اخيلأ		أ	يةأحالةأمنأحاالتأالطوارئأالعامةأكمررأللتعذيب".أأ

إىلأ الجريمةأاملنسوبةأ النظرأعنأخطورةأ التعذيبأبصرفأ النصأعىأنحوأمطلقأ 	يحظرأهذاأ

الضحية،أفالحقأيفأعدمأالخضوعأللتعذيبأهوأحقأمطلقأ	غرأقابلأللمساسأ	هوأكذلكأ

ليسأفقطأبمقتىأالنصأمحلأالنظرأمنأاالتفاقيةأبلأ	يضاًأبمقتىأالفقرةأالثانيةأمنأاملا	ةأ

الرابعةأمنأالعهدأالد	يلأالخاصأبالحقوقأاملدنيةأ	السياسية.

	هوأحقأمطلقأألنهأالأير	أعليهأ	يأقيدأيفأالظر	فأالعا	ية،أ	هوأحقأغرأقابلأللمساسأألنهأالأ

يجو	أالتحللأمنهأ		أمخالفتهأحتىأيفأالظر	فأاإلستثنائيةأمثلأحالةأالحر	أ		أالتهديدأبالحر	أ

		أعدمأاإلستقرارأالسيايسأ		أالطوارئأالعامةأ		أالحر	أعىأاإلرها	أ		أ		اعيأاألمنأالوطنيأ

	الطابعأاملطلقأ	غرأ أ التعذيب.أ تررأ الأ فداحتهاأ الظر	فأعىأ فهذ	أ التّعات،أ منأ إىلأآخر	أ

الثابتأ العريف،أ	منأ الد	يلأ القانونأ التعذيبأهوأاآلنأجزءأمنأ لقاعدةأحظرأ للتقييدأ القابلأ

	نأهذ	أالقاعدةأملزمةأللد	لأاألطرافأ	للد	لأغرأاألطرافأعىأحدأسواء،أ	بشكلأ	كرأ	قةأ

فالقاعدةأغدتأاليومأقاعدةأقطعيةأمنأقواعدأالقانونأالد	يلأالعموميأ)Jus cogens(أيعرتفأ

لقانونأ فييناأ اتفاقيةأ منأ 	)64(أ )53(أ )املا	تانأ لهاأ اآلمرأ بالطابعأ ككلأ للد	لأ الد	يلأ املجتمعأ

املعاهداتألعامأ1969(أ	الأير	أعليهاأ	يأإستثناءأ	هيأغرأقابلةألإلنتقاص.أ	عليهأينبغيأللد	لةأ

	نأتحرصأعىأتطبيقأمبد	أالحظرأاملطلقأللتعذيبأيفأتشريعاتهاأالجنائيةأبشكلأصارم.
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أحكام االتفاقية التي يمكن إدماجها يف القانون املقرتح

صحيـــحأ	نأالـــد	لأتواجـــهأصعوبـــاتأهائلـــةأيفأالوقـــتأالحاضـــرأيفأحمايـــةأمجتمعاتهـــاأمـــنأخطـــرأ

فيهـــاأ القانـــونأ	النظـــامأ عـــىأ عـــنأاملحافظـــةأ الـــد	لأمســـؤ	لةأ العامـــةأيفأ الســـلطاتأ اإلرهـــا	أ		نأ

	تقديـــمأاملســـؤ	لنأأإىلأالعدالـــة،ألكـــنأالـــد	لأيفأحربهـــاأعـــىأاإلرهـــا	أتبقـــىأمدعـــوةأإىلأضمـــانأ

ذ	اتأ منهـــاأ ســـيماأ األمـــنأ	الأ مجلـــسأ ـقــراراتأ مـــعأ تتخذهـــاأ التـــيأ التدابـــرأ مـــنأ تدبـــرأ 	يأ توافـــقأ

األرقـــامأ1373أ)20(،أ	1456أ)2003(،أ	1566أ)2004(،أ	1624أ)2005(أالتـــيأتوجـــبأاتخـــاذأتدابـــرأمكافحـــةأ

لحقـــوقأاإلنســـانأ الـــد	يلأ القانـــونأ الـــد	يلأ	الســـيماأ للقانـــونأ الكامـــلأ كنـــفأاالـحــرتامأ اإلرهـــا	أيفأ

	قانـــونأالاجئـــنأ	القانـــونأالـــد	يلأاإلنســـاين.أكمـــاأ	نهـــاأيفأقيامهـــاأبمســـؤ	ليةأالحفـــاظأعـــىأاألمـــنأ

	اإلســـتقرارأعليهـــاأ	نأتتقيـــدأبالقوانـــنأ	املعايـــرأالد	ليـــةألحقـــوقأاإلنســـان.أ

	الطبيعـــةأاملطلقـــةألقاعـــدةأحظـــرأالتعذيـــبأ	عـــدمأجـــوا	أقابليـــةأهـــذ	أالقاعـــدةأللمســـاسأتعنـــيأ	نـــهأ

الأيجـــو	أ	نأأيـــر	أعليهـــاأ	يأ	فـــعأمهمـــاأكانأمثـــلأالدفـــعأباأل	امـــرأالعليـــاأ		أبالدـفــاعأعـــنأالنفـــسأ		أ

بحالـــةأالضـــر	رة.أ	باملثـــلأفـــإنأقوانـــنأالعفـــوأالتـــيأتـحــولأ		نأمحاكمـــةأمرتكبـــيأ	فعـــالأالتعذيـــبأ

تنتهـــكأالطبيعـــهأغـــرأالقابلـــةألإلنتقـــاصألحظـــرأالتعذيـــبأ)التعليـــقأالعـــامأللجنـــةأرقـــمأ2(أ	حـــقأ

يشـــملأ 	نأ ينبغـــيأ الأ فالعفـــوأ 3(.أ رقـــمأ لهـــاأ العـــامأ )التعليـــقأ التعويـــضأ يفأ التعذيـــبأ ضحايـــاأ

اإلنتـهــاكاتأالخـطــرةألحقـــوقأاإلنســـانأمثـــلأالتعذيـــب.

أكمـــاأ	نأقوانـــنأســـقو	أالدعـــوىأ		أســـقو	أالعقوبـــةأبالتقـــا	مأالأتتســـقأمـــعأ	اجـــبأالد	لـــةأاملطلـــقأ

الـــوار	أيفأاالتفاقيـــة،أ	ينبغـــيأالنـــصأصراحـــةأعـــىأعـــدمأقابليـــةأجرائـــمأالتعذيـــبأللتقـــا	مأاملســـقطأ

	مقاضـــاةأمرتكبـــيأهـــذ	أالجرائـــمأالخـطــرةأ	املعاقبـــةأعليهـــاأ		نأقيـــو	أ	منيـــة.أ	قـــدأذهبـــتألجنـــةأ

مناهضـــةأالتعذيـــبأيفأ	كـــرأمـــنأمناســـبةأإىلأ	نأاإللتـــزامأبتطبيـــقأالقانـــونأالجنـــايئأعـــىأكافـــةأ	عمـــالأ

التعذيـــبأغـــرأمحـــد	أ	منيـــاً،أ	الأيجـــو	أتطبيـــقأقوانـــنأالتقـــا	مأعـــىأجريمـــةأالتعذيـــبأ)عـــىأســـبيلأ

املثـــالأاملاحظـــاتأالختاميـــةأللجنـــةأمناهضـــةأالتعذيـــبأيفأقضايـــاأتخـــصأتركيـــاأ	تشـــييل(.

هـــذا هـــو الوضـــع عـــىل الصعيـــد الـــدويل فمـــاذا عـــن موقـــف املشـــرع األردين مـــن الطبيعـــة املطلقـــة 
لحظـــر التعذيب؟

	ـصــولأ قانـــونأ يفأ 		أ عمومـــاًأ العقوبـــاتأ قانـــونأ يفأ )208(أ	الأ املـــا	ةأ نـــصأ يفأ اليوجـــدأ 	نـــهأ الواقـــعأ

املحاكمـــاتأالجزائيـــةأمـــاأيفيـــدأســـتثناءأجريمـــةأالتعذيـــبأمـــنأالعفـــوأالعـــامأ		أالعفـــوأالخـــاصأ		أ

مـــنأالخـضــوعأألحـــكامأالتقـــا	مأاملنصـــوصأعليهـــاأيفأقانـــونأالعقوبـــات.أغـــرأ	نـــهأيســـّجلألنـــصأاملـــا	ةأ

)208(أمـــنأقانـــونأالعقوبـــاتأبعـــدأتعديلهـــاأبموجـــبأالقانـــونأاملؤقـــتأاملعـــدلأرقـــمأ)7(ألســـنةأ2018أ	نـــهأ

	ضافأفقرةأجديدةأهيأالفقرةأالرابعةأالتيأتقر	أكماأييلأ:أ"عىأالرغمأمماأ	ر	أيفأاملا	تنأ)54(أ

مكـــررأ	)100(أمـــنأهـــذاأالقانـــونأالأيجـــو	أللمحكمـــةأ	قـــفأتنفيـــذأالعقوبـــةأاملحكـــومأبهـــاأيفأالجرائـــمأ

الـــوار	ةأيفأهـــذ	أاملـــا	ةأكمـــاأالأيجـــو	ألهـــاأاألخـــذأباألســـبا	أاملخففـــة".
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	قـــدأ	عربـــتألجنـــةأمناهضـــةأالتعذيـــبأيفأاملاحظـــاتأالختاميـــةألهـــاأعـــىأالتقريـــرأالثالـــثألـــألر	نأ

عـــنأالقلـــقألعـــدمأ	جـــو	أ	حـــكامأ	اضحـــةأيفأتشـــريعاتأالد	لـــةأالطـــرفأتكفـــلأحظـــرأالتعذيـــبأحظـــراًأ

مطلقاًأالأإستثناءأعليهأ)CAT/C/JOR/CO/3(أتاريخأ2016/1/29(.أكماأالحظتأاللجنةأعدمأ	جو	أ

التقـــا	مأاملطبقـــةأعـــىأ	حـــكامأ التعذيـــبأمـــنأ	حـــكامأ حكـــمأيفأقانـــونأالعقوبـــاتأيســـتثنيأجريمـــةأ

 CAT/C/JOR/CO/2(نأ	قانـــونأالعقوبـــاتأ)املاحظـــاتأالختاميـــةأللجنـــةأعـــىأالتقريـــرأالثـــاينألـــألر

تاريـــخأ2010/5/25(.

هذاأ	عىأالرغمأمنأ	نأاملا	ةأ)16(أمنأاالتفاقيةأالأتوجبأتطبيقأاملا	ةأالثانيةأمنهاأبشأنأالطبيعةأ

املطلقهألحظرأالتعذيبأعىأ	شكالأاملعاملةأالسيئةأاألخرىأإالأ	نأاملنطقأيقيضأبتطبيقأهذ	أ

املا	ةأعليها.أ	عىأهذاأاألساسأفالنصأالتايلأهوأالنصأاملقرت	:

"عىأالرغمأمماأ	ر	أيفأاملا	تنأ)54(أمكررأ	100أمنأقانونأالعقوباتأرقمأ)16(ألسنةأ1960 . 1
الأيجو	أللمحكمةأ	قفأتنفيذأالعقوبةأاملحكومأبهاأيفأجريمةأالتعذيبأكماأالأيجو	ألهاأ

األخذأباألسبا	أاملخففة.
	 . 1960 لســنةأ )16(أ رقــمأ العقوبــاتأ قانــونأ مــنأ 	)51(أ )50(أ املا	تــنأ يفأ 	ر	أ ممــاأ الرغــمأ عــىأ

	تعدياتهأالأيسريأالعفوأالعامأعىأجريمةأالتعذيبأ	املعاملةأالقاسيةأ		أالاإنسانية		أ
املهينــة.

عىأالرغمأمماأ	ر	أيفأاملا	ةأ)54(أمنأقانونأالعقوباتأ	املوا	أ)338(أ-أ)352(أمنأقانونأ. 3
	صولأاملحاكماتأالجزائيةأالتسريأ	حكامأالتقا	مأعىأ	عوىأالحقأالعامأ		عوىأالحقأ

الشخيأيفأجريمةأالتعذيبأ	الأعىأالعقوباتأاملقيضأبها."

اإلنصاف والتعويض وإعادة التأهيل	. 

بالحقوقأاملدنيةأ الخاصأ الد	يلأ العهدأ مثلأ مثلهاأيفأذلكأ التعذيبأ مناهضةأ اتفاقيةأ تفرضأ

	السياسيةأالتزاماًأعىأالد	لأاألطرافأبمنحأالتعويضأالكايفألضحاياأالتعذيبأ	سوءأاملعاملة.أ

فاملا	ةأ)14(أمنأاالتفاقيةأتنصأعىأماأييل:أ

"تضمنأكلأ		لةأطرفأيفأنظامهاأالقانوين،أإنصافأمنأيتعرضألعملأمنأ	عمالأالتعذيب،أ. 1
	تمتعهأبحقأقابلأللتنفيذأيفأتعويضأعا	لأ	مناسبأبماأيفأذلكأ	سائلأإعا	ةأتأهيلهأ
عىأ	كملأ	جهأممكن.أ	يفأحالةأ	فاةأاملعتدىأعليهأنتيجةألعملأمنأ	عمالأالتعذيب،أ

يكونألألشخاصأالذينأكانواأيعولهمأالحقأيفأالتعويض".أ

فيماأ. 	 األشخاصأ منأ لغر	أ 		أ عليهأ للمعتدىأ حقأ 	يأ يمسأ ماأ املا	ةأ هذ	أ يفأ "ليسأ
التعذيبأيفأ مناهضةأ لجنةأ )توضحأ الوطني".أ القانونأ بمقتىأ تعويضأ يوجدأمنأ قدأ



41

أحكام االتفاقية التي يمكن إدماجها يف القانون املقرتح

تعليقهاأالعامأرقمأ3أ	تشر	أمضمونأ	نطاقأإلتزاماتأالد	لأاألطرافأبموجبأاملا	ةأ)14(أ
إنظر CAT /C/G/GC3 أتاريخأ2012/12/13(.

	تقيضأالفقرةأالسا	سةأمنأاملا	ةأ)14(أمنأالعهدأاملذكورأأبأنهأ"حنأيكونأقدأصدرأعىأشخصأ

ماأحكمأنهايئأيدينهأبجريمة،أثمأ	بطلأهذاأالحكمأ		أصدرأعفوأخاصأعنهأعىأ	ساسأ	اقعةأ

يتوجبأ قضايئ،أ خطأأ 	قوعأ عىأ القاطعأ الدليلأ تحملأ االكتشافأ حديثةأ 	اقعةأ 		أ جديدةأ

	نهأ يثبتأ لمأ ماأ للقانون،أ تلكأاإل	انة،أ	فقاًأ نتيجةأ العقا	أ بهأ 	نزلأ الذيأ الشخصأ تعويضأ

يتحملأكلياأ		أجزئياأاملسؤ	ليةأعنأعدمأإفشاءأالواقعةأاملجهولةأيفأالوقتأاملناسب".

كماأيكفلأالعهدأ"لكلأشخصأكانأضحيةأتوقيفأ		أإعتقالأغرأقانوينأحقأيفأالحصولأعىأ

تعويض"أ)الفقرةأالرابعةأمنأاملا	ةأالتاسعة(.

)التعليقأ معاليهأاملتضررينأ 		أ األقربنأ 	سرتهأ 	فرا	أ 	يضاًأ التعذيبأ 	يغطيأمصطلحأضحيةأ

إنتهاكأ نتيجةأ الفعالأ اإلنصافأ يفأ الحقأ 	يشكلأ 3(.أ رقمأ التعذيبأ مناهضةأ للجنةأ العامأ

اإلتفاقيةأ	ساسأاالإتفاقيةأبرمتها،أ	إالأفإنأالحمايةأالتيأتوفرهاأاالتفاقيةأستصبحأإىلأحدأكبرأ

	هميةأ)إنظرأجمعيةأالوقايةأمنأالتعذيبأأ)APT(أ	مركزأالعدالةأ	القانونأالد	يل)L	CEJ(أ،أ

التعذيبأيفأالقانونأالد	يل،أ	ليلأالفقهأالقانوين،أ2012،أصأ27(.

	الأتعــرتفأاملــا	ةأ)14(أمــنأاالتفاقيــةأبحــقأالضحايــاأيفأتعويــضأعــا	لأ	مناســبأفحســبأبــلأتلــزمأ

الــد	لأاألطــرافأ	يضــاأبضمــانأحصولهــمأعــىأجــرأالضــرر.أ

	يشــملأانصــافأضحايــاأالتعذيــبأ	حصولهــمأعــىأالتعويــضأالعــا	لأ	املناســبأعمــاأ	لحــقأبهــمأ

قبــلأاالنتهــاكأ عليــهأ مــاأكانأ إىلأ الحــالأ إعــا	ةأ 		أ الــر	أ يشــمل،أ فيمــاأ أ 	لــمأ	عــذا	أشــديد،أ مــنأ

اإلنتـهـاكات.أ تـكـرارأ بعــدمأ الضحايــاأ	ضمانــاتأ تأهيــلأ 	إعــا	ةأ 	الرتضيــةأ النقــديأ 	التعويــضأ

	يعنيأالر	أإعا	ةأالحالةأإىلأماأكانتأعليهأقبلأإرتكا	أالتعذيبأمثلأاستعا	ةأضحاياأالتعذيبأ

لحريتهــمأ		أعو	تهــمأإىلأ	عمالهــمأ		أاســتعا	ةأممتلكاتهــم.أغــرأ	نــهأمــنأغــرأاملتصــورأعمليــاًأإلغــاءأ

مــاأ	قــعأمــنأ	لــمأ		أعــذا	أعــىأالضحيــة.أ	مــاأالتعويــضأالنقــديأ		أاملــايلأالــذيأيشــملأالتعويــضأ

عــنأالضــررأاملــا	يأ		أاملعنــويأالناتــجأعــنأالتعذيــبأفيثبــتألــكلأمــنأضحايــاأالتعذيــبأ	مــنأكانأ

يعولهــمأالضحايــاأيفأحــاالتأالوفــاةأتحــتأالتعذيــب،أ	يجــبأ	نأيكــونأالتعويــضأمنصفــاًأ	كافيــاًأ

		نأيمنــحأ		نأتمييــز.أ	كمــاأذهبــتألجنــةأمناهضــةأالتعذيــبأفإنــهأيجــبأعــىأالــد	لأاألـطـرافأيفأ

االتفاقيــةأ	نأتنــصأعــىأالتعويــضأاملــايلأعــنأاألـضـرارأ	أالخســائرأالتــيألحقــتأبالضحيــة.أ	تشــملأ

األمثلــةأعــىأالتعويــضأاملــايلأتســديدأالنفقــاتأالطبيــةأ	االـضـرارأاملاليــةأ	غــرأاملاليــةأالناجمــةأعــنأ
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عــنأالضــررأالبــدينأ	العقــيلأالواقــعأ	الخســائرأاملســببةأ	املســاعدةأالقانونيــةأ		أاملختصــةأللضحايــاأ

	غرهــاأ)التعليــقأالعــامأرقــمأ3أللجنــةأمناهضــةأالتعذيــب(.

	تشــملأإعــا	ةأالتأهيــلأالعنايــةأالطبيــةأ	النفســيةأباإلضافــةأإىلأالخدمــاتأالقانونيــةأ	االجتماعيــة.أ

العلنــيأ	الكامــلأعــنأالحقائــقأ 	مــاأالرتضيــةأفتتخــذأشــكلأمحاكمــةأمرتكــبأالجريمــةأ	الكشــفأ

	عمــالأ عــنأ املســؤ	لنأ 	معاقبــةأ ماحقــةأ إىلأ باإلضافــةأ الد	لــةأ جانــبأ مــنأ العلنــيأ 	االعتــذارأ

	تأ	يبيــاً.أ جزائيــاًأ التعذيــبأ

تســمحأ 		أ تســاهمأ التــيأ القوانــنأ بمراجعــةأ 	االلـتـزامأ التـكـرارأ بعــدمأ الكفيلــةأ التدابــرأ 	تشــملأ

التعذيــب. منــعأ بقصــدأ القوانــنأ هــذ	أ 	إـصـا	أ بالتعذيــبأ

	يرجــعأيفأتحديــدأاملقصــو	أبأشــكالأالجــرأاملذكــورةأإىلأاملبــا	ئأاإلرشــا	يةأاألساســيةأبشــأنأحــقأ

يفأ الــد	يلأ اإلنســاينأ اإلنســانأ	للقانــونأ لحقــوقأ الــد	يلأ للقانــونأ الجســيمةأ االنتـهـاكاتأ ضحايــاأ

تاريــخأ26أكانــونأاأل	لأ2005  العامــةألألمــمأاملتحــدةأ 	قرتــهأالجمعيــةأ الــذيأ اإلنصــافأ	التعويــضأ

.)147/60 )الـقـرارأ

	ينبغيأ	نأالأيقتصرأالحقأيفأالتعويضأعىأضحاياأالتعذيبأبلأيشملأكذلكأضحاياأالعقوبةأ

النصوصأ تقصرأ لمأ االتفاقيةأ منأ )16(أ فاملا	ةأ املهينة،أ الاإنسانية		أ 		أ القاسيةأ املعاملةأ 		أ

املنطبقةأعىأهذ	أاملعاملةأعىأاملوا	أ)10 – 13(أمنأاالتفاقيةأبلأجاءأذكرأهذ	أاملوا	أمقر	ناأبعبارة

بماأيفأ تطبيقأموا	أ	خرىأمنأاالتفاقيةأ إمكانيةأ يعنيأ ماأ بوجهأخاص"أهذ	أاملوا	،أ "	تنطبقأ

ذلكأاملا	ةأ)14(أالخاصةأبتعويضأضحاياأالتعذيب،أ	هذاأماأذهبتأإليهأ	يضاألجنةأمناهضةأ

التعذيبأالتيألمأتميزأيفأتعليقهاأالعامأرقمأ)3(أبنأالتعذيبأ	ضر		أاملعاملةأ		أالعقوبةأ

القاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أاملهينةأعندماأيتعلقأاألمرأبالحقأيفأالتعويض.

	مسؤ	ليةأالتعويضأالأتقعأعىأالفر	أالجاينأفقطأبلأعىأالد	لةأ	يضاً.أ	لهذاأفمنأحقأضحاياأ

التعذيــبأمطالبــةأكلأمــنأالد	لــةأالطــرفأاملعنيــةأ	الفــر	أالجــاينأبتعويــضأمنصــفأ	مناســب،أبمــاأ

يفأذلكأ	سائلأإعا	ةأتأهيلهمأعىأ	كملأ	جهأممكن.

	الدعــوىأالجنائيــةأمهمــةأألنأنتيجتهــاأقــدأتشــملأتحديــدأاألشــكالأاألخــرىأمــنأالتعويــض.أ	لكــنأ

إمكانيــةأرفــعأ	عــوىأمدنيــةأللمطالبــةأبالتعويــضأيجــبأ	نأالأتكــونأكمــاأذهبــتألجنــةأمناهضــةأ

التعذيــبأرهنــاًأبنتيجــةأالدعــوىأالجنائيــةأخاصــةأ		نأقواعــدأاإلثبــاتأيفأاإلـجـراءاتأالجنائيــةأ	كــرأ

صرامــةأمــنأمثيلتهــاأيفأاإلـجـراءاتأاملدنيــةأ)التعليــقأالعــامأللجنــةأرقــمأ3(.
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	التوقيــفأالتعســفيأمنصــوصأعليــهأيفأاملــا	ةأ)113(أمــنأقانــونأ	ـصـولأاملحاكمــاتأالجزائيــةأالتــيأ

تـقـر	أكمــاأيــيل"أإذاأ		قــفأاملشــتىكأعليــهأبموجــبأمذـكـرةأإحضــارأ	ظــلأيفأالنظــارةأ	كــرأمــنأ	ربــعأ

للمــا	ةأ)112(أمــنأالقانــونأ 	عشــرينأســاعةأ		نأ	نأيســتجوبهأ		أيســاقأإىلأاملدعــيأالعــامأ	فقــاًأ

املنصــوصأ الشــخصيةأ الحريــةأ حجــزأ بجريمــةأ املســؤ	لأ املوظــفأ 	لوحــقأ تعســفياًأ توقيفــهأ 	عتــرأ

عليهــاأيفأقانــونأالعقوبــات"أ)انظــرأاملا	تــنأ)179(أ	)180(أمــنأالقانــونأاملذكــور(.

غرأ	نهأالأيوجدأيفأالتنشريعاتأاألر	نيةأماأيفيدأحقأضحاياأالتعذيبأبالتعويض.أ	الأيحتويأ

األخطاءأ 	ضحاياأ التعسفيأ اإلعتقالأ ضحاياأ حقأ بشأنأ صريحةأ 	حكامأ عىأ األر	ينأ القانونأ

التعذيبأ بحقأضحاياأ تعرتفأ أ يحتويأعىأ	حكامأصريحةأ الأ 	نهأ كماأ بالتعويض،أ القضائيةأ

	ضحاياأاملعاملةأ		أالعقوبةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أاملهينةأبالحقأيفأالحصولأعىأالتعويض.أ

صحيحأ	نأاملا	ةأ)256(أمنأالقانونأاملدينأقدأ	ضعتأاملبد	أالعامأيفأالفعلأالضارأحيثأتنصأ

عىأ	نأ"كلأ	ضرارأبالغرأيلزمأفاعلهأ	لوأغرأمميزأبضمانأالضرر".أ	لكنأهذاأالنصأجاءأعاماًأ

	منأاملهمألغايةأتعزيزأحقأالضحاياأيفأاملطالبةأبالتعويضأ	جو	أنصأخاصأبالتعويضأعنأ

التعذيبأحصراً.

عــنأ بالتعويــضأ للمطالبــةأ مدنيــةأ 	عــا	ىأ ترفــعأ 	نأ املألــوفأ غــرأ مــنأ 	نــهأ بالذكــرأ الجديــرأ 	مــنأ

اإلعتقــالأالتعســفيأ		أغــرأالقانــوينأ		أعــنأإنتهــاكأالحــقأباملحاكمــةأالعا	لــةأ		أعــنأالتعذيــب.أ	الأ

نظــنأ	نأهنــاكأحــاالتأحصــلأفيهــاأ	ـفـرا	أعــىأتعويــضأعــنأاالحتجــا	أالتعســفيأ		أعــنأاألخـطـاءأ

القضائيــةأ		أعــنأالتعذيــب.أيفأحــنأ	نأالقـضـاءأاالر	ينأاجتهــدأيفأقضايــاأالتعويــضأعــنأاألـضـرارأ

املا	يــةأ	املعنويــةأالناتجــةأعــنأالتعذيــبأ	املعاملــةأالقاســيةأ	الاإنســانيةأ	املوقــفأالثابــتألصــد	رأ

الدعــوىأيفأحــالأصــد	رأقــرارأاملدعــيأالعــامأبمنــعأاملحاكمــةألعــدمأقيــامأالدليــلأ)صلــحأحقــوقأعمــانأ

رقــمأ5-1-7721-2013أبتاريــخأ2012/6/6؛أمحكمــةأبدايــةأحقــوقأجنــو	أعمــانأرقــمأالدعــوىأ2012/7(أ

اـلـراءةأ)محكمــةأبدايــةأحقــوقأ 	يفأحــالأصــد	رأالحكــمأالـجـزايئأمــنأمحكمــةأالـشـرطةأبإعامــهأ

عمانأرقمأالدعوىأ2010/226(.أ	قضتأمحكمةأالتمييزأيفأقضيةأغرأمتعلقةأبالتعذيبأ	إنماأعنأ

	فــاةأناجمــةأعــنأإطــاقأالرصــاصأخطــأأمــنأقبــلأ	حــدأ	فــرا	أإ	ارةأاألمــنأالعــامأبالتعويــضألصالــحأ

	رثــةأالضحيــةأ	ضــدأذلــكأالفــر	أ	إ	ارةأاألمــنأالعــامأ)الـقـرارأرقــمأ2003/4333(.

	لــمأتكــنأإمكانيــةأمقاضــاةأالحكومــةأ		أ	يأمــنأمرافقهــاأعــىأ	قــوعأالتعذيــبأمــنأ	حــدأمنتســبيهاأ

متاحــةأبموجــبأقانــونأ	عــا	ىأالحكومــةأ		أ	يأمــنأمؤسســاتهاألســنهأ1958.أفاملــا	ةأالخامســةأمــنأ

القانــونأاملذكــورأ		ر	تأعــىأســبيلأالحصــرأالحــاالتأالتــيأيجــو	أفيهــاأللمحاكــمأســماعأالدعــا	ىأ

ضــدأالحكومــةأ	ليــسأمــنأبــنأتلــكأالحــاالتأاملطالبــةأبالتعويــضأعــنأالتعذيــبأ)		أعــنأاالحتجــا	أ
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التعســفيأ		أعــنأاألخطــاءأالقضائيــة(.أيضــافأإىلأذلــكأ	نأمحاكــمأالشــرطةأاملختصــةأاآلنأيفأالنظــرأ

عــنأ النــائشأ الشــخيأ بالحــقأ باإل	ـعـاءأ النظــرأ تملــكأصاحيــةأ الأ العــامأ األمــنأ 	ـفـرا	أ جرائــمأ يفأ

جريمــةأالتعذيــب.أأ

	قدأ	لغيأقانونأ	عا	ىأالحكومةأ	تعدياتهأ	حلأمحلهأاألنأقانونأإ	ارةأقضاياأالد	لةأرقمأ28 

لســنةأ2017.أ	بموجــبأهــذاأالقانــونأتنشــأأيفأ		ارةأالعــدلأ	ائــرةأتســمىأإ	ارةأقضايــاأالد	لــة،أ	تقــامأ

لوظيفتــه.أ	يمثــلأ باإلضافــةأ للداـئـرةأ العــامأ الوكيــلأ عــىأ الد	لــةأ 		ائــرأ الحقوقيــةأضــدأ الدعــا	ىأ

الوكيــلأالعــامأ		ائــرأالد	لــةأفيمــاأيرفــعأمنهــاأ		أعليهــاأمــنأالدعــا	ىألــدىأاملحاكــمأعــىأإختــافأ

	نواعهــاأ		رجاتهــا.أكمــاأيمثــلأالوكيــلأالعــامأاألجـهـزةأاألمنيــةأيفأالدعــا	ىأالتــيأتكــونأطرفــاًأفيهــاأ

)املــا	ةأالرابعــة(.

	مــنأاملأـمـولأ	نأيتيــحأالقانــونأالجديــدألضحايــاأالتعذيــبأامكانيــةأمقاضــاةأالحكومــةأللحـصـولأ

التعويــض. عــىأ

	تأخــذأالقواعــدأالعامــةأعــنأالتعويــضأباملســؤ	ليةأالشــخصيةأ		نأاملســؤ	ليةأاملرفقيــة،أ	الأيعتــرأ

املرفقأالعامأ		أمنأيمثلهأمســؤ	الًأبالكاملأ	بالتضامنأمعأالفاعلأاألصيلأإالأيفأ	حوالأمحد	ةأ

نــصأعليهــاأالقانــونأ)املــا	ةأ426أمــنأالقانــونأاملــدين(.

	بمقتىأالفقرةأالثانيةأمنأاملا	ةأ)263(أمنأالقانونأاملدينأ"الأيكونأاملوظفأالعامأمسئوالًأعنأ

عملهأالذيأ	ّضرأبالغرأإذاأقامأبهأتنفيذاًأألمرأصدرأإليهأمنأرئيسهأ	كانتأإطاعةأهذاأاألمرأ	اجبةأ

عليهأ		أكانأيعتقدأ	نهاأ	اجبةأ		قامأالدليلأعىأاعتقا		أبمشر	عيةأالعملأالذيأ	قعأمنهأ	كانأ

إعتقا		أمبنياًأعىأ	سبا	أمعقولةأ		نهأراعىأيفأعملةأجانبأالحيطةأ	الحذر".

الدعــوىأاملدنيــةأ النظــرأإلقامــةأ محــلأ االتفاقيــةأ مــنأ )14(أ املــا	ةأ إىلأ اإلســتنا	أ يمكــنأ 	نــهأ 	الواقــعأ

املتعلقــةأبالتعويــضأاملرفقــيأ		أالشــخيأعــنأالتعذيــبأ	ـغـر	أمــنأضــر		أالعقوبــةأ		أاملعاملــةأ

القاســيةأ		أالاإنســانيةأ		أاملهينــة،أ	ذلــكأألنهــاأقابلــةأللتنفيــذأبذاتهــاأمــنأجانــبأالقـضـاءأ			نأ

القـضـاءأ يبــا	رأ 	نأ غــرأاملتوقــعأ مــنأ 	نــهأ غــرأ الغايــة.أ لهــذ	أ قاـنـوينأ	اخــيلأخــاصأ نــصأ إىلأ حاجــةأ

قــررتأ 	نأ بعــدأ بالتعويــض،أ	الســيماأ التعذيــبأ النــصأإلـقـرارأحــقأضحايــاأ هــذاأ إىلأاإلســتنا	أإىلأ

محكمــةأالتمييــزأ	نأالتشــريعاتأالوطنيــةأـجـاءتأمنســجمةأمــعأ	حــكامأاالتفاقيــةأ)تمييــزأحقــوقأ

.)2016/2/18 تاريــخأ 2015/3575أ رقــمأ

	لهــذاأفــاأعجــبأ	نألجنــةأمناهضــةأالتعذيــبأيفأماحظاتهــاأالختاميــةأعــىأالتقريــرأالثــاينأ	الثالــثأ

لــألر	نأقــدأ	عربــتأعــنأقلقهــاأألنأالقانــونأاألر	ينأالأيتضمــنأ	حكامــاًأصريحــةأبشــأنأحــقأضحايــاأ
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أحكام االتفاقية التي يمكن إدماجها يف القانون املقرتح

 CAT/C/JOR/25/4(مناســبأعــنأاألـضـرارأالناشــئةأعــنأالتعويــضأ	لأ	التعذيــبأيفأتعويــضأعــا

تاريــخأ 2010/5/25	CAT/C/JOR/CO/3أتاريــخأ2016/01/29. 

يفأ التايلأ النصأ إ	را	أ 	رىأ بالتعويضأ التعذيبأ تقريرأحقأضحاياأ الحرصأعىأ منطلقأ 	منأ

القانونأاملقرت	،أ"عىأالرغمأمنأنصأاملا	ةأالخامسةأمنأقانونأ	عا	ىأالحكومةأرقمأ25ألسنةأ

بناًءأعىأطلبأضحاياأ التعويضأعنأالعطلأ	الضررأ 1958،أتنظرأاملحكمةأاملختصةأيفأ	عوىأ

التعذيبأ	غر	أمنأضر		أاملعاملةأ		أالعقوبةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أاملهينةأ		أ	يأمتضررأ

	خرأ	املرفوعةأعىأالحكومةأ	عىأالجناةأبصفتهمأالشخصية".أ

	البدأمنأ	نأتتقدمأالجهةأالتيأيتبعألهاأاملوظفأالعامأباإلعتذارأللضحيةأ		ألذ	يهأإذاأ	فىأ

التعذيبأإىلأاملوت،أ	لهذ	أالغايةأفالنصأاملقرت	أهو:أ"يفأحالةأإ	انةأاملوظفأالعامأبموجبأهذاأ

القانون،أعىأالحكومةأ	نأتقدمأاعتذاراأمكتوباًأإىلأالضحيةأ		أإىلأذ	يهأتو	عأنسخةأعنهأقلمأ

كتا	أاملحكمةأاملختصة".

	خشيةأقيامأاملشتبهأبإرتكابهمأجريمةأالتعذيبأبعرقلةأسرأالتحقيقأنقرت	أالنصأالتايل:

"يوقفأاملشتبهأبإرتكا	أالتعذيبأ		أغر	أمنأضر		أالعقوبةأ		أاملعاملةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ

		أاملهينةأعنأالعملأفورأاإلشتبا	أبه،أ	يفصلأحكماًأمنأالخدمةأيفأحالأإ	انتهأبهذ	أالجريمة".أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

مبدأ عدم الرد	. 

توجبأاالتفاقيةأعىأالد	لأاألطرافأعدمأترحيلأ	يأفر	أمنأ	رضهاأعندماأتكونأهناكأ"	سبا	أ

حقيقيةأتدعوأإىلأاإلعتقا	أبأنهأسيكونأيفأخطرأالتعرضأللتعذيب".أ	يفأهذاأالصد	أتنصأاملا	ةأ

)3(أمنأاالتفاقيةأعىأماأييلأ:

الأيجـو	أأليأ		لـةأطـرفأ	نأتطـر	أ	يأشـخصأ		أتعيـد	أ)"	نأتـر		"(أ		أ	نأتسـلمهأإىلأ		لـةأ. 1
	خرىأإذاأتوافرتألديهاأ	سبا	أحقيقيةأتدعوأإىلأاالعتقا	أبأنهأسيكونأيفأخطرأالتعرضأ

للتعذيـب.

تراعـيأالسـلطاتأاملختصـةألتحديـدأمـاأإذاأكانـتأهـذ	أاألسـبا	أمتواـفرة،أجميـعأاإلعتبـاراتأ. 	
ذاتأالصلـة،أبمـاأيفأذلـك،أيفأحالـةأاإلنطبـاقأ	جـو	أنمـطأثابـتأمـنأاإلنتـهاكاتأالفا	حـةأ		أ

الصارخـةأ		أالجماعيـةألحقـوقأاإلنسـانأيفأالد	لـةأاملعنيـة".

	الحظـرأالـوار	أيفأاملـا	ةأالثالثـةأذاتأطبيعـةأمطلقـة،أبمعنـىأ	نـهأاليجـو	أالتـذرعأبـأيأ	سـبا	أمثـلأ

النظـامأالعـامأ		أاألمـنأالقومـيأ		أمكافحـةأاألرهـا	أ		أغرهـاأمـنأالذرائـعأللتملـصأمـنأتطبيـقأ

الـد	لأ عـىأجميـعأ الـد	يلأ القانـونأ قواعـدأ مـنأ آـمرةأ قاعـدةأ بصفتـهأ الحظـرأ هـذاأ 	ينطبـقأ املبـد	.أ
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بصـرفأالنظـرأعـنأكونهـاأطرفـاًأيفأاالتفاقيـةأ	مأال،أ	لعـلأهـذ	أالطبيعـهأللمبـد	أهـيأالتـيأجعلـتأ

لغايـةأ تتجـا		أ الأ 	التـيأ العامـةأ تعليقاتهـاأ مـنأ تعليقـنأ لـهأ تخصـصأ التعذيـبأ مناهضـةأ لجنـةأ

تاريخهأاألربعةأتعليقاتأ)التعليقأالعامأرقمأ1أ)1996(أ	التعليقأالعامأرقمأ4،أ2017(.أ	قدأنظرتأ

اللجنةأمراراًأيفأحاالتأالرتحيلأإىلأ		لأيمكنأ	نأيتعرضأفيهاأالشخصأللتعذيبأ)تقريرألجنةأ

.)A/24/44 2019	مناهضـةأالتعذيـبأعـنأعامـيأ2018أ

	سـبقأملحكمةأالعدلأالد	ليةأ	نأطلبتأمنأالسـنغالأتسـليمأالرئيسأالسـابقألتشـا	أإىلأبلجيكاأ

إلنتهاكـهأاتفاقيـةأمناهضـةأالتعذيـبأ)قضيـةأاملسـائلأاملتعلقـةأباإللـتزامأبحاكـمأ		أسـَلم،أبلجيـكاأ

ضـدأالسـنغال،أمحكمـةأالعـدلأالد	ليـة،أ20أتمـو	/أيوليـوأ2012(.

	رجةأخطورتهأ بلغتأ هوأ	يأشخصأمهماأ الثالثةأمنأاالتفاقيةأ 	الشخصأاملقصو	أيفأاملا	ةأ

الجرميةأ	بصرفأالنظرأعنأكونهأمواطناًأ	مأ	جنبياًأ)املواطنأاليجو	أإبعا		أيفأالعا	ة.أإنظرأعىأ

سبيلأاملثالأاملا	ةأ)21(أمنأالدستورأاألر	ين(.أ	الطر	أ		أاإلبعا	أهوأإرغامأالشخصأعىأمغا	رةأ

إقليمأالد	لةأاملضيفةأألسبا	أيعينهاأالقانون.أ	ماأاإلعا	ةأ		أالر	أفيقصدأبهماأحرمانأاألجنبيأ

منأ	خولأإقليمأالد	لةأ	ر		أ		أإعا	تهأإىلأإقليمأالد	لةأالتيأكانأيوجدأفيهاأقبلأ	خولهأإىلأ

إقليمأالد	لةأالتيأتتخذأهذاأاإلجراء.أ		خراًأيتمأتسليمأالشخصأبناًءأعىأطلبأمنأ		لةأ	خرىأ

	ذلكأبغيةأمحاكمتهأعنأجريمةأيتهمأيفأاقرتافهاأ		ألتنفيذأحكمأجزايئأصا	رأبحقه.

	قدأاستقرتأآراءألجنةأمناهضةأالتعذيبأعىأ	نأتطبيقأمبد	أحظرأالطر	أ		أاإلعا	ةأ		أالتسليمأ

لخطرأ سيتعرضأ الشخصأ بأنأ لإلعتقا	أ 	جيهأ سببأ فيهاأ يوجدأ التيأ الحاالتأ عىأ يقتصرأ

التعذيبأعىأالنحوأاملحد	أيفأاملا	ةأاأل	ىلأمنأاالتفاقيةأ)التعليقأالعامأرقمأ)1(أللجنةأمناهضةأ

التعذيبأ1996(.أكماأ	نأاللجنةأفسرتأعبارةأ"		لةأ	خرى"أالوار	ةأيفأاملا	ةأاملذكورةأعىأ	نهاأ

تشملأ	يأ		لةأيمكنأ	نأيطر	أ		أيعا	أالشخصأ		أيسّلمأاليهاأ)التعليقأالعامأرقمأ1،أ1996(أ

فيماأبعد،أكماأذهبتأإىلأ	نأحظرأالتعذيبأيجبأ	نأيقدرأعىأ	سسأتتجا		أمجر	أاإلفرتاضأ

		أالشكأ)التعليقأالعامأرقمأ1(.أ	يفأالد	لأالتيأتحظرأاإلعدامأيمنعأالطر	أ		أاإلعا	ةأ		أالر	أ

إىلأ		لةأيتعرضأالشخصأفيهاأللحكمأباإلعدام.

	قدأ	كدتأاللجنةأمراراًأ	نأ	جو	أنمطأثابتأمنأاإلنتهاكاتأالجسيمةأ		أالصارخةأ		أالجماعيةأ

لحقــوقأاإلنســانأيفأبلــدأمــاأالأيشــكلأيفأحــدأذاتــهأســبباًأكافيــاًأالنأتقــررأاللجنــةأ	نأشــخصاًأبعينــهأ

ســيواجهأخطــرأالتـعـرضأللتعذيــبألــدىأعو	تــهأإىلأذلــكأالبلــد،أ	يجــبأ	نأتكــونأهنــاكأ	ســبا	أ

إضافيــةأتظهــرأ	نأالفــر	أاملعنــيأســيكونأشــخصاًأيفأخطــرأالتعــرضأإىلأالتعذيــب.أ	باملثــلأفــإنأعــدمأ

	جــو	أنمــطأثابــتأمــنأاإلنتهــاكاتأالجســيمةألحقــوقأاإلنســانأالأيعنــيأ	نــهأالأيمكــنأإعتبــارأشــخصأ
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عــنأ التعذيــبأ )تقريــرألجنــةأمناهضــةأ الخاصــةأ بســببأظر	فــهأ للتعذيــبأ التـعـرضأ يواجــهأخطــرأ

.)A/70/44 2014عمالهــاأيفأعــامأ	

	يفأتعليقهــاأالعــامأرقــمأ)4(أالســابقأالذكــرأذـكـرتأاللجنــةأبعــضأاألمثلــةأالتــيأيمكــنأ	نأتشــكلأ

مــنأ شــخصأ ابعــا	أ بشــأنأ قراراتهــاأ يفأ تراعيهــاأ 	نأ ينبغــيأ 	التــيأ التعذيــبأ خطــرأ عــىأ مؤـشـراتأ

إقليمهــا،أ	منهــاأمــاأإذاأكانأخضــعأملعاملــةأ	حشــية،أ	مــاأإذاأكانأالنظــامأالقضــايئأيفأالــد	لأالتــيأ

يجــريأالرتحيــلأاليهــاأالأتضمــنأالحــقأيفأاملحاكمــةأالعا	لــة،أ	مــاأإذاأكانأالشــخصأـسـرحلأإىلأ

		لــةأيوجــدأبشــأنهاأإ	ـعـاءاتأ		أ		لــةأجدـيـرةأبالثقــةأبشــأنأجرائــمأإبــا	ةأجماعيــةأ		أجرائــمأضــدأ

اإلنســانيةأ		أجرائــمأحــر	،أ	مــاأإذاأكانأالشــخصأاملعنــيأســرحلأإىلأ		لــةأيحــرمأفيهــاأمــنأالحــقأ

الطبيعــيأيفأالحيــاة،أبمــاأيفأذلــكأتعرضــهألإلعــدامأخــار	أنطــاقأالقضــاءأ		ألإلختفــاءأالقســري،أ		أ

تمــارسأفيهــاأعقوبــةأاإلعــدام.

التعرضأ خطرأ يواجهونأ الذينأ األشخاصأ عىأ اإلبعا	أ عدمأ يفأ الحقأ االإتفاقيةأ هذاأ	تقصرأ

للتعذيبأيفأالد	لأالتيأسرحلونأاليها،أ	قدأ	كدتألجنةأمناهضةأالتعذيبأ	نأهذاأالنصأالأ

ينطبقأإالأعىأحظرأالتعذيب،أعىأالنحوأالوار	أيفأاملا	ةأاأل	ىلأمنأاالتفاقيةأ	اليشملأاألشكالأ

العامأ اللجنةأيفأتعليقهاأ العامأرقمأ1،أ1996(.أ	لمأتعدلأ )التعليقأ األخرىأمنأسوءأاملعاملةأ

الرابعأعنأهذاأالر	يأغرأ	نهاأ		ضحتأ	نأإتفاقياتأ		ليةأعديدةأتتوسعأيفأهذاأالحقأبحيثأ

يشملأالذينأيواجهونأخطرأالتعرضأملعاملةأ		أعقوبةأقاسيةأ		أالإنسانيةأ		أمهينة.أ	منأبنأ

هذ	أاإلتفاقياتأنخصأبالذكرأاالتفاقيةأالد	ليةألحمايةأحقوقأالعمالأاملهاجرينأ		فرا	أ	سرهمأ

1/16(أ )املا	ةأ القسريأ منأاالختفاءأ لحمايةأجميعأاألشخاصأ الد	ليةأ 	االتفاقيةأ 3/56(أ )املا	ةأ

	االتفاقيةأالخاصةأبوضعأالاجئنأاملا	ةأ)1/33(.أ	منأاملؤسفأ	نأاألر	نأليستأطرفاًأيفأ	يأمنأ

هذ	أاإلتفاقياتأ	الأيلو	أيفأاألفقأماأييشأبأنهاأستصبحأطرفاًأفيهاأيفأاملستقبلأالقريب.

	ينبغيأكذلكأللد	لأاألطرافأيفأاالتفاقيةأ	نأتمتنعأعنأترحيلأاألفرا	أإىلأ		لةأ	خرىأعندماأ

للتعذيبأ		أ التعرضأ بأنهمأسيواجهونأخطرأ تكونأهناكأ	سبا	أحقيقيةأتدعوأإىلأاإلعتقا	أ

غر	أمنأضر		أسوءأاملعاملةأعىأيدأكياناتأمنأغرأالد	لأ)التعليقأالعامأللجنةأرقمأ4(.

	تسعىأبعضأالد	لأإىلأالتحايلأعىأالحظرأاملفر	ضأعىأترحيلأاألشخاصأإىلأ		لأيمكنأ	نأ

يواجهواأفيهاأالتعذيبأ		أسوءأاملعاملةأمنأخالأالسعيأللحصولأعىأضماناتأ	بلوماسيةأمنأ

الد	لةأاملستقبلةأبأنأالشخصأاملعنيألنأيتعرضأللتعذيب.أ	لكنأاللجنهأاملعنيةأبحقوقأاإلنسانأ

	لجنةأمناهضةأالتعذيبأتشككانأيفأقيمةأمثلأهذ	أالضماناتأ)التعليقأالعامأللجنةأرقمأ4(.
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عليهاأ التيأحصلتأ الضماناتأ بقيمةأ 	نأشككتأ اإلنسانأ لحقوقأ األ	ر	بيهأ للمحكمةأ 	سبقأ

اململكةأاملتحدةأمنأاألر	نأيفأقضيةأعثمانأ	بوأقتا	ةأضدأاململكةأاملتحد	أالسابقةأالذكرأ	التيأ

صدرأالحكمأفيهاأيفأ2012/1/17أ)انظرأhttps://hudoc.echr.coe.int7eng(.أ

	السلطاتأاملختصةأاملشارأإليهاأيفأاملا	ةأالثالثةأتختلفأمنأ		لةأألخرى،أ	إنأكانأمنأاملستحسنأ

قاباًأ القرارأ هذاأ يكونأ 		نأ عنأجها	أقضايئ،أ التسليمأ 		أ اإلعا	ةأ 		أ بالطر	أ القرارأ يصدرأ 	نأ

للطعنألدىأالقضاء.أ	يجدرأبهذ	أالسلطاتأ	نأتقومأبدراسةأ	افيةأ	شاملةأقبلأإصدارأاألمرأ

بالطر	أ		أالر	أ		أالتسليم.أ

هذاأعىأالصعيدأالد	يلأ	ماأعىأصعيدأاألر	نأفياحظأ	نهأالأيوجدأماأيمنعأيفأالقانونأاإلنتدابيأ

بشأنأتسليمأاملجرمنأالفارينألسنةأ1927،أ	الذيأالأيزالأمعموالًأبهألغايةأاآلن،أمنأتسليمأ

منأ )6(أ املا	ةأ فبموجبأ التعذيب.أ لخطرأ فيهاأ يتعرضأ 	نأ يمكنأ 		لةأ إىلأ تسليمهأ املطلو	أ

القانونأاملذكورأتراعىأالقيو	أالتاليةأبشأنأتسليمأاملجرمنأالفارين:

مـــنأ	جلهـــاأذاتأصبغـــةأأ.  تســـليمهأ يطلـــبأ التـــيأ الجريمـــةأ كانـــتأ إذاأ الفـــارأ يســـلمأاملـجــرمأ "الأ
سياســـيةأ		أإذاأثبـــتألقـــايضأالصلـــحأ)الـــذيأ	حضـــرأاملـجــرمأإليـــه(أ		أملحكمـــةأاالســـتئنافأ		أ
تبـــنألســـموأاألمـــرأاملعظـــمأ	نأالقصـــدأمـــنأطلـــبأالتســـليمأمحاكمـــةأذلـــكأاملجـــرمأ		أمجا	اتـــهأ

عـــىأجريمـــةأسياســـية.

الأيسلمأاملجرمأالفارأإىلأالد	لةأاألجنبيةأإالأإذاأنصأقانونهاأ		أاالتفاقأاملعقو	أمعهاأعىأ	. 
عـــدمأتوقيـــفأاملـجــرمأ		أمحاكمتـــهأمـــنأ	جـــلأجريمـــةأ	خـــرىأارتكبهـــاأيفأبـــا	أتلـــكأالد	لـــةأقبـــلأ
تســـليمهأخافأالجريمةأالتيأ	قعأطلبأالتســـليمأمنأ	جلهاأ	بنيتأاملوافقةأعىأالتســـليمأ

بســـببهاأمـــاألـــمأيكـــنأقـــدأ	عيـــدأإىلأشـــرقيأاألر	نأ		أتمكـــنأمـــنأالرـجــوعأإليها.

الأيسلمأاملجرمأالفارأإذاأكانأمتهماأبارتكا	أجريمةأيفأشرقيأاألر	نأغرأالجريمةأاملطلو	أ	. 
تســليمهأمنأ	جلهاأ		أمســجوناأبســببأحكمأصدرأعليهأمنأمحاكمأشــرقيأاألر	نأإالأبعدأ

	نأيطلقأسراحهأبانتهاءأ	جلأالحكمأاملذكورأ		أبراءتهأ		أبصورةأ	خرى.

الأيسلمأاملجرمأالفارأإالأبعدأانقضاءأخمسةأعشرأيوماأمنأتاريخأتوقيفهأانتظاراألتسليمه."د. 

	مــنأالواضــحأ	نأالقانــونأالأيضــعأ	يأقيــدأعــىأتســليمأالشــخصأإىلأ		لــةأ	خــرىأإذاأكانأهــذاأ

الشخصأيتعرضألخطرأالتعذيبأيفأتلكأالد	لة.أكماأ	نأقانونأاإلقامةأ	شؤ	نأاألجانبأرقمأ2 

لســنةأ1973أالأيتضمــنأبــد	ر	أ	يأقيــدأعــىأطــر	أ		أإبعــا	أاألجنبــيأالــذيأيتعــرضألخطــرأالتعذيــبأ

يفأالد	لــةأالتــيأيــر	أ		أيعــا	أإليهــا.

	لهــذاأفقــدألــزمأالنــصأعــىأحظــرأالطــر	أ		أاإلبعــا	أ		أاإلعــا	ةأ		أالــر	أ		أالتســليمأإىلأ		لــةأ	خــرىأ

إذاأتواـفـرتأللســلطاتأاملختصــةأ	ســبا	أحقيقيــةأتدعــوأإىلأاإلعتقــا	أبــأنأالشــخصأ"املطــر		"أ		أ
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"املبعــد"أ		أ"املعــا	"أ		أ"الــذيأيجــريأر		"أ		أالــذيأ"يقــعأتســليمه"أإىلأ		لــةأ	خــرىأســيكونأيفأ

خطــرأالتـعـرضأللتعذيــبأفيهــا.

	للقـضـاءأاألر	ينأاجتهــا		أيفأســنهأبخصــوصأاملــا	ةأالثالثــةأمــنأاالتفاقيــة.أففــيأإحــدىأالقضايــاأ

جــرىأاإلســتنا	أاىلأتلــكأاملــا	ةأ	اىلأاملــا	ةأ)18(أمــنأامليثــاقأالعربــيألحقــوقأاإلنســانألســنةأ2004ألــيأ

تقــررأالحكــمأبعــدمأتوافــرأشــر		أالتســليم.أ)الدعــوىأ2555/ 2013(.أ

األفعــالأ مــنأ املتهــمأ ـبـراءةأ القضــايئأ الـقـرارأ صــد	رأ 	نأ األر	ينأ القـضـاءأ 	خــرىأ	جــهأ قضيــةأ 	يفأ

املسندةأاليهأيجعلأالبحثأيفأتطبيقأاالتفاقياتأ	املعاهداتأاملتعلقةأبحقوقأاإلنسانأ	مناهضةأ

التعذيــبأغــرأمجــديأ	غــرأمنتــجأ)بدايــةأحقــوقأعمــانأرقــمأ662/ 2010؛أمحكمــةأاســتئنافأعمــانأ

الرقــمأ36933/ 2011أبدايــةأحقــوقأعمــان(.أ

	مــنأالجديــرأبالذكــرأ	نأمذكــرةأالتفاهــمأاملعقــو	ةأبــنأاململكــةأ	املفوضيــةأالســاميةألألمــمأاملتحــدةأ

لشــؤ	نأالاجئــنألســنةأ1998أ	املنشــورةأيفأالجريــدةأالرســميةأبتاريــخأ1998/5/3أبموجــبأاـحـرتامأ

مبــد	أعــدمأطــر	أ		أر	أ	يأالجــئأيطلــبأاللجــوءأيفأاململكــةأبــأيأصــورةأاىلأالحــد		أ	األقاليــمأحيــثأ

تكــونأحياتــهأ	حريتــهأمهد	تــانأبســببأعرقــهأ		أ	ينــهأ		أجنســيتهأ		أإنتمائــهأاىلأفئــةأإجتماعيــةأ

معينــةأ		أبســببأآرائــهأالسياســية.

	يكونأالنصأاملقرت	أهو:

"الأيجو	أطر	أ		أإبعا	أ	يأشخصأ		أإعا	تهأ		أتسليمهأإىلأ		لةأ	خرى،أإذاأتوافرتأ	سبا	أ. 1
حقيقيةأتدعوأإىلأاإلعتقا	أبأنهأسيكونأيفأخطرأالتعرضأللتعذيب.

يراعــىألتحديــدأمــاأإذاأكانــتأهــذ	أاألســبا	أمتواـفـرةأجميــعأاإلعتبــاراتأذاتأالصلــةأبمــاأيفأ. 	
ذلــكأ	جــو	أنمــطأثابــتأمــنأاإلنتهــاكاتأالخطــرةأ		أالصارخــةأ		أالواســعةأالنطــاقألحقــوقأ

اإلنســانأيفأالد	لــةأالتــيأـيـرا	أاإلبعــا	أ		أاإلعــا	ةأ		أالتســليمأإليهــا.

تختــصأمحكمــةأالبدايــةأالتــيأيقيــمأالشــخصأاملــرا	أإبعــا		أ		أر		أ		أتســليمهأضمــنأ	ائــرةأ. 3
اختصاصهــاأبتقديــرأجديــةأاألســبا	أالتــيأتدعــوأإىلأاإلعتقــا	أبأنــهأســيكونأيفأخطــرأالتعــرضأ

للتعذيــبأيفأالد	لــةأاملــرا	أإبعــا		أ		أر		أ		أتســليمهأإليهــا".
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مقرتح القانون

مقرتح قانون رقم )       ( لسنة ٢٠٢٠

قانون الحماية من التعذيب

املادة 1: 

بــهأمــنأتاريــخأنـشـر	أيفأ يســمىأهــذاأالقانــونأ)قانــونأالحمايــةأمــنأالتعذيــبألســنةأ2020(أ	يعمــلأ

الرســمية. الجريــدةأ

املادة 	: 

أ"ألغراضأهذاأالقانونأيقصدأبالتعذيبأتعمدأموظفأرســميأ		أ	يأشــخصأ	خرأيتصرفأبصفةأ

رســميةأإيـقـاعأ	لــمأ		أعــذا	أشــديدأبشــخصأمــا،أجســدياأ	مأنفســيا،أ		أالتحريــضأعــىأذلــكأ		أ

املوافقــةأعليــهأ		أالســكوتأعنــه،أ	الســيماأبقصــد:

الحصولأمنأهذاأالشخصأ		أمنأشخصأثالثأعىأمعلوماتأ		أإعرتاف.أ. 

معاقبتهأعىأعملأإرتكبهأ		أيشتبهأيفأ	نهأإرتكبهأهوأ		أشخصأثالث.	. 

تخويفهأ		أإرغامهأهوأ		أ	يأشخصأثالث.أ	. 

أليأسببأيقومأعىأالتمييزأ	ياًأكانأنوعه.د. 

	الأيعــدأيفأحكــمأالتعذيــبأاأللــمأ		أالعــذا	أالنــائشأفقــطأعــنأعقوبــاتأقانونيــةأبموجــبأ	. 
القانــونأالوطنــيأالنافــذأ	املوافــقأللقانــونأالــد	يل،أ		أاملــا	مألهــذ	أالعقوبــاتأ		أالــذيأيكــونأ

نتيجــةأعرضيــةألهــا".أ

املادة 3: 

"ألغراضأهذاأالقانونأيقصدأباملعاملةأالاإنسانيةأإلحاقأ	لمأ	عذا	،أجسدياًأكانأ	مأنفسياً،أ		أأ

التحريضأ		أاملوافقةأعليهأمنأجانبأموظفأرسميأ		أ	يأشخصأ	خرأيتصرفأبهذ	أالصفة".أ

املادة 4: 

يعاقبأاملوظفأالعامأالذيأيرتكبأفعاًأمنأ	فعالأالتعذيبأ		أيأمرأبهأ		أيوافقأعليهأ		أأ. 
يسكتأعنهأباألشغالأاملؤقتةأمنأثاثأإىلأعشرأسنوات.أ
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إذاأ	فــىأهــذاأالتعذيــبأإىلأقطــعأ		أاســتئصالأ	يأعضــوأمــنأ	عـضـاءأالجســمأ		أ		ىأإىلأ	. 
إحــداثأعاهــةأ	ائمــةأكانــتأالعقوبــةأاألشــغالأاملؤقتــةأملــدةأالأتقــلأعــنأعشــرأســنوات.أ

يعاقبأالشريكأاملحرضأ	املتدخلأيفأجريمةأالتعذيبأبعقوبةأالفاعلأذاتها.	. 

يعاقبأالشريكأاملحرضأ	املتدخلأيفأجريمةأالتعذيبأبعقوبةأالفاعلأذاتها.د. 

الرســمية.أ	الأ	.  الصفــةأ بســببأ تمييــزأ 	يأ 		نأ عــىأجميــعأاألشــخاصأ القانــونأ هــذاأ يطبــقأ
تعفــيأالصفــةأالرســميةأللشــخصأبــأيأحــالأمــنأاألحــوالأمــنأاملســؤ	ليةأالجنائيــةأبموجــبأ

هــذاأالقانــون،أكمــاأ	نهــاأالأتشــكلأيفأحــدأذاتهــاأســبباًألتخفيــفأالعقوبــة".أ

املادة 5:

"يوقفأاملشتبهأبإرتكا	أالتعذيبأ		أغر	أمنأضر		أالعقوبةأ		أاملعاملةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ

		أاملهينةأعنأالعملأفورأاالشتبا	أبه،أ	يفصلأحكماًأمنأالخدمةأيفأحالأإ	انتهأبهذ	أالجريمة".أأأأأ

املادة 6:

أ"يفأحالــةأإ	انــةأاملوظــفأالعــامأبموجــبأهــذاأالقانــون،أعــىأالحكومــةأ	نأتقــدمأاعتــذاراأمكتوبــاًأإىلأ

الضحيــةأ		أإىلأذ	يــهأتــو	عأنســخةأعنــهأقلــمأكتــا	أاملحكمــةأاملختصــة".

 املادة 7: 

أ"عــىأالرغــمأممــاأ	ر	أيفأاملــا	ةأالعاـشـرةأمــنأقانــونأالعقوبــاتأرقــمأ)16(ألســنةأ1960أ	تعدياتــهأ

القانــون: هــذاأ تســريأ	حــكامأ

عىأكلأ	جنبيأمقيمأيفأاململكةأفاعاأكانأ	مأشريكاًأ	مأمحرضاًأ	مأمتدخاًأماألمأيكنأقدأأ. 
طلــبأتســليمهأ		أقبــل.

عندماأيكونأضحيةأالتعذيبأمواطناأ	ر	نيا".	. 

املادة 8:

 1960 لســنةأ )16(أ العقوبــاتأرقــمأ قانــونأ مــنأ )54(أمكــررأ	)100(أ الرغــمأممــاأ	ر	أيفأاملا	تــنأ "عــىأ

	تعدياتــهأالأيجــو	أللمحكمــةأ	قــفأتنفيــذأالعقوبــةأاملحكــومأبهــاأيفأجريمــةأالتعذيــبأكمــاأالأيجــو	أ

لهــاأاألخــذأباألســبا	أاملخففــة".
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مقرتح القانون

املادة 9: 

"عــىأالرغــمأممــاأ	ر	أيفأاملا	تــنأ)50(أ	)51(أمــنأقانــونأالعقوبــاتأرقــمأ)16(ألســنةأ1960أ	تعدياتــهأ

		أ الاإنســانيةأ 		أ القاســيةأ التعذيــبأ	املعاملــةأ عــىأجريمــةأ الخــاصأ 		أ العــامأ العفــوأ يســريأ الأ

املهينــة".

املادة 10:

"عــىأالرغــمأممــاأ	ر	أيفأاملــا	ةأ)61(أمــنأقانــونأالعقوبــاتأرقــمأ)16(ألســنةأ1960أ	تعدياتــهأالأيعفــىأ

الشــخصأمــنأاملســؤ	ليةأالجزائيــةأإذاأكانأإرتكابــهألجريمــةأالتعذيــبأقــدأتــمأإمتثــاالأألمــرأصــا	رأعــنأ

موظــفأ	عــىأمرتبــةأ		أعــنأســلطةأعامــة،أعســكريةأكانــتأ	مأمدنيــة".

املادة 11: 

"عىأالرغمأمماأ	ر	أيفأاملا	ةأ)54(أمنأقانونأالعقوباتأ	املوا	أ)338(-أأ)352(أمنأقانونأ	صولأ

املحاكماتأالجزائيةأالأتسريأ	حكامأالتقا	مأعىأ	عوىأالحقأالعامأ		عوىأالحقأالشخيأيفأ

جريمةأالتعذيبأ	الأعىأالعقوباتأاملقيضأبها".

املادة 	1:

"عىأالرغمأمنأنصأاملا	ةأ)4(أمنأقانونأمحكمةأالجناياتأالكرىأرقمأ)19(ألسنةأ1981أ	املا	ةأ

)58(أمنأقانونأاألمنأالعامأ	تعدياتهأرقمأ)38(ألسنةأ1965أ	املا	ةأ)7(أمنأقانونأاملخابراتأ

التعذيبأ بالنظرأيفأجريمةأ الجناياتأ العامةأ	تعدياتهأرقمأ)24(ألسنةأ1964أتختصأمحكمةأ

بصرفأالنظرأعنأمكانأ	قوعها".

املادة 13: 

تنظرأ الد	لةأرقمأ)28(ألسنةأ2017،أ ا	ارةأقضاياأ الرابعةأمنأقانونأ الرغمأمنأنصأاملا	ةأ "عىأ

املحكمةأاملختصةأيفأ	عوىأالتعويضأعنأالعطلأ	الضررأبناًءأعىأطلبأضحاياأالتعذيبأ	غر	أ

منأضر		أاملعاملةأ		أالعقوبةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أاملهينةأ		أ	يأمتضررأ	خرأ	املرفوعةأعىأ

الحكومةأ		عىأالجناةأبصفتهمأالشخصية".أ
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املادة 14: 

"كلأإفا	ةأ		أ	قوالأانتزعتأمنأاملتهمأ		أالظننأ		أاملشتىكأعليهأ		أمنأ	يأكانأتحتأتأثرأأ. 
التعذيبأ		أالعقوبةأ		أاملعاملةأالقاسيةأ		أالاإنسانيةأ		أاملهينةأالأيعتدأبهاأ	الأيجو	أ
إنتزعتأمنهأ		أضدأغر	أيفأ	يأ	عوىأ		أ الذيأ إعتما	هاأكَبينةأ		أ	ليلأضدأالشخصأ

إجراء.أ

يجو	أاإلستشها	أبأيةأ	قوالأيثبتأ	نهأتمأاإل	الءأبهاأنتيجةأللتعذيب،أإذاأكانأذلكأضدأ	. 
شخصأمتهمأبإرتكا	أالتعذيبأكدليلأعىأاإل	الءأبهذ	أاألقوال".

املادة 15: 

"الأيجو	أطر	أ		أإبعا	أ	يأشخصأ		أإعا	تهأ		أتسليمهأإىلأ		لةأ	خرى،أإذاأتوافرتأ	سبا	أأ. 
حقيقيةأتدعوأإىلأاالعتقا	أبأنهأسيكونأيفأخطرأالتعرضأللتعذيب.

يراعىألتحديدأماأإذاأكانتأهذ	أاألسبا	أمتوافرةأجميعأاالعتباراتأذاتأالصلةأبماأيفأ	. 
ذلكأ	جو	أنمطأثابتأمنأاالنتهاكاتأالخطرةأ		أالصارخةأ		أالواسعةأالنطاقألحقوقأ

اإلنسانأيفأالد	لةأالتيأيرا	أاإلبعا	أ		أاإلعا	ةأ		أالتسليمأإليها.

تختــصأمحكمــةأالبدايــةأالتــيأيقيــمأالشــخصأاملــرا	أإبعــا		أ		أر		أ		أتســليمهأضمــنأ	ائــرةأ	. 
اختصاصهــاأبتقديــرأجديــةأاألســبا	أالتــيأتدعــوأإىلأاالعتقــا	أبأنــهأســيكونأيفأخطــرأالتعــرضأ

للتعذيــبأيفأالد	لــةأاملــرا	أإبعــا		أ		أر		أ		أتســليمهأإليهــا".

املادة 16:

يصدرأمجلسأالو	راءأاألنظمةأالا	مةألتنفيذأ	حكامأهذاأالقانون.

املادة 17:

يصدرأ		يرأالعدلأالتعليماتأالا	مةألتنفيذأ	حكامأهذاأالقانون.
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