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  ت

 الد راسىةص ممخَّ 
 

ريمىةي لما كانت  عمى كجو  أقدس مخمكؽو  أف تمس   مف أخطر الجرائـ التي يمكفي  الت ٍعذيب جى
ريمىةليذه ال في كضع حد   المساىمة عمينا اكاف لزامن  ؛األرض مف خالؿ ضركرة  ،بقدر اإلمكاف جى

طىًني ةمنيا كال كًلي ةالدة ات الجنائي  الت ٍشريعتجريميا في   قىضاًئي ةة كالي  الت ٍشريعمانات يجاد الض  ا  ك  ،كى
ريمىةىذه ال منعى  التي تكفؿي  الت ٍنفًيًذي ةك   .جى

ٍفيكـى  الدِّراسىةي ىذا كتناكلت ىذه  ة ي  الت ٍشريعكأركانيا، كما تناكلت الضمانات  الت ٍعذيب ريمىةجى  مى
ةفي  اسببن  التي يمكف أف تككفى  الت ٍنفًيًذي ةك  قىضاًئي ةكال ريمىة ميكافىحى كفي نياية البحث فقد  .الت ٍعذيب جى

 يا:كصيات كاف أىم  مف النتائج كالت   تكصؿ الباحث إلى مجمكعةو 

 :الد راسىةأىـ نتائج 

ريمىةل القانكنيِّ  الت ٍنظيـمف  يِّ ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع مكقؼ  ف  إ -1 في تشريعاتو لـ يرتًؽ  الت ٍعذيب جى
مع  ـي ة فيما يتعمؽ بمكائمة تشريعاتيا بما ينسجي  ًفمىٍسطينال الس ٍمطىةمقى عمى عاتؽ المي  لمكاجبً 

  .الت ٍعذيبة اتفاقية مناىضى 

قامة حاؿ دكف إ العامةً  يابةً عاـ بيد النِّ الجزائية ضد المكظؼ العكل حصر تحريؾ الد   إف   -2
كساىـ في  ،ة حاالت تعذيببالرغـ مف كجكد عد   الت ٍعذيبقاـ ب مكظؼو  أمِّ  الدعكل ضد  

 .قىضاًئي ةال مف المالحقةً  ت الجناةً تفم  

ريمىةو لفي مكافحتً  يٌ ًفمىٍسطينال القضاء الكطنيٌ  دكرى  إف   -3 مف  لـ يساىـ في الحدِّ  ذيبالت عٍ  جى
ريمىة  كؿ المطمكب. بالش   الت ٍعذيب جى

 :الد راسىةأىـ تكصيات 

ريمىةية الناظمة لالت ٍشريعي تطكير المنظكمة ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع عمى  -1  .الت ٍعذيب جى

لنيابة يد ا كغؿٌ  ،دعاء المباشرحريؾ الدعكل الجزائية مف خالؿ االتمكيف المجني عميو مف ت -2
ريمىةالعامة مف تحريؾ الدعكل الجنائية في   .الت ٍعذيب جى

حتى  الت ٍعذيب ة مناىضةً ية لمبركتكككؿ االختيارم التفاقي  ًفمىٍسطينال الس ٍمطىةضركرة انضماـ  -3
 ية.ًفمىٍسطينيا عمى األراضي المف بسط عممً  يةي اٍلفىٍرع ف المجنةي تتمك  

 
 
 



  ث

Abstract 

 

 Since the crime of torture is one of the most serious crimes that could 

harm the most honored creature on earth, it is necessary to contribute to putting 

an end to this crime as much as possible through criminalizing it in 

international and national criminal legislations and to find the necessary 

legislative, judicial and executive guarantees to prevent such crime. 

This study deals with the concept of the crime of torture and its elements, and 

the legislative, executive and judicial guarantees that could be a reason to 

combat the crime of torture. At the end of the research, the researcher drew a 

number of conclusions and recommendations. 

 

The most important findings of the study: 

1. The position of the Palestinian legislature on the legal regulation of the crime 

of torture in its law has not met the duty of the Palestinian Authority so as 

to make its legislation in parallel with the Convention against Torture. 

2. Restricting the criminal action against the public official to the Public 

Prosecution has prevented the prosecution of any employee who has 

committed torture, despite the fact that there have been several cases of 

torture but the Public Prosecution contributed to the escape of the from 

prosecution. 

3 - The role of the Palestinian national judiciary in its fight against the crime of 

torture has not contributed to reduce the crime of torture as required. 

 

The most important recommendations of the study: 

1. The Palestinian legislator must develop the legislative system regulating the 

crime of torture. 

2. Enabling the victim to initiate criminal proceedings through the direct 

prosecution and limiting the public prosecutor's office to initiate criminal 

proceedings in the crime of torture 

3. The need for the Palestinian Authority to join to the Optional Protocol of the 

Convention against Torture so that the Sub-Commission can extend its 

work to the Palestinian territories. 
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 اقتباس
 

 :عبد الرحيـ البيساني يقكؿي 
 
ُِي يف َيىَوَه َكتاًب"  َُ  لى إال قاَه يف َغَدَه، اإٌٌٍ زأيُت أٌٍه وا َكَتَب أَحُد ُغًٍَس ِرا َلكا

َُ أفضن، ولى ُتِسَك ذاَك وَلى شي ،َأحسَ ًَ ِرا لكا َُ ُيسَتحسَ، وَلى ُقدِّ َد ذاَك َلكا
َُ أمجن، ٍٍِقِص عمى ُجىَمَة وِرا َوَ أعَظِي الَعرب، وِ َلكا ى َدلًٌن عمى استًالَء ال

 "الَبشس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  ح

 اإلىداء

 ،إلى مف اتسع لو حممي حيف  إلى عيف العطاء، كمصدر القكة كاإلصرار، كسندم في دنيام
عاب مف أجمي لينير لي الطريؽ، كعاد لي بالخير بعد أف الصِّ  ضى ك  رى ضاقت بي األرض، فى 

كىا أنا  ،إلى ىذه المحظة ألجؿ الكصكؿً  او شكقن ر قمبي م لطالما تفط  إلى الذ .ي حنيفف  خي بً  عدتي 
 ؿ  كك ،ياخطكتي  خطكةو  كؿ   أف   عً لجميأماـ ا ؼى أعتر ، كآفى لي أف يا بفضمؾ ككرمؾذا كصمتي 

لغالي أبي ا. ليا ؾ الراعي الحقيقي  ألن   ؛في ميزانؾى  ستخمدي  خالجتني فكرةو  ككؿ   ،ياتي نٍ دك   كممةو 
 ى.ضسالتي لتيديني الرٌ ر  أىديؾى 

  ًإلى مصدر النكر حيف كاف يحؿ الظالـ، حيف كاف يعصؼ بي الصقيع ؼءً الدِّ  إلى منبع، 
أمي الحبيبة   ؛خكؼ فيو كال كجؿ إلى نبع الحناف الذم ال ،إلى ناسجة الحب، ككاىبة الرضى

 .أىديًؾ رسالتي لتيديني الدعاء

 زكجتي الحبيبة. .إلى ممجئي في كحشتني، كىمتي حيف تفتر عزيمتي. 

  أبنائي األحباء.. إلى قرة عيكني كبمسـ حياتي. 

 سعيد كأخكاتيال يأخي أب.. إلى شركائي في سعادتي، كحاممي ىمي في أزمتي. 

   األعمى في  فكانا المثؿفي بصمتي،  فضؿه  اذيف لـ ينجباني، المذيف كاف ليممال إلى كالدم
 .دةالعزيزيف أبي رجب كأبي عبي ي  خالى .. الحياة

   أعمامي كعماتي، خاالتي كأزكاجيف تي، إلى عمي كالد زكجتي كعمتي، إلىإلى جدم كجد .. 

 إلى صيرم العزيز أبي صييب 

  إخكاني في العمؿاألعزاءب زمالئي المحاميف، كأصدقائي إلى رفقاء الدر ، 

 ت إلى كؿ الجنكد المجيكليف الذيف كانكف يتفانكف في تقديـ المساعدة كالمساندة حيف كان
 تعصؼ بي الظركؼ  

 .أىدم ىذا العمؿ المتكاضع اإليكـ جميعن 
 
 



  خ

 شكر كتقدير
 

ميا كأسألو أف يكمِّ  ،قني لمكصكؿ إلى ىذه المحظةكجؿ أف كف   عز اللى  أشكري  ذم بدءو  بادئه 
 .بالنجاح كالتكفيؽ

فإنني أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى مشرفي  الٌناسمف ال يشكر الل ال يشكر  كألف  
ـ كالذم تكر   ،الرسالة في كؿ أنحاءً  و الزاخرةي كبانت تكجيياتي  ،ومف عممً  أستاذم الذم لطالما نيمتي ك 

ٍت إلى النكر، ىاباإلشراؼ عمى ىذه الرسالة طكاؿ فترة إعدادً  إلى مشرفي كأستاذم  حتى خرجى
 ؿ، فبارؾ الل فيو.محمد نعماف النحا /ككيؿ كزارة العدؿ الدكتكر

 مف: لجنة المناقشة، كؿٌ  مٌ ضكى عي ر الجزيؿ إلى كما أتقدـ بالشك

 .اداخمين  امناقشن  حساـ الديف الدفالفاضؿ/  الدكتكر

 .اخارجين  امناقشن عمر التركماني الفاضؿ/  الدكتكر

ثرائً ميما بمناقشة الرِّ لتفض   رشاداتً  ايميا بتكجيياتً سالة كا   . االسديدة، فجزاىما الل خيرن  ايمكا 

ٍسالًمي ة إلى أساتذتي في الجامعةً  كربجزيؿ الش   كأتقدـي  كأستاذم خالؿ فترة التدريب  ،اإٍلً
 . محمكد القانكع /األستاذ

ٍسالًمي ةفي الجامعة  كر كالعرفاف إلى أمناء المكتباتً بجزيؿ الش   ـي تقد  أككذلؾ  كجامعة  ،اإٍلً
 .كأمناء مكتبات حقكؽ اإلنساف عمى سعة صدرىـ ،كجامعة غزة ،األزىر

مف كقؼ معي كساندني كدعمني كلك بدعكة خير  األىؿ كاألحبة ككؿ   أف أشكرى  كال أنسى
 .افي ظير الغيب، فجزاىـ الل خيرن 
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 المقدمة
 :البحثمشكمة 

عدـ كفاية ضمانات مكافحة جريمة الباحث في  مف كجية نظرً  البحثً  تكمف مشكمةي 
التعذيب في القانكف الفمسطيني األمر الذم يتطمب دراستيا كتحميميا مقارنة مع القكانيف األخرل 

 . كي يتـ تطكيرىا بما يتناسب مع التشريعات اإلقميمية كالدكلية المتعمقة بمكافحة جريمة التعذيب

 :أىمية المكضكع
تطكير ضمانات مكافحة جريمة التعذيب كذلؾ مف في  تتمثؿ األىمية العممية لمبحث 

 خالؿ تحميميا كمقارنتيا مع بعض التشريعات اإلقميمية كالدكلية.

أما األىمية العممية لمبحث فتتمثؿ في خفض نسبة ارتكاب جريمة التعذيب في المجتمع 
ىذه الجريمة التي تعد مف أخطر الجرائـ التي تيرتىكب مف بعض  الفمسطيني كيصكالن إلى تالشي

 المكمفيف بإنفاذ القانكف.  

 : أىداؼ البحث
ريمىةالتعرؼ عمى ماىية  -1  .كطبيعتيا الت ٍعذيب جى

عمى الصعيد الدكلي كالمحمي  الت ٍعذيبمعرفة الحماية القانكنية لمفرد كحمايتو مف  -2
 .كالمقارف

 .الت ٍعذيبلتعامؿ فييا مع جرائـ معرفة اآللية التي يتـ ا -3

طىًني ةتحديد اآلليات ال -4 ةل كى ريمىة ميكافىحى  .الت ٍعذيب جى

ةمقارنة آليات ال -5 طىًني ةال ميكافىحى  .باألنظمة المقارنة كى

 :أسئمة البحث
ريمىةمف  لمحدِّ  ةً القانكني   الضماناتً  سؤاؿ البحث الرئيسي ىك في معرفةً  ، الت ٍعذيب جى

 :جممة مف األسئمة كيتفرع عنو

ريمىةي عمى ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع نىٌص  ىؿ -1  ة؟في قكانينو الجنائي   الت ٍعذيب جى

ريمىةة لمحد مف في قكانينو المحمي  اٍلميشىرِّع مانات التي أكجدىا الض   ما -2  ؟الت ٍعذيب جى

ريمىةالدكلي مف اٍلميشىرِّع ما مكقؼ  -3  ؟الت ٍعذيب جى

ة في السمطة القضائيةما دكر  -4 ريمىة ميكافىحى  ؟الت ٍعذيب جى
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ةما دكر الحككمة في  -5 ريمىة ميكافىحى  ؟الت ٍعذيب جى

ةالمدني في  اٍلميٍجتىمىعما دكر  -6 ريمىة ميكافىحى  ؟الت ٍعذيب جى

 : الد راسىةمنيج 
مف خالؿ اعتماده عمى  ،كالمنيج المقارف التحميمي   الكصفي   في بحثو المنيجى  اتبع الباحثي 

كمقارنتيا بالقانكف  ،يًفمىٍسطينقة بالبحث في القانكف الاعد كالنصكص القانكنية المتعمٌ تحميؿ القك 
ريمىةمف  لمحدِّ  فاعمةو  لمكصكؿ إلى ضماناتو  ؛الت ٍعذيبلمناىضة  ًلي ةالدك المصرم كاالتفاقية   جى

 .الت ٍعذيب

 :الدراسات السابقة
أك مف عدة جكانب، ركزت  مف جانبو  الت ٍعذيبتناكلت جممة مف الدراسات مكضكع 

، أما عمى صعيد االجتماعي، كالجانب السياسي، كالجانب لمت ٍعذيبفسي بعضيا عمى الجانب الن  
 :منيا مف الناحية القانكنية فنذكري  الت ٍعذيبالدراسات المتخصصة التي تناكلت 

لدل األسرل  يبالت ٍعذتجربة  :تحت عنكاف ،عبد الناصر أبك قاعكدحث: جستير لمبارسالة ما -1
 كاالجتماعيةييف كعالقتيا بالتفكير األخالقي، تناكؿ فييا الباحث اآلثار النفسية ًفمىٍسطينال

 .ييفًفمىٍسطينعمى األسرل ال لمت ٍعذيب

ريمىة: تحت عنكاف ،أحمد صالح المطركدم: رسالة ماجستير لمباحث -2 يـ كحممو تعذيب المت   جى
ة فييا كتطبيقاتيا عمى النظاـ السعكدم، تناكؿ فييا حقكؽ كالمسئكلية الجنائي االعتراؼعمى 

ٍسالًمي ة الش ريعىةفي  االبتدائيالمتيـ في مرحمة التحقيؽ  كضمانات  ،كاألنظمة الكضعية اإٍلً
ٍسالًمي ة الش ريعىةفي  االبتدائيالمتيـ في مرحمة التحقيؽ   .كاألنظمة الكضعية اإٍلً

ريمىة: تحت عنكاف ،ىاشـ عبد الكريـكصفي  :رسالة ماجستير لمباحث -3 في القانكف  الت ٍعذيب جى
ريمىةك  الت ٍعذيبتناكؿ فييا ماىية  ،العراقي  .في القانكف العراقي كأثرىا اإلجرائي الت ٍعذيب جى

 في القانكف الت ٍعذيبجرائـ : بعنكاف ،محمد عالء الديف مرسي :رسالة دكتكراة لمباحث -4
 ،الت ٍعذيبتناكؿ فييا ماىية  ،الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف المصرم كالمقارف في ضكء

 .عمى النطاؽ المحمي كالدكلي لمشخصكالحماية القانكنية 
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 :ىيكمية البحث

 : الفصؿ التمييدم
ريمىة ماىية   التٍَّعذيب جى

ؿ:المبحث  ٍفيكـ اأٍلىك  ريمىة مى  .كصكرىا الت ٍعذيب جى

ريمىةأركاف  الثٌاني:المبحث   .الت ٍعذيب جى

 
ؿ:الفصؿ   اٍْلىكَّ

ةية لالتٍَّشريعالضمانات  ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى

ؿ:المبحث  ة اأٍلىك  ريمىة ميكافىحى  .ًلي ةالدك االتفاقيات  في الت ٍعذيب جى

ة  الثٌاني:المبحث  ريمىة ميكافىحى  .يًفمىٍسطينال الت ٍشريعفي  الت ٍعذيب جى

 
  الثٌاني:الفصؿ 

ةل قىضاًئيَّةالالضمانات  ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى

ؿ:المبحث  ةدكر النيابة العامة في  اأٍلىك  ريمىة ميكافىحى  .الت ٍعذيب جى

ةفي  القضاء الدكلي كالكطني دكر الثٌاني:المبحث  ريمىة ميكافىحى  .الت ٍعذيب جى
 

 الثٌاًلث:الفصؿ 
ةل التٍَّنفًيًذيَّةالضمانات  ريمىة ميكافىحى  ذيبالتَّعٍ  جى

ؿ:المبحث  ٍجراءات اأٍلىك  ةل الت ٍنفًيًذي ةلمسمطة  اٍلًكقاًئي ة اإٍلً ريمىة ميكافىحى  .الت ٍعذيب جى

ةفي  الت ٍنفًيًذي ةمطة قابي لمس  الدكر الر   الثٌاني:المبحث  ريمىة ميكافىحى  .الت ٍعذيب جى

 
 :الخاتمة

 .كتتضمف ما يتكصؿ إليو الباحث مف نتائج كتكصيات
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 :يدتمي
في  إليو اللي  انساف كاف كال يزاؿ كسيظؿ مما دعـ بو أف الحفاظ عمى كرامة اإلمف المسم  

عميائو لمحفاظ عمييا، كابتعث الرسؿ مف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية، كتحقيقيا ال يتكقؼ عمى حقبة 
 .كجكد ما داـ لإلنسافً  يا مطمكبه مف الزمف، أك فئة مف البشر، ذلؾ أف تحقيقى 

 اأك عبدن  اال بصفتو مسممن  ا،نسانن إىذه الكرامة لإلنساف بصفتو   عز كجؿكقد أقر الل
، أك اأك شابن  مراحمو، طفالن  منو، كيستكم في تقرير ىذه الكرامة اإلنساف بكؿِّ  الو أك مقربن  امخمصن 
كأف يككف  ،فات غير المحمكدةمف الصِّ  ًصفىةه  ، كال تنحسر عنو ىذه الكرامة إذا اعترتواىرمن  اشيخن 
ريمىةأك  لمعصيةو  اأك مرتكبن  اأك سارقن  اكاذبن  نما تطب  جى يا مع ؽ بحقو العقكبة التي يستحق  ، كا 

 .ةو اآلدمي  االحتفاظ لو بكرامتً 
: قكلو تعالى بأحدو  لإلنساف ال خاصةن  جاءت عامةن  د أف ىذه الكرامةى كمما يؤكِّ 

َدَ قَ ل َوَ 
َب َي َنَ رَ كَ  ـي  مَ دَ ََ َِنَا دـ عمى اختالؼ أجناسيـ كأشكاليـ، مما يعني أف أم ىنا لكؿ بني آ فالتكري

ـ ما ظى سميـ بيا، لعً كالت   إال اإلذعافى  التي ال تقبؿي  لصريح اآلية انتياؾ ليذه الكرامة ىك انتياؾه 
 .لكرامة اإلنساف تحمؿ مف تقديسو 

كجاءت القكانيف الكضعية لمحفاظ عمى ىذه الكرامة، بؿ إف الحكـ عمى مدل مالءمة 
ظـ ضمانات ي القكانيف كالنٌ بمدل تبنٌ  كتكافقيا مع األنظمة الديمقراطية المعاصرة مرتيفه  القكانيف
لو نفسو  ؿو تسمحي ميتغكِّ  كرامتو كتضع الجزاء الجنائي ألمِّ  ،كتصكفي  ة تحمى اإلنسافى حقيقي  

 .ت عمى الدكلة بسمطاتيا الحفاظ عمى ىذه الكرامةكأكجبى  ،المساس بيذه الكرامة
مف خالؿ أجيزتيا  يا الدكلةي تيمارسو التي ساف مف أىـ مصادر تيديد كرامتً كتعذيب اإلن

ة المثارة لتحقيؽ تعتقد أنيا تخدـ القضي   كحمميـ عمى اإلدالء بمعمكماتو  الٌناسة في إرغاـ المختصٌ 
ما  بانتياؾالحفاظ عمى النظاـ العاـ ال يككف  أف   الردع العاـ، بينما ىي في حقيقة األمر تتغافؿي 

ريمىةب ابذلؾ تعامؿ النبي مع الرجؿ الذم جاءه معترفن  ، متجاىمةن شيرع ألجمو فأشاح النبي  ،الزنا جى
كال يكجب العقكبة عميو،  ،اإلرادم لمفرد ال ييثبت الجـر بحقو االعتراؼبكجيو، مما يبيف لنا أف 

حتى  اؼلالعتر  اكىذا ليس مف ناحية شرعية فقط، بؿ إف القكانيف الكضعية قد كضعت شركطن 
 بغضِّ  بجرـو  لحممو عمى االعتراؼً  فردو  بحؽِّ  الت ٍعذيب الرتكابيصمح كدليؿ اثبات، فما ىك المبرر 

 .بوو أـ لـ يرتكً النظر أف يككف ارتكبى 
نما د إبطاؿ االعتراؼ، كنزٍ عمى مجر   الت ٍعذيبألجؿ ذلؾ لـ يقتصر فعؿ  ع لشرعيتو، كا 

ريمىةامتد لمرتكب ال لقرآف ربو، كشرع نبيو،  امتجاكزن  لمت ٍعذيبص الممارس الشخ ييعىدٌ حيث  جى
 اكفؽ أحكاـ القانكف، كيستحؽ عقابن  ادنيكين  ايستحؽ عقابن  ،مف إنسانيتو اكقانكف كطنو، كمتجردن 

.اأخركين 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الفصؿ التمييدم
اًىية ريمىة مى   التٍَّعذيب جى
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 الفصؿ التمييدم

ريمىة اًىيةمى    التٍَّعذيب جى

 الت ٍعذيبالرغـ مف أف العديد مف الدكؿ سارعت إلى االنضماـ إلى اتفاقية مناىضة عمى 
كبياف صكره مف خالؿ تعريفيا  ،الت ٍعذيبكغيرىا مف االتفاقيات التي تعتبر األساس لتجريـ 

ٍجراءاتكبياف  ،لمت ٍعذيب ريمىةالتي يتكجب عمى الدكؿ اتباعيا عند تنظيـ  اإٍلً في  الت ٍعذيب جى
ريمىةفي تعريؼ  اإال أننا نجد تباينن  ؛انينيا المحميةقك  في الفقو كالقانكف كاالتفاقيات  الت ٍعذيب جى

ريمىةك لمت ٍعذيبالناظمة  القانكني  الت ٍنظيـيجب محاربتيا، حيث يعكد ىذا االختالؼ إلى اختالؼ  جى
ريمىةل التكييؼ القانكني لصكر  كالذم رتب بالضركرة اختالؼ ،في قكانيف تمؾ الدكؿ الت ٍعذيب جى
ريمىةال ريمىةبإدراج صكر جديدة ل االختالؼ، حيث سمح ىذا جى عمييا القكانيف  لـ تنٌص  الت ٍعذيب جى

ريمىةالناظمة ليذه ال ريمىةكاستبعاد صكر أخرل نصت عمييا القكانيف الناظمة ليذه ال،  جى ، األمر جى
ريمىةمف  الذم ساىـ بدكره في الحدِّ   .دكلة لما اعتمد مف تكييؼ لكؿِّ  اك تنامييا تبعن أ الت ٍعذيب جى

ٍفيكـى في ىذا الفصؿ  لذا فإننا سنبحثي  ريمىة مى يف يا مف خالؿ المبحثى كأركانى  الت ٍعذيب جى
 :التالييف

ؿ:المبحث  ٍفيـك اٍْلىكَّ ريمىة مى  .كصكرىا التٍَّعذيب جى

ريمىةأركاف  الثٌاني:المبحث   .التٍَّعذيب جى
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ؿ:االمبحث    ٍْلىكَّ
ريمىة مىٍفيكـ  كصكرىا التٍَّعذيب جى

كالقكاعد القانكنية  الش ريعىةكفمتو قكاعد  حؽ   مف الجرائـ التي تمس أىـ   الت ٍعذيب ييعىٌد 
كألم ظرؼ  ،مبرر كاف ، كأكجبت عمى الدكؿ احتراـ ذلؾ الحؽ كعدـ المساس بو ألمِّ كاألخالقية

تقد بفعالية ضميره اإلنساني، ذلؾ أنو يمس حؽ الفرد كاجب الصكف لكؿ مف يع كاف، كىك حؽ  
ريمىةليذه ال مىٍفيكـو ة، مف ىنا جاءت أىمية تحديد في السالمة الجسدي   تجريميا بشكؿ  سعينا إلى ؛جى

ٍفيكـعدـ إفالت مرتكبييا بدعكل عدـ كجكد  ضمفي يى جمعي  مف خالؿ  ؛كاضح المعالـ ليا مى
ريمىةالقكانيف التي تناكلت البحث كالتحميؿ في نصكص المكاثيؽ ك  بالتجريـ أك التعريؼ،  الت ٍعذيب جى

ريمىةل اخارجة عف القانكف بكصفيا صكرن  كبياف الصكر التي تعتبر ممارسةن   .الت ٍعذيب جى

 

ؿ:المطمب    اٍْلىكَّ
ريمىةعريؼ ت  التٍَّعذيب جى

ريمىةكاضح ل مىٍفيكـإف بياف  كؿ لتجريمو الدٌ  نطالؽال ايصمح أف يككف أساسن  الت ٍعذيب جى
ٍفيك عميو ك يا مف خالؿ النٌص في قكانينً  عف  يقتضي منا البحثى  الت ٍعذيبعمى تجريـ  كالنص  ـ، مى

 .اتالت ٍشريعككذلؾ في  ،كالقانكف ،كالفقو ،في المغة الت ٍعذيب مىٍفيكـ

ؿ: اٍلفىٍرع  : في المغة التٍَّعذيب اٍْلىكَّ
: ىقاؿ تعال ،ؿ كالعقكبةمصدر عذب، كالعذاب ىك النكا الت ٍعذيب

ََدَ قَ ل َوَ 
 
َمَ اهَ ى َذَ خَ أ

َِ َب
 .(1)ابَِذَ عَ ال 

 .(2)عذبيـ الل تعالي أم عاقبيـ :كمف ذلؾ قكلو

منعتو عنو،  :ع، يقاؿ عذبت عنو الماء أمفي كالـ العرب مف العذب كىك المنٍ كالعذاب 
المعاقب  لمنعو اذابن كالعذاب سمي ع ،ا لمنعو العطشكسمي الماء عذبن  ،امتنع :أم اكعذىبن عذكبن 

 (3).مف فعؿ مثمو هغير  كمنع ،مف عكده لمثؿ جرمو

                                                           

 .[86: المؤمنكف] (1)
 .(229صالزبيدم، تاج العركس ) (2)
 .3/330، جالمرجع السابؽ (3)
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 الت ٍعذيبطرفيا أك السالح أك المعف، ك  :السكط أم ةً كثار الضرب بعذبإىك : لغة الت ٍعذيبك 
ثـ استعير لألمكر الشاقة، كالعذب  ،ثـ استعمؿ في عقكبة مؤلمة ،الضرب :أصمو في كالـ العرب

 .(1)اكعذابن  اكييقاؿ عذبو تعذيبن  ،النكاؿ كالعقكبة :ىك

 (2).ثـ استعير ذلؾ في الشدة ،الضرب: كىناؾ مف يرل أف أصؿ العذاب

 امؤلمن  اب، عذب المتيـ، أم عاقبو عقابن ب، كالمفعكؿ ميعذ  فيك ميعذِّ  اكيقاؿ عذب يعذب تعذيبن 
 (3).اأك نفسين  اجسدين 

جد أنيا تدكر في مجمميا ن ؛ٍعذيبلمت  مف الكاضح مف خالؿ النظر في التعريفات المغكية 
 .اأك معنكين  اسكاء كاف مادين  ،حكؿ إلحاؽ األذل كالضرر كاأللـ كالمعاناة بحؽ الشخص

 
 : في االصطالح التٍَّعذيب الثٌاني: اٍلفىٍرع

ٍفيكـال ذلؾ أنو ييقصد بتعذيب  ،ال يخرج عف المعنى المغكم لو لمت ٍعذيباالصطالحي  مى
 .(4)(يمة المنسكبة إليوبخصكص الت   النكاؿ بو لمحصكؿ عمى اعتراؼو إلحاؽ األذل ك )المتيـ 

لمحصكؿ عمى  خاصةو  استخداـ طرؽو ): وبأن   الت ٍعذيبكقد عرفت المكسكعة العربية  
 ،بالتحكـ في الخاليا العصبية ،باأللـ الجسدم أك النفسي اعف طريؽ معاقبة الفرد بدني   معمكماتو 

عد عمى سقكط جسكر التماسؾ لدل الفرد كاالمتثاؿ التاـ لما ىك كاستخداـ الصدمات التي تسا
 (5)(مطمكب

التي احتكت عمى المعاناة  ًإٍنساًني ةالمعاممة الال): بأنو الت ٍعذيبى مف الفقو  ؼ جانبه كما عر  
أك لتكقيع  ،العقمية أك الجسدية التي تيفرض بقصد الحصكؿ عمى المعمكمات أك االعترافات

 ).(6)ي تتميز بحالة خاصة مف اإلجحاؼ كالشدةكالت ،العقكبة

 

                                                           

 (.185ص )التعاريؼ  المناكم(؛ ك 1/585ج)لساف العرب ابف منظكر،  (1)
 .(4/206جقاييس المغة )بف زكريا، معجـ ما (2)
 (.2/480)ج عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة (3)
 .(4ب )صالحكلي، مكقؼ اإلسالـ مف ظاىرة التعذي (4)
 (.6/480جالمكسكعة العربية العالمية )مؤسسة أعمؿ،  (5)
انكف الكطني رخا، تحريـ التعذيب كالممارسات المرتبطة بو دراسة مقارنة في القانكف الدكلي العاـ كالق (6)

 (.43ص ) كالشريعة اإلسالمية
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 ااعتداء عمى المتيـ أك إيذاء لو مادين ): كعرفو الدكتكر عمر الفاركؽ الحسيني بأنو
 .(1)(اكنفسين 

سكاء  ،كؿ فعؿ أك امتناع مف شأنو إلحاؽ األذل بالمتيـ): كعرفو الدكتكر عماد الفقي بأنو
 ).(2)ـ غير جسيـأ اجسيمن  اأك معنكين  اأكاف اإليذاء مادين 

تعمد إلحاؽ األذل بجسد الشخص ): أما الدكتكر عبد الفتاح ربعي فقد عرفو بأنو
بيدؼ  ؛مف خالؿ تعريضو ألفعاؿ كأقكاؿ قاسية مؤلمة كشديدة التأثير كمعنكياتو، المسيطر عميو

أك معاقبتو  ،أك االنتقاـ منو ،أك بيدؼ تخكيفو ،الحصكؿ منو أك مف شخص آخر عمى معمكمات
أك بيدؼ التأثير عميو أك  ،قاـ بيا ىك أك شخص آخر ممف تربطو بو قرابة أك عالقةأىٍعماؿ  عمى

، أك عندما يمحؽ مثؿ ىذا الت ٍعذيبضد اآلمريف ب امنيـ خطرن  عمى غيره حتى ال يشكؿ ىك أك أحده 
أك األلـ أك العذاب ألم سبب مف األسباب، عندما يقكـ بذلؾ أك يحرض عميو، أك يكافؽ عميو 

 .(3)(كانت ًصفىةو  ةيتصرؼ بصفتو الرسمية أك بأي شخصو  أك أم   ،رسمي   يسكت عنو مكظؼه 

كقع  أك كحشي   عنيؼو  ؼو أك تصر   إيذاء جسيـو  كؿ  ): كما عرفو الدكتكر سامي المال بأنو
 (4).(بيدؼ تسبيب العناء لو لحممو عمى االعتراؼ اعمى المتيـ أساسن 

يا في دىا إال أن  كتعد   لمت ٍعذيب االصطالحيةتبايف التعريفات  كيرل الباحث أنو كبالرغـ مف
 ،و كصكره مف مضمكف التعريؼاستخراج أركانً  بالشكؿ الذم يمكفي  الت ٍعذيبى يا لـ تكضح مجممً 

 .يذكر دكف أدنى تمحيصو  الت ٍعذيبكأنيا اقتصرت فقط عمى بياف أنكاع كصكر 

حيث  ،الت ٍعذيبكتكر عبد الفتاح أميف في تعريؼ الباحث يميؿ لما ذىب إليو الد إال أف  
كالصكر ، كاليدؼ مف كراء ىذه الممارسات ،المادية كالمعنكية الت ٍعذيبنو أدرج في تعريفو صكر إ

ٍجرام الس مكؾالتي يمكف مف خالليا القياـ ب إال أنو اشترط الشدة في األفعاؿ  ،لمت ٍعذيبي اإٍلً
 .كىك ما ال يتفؽ معو الباحث ،ميوكاألقكاؿ التي تمحؽ بالمجني ع

 
 
 

                                                           

 .(8ص ) ٍعًتراؼالحسيني، تعذيب المتيـ لحممو عمى اال (1)
 .(118ص) الفقي، المسئكلية الجنائية عف تعذيب المتيـ (2)
 .(13ص ) ربعي، مالحقة مرتكبي جريمة التعذيب دراسة مقارنة في القانكف الجنائي (3)
 (402ص )  المتيـ اٍعًتراؼالمال،  (4)
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ٍسالًميَّة الشَّريعىةفي  التٍَّعذيبتعريؼ  الثٌاًلث: اٍلفىٍرع   اإلًٍ
ٍسالًمي ةلمشريعة  إف الناظر ٍسالًمي ة الش ريعىةاتيا الخمس يجد أف كلما جاءت بو كميٌ  اإٍلً  اإٍلً

فقد  ،اضررن بيا  ما ييمحؽي  ف كؿِّ لحفاظ عمى نفسو ممف العناية كا األكلى الدرجةى  اإلنسافى  منحت
 .في سنتو صمى الل عميو كسمـ النبي ى ذلؾكحض عم بيا، ابالغن  االقرآف الكريـ اىتمامن  أكلى

ٍسالًمي ة الش ريعىةكبالرغـ مف أف  مت كنيت ، إال أنيا جر  لمت ٍعذيب امحددن  الـ تضع تعريفن  اإٍلً
َ: ث يتضح ذلؾ في قكلو تعالىكؿ ما يمكف أف يمس حياة اإلنساف ككرامتو، حي َي ؤ ذ ون  ِيو  اَّل  و 

بنِيًَ ل واَب ه ت اىًاَِإَوث ًهاَنُّ ت ه  ِدَاح  ق  ب واَف  ت س  اَاك  َن  ِ ؤ ِني اِتَبِغ ْي  ال ه  َو  ؤ ِنينِي  ال ه 
إف اهلل ": كقكلو  ،(1)

 .(2)"في الدنيا الٌناسييعذب يـك القيامة الذيف ييعذبكف 

فٍ أف تجد  امف الصعب جدن  في غير صكرة  ،أك ما يكافؽ ىذا المعنى ،لمت ٍعذيب يكمامى
ب يتطم   الت ٍعذيبعف  البحثى  ف  أفي الفقو، مما يعني كثير الٌتشع ب  اكاسعن  ابابن  ييعىٌد اإلكراه الذم 

ٍسالمفي باب اإلكراه في الفقو  ا البحثى منٌ  اإلكراه في الشرع  أف   ي، فقد كرد في بدائع الصنائعاإٍلً
 (3).يديد مع كجكد شرائطياة عف الدعاء إلى الفعؿ باإليعاد كالت  عبار 

مف ال يقدر عمى  مٍ اإلكراه أف يصير الرجؿ في يدى : الت ٍعذيبككرد في اإلشارة إلى 
 ااالمتناع منو مف سمطاف أك لص أك متغمب عمى كاحد مف ىؤالء، كيككف المكره يخاؼ خكفن 

تالؼ إالضرب المؤلـ، أك أكثر منو، أك  ر بو يبمغ بومً عميو داللة أنو إف امتنع مف قكؿ ما أي 
 (4).نفسو

، الحديث الذم ىك عميو اآلف مىٍفيكـبال الت ٍعذيبثكا عف لـ يتحد   أف الفقياءى  كيرل الباحثي 
ريمىةبال إنما ىك تعريؼ مخؿ   لمت ٍعذيب مىٍفيكـو كأف حديثيـ عف اإلكراه ك ذلؾ أف اإلكراه يككف  ،جى

 الت ٍعذيببحؽ الميكًره، كأف اعتبار  ادكف أف يرتب أثرن  ،كلية الجنائية بحؽ الميكرىه نفسولممسئ امانعن 
ريمىةلجكىر  اضربن  ييعىٌد ا كراىن إ لتصؿ إلكراه شخص ما  ذلؾ أف اإلكراه تتعدد غاياتو ،الت ٍعذيب جى

ف تعد   الت ٍعذيب في حيف أف   ،لمقياـ بفعؿ معيف  االعتراؼطار نزع إفإنما يظؿ في  ،دت غاياتوكا 
 .يـمف المت  

 

                                                           

 .[58: األحزاب] (1)
 .[6824 الحديث رقـ: 8/32 ،الٌناسالكعيد الشديد لمف عذب  /مسمـ، البر كالصمة كاألدبصحيح : ]مسمـ (2)
 (.6/184ج) الكاساني، بدائع كالصنائع (3)
 (3/270ج) الشافعي، كتاب األـ (4)
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 ًليَّةالدك في المكاثيؽ  التٍَّعذيب تعريؼ الرٌاًبع: اٍلفىٍرع
ريمىةالتي نظمت  ًلي ةالدك  االتفاقياتإف الناظر إلى  العديد منيا اكتفت  يجد أف   الت ٍعذيب جى

ٍفيكمـ، تاركةن تحديد كغيره مف الجرائ الت ٍعذيبعامة تناكلت  اتفاقياتيا بصفتً  الت ٍعذيببتجريـ  و مى
لـ ييذكر إال في بعض  الت ٍعذيبالحديث عف تعريؼ  ، ككما أف  االتفاقياتعة عمى تمؾ لمدكؿ المكقِّ 
ريمىةالتي تناكلت  االتفاقيات كعرفتو كبينت صكره، لذا فإننا سكؼ نكتفي باإلشارة  الت ٍعذيب جى
 لالتفاقيات لو، كمف ثـ ننتقؿي  اكاضحن  امىٍفيكمن ف يِّ دكف أف تب الت ٍعذيبمت التي جر   االتفاقياتلبعض 

 .ا شامالن تنظيمن  وي التي نظمتٍ 
 :كاضح لو دكف كضع تعريؼو  التٍَّعذيبالتي جرمت  االتفاقيات: أكالن 

ال ييعٌرض أم ): في المادة الخامسة منو عمىنىٌص  كالذم ،العالمي لحقكؽ اإلنساف ٍعالفاإلً   -1
 .(1)(أك المعامالت القاسية أك الكحشية أك الحاطة بالكرامةمتعذيب كال لمعقكبات لنساف إ

صكرة مف صكر الجرائـ  الت ٍعذيباعتبر ك  ،ًلي ةالدك ميثاؽ ركما األساسي لممحكمة الجنائية   -2
رض ىذا النظاـ فل)كالتي نصت عمى  ،مف المادة السابعة منو 1في الفقرة رقـ ٍنساًني ةضد اإلً 

ريمىةفعاؿ التالية األساسي، يشكؿ أم فعؿ مف األ متى ارتكب في ىجكـ  "ٍنساًني ةضد اإلً  جى
 (2):كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أم مجمكعة مف السكاف المدنييف، كعف عمـ باليجـك

 .القتؿ العمد .أ

 .اإلبادة .ب

 .االسترقاؽ .ج

 .إبعاد السكاف أك النقؿ القسرم لمسكاف .د

 ساًسي ةر مف الحرية البدنية بما يخالؼ القكاعد األى السجف ػكالحرماف الشديد عمى نحك آخ .ق
 .لمقانكف الدكلي

 .(الت ٍعذيب .ك

كال يجكز ممارسة أم  )ا:مني  17في المادة ككرد ،جنيؼ الخاصة بمعاممة األسرل اتفاقية -3
الستخالص معمكمات منيـ مف أم  ؛أك أم إكراه عمى أسرل الحرب أك معنكمٌ  بدنيٌ  تعذيبو 

                                                           

( 3-ألؼ )د 217امة لألمـ المتحدة العالمي لحقكؽ اإلنساف، اعتمد بمكجب قرار الجمعية الع ٍعالفاإلً  (1)
ؿ كانكف  10المؤرخ في   ـ.1984ديسمبر عاـ اأٍلىك 

 ـ.2002تمكز يكليك  1ـ، كبدء نفاذ في 1998تمكز/ يكليك  17ميثاؽ ركما األساسي، أنجز في ركما في  (2)
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، نك  أك تعريضيـ ألم  ،يـأك سبٌ  ،تيديد أسرل الحرب الذيف يرفضكف اإلجابة كال يجكزعو
 (1).(إزعاج أك إجحاؼ

 حظرت) أنو: منيا عمى  32كالتي نصت في المادة ،اتفاقية جنيؼ الخاصة بمعاممة المدنييف -4
التي مف شأنيا أف تسبب معاناة بدنية أك  الت دابيرجميع  األطراؼ السامية المتعاقدة صراحةن 

عمى القتؿ  حظركال يقتصر ىذا ال ،دة لألشخاص المحمييف المكجكديف تحت سمطتياإبا
كالعقكبات البدنية كالتشكيو كالتجارب الطبية كالعممية التي ال تقتضييا المعالجة  الت ٍعذيبك 

سكاء قاـ بيا  ،كحشية أخرلأىٍعماؿ  أم االطبية لمشخص المحمي كحسب، كلكنو يشمؿ أيضن 
 .(2)(ككالء عسكريكفككالء مدنيكف أك 

ال )أنو: ت في المادة الثالثة منيا عمىكالتي نص   ،االتفاقية األكربية لحماية حقكؽ اإلنساف -5
 .(3)(أك ميينة ًإٍنساًني ةغير  ك معامالتو أ كال لعقكباتو  لمت ٍعذيبإنساف  يجكز إخضاع أمٌ 

 أنو: المادة الثامنة منو عمىفي الفقرة األكلى مف نىٌص  كالذم ،لحقكؽ اإلنساف الميثاؽ العربيٌ  -6
أك معاممتو معاممة قاسية أك ميينة أك حاطة  اأك نفسين  اتعذيب أم شخص بدنين  حظريي ( 

 .(4)(ًإٍنساًني ةبالكرامة أك غير 

كمدل تقدـ  ،ىميتياألسابقة نجد أنيا كبالرغـ مف مدل كبالنظر كالتمعف في االتفاقيات ا
فإننا نجد أف  ؛ائـ التي تناكلتيا بالتجريـ في نصكص مكادىاكتصنيفيا لمجر  ،القانكني الت ٍنظيـ
ريمىةتناكليا ل ريمىةإنما ىك تناكؿ مجتزأ لم الت ٍعذيب جى عمى تجريـ فعؿ  صِّ االكتفاء بالن   ، ذلؾ أف  جى

لعدـ  ؛ز التنفيذفي الدخكؿ لحيِّ  اعجزن  يمنح النص   - بالرغـ مف خضكعو لمبدأ المشركعية - ما
ٍفيكـكاكتساء ىذا النص بالضبابية التي ال بد مف إزالتيا ببياف  ،كضكح الجـر ريمىةكأركاف ال مى  جى

 .مة كفؽ ىذا النصالمجر  

 

 

                                                           

رضت تمدت كعـ، اع1949آب/ أغسطس  15ية جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحرب المؤرخة في اتِّفاق (1)
يات دكلية لحماية ضحايا الحركب اتِّفاقمف ًقبؿ المؤتمر الدبمكماسي لكضع  ٍنًضماـلمتكقيع كالتصديؽ كاال

 ـ.1950تشريف األكؿ/ أكتكبر  12المعقكد في جنيؼ، بدأ سريانيا بتاريخ 
سطس غأآب/  12في كقت الحرب المؤرخة في ية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف اتِّفاق (2)

 ـ.1949
 ـ.1950تشريف الثاني/ نكفمبر  4ية األكربية لحقكؽ اإلنساف اعتمدت في ركما بتاريخ تِّفاقاال (3)
 ـ.4/3/2004بتاريخ  6405الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف اعتمد بقرار جامعة الدكؿ العربية رقـ  (4)
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 :كعرفتو التٍَّعذيبمت التي جرَّ  ًليَّةالدك االتفاقيات : اثانين 

كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة  لمت ٍعذيبحماية جميع األشخاص مف التعرض  ًإٍعالف -1
كالتي  ،منو  3في المادة الت ٍعذيبعمى تجريـ نىٌص  كالذم ،أك الميينة ًإٍنساًني ةة أك الالالقاسي

ك أمة أك غيره مف ضركب المعام الت ٍعذيبال يجكز ألم دكلة أف تسمح ب) أنو: نصت عمى
الظركؼ  باتخاذكال يسمح و، أك الميينة أك أف تتسامح في ًإٍنساًني ةالعقكبة القاسية أك الال

أك أية  ،السياسي الداخمي االستقرارأك عدـ  ،أك خطر الحرب ،حالة الحرب :مثؿ االستثنائية
أك غيره مف ضركب المعاممة القاسية أك  الت ٍعذيبحالة طكارئ عامة أخرل، ذريعة لتبرير 

 ).(1) أك الميينة ًإٍنساًني ةالال
 ٍعالفألغراض ىذا اإلً ): بقكليا بالت ٍعذيعمى تعريؼ  ٍعالفت المادة األكلى مف اإلً كما نص  
، يتـ إلحاقو اكاف أـ عقمين  اأك عناء شديد، جسدين  ألـه  وأم عمؿ ينتج عن :الت ٍعذيبييقصد ب

الحصكؿ  :مثؿ ألغراضو  ؛مكظفيف العمكمييف، أك بتحريض منوبشخص ما بفعؿ أحد ال اعمدن 
و عمى عمؿ أك معاقبت ،اعتراؼمف ىذا الشخص أك مف شخص آخر عمى معمكمات أك 

األلـ  الت ٍعذيبكال يشمؿ  ،أك تخكيفو أك تخكيؼ أشخاص آخريف ،ارتكبو أك ييشتبو أنو ارتكبو
في  ،عمييا اأك مترتبن  ،ليا اأك مالزمن  ،مشركعة عف مجرد جزاءاتو  اأك العناء الذم يككف ناشئن 

 .(2)(شي ذلؾ مع القكاعد النمكذجية لمعاممة السجناءاحدكد تم
أك  ،العقكبة المتعمدة): في مقدمتو بأنو الت ٍعذيبطككيك  ًإٍعالفحيث عرؼ  :طككيك ًإٍعالف -2

أك أم نكع آخر مف  ،أك النفسي ،أك الكحشية التي يككف قكاميا األلـ الجسدم ،النظامية
ٍجراءاتأنكاع  أك الميينة مف ًقبؿ شخص كاحد أك عدة أشخاص  ،ًإٍنساًني ةأك الال ،القاسية اإٍلً

بغية إرغاـ شخص آخر عمى  ؛ألكامر يتمقكنيا مف أية سمطة اـ أك كفقن يتصرفكف بمفردى
 (3).(أك ألم سبب آخر ،أك عمى االعتراؼ ،إفشاء معمكمات

 5كالتي نصت في المادة ،فيف بإنفاذ القانكفالمدكنة الخاصة بقكاعد سمكؾ المكظفيف المكمٌ  -3
 ف أف يقكـ بأم عمؿ مفال يجكز ألم مكظؼ مف المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكاني( منيا

أك الميينة،  ًإٍنساًني ةأك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الال الت ٍعذيبأىٍعماؿ 

                                                           

أك  ًإٍنساًني ةالمعاممة القاسية أك الال حماية جميع األشخاص مف التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب ًإٍعالف (1)
كؿ/ كانكف األ 9( المؤرخ في 30-)د 3452الميينة اعتمد كنشر بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

 ـ.1975ديسمبر 
 ( المرجع السابؽ.2)
ًإٍنساًني ة أك طككيك، خطكط تكجييية لألطباء بالتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية أك الال ًإٍعالف (3)

 ـ.1975عتمدتو الجمعية العالمية التاسعة كالعشريف في طككيك عاـ احتجاز كالسجف، الميينة فيما يتعمؽ باال
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أك أف يحرض عميو أك أف يتغاضى عنو، كما ال يجكز ألم مف المكظفيف المكمفيف بإنفاذ 
أك التيديد بالحرب، أك القكانيف أف يتذرع بأكامر عميا أك بظركؼ استثنائية كحالة الحرب، 

السياسي الداخمي، أك أية حالة أخرل مف  االستقرارإلحاؽ الخطر باألمف القكمي، أك تقمقؿ 
أك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك  الت ٍعذيبحاالت الطكارئ العامة لتبرير 

 ).(1)أك الميينة ًإٍنساًني ةالال

ألغراض ىذه )في المادة األكلى منيا بقكليا  الت ٍعذيبعرفت  كالتي: الت ٍعذيباتفاقية مناىضة  -4
يمحؽ  ،اكاف أـ عقمين  اجسدين  ،أم عمؿ ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد الت ٍعذيباالتفاقية يقصد ب

يقصد الحصكؿ مف ىذا الشخص أك مف شخص ثالث عمى معمكمات أك  ،بشخص ما اعمدن 
 ،ييشتبو في أنو ارتكبو، ىك أك شخص ثالث عمى اعتراؼ، أك معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أك

أك تخكيفو أك إرغامو ىك أك أم شخص ثالث، أك عندما يمحؽ مثؿ ىذا األلـ أك العذاب ألم 
كاف نكعو، أك يحرض عميو أك يكافؽ عميو أك  ايقكـ عمى التمييز أين  سبب مف األسبابو 

يتضمف ذلؾ  كال ،أك أم شخص آخر يتصرؼ بصفتو الرسمية ،يسكت عنو مكظؼ رسمي
األلـ أك العذاب الناشئ فقط عف عقكبات قانكنية أك المالـز ليذه العقكبة أك الذم يككف 

 ).(2)نتيجة عرضية ليا

ريمىةالسابقة يرل الباحث أف تناكليا ل لالتفاقياتكبالنظر  قد أزاؿ الغمكض  الت ٍعذيب جى
ريمىةالذم كاف يعترم ىذه ال ، كأف االتفاقيات التي الت ٍعذيب ٍفيكـمى التي لـ تحدد  االتفاقياتفي  جى

ٍفيكـتناكلت  ريمىةقد حددت معالـ ىذه ال افإنيا أيضن  الت ٍعذيب مى مف حيث بياف صكرىا كصفة  جى
 ًإٍعالفالتي تعددت ما بيف الحصكؿ عمى معمكمات كما جاء في  الت ٍعذيبالمعًذب كالغاية مف 

القائـ عمى أساس  الت ٍعذيبكما بيف  ،القانكفطككيك كمدكنة سمكؾ المكظفيف المكمفيف بإنفاذ 
في  اخمطن  ييعىٌد كالذم  ،الت ٍعذيببغض النظر عف نكعو كما جاء في اتفاقية مناىضة  ،التمييز
ٍفيكـ كاأللـ  ،لمحصكؿ عمى معمكمات الت ٍعذيبكالذم يستكجب بالضركرة التمييز بيف  ،الت ٍعذيب مى

 .ف نكعوكا االجسدم الناتج عف التمييز أين 

 

 
                                                           

مدكنة لقكاعد سمكؾ المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكانيف اعتمدت بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  (1)
ؿ كانكف  17المؤرخ في  34/169  ـ.1979يسمبر داأٍلىك 

اك الميينة كالتي  ًإٍنساًني ةية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالاتِّفاق (2)
النفاذ:  ـ، تاريخ1984كانكف االكؿ/ ديسمبر  10المؤرخ في   39/46اعتمدتيا الجمعية العامة في القرار 

 ـ.1987حزيراف/ يكنيك  26
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 : ات الجنائيةالتٍَّشريعفي  التٍَّعذيبتعريؼ  اٍلخاًمس: اٍلفىٍرع
طىًني ةإف تعريؼ القكانيف ال بمثابة  ييعىٌد  الت ٍعذيبلمدكؿ المكقعة عمى اتفاقية مناىضة  كى

طىًني ةالمعيار الدقيؽ إللزاـ ىذه الدكؿ مالءمة قكانينيا ال فعمى صعيد ، ما تضمنتو االتفاقية كى
في قانكف  (1)2005 في القانكف األساسي المعدؿ لسنة الت ٍعذيبع نٍ مى  نجد أف ؛يًفمىٍسطينلقانكف الا

 (3).في قانكني العقكبات المطبؽ في قطاع غزة كالضفة الغربية جعمو جنحةن  ؛(2)السجكف

ليدخؿ ضمف نطاؽ  ؛الت ٍعذيبعمى تعريؼ  تنبيت لضركرة النصِّ اٍلميشىرِّع لكف إرادة 
؛ عندما عرؼ الفمسطيني عميو مشركع قانكف العقكباتنىٌص  عندما ،كفؽ مبدأ المشركعية ،يـالتجر 

 ايمحؽ عمدن  ،اكاف أك نفسين  اجسدين  ،شديده  أم عمؿ ينتج عنو ألـ أك عذابه ): بأنو الت ٍعذيب
أك عمى اعتراؼ معاقب عميو بشأف فعؿ ارتكبو  ،بشخص ما بقصد الحصكؿ منو عمى معمكمات

أك إرغامو ىك أك أم شخص آخر عمى  ،أك تخكيفو ،أنو ارتكبو ىك أك أم شخص آخر أك ييشتبو
 .(4)(ذلؾ

في دستكره مف  الت ٍعذيب حظرالمصرم اٍلميشىرِّع المصرم نجد أف  الت ٍشريعكبالمقارنة مع 
أحد أىـ صكر  الت ٍعذيب ييعىٌد كالتي  ،خالؿ نصو عمى عدـ جكاز التعرض لمحرية الشخصية

الذم يصدر مف مكظؼ عاـ لحمؿ الشخص عمى االعتراؼ  الت ٍعذيب، كجعؿ (5)ء عمييااالعتدا
 .(6)جناية في قانكف العقكبات
في قانكنو الجنائي ال يعني بالضركرة تقميمو مف  لمت ٍعذيبالمصرم اٍلميشىرِّع إف عدـ تعريؼ 

ريمىةال نما أراد الت ٍعذيب، أك تجاىؿ اتفاقية مناىضة جى بذلؾ إتاحة الفرصة لمقضاء ع اٍلميشىرِّ ، كا 
كتحديد ما يدخؿ ضمف  ،الت ٍعذيبكفؽ اتفاقية مناىضة  الت ٍعذيب مىٍفيـكبممارسة دكره في تحديد 

ريمىةبكصفو  الت ٍعذيبدائرة  ، كىذا ما سارت عميو محكمة جنايات طنطا في حكميا الصادر في جى
اإليذاء القاسي : بأنو الت ٍعذيبي عرفت كالت ،ـ1926لعاـ   398في القضية رقـ، 1927يكنيك  28

 .(7)فيحممو عمى قبكؿ االعتراؼ لمخالص منو ،بالعنيؼ الذم يفعؿ كيفت مف عزيمة الميعذ  
                                                           

 .2005ي المعدؿ لسنة ًفمىٍسطيناألساسي ال القانكف( 13المادة ) (1)
 ـ.1998( لسنة 6( قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ رقـ )37المادة ) (2)
( قانكف العقكبات األردني 208ـ، كالمادة )1936( لسنة 74ي رقـ )ًفمىٍسطين( قانكف العقكبات ال108المادة ) (3)

 ـ.1960( لسنة 16المطبؽ في الضفة الغربية رقـ )
 ـ.93/2001( مشركع قانكف العقكبات رقـ 285المادة ) (4)
 .2014الدستكر المصرم لسنة  (60المادة ) (5)
 ـ.2015بشأف اصدار قانكف العقكبات المعدؿ لسنة  1937لسنة  58قانكف العقكبات رقـ ( 126المادة ) (6)
قانكف الكطني قانكف الدكلي العاـ كالرخا، تحريـ التعذيب كالممارسات المرتبطة بو دراسة مقارنة في ال (7)

 .(62ص ) كالشريعة اإلسالمية
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عف الكقكؼ عمى كؿ تعريؼ لما  ابعيدن  الت ٍعذيب مىٍفيكـا نٌ ي  مف خالؿ ما سبؽ كبعد أف بى 
فٍ ال سيأتي بيانو في فصؿ الحؽ، فإننا نخمص إلى أف   مجمكعة ) :الذم يميؿ إليو الباحث ىك يكـمى

لحممو ىك أك شخص آخر  ،يات المادية كالنفسية التي يقكـ بو المكظؼ العاـ بحؽ متيـالس مكك
ريمىةب االعتراؼعمى   .(جى

كغيره مف  الت ٍعذيبألنيا نظمت  ؛الت ٍعذيبف ىذا التعريؼ ينسجـ مع اتفاقية مناىضة إ
ف ميمنا ليذا التعريؼ اقتضى بالضركرة أف ا  أك الميينة، ك  ًإٍنساًني ةاسية كالالضركب المعاممة الق

 :كالمعاممة القاسية كىك ما سنبينو عمى النحك التالي الت ٍعذيبنميز بيف 
ريمىة: أكالن  ٍجرامالتي يقـك بيا مكظؼ عاـ كالتي تتحقؽ بسمككو : الت ٍعذيب جى ي سكاء كاف اإٍلً

بقصده  اٍلجانيكارتباط سمكؾ  ،لحاؽ األذل بالمجني عميوبصكرتو اإليجابية أك السمبية إل
ٍجرام  .)الحصكؿ عمى اعتراؼ)ي اإٍلً

كيككف  ،لقيكد مشددة اجراء قانكني متاح استخدامو كفقن إىك : في حيف أف استعماؿ القسكة
كبأدنى حد ممكف مف الضرر،  ،لمبدأ التناسبية اكفقن  القصكلاستخداـ القكة فقط عند الضركرة 

ذات درجات متفاكتة صر استخدامو عمى األغراض المشركعة لتنفيذ القانكف كيككف بكسائؿ كيقت
 .(1)الكسائؿ األدنى دبعد أف تيستنف

في نفس  الس مكؾبجسامة ما يحدثو  الت ٍعذيبز البعض المعاممة القاسية عف كفي حيف مي  
ريمىةنككف أماـ عميو  في نفس المجنيٌ  بالغو  ذا أثرو  الس مكؾفإف كاف  ؛اٍلجاني تعذيب بعد تكافر  جى

ف لـ يكف  ريمىةذا أثر بالغ نككف أماـ  الس مكؾأركانيا، كا   (2).استعماؿ قسكة جى

ريمىةكذىب آخركف إلى أف معيار التمييز بيف  ريمىةك  الت ٍعذيب جى استعماؿ القسكة ىك  جى
ٍجرام مكؾالس  المجني عميو، فإف كاف  بحؽِّ  اٍلجانيجسامة الفعؿ الذم يقترفو  ذا جسامة كبيرة  يٌ اإٍلً

ريمىةفإننا نككف أماـ  ف لـ يكف كذلؾ فإننا نككف أماـ  جى ريمىةتعذيب، كا   (3). استعماؿ القسكة جى

كغيره مف ضركب المعاممة  الت ٍعذيبكقد ميزت المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف بيف 
كغيره مف  الت ٍعذيبمييز بيف سامة األلـ لمت  كاعتمدت معيار ج ،أك الميينة ًإٍنساًني ةالقاسية أك الال

التفسير في تقريرىا الذم أصدرتو  الميينة حيث جاء ذلؾ ًإٍنساًني ةالالك أالقاسية  ضركب المعاممة

                                                           

 .(16ص ) المرشد الكطني لمناىضة التعذيبمركز المعمكمات العدلي لكزارة العدؿ،  (1)
 .(137ص ٍعًتراؼ )سيني، تعذيب المتيـ لحممو عمى االالح (2)
لممارسات المرتبطة بو دراسة مقارنة في القانكف المسئكلية تحريـ التعذيب كا : رخا،إليو في مشاره  ،أبك عامر (3)

 .(46ص )الدكلي كالقانكف الكطني كالشريعة اإلسالمية 
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 االنقالبسكندنافية ضد الحككمة اليكنانية بعد ككل التي قدمتيا مجمكعة الدكؿ االبخصكص الش
 .(1)ـ1967العسكرم الذم كقع في اليكناف عاـ 

ريمىةكيرل الباحث أف المعيار األسمـ لمتمييز بيف  ريمىةك  الت ٍعذيب جى استعماؿ القسكة ىك  جى
ريمىةالباعث مف ال ريمىة، لسيكلة الكشؼ عف ذلؾ مف ًقبؿ القضاء، فإف كاف اليدؼ مف الجى  جى

ريمىةالحصكؿ عمى اعتراؼ أك نزع معمكمات فإننا نككف أماـ  ف كنا أما جى تعماؿ ـ استعذيب، كا 
ريمىةعادم غير متيـ فإننا نككف أماـ  العنؼ مف مكظؼ عاـ بحؽ شخصو  استعماؿ القسكة،  جى

ٍجرام الس مكؾا عمى القاضي الكشؼ عف األثر الذم خمفو نو مف الصعب جد  أذلؾ  ي لمجاني اإٍلً
بحؽ  اٍلجانيفي نفس المجني عميو، كما يصعب عميو الكشؼ عف جسامة األفعاؿ التي اقترفيا 

ف القاضي مف الكشؼ عف ذلؾ، عمى غرار معيار ييمكِّ  دقيؽه  المجني عميو، كأنو ليس ثمة معياره 
 .الجدية المكجية لممجني عميو االتياـالباعث الذم يمكف الكشؼ عنو مف خالؿ لكائح 

ريمىةضافة لذلؾ فإف خصائص إ  :تتمثؿ في الت ٍعذيب جى

أك معاناة شديدة، أك النيؿ مف  ،أك عقمي ،يدأف تنطكم المعاممة عمى إلحاؽ ألـ بدني شد -1
 .الكرامة

 .ًإٍنساًني ةأف تككف المعاممة بصفة عامة ال  -2

 .العامة أك تأتي نتيجة إذعاف ليا الس ٍمطىةمكافقة لأف تككف ىذه المعاممة نتيجة  -3

 .الحصكؿ عمى معمكمات ًإٍنساًني ةأف يككف اليدؼ مف المعاممة الال -4

ريفي حيف أف خصائص  ريمىةعف خصائص  ااستعماؿ القسكة ال تختمؼ كثيرن  مىةجى  جى
ريمىةف أغير  ،الت ٍعذيب استعماؿ القسكة يككف اليدؼ مف كرائيا إلحاؽ األذل بالشخص ألسباب  جى

 .غير مرتبطة بالحصكؿ عمى معمكمات

                                                           

مف المعاممة  اف ىناؾ أنكاعن أ: مف الكاضح كركبية بخصكص ىذه الشككل ما يمياألجاء في تقرير المجنة  (1)
قؿ تمؾ ( عمى األًإٍنساًني ةحشية )الالكتغطي المعاممة الك  ،،(3التي تنطبؽ عمييا كافة األكصاؼ في المادة )

أما  ،ليس ليا ما يبررىا ،معاناة قاسية شديدة عقمية أك جسمانيةبأك عف قصد  االمعاممة التي تتسبب عمدن 
لمعمكمات ( التي يككف ىدفيا انتزاع اًإٍنساًني ةما تستخدـ لكصؼ المعاناة الكحشية )الال اكممة تعذيب فإنيا غالبن 

كىي بصفة عامة متفاقمة عف صكر المعاممة الكحشية  ،أك تكقيع العقاب ٍعًتراؼص عمى االالشخ إجبارأك 
 ـف تككف حاطة بالكرامة إذا أذلت الفرد أك امتينتو أماألمعاممة أك العقاب ألم فرد يمكف كا ،(ٍنساًني ة)الإلً 

 عف إرادتو أك ضميره. اأك دفعتو ألف يتصرؼ رغمن  ،اآلخريف
ٌيات األىساًسي ة لألفراد نة األكربية لحقكؽ اإلنساف كدكرىا في تفسير كحماية الحقكؽ كالخير الديف، المج   رِّ حي

 (233ص) كالجماعات
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ريمىةضافة إلى ذلؾ فإف أركاف إ ريمىةال يمكف أف تنطبؽ بالكمية عمى  الت ٍعذيب جى  جى
ريمىةعماؿ القكة، كالسبب في ذلؾ اختالؼ العقكبة المقررة في كؿ است في قانكف  اكما بدا كاضحن  جى

ريمىةفي  اٍلجانيالعقكبات المصرم، فصفة   عمكمي، بينما عاـ أك مستخدـه  مكظؼه  الت ٍعذيب جى
ريمىةفي  اٍلجاني ًصفىة  ك مكمؼ بالخدمةأعمكمي  عمكمي أك مستخدـه  استعماؿ القكة مكظؼه  جى

 (1).عمى سمطة كظائفيـ االعامة اعتمادن 

ريمىةالمجني عميو في  ًصفىة بينما تككف ريمىةيـ، بينما في ىك المت   الت ٍعذيب جى استعماؿ  جى
 .افرد مف عامة الشعب، كال يشترط فيو أف يككف متيمن  القكة يككف المجني عميو أمٌ 

ريمىةالقصد الجنائي ل إضافة إلى ذلؾ فإفٌ  يككف اليدؼ منو الحصكؿ عمى  الت ٍعذيب جى
ريمىةمعمكمات مف المتيـ، بينما ينتفي ىذا القصد في  فيككف القصد الجنائي  ،استعماؿ القسكة جى

 .أف يككف ىذا النيؿ بغية الحصكؿ عمى معمكمات طيشتر كال  ،منيا ىك النيؿ مف كرامة المتيـ

ريمىةا اختالؼ عقكبة كؿ كما يبدك كاضحن  نىٌص  ذلؾ أف   ،المصرمفي قانكف العقكبات  جى
ريمىةت عمى عقكبة نص   126المادة نىٌص  كفؽ اٍلجانيإذ يعاقب  ،كاعتبرتيا جنايةن  ،الت ٍعذيب جى

في  اٍلجانيبينما تككف عقكبة  ر سنكات،أك السجف ثالث سنكات إلى عش ،المادة باألشغاؿ الشاقة
ريمىة  .ايد عف عشريف جنيين أك بغرامة ال تز  ،استعماؿ القكة مدة ال تزيد عف سنة جى

ريمىة العقكبة نجد أف التكييؼ القانكني لكؿِّ  كباختالؼ ذلؾ أف  ،يختمؼ عف اآلخر جى
ريمىةالتكييؼ القانكني ل كأف التكييؼ القانكني  ،لمقانكف المصرم اكفقن  ىا جنايةن ييعىدٌ  الت ٍعذيب جى

ريمىةل ي بنظيره ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع اء مما يدلؿ عمى ضركرة اقتد ،ىا جنحةن ييعىدٌ استعماؿ القكة  جى
ريمىةالمصرم في بياف ىذا الفرؽ بيف   .كغيرىا الت ٍعذيب جى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مف قانكف العقكبات المصرم. 129، 126المادة  (1)
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  الثٌاني:المطمب 
ريمىةصكر   التٍَّعذيب جى

بمحاكلة حصر صكر  ليك أشبو لمت ٍعذيبعف إمكانية حصر صكر محددة  إف الحديثى 
ب يتقاطعاف في الحيكاف كالمعذِّ  ذلؾ أف  تو، محددة لممارسة حيكاف مفترس عند افتراس ضحي  

 ،تتنكع حسب نكع المفترس ،بأساليبيما المتكحشة في تمزيؽ الفريسة بأساليب متنكعة االستعراض
فإنما يككف تجاكز  الت ٍعذيباإلنساف عندما يمارس  ، إال أف  االفتراسكزماف كمكاف  ،كنكع الفريسة

أك قيد، بينما اإلنساف  س عمى الحيكاف بال عقؿو ألف الحيكاف يمارس االفترا ؛كصؼ الحيكاف
ال يحؽ لو أف  ،كأخضعو لقكانيف ،كحباه عقالن  ،و عمى أخيو اإلنساف الذم كرمو الليمارسي 

 .يتجاكزىا بأم حاؿ مف األحكاؿ

في ممارسة كؿ ما  و العنافى لسمطاتً  اقن مطمً  الت ٍعذيبب عندما يمارس ضافة لذلؾ فإف المعذِّ إ
بذلؾ حرمة الكياف اآلدمي، فإنو بعد أف ينتيي مف  اف كحرفية متجاكزن كره عقؿ بتفن  يمكف أف يتص

كىك  ،و عمى مبتغاهحصكلً  و المنتًصر عمى إرادة المعذىب عندنفسى  ييعىٌد ممارسة أفعالو القذرة 
ريمىةبال االعتراؼ  .(1)أـ غيره ارتكبيابغض النظر عما إذا كاف الشخص ىك مف  ،جى

 الت ٍعذيبصكر  يشمؿي  كفؽ معيارو  الت ٍعذيبسبؽ فإنو يتعيف تصنيؼ صكر كبناءن عمى ما 
ٍجرامتطكر النفس  في ظؿٌ  ،التي ارتكبت أك مف المتكقع أف تيرتكب ريمىةية لمرتكبي تمؾ الاإٍلً ، جى

ـ فإنو مف البدييي أف نيسمِّ  ؛الت ٍعذيبكبالنظر إلى المعايير التي يمكف مف خالليا تصنيؼ صكر 
 أصحابيا الذيف كضعكىا كفؽ أزمنةو  باختالؼأف ىذه المعايير فقيية، كأنيا تختمؼ  ابتداءن 

 .ليا كظركؼ قد تككف مالئمةن 

 ،ىك العنصر الزمانيٌ  الت ٍعذيبمف الفقو ذىب إلى أف معيار التمييز بيف صكر  فجانبه 
خر إلى تقسيـ آ ، بينما ذىب جانبه (2)كبعضيا حديثة قديمةه  الت ٍعذيببعض صكر  أف   باعتبار
ٍفيكـو ، دكف تحديد معنكم   كتعذيبو  مادم   إلى تعذيبو  الت ٍعذيبصكر  كالمقصكد  ،ليذا المعيار مى

بالمادية أنيا تعكد عمى األثر المترتب عمى شخص المجني عميو، أم أنيا تعكد عمى الكسيمة 
صكر إلى  ت ٍعذيبالآخر مف الفقو إلى تقسيـ صكر  ،بينما ذىب جانبه (3)والتي استخدمت بحقِّ 

نما يكفي الن   ةو، بغضِّ كصكرو نفسي   ةو جسدي   ظر عف الكسيمة المستخدمة، كعف تاريخيا الزماني، كا 

                                                           

 .(127ص ) حجازم، اإلنساف الميدكر دراسة تحميمية نفسية اجتماعية (1)
كالمسئكلية الجنائية فييا كتطبيقاتيا في النظاـ  ٍعًتراؼعمى اال جريمة تعذيب المتيـ لحمموالمطركدم،  (2)

 (.132ص )السعكدم 
 .(30ص )ميف، مالحقة مرتكبي جريمة التعذيب دراسة في القانكف الجنائي أ (3)
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ة فإف ، فإف كانت اآلثار جسدي  اٍلجانيما تحدثو الكسيمة في نفس  الت ٍعذيبلمتمييز بيف صكر 
ف اقتصرت الكسيمة عمى إحداث ،الصكرة تدخؿ في الصكر الجسدية تككف الصكرة  نفسي   أثرو  كا 

 .(1)لمت ٍعذيبضمف الصكر النفسية 

 ؛ىك المعيار األخير الت ٍعذيبإلى أف المعيار األمثؿ لمتمييز بيف صكر  كيميؿ الباحثي 
بغض النظر عف األسمكب المستخدـ  ،عنى بالضركرة باألثر الذم يمحؽ بالمجني عميوألنو يي 

ألنيا متطكرة بتطكر األسمكب  الت ٍعذيبف نحصر صكر كمدل حداثتو مف عدمو، ألنو ال يمكف أ
ٍجرام  .ي لمجانياإٍلً

ؿ: اٍلفىٍرع  :لمتٍَّعذيبالصكر الجسدية  اٍْلىكَّ
إف حؽ اإلنساف في سالمة جسده مف الحقكؽ التي اتفقت عمى حمايتيا القكانيف 

ال يجكز  ة قانكنيةو كحماي ع جسد اإلنساف بحرمةو ل ىذا الحؽ أف يتمت  دٌ ؤى مي  كاألنظمة، ذلؾ أف  
، الٌناسأـ مف عكاـ  ،المساس بيا مف ًقبؿ الغير، سكاء مف أفراد الدكلة القائميف عمى إنفاذ القانكف

بغض النظر عف األثر الذم خمفو في نفس المجني  ،كبأم اسمكب كاف ،ميما كانت أسباب ذلؾ
االقتضاء مف  كؿ صاحبو حؽ  يخ اإيجابين  اة ليس مظيرن السالمة الجسدي   عميو كمدل عظمتو، كحؽ  

نما يفرض كاجبن  هغيرً   باحترامو، حيث يتمتع ىذا الحؽ باإلطالؽ عمى نحكو  هغير عمى  افحسب، كا 
 (2).مف األشكاؿ كيمنع مناقشة إمكاف المساس بو بأم شكؿو  ،ييحيط جسـ اإلنساف بقدسية كاممة

ستخداـ القكة النفسية ا "الجسدم بأنو الت ٍعذيبالكطني لمناىضة  رشدالمىذا كقد عرؼ 
 (3).جراء تمؾ األضرار نفسيةن  كمعاناةن  اكأكجاعن  امما يسبب آالمن  ،تجاه اآلخريف دو بشكؿ متعم  

الجسدم الذم عرفو المرشد الكطني لمناىضة  لمت ٍعذيبالناظر إلى التعريؼ السابؽ  إف  
لممعذىب  ار كؿ ما ييسبب ألمن الجسدم، حيث أنو اعتب الت ٍعذيبيجد أنو كس ع مف نطاؽ  الت ٍعذيب

الجسدم ال  الت ٍعذيبنفسية، مما يعني أف  ا، بؿ إنو أدرج ما يسبب لو آالمن اجسدين  اتعذيبن  ييعىٌد 
بؿ يمتد إلى ما استقر في نفسو مف معاناة كآالـ نفسية  ،ه عمى جسد الشخص فقطتقتصر آثاري 
 .الت ٍعذيبنتيجة ىذا 

الجسدم الذم يستعمميا  الت ٍعذيبتطرؽ لبعض صكر كبناءن عمى ما سبؽ فإننا سكؼ ن
 :كىي عمى النحك التالي ،المكمفكف بإنفاذ القانكف لمحصكؿ عمى اعتراؼ

                                                           

رخا، تحريـ التعذيب كالممارسات المرتبطة بو دراسة مقارنة في القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الكطني  (1)
 (.165ص )ة اإلسالمية كالشريع

 (.1/169)ج ٍنساًني ةالفتالكم، مكسكعة القانكف الدكلي الجنائي جرائـ اإلبادة الجماعية كجرائـ ضد اإلً  (2)
 .(17ص ) المرشد الكطني لمناىضة التعذيبمركز المعمكمات العدلي،  (3)
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 : استعماؿ السالسؿ كأغالؿ الساقيف كحديد اْلرجؿ: أكالن 

في كثير مف األحياف يحتاج المكظفكف المكمفكف بإنفاذ القانكف إلى القيكد الحديدية لمتحكـ 
مف  اؿ تمؾ األغالؿ صكرن أك لمحماية منو، لكف ىذا األمر ال يجب أف يصؿ إلى أف تيشكِّ  بالمتيـ
مف المتيـ، كىذا ما أكدتو منظمة  الجسدم الذم ييدؼ لمحصكؿ عمى اعتراؼو  الت ٍعذيبصكر 
في تقاريرىا حكؿ استخداـ أصفاد اليديف كأغالؿ الساقيف في تعذيب المعتقميف في  كًلي ةالدالعفك 

ساءة معاممتيـ، ككصؼ عدة سجناء سابقيف في قياـ قكات األمف بع ض الدكؿ العربية، كا 
 .(1)مف السجناء االعترافات النتزاعأدكات التقييد ىذه  باستخداـ

 :بالضرب المنظـ التٍَّعذيب: اثانين 

 مف المتيـ، ذلؾ أنو اعترافات النتزاعً الضرب مف األساليب القديمة الحديثة  سمكبي أي ييعىٌد  
نما تطكر في نكع (الفمكة)باليد عمى القدميف  يقتصر عمى أف يككف مجرد ضربو  دٍ لـ يعي  ، كا 

إضافة إلى  ،لمضرب مييأكالطريقة التي يككف بيا الشخص  ،الكسيمة التي يتـ الضرب بيا
نحكه، حيث كاف الضرب قديما بالعصا عمى القدميف، أما اليكـ  اختالؼ المكاف الذم يتـ الضربي 

سيما عمى المناطؽ  ،كيككف عمى كافة أنحاء الجسـ ،ألسالؾ المعدنية كالسيكر الجمديةفيتـ با
 .(2)الحساسة منو

 : الصعؽ الكيربائي: اثالثن 

في السجكف استعماؿ أسمكب الصعؽ الكيربائي  الت ٍعذيب يسممارً الكثير مف  ؿي ييفضِّ 
استخداـ ىذا األسمكب في  الضحية تدؿ عمى عمى جسدً  ادائمن  االعتقادىـ أنو ال يترؾ أثرن 

ريمىة، فيقممكف بذلؾ مف إمكانية كشؼ الالت ٍعذيب ىذا األسمكب  ييعىدٌ كاألسمكب المستخدـ فييا، ك  جى
معد بإحكاـ  تكنكلكجي   ذات تطكرو  عديدةو  ذلؾ أنو يتـ بممارساتو  ،الت ٍعذيبمف أخطر كسائؿ 

أف يككف مف خالؿ العصا  في جسده، حيث يمكف ادكف أف يحدث آثارن  ،لتعذيب المتيـ
كيتـ  ،كالحزاـ الكيربائي الذم يتـ إلباسو لمضحية عدة ساعات ،كالمسدس الكيربائي ،الكيربائية

خالؿ الثكاني  الشمؿى  ، حيث تسبب الصدمةي يألؼ فكلت لمدة ثماف ثكان  50تشغيؿ الحزاـ ليطمؽ
 .(3)خالؿ الثكاني الثماني حدةن  يزدادي  اشديدن  اكألمن  ،األكلى

 
                                                           

ًلي ةالعفك  مينىظ مىة (1)  .(4ص )، كقؼ تجارة التعذيب الد كى
، تحريـ التعذيب كالممارسات المرتبطة بو دراسة مقارنة في القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الكطني رخا (2)

 .(166ص )  كالشريعة اإلسالمية
ًلي ة،العفك  مينىظ مىة (3)  .(104ص) ساىـ في القضاء عمى التعذيب الد كى
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 :اغتصاب المتيـ: ارابعن 

تجرد المعًذبيف مف أدنى  فلمشؾ ع ر بما ال يدع مجاالن عبٌ يي  باالغتصابإف تعذيب المتيـ  
بكف بممارسة ، ذلؾ أنو في كثير مف األحياف ال يكتفي المعذِّ ٍنساًني ةدرجات األخالؽ كاإلً 

ب بكليسية أك إطالؽ كال ،أك إجبارىـ عمى اغتصاب بعضيـ ،االغتصاب بحؽ المتيميف
لممارسة الرذيمة بحؽ المتيميف، بؿ يقكمكف بتصكير ىذه الممارسات كتناكليا عبر اليكاتؼ 

ميقرنيف ىذه المقاطع بمكسيقى تصكيرية تتككف مف  ،االجتماعيأك عبر مكاقع التكاصؿ  ،النقالة
 (1).شتائـ جنسية كألفاظ قبيحة كضحكات كصراخ

 : الكرسي اْللماني: اخامسن 

ذيب المتيميف كفؽ ىذه الطريقة مف خالؿ ربط يدم المتيـ كقدميو إلى كرسي حيث يتـ تع
غير محتمؿ في  انحناءكيتـ ضغط الظير إلى الخمؼ بشكؿ يسبب  ،معدني فيو أجزاء متحركة

مع ضغط ال ييطاؽ عمى الرقبة كاليديف كالقدميف، األمر الذم يتسبب في صعكبة  ،العمكد الفقرم
 .(2)كفي بعض الحاالت يؤدم إلى كسكر فقرية ،تسمـ كفقداف الكعيالتنفس لدرجة تصؿ إلى ال

 :بالخنؽ التٍَّعذيب: اسادسن 

الجسدم، ذلؾ أنو يقكـ عمى قتؿ الضحية  الت ٍعذيببالخنؽ مف أخطر كسائؿ  الت ٍعذيب ييعىد  
 مف خالؿ غمس رأس المتيـ تحت الماء الممكث النجس المحتكم عمى القاذكرات كالبكؿ اتدريجين 

ثـ تيدفع الضحية حتى تطفك كتتكرر ىذه العممية حتى يتـ خنقو، أك مف خالؿ  ،كالقيئ كالدـ
كييربط في رأسو حتى مرحمة االختناؽ التاـ،  ،بالشطة مميءكضع رأس الضحية بالكامؿ في كيس 

أك كضع كيس مف القماش مبمؿ بالماء كبداخمو نكع مف الغاز عمى أنؼ الضحية الذم يشعر 
 .(3)كتيعاد الكر ة ،ثـ ييسكب الماء فكقو إلعادتو إلى كعيو ،ؽ إلى درجة تقربو مف المكتبأنو يختن

ريمىةؽ لما ألساليب ىذه الال يمكف أف يتحق   أمره  الت ٍعذيبإف الحديث عف حصر صكر   جى
، مما يعني أف   مف ارتباطو  الصكر التي ذكرناىا إنما ىي عمى سبيؿ الذكر ال  بشخص المجـر

الجسدم كنزع أظافر  الت ٍعذيبكأف ىناؾ العديد مف الصكر التي تدخؿ ضمف صكر  ،الحصر
كالضغط  ،كضربو عمى األعضاء التناسمية ،كحرقو ،كتبريد الحديد الساخف عمى جسده ،المتيـ

 .عمييا كالعديد العديد
                                                           

 .(20ص ) عدلي، الحؽ في سالمة الجسد (1)
 .(151ص) سد التعذيب في العالـ العربي في القرف العشريفمناع، سالمة النفس كالج (2)
رخا، تحريـ التعذيب كالممارسات المرتبطة بو دراسة مقارنة في القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الكطني  (3)

 .(174ص)كالشريعة اإلسالمية 
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 :لمتٍَّعذيبالصكر النفسية  الثٌاني: اٍلفىٍرع
لو، لما يترتب  الجسدمِّ  الت ٍعذيبخطكرةن عف  ال يقؿ   اكبن النفسي لممتيـ أسم الت ٍعذيب ييعىدٌ 

ٍجرامكالذم يعزز في شخصيتو النزعة  ،في نفس المتيـ بالغو  مف أثرو  عمى ىذا األسمكبً  ية اإٍلً
ما يتحقؽ دكف أف يتعرض المتيـ ألم صكرة  اىذا األسمكب غالبن  ، ذلؾ أف  اٍلميٍجتىمىعلالنتقاـ مف 
نما يتحقؽ ا الت ٍعذيبمف صكر  دكف أف  اميتن  اأساليب تجعؿ مف المتيـ شخصن  باستخداـلبدني، كا 

 .(1)يقع عميو أدنى ضرر

فكف بإنفاذ القانكف في مف التفصيؿ سكؼ نتناكؿ األساليب التي يستخدميا المكمٌ  كبشيءو 
 :كذلؾ عمى النحك التالي ،االعتراؼانتزاع 

ىذه كفؽ ىذه الصكرة بحرماف الشخص مف  يبالت ٍعذتتمثؿ كسيمة : الحرماف كاإلرىاؽ: أكالن 
الخارجي مف خالؿ قطع عالقاتو االجتماعية كحرمانو مف  اٍلميٍجتىمىعالشعكر باإلحساس ب

زيارة أقرانو مف النزالء، أك منع ذكيو مف زيارتو مف خالؿ كضعو في العزؿ االنفرادم 
كال يستطيع فيو أف  ،كال يكجد بو إنارة ،، أك كضعو في مكاف ال تصؿ إليو الشمسمثالن 

ضافة لصعكبة إ ،ف كجكده أك الزمف الذم يعيش فيويسمع أم صكت يعرفو عمى مكا
في زنزانتو أك عزلو الذم ال  بقضائياليقكـ  ،صحي في المرحاض بشكؿو  قضاء حاجتو

 (2).يتسع لكضعيات الجمكس لمنـك أك الصالة أك قضاء الحاجة

التي يتعرض ليا المتيـ أثناء فترة اعتقالو  الت ٍعذيبطر كسائؿ التيديد مف أخ ييعىدٌ : التيديد: اثانين 
أك تكقيفو، ذلؾ أف التيديد يجعؿ المتيـ تحت كطأة الخكؼ مف أمر معيف يجعمو يتصرؼ 

ديتو مف عدمو، لمصير ىذا التيديد كمدل ج االمتيـ منتظرن  عمى غير رغبتو، حيث يظؿ  
العديد مف المتيميف القكا حتفيـ دكف ميصدر التيديد، حيث إف باألمر الذم يرتبط 

نما كانت كفاتيـ نتيجة ردة فعؿ لما تمقكه مف تيديد ال يمكف أف ييقاكـ  (3).المساس بيـ، كا 
 الت ٍعذيبإف ىذه الصكرة مف صكر : إجبار شخص عمى سماع أك مشاىدة عممية تعذيب: اثالثن 

ذلؾ أف  ؛ي كانكا يحاكلكف تفاديياكر التمف أبشع الص   الت ٍعذيبيا ضحايا النفسي كما يصفي 
، كفي ىذا السياؽ الت ٍعذيبالمجني عميو في ىذه الصكرة يقتصر دكره عمى مشاىدة عممية 

                                                           

 .(31ص) القيف كعالقتيا بالتفكير األخييًفمىٍسطينأبك قاعكد، تجربة التعذيب لدل األسرل ال (1)
 .(63ص) خميفة، القكقعة يكميات متمصص (2)
كالمسئكلية الجنائية فييا كتطبيقاتيا في النظاـ  ٍعًتراؼجريمة تعذيب المتيـ لحممو عمى االالمطركدم،  (3)

 .(141ص)السعكدم 
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ففي  لـ يضربني أحد،): شيادتو في إحدل المعتقالت بقكلو الت ٍعذيب ايركم أحد ضحاي
كاف يممؾ الكقت الذم اعتقمت فيو لـ يكف عندم معمكمات ميمة أقدميا لمفرع الذم 

 ، لكنيـ مارسكا عمي أشكاالن اعادين  اأما أنا فكنت عضكن  ،معمكمات أكثر مني عف منظمتي
ككنت  الت ٍعذيبكاإلذالؿ الميييف، فقد كضعكني في زنزانة بالقرب مف قاعة  الت ٍعذيبمف 

أسمع كؿ يكـ صرخات المعذىبيف في كؿ مرة يخرج فييا السجيف يمر مف جانب زنزانتي 
 (1).(كأنني عميؿ مزدكج بازدراءي ل كينظري 

النفسي عمى المتيميف كفؽ  الت ٍعذيبيمارس القائمكف عمى إنفاذ القانكف : الجنسي الت ٍعذيب: ارابعن 
أك إجبارىـ عمى مشاىدة  ،أك كشؼ عكراتيـ ،ىذه الصكرة مف خالؿ سبيـ بألفاظ رزيمة

ف النساء عمى مرأل أك اغتصاب ذكم المتيميف م ،عمميات اغتصاب لمتيميف آخريف
مما يدفعيـ  ،مف األسى في نفكس المتيميف ابالغن  اكالذم يترؾ بدكره أثرن  ،كمسمع منيـ

 .(2)لالعتراؼ بجرائـ ارتكبكىا كأخرل لـ يرتكبكىا

 الس مكؾة بالغة في الخطكرة في تككيف ذات أىمي   الت ٍعذيبتعتبر ىذه الصكرة مف صكر 
ٍجرام فؽ ىذه ك  الت ٍعذيببيف عندما يمارسكف نظر الباحث، ذلؾ أف المعذِّ ي لممتيميف مف كجية اإٍلً

ريمىة ارتكبك ي لـالصكرة فإنما ىـ  نما ارتكبكىا مف خالؿ ارتكاب جرائـ محرمة  الت ٍعذيب جى فقط، كا 
في العديد مف دكؿ العالـ، كأف ارتكابيـ ليذه الجرائـ إنما قاـ بالمساس بأعراض  اككطني   ادكلي  

لبشر التي ال يأبو الشخص في بذؿ ركحو مف أجؿ الحفاظ عمييا، كىذا ما صرحت بو ككرامة ا
بأف اغتصاب معتقؿ مف جانب مكظؼ رسمي يجب اعتباره  ،المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف

لمسيكلة التي يمكف فييا لممذنب  انظرن  ،مف أشكاؿ إساءة المعاممة اجدن  اكممقكتن  اخطيرن  شكالن 
 .(3)تو كتراجع مقاكمتيااستغالؿ ضعؼ ضحي

ة عمى دي  سى عف الصكر الجى  االنفسية لممتيـ ال تختمؼ كثيرن  الت ٍعذيبكيرل الباحث أف صكر 
 ة إنما ىي مرتبطةه ة كالجسدي  النفسي   الت ٍعذيبكأف أساليب  ،منيما ال يمكف حصره أساس أف كال  

 .وتً و إلنساني  ضميره كانتمائً  المعًذب كمدل يقظةً  بشخصً 

 

 

                                                           

 .(155ص) مناع، سالمة النفس كالجسد التعذيب في العالـ العربي في القرف العشريف (1)
 .(287ص)غني، الكسيط في تنظيـ السجكف عبد ال (2)
ًلي ة، (3)  (46ص) ا لإلفالت مف العقابضعكا حد   مينىظ مىة العفك الد كى
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 الثٌاني:المبحث 
ريمىةأركاف   التٍَّعذيب جى

ريمىةإف الحديث عف تحقؽ   بمدل تكافر أركاف ىذه  االرتباطشد أمف عدمو أمر مرتبط  جى
ريمىةال ريمىةفي التكييؼ القانكني لم اانحرافن  ييعىدٌ ، ذلؾ أف اختالؿ ركف مف ىذه األركاف جى ، كالذم جى

 .لمشركعيةلمبدأ ا اصريحن  اقد يككف بدكره تجاكزن 

ؿ:المطمب    اٍْلىكَّ
 :كالمجني عميو اٍلجانيصفة 

ريمىةمسبقة في  اشركطن اٍلميشىرِّع تطمب    اٍلجانيتتمثؿ في تحديد كصؼ  ،الت ٍعذيب جى
ريمىةلتحديد التكييؼ القانكني لم ؛كالمجني عميو ريمىةلمعرفة ما إذا كاف التكييؼ الصحيح ليا  ؛جى  جى

ريمىةتعذيب أـ   .أخرل جى

ؿ: فىٍرعالٍ   : اٍلجاني ًصفىة اٍْلىكَّ
ريمىةإف  ، ذلؾ أنيا تقع ممف اٍلميٍجتىمىعليست كغيرىا مف الجرائـ التي تيدد أمف  الت ٍعذيب جى

ريمىةقد اشترط لكقكع ىذه الاٍلميشىرِّع بإنفاذ القانكف، لذا فإف اٍلميشىرِّع كمفيـ  أف تقع مف مكظؼ  جى
: ي بقكلياًفمىٍسطينمف قانكف العقكبات ال (108)كدتو المادة كىذا ما أ ،أك ميكمؼ بخدمة عامة ،عاـ
أك أمر  ،آخر الستعماؿ القكة أك العنؼ معو اي الخدمة العامة عرض شخصن فكؿ مكظؼ )

أك  ،بجـر اباستعماؿ القكة كالعنؼ معو لكي ينتزع منو أك مف أم فرد مف أفراد عائمتو اعترافن 
 (1)(ب جنحةأنو ارتك ييعىدٌ  ؛تتعمؽ بجـر معمكماتو 

مف نفس القانكف  (5)ي عرؼ المكظؼ العاـ في المادة ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع لذلؾ نجد أف 
ييقصد بعبارة مكظؼ في الخدمة العامة كؿ شخص يشغؿ كظيفة مف الكظائؼ الميشار ) :بقكلو

 (2) :إلييا فيما يمي، أك يقكـ بأعبائيا بالككالة أك بصكرة أخرل، أم

، بما في ذلؾ منصب المندكب السامي، أينيطت بو صالحية التعييف ليا أك كؿ كظيفة مدنية. أ
 ىىٍيئىةالعزؿ منيا بجاللة الممؾ أك المندكب السامي في المجمس التنفيذم أك بأية لجنة أك 

 عامة أك،

 كؿ كظيفة ييعيف ليا أك ييختار ليا الشخص الذم يشغميا بحكـ القانكف أك، . ب

                                                           

 ـ196( لسنة 74ي رقـ )ًفمىٍسطين( قانكف العقكبات ال108المادة ) (1)
 ـ.1936( لسنة 74ي رقـ )ًفمىٍسطين( قانكف العقكبات ال5المادة ) (2)
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أينيطت صالحية التعييف ليا أك العزؿ منيا بأم شخص أك  ،ظائؼكؿ كظيفة مدنية مف الك . ج
يشغمكف كظيفة مف الكظائؼ الميشار إلييا في الفقرتيف السابقتيف  ،جماعة مف األشخاص

 مف ىذه المادة أك، 

أك  ،بقرار مف المحكمة لمتحكيـكؿ حكـ أك فيصؿ في أية إجراءات أك قضية أيحيمت . د
 .اتالت ٍشريعشريع مف أك بمقتضى أم ت ،بمكافقتيا

 :اكتشمؿ ىذه العبارة أيضن 

 .ألحكامو اات أك كفقن الت ٍشريعأم عضك مف أعضاء لجنة تحقيؽ يعيف بمقتضى أم تشريع مف  -1

 .محكمة مف المحاكـ ةالشخص المنكط بو تنفيذ إجراءات أي -2

 .ًفمىٍسطيفجميع األشخاص الذيف ينتسبكف لمقكل العسكرية أك لقكات بكليس  -3

 .جميع األشخاص المستخدميف في أية دائرة مف دكائر الحككمة -4

كانت الطائفة التي ينتمي إلييا عند قيامو بإشيار زكاج مقبؿ أك  اكؿ رجؿ مف رجاؿ الديف أين  -5
صدار شيادات بيا، كلكف  يعقد زكاج بحفظ سجؿ الزكاج كالمكاليد كالعماد كالكفيات كالدفف كا 

 .أخرل ًصفىة ةليس بأي

 .الشخص المستخدـ لدل سمطة بمدية  -6

   ).مختار القرية -7

في حيف عرؼ قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية المكظؼ العاـ في 
بالمعنى المقصكد في ىذا الباب كؿ مكظؼ عمكمي في  ايعد مكظفن : منو بقكليا (169)المادة 

أك فرد مف  ،المدنية أك العسكرية ٍمطىةالس  ككؿ ضابط مف ضباط  ،السمؾ اإلدارم أك القضائي
 .(1)ككؿ عامؿ أك مستخدـ في الدكلة أك في إدارة عامة ،أفرادىا

منو مكرر  (19)المصرم نجد أنو عرؼ المكظؼ العاـ في المادة اٍلميشىرِّع كبالمقارنة مع 
 .يقصد بالمكظؼ العاـ في حكـ ىذا الباب: (2) بقكليا  (1)

 .العامة كالعاممكف في الدكلة ككحدات اإلدارة المحمية ٍمطىةالس  القائمكف بأعباء  -أ

نيابية عامة  ًصفىة ات الشعبية كغيرىـ ممف ليـالت ٍنظيمرؤساء كأعضاء المجالس كالكحدات ك  -ب
 .سكاء كانكا مينتخبيف أك معينيف

                                                           

 ـ.1960( لسنة 16ف العقكبات األردني رقـ )( قانك 169المادة ) (1)
 ـ.1937( لسنة 58( قانكف العقكبات المصرم رقـ )119المادة ) (2)
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 .أفراد القكات المسمحة -ج

كذلؾ في حدكد العمؿ المفكض  كؿ مف فكضتو إحدل السمطات العامة في القياـ بعمؿ معيف -د
 .فيو

عتبرت أمكاليا كسائر العامميف في الجيات التي ارؤساء كأعضاء مجالس اإلدارة كالمديركف  -ق
 .لممادة السابقة اعامة طبقن  أمكاالن 

كؿ مف يقكـ بأداء عمؿ يتصؿ بالخدمة العامة بناء عمى تكميؼ صادر إليو بمقتضى  -ك
متى كاف يممؾ ىذا التكميؼ بمقتضى  ،الفقرات السابقةأك مف مكظؼ في حكـ  ،القكانيف

 .كذلؾ بالنسبة لمعمؿ الذم يتـ التكميؼ بو ،القكانيف أك النظـ المقررة

طكاعية أك  ،بأجر أك بغير أجر ،كيستكم أف تككف الكظيفة أك الخدمة دائمة أك مؤقتة
الباب متى كقع العمؿ أثناء  كال يحكؿ انتياء الخدمة أك زكاؿ الصفة دكف تطبيؽ أحكاـ ىذا ،اجبرن 

 .الخدمة أك تكافر الصفة

ي كاألردني ًفمىٍسطينالمصرم قد امتاز عف نظيره الاٍلميشىرِّع مف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا أف 
في تعريؼ المكظؼ العاـ مف خالؿ إدارجو رؤساء كأعضاء المجالس المحمية كالشعبية كغيرىـ 

اء كرؤساء مجالس اإلدارة مكظفيف عمكمييف متى نيابية عامة، كاعتبار أعض ًصفىة ممف ليـ
 .عامة كانت األمكاؿ التي يديركنيا أمكاالن 

مف عدـ  119المصرم في نياية المادة اٍلميشىرِّع عميو نىٌص  ضافة إلى ذلؾ فإف ماإ
 ،اطكاعية أك جبرن  ،بأجر أك بدكف أجر ،التمييز بيف أف تككف الكظيفة أك الخدمة دائمة أك مؤقتة

ةكالذم يساىـ بدكره في  ،في تعريؼ المكظؼ العاـ انكعين  اتكسعن  ريمىة ميكافىحى عمى  الت ٍعذيب جى
ريمىةنطاؽ أكسع مف خالؿ إدراج تصرفات المكظفيف تحت إطار   .الت ٍعذيب جى

 

 :المجني عميو ًصفىة الثٌاني: اٍلفىٍرع
ذلؾ أف جانب مف  محددة لممجني عميو ىك أمر مف نتاج فقياء القانكف، ًصفىة إف اشتراط 

 ابعيدن  ،كسيمة كانت ةبأيٌ  الت ٍعذيبقد كقع عميو  االفقو اشترط لصفة المجني عميو أف يككف شخصن 
 .(1)عمى المتيـ الت ٍعذيبعف األثر الذم يحققو 

                                                           

كالمسئكلية الجنائية فييا كتطبيقاتيا في النظاـ  ٍعًتراؼجريمة تعذيب المتيـ لحممو عمى االالمطركدم،  (1)
 .(40ص)السعكدم 
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ككقع عميو  يت لو تيمةه كؿ مف كيجِّ  "كبناء عمى ذلؾ فقد تـ تعريؼ المجني عميو بأنو
أك اقترافو  ،و في مساىمتوبحقو بدافع اشتباىً  االتياـً سياـ  الس ٍمطىةيؾ بناءن عمى تحر  ،الت ٍعذيب

 .(1)"لفعؿ إجرامي

 ًصفىة المجني عميو عمى غرار ًصفىة أنو ال أىمية حقيقية مجدية لتمييز كيرل الباحثي 
ٍجرام الس مكؾؽ الكصؼ القانكني لفاعؿ التي يترتب عمى تحققيا تحق   اٍلجاني  ي، في حيف أفاإٍلً

كبحجـ األذل الذم  ،إنما يرتبط بالمجني عميو لمت ٍعذيبو تعرض إضافة كصؼ المجني عميو بأنٌ 
 .ةيمى يساىـ في التكييؼ القانكني لمجر دكف أف  ،لحؽ بو

 

                                                           

 .(415ص) اٍعًتراؼ المتيـالمال،  (1)
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 الثٌاني:المطمب 
ريمى الركف المادم لم  :ةجى

عاؿ المادية ما يمجأ إلى تنظيـ األف ابالعقاب عمى فعؿ ما فإنو غالبن اٍلميشىرِّع عندما يقكـ 
برازىا، ذلؾ أف األفكار التي تدكر في ذىف كعقؿ صاحبيا كال تترجـ إلى أفعاؿ مادية ال  كا 

ألنيا تؤدم إلى ضرر  ،ثباتياا  ة الكقكؼ عمييا كتحديد ماىيتيا ك لصعكب ؛ييتصكر العقاب عمييا
 (1).بالمصمحة العامة

دة لـ تتخذ مظاىر خارجية كألف القانكف الجنائي ال يعاقب عمى نكايا كأفكار جرمية مجر 
ٍجراميمكف تطبيؽ النص  ؛ليا  ،كيانوك  اٍلميٍجتىمىععمى اعتبار أنيا أفعاؿ تيدد مصالح  ؛ي عمييااإٍلً

ال تيشكؿ  األنيا غالبن  ،خارج إطار التجريـ ما دامت حبيسة النفكس كأف ىذه األفكار كالنكايا تظؿ  
 .اٍلميٍجتىمىععمى  اخطرن 

ريمىةلم مادم  الركف ال ييعىد  ىذا ك  الخارجي ليا الذم يأتيو اإلنساف بسمككو  المظيرى  جى
ريمىةف في مجمكعو المظير الخارجي لمككً اإليجابي أك السمبي، كالذم يي  الذم يمكف مف خاللو  جى

ريمىةتممس كقكع  كقكع ىذا الركف بمككناتو المبنة األكلى لتجريـ  ييعىدٌ مف عدمو، حيث  جى
 .(2)األفعاؿ

ريمىةلركف المادم لىذا كيقـك ا  :عمى ثالثة عناصر الت ٍعذيب جى
ؿ: اٍلفىٍرع ٍجرام السُّمكؾاٍْلىكَّ  ياإلًٍ

  .(3)لمعقاب عميو المتجريـ كمناطن  محالن اٍلميشىرِّع كىك عبارة عف الفعؿ أك االمتناع الذم جعمو 
ٍجرام الس مكؾمف خالؿ التعريؼ نجد أف  ريمىةي لاإٍلً  :صكرتيف يتحقؽ بإحدل الت ٍعذيب جى

 اإليجابي السُّمكؾ: أكالن 
 ابذلؾ نيين  الغاية معينة مخالفن  افي العالـ الخارجي تحقيقن  اٍلجانيكىك نشاط إرادم ينفذه 

مف فعؿ كاحد أك مف مجمكعة أفعاؿ متتابعة تجمعيا  الس مكؾتفرضو قاعدة جزائية سكاء كاف ىذا 
 .(4)كحدة اليدؼ

ر اإليجابي في  الس مكؾحيث يتحقؽ  التامة كفؽ ىذه الصكرة مف خالؿ قياـ  الت ٍعذيب يمىةجى
تحدثنا عنيا في المطالب السابقة  كقد ،المادية كالنفسية الت ٍعذيبالمكظؼ العاـ باقتراؼ أساليب 

                                                           

 .(47ص ) دراسة تحميمية مينىظ مىةلبريزات، الجريمة الا (1)
 .(87ص)الغكؿ، عمى النفس الجنائي اإلطار كالمنيجية، الجكانب النفسية كاإلكمينيكية لممجـر  (2)
 .(49ص ) ي الت ٍشريع الجنائي اإلسالمحمكدة، المساىمة الجنائية دراسة مقارنة ب (3)
 (.140 )ص قسـ العاـجرادة، مبادئ قانكف العقكبات ال (4)
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ريمىةالنتزاع اعتراؼ منو أك الحصكؿ عمى معمكمات حكؿ  ؛بكسائؿ متعددة بحؽ المجني عميو  جى
 .ما

ريمىةفي ضافة إلى ذلؾ فإف الشركع إ ف كاف  الت ٍعذيب جى يتحقؽ  يمكف تصكره، فيك أمره كا 
الحصكؿ عمى معمكمات،  يكى ،كعدـ تحقؽ النتيجة المرجكة منو ،الت ٍعذيبمف خالؿ ممارسة 

كيصر المتيـ  ،لسؤالو عف التيمة المنسكبة إليو اكمثاؿ ذلؾ أف يستدعي أحد رجاؿ الشرطة متيمن 
 ،شرطة بإجالس المتيـ عمى كرسي تـ تكصيمو بسمؾ كيربائيفيقكـ رجؿ ال ،االعتراؼعمى عدـ 

تكصيؿ ثـ يضغط ضابط الشرطة عمى الزر ل ،يتحكـ الضابط في تشغيمو مف خالؿ زر بجكاره
يالـ المتيـ ، كلكف ىذه النتيجة التي أرادىا الضابط لـ تتـ لسبب ال دخؿ إلرادة الكيرباء بو كا 

 .(1)عطؿ في األسالؾ المكصمة بالكرسي أك حدكث ،الضابط فيو، كانقطاع الكيرباء
ٍجرامالترؾ :اثانين   ي )السمكؾ السمبي(اإلًٍ

كىك االمتناع اإلرادم عف القياـ بحركة عضكية أك عضمية يكجب القانكف القياـ بيا في  
 .(2)كقت معيف

ٍجرام الس مكؾكألف  ٍجراملتحقيؽ غرضو  اٍلجانيي الذم يقكـ بو اإٍلً ي ال يتـ فقط مف اإٍلً
نما قد يتحقؽ  الس مكؾالؿ خ ٍجراممع تحقؽ نفس النتيجة  باالمتناعاإليجابي، كا  ية، ذلؾ أف اإٍلً

اإليجابي ىك القياـ بحركة عضكية أك عضمية ينيي القانكف عف القياـ بيا في كقت  الس مكؾ
يك االمتناع اإلرادم عف القياـ بحركة عضكية أك عضمية يكجب فالسمبي  الس مكؾ أما ،معيف

ككنيما  اإجرامين  ايشكالف سمككن  كاالمتناعلقانكف القياـ بيا في كقت معيف، مما يعني أف الفعؿ ا
اإليجابي في دفع الحركة  الس مكؾتتمثؿ صكرتو في ك  ،يستندا إلى إرادة طبيعية في اإلنساف

لحركة العضكية مف االسمبي في منع  الس مكؾالعضكية إلى الكاقع، بينما تتمثؿ صكرتو في 
 .(3)لظيكر في العالـ الخارجيا

ٍجرامبصكرة الترؾ  الت ٍعذيبىذا كيقع  لما  الت ٍعذيبي مف خالؿ تجاىؿ رئيس القائـ باإٍلً
عمى المجني عميو أماـ  الت ٍعذيبيجابية بحؽ المجني عميو، كما لك كقع إيرتكب مف سمككيات 

فينا يعبر الرئيس  ،قؼ عف ذلؾأك اتصؿ عممو بو فتجاىؿ ذلؾ، كلـ يأمر مرؤكسو بالتك  ،الرئيس
عف إرادتو في تعذيب المجني عميو متى كاف عميو كاجب قانكني بالحفاظ عمى المجني عميو مف 

 (4).ياإليذاء البدني أك النفس

                                                           

 .(161ص )الفقي، المسئكلية الجنائية عف تعذيب المتيـ  (1)
 .(205ص) السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات دراسة مقارنة (2)
 .205صالمرجع السابؽ،  (3)
 .(269ص ) يًفمىٍسطينال الت ٍشريعجرادة، الجرائـ الشخصية في  (4)



48 

ٍجرامالنتيجة  الثٌاني: اٍلفىٍرع  يةاإلًٍ
ٍجراممما ال شؾ فيو أف النتيجة  لتدخؿ  ىي المحرؾ الرئيس اٍلميٍجتىمىعية التي تصيب اإٍلً

دراجيا في دائرة التجريـ االمتناعفي تجريـ األفعاؿ أك اٍلميشىرِّع  عمى  احفاظن  ؛المؤدم إلييا كا 
 (1).االمتناععمييا بالضرر الذم يسببو الفعؿ أك  االعتداءكالتي يتحقؽ  ،المصالح المعتدل عمييا

ٍجرامتعتبر النتيجة   جٍ ية التي تنشأ مف الفعؿ المادم لمسمكؾ اإٍلً  اي المحظكر قانكنن راماإٍلً
أنيا تمثؿ التغيير الذم يحدث في العالـ الخارجي كأثر مف أىـ عناصر الركف المادم، ذلؾ 

ٍجراملمسمكؾ   .(2)ياإٍلً

ٍجرامىذا كتمثؿ النتيجة  ريمىةية في اإٍلً في سالمة الجسد، عمى  المساس بالحؽِّ  الت ٍعذيب جى
ريمىةاعتبار أف  كالتي ينصرؼ فييا قصد  ،لتي تقع عمى األشخاصمف الجرائـ ا الت ٍعذيب جى

ريمىةو ب االعتراؼلحممو عمى  ؛إلى المساس بالحؽ في سالمة المجني عميو اٍلجاني  .(3)معينة جى

 عالقة السببية الثٌاًلث: اٍلفىٍرع
ريمىةتعتبر عالقة السببية العنصر الثالث مف عناصر الركف المادم لم ، حيث تعني ىذه جى

ٍجرام مكؾى الس  العالقة أف  ٍجراملمجاني ىك السبب في حدكث النتيجة  ي  اإٍلً ية، كبمقتضى ذلؾ فإنو اإٍلً
ٍجرامفإنو ال بد مف أف تتكافر عالقة السببية بيف فعمو  اٍلجانيحتى تقع مسئكلية جنائية عمى  ي اإٍلً

ٍجرامكالنتيجة التي حققيا مف خالؿ سمككو  يعني أف  ، ممااالمتناعسكاء كاف بالفعؿ أك  ،ياإٍلً
ٍجرامكنتيجتو  اٍلجانيارتباط عالقة السببية بيف فعؿ  ية ال بد أف تككف مرتبطة ارتباط السبب اإٍلً

بالميسبب
(4). 

ريمىةكبناءن عمى ذلؾ فإف رابطة السببية في   الس مكؾتككف متكافرة متى كاف  الت ٍعذيب جى
ٍجرام ٍجرامي لمجاني ىك السبب في حصكؿ النتيجة اإٍلً المعاقب عمييا في قانكف العقكبات، ية اإٍلً

كالتي تتمثؿ في المساس بسالمة جسد المجني عميو لمحصكؿ عمى معمكمات أك اعتراؼ منو، 
طالما تكافرت عالقة السببية  أك امتناعو، عف عمؿ المتيـ اناشئن  الس مكؾكيستكم أف يككف ىذا 

ٍجرامكالنتيجة  الس مكؾبيف   .(5)يةاإٍلً

 
                                                           

 .(51ص)الجنائي اإلسالمي  الت ٍشريعائية دراسة مقارنة بحمكدة، المساىمة الجن (1)
 .(212ص ) نكر الديف، الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ (2)
 .(186ص)الفقي، المسئكلية الجنائية عف تعذيب المتيـ  (3)
 .(3ص) حسني، عالقة السببية في قانكف العقكبات (4)
 .(198ص)ذيب المتيـ الفقي، المسئكلية الجنائية عف تع (5)
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 اًلثالثٌ المطمب 
ريمىةالركف المعنكم ل  التٍَّعذيب جى

ريمىةمما ال شؾ فيو أف ال   في  ال تقكـ كال تتحقؽ كتكتمؿ أركانيا إال إذا تككنت أكالن  جى
كأراد مرتكبيا ارتكابيا بعد عممو بيا، ذلؾ أف الركف المعنكم في حقيقتو ىك تعبير  ،اٍلجانيعقؿ 

ٍجرامعف إرادة النتيجة  رادة الفعؿ المؤ اإٍلً  (1).كفكره اٍلجانيفي قمب  اف كاف باطنن أبعد  ،دم لياية كا 

ريمىةىذا كقد عرؼ قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية الركف المعنكم لم  جى
ريمىةإرادة ارتكاب ال: كالتي نصت عمى أف النية ،منو (63) في المادة عمى ما عرفيا  جى

 .(2)القانكف

ي في قطاع ًفمىٍسطينقكبات المصرم كقانكف العقكبات الكتجدر اإلشارة إلى أف قانكف الع
غزة لـ يتناكال الركف المعنكم في تعريؼ محدد كما في القانكف األردني المطبؽ في الضفة 

 .الغربية

نجد أف الركف المعنكم يتككف  ؛مف قانكف العقكبات األردني (63)كبالنظر لنص المادة 
 .العمـ كاإلرادة :مف عنصريف كىما

ؿ: ٍرعاٍلفى   العمـ اٍْلىكَّ
الذم ينكم اقترافو،  الس مكؾبحرمة  اتامن  اعممن  اال بد أف يككف عالمن  اجنائين  اٍلجانيكي ييسأؿ 

 اٍلجانييككف قد اعتدل عمى حرمة حؽ أك مصمحة كفميا القانكف، كعمـ  الس مكؾىذا  باقترافوكأنو 
بجيؿ القانكف، كىذا ما أكده  عتذارااللمبدأ عدـ جكاز  ابقانكف العقكبات أمر مفترض استنادن 

لمف يرتكب أم  اجيؿ القانكف عذرن  ييعىدٌ ال : كالتي نصت عمى ،منو (8) قانكف العقكبات في المادة
 ابأف معرفة القانكف مف قبؿ المجـر تعد عنصرن  صريحه نىٌص  إال إذا كرد افعؿ أك ترؾ يككف جرمن 

 (3).مف عناصر الجـر

ريمىةفي  ٍلجانياكبناءن عمى ذلؾ يتعيف عمى  بماديات الكاقعة  اأف يككف عالمن  الت ٍعذيب جى
ٍجرام ٍجرام الس مكؾية بحيث يعمـ أف ما يقترفو مف سمكؾ أك امتناع مف شأنو أف يشكؿ اإٍلً ي في اإٍلً

                                                           

 .(40ص)المعايطة، مفاىيـ قانكنية في الميزاف  (1)
 .1960( لسنة 16( قانكف العقكبات األردني رقـ )63المادة ) (2)
 ـ.1936( لسنة 74ي رقـ )ًفمىٍسطين( قانكف العقكبات ال8المادة ) (3)
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ريمىة أف ىذا الفعؿ أك االمتناع مف شأنو أف يمس بحؽ  اٍلجاني، كما يجب أف يعمـ الت ٍعذيب جى
 .(1)بصفة المكظؼ العاـ اميو في جسده كيعمـ أنو متمتعن سالمة المجني ع

 اإلرادة الثٌاني: اٍلفىٍرع
ريمىةتعتبر اإلرادة العنصر الثاني لمركف المعنكم ل ذلؾ أنيا القكة النفسية التي  ،الت ٍعذيب جى

 (2).تكجو أعضاء الجسـ أك بعضيا نحك تحقيؽ غرض غير مشركع

ريمىةالمعنكم لم عنصر اإلرادة في الركفييعىٌد ىذا ك  بغض النظر عف صكرتو،  االزمن  جى
عف إرادتو،  ابحيث ال يمكف مساءلة شخص عف نشاطو كنتيجتو إال إذا كاف ىذا النشاط تعبيرن 

ريمىةكيستكم في ذلؾ أف تككف ال  (3).عمدية أك غير عمدية، إيجابية كانت أـ سمبية جى

ريمىةكبالنظر ل إلى محاكلة  اٍلجانيإرادة  باتجاها تتحقؽ فيي اٍلجانيفإف إرادة  الت ٍعذيب جى
انتزاع اعتراؼ أك الحصكؿ عمى معمكمات مف المجني عميو بغير الطريؽ الذم رسمو الشارع، 

ريمىةبال االعتراؼفي  اٍلجانيبغض النظر عما إذا تعاطى المجني عميو مع  أك  ،المنسكبة إليو جى
ريمىةكتخمؼ ىذا القصد فإنيا تقع  ٍعذيبالت  ب اٍلجانيعطاء معمكمات حكليا، بحيث إذا قاـ إ  جى

ريمىةبممارسة اإليذاء بحؽ المجني عميو فإنو ال تقـك بحقو  اٍلجانيتعذيب، في حيف لك قاـ   جى
ف جاز قياـ  ،تعذيب ريمىةكا   .(4)أخرل بحقو مف جرائـ اإليذاء البدني جى

 

 

 

 

                                                           

 .(205ص )الفقي، المسئكلية الجنائية عف تعذيب المتيـ  (1)
 .(633ص) ح قانكف العقكباتحسني، شر  (2)
 .(361ص) ـالقسـ العا-شرح قانكف العقكباتمصطفى،  (3)
 .(275)ص جرادة، الجرائـ الشخصية (4)



 

 

 

 

 

 

 

 

ؿ:الفصؿ    اٍْلىكَّ
  ةميكافىحى ية لالتٍَّشريعالضمانات  

ريمىة  التٍَّعذيب جى
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ؿ:الفصؿ    اٍْلىكَّ
ةية لالتٍَّشريعالضمانات   ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى

ريمىةبأنو ال  ة التي تفيدي مف القاعدة القانكني   اانطالقن  قبؿ  فإنو ال بد   ؛إال بنص كال عقكبةى  جى
يقكـ بتجريـ ىذا نىٌص  عفالحديث عف تجريـ أم فعؿ أف نبحث بيف دفتي القانكف الجنائي 

أك في القانكف الدكلي  بشكؿ خاص   في القانكف الكطنيِّ  الفعؿ، بحيث يستكم أف يككف ىذا النص  
نكف الدكلي كالقانكف المحمي، يا في القاعمى اعتبار أف بعض الجرائـ يتقاطع تجريمي  ،بشكؿ عاـ

اتفاقية دكلية، فيككف عمى الدكؿ  إلى االنضماـالتجريـ في القانكف الكطني يككف أصمو  ف  إبؿ 
في ىذه الحالة االلتزاـ بما ألزمت بو نفسيا مف خالؿ انضماميا ليذه  االتفاقياتالمنضمة ليذه 

 .المعاىدات كالذم يتطمب بالضركرة تجريـ ىذه األفعاؿ كاعتبارىا جرائـ في قانكنيا الكطني

ٍجراملمفعؿ  يٌ ا كتكمف أىمية كجكد النص التجريمىذ ريمىةي كضماف لمحد مف كقكع الاإٍلً ، جى
فإف  مف الخصكصً  كبشيءعاـ،  كضماف محاكمتيـ محاكمة عادلة بشكؿو  ،كزجر مرتكبييا

كمف ثـ البحث  ،اسابقن  انتجريمي كما أكضحنىٌص  يتطمب ابتداءن كجكد الت ٍعذيبالحديث عف تجريـ 
ريمىةعف تحقؽ أركاف ىذه ال القانكني الذم تـ التجريـ بناءن عف األساس  ابعيدن  متكامؿو  بشكؿو  جى

بحيث لـ يصؿ الحاؿ إلى مالءمة القانكف  ،الدكلٌيةعميو، فقد يككف مصدر ىذا التجريـ االتفاقية 
الكطني مع ما جاءت بو ىذه االتفاقية، كقد يككف مصدره النص العاـ المجرد في القانكف 

 .الجنائي

ةية لعالت ٍشريلذا فإننا سنبحث في ىذا الفصؿ الضمانات  ريمىة ميكافىحى مف خالؿ  الت ٍعذيب جى
 :مبحثيف

ؿ:المبحث  ة اٍْلىكَّ ريمىة ميكافىحى  الدكلٌيةفي االتفاقيات  التٍَّعذيب جى

ة الثٌاني:المبحث  ريمىة ميكافىحى  يًفمىٍسطينفي القانكف ال التٍَّعذيب جى
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ؿ:المبحث    اٍْلىكَّ
ةكدكرىا في  الدكلٌيةاالتفاقيات   التٍَّعذيب ريمىةجى  ميكافىحى

ريمىةإف الحديث عف اإلطار القانكني ل يستدعي األخذ  الدكلٌيةفي االتفاقيات  الت ٍعذيب جى
ريمىةبعيف االعتبار بأف ىذه االتفاقيات تفاكتت في إسباغ التكييؼ القانكني ل ، ذلؾ أف الت ٍعذيب جى

ضد جرائـ ك  ،ائـ الحربكجر  الدكلٌيةضمف الجرائـ  الت ٍعذيببعض ىذه االتفاقيات أدرجت 
ٍفيكـمتجاىمة تحديد  ،ٍنساًني ةاإلً  ريمىةىذه ال مى كأف  ،كبياف أركانيا كصكرىا ،كدقيؽ كاضحو  بشكؿو  جى

ريمىةمنيا تطرؽ لمحديث عف ال ابعضن  ٍفيـكمف الدقة مف خالؿ تحديد  ءو بشي جى كبياف  ،الت ٍعذيب مى
ٍجراءات سباغ التكييؼ إدكف  ،تفاقية اتباعيامة ليذه االينبغي عمى الدكؿ المنضالالحقة التي  اإٍلً

ريمىةالقانكني ليذه ال  .جى

ؿ:المطمب   اٍْلىكَّ
ةاتفاقيات حقكؽ اإلنساف كدكرىا في  ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى

 الت ٍعذيبتعتبر اتفاقيات حقكؽ اإلنساف في جميا مف االتفاقيات التي اقتصرت عمى تجريـ 
األمـ المتحدة كجمعيتيا العامة بشكؿ عاـ، ذلؾ أنيا في  ىىٍيئىة كليدة مفصؿ، كىيحديث دكف 

ت التأكيد عمى كدى مجرد، كعا بشكؿو  الت ٍعذيباتيا كأنظمتيا كاتفاقياتيا أدرجت ًإٍعالنكثير مف 
 .تجريمو مف خالؿ إدراجو في أكثر مف نكع مف الجرائـ

ؿ: اٍلفىٍرع  ؽ اإلنسافالعالمي لحقك ٍعالففي اإلً  التٍَّعذيب اٍْلىكَّ
 بيفالصرخة التي أطمقيا ضحايا الحر العالمي لحقكؽ اإلنساف بمثابة  ٍعالفاإلً  ييعىدٌ 

  ٍعالفنتيجة الجرائـ التي تـ ارتكابيا بحقيـ، كالتي دفعت الدكؿ لالنضماـ ليذا اإلً  تيفلعالميا
ٌياتككنو البذرة األكلى التي تحمى حقكؽ اإلنساف ك  ؛كالعمؿ بو رِّ صابيا في الحربيف و التي تـ اغتحي

 .يفتالعالمي

ضمف  الت ٍعذيبالعالمي لحقكؽ اإلنساف لـ يتجاىؿ النص عمى تجريـ  ٍعالفلذا فإف اإلً 
كال لمعقكبات أك  لمت ٍعذيبال ييعرض أم إنساف : عمى أنونىٌص  منو (5)في المادة ، فمكاده

 (1).الكرامةمف  ت القاسية أك الكحشية أك الحاطةالمعامال

العالمي  ٍعالفأف اإلً  ءر في عمؽ ىذا النص ليجد لمكىمة األكلى كدكنما عناظاإف الن
ريمىة هيعدٌ كلـ  الت ٍعذيبفعؿ  حظرلحقكؽ اإلنساف قد  كغيره مف  الت ٍعذيبؽ بيف ، إال أنو فر  جى

                                                           

 10( المؤرخ في 3-ألؼ )د 217العالمي لحقكؽ اإلنساف، اعتمد بمكجب قرار الجمعية العامة  ٍعالفاإلً  (1)
 ـ.1948كانكف األكؿ/ ديسمبر 
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المعامالت القاسية، كىذا ما كنا قد أشرنا إليو في الفصؿ التمييدم مف أىمية التمييز بيف 
 ،عاـ ؿو كبش الت ٍعذيبتناكؿ  ٍعالفكغيره مف المعامالت القاسية، مما يدلؿ عمى أف اإلً  بالت ٍعذي

ريمىةدكف الكلكج في تفاصيؿ كعمؽ ىذه ال ،امحظكرن  كاعتبره فعالن   .جى

 

 في اتفاقيات جنيؼ التٍَّعذيب الثٌاني: اٍلفىٍرع
 ام اكالتي غالبن  ،بر الحى  في حالةً  تشكؿ اتفاقيات جنيؼ الدرع الحامي لحقكؽ اإلنسافً 

كتنكعيا  االتفاقياتفييا، عمى اختالؼ مضاميف ىذه  لالنتياؾتككف حقكؽ اإلنساف أكثر عرضة 
الجرحى أك المرضى أك األسرل أك المدنييف، كبالنظر  بحؽِّ  االنتياؾ ةً يا في تناكليا لحالكشمكل
ريمىة يمكف القكؿ بأف   االتفاقياتليذه  الثالثة التي عنيت  االتفاقيةا في قد تـ تناكلي الت ٍعذيب جى

ال يمتـز أم أسير عند : كالتي نصت عمى أنو ،منيا (17)لممادة  اكذلؾ كفقن  ،بأسرل الحرب
 ،كرقمو بالجيش أك الفرقة ،كتاريخ ميالده ،كرتبتو العسكرية ،بالكامؿ باسمواستجكابو إال باإلدالء 

ذا أخؿ األسير بيذه القاعدة  ،مماثمة أك المسمسؿ، فإذا لـ يستطع فبمعمكمات كرقمو الشخصي كا 
 ممعرضيف ألف يصبحكا أسرل حربو كلالمزايا التي تمنح ل النتقاصفإنو قد يتعرض  باختياره
ك رقمو  أ  ،كرقمو بالجيش أك الفرقة ،كرتبتو ،يا اسـ حامميا بالكامؿييبيف ف ،لتحقيؽ اليكية ببطاقةو 

 اف تحمؿ بطاقة اليكية أيضن أكيمكف  ،يخ ميالدهكتار  ،ك معمكمات مماثمةأالشخصي أك المسمسؿ 
  10*6.5مكف أف يككف اتساع البطاقةأكمما ك  ،ميا أك التابعيف لقكاتو المسمحةتكقيع حام

لكف ال يجكز سحبيا  ،كيبرز األسير بطاقة ىكيتو عند كؿ طمب ،كتصدر مف نسختيف ،سنتيمتر
كراه عمى أسرل إدني أك معنكم أك أم ة أم تعذيب بكال يجكز ممارس ،منو بأم حاؿ مف األحكاؿ

سرل الحرب الذيف يرفضكف كال يجكز تيديد أ ،منيـ مف أم نكعالحرب الستخالص معمكمات 
يسمـ أسرل الحرب العاجزكف عف اإلدالء بمعمكمات  ،جحاؼلإلتعريضيـ اإلجابة أك سبيـ أك 

كتحدد ىكية ىؤالء األسرل  ،عف ىكيتيـ بسبب حالتيـ البدنية أك العقمية إلى قسـ الخدمات الطبية
كيجرم استجكاب أسرل الحرب بمغة  ،مع مراعاة أحكاـ الفقرة السابقة ،بكؿ الكسائؿ الممكنة

 (1).يفيمكنيا

الخاص باألسرل العساكر دكف  الت ٍعذيبتفاقية تناكلت ف االأص المادة نجد كبالنظر لن
قتصر ألجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات يـ يالذم يمارس بحقِّ  الت ٍعذيبكأف  ،غيرىـ مف المدنييف

الذم يمارس  الت ٍعذيبة لألسير العسكرم، كال يطاؿ التي تتضمنيا البطاقة الشخصي   ساًسي ةاألى 
ريمىةو تساىـ في أنو ارتكب أك ساىـ في ارتكاب  عميو بغية الحصكؿ عمى معمكماتو  لكف  ،ما جى

                                                           

 ـ.1949آب/ أغسطس لعاـ  12لثة بأف معاممة أسرل الحرب المؤرخة في ية جنيؼ الثااتِّفاق (1)



41 

ي الكاقع في اتفاقية جنيؼ الثالثة يعالت ٍشر تـ تدارؾ ذلؾ العجز  اسرعاف م ونأمف الكاضح 
كذلؾ مف خالؿ  ،الكاقع بحؽ المدنييف في اتفاقية جنيؼ الرابعة لمت ٍعذيبكالمتمثؿ بعدـ التعرض 

األطراؼ السامية المتعاقدة صراحة جميع  حظرت: كالتي نصت عمى ،منيا  (32)نصيا في المادة
بادة لألشخاص المحمييف المكجكديف تحت إ شأنيا أف تسبب معاناة بدنية أك التي مف الت دابير
كالعقكبات البدنية كالتشكيو كالتجارب الطبية  الت ٍعذيبعمى القتؿ ك  حظركال يقتصر ىذا ال ،سمطتيا

أىٍعماؿ  أم اكلكنو يشمؿ أيضن  ،كالعممية التي تقتضييا المعالجة الطبية لمشخص المحمي كحسب
 (1).ككالء عسكريكف كأسكاء قاـ بيا ككالء مدنيكف  ،كحشية أخرل

ريمىةل يالقانكن الت ٍنظيـكبالرغـ مف تقدـ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى الثالثة في   ،الت ٍعذيب جى
كغيره مف صكر المعاممة القاسية، إال أنيا ساكت  ،هحظر بحؽ المدنييف ك  الت ٍعذيبكالذم نظـ كقكع 
مف شخص  الت ٍعذيبكبيف صدكر  مدني بحؽ مدني   مف شخصو  اصادرن  الت ٍعذيبي في أف يككف 

كساكت بيف أف  ،الت ٍعذيب ممارسةنيا لـ تحدد اليدؼ المرجك مف أبحؽ مدني، كما  عسكرم  
كما نصت االتفاقية  ،بالمعذعف  أىساًسي ةالحصكؿ عمى معمكمات  الت ٍعذيبيككف اليدؼ مف 

مات أك غيره مف األىداؼ ىك الحصكؿ عمى معمك  الت ٍعذيبكبيف أف يككف اليدؼ مف  ،الثالثة
  .كما جاء في اإلتفاقية الرابعة األخرل

 

 اْلكربية لحقكؽ اإلنساف االتفاقيةفي  التٍَّعذيب الثٌاًلث: اٍلفىٍرع
جاءت االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف بيدؼ ضماف كاحتراـ حقكؽ اإلنساف بيف دكؿ 

كغيرىا مف االتفاقيات  االتفاقية كتحقيؽ المزيد مف اليدؼ المنشكد مف ىذه ،مجمس أكركبا
ٌياتكاحتراـ ال ،أال كىك ضماف استقرار حقكؽ اإلنساف ،السابقة رِّ كاحتراـ مبدأ سيادة القانكف،  ،حي

 في الت ٍعذيبفإنيا نصت عمى حرمة  ،الحتراـ حقكؽ اإلنساف اكضمانن  ،لذا فإف ىذه االتفاقية
كال لممعاممة أك العقكبة الميينة  ،لمت ٍعذيبف خضاع أم إنساإال يجكز : منيا بقكليا  (3)المادة
 (2).لمكرامة

ذلؾ  ،كاالختصار االقتضاب ةً ة جاء في غايى المادة في ىذه االتفاقي  نىٌص  مف الكاضح أف 
كفؽ ىذه  الت ٍعذيبفيستكم  ،وتيمارسدكف تحديد الجية التي  الت ٍعذيبعمى عدـ جكاز نىٌص  ون  أب

مدني، كما أنيا ساكت بيف  ؼ بالخدمة العامة أك شخصو مف مكظ   ادرن في أف يككف صا االتفاقية

                                                           

 آؿ/ أغسطس لعاـ 12ية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنيف في كقت الحرب المؤرخة في اتِّفاق (1)
 ـ.1950نكفمبر  4اؽ مجمس اكركبا كالتي عقدت في ركما في طاتِّفاقية حماية حقكؽ اإلنساف في ن (2)
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أك غيره مف  ،مكماتفساكت بيف أف يككف اليدؼ منو الحصكؿ عمى مع ،الت ٍعذيباليدؼ مف 
  .األىداؼ األخرل

ىذه االتفاقية اعتمدت  إال أف   ،كمف كجية نظر الباحث فإنو ال مبرر لذلؾ االختزاؿ المخؿٌ 
أك تاركة بياف شغر ىذا الفراغ  ،ابقةي لغيرىا مف االتفاقيات السٌ الت ٍشريعجز عمى بياف الع

ال فإف الحاجة لبيافً  ،ي التفاقيات الحقةو الت ٍشريع كلف  ،ىذه االتفاقية ليس كليدى  الت ٍعذيب حظر كا 
ريمىةيقؼ بياف   .ةعند ىذه االتفاقي   الت ٍعذيب جى

 

 ةة كالسياسيَّ بالحقكؽ المدنيَّ  الخاٌص  لعيد الدكلي  في ا التٍَّعذيب الرٌاًبع: اٍلفىٍرع
 ؛األمـ المتحدة ىىٍيئىةلمكاثيؽ  االخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية تجديدن  العيد الدكليٌ  ييعىدٌ  

ال يجكز إخضاع : أنو منو عمى (7)في المادة نىٌص  مذكال ،التي تسعى الحتراـ حقكؽ اإلنساف
كعمى كجو  ،الكرامةمف  ةك الحاط  أ ،ًإٍنساًني ةالقاسية الال أك العقكبةكال لممعاممة  لمت ٍعذيبأحد 

 (1).ضاهدكف رً  ة عمى أحدو ك عممي  أة تجربة طبي   الخصكص ال يجكز إجراء أمٌ 

ىا منو فيما يتعمؽ التي كنا ننشدي  رتقبةً كرة المي لـ يكف بالصٌ  ٍعالفكيرل الباحث أف ىذا اإلً 
ريمىة بتنظيـً  ريمىة حظراكتفى ب ٍعالفاإلً  ، ذلؾ أف  الت ٍعذيب جى و مىٍفيكمدكف بياف  الت ٍعذيب جى

سيما أف ىذا  ،كالميينة يةً كغيره مف صكر المعاممة القاسً  الت ٍعذيبً بيف  عمى التمييزً  كالكقكؼً 
 .اإلنساف لحقكؽً  العالمي   ٍعالفلمقيـ كالمثؿ التي جاء بيا اإلً  جاء إعماالن  ٍعالفاإلً 

 

 اإلنساف ة لحقكؽً ة اْلمريكيَّ في االتفاقيَّ  التٍَّعذيب ٍلخاًمس:ا اٍلفىٍرع
ؿ األمريكية في ضماف كحفظ حقكؽ كى مة الد  ضمف جيكد منظ   جاءت ىذه االتفاقيةي 

فإف ما جاء  ؛مة الدكؿ األمريكيةت في إطار منظ  د  عً تفاقية أي يا، كلكف ككف ىذه االاإلنساف كاحترامً 
نما يمتد   ،مة ليا فقطو يقتصر عمى الدكؿ المنظٌ فييا ال يعني بالضركرة أن لغيرىا مف الدكؿ،  كا 

لضماف حقكؽ اإلنساف التي تـ تناكليا في االتفاقيات السابقة ليذه  اذلؾ أف االتفاقية جاءت تأكيدن 
 (2): بقكلياة الخامسة منيا في الماد   الت ٍعذيبظر ليا نجدىا قد تناكلت االتفاقية، كبالن  

                                                           

بمكجب قرار  ٍنًضماـاعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كااليد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، الع (1)
 كانكف/ ديسمبر. 16( المؤرخ في 21-ألؼ )د 2200الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

 منو. 49كفقان ألحكاـ المادة  1976آذار / مارس  23: تاريخ بدء النفاذ     
 ـ.22/11/1969الدكؿ األمريكية بتاريخ  مينىظ مىةطار إعدت في أية لحقكؽ اإلنساف كالتي مريكية األتِّفاقاال (2)
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 .في أف تككف سالمتو الجسدية كالعقمية كالمعنكية محترمة الحؽٌ  افو إنس لكؿِّ  -1

 ،أك مذلة ًإٍنساًني ةأك معاممة قاسية أك غير  ،أك لعقكبةو  ،لمت ٍعذيبً  ال يجكز إخضاع أحدو  -2
ٌياتدت يِّ الذيف قي  كيعامؿ كؿ   رِّ  .مة في شخص اإلنسافيـ باالحتراـ الكاجب لمكرامة المتأصِّ حي

 .إال المذنب كال يجكز أف تصيبى  ،ةه العقكبة شخصي   -3

 عتتفؽ م مختمفةن  كيعاممكف معاممةن  ،استثنائيةو  مكف عف المدانيف إال في ظركؼو يعزؿ المتي   -4
 .فغير مداني اككنيـ أشخاصن 

كيجمبكف بأسرع ما يمكف  ،عف البالغيف جزائيةو  يـ إلجراءاتو القاصركف خالؿ خضكعً  عزؿي يي  -5
 .ريفككضعيـ كقاصً  تتالءـي  كا معاممةن مة لكي يعامى أماـ محاكـ خاص  

عادة تكييفيـ لمعقكبات المقيدة لمحرية ىك إصالحي  اليدؼ األساسي   إف   -6  المساجيف كا 
 .االجتماعي

ييذكر عف  يا لـ تأًت بجديدو نجد أن   ؛ة لحقكؽ اإلنسافظر إلى االتفاقية األمريكي  كبالن  
مف خالؿ  الت ٍعذيبفصمت في التأكيد عمى عدـ جكاز يا غير أن   ،الدكلٌيةسابقاتيا مف االتفاقيات 

تتنافي مع  يـ معاممةن كالتأكيد عمى عدـ جكاز معاممة اإلنساف المت   ،القاصريف إجراءات معاممةً 
 .كتكييفو القانكني الت ٍعذيبكرامتو، في حيف أنيا تساكت مع االتفاقيات السابقة في عدـ بياف 

 

 فيف بإنفاذ القانكففي مدكنة سمكؾ المكظفيف المكمَّ  التٍَّعذيب: السادس اٍلفىٍرع
كالتي اعتمدت   -لمكظفيف المكمفيف بإنفاذ القانكفنة قكاعد سمكؾ افي مدك   الت ٍعذيبجاء 

في  - ـ1979ديسمبر لعاـ  /كانكف األكؿ 17بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 
فيف بإنفاذ القكانيف فيف المكمٌ مف المكظ   ؼو مكظ   ز ألمِّ ال يجك : ت عمىكالتي نص   ،منيا  (5)المادة

أك العقكبة القاسية أك  ،كغيره مف ضركب المعاممة الت ٍعذيبأىٍعماؿ  مف عمؿو  أف يقكـ بأمِّ 
كحالة  ،استثنائيةو  أك أف يتغاضى عنو بظركؼو  ،أك أف يحرض عميو ،أك الميينة ًإٍنساًني ةالال

أك تقمقؿ االستقرار السياسي  ،أك إحاقة الخطر باألمف القكمي ،أك التيديد بالحرب ،الحرب
أك غيره مف ضركب  الت ٍعذيبأك أية حالة أخرل مف حاالت الطكارئ العامة لتبرير  ،الداخمي
 (1).أك الميينة ًإٍنساًني ةأك العقكبة القاسية أك الال ،المعاممة

 
                                                           

مـ المتحدة دت بمكجب قرار الجمعية العامة لألمدكنة قكاعد سمكؾ المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكانيف، اعتم (1)
 ـ.1979كانكف األكؿ/ ديسمبر  17المؤرخ في  169/34



38 

 الت ٍنظيـؽ بالسابقة فيما يتعم   فاقياتاالتمف الكاضح أف ىذه المدكنة جاءت بما لـ تأًت بو 
 ،يا أضافت التحريض عميوإال أنٌ  لمت ٍعذيبىا حظر المدكنة كبالرغـ مف  ذلؾ أف   ،لمت ٍعذيبً  يِّ القانكن
مب، كما أنيا بينت أف بالس   اإجرامين  اكما أنيا اعتبرت التغاضي عنو سمككن  ،او مجرمن تكاعتبر 

إال أنيا  (،المكمفيف بإنفاذ القانكف)مكمي كالتي عبرت عنو بمفظيا يقـك مف المكظؼ الع الت ٍعذيب
 .لمت ٍعذيب اكاضحن  اكبالرغـ مف ذلؾ لـ تقدـ تعريفن 

ريمىةل نظيـ القانكنيِّ بعد ىذا االستعراض لمت   لحقكؽ  العالميِّ  ٍعالففي اإلً  الت ٍعذيب جى
كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  ،سافكاالتفاقية األكربية لحقكؽ اإلن ،كاتفاقيات جنيؼ ،اإلنساف

نجد أف  ؛كمدكنة قكاعد سمكؾ المكظفيف ،كاالتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف ،المدنية كالسياسية
ٍفيكمن ىذه االتفاقيات عمى السكاء لـ تحدد  ليذه  ةن ىالمي   كالذم أضفى صكرةن  ،لمت ٍعذيب اكاضحن  امى

ريمىةال ٍجراءاتـ يا لـ تنظٌ ، كما أن  في تكييفيا القانكنيٌ  جى الدكؿ األعضاء فيما  الالحقة بحؽِّ  اإٍلً
ريمىةؽ بيذه اليتعم   في معركة  صكص عمى االنتصارً ه في عدـ قدرة ىذه الن  كالذم ساىـ بدكرً  ،جى

 .ةالمشركعي  
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 الثٌاني:المطمب 
ريمىةصة في ات المتخص  االتفاقيٌ    لمتٍَّعذيب جى

ةابقة في تنظيـ مف االتفاقيات السٌ  امن أكثر تقد   اتً اقيٌ ىذا النكع مف االتفييعىٌد  ريمىة ميكافىحى  جى
ٍفيكمكتحديد  الت ٍعذيب مف المطمب  البحث في ىذا المطمب سيككف أكثر تفصيالن  لذا فإف   ؛ومى

ىك عدـ  لمت ٍعذيبـ تنظيـ ىذه االتفاقيات السبب في تقد   ، كلعؿ  الت ٍعذيبالسابؽ فيما يتعمؽ ب
 .ومنو كبيانً  كعدـ قدرتيا عمى الحدِّ  ،لمت ٍعذيبمة االتفاقيات السابقة مالء

ؿ: اٍلفىٍرع  لمتٍَّعذيبحماية جميع اْلشخاص مف التعرض  ًإٍعالففي  التٍَّعذيب اٍْلىكَّ
ٍفيكـبمثابة االنطالقة الحقيقية الكاضحة ل ٍعالفىذا اإلً  ييعىد   في االتفاقيات  الت ٍعذيب مى

ٍفيكمبؿ تجاكز ذلؾ مف خالؿ تحديد  ،كتجريمو الت ٍعذيب حظرأنو لـ يكتًؼ بذلؾ  ؛الدكلٌية  ،ومى
لزاـ الدكؿ األعضاء فيو بعدـ ممارسة  ماف عميو في الض   المجنيِّ  عمى حؽِّ  كالنٌص  ،الت ٍعذيبكا 

 .عميو الت ٍعذيبعند كقكع 

أم : الت ٍعذيبيقصد ب: وبقكلً  بالت ٍعذيو افتتح مكاده بتعريؼ أن   نجدي  ٍعالفظر ليذا اإلً كبالن  
بفعؿ أحد  ،ما بشخصو  ايتـ إلحاقو عمدن  ،اكاف أك عقمين  اشديد، جسدي   أك عناءه  ينتج عنو ألـه  عمؿو 
 مثؿ الحصكؿ مف ىذا الشخص أك مف شخصو  منو، ألغراضو  فيف العمكمييف أك بتحريضو المكظ  
أك  ،أك ييشتبو في أنو ارتكبو ،كبوأك معاقبتو عمى عمؿ ارت ،أك اعتراؼو  ،عمى معمكماتو  آخر

عف  اك العناء الذم يككف ناشئن أاأللـ  الت ٍعذيبي كال يشمؿ  ،آخريف أك تخكيؼ أشخاصو  ،تخكيفو
شي ذلؾ مع القكاعد اتم في حدكدو  ،عمييا ابن ك مترتٌ أ ،ليا اأك مالزمن  ،مشركعة مجرد جزاءاتو 

 (1).جناءمعاممة الس  لالنمكذجية 

 الت ٍعذيبكقصرىا عمى  ،الت ٍعذيبأنكاع  فى بي   ٍعالفاإلً  ضح لنا أف  مف خالؿ ما سبؽ يت  
 ،المفظي كالجنسي كالمعنكم الت ٍعذيبك ،األخرل الت ٍعذيبأنكاع  متجاىالن  ،الجسدم كالعقمي

نما ىك الحصكؿ عمى إ الت ٍعذيباليدؼ مف  أف   فى ، كما أنو بي  لمت ٍعذيبكاألساليب المتطكرة 
 ك مف شخصو أالمتيـ  مف شخصً  االعتراؼالنظر عما إذا كاف ىذا  بغضِّ  ك اعتراؼو أ معمكماتو 

بشكؿ  الس مكؾ، بحيث يستكم أف يككف ىذا اٍلجانيعف  إلرغامو عمى اإلدالء بمعمكماتو  ؛آخر
 .خكيؼبالت   أك بشكؿ غير مباشرو  ،الت ٍعذيبب مباشرو 

                                                           

جميع األشخاص مف التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك حماية  ًإٍعالف (1)
 9( المؤرخ في 30-)د3452أك الميينة، اعتمد كنشر بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  ًإٍنساًني ةالال

 ـ.1975كانكف األكؿ/ ديسمبر 
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ف تنتجاف عف ممارسة يكالمعاناة المت ٍعالف قد أخرج األلـاإلً  كمف الجدير بالذكر أف  
ذ ضمف القكاعد كالمبادئ كالقيـ التي تحافظ عمى ما دامت ىذه العقكبات تنفٌ  ،مشركعةو  عقكباتو 
 .اإلنساف كرامةً 

ه مف ضركب كغيرى  وي تٍ كاعتبر  ،الت ٍعذيبعف  ٍعالفانية مف نفس اإلً ثت المادة الثٌ ىذا كقد تحد  
 عمؿ مف أمٌ : لكرامة اإلنساف بقكليا اأك الميينة امتيانن  ًإٍنساًني ةأك الالالمعاممة أك العقكبة القاسية 

أك الميينة ىك  ،ًإٍنساًني ةأك الال ،أك العقكبة القاسية ،أك غيره مف ضركب المعاممة الت ٍعذيبأىٍعماؿ 
ا لحقكؽ انتياكن ك  ،لمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة ا، كيداف بكصفو إنكارن ٍنساًني ةاإلً  لمكرامةً  امتيافه 

ٌياتاإلنساف كال رِّ  (1).لحقكؽ اإلنساف العالميِّ  ٍعالفالمنصكص عمييا في اإلً  ساًسي ةاألى  حي

كغيره مف ضركب  الت ٍعذيبممارسة  بمنعؿ األعضاء كى ت الد  ة الثالثة منو ألزمى الماد   كما أف  
 امبررن  االستثنائيةليا اتخاذ الظركؼ كما ال يجكز  ،أك الميينة ًإٍنساًني ةالمعاممة القاسية أك الال

أك العقكبة  ،أك غيره مف ضركب المعاممة الت ٍعذيبدكلة أف تسمح ب ال يجكز ألمٌ : بقكليا لمت ٍعذيب
 ثنائيةال يسمح باتخاذ الظركؼ االستو، ك أك أف تتسامح في ،أك الميينة ،ًإٍنساًني ةأك الال ،القاسية

أك أية حالة طكارئ  ،ك عدـ االستقرار السياسي الداخميأ ،أك خطر الحرب ،مثؿ حالة الحرب
أك  ،أك العقكبة القاسية ،أك غيره مف ضركب المعاممة الت ٍعذيبً لتبرير  عامة أخرم، ذريعةن 

 (2).أك الميينة ،ًإٍنساًني ةالال

بحؽ الدكؿ األطراؼ، ألـز الدكؿ ذات العالقة  ٍعالفكفي سبيؿ الضمانات التي أكجدىا اإلً 
ٍجراءاتة مف بجمم  (3).الت ٍعذيبالفعالة لمنع  الت دابير كاتخاذالتي ال يحؽ ليا تجاكزىا  اإٍلً

المادة الخامسة منو  إال أف   اجاء عام   ٍعالفالمادة الرابعة مف اإلً نىٌص  كبالرغـ مف أف
مييـ كالذيف يقع ع ،بتدريب المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القانكف عمى ضركرة قياـ الدكلةً  تنص  

يـ، كما أف بحقِّ  الت ٍعذيبـ كقكع دأف يضمنكا ععمى  ،مسئكلية حماية األشخاص مسمكبي الحرية
ككؿ  ،االستجكابكؿ األعضاء بجعؿ ـ الدٌ ات عمى إلز نص   ٍعالفة السادسة مف نفس اإلً الماد  

 ةو دكري   مراجعةو  محؿ   ،الترتيبات المعمكؿ بيا في حجز كمعاممة األشخاص المحركميف مف حريتيـ
 (4).وب كقكعً كتجن   الت ٍعذيببيدؼ تفادم  ةو كمستمر  

                                                           

قاسية أك رض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة الحماية جميع األشخاص مف التع ًإٍعالفمف  2المادة  (1)
 .الالًإٍنساًني ة أك الميينة

حماية جميع األشخاص مف التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية أك  ًإٍعالفمف  3المادة  (2)
 أك الميينة/ المرجع السابؽ. ًإٍنساًني ةالال

 .نفسو( المرجع 4المادة ) (3)
 .نفسو( المرجع 6،5المادة ) (4)
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السابقة ما جاءت بو المادة السابعة  اتاالتفاقيٌ عف غيره مف  ٍعالفز ىذا اإلً ما يميِّ  أىـ   إف  
المعرفة  الت ٍعذيبأىٍعماؿ  جميع أف   ىعم النص   تكفؿ في قانكنيا الجنائيدكلة أف  كؿٌ  عمى: بقكليا
 الت ٍعذيبا في ؿ اشتراكن التي تشكِّ  األفعاؿً  ىذاتيا عم فةي الصِّ  كتنطبؽي ـ، ائتعتبر جر  (1) ادةفي الم

 (1).أك محاكلة الرتكابو ،ا عميوأك تحريضن  ،ا عميوأك تكاطؤن 

عمى حؽ المجني عميو أف يتقدـ بشككل إلى  ٍعالفي اإلً نىٌص  الت ٍعذيبطار الحد مف إكفي 
محايد، بؿ تجاكز ذلؾ بإلزاـ  ىذه الشككل بشكؿو  الس ٍمطىةأف تدرس  مقابؿ ،المختصة الس ٍمطىة

 ،حتى كلك لـ يكف ىناؾ شككل ،الت ٍعذيبالدكلة بالقياـ بالتحقيؽ فكر كجكد دكاعي تنبئ بكقكع 
ذا نتج عف ىذا التحقيؽ كجكدي ك  يميف لممت   ياـاالتِّ الدكلة بتكجيو  تمتزـي  الت ٍعذيبأىٍعماؿ  مف ؿو عم ا 

 .كفؽ ما يستحقكنيا ،ة بحقيـة أك التأديبي  يقاع العقكبة الجنائي  إكيتـ  ،لمقانكف القكمي اكفقن 

عكيض العادؿ كفؽ القانكف المجني عميو بالت   لحؽِّ  ادن مؤكِّ  ٍعالفياؽ جاء اإلً كفي ذات السِّ 
األقكاؿ  مف األحكاؿ أف يتـ استخداـ و، كأنو ال يجكز بحاؿو بحقِّ  الت ٍعذيبالكطني إذا ما كقع 

 .آخر شخصو  أمِّ  و أك بحؽِّ دعكل بحقِّ  في أمٌ  الت ٍعذيبالصادرة عنو ب

كغيره مف  الت ٍعذيبحماية جميع األشخاص مف  ًإٍعالفلنصكص  االستعراضبعد ىذا 
 ي  تشريع ة ضمافو إنما ىي بمثابى  ٍعالففي اإلً  مادةو  أف كؿ   يرل الباحثي  ،ضركب المعاممة القاسية

ما جاء بو ك  ،ك الميينةأ ًإٍنساًني ةكغيره مف ضركب المعاممة القاسية أك الال ٍعذيبالت  مف  لمحدِّ 
ؿ كفص   ،و كاف شامالن ، ذلؾ أن  الدكلٌية االتفاقياتلـ يتـ تناكليا في  ةن تشريعي   سابقةن  ييعىدٌ  ٍعالفاإلً 

 .وكبالمجني عمي ،كبالمكمفيف بإنفاذ القانكف ،ؽ بالدكلةً الضمانات التي تتعم  

 

 التٍَّعذيبفي اتفاقية مناىضة  التٍَّعذيب الثٌاني: اٍلفىٍرع
 كؿ لمحدِّ الدٌ  جاه إرادةً عف اتِّ  الذم يعبري  القانكني   الشكؿى  الت ٍعذيبً  مناىضةً  ةي تعتبر اتفاقي   

لك  ،لو اتتضمف تعريفن  ،الت ٍعذيبة بخاص   ةو عمى شكؿ اتفاقي   الت ٍعذيبمف  كؿ بضركرة مدٌ ل ازامن ا 
: ت عمىكالتي نص   ،ة األكلىفي الماد   الت ٍعذيبفت يا عر  ن  ة نجد أاالتفاقي  و، كبالنظر ليذه جريمً ت

كاف أـ  اجسدي   ،شديده  أك عذابه  ينتج عنو ألـه  عمؿو  أمٌ : الت ٍعذيبً ب دي يقصى  االتفاقيةألغراض ىذه 
عمى ص ثالث شخبقصد الحصكؿ مف ىذا الشخص أك مف ما  بشخصو  ايمحؽ عمدن  اعقمي  

 أك ييشتبو أنو ارتكبو ىك أك شخصه  ،اقبتو عمى عمؿ ارتكبوأك مع ،ك عمى اعتراؼو أ ،معمكمات
أك عندما يمحؽ مثؿ ىذا األلـ أك العذاب ألم  ،رغامو ىك أك شخص ثالثأك إ ،أك تخكيفو ،ثالث

                                                           

قاسية أك حماية جميع األشخاص مف التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة ال ًإٍعالفمف ( 7المادة ) (1)
 .الالًإٍنساًني ة أك الميينة
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أك يسكت  ،أك يكافؽ عميو ،ض عميوأك يحرِّ  ،كاف نكعو اسبب مف األسباب يقكـ عمى التمييز أين 
كال يتضمف ذلؾ األلـ أك العذاب  ،الرسمية بصفتوً  ؼي آخر يتصر   شخصو  كأم   ،رسمي   عنو مكظؼه 

 (1).عرضية ليا أك الذم يككف نتيجةن  ،أك المالـز ليذه العقكبة ،قانكنيةو  الناشئ فقط عف عقكباتو 

كاتساقيا مع ما جاء  ،بالت ٍعذي لتعريفيا ضافةن إالمادة السابقة نجد أنيا نىٌص  في كباإلمعاف
ة ك العقكبة القاسيكغيره مف ضركب المعاممة أ لمت ٍعذيبض حماية األشخاص مف التعر   ًإٍعالفبو 

ت األلـ الناتج عمى في أنيا أضافى  ٍعالفعمى اإلً  خطكةن  تتقدم ايإال أن   ؛أك الميينة ًإٍنساًني ةأك الال
مف الجرائـ التي  الت ٍعذيببؿ تجاكزت ذلؾ بجعؿ  ،الت ٍعذيبمت التحريض عمى جر  ، كما التمييز
ريمىةن ر ككنيا ييتصكٌ   .كذلؾ بالسككت عنو ،سمبيةن  جى

نصت المادة الرابعة في الفقرة األكلى  الت ٍعذيبكفي سبيؿ النص عمى ضمانات الحد مف 
زمة لمدكؿ كىك ما يضفي القيمة القانكنية المم الت ٍعذيبمنيا عمى إلزاـ الدكؿ األعضاء بتجريـ 

 (2).األعضاء بالعمؿ بيذه االتفاقية

فقد نصت في المادة  ؛ت عمييا االتفاقيةية التي نص  الت ٍشريعكفي استعراض الضمانات 
ٍجراءات خاذباتِّ طرؼ فييا  دكلةو  الثانية منيا بضركرة قياـ كؿٌ  بؿ كاإلدارية  ،يةالت ٍشريع اإٍلً

أك استثنائي، كما أنو ال  ف يقع في ظرؼ عادم  أيث يستكم بح ،الت ٍعذيبلمنع كقكع  ؛قىضاًئي ةكال
 (3).لمت ٍعذيبر أك عف سمطة عامة كمبرِّ  ،الصادرة عف مكظفيف أعمى مرتبة باألكامريجكز التذرع 

فإنو يجب عمى  ؛أما فيما يتعمؽ بالضمانات المتعمقة بالمكظفيف المكمفيف بإنفاذ القانكف
في تدريب المكظفيف المكمفيف بإنفاذ  كامؿو  اإلعالـ كالتعميـ بشكؿو  في الت ٍعذيب حظرالدكلة إدراج 

أم فرد  باحتجازكغيرىـ ممف قد تككف ليـ عالقة  ،عسكرييف ـأ ،يفكانكا مدنيٌ  سكاءن  ،القانكف
أك  ،أك باستجكاب ىذا الفرد ،أك السجف ،أك االعتقاؿ ،كقيؼمف أشكاؿ الت   شكؿو  ألمِّ  معرضو 
 (4).معاممتو

 ،(12) الضمانات الممقاة عمى عاتؽ الدكلة فقد أكدت االتفاقية في المكاد كفي إطار
قد  الت ٍعذيبأىٍعماؿ  مف ىا بأف عمالن فكر اعتقادً  تمتـز بالقياـ بتحقيؽو  الٌدكلة منيا عمى أف 13))

نيا رتبت إبؿ  ،مف ًقبؿ الدكؿ الت ٍعذيبً ضمف التعكيض العادؿ لضحايا تك  ،كب عمى إقميمياارتي 

                                                           

ك الميينة أًإٍنساًني ة ك العقكبة القاسية أك الالأكغيره مف ضركب المعاممة القاسية ية مناىضة التعذيب اتِّفاق (1)
 .ـ1984كانكف األكؿ/ ديسمبر  10في  39/46اعتمدت بمكجب القرار التي 

 ية.تِّفاق( مف نفس اال4المادة ) (2)
 ية.تِّفاق( مف نفس اال2المادة ) (3)
 يةتِّفاق( مف نفس اال10المادة ) (4)



36 

 عمى الدكلة بضركرة إعادة تأىيؿ المجني عمييـ عمى أكمؿ كجو، كما أنيا لـ تيسقط حؽ   ازامن لتا
 .المجني عميو في التعكيض العادؿ حاؿ كفاتو

لعدـ  ؼ عند ىذا الحد مف النص عمى ضماناتو فإف االتفاقية لـ تتكق   ؛إلى ذلؾ إضافةن 
نشاء لجنة إمنيا عمى ضركرة   (17)مادةمف ال  (1)ت في الفقرةنيا نص  إبؿ  ،الت ٍعذيبكقكع 

التي اتخذتيا لتعيداتيا بمقتضى  الت دابيرتقكـ الدكؿ األعضاء فييا بتقديـ  ،الت ٍعذيبلمناىضة 
لتبدم المجنة التعميقات العامة عمى ىذه التقارير، كما تقـك ىذه المجنة بدعكة الدكؿ  ؛االتفاقية

 .طرؼ ما عمى أراضي دكلةو  كقكع تعذيبو  مكثكقة عف األطراؼ حاؿ تمقييا معمكماتو 

فقد اعتمدت  الت ٍعذيبت عمييا اتفاقية مناىضة كفي سبيؿ تحقيؽ الضمانات التي نص  
في الدكرة السابعة  ،2002مف العاـ اأٍلىك ؿ كانكف   18الجمعية العامة لألمـ المتحدة في

كغيره مف ضركب المعاممة القاسية أك  الت ٍعذيبالتفاقية مناىضة  ختيارماال كالخمسيف البركتكككؿى 
طىًني ةك  دكليةه  و زيارات منتظمة تضطمع بيا ىيئاته قكامي  نشاء نظاـو إيدؼ بً  ،أك الميينة ًإٍنساًني ةالال  كى

كغيره مف ضركب المعاممة  الت ٍعذيبلمنع  ؛لألماكف التي يحـر فييا األشخاص مف حريتيـ ميٍستىًقم ة
كغيره مف  الت ٍعذيبية لمنع اٍلفىٍرعنشاء المجنة إعمى نىٌص  كما ،الميينة ي ةًإٍنسانً القاسية أك الال

بمكجب ىذا البركتكككؿ تقكـ ىذه ك  ،أك الميينة ًإٍنساًني ةضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الال
ف مف ك ركممح أشخاصه  اكيكجد فيي ،المجنة بزيارة األماكف التي تخضع لكاليتيا كلسيطرتيا

 أك بسككتو  ،أك بمكافقتيا ،منيا يعازو إعمى  بناءن  أك ،عامة عف سمطةو  صادرو  تيـ بمكجب أمرو حري  
  ،االقتضاءسداء المشكرة كتقديـ المساعدة لمدكؿ األطراؼ عند إبية اٍلفىٍرعكما تقكـ المجنة  ،منيا

طى ال اٍلًكقاًئي ةالمباشر كالسرم عند المزكـ باآلليات  االتصاؿكالحفاظ عمى  فير التدريب كتك  ،ًني ةكى
لى الدكؿ األطراؼ إ، كما تقدـ التكصيات كالمالحظات بغية تعزيز قدراتيا ؛ايكالمساعدة التقنية ل
طىًني ةال اٍلًكقاًئي ةككالية اآلليات  بغية تعزيز قدراًت  أك  ،كغيره مف ضركب المعاممة الت ٍعذيبلمنع  ؛كى

مع  عاـ   بكجوو  الت ٍعذيبك الميينة، كتنظيـ التعاكف لغرض منع أ ،ًإٍنساًني ةأك الال ،العقكبة القاسية
كاإلقميمية  الدكلٌيةأك المنظمات  ميؤىس ساتعف ال فضالن  ،األمـ المتحدة كآلياتيا ذات الصمة ىيئاتً 

طىًني ةكال كغيره مف ضركب  ،الت ٍعذيبالعاممة في سبيؿ تعزيز حماية جميع األشخاص مف  كى
 (1).أك الميينة ًإٍنساًني ةكبة القاسية أك الالالمعاممة أك العق

 

                                                           

أك  ية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسيةتِّفاقختيارم الالبركتكككؿ اال (1)
ة عيي الدكرة السابعة كالخمسيف لمجمف 2002كانكف األكؿ/ ديسمبر  18أك الميينة اعتمد في  ًإٍنساًني ةالال

 ـ2006حزيراف/ يكنيك  22كدخؿ حيز النفاذ في  A/RES/5199العامة لألمـ المتحدة بمكجب القرار 
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 ةو تشريعي   يجاد ضماناتو إتعتبر نقمة نكعية في  الت ٍعذيبف اتفاقية مناىضة أكيرل الباحث 
ريمىةمف  لمحدِّ  كالضمانات الممقاة عمى  ،قة بحماية الفردككنيا تناكلت الضمانات المتعمٌ  ؛الت ٍعذيب جى

 ييعىد  ، كما الدكلٌيةالمنظكمة كالضمانات الممقاة عمى عاتؽ  ،كانيفعاتؽ القائميف بإنفاذ الق
تيا ي  كمدل جدِّ  ،الت ٍعذيبً ف الدكؿ التي ترغب في تجريـ يِّ الذم يب المعيارى  ماالختيار البركتكككؿ 

لالتفاقية ال يعني بالضركرة  باالنضماـذلؾ أف اكتفاء الدكؿ  ؛لالتفاقية باالنضماـ كالتزاميا
الباحث يحث رئيس  لمبركتكككؿ االختيارم ليا، كمف ىنا فإف   ما لـ تنضـٌ  ،الت ٍعذيبا بمنع التزامي
طىًني ةال الس ٍمطىة  ،الت ٍعذيبالتفاقية مناىضة  لمبركتكككؿ االختيارمِّ  ية عمى االنضماـً ًفمىٍسطينال كى
يا ية بممارسة اختصاصً اٍلفىٍرعجنة كالسماح لم ،الت ٍعذيبة لمنع ي  في سبيؿ بياف الرغبة الحقيق كإجراءو 

طىًني ةمطة الالتابع لمس   في اإلطار الجغرافيِّ   .ةي  ًفمىٍسطينال كى

 

 في ميثاؽ ركما التٍَّعذيب الثٌاًلث: اٍلفىٍرع
نظاـ ركما األساسي بمثابة األساس القانكني لمبدأ المشركعية فيما يتعمؽ بالجرائـ  ييعىد   
ـ   جرائـ دكليةن  باعتبارىاـ ئً طكر تصنيؼ الجراكالذم جاء بعد ت ،الدكلٌية عمييا في  المحاكمةي  يت

لخطكرة ىذه  ابيانن  لمت ٍعذيبتناكؿ نظاـ ركما  ييعىد  كفؽ نظاـ ركما، ك  الدكلٌيةالمحكمة الجنائية 
ريمىةال ريمىةكتجاكز ككنيا  ،جى ريمىةىذه ال وشكمما تي لً  ؛ايتـ المعاقبة عمييا كطنين  جى  انتياؾو مف  جى

ـ   الدكلٌيةلمعديد مف المكاثيؽ  كصريحو  كاضحو   .اذكرىا سابقن  التي ت

ريمىةىذا كقد تناكؿ ميثاؽ ركما  ككرد ابعة منو في الفقرة األكلى مف المادة الس   الت ٍعذيب جى
 (1):فييا

ريمىةن  التالية فعؿ مف األفعاؿ يشكؿ أمٌ  غرض ىذا النظاـ األساسيٌ لً  -1 ى مت ٍنساًني ةضد اإلً  جى
يف اف المدنيٌ كٌ مف الس   مجمكعةو  و ضد أمٌ مكج   ؽ أك منيجيٌ كاسع النطا طار ىجكـو إارتكبت في 

 :باليجـك كعف عمـو 

 .القتؿ العمد .أ

 .إلبادةا .ب

 .االسترقاؽ .ج

 .إبعاد السكاف أك النقؿ القسرم لمسكاف . د

                                                           

 ـ.1998مكز/يكليك ت 17ميثاؽ ركما الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ  (1)
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 ساًسي ةالقكاعد األى  بما يخالؼ ،السجف كالحرماف الشديد عمى نحك آخر مف الحرية البدنية .ق
 .لمقانكف الدكلي

 .الت ٍعذيب .ك

مثؿ ىذه  ي عمىاالغتصاب أك التعقيـ القسرم، أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنس .ز
 .الدرجة مف الخطكرة

كاف ألسباب سياسية أك عرقية أك أك مجمكع محدد مف الس   ،جماعة محدكدة اضطياد أمٌ  .ح
 3 عمى النحك المعرؼ في الفقرة ،أك دينية أك متعمقة بنكع الجنسقكمية أك إثنية أك ثقافية 

كذلؾ فيما يتصؿ بأم  ،القانكف الدكلي ال يجيزىا بأف   اـ عالمين أك ألسباب أخرل مف المسم  
ريمىةو أك بأية  ،مشار إليو في ىذه الفقرة فعؿو   .تدخؿ في اختصاص المحكمة جى

 .االختفاء القسرم لمسكاف .ط

ريمىة .م  .لفصؿ العنصرما جى

أك في  شديدةو  في معاناةو  ااألخرل ذات الطابع المماثؿ التي تتسبب عمدن  ًإٍنساًني ةاألفعاؿ الال .ؾ
 .أك بالصحة العقمية أك البدنية ،يمحؽ بالجسـ أذل خطيرو 

ريمىةل تنظيموالمادة لـ يكتمؿ بعد في نىٌص  الحقيقة أف عمى  بالنصِّ  ، كلـ يكتؼً الت ٍعذيب جى
مف نفس المادة تناكلت بياف المفاىيـ المنصكص عمييا  ةف الفقرة الثانيى إبؿ  ،(ك)في البند ه حظر 

 (1):في الفقرة األكلى حيث نصت عمى

 :(1)لغرض الفقرة 

يتضمف االرتكاب  اسمككين  انيجن  يف"كجو ضد مجمكعة مف السكاف المدنيىجكـ م"تعني عبارة  .أ
 .مجمكعة مف السكاف المدنييف ضد أمٌ  (1) المكرر لألفعاؿ المشار إلييا في الفقرة

لحصكؿ عمى الطعاـ تعمد فرض أحكاؿ معيشية، مف بينيا الحرماف مف اة" اإلباد"تشمؿ  .ب
 .ىالؾ جزء مف السكافإكالدكاء، بقصد 

ممارسة أم مف السمطات المترتبة عمى حؽ الممكية، أك ىذه السمطات  ؽ"االسترقا"يعني  .ج
جار باألشخاص، تِّ ؾ ممارسة ىذه السمطات في سبيؿ االا في ذلجميعيا، عمى شخص ما، بم

 .كال سيما النساء كاألطفاؿ

                                                           

 ـ.1998تمكز/يكليك  17ميثاؽ ركما الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ  (1)
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مف المنطقة التي  انقؿ األشخاص المعنييف قسرن  "ك النقؿ القسرم لمسكافأإبعاد السكاف "يعني  .د
مبررات يسمح بيا  قسرم آخر، دكف فعؿو  أك بأمِّ  يكجدكف فييا بصفة مشركعة، بالطردً 

  .الدكليالقانكف 

بشخص مكجكد  اأك عقمين  اسكاء بدنين  ،أك معاناة شديدة تعمد إلحاؽ ألـ شديدو  "الت ٍعذيب"يعني .ق
ك معاناة ينجماف فحسب أأم ألـ  الت ٍعذيبكلكف ال يشمؿ  ،شراؼ المتيـ أك سيطرتوإتحت 

 .منيا أك نتيجة تعذيب اجزءن  افأك يككن ،عف عقكبات قانكنية

كذلؾ عندما جعمو  ،اجيدن  تناكالن  الت ٍعذيبنجد أنو قد تناكؿ تنظيـ  كبالنظر لميثاؽ ركما
أماـ  اٍلجانيكالتي يستطيع المجني عميو أف يحاكـ  ،ٍنساًني ةصكرة مف صكر الجرائـ ضد اإلً 

ريمىة الت ٍعذيبعمى اعتبار أف  ،الدكلٌيةالمحكمة الجنائية   .تنـ تنظيما في ميثاؽ ركما جى

ريمىةالقانكني الجيد ل ٍنظيـالت  كبالرغـ مف ىذا  مف خالؿ إدراج  في ميثاؽ ركما الت ٍعذيب جى
في  الت ٍعذيبؼ كاب حينما عر  الص   إال أف الميثاؽ جانبى  ؛ٍنساًني ةضمف الجرائـ ضد اإلً  الت ٍعذيب

السابقة كذلؾ لعدـ تضمينو لما تضمنتو المكاثيؽ كاالتفاقيات  ،الفقرة الثانية مف المادة السابعة منو
ريمىةبإدراج ال ، الت ٍعذيبعف ممارسة  ًصفىةو  ذا ككت شخصو سي كالتي تككف بً  ،لمت ٍعذيبالسمبية  جى

 الت ٍعذيب، فيستكم كفؽ ىذا التعريؼ أف يككف الت ٍعذيبد الغاية مف و لـ يحدٌ باإلضافة إلى أن  
 .إليو الباحث كىك ما ال يميؿي  ،أك لغيره مف األىداؼ األخرل لمحصكؿ عمى معمكماتو 

اب في الميثاؽ، مف اإلعر  لـ يكف ليا محؿ   الت ٍعذيبب القائـً  ًصفىة إلى ذلؾ فإف   إضافةن 
ينعكس عمى تحديد التكييؼ القانكني  اٍلجاني ًصفىة ف يككف، ذلؾ أف تحديدأعمى خالؼ ما يجب 

ريمىةلم كظؼ العمكمي فإننا نككف بصفة الميتمتع  اٍلجانيبة عمييا، فإذا ما كاف كالعقكبة المترتٌ  جى
ريمىةماـ أ ف لـ يكف يتمتع بيذه الصفة فإننا نككف أماـ  جى ريمىةو تعذيب، كا  ليست محؿ  ،أخرل جى

 .بالنسبة لنا دراسةو 

 ،كالتي انقسمت إلى قسميف ،الت ٍعذيبمف  الدكلٌيةبعد بياف مكقؼ المكاثيؽ  كيرل الباحثي 
ؿ القسـ   أكجدى و ك مىٍفيكميف ب   لمت ٍعذيبضافة إلى تجريمو إكالثاني  ،ذيبالت عٍ بتجريـ  ىمنيا اكتفاأٍلىك 

في  اضن ف أييى كتبا ،الت ٍعذيب حظرالقانكني الدكلي قد تبايف في  الت ٍنظيـف إ ،لعدـ كقكعو ضماناتو 
ٍفيكمبياف  يجاد صيغة مكحدة لتعريؼ إلكافية لمحد منو، كأنو ال بد مف كتحديد الضمانات ا ،ومى

منو، كأف يتـ  الة لمحدِّ فعٌ  يجاد ضماناتو إغ األخرل، كأف يتبع ىذا التحديد الصي تجيب   الت ٍعذيب
 .لضماف تطبيؽ ىذه اآلليات الت ٍنفًيًذي ة األدكاتتفعيؿ 
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  الثٌاني:المبحث 
ة  يًفمىٍسطينال التٍَّشريعفي  التٍَّعذيب ميكافىحى
ريمى ي لًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع إف الحديث عف تنظيـ  إلى  ًفمىٍسطيفمف انضماـ  نابعه  الت ٍعذيب ةجى

أك الميينة  ًإٍنساًني ةكغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية  أك الال الت ٍعذيباتفاقية مناىضة 
ريمىةي بتنظيـ ىذه الًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع كالذم يستمـز بالضركرة أف يقكـ  مع ما جاءت  يتالءـبما  جى

التي  الت ٍنفًيًذي ةية مف أحكاـ عامة، كما أحالتو لمدكؿ األعضاء مف تنظيـ لإلجراءات بو ىذه االتفاق
ريمىةي ألحكاـ ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع تضع االتفاقية مكضع التنفيذ، مما يعني أف تنظيـ  قبؿ  الت ٍعذيب جى

ة مكاده العقابي  في نصكص  الت ٍنظيـانضمامو لالتفاقية ال يكفي، بؿ يجب عميو أف يالئـ ىذا 
  .الدكلٌية اتً ذه االتفاقية كغيرىا مف االتفاقية بما ال يتعارض مع ىكالدستكري  

ؿ:المطمب    اٍْلىكَّ
ةضمانات   :يًفمىٍسطينفي القانكف اْلساسي ال التٍَّعذيب ميكافىحى

ٌياتكألف القانكف األساسي ىك السياج الذم يحمي حقكؽ اإلنساف ك   رِّ  بالت ٍعذيو، كألف حي
 يسارع مكف أفأجدر ما ي د حؽ اإلنساف في سالمتو الجسدية كحريتو، فإف  ف أف ييدِّ مكً أخطر ما ي

ريمىةي في إطار تنظيمو لًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع  فيو ىك النص عمى عدـ جكاز ممارسة  الت ٍعذيب جى
 .كضماف سالمة الجسد مف أم اعتداء عميو الت ٍعذيب

عمى عدـ جكاز ممارسة نىٌص  ي نجد أنو قدًفمىٍسطينسي الكبالنظر إلى القانكف األسا
كراه أك تعذيب، كيعامؿ إال يجكز إخضاع أحد ألم ): منو بقكليا (13) في المادة الت ٍعذيب

ٌياتيمكف كسائر المحركميف مف المت   رِّ صدر  أك اعتراؼو  قكؿو  كؿ   كيقع باطالن  الئقةن  يـ معاممةن حي
 (1).(ةبالمخالفة ألحكاـ ىذه الفقر 

ؽ بيف ي أصاب عندما فر  ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع المادة السابقة نجد أف نىٌص  كباإلمعاف في
عمى إرادة  ذلؾ أف اإلكراه ىك ضغط شخصو  ،يًفمىٍسطينفي القانكف األساسي ال الت ٍعذيباإلكراه ك 

 (2).و عمى تكجيييا إلى سمكؾ إجراميمً شخص آخر لحم

خص مف المكظؼ سالمة الش   ـ االعتداء عمى حؽِّ كراه جر  كبالتالي يككف بنصو عمى اإل
ريمىةيـ أك شخص غير متيـ بارتكاب مت  عمى كقع ىذا االعتداء  سكاءن  ،كغيره كما أنو تجاكز  ،جى

                                                           

 ي المعدؿ.ًفمىٍسطينالقانكف األساسي ال (1)
 (448ص ) (1قانكف العقكبات القسـ العاـ )الديف، الكجيز في شرح  نكر (2)
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نما امتد تجريمو لالعتداء  ،أف يككف تجريمو لالعتداء الحاصؿ بغرض الحصكؿ عمى معمكمات كا 
 .الذم يككف لغير ذلؾ مف الغايات

ي عندما ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع فقد أصاب  ،كفي سبيؿ إيجاد ضمانات إجرائية ؛ضافة إلى ذلؾإ
ٌياتمحركميف مف د عمى ضركرة معاممة المتيميف كسائر الأك   رِّ ؿ عمى مما يدلِّ  ،الئقةن  يـ معاممةن حي

ع اتفاقية مناىضة بما يتالءـ م ،يًفمىٍسطينال الت ٍشريعية في الت ٍشريعحالة التقدـ في المكائمة 
 ،كمكاثيؽ حقكؽ اإلنساف التي تكجب احتراـ كتضميف الدكؿ األعضاء لحقكؽ اإلنساف الت ٍعذيب

طىًني ةكحمايتيا في قكانينيا ال  .كى

 أك قكؿو  اعتراؼو  أف أم   إجرائية، كفي سبيؿ إيجاد ضماناتو ، ىذا كقد أكد القانكف األساسي
ة، بحيث يستكم كجكده كعدمو إذا ة كالقيمة القانكني  منزكع الشرعي   باطالن  الت ٍعذيبيقع باإلكراه أك 

يـ الذم كقع عميو أتاح المجاؿ لممت  اٍلميشىرِّع  مما يعني أف   ،الت ٍعذيبعف اإلكراه أك  اكاف ناتجن 
ما كقع عميو مف  إنما ىك ناتجي  أك اعتراؼو  أف يكتفي بإثبات أف ما نتج منو مف قكؿو  الت ٍعذيب
ثبات إالعامة في  الس ٍمطىةو في حاؿ فشؿ ن  إيا، بؿ ثباتى إو التي لـ يستطع ليدلؿ عمى براءتً  ؛تعذيبو 

كال بد مف مراعاة األصكؿ القانكنية  ،الت ٍعذيبو بيـ فإنو ال يجكز ليا إثبات إدانتً التيمة لممت  
ريمىةة في الكشؼ عف الكاإلجرائي   ف كاف المت   ،كمرتكبيا جى ريمىةرتكب اليـ قد احتى كا  كىك  ،فعالن  جى

 .االحقن  وي ما سيأتي تفصيمي 

مانات إيجاد الض   لـ يكتًؼ بما سبؽ في سبيؿً  ي  ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع كر أف كمف الجدير بالذِّ 
ةل ية في قانكنو األساسيِّ الت ٍشريع  حظر( منو عمى  (32في المادةنىٌص  وي ذلؾ أن   ،الت ٍعذيب ميكافىحى
ٌياتى العم االعتداءً  رِّ ٌياتمف ال عمى أم   اعتداءو  كؿ  ): ة بقكلوخصي  الش   حي رِّ  ةحرم خصية أكالش   حي

ٌياتكغيرىا مف الحقكؽ كال ،الحياة الخاصة لإلنساف رِّ العامة التي يكفميا القانكف األساسي أك  حي
ريمىةه القانكف   الس ٍمطىةكتضمف  ،ال تسقط الدعكل الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ جى

طىًني ةال .(ررى لمف كقع عميو الض   عادالن  اتعكيضن  كى
(1) 

عمى ضماف  كدليؿو  بيافي االستشياد  يجد صعكبةن  المادةً نىٌص  سطحية فيب إف الناظرى 
ريمىةمف  الحدِّ  ريمىةو قد ال ييستفاد منو لغير أن   يجدي  المادةنىٌص  ف في، كلكف المتمعِّ الت ٍعذيب جى  جى
ٌياتعندما أطمؽ لفظ الحقكؽ كالاٍلميشىرِّع  ، ذلؾ أف  ٍعذيبالت   رِّ التي يكفميا القانكف، فإف مف  حي

أخطر ما يمكف أف  ف  ا  سد مف االعتداء عميو، ك سالمة الجى  القانكف حؽٌ  وأبجديات ما يمكف أف يكفم
إنما يمكف  صريحو  المادة كبشكؿو نىٌص  ، كبالتالي فإف  الت ٍعذيبييدد سالمة ىذا الجسد إنما ىك 

 .الت ٍعذيب منو لتجريـً  االستفادةي 

                                                           

 .يًفمىٍسطين( مف القانكف األساسي ال32المادة ) (1)
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ريمىةالمادة السابقة ينطبؽ عمى نىٌص  كباعتبار قد أصاب عيف اٍلميشىرِّع فإف  ؛الت ٍعذيب جى
حؽ سالمة الجسد  ييعىدٌ الصكاب عندما اعتبر الجرائـ التي تمس الحقكؽ التي كفميا القانكف كالتي 

يستطيع المجني عميو  ،يجاد الضماناتإضافة نكعية في إكىي  ،ـىا جرائـ ال تسقط بالتقادحدأ
ريمىةمف  ال يستطيع أف يقيـ  اكقت، ذلؾ أنو المجني عميو غالبن  أف يقيـ دعكاه في أمِّ  الت ٍعذيب جى

يا عندما يككف مى العامة في فترة محددة، فكيؼ لدعكاه أف تؤتي أكي  الس ٍمطىةدعكاه بسبب سطكة 
 كالسياسة التي تكفر لو الحصانة؟ الس ٍمطىةبقكة الكاقع ك  افييا محمين  اٍلجاني

مة ي قد تقدـ في المكاءًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع فإف  ؛كفي سبيؿ النص عمى ضمانات تشريعية
عمى التعكيض لضحايا نىٌص  كذلؾ عندما ،حظرإلى ما ىك أبعد مف النص عمى التجريـ كال

 ،الت ٍعذيبي في الحد مف ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع  التزاـعمى  اكتأكيدن  ،ةن نكعي ضافةن إ ييعىدٌ كىك ما  ،الت ٍعذيب
حتى ال تقع تحت  ؛اٍلًكقاًئي ةك  الر قاًبي ةية أماـ مسئكلية تفعيؿ أدكاتيا ًفمىٍسطينال الس ٍمطىةكىك ما يضع 

 .في تعكيض ضحايا مكظفييا االستنزاؼطائمة 

لحقكؽ  ميٍستىًقم ة ىىٍيئىةنشاء إت عمى التي نص  ،  (31) المادةنىٌص  مف اكاضحن  كىذا ما يبدك
كتقدـ  ،كيحدد القانكف تشكيميا كاختصاصيا ،لحقكؽ اإلنساف ميٍستىًقم ة ىىٍيئىةتنشأ : اإلنساف بقكليا

طىًني ةال الس ٍمطىةتقاريرىا لكؿ مف رئيس   (1).يًفمىٍسطيني الالت ٍشريعكالمجمس  كى

ريمىةي في تنظيمو لًفمىٍسطينالع اٍلميشىرِّ كيرل الباحث أف  في القانكف األساسي  الت ٍعذيب جى
يجاد ضمانات تشريعية كا   ،الت ٍعذيبص عمى تجريـ ي قد حالفو الصكاب المتكامؿ في النًفمىٍسطينال

ريمىة الت ٍعذيبتتمثؿ في اعتبار  ثـ إلزاـ  ،ف الجرائـ التي ال تسقط بالتقادـثـ اعتباره م ،ابتداءن  جى
كىك ما  ،لحماية كرعاية حقكؽ اإلنساف ميٍستىًقم ة ىىٍيئىة إنشاءثـ  ،الت ٍعذيببتعكيض ضحايا  ٍمطىةالس  
 ،الت ٍعذيبـ مع اتفاقية مناىضة ءبما يتال ،في القانكف األساسي مةن مالءمة تشريعية ءمكا ييعىد  

 .التي تحث عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف االتفاقياتكغيرىا مف 

 

 :يًفمىٍسطينفي قانكف العقكبات ال التٍَّعذيب ميكافىحىةضمانات  اني:الثٌ المطمب 
بياف ما ىك أف  ك  ،مف أف قانكف العقكبات ىك األساس القانكني لمبدأ المشركعية اانطالقن 

ريمىةتضميف قانكف العقكبات ل فإف   ؛مباح كغير مباح ال يتأتى إال مف خالؿ قانكف العقكبات  جى
ي لقانكف العقكبات ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع عمى مالئمة  االمبدأ كتأكيدن  ذالي اتعزيزن  عىد  يي ىا حظر ك  الت ٍعذيب

 ًفمىٍسطيفالمفعكؿ في  يِّ ساريى  اتو عقكب يٌ قانكنى  لكجكدً  ا، كلكننا كنظرن الت ٍعذيبكفؽ اتفاقية مناىضة 
ريمىةل القانكني   الت ٍنظيـ فإننا نبحثي   ،ـ1936لسنة   (74)ات رقـفي قانكف العقكب الت ٍعذيب جى

                                                           

 ي.ًفمىٍسطين( مف القانكف األساسي ال31المادة ) (1)
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المطبؽ في الضفة  ،ـ1960سنة ل  (16)ي رقـًفمىٍسطينة كقانكف العقكبات الالمطبؽ في قطاع غز 
 .الغربية

ؿ: اٍلفىٍرع ريمىة ميكافىحىةضمانات  اٍْلىكَّ لسنة   (74)قـر في قانكف العقكبات  التٍَّعذيب جى
 :ـ1936
ريمىةإف البحث عف    1936لسنة   (74)ـي رقًفمىٍسطينلعقكبات الضمف قانكف ا الت ٍعذيب جى

ىك ما قد  ؛كالجـز بأنو تـ تناكليا بالتجريـ في ىذا القانكف بشكؿ صريح ؛المطبؽ في قطاع غزة
ريمىةكالسبب في ذلؾ ليس عدـ تناكؿ القانكف ليذه ال ،بيف الباحثيف يخمؽ جدالن  بشكؿ مطمؽ،  جى

نما بسبب الصيغة التي تناكليا القانكف في  ريمىةالقانكني ليذه ال الت ٍنظيـكا   حيث نصت المادة ،جى
القكة أك  الستعماؿآخر  اكؿ مكظؼ في الخدمة العامة عرض شخصن ) (1):منو عمى (108)

كي ينتزع منو أك مف أم فرد مف أفراد عائمتو  ؛القكة كالعنؼ معو باستعماؿر أك أمى  ،العنؼ معو
 .(جنحة نو ارتكبى أ عىد  يي تتعمؽ بجـر  أك معمكماتو  ،بجرـو  ااعترافن 

ريمىةف مضمكف تضم   وي المادة يجد أننىٌص  ف فيإف الناظر كالمتمعِّ  التي كرد  الت ٍعذيب جى
ريمىةبالرغـ مف عدـ تسمية ىذه ال ،الت ٍعذيبتعريفيا في اتفاقية مناىضة  صريح،  بشكؿو  جى

عمى معمكمات مف  القكة أك العنؼ مف المكظؼ في الخدمة العامة بغرض الحصكؿ فاستعماؿ
ريمىةمع إال ال نجده يتقاطع  ،أك مف فرد مف عائمة ىذا الشخص ،شخص  .الت ٍعذيب جى

ـ لـ يمتـز 1936لسنة  (74)ي في قانكف العقكبات رقـ ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع كيرل الباحث أف 
قانكف  فما جاء بو القانكف األساسي، ذلؾ أمة قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة ببمكاء

تعريؼ المكظؼ في الخدمة كاكتفى ب ،في المادة الثانية منو الت ٍعذيبؼ العقكبات ابتداءن لـ يعرِّ 
ٍفيكـح إلى أنو لـ يكضِّ  ضافةن العامة، إ ريمىة مى ريمىةك  الت ٍعذيباستعماؿ القسكة لبياف الفرؽ بيف  جى  جى

ريمىةب الصكاب عندما أدرج الإلى أنو جانى  ضافةن استعماؿ القسكة، إ  ،ككيفيا عمى أنيا جنحة جى
ريمىةكىك ما ال يتكافؽ مع خطكرة ىذه ال ريمىة، إال أنو أصاب في تمييز جى في الغرض  الت ٍعذيب جى

 .يـ أك مف شخص آخرمف المت   ك معمكماتو أ لذم يتمثؿ في الحصكؿ عمى اعتراؼو كا ،منيا

 

 

 

 
                                                           

 ـ.1936( لسنة 74ي رقـ )ًفمىٍسطين( قانكف العقكبات ال108المادة ) (1)
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 : ـ1960لسنة  (16) كف العقكبات رقـفي قان التٍَّعذيب ميكافىحىةضمانات  الثٌاني: اٍلفىٍرع
عف قانكف  اـ لـ يختمؼ كثيرن 1960لسنة   (16)ي رقـًفمىٍسطينالحقيقة أف قانكف العقكبات ال

ريمىةفي تنظيمو ل ـ المطبؽ في قطاع غزة1936لسنة  (74)العقكبات رقـ  عمى  ،الت ٍعذيب جى
ريمىةالقانكني ل ٍنظيـالت  قد تقدـ في اأٍلىك ؿ الرغـ مف أننا كنا نأمؿ أف يككف   وي ، ذلؾ أن  الت ٍعذيب جى

 (1):منو عمى  (208)ةفي المادنىٌص 

يجيزىا القانكف بقصد الحصكؿ عمى أم نكع مف أنكاع العنؼ كالشدة التي ال  امف ساـ شخصن  -1
ريمىةو قرار بإ  .بشأنيا، عكقب بالحبس ثالثة أشير إلى ثالث سنكات أك عمى معمكماتو  جى

ذا أفض -2 العنؼ كالشدة ىذه إلى مرض أك جرح كانت العقكبة مف ستة أشير إلى أىٍعماؿ  تكا 
 .أشد ما لـ تستمـز تمؾ األعماؿ عقكبةن  ،ثالث سنكات

ٍفيـكنجد أنو استثنى مف نصكص مكاده تحديد  (16) كبالنظر لقانكف العقكبات رقـ  مى
ريمىةل ريمى ك ،كغيرىا مف الجرائـ المتقاطعة معيا الت ٍعذيب جى استعماؿ القكة، كما أنو في تنظيمو  ةجى
ريمىةل ف اإلضافة الكحيدة التي تناكليا ما ذكره في الفقرة كأ ،اكتفى باعتبارىا جنحة الت ٍعذيب جى

العنؼ أىٍعماؿ  تكالذم يتمثؿ في الصعكد بالحد األدنى لمعقكبة إذا أد   ،الثانية مف المادة السابقة
ريمىةكلـ يرتًؽ بال ،طار الجنحإكد ظؿ يتراكح في إال أف ىذا الصع ،أك مرضو  إلى جرحو  أك  ،جى

 و.كىك ما كنا نأمم ،الجناية حدِّ يصؿ بيا لً 

في قانكف العقكبات المكظؼ اٍلميشىرِّع ضافة لذلؾ فإنو كاف مما ال بد منو أف يعرؼ إ
في المادة أسكة بما اتبعو المشرع الفمسطيني  أك المكمؼ بالخدمة العامة في مادة التعريفات ،العاـ
لما ليذه اإلضافة كىذا البياف مف  ؛المطبؽ في قطاع غزة 1936مف قانكف العقكبات لسنة  5

ريمىةدكر في تحديد كنو ال  اكالذم يمعب دكرن  ،كانعكاس كاضح عمى تكييفيا القانكني ،كماىيتيا جى
ريمىةفي الحد مف  اىامن   .مف عدمو الت ٍعذيب جى

 

ةميكضمانات  الثٌاًلث: اٍلفىٍرع ٍجراءاتفي قانكف  التٍَّعذيب افىحى  :الجزائية اإلًٍ
ٍجراءاتـ بو كالمعمكـ مف القانكف بالضركرة أف قانكف مف المسم    الجزائية ال يتضمف  اإٍلً
جرائي ال مكضكعي، إنو قانكف أمف عدمو، ذلؾ  اف ما إذا كاف الفعؿ مباحن ة تبيِّ تجريمي   انصكصن 

ٍجراءاتعمييا قانكف نىٌص  التي الضماناتً  عاٍلفىرٍ لذا فإننا سكؼ نبحث في ىذا  الجزائية  اإٍلً
ٍفيكـعف البحث عف  ا، بعيدن الت ٍعذيبي التي تكفؿ لممتيـ حؽ سالمتو الجسدية مف ًفمىٍسطينال  مى

ريمىةكالتكييؼ القانكني لم الت ٍعذيب  .جى
                                                           

 ـ.1960( لسنة 16ي رقـ )ًفمىٍسطين( مف قانكف العقكبات ال208المادة ) (1)
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ٍجراءاتكبالنظر لقانكف  لحماية  ه ضماناتو الجزائية نجد أنو قد تناكؿ في كثير مف مكاد اإٍلً
لمحفاظ عمى السالمة  ف في مكاد أخرل ضماناتو و تضم  ن  أكما  ،عاـ حقكؽ اإلنساف بشكؿو 

المادة نىٌص  مف اذلؾ كاضحن  كيبدك ،كغيره مف ضركب المعاممة القاسية الت ٍعذيبالجسدية مف 
كيثبت كؿ  ،ف يعايف جسموأكيؿ النيابة قبؿ استجكاب المتيـ عمى ك : كالتي نصت عمى، (99)

 (1).صابات ظاىرة كسبب حدكثياإما يشاىده مف 

ريمىةىـ الضمانات المناىضة لأالمادة يجد أنو مف نىٌص  لناظر إلىا كالتي  ،الت ٍعذيب جى
ىمية تنعكس بالضركرة عمى أ، لما ليذه المرحمة مف االستجكابتتعمؽ بككيؿ النيابة قبؿ مرحمة 

ف سالمة الشخص كخضكعو لممحاكمة بشكؿ إيابة، حيث لتي يقكـ بيا ككيؿ النمرحمة التحقيؽ ا
 .لالستجكابيـ الخاضع ـ عمى الكشؼ عف المجـر الذم قد ال يككف المت  عادؿ مقد  

ٍجراءاتفقد تناكؿ قانكف  ؛إلى ذلؾ ضافةن إ منو ما يمكف أف يساىـ  (101)في المادة  اإٍلً
يأمر ككيؿ النيابة : النفسية لممتيـ بقكلياكالتأكيد عمى السالمة الجسدية ك  ،الت ٍعذيبفي الحد مف 

الفحكصات الطبية كالنفسية لممتيـ مف قبؿ الجيات المختصة إذا رأل  بإجراءمف تمقاء نفسو 
 (2).ك محاميوأأك بناء عمى طمب المتيـ  ،ضركرة ذلؾ

 جسد المتيـ خالؿ تجاكز التأكيد عمى سالمةً اٍلميشىرِّع المادة نجد أف نىٌص  كبالكقكؼ عمى
نو تجاكز ذلؾ بالنص عمى ضركرة التأكيد عمى السالمة النفسية لممتيـ، كلـ إبؿ  ،مرحمة التحقيؽ

نما أحالو إلى الجية  ،يجعؿ ذلؾ مف اختصاص ككيؿ النيابة لضماف حيادية  المتخصصةكا 
جراء الفحكصات النفسية إو في سقاط ككيؿ النيابة لحقِّ إ ضافة إلى ذلؾ فإف  إالفحكصات الطبية، 

الميتـ في التمسؾ بيذا الحؽ سكاء مف خاللو أك  ممتيـ مف قبؿ الجية المختصة ال ينفي حؽ  ل
يحؽ ليـ  مفىذا الحؽ مف خالؿ تعدد ٍعماؿ إً  ركرةكىك ما يؤكد عمى ض ،مف خالؿ محاميو
تاحة الفرصة أ ،استخداـ ىذا الحؽ حتى لك لـ يتمكف مف  ،ماـ المتيـ ألف يبقى ىذا الحؽ فاعالن كا 

 .لممتيـ نفسو اليبقى حقن  ؛أك مف خالؿ محاميو ،مالو مف ًقبؿ ككيؿ النيابةاستع

كعدـ  ،لمتيـ تدلؿ عمى كجكد تعذيبكقد تثار مشكمة عدـ كجكد عالمات خارجية عمى ا 
فإنو يحؽ  ،الت ٍعذيبجراء الفحكصات الطبية لمتأكد مف السالمة النفسية لممتيـ بالرغـ مف كقكع إ
ة لمنيابة العامة عف طريؽ ة أك شفيي  ي  أف يقكـ بتقديـ شككل كتابً  (127)مادة النىٌص  تيـ كفؽمي لم

 ةو نا ال يعبر عف حالالقبكؿ ى أف   عممنامركز اإلصالح كالتأىيؿ الذم يكجب عميو قبكليا، 

                                                           

ٍجراءات الجزائية( مف قانكف 99المادة ) (1)  ـ.2001نة ( لس3ي رقـ )ًفمىٍسطينال اإٍلً
ٍجراءات( مف قانكف 101المادة ) (2)  ـ2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
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 ؛ف يستفيد مف البراءةأمتيـ مذلؾ أف قبكؿ ككيؿ النيابة لمشككل إنما ىك بمثابة فرصة ل، عرضية
  .ضمانات المحاكمة العادلة التي يجب عمى سمطة التحقيؽ اتباعيا لعدـ تحقؽ

ٍجراءاتكبمزيد مف البحث في متف قانكف  يجاد الضمانات إ نجد أنو قد تقدـ فيالجزائية  اإٍلً
ال : كالتي نصت عمى، (29)المادة نىٌص  مف خالؿ كذلؾ ،الت ٍعذيبالتي مف شأنيا الحد مف 

كما تجب معاممتو  ،اإال بأمر مف الجية المختصة بذلؾ قانكنن يجكز القبض عمى أحد أك حبسو 
 (1).اأك معنكي   ابما يحفظ كرامتو، كال يجكز إيذاؤه بدني  

لمقائميف بأف قانكف  لالستشيادالمادة السابقة يصمح نىٌص  كبالنظر لنص المادة نجد أفٌ 
ٍجراءات ، اأك معنكين  اخص بدنين يذاء الشإ حظرأحكامو كذلؾ بالجزائية مكضكعي في بعض  اإٍلً

ةبو لضماف  االستشيادكلكف  بو لمحد مف  االستشيادال ينفي بالضركرة صالحية  الت ٍعذيب ميكافىحى
ريمىةجرائـ أخرل ك استعماؿ القكة عمى سبيؿ المثاؿ، كذلؾ لعدـ كجكد قرينة تحصر صالحية  جى

ريمىة حظرالنص ل  .فقط الت ٍعذيب جى

ٍجراءاتأف قانكف مف خالؿ ما سبؽ يرل الباحث  ي ساىـ بشكؿ ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
ةمالئـ في إيجاد ضمانات  ريمىة ميكافىحى مف خالؿ تأكيده عمى سالمة صحة المتيـ  الت ٍعذيب جى

الجسدية كالنفسية، كالتأكيد عمى معاممتو معاممة الئقة كفؽ معاير المحاكمة العادلة، كالتأكيد عمى 
ل لمنيابة العامة مف خالؿ مركز اإلصالح كالتأىيؿ إذا رأل المتيـ أف حؽ المتيـ في تقديـ شكك 

 .عمى صعيد سالمتو الجسدية أك النفسية سكاءن  ،بحقو قد كقع اىناؾ انتياكن 

ؾ فقد تناكؿ المشرع الفمسطيني تجريـ التعذيب في قانكف العقكبات الثكرم لإلى ذ إضافة 
  (2):عمى ( منو كالتي نصت280في المادة )

في الحصكؿ عمى اعترافات  ورغبة من. مف سأـ شخصان ضركبان مف الشدة ال يجيزىا القانكف أ)
 عف جريمة أك معمكمات أك أمر بذلؾ عكقب بالحبس ثالثة أشير عمى األقؿ.

ذا أدت أعماؿ العنؼ إلى مرض أك جرح كاف الحبس ستة أشير عمى األقؿ.   ب. كا 

ذا أفضى التعذيب إلى المكت كاف العق  الشاقة خمس سنكات عمى األقؿ.( األشغاؿى  ابي ج. كا 

يتضح جميان أف التنظيـ القانكني لجريمة التعذيب في نص المادة السابؽ  كبالكقكؼ عمى
قانكف العقكبات الثكرم ال يختمؼ كثيران عف التنظيـ القانكني في قانكني العقكبات المطبؽ في 

لثكرم تناكؿ الحد األدنى لمعقكبة دكف ذكر قطاع غزة كالضفة الغربية، إال أف قانكف العقكبات ا

                                                           

ٍجراءات( مف قانكف 29المادة ) (1)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
 .ـ1979( مف قانكف العقكبات الثكرم لسنة 280المادة )( 2)
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رتقاء بالعقكبة إلى أف تصؿ لمجناية، كأنو اعتبر التكييؼ األمر الذم ال يمنع االالحد األعمى 
األمر الذم ال يعتبر ارتقاء  ،القانكني لجريمة التعذيب جناية بشكؿ صريح إذا نجـ عنيا المكت

نما   تكيفان قانكنيان لجريمة القتؿ.في التكييؼ القانكني لجريمة التعذيب كا 

فؿ في الفقرة األكلى مف طعمى الحماية القانكنية لمقانكف الطفؿ الفمسطيني فقد أكد أما 
( كالتي نصت عمى: )لمطفؿ الحؽ في الحماية مف أشكاؿ العنؼ أك اإلساءة البدنية 42المادة )

إساءة المعاممة ر ذلؾ مف أشكاؿ أك المعنكية أك الجنسية أك اإلىماؿ أك التقصير أك التشرد أك غي
 (1)ستغالؿ(أك اال

عاـ  طار التأكيد عمى الحماية القانكنية لمطفؿ بشكؿلنص المادة أنو جاء في إكبالنظر 
ب أك غيره مف ضركب نتياؾ الذم يتعرض لو الطفؿ تعذيدكف التمييز بيف أف يككف اال

 نتياؾ.اال

اع أم طفؿ لمتعذيب الجسدم أك ( الذم نص عمى: )ال يجكز إخض68أما نص المادة )
ة بالكرامة المعنكم أك ألم نمط مف أنماط العقكبة أك المعاممة القاسية أك الميينة أك الحاطٌ 

فقد تجاكز النص عمى التأكيد عمى حماية الطفؿ إلى حظر التعذيب  دكف التمييز  (2)اإلنسانية(
 بيف التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية.

يرل الباحث أف قانكف العقكبات الثكرم كقانكف الطفؿ كبالرغـ مما أكدا  مف خالؿ سبؽ
عميو في ضمانات لحماية الفرد أك الطفؿ فيي ضمانات ال تعدك إال أف تككف ضمانات لحماية 
حؽ الفرد بشكؿ عاـ مف أم انتياؾ لحقو في سالمتو الجسدية، ذلؾ أنيا افتقرت إلى الحديث عف 

 اف الغاية منو كىك الحصكؿ عمى معمكمات أك اعتراؼ عمى جريمة.بياف مفيـك التعذيب كبي

ما يصكف كرامة اإلنساف في الدستكر  تناكؿالمصرم نجد أنو  الت ٍشريعكبالمقارنة مع 
الكرامة : ومن  (51)الدستكر في المادة كرد فيفقد  ،كالقانكف العقابي كاإلجرائي عمى حد سكاءو 

 (3).كتمتـز الدكلة بحمايتيا كاحتراميا ،كال يجكز المساس بيا ،حؽ لإلنساف

بشكؿ  وي ؿ حماية اإلنساف مما ييدد كرامتى المادة تناك نىٌص  كبالنظر لنص المادة نجد أف
إال أف الباحث ال يرل أنو مف الممكف كالمتصكر  ،بشكؿ خاص الت ٍعذيبدكف الحديث عف  ،عاـ

المادة نىٌص  لذلؾ فإف   ؛اف في جسدهسالمة اإلنس عمى ما ىك أخطر مف الٌتعذيبً أف يككف ىناؾ 
ف لـ يكف مقصكدن  : منو  (52)في المادة المصرم أردؼ قائالن اٍلميشىرِّع ، فإف الت ٍعذيبمنو  اكا 

                                                           

 ـ.2004( لسنة 7لفمسطيني رقـ )( مف قانكف الطفؿ ا42المادة ) (1)

 ـ2004( لسنة 7( مف قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ )68المادة )( 2)

 ـ.2014( مف الدستكر المصرم لمعاـ 51المادة ) (3)
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ريمىةبجميع صكره كأشكالو  الت ٍعذيب  حظركىك ما يدلؿ صراحة عمى  ،(1)ال تسقط بالتقادـ جى
ريمىةن  الت ٍعذيبكتجاكز ذلؾ بجعؿ  الت ٍعذيب  .ال تسقط بالتقادـ جى

مف ذات القانكف عمى ضركرة صكف سالمة جسد   (55)لمادةاضافة إلى ذلؾ فقد نصت إ
، فقد الئقة تمنع المساس بحقيـ في السالمة الجسدية كضركرة معاممتيـ معاممةن  ،المقبكض عمييـ

كال  ،كؿ مف يقبض عميو أك يحبس أك تقيد حريتو تجب معاممتو بما يحفظ عميو كرامتو كرد:
ماكف أكال يككف حبسو إال في  ،اأك معنكين  اكال إيذاؤه بدنين  ،يجكز تعذيبو كال ترىيبو كال إكراىو

كتمتـز الدكلة بتكفير كسائؿ اإلتاحة لألشخاص ذكم  ،اكصحين  االئقة إنسانين  ،مخصصة لذلؾ
ريمىةه مف ذلؾ  شيء كمخالفةي  ،اإلعاقة  (2).لمقانكف ايا كفقن ب مرتكبي يعاقى  جى

 حظري في ًفمىٍسطيننظيره ال المصرم حذا حذكاٍلميشىرِّع دة نجد أف ر لنص الماكبالنظ
ظى كما أنو  ،الدستكرم الت ٍشريعفي  الت ٍعذيب  ،ر المساس بسالمة الجسدصك أخرل مف  اصكرن  رحى

ريمىةكالتي قد ال تمثؿ  لمحد مف  جديدةن  ضاؼ ضمانةن إال أنو أ ،كاإلكراه مثالن  ،بعينيا الت ٍعذيب جى
 ،فلممحبكسيف أك المحتجزي اكانسانين  االدكلة بتكفير أماكف الئقة صحين  التزاـتتمثؿ في  ،الت ٍعذيب

النفسي المتمثؿ بكضع المتيميف أك المكقكفيف في  الت ٍعذيبكىك ما يمكف أف يساىـ في الحد مف 
 .االعتراؼأماكف غير الئقة تسيؿ عممية نزع 

المصرم عاد مف جديد لمتأكيد عمى حرمة المساس بسالمة اٍلميشىرِّع كتجدر اإلشارة إلى أف 
كاالعتداء عميو أك تشكييو لجسد اإلنساف حرمة : حيث كرد  (60)في المادة كذلؾ ،جسد اإلنساف

ريمىةك التمثيؿ بو أ جراء أية تجربة كال يجكز إ ،جار بأعضائوتٌ حظر االكييعاقب عمييا القانكف،  جى
عمى  ،لألسس المستقرة في مجاؿ العمكـ الطبية اكفقن  ،المكثؽر رضاه الحر يطبية أك عممية بغ

 (3).النحك الذم ينظمو القانكف

 الت ٍشريعفي  الت ٍعذيبي قد تقدـ في تنظيـ ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع ف بالرغـ مف ذلؾ يرل الباحث أ
 حظرمى عف نصو ع كعالكةن  ،يًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع ذلؾ أف  ،الدستكرم عمى نظيره المصرم

كنصو عمى ضماف حفظ سالمة جسد اإلنساف كالتأكيد عمى حرمة المساس بيا بكافة  الت ٍعذيب
طىًني ةال الس ٍمطىةعمى ضماف  ي تميز بالنصِّ ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع إال أف  ،الصكر التعكيض لضحايا  كى
 .ي عمى نظيره المصرمٌ ًفمىٍسطينرم الالدستك اٍلميشىرِّع بيا  اختص   بدكره ميزةن  ييعىدٌ كىك ما  ،الت ٍعذيب

                                                           

 ـ2014( مف الدستكر المصرم لعاـ 52المادة ) (1)
 ـ2014( مف الدستكر المصرم لمعاـ 55المادة ) (2)
 .2014مصرم لمعاـ ( مف الدستكر ال60المادة ) (3)
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ريمىةالمصرم اٍلميشىرِّع كقد تناكؿ   منو   (126)العقابي في المادة قانكنو التعذيب في جى
 يعاقبي  االعتراؼو عمى مً ؿ ذلؾ بنفسو لحمأك فعى  ،يـو ر بتعذيب مت  كؿ مكظؼ عمكمي أمى : بالنص

ذا مات المجني عميو يحكـ  ،اتباألشغاؿ الشاقة أك السجف مف ثالث سنكات إلى عشر سنك  كا 
 (1).ابالعقكبة المقررة لمقتؿ عمدن 

في قانكف مكظؼ العاـ النو تجاىؿ ابتداءن تعريؼ أكبالنظر لقانكف العقكبات المصرم نجد 
كىك ما  ،كذلؾ عندما عرفو في المادة الخامسة منو ،يًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع كىك ما تجاكزه  ،العقكبات

 الت ٍنظيـي في ًفمىٍسطينالمصرم مع نظيره الاٍلميشىرِّع ، في حيف يتقاطع اسابقن  اإلشارة إليو تتم
ريمىةل يالقانكن ريمىةانكف العقابي في عدـ تعريؼ في الق الت ٍعذيب جى كىك ما يساىـ  ،الت ٍعذيب جى

ريمىةضبابية ىذه البدكره في زيادة   .في نماء ارتكابيا اسببن  ييعىد  كالذم  ،جى

ريمىةالتكييؼ القانكني ل ييعىد  ذلؾ  ضافة إلىإ الجنائي المصرم  الت ٍشريعفي  الت ٍعذيب جى
ريمىةفا الكي   االثنيفي عمى اعتبار أف ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع صكرة مكررة لما جاء بو  عمى أنيا  جى

ريمىةكىك ما ال ينسجـ مع خطكرة ىذه ال ،جنحة نتج  االمصرم أضاؼ ما إذاٍلميشىرِّع ، إال أف جى
ريمىة الت ٍعذيبعف  ريمىةأخرل كىي  جى ريمىةفعندىا ال تككف ال ،القتؿ جى نما  ،في مصاؼ الجنح جى كا 

ريمىةتمحؽ بالتكييؼ القانكني ل ريمىةكيستحؽ مرتكبيا عقكبة  ،االقتؿ عمدن  جى كىك ما  ،القتؿ العمد جى
إلضافة إلى أنيا باف ،العقكبة المصرم أف يشدداٍلميشىرِّع ، ذلؾ أنو كاف األجدر باجديدن  ييعىدٌ ال 

ريمىة ريمىةن  ييعىد  كالذم  ،الت ٍعذيبيا بى صاحى  وي قتؿ إال أن   جى  .بذاتيا ميٍستىًقم ة جى

المصرم ضمانات الحفاظ عمى اٍلميشىرِّع اإلجرائي فقد تناكؿ  الت ٍشريعأما عمى صعيد 
الجنائية المصرم  ٍجراءاتاإٍلً مف قانكف   (40)فقد أكدت المادة ،سالمة الجسد مف أم انتياؾ

نساف أك حبسو إال بأمر مف السمطات المختصة بذلؾ إال يجكز القبض عمى : عمى ذلؾ بقكليا
 (2).اأك معنكين  ا، كما تجب معاممتو بما يحفظ كرامة اإلنساف، كال يجكز إيذاؤه بدنين اقانكنن 

ف ميو يجب أاالعتراؼ الذم يعكؿ عكلقد قضت محكمة النقض المصرية بأف األصؿ في 
ما كاف  اكائنن  ،كراه أك تيديدثر إإذا صدر إ -اكلك كاف صادقن - كذلؾ ييعىد  كىك ال  ايككف اختيارين 

لصدكره تحت تأثير  االعتراؼدفع بطالف ككاف مف المقرر أف  ،قدر ىذا التيديد أك ذلؾ اإلكراه
ما داـ الحكـ  ،لرد عميويجب عمى محكمة المكضكع مناقشتو كا جكىرم   التيديد كاإلكراه ىك دفعه 

 (3).االعتراؼو باإلدانة عمى ذلؾ ئقد عكؿ قضا

                                                           

 .2003( لسنة 95( مف قانكف العقكبات المصرم رقـ )126المادة ) (1)
ٍجراءات( مف قانكف 40المادة ) (2)  ـ.1950لسنة  150الجنائية المصرم رقـ  اإٍلً
 ـ26/12/1976، جمسة رقـ قىضاًئي ةال 41( لسنة 1056نقض جنائي مصرم رقـ ) (3)
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فإنو يجكز  ؛أف يككف كليد إرادة حرة خالية مف عيكب اإلرادة االعتراؼكألف األصؿ في 
كال يجكز  ،كاإلكراه أماـ محكمة المكضكع الت ٍعذيبمتى كاف كليد  االعتراؼالتمسؾ ببطالف 

كدتو محكمة النقض أكىك ما  ،ماـ محكمة المكضكعأ ٍر ثى لـ يي  كدفعو  أماـ محكمة النقض التمسؾ بو
مرة أماـ  ألكؿثارتو الدفع باإلكراه في خصكمو قبؿ مف الطاعف إككاف ال يي : المصرية بقكليا

(1).جراء تحقيؽ تنحسر عنو كظيفة ىذه المحكمةإبو لمفصؿ فيو محكمة النقض لما يتطم  

                                                           

 ـ9/12/1996، جمسة قىضاًئي ةال 64لسنة  (13362نقض جنائي مصرم رقـ ) (1)



 

 

 

 

 

 

 

 

  الثٌاني:الفصؿ 
ةل قىضاًئيَّةات الالضمان   ميكافىحى

ريمىة  التٍَّعذيب جى
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  الثٌاني:الفصؿ 
ةل قىضاًئيَّةالضمانات ال ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى

بأف كممة القضاء ىي تعبير عف صكت العدالة  - لما ىك مسمـ بو اكتسميمن  -إنو 
يمتـز بمعايير المحاكمة  فإنو يتكجب عمى القضاء أف ؛المنشكد الذم يبحث عنو طرفي الدعكل

في جممة تشريعاتو الدستكرية كالعادية التي تضمف تحقيؽ الغاية اٍلميشىرِّع العادلة التي ألزمو بيا 
ريمىةكالتي تساىـ بدكرىا في خفض منسكب ال ،المنشكدة منو  .جى

السمطات  اـالتز نصاؼ الضحايا بناءن عمى إبدكرىا في  قىضاًئي ةال الس ٍمطىة التزاـ ييعىدٌ ىذا ك 
 الس ٍمطىة، ذلؾ أنو ال يمكف أف تتحقؽ العدالة الجنائية مف ًقبؿ اىا المنكط بيا قانكنن ر األخرل بدك 

إال مف خالؿ قكانيف تساىـ في تحقيؽ ىذه العدالة، كأف ما يصدر عف ضمير ىذه  قىضاًئي ةال
ريمىةال يمكف أف يساىـ في خفض منسكب ال الس ٍمطىة ىا في رً بدك  الت ٍنفًيًذي ة ٍمطىةالس  ما لـ تقـ  جى

 .كضع أحكاـ القضاء مكضع التنفيذ

ةل يجاد ضماناتو إفي  قىضاًئي ةال الس ٍمطىةإلى أف دكر  كتجدر اإلشارة ريمىة ةأي ميكافىحى ال  جى
لمعايير  اكفقن  مامو بشكؿ حيادم  أعات المطركحة فقط مف خالؿ فصؿ القضاء بالمناز  ىيتأتٌ 

نما كباإلضافة لذلؾالمحاكمة العادلة فإنو يمكف لمنيابة العامة أف تساىـ بدكرىا في خفض  ؛، كا 
ريمىةمنسكب ال عمى  ،لعمؿ النيابة العامةاٍلميشىرِّع بالمحددات التي أكجدىا  التزاميامف خالؿ  جى

 .قىضاًئي ةال الس ٍمطىةال يتجزأ مف  اعتبار أف النيابة العامة جزءه 

ةل قىضاًئي ةلفصؿ الضمانات الفي ىذا ا لذا فإننا سنبحثي  ريمىة ميكافىحى مف خالؿ  الت ٍعذيب جى
 :المبحثيف التالييف
ؿ:المبحث  ةدكر النيابة العامة في  اٍْلىكَّ ريمىة ميكافىحى  .التٍَّعذيب جى

طىًنيَّةكال الدكلٌيةدكر المحاكـ  الثٌاني:المبحث  ةفي  كى ريمىة ميكافىحى  .التٍَّعذيب جى
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ؿ:اٍْلىالمبحث    كَّ
ةدكر النيابة العامة في  ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى

في  اٍلميٍجتىمىعفإنيا تنكب عف  ؛قىضاًئي ةال الس ٍمطىةمف شعب  النيابة العامة شعبةن  باعتبارً 
ة العقكب الستيفاءحالتيـ لممحاكـ ا  ك  ،الحفاظ عمى أمنو كاستقراره مف خالؿ مالحقة مرتكبي الجرائـ

 ،كاالتياـخالليـ بالنظاـ العاـ، مف خالؿ تمتعيا بسمطة التحقيؽ إتحقكنيا مقابؿ المقررة التي يس
كما  ،ع المتيميف بشكؿ مباشرالتي مف خالليا يتـ التحقيؽ مى  الس ٍمطىةف النيابة العامة ىي أذلؾ 

سباغ التيـ بحؽ إي تمتمؾ الكحيدة الت الس ٍمطىةنيا أحؽ ليا التفكيض في التحقيؽ، إال نو يأ
 .لمتيميف دكف أف يحؽ ليا التفكيض في ذلؾا

عاـ مف خالؿ  في الحد مف ارتكاب الجرائـ بشكؿو  أصيمةن  ىذا كتعتبر النيابة العامة شعبةن 
بمعايير  التزامياضركرة  االعتبارب عمييا أف تأخذ بعيف إال أنو يتكج   ،تمثيميا لمرأم العاـ
فإف النيابة العامة تساىـ  ؛تيميف مف قبميا، لذاك المأ الٌناسكأال تؤتى حقكؽ  ،المحاكمة العادلة
ريمىةفي الحد مف   ،الت ٍعذيبمف خالؿ قياميا بالتحقيؽ في جرائـ  مكضكعي   بشكؿو  الت ٍعذيب جى

كتحريؾ الدعكل الجنائية، كبشكؿ إجرائي مف خالؿ ضماف سير التحقيؽ بشكؿ سميـ خاؿو مف 
 .رم الضبط القضائيأك مأمك  ،أم انتياؾ مف قبؿ النيابة العامة
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ؿ:المطمب    اٍْلىكَّ
ريمىةكر النيابة العامة في مالحقة مرتكبي د  :التٍَّعذيب جى

ةيتمثؿ دكر النيابة العامة في  ٍجراءات باتخاذبقياـ النيابة العامة  الت ٍعذيب ميكافىحى  اإٍلً
ريمىةكالتي مف شأنيا الحد مف  ،القانكنية الممقاة عمى عاتقيا ، ذلؾ أف النيابة العامة بالت ٍعذي جى

ريمىةجراء التحقيؽ في أم إفي  االختصاصصاحبة  ، كبناءن عميو االتياـكصاحبة الحؽ في  ،جى
ريمىةف عمى النيابة العامة عند كقكع يٌ فإنو يتع ٍجراءاتمف  ةو أف تشرع بجمم الت ٍعذيب جى التي مف  اإٍلً

ريمىةشأنيا معاقبة القائميف ب ريمىةؽ المجني عمييـ مف ىذه الكضماف ح ،الت ٍعذيب جى لمحفاظ  ؛جى
كحتى تككف النيابة العامة قد قامت بالكاجب القانكني الممقى عمى عاتقيا  ،اٍلميٍجتىمىععمى استقرار 

ةفي  ريمىة ميكافىحى  :فإنو ال بد أف تقكـ بما يمي الت ٍعذيب جى

ؿ: اٍلفىٍرع ريمىةالشركع بإجراء التحقيؽ فكر كقكع  اٍْلىكَّ  :ٍعذيبالتَّ  جى
ريمىةفكر كقكع  لتزاـ النيابة العامة بإجراء تحقيؽو ا إف الميبمغ عنيا إذا كقعت  الت ٍعذيب جى

ريمىةال  اقانكنين  اكاجبن  ؛ يعد  نت المعمكمات المبمغ عنيا مكثكقةضمف اختصاص ىذه النيابة ككا جى
 الت ٍعذيبف اتفاقية مناىضة م  (6)قرة الثانية مف المادةكىذا ما أكدتو الف ،بمكجب القانكني الدكلي

كفي حيف كقعت ىذه ، (1)"بإجراء التحقيؽ األكلي فيما يتعمؽ بالكقائع اتقكـ ىذه الدكلة فكرن " :بقكليا
ريمىةال جراء تحقيؽ فييا فإنو يمكف تحريؾ الدعكل الجنائية إفي مكاف ال يسمح لمنيابة العامة  جى

كالذم  ،العالمي باالختصاصكؿ التي تسمح لمد اكفقن  ،مف قبؿ الجية المختصة اٍلجانيبحؽ 
 قىضاًئي ةو الممارسة كاليتً  كسمطةي  ف مف خاللو لمقاضي الجنائي الداخمي ألية دكلة كانت حؽ  مك  يي 

ريمىة بارتكاب ضد متيـو  بغض النظر عف مكاف  ،أك العرفي االتفاقيمف جرائـ القانكف الدكلي  جى
لمرتكبي ىذه الجرائـ  اؿ بدكره رادعن كالذم شك   ،المتيـ ك جنسيةأ ،أك جنسية الضحايا ،ارتكابيا
طىًني ةدكلية أك  جرائـ باعتبارىاسكاء   (2).كى

ي في قانكف ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع فقد أكد  الدكلٌيةمع ما جاءت بو القكانيف  اكانسجامن 
ٍجراءات ريمىةمميا بالالجنائية عمى ضركرة قياـ النيابة العامة بمباشرة التحقيؽ فكر ع اإٍلً في  جى

ريمىةتباشر النيابة العامة التحقيؽ فكر عمميا بال" :بقكليا  (56)المادة  (3)."جى

                                                           

اسية أك الالًإٍنساًني ة أك ة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاىضاتِّفاقية منمف ( 6المادة ) (1)
 .الميينة

 .(31ص ) ختصاص العالمي في القانكني الجنائي الدكليدخالفي، مبدأ اال (2)
ٍجرا( قانكف 56المادة ) (3)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجنائية ال ءاتاإٍلً
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ريمىةكفيما يتعمؽ ب شبية ما إذا جاز لمأمكر الضبط القضائي  ري ثاتي فإنو قد  ؛الت ٍعذيب جى
ريمىةفي  كاالستجكابالتحقيؽ  ة العامة لمأمكرم عمى التفكيض الصادر مف النياب بناءن  ،الت ٍعذيب جى

ٍجراءاتمف قانكف   (55)ممادةلعمى الفقرة الثانية  بناءن ك  ،الضبط القضائي التي  ،الجزائية اإٍلً
لمنائب العاـ ) :يؽ لمأمكرم الضبط القضائي بقكلياحقمنحت النيابة العامة سمطة التفكيض في الت  

 ي المختص بالقياـ بأم مفأك ككيؿ النيابة العامة المختص تفكيض أحد مأمكرم الضبط القضائ
 (1).(كذلؾ عدا استجكاب المتيـ في مكاد الجنايات ،التحقيؽ في دعكل محددةأىٍعماؿ 

 كالمبني (،ا.ا.ب.س)ية بقبكؿ الطعف المقدـ مف ًفمىٍسطينكىذا ما أكدتو محكمة النقض ال
 (55)المادة كىك ما يخالؼ بذلؾ صريح ،عمى قياـ معاكف النيابة بالتحقيؽ مع المتيـ في جناية

ٍجراءاتف قانكف م  (2).يًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً

بناءن عمى  الت ٍعذيبجراء التحقيؽ في جرائـ إأنو يجكز لمأمكر الضبط القضائي  الحقيقة
شريطة أف يككف ىذا  ،لمأمكرم الضبط القضائي مف النيابة العامةاٍلميشىرِّع التفكيض الذم منحو 

ال يجكز أف : )بقكليا  (55)الفقرة الثالثة مف المادةكىك ما أكدتو  ،اعامن  كال يككف ا،التفكيض جزئي  
ريمىةعمى اعتبار أف  ،(3) (ايككف التفكيض عام   جنحة، األمر الذم يستدعي ضركرة  الت ٍعذيب جى

ريمىةتعديؿ التكييؼ القانكني ل كالذم بدكره ييخرج مأمكرم الضبط القضائي  ،إلى جناية الت ٍعذيب جى
ريمىةصالحية التحقيؽ في مف   .الت ٍعذيب جى

ٍجراءاتمف قانكف   (95)فقد أجابت المادة ،باالستجكابككذلؾ األمر فيما يتعمؽ   اإٍلً
كمناقشة المتيـ بصكرة  ،االستجكابالجزائية عمى جكاز قياـ مأمكر الضبط القضائي بعممية 

 ،كاألسئمة كالشبيات عف التيمة باالستفساراتكمكاجيتو  ،منسكبة إليوالتفصيمية بشأف األفعاؿ 
يتكلى ككيؿ النيابة استجكاب المتيـ في الجنايات جميعيا ) :كمطالبتو باإلجابة عمييا بقكليا
 (4) (كالجنح التي يرل استجكابو فييا

مكرم الضبط القضائي ي قد أجاز ندب مأًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع ف أمف خالؿ ما سبؽ يتضح 
عمى خطكرة  ااعتمادن  ،في مكاد الجنح دكف الجنايات كاالستجكابقيؽ جراءات التحإلمقياـ ببعض 

 (5).عمى خالؼ الجنحة كالعقكبة المقررة ليا ،الجناية كالعقكبة المقررة ليا
                                                           

ٍجراءات( قانكف 55المادة ) (1)  ـ2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجنائية ال اإٍلً
عقدة براـ الل بتاريخ صادر عف محكمة النقض المن 47/2012نقض جزائي رقـ مكقع المقتفي،  (2)

 . )مكقع إلكتركني(.3/6/2012
ٍجراءات ( قانكف55المادة ) (3)  ـ2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجنائية ال اإٍلً
ٍجراءات( قانكف 95المادة ) (4)  ـ2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجنائية ال اإٍلً
ٍجراءاتلكليد، شرح قانكف ا (5)  (1/416)ج يًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
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فييا ككيؿ  يفكضوالتي  يؽ لمأمكر الضبط القضائي في الجنحجازة التحقإ عىدٌ تي كىذا ك 
الذم  لـ يجز لمأمكر الضبط القضائي التحقيؽ إال في المصرم اٍلميشىرِّع ما جاء بو ل االنيابة خالفن 

ريمىةالحاالت التي ييخشى فييا فكات الكقت كضياع معالـ ال  (1).جى

ي أف يسمب مأمكر الضبط القضائي ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع كيرل الباحث أنو كاف األجدر ب
ريمىةذلؾ أف  ،عمى حد سكاء كاالستجكابصالحيتو إلجراء التحقيؽ  إنما تقع مف  ٍعذيبالت   جى

ريمىةفكيؼ لو أف يرتكب ال ،مأمكر الضبط القضائي جراء استجكاب إأك  ،ثـ يشرع بالتحقيؽ فييا جى
كىك مف  كاالستجكابفييا؟ كيؼ لمأمكر الضبط القضائي أف يككف أمينا في إجراء التحقيؽ 

ٍجرامارتكب الفعؿ  لمأمكر الضبط ميشىرِّع الٍ ي بنفسو؟ إنني ال أجد في ذلؾ إال منحة يقدميا اإٍلً
 .القضائي لمتنصؿ مف المحاكمة كاليركب

نما ىك الكصكؿ لمجاني إ كاالستجكابضافة إلى ذلؾ فإف اليدؼ العاـ مف التحقيؽ إ
ريمىةمرتكب ال ف ذلؾ ال يتأتى إال مف خالؿ إيجاد سمطة أخرل أك  ،التيسير مالحقتو قضائين  ؛جى
نزاىة التحقيؽ كسالمة  فحتى نضم ؛م الضبط القضائيلمقياـ بالتحقيؽ مع مأمكر  ميٍستىًقم ة

ٍجراءات ريمىةالمتبعة مف أم عيب قد يساىـ في زيادة حد أثر ال اإٍلً  .في نفس المجني عميو جى

 

 :اٍلجانيتحريؾ الدعكل الجنائية بحؽ  الثٌاني: اٍلفىٍرع
ريمىةيتعيف عمى النيابة العامة فكر عمميا بكقكع   فييا طالما تثبت  ما أف تشرع بالتحقيؽ جى

ريمىةنتياء التحقيؽ في الاى النيابة العامة بعد كما يتعيف عم ،جدية ىذه المعمكمات أف تقـك  جى
ٍجراءاتمف قانكف   (1)كدتو المادةكىك ما أ ،اٍلجانيكل الجنائية بحؽ بتحريؾ الدع الجزائية  اإٍلً

كال تقاـ مف غيرىا  ،ئية كمباشرتياتختص النيابة العامة دكف غيرىا في إقامة الدعكل الجزا)بقكليا 
 (2) .(إال في األحكاؿ المبينة في القانكف

عكل الجنائية بحؽ المتيـ مرىكف كتجدر اإلشارة إلى أف قرار النيابة العامة في تحريؾ الد
ريمىةف تككف ىذه الأب مف الجرائـ التي لـ يعمؽ القانكف تحريؾ الدعكل الجزائية فييا عمى اإلذف  جى

دلة كافية في تقدير ككيؿ النيابة إلدانة المتيـ التي تؤىمو ف تككف األأك  ،أك الشككل أك الطمب
ال فإنو يكفي ككيؿ النيابة تقرير حفظ الدعكل ،إلحالة الدعكل لممحكمة  (3).كا 

                                                           

 (182ص ) راد، التحقيؽ الجنائي التطبيقيم (1)
ٍجراءاتانكف ( ق1المادة ) (2)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
ٍجراءاتالكليد، شرح قانكف  (3)  .(473ص ) يًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
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حد مأمكرم الضبط أك ألدعكل الجزائية ضد المكظؼ العاـ أما فيما يتعمؽ بتحريؾ ا
فال  ،أك بسبب تأديتو كظيفتو ،ساف أثناء تأديتو لكظيفتوإنؽ بح االقضائي إذا ما ارتكب جرمن 

ىذه الجرائـ  بو لما تتمتع ؛يجكز تحريؾ الدعكل الجنائية مف غير النائب العاـ أك أحد مساعديو
كىك ما  ،عمكمي  تقع إال مف مكظؼ عاـ أك مستخدـال ، بحيثمف خصكصية في مرتكبييا

ٍجرامف قانكف   (54)كدتو المادةأ ال يجكز لغير النائب العاـ أك أحد  ":الجزائية بقكليا ءاتاإٍلً
لجناية  ؛أك أحد أعضاء الضبطية ،أك مستخدـ عاـ ،الدعكل الجزائية ضد مكظؼ ةقامإمساعديو 

 .(1)"أك جنحة كقعت منو أثناء تأدية كظيفتو

ريمىةيصمح لمسرياف بحؽ  أنوالمادة السابؽ نىٌص  ييالحظ مف ف كغيرىا م الت ٍعذيب جى
كىك ما ال ينسجـ مع ما يميؿ  ،الجرائـ التي تقع مف المكظؼ العاـ أك مأمكرم الضبط القضائي

ريمىةإليو الباحث مف ضركرة الفصؿ بيف  رئيس  كضركرة منح ،كغيرىا مف الجرائـ الت ٍعذيب جى
 ؛النيابة في دائرة اختصاصو صالحية تحريؾ الدعكل الجنائية بحؽ مأمكر الضبط القضائي

ٍجراءاتالمصرم في قانكف اٍلميشىرِّع لما نيج عميو  إعماالن  كالذم منح رئيس النيابة  ،الجنائية اإٍلً
كىك ما  ،سمطة تحريؾ الدعكل الجنائية ضد المكظؼ العمكمي أك مأمكرم الضبط القضائي

مف قانكف   (123)الجرائـ المشار إلييا في المادة كفيما عدا (:منو بقكليا  (63)أكدتو المادة
عقكبات ال يجكز لغير النائب العاـ أك المحامي العاـ أك رئيس النيابة العامة رفع الدعكل ال

أك أحد رجاؿ الضبط في جناية أك جنحة كقعت منو أثناء  ،أك مستخدـ عاـ ،الجنائية ضد مكظؼ
 (2) .(تأدية كظيفتو أك بسببيا

ميو حؽ تحريؾ أصاب عندما منح المجني عالمصرم اٍلميشىرِّع كما يرل الباحث أف 
ريمىةبالتكييؼ القانكني ل المباشر ما لـ يرتؽً  باالدعاءالدعكل   ؛مف جنحة إلى جناية الت ٍعذيب جى

 ،إىماؿ كتقصير النيابة العامة في تحريؾ الدعكل الجنائية بإلتاحة الفرصة لممجني عميو لتجن
 .جراء التحقيؽ فيياإأك 

الدعكل مف ًقبؿ النيابة العامة مف تمقاء نفسيا أك بتحريؾ  الفمسطيني اٍلميشىرِّعف اكتفاء ا  ك  
 لمشركط القانكنية اكفقن  ،ركر أف يقدـ نفسو كمدعو مضبالحؽ المدني الذم يتيح لم االدعاءبناء عمى 
تاحة الفرصة لممجني عميو بتحريؾ الدعكل الجزائية عف إعف  ئيجزً  ال بالحؽ المدني لالدعاء
 (3).المباشر االدعاءطريؽ 

                                                           

ٍجراءات( قانكف 54المادة ) (1)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
ٍجراءات( قانكف 63المادة ) (2)  .2003( لسنة 95ـ )الجنائية المصرم رق اإٍلً
ٍجراءاتالكليد، شرح قانكف  (3)  .(153ص ) يًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
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 لثانيالمطمب ا
ةدكر النيابة العامة في   مف خالؿ ضماف حؽ  التٍَّعذيب ميكافىحى

 :المتيـ في محاكمة عادلة
ةيتمثؿ دكر النيابة في   ريمىة ميكافىحى بالكاجب الممقى عمى عاتؽ النيابة العامة  الت ٍعذيب جى

ٍجراءاتبمكجب قانكف  ٍجراءاتالجزائية في الرقابة عمى سالمة  اإٍلً جمع  في مرحمةالمتبعة  اإٍلً
الذم يكفؿ الضمانات القانكنية  ،مف ًقبؿ مأمكر الضبط القضائي االبتدائيكالتحقيؽ  ،االستدالؿ

ريمىةا في تخفيؼ أثر الكالتي تساىـ بدكرى ،لمحاكمة المتيميف محاكمة عادلة ي بحؽ المجن جى
 .عمييـ

مة مف خالؿ بالحفاظ عمى المصمحة العا عمى أف مأمكر الضبط القضائي مكمؼه  كبناءن 
 ،مف الضكابط لمأمكر الضبط القضائي قد شرع جممةن اٍلميشىرِّع فإف  ؛القبض عمى مرتكبي الجرائـ

ٌياتؿ عمى حقكؽ األفراد ك بط القضائي مف التغك  كالتي تساىـ بدكرىا في منع مأمكرم الض   رِّ  ،يـحي
 :ما يميفيؿ ىذه الضمانات حيث تتمث  

ؿ: اٍلفىٍرع  :رم الضبط القضائيتحديد مأمك  اٍْلىكَّ
ف يككف ممف لدييـ الصفة ألجرائـ كالقبض عمى مرتكبييا يجب ضبط ا مف أف   اانطالقن  

إال ممف منحيـ  ،مف األحكاؿ بحاؿو  القانكنية التي تمنحيـ ذلؾ، فإنو ال يجكز القبض عمى مجرـو 
 (21)ذه الصفة في المادةمف يمتمككف ى قد حدد يًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع القانكف ىذه الصفة، لذلؾ فإف 

 (1):بقكليا

 :يككف مف مأمكرم الضبط القضائي

 .مدير الشرطة كنكابو كمساعدكه كمديرك شرطة المحافظات كاإلدارات العامة -1

 .كؿ في دائرة اختصاصو ،ضباط كضباط صؼ الشرطة -2

 .رؤساء المراكب البحرية كالجكية -3

 .جب القانكفالمكظفكف الذيف خكلكا صالحيات الضبط بمك  -4

منو في تقكيض سمطة  مأمكرم الضبط القضائي مساىمةن  يًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع تحديد  ييعىد  ك 
ريمىةالمكظؼ العمكمي الذم يمكف أف يمارس   ييعىدٌ خالؿ تأديتو كظيفتو العامة، كما  الت ٍعذيب جى

عمى أف  اضحةن ك  داللةن  ؛بط القضائي لمضباط كضباط الصؼ فما فكؽتحديده لمأمكرم الض  

                                                           

ٍجراءات( قانكف 21المادة ) (1)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
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، سناد المسئكلية ليـإصحاب القرار الذيف يمكف أل إال  تككفسمطة القبض عمى المجني عمييـ ال
نتزاع ال ،ةة كالنفسي  مف ىـ دكنيـ بالمساس بحرمة األشخاص كسالمتيـ الجسدي   ـحاؿ قيا كذلؾ

 المكٌجية إلييـ.منيـ عف الجرائـ  اعترافاتو 

و لـ إال أن   ؛بط القضائي عمى سبيؿ الحصرلمأمكرم الض  رِّع اٍلميشى ىذا كبالرغـ مف تحديد 
نما أككؿ لمنيابة العامة سمطة اإلشراؼ  ،قىضاًئي ةبطية اليطمؽ العناف ليـ في ممارسة الض   كا 

المادة الفقرة األكلى مف  دتوما أك   كىذا ،في دائرة اختصاصو عمميـ كؿ   كمتابعة ،عمييـ
يتكلى أعضاء النيابة العامة مياـ الضبط  ":الجزائية بقكليا ٍجراءاتاإٍلً مف قانكف   (19)المادة

 (1)"القضائي كاإلشراؼ عمى مأمكرم الضبط كؿه في دائرة اختصاصو

 

 : ؼ عمى المتيـ كتعريفو بتيمتو كبياف حقكقوالتعرُّ  الثٌاني: اٍلفىٍرع
الضمانات القانكنية  ـٌ ىريفو بالتيمة المنسكبة إليو مف أيـ كتععمى المت   التعرؼي  ييعىد  

ريمىةف مناقشتو بالأذلؾ  ؛المكفكلة لممتيـ كمكاجيتو بالكقائع كاألحداث كاألفكار  ،كسؤالو عنيا جى
ريمىةيبيف مكقؼ المتيـ مف ىذه ال ؛المككنة ليا مف خالؿ  ،اكيمنحو فرصة تفنيدىا إف كاف بريئن  ،جى

 (2).ف فاعالن بيا إف كا االعتراؼ ةى كما تتيح لو فرص ،ىدـ نسبتيا لو

يـ لمتحقيؽ معو في الجنايات كالجنح التي حضكر المت   دكيتكجب عمى ككيؿ النيابة عن 
 ،كسبب حضكره لمتحقيؽ ،يرل استجكابو فييا أف يقكـ بإخطار المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو

سطة ككيؿ ة، ذلؾ أف كجكد المتيـ لمتحقيؽ معو بكالألصكؿ القانكني   السير المحاكمة كفقن  كضمافو 
في جبيف العدالة الناصعة التي  داءنقطة السك ال ييعىد  النيابة دكف معرفتو التيمة المنسكبة إليو 

إف كاف  براءتوثبات ا  ك  ،تسمب حؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو فيي ،تسعى النيابة العامة لتحقيقيا
عالـ المتيـ بالتيمة المنسكبة إة نو ال يكفي النيابة العامإ، بؿ بمحاـو  االستعانةثباتيا دكف إبمقدكره 

أف يخطره بقدرتو عمى  إليو، بؿ يجب عمى ككيؿ النيابة الذم يتكلى ميمة التحقيؽ مع المتيـ
ىمية أ ه، ذلؾ أف  قد تككف ضد   لما يترتب عمى التحقيؽ معو مف صدكر أقكاؿو  ؛تككيؿ محاـو 

كأف  ،إجرائي   عيبو  قيؽ مف أمِّ ححقيؽ تكمف في ضماف سالمة التٌ حضكر المحامي في مرحمة الت  
لعدـ تجاكز النيابة العامة سمطتيا  اكضمانن  ،تستعمؿ النيابة العامة العنؼ مع المتيـ أثناء التحقيؽ

ف تـ التحقيؽ بغير كجكد المحامي فإنو يتكجب عمى  ،لنزاىة التحقيؽ افي التحقيؽ، كتحقيقن  فإنو كا 
 نىةو كبيِّ  ـ كدليؿو تقد   فٍ أىذه األقكاؿ قد تصمح  كأف   ،صدر منوت ة أقكاؿو بأي   هي النيابة العامة أف تخطرى 

                                                           

ٍجراءات( قانكف 19المادة ) (1)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
 .(329ص ) فة القانكنيةالسرحاف، الثقا (2)
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ٍجراءاتمف قانكف   (96)كلى مف المادةكىذا ما أكدتو الفقرة األ ،خالؿ محاكمتو ضدهي  ة الجزائي   اإٍلً
ت مف ؿ مرة إلى التحقيؽ أف يتثب  يـ ألك  يجب عمى ككيؿ النيابة العامة عند حضكر المت  " :بقكليا
كيخطره  ،جابة عميياكيطالبو باإل ،يمة المنسكبة إليوكيستجكبو بالت   ،كاسمو كعنكانو كمينتوىكيتو 

، كأف كؿ   االستعانة ومف أنو مف حقِّ  ه مف معرض البينة ضد   ما يقكلو يجكز تقديمو كدليؿو  بمحاـو
 (1)".عند محاكمتو

يـ ألكؿ مرة عند حضكر المت   عمى النيابة العامة ضح أنو ال بد  مف خالؿ المادة السابقة يت  
لسرياف التحقيؽ مع  كضمافو  ،عنو ساًسي ةكالمعمكمات األى  ،توؽ مف شخصي  لمتحقيؽ معو أف تتحق  

عمى النيابة العامة اٍلميشىرِّع مانات التي أكجبيا ىذه الض   ف  ا  ك  ،آخر اشخص المتيـ كليس شخصن 
يا نحك تحقيؽ طريقً  النيابة العامة مف شؽِّ ف تمكِّ  ؛يـ لمتحقيؽ معو ألكؿ مرةعند حضكر المت  

 .اكتعزز مف حقكقو المكفكلة لو قانكنن  ،العدالة بحؽ المتيـ

 

 :حؽ المتيـ في الصمت الثٌاًلث: اٍلفىٍرع
ف كاف اليدؼ العاـ مف التحقيؽ أك   عمى حد سكاء ىك الكصكؿ  االستجكابالحقيقة أنو كا 
لمأمكر الضبط القضائي استعماؿ القكة كاإلكراه مع المتيـ فإنو ال يجكز لمنيابة العامة أك  ،لمحقيقة
ريمىةمنو حكؿ ال اعتراؼو  النتزاع كبالرغـ مف عدـ  ،يـ في القانكف الجنائييـ فييا، فالمت  المت   جى

كال يجكز لغيره  ،مف حقو في الصمت االستفادةو يحؽ لو إال أن   ،جكاز استعماؿ القكة معو
 .بحقو إدانةو و كدليؿ االستفادة مف صمتً 

المتيـ  ف  أجراءات الدعكل الجنائية ىك إو عمى جميع الذم يفرض نفسى  فالمبدأ الجكىرمٌ 
كفي اإلجابة عمى  ،عميو بالضركرة حرية المتيـ في الصمت كالذم يبنى ،حتى تثبت إدانتو برمءه 

 (2).األسئمة المكجية لو مف سمطة التحقيؽ مف عدمو

ي عمى ىذه الضمانة ليستفيد منيا المتيـ خالؿ التحقيؽ معو ٍسطينًفمى الاٍلميشىرِّع ىذا كقد أكد 
في كسر  ال لتطمؽ سمطات التحقيؽ العناف ،ئيمف ًقبؿ النيابة العامة أك مأمكر الضبط القضا

 (97)ا أكدتو الفقرة األكلى مف المادةبحؽ المتيـ، كىذا م الت ٍعذيبىذا الصمت بممارسة القير ك 
ٍجراءاتمف قانكف  مت كعدـ اإلجابة عمى األسئمة في الص   لممتيـ الحؽ  ": الجزائية بقكليا اإٍلً
 (3)"المكجية إليو

                                                           

ٍجراءات الجزائية الًفمىٍسطيني رقـ( قانكف 96المادة ) (1)  ـ.2001( لسنة 3) اإٍلً
 .(110ص) الككيتي الت ٍشريعبتدائي في نات المتيـ أماـ سمطة التحقيؽ االعكض، ضما (2)
ٍجراءات( قانكف 97المادة ) (3)  ـ.2001( لسنة 3ي قـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
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ر فس  يختمؼ عف المدعى عميو في القانكف المدني الذم يي  يـ في القانكف الجنائيٌ فالمت  
مف القانكف المدني  (80)الفقرة األكلى مف المادة  كىك ما أكدتو ،عميو صمتو كدليؿ إدانةو 

 (1)"قبكالن  يعد  ك  ،كلكف السككت في معرض الحاجة بيافه  ،ال يينسب قكؿ لساكت" :ي بقكليامىٍسطينفً ال

 

 :معاينة جسد المتيـ كاجراء الفحكصات الطبية لو الرٌاًبع: اٍلفىٍرع
فإنو  ؛االستدالؿلة لمأمكر الضبط القضائي في مرحمة جمع ات المخكٌ بناءن عمى الصالحيٌ  

ع ـ بعمميـ في مرحمة جمبط القضائي أثناء القيامف ًقبؿ مأمكرم الضٌ  قد يككف ىناؾ تجاكزه 
، فإنو يتعيف امانات المكفكلة لو قانكنن مف الض   يـ أك تجاكز أم  تتمثؿ في تعذيب المت   ،االستدالؿ

د سمطة تأك  تى ك  ،عمى النيابة العامة عند كصكؿ المتيـ لمتحقيؽ معو أف تقكـ بمعاينة جسد المتيـ
بط ض لو مف قبؿ مأمكر الضٌ قد يككف تعر   بنفسيا مف سالمة جسد المتيـ مف أم اعتداءو التحقيؽ 

التي يجكز فييا بناءن عمى تفكيض  ،أك في مرحمة التحقيؽ ،االستدالؿالقضائي في مرحمة جمع 
كىذا  ،تدلؿ عمى كجكد اعتداء عالماتو  سبب كجكد أمٌ  مف المتيـ عف االستفسارالنيابة العامة 

ٍجراءاتمف قانكف  (99)و المادة ما أكدت عمى ككيؿ النيابة قبؿ استجكاب " :الجزائية بقكليا اإٍلً
 (2)"كسبب حدكثيا ظاىرة كيثبت كؿ ما يشاىده مف إصاباتو  ،المتيـ أف يعايف جسمو

أعراض ظاىرة  إضافة إلى ذلؾ فإنو قد ال يككف بكسع النيابة العامة الكشؼ عف أمٌ  
ال تظير  معنكم   ، أك يككف قد تعرض لتعذيبو لمت ٍعذيبؿ عمى تعرضو عمى جسد المجني عميو تدل

بؿ يتكجب  ،ذلؾ ال يعني اكتفاء النيابة العامة بدكر الكشؼ المادمٌ  فإف   ،ظاىرةه  ةه مادي   عميو آثاره 
بناءن  ؛مختصة يـ كالتأكد مف سالمتو الجسدية كالنفسية مف خالؿ جيةو عمييا أف تقكـ بفحص المت  

كىذا ما  ،متى رأل جدكل لذلؾ ،مف ككيؿ النيابة أك بأمرو  ،يـ أك محاميوب مف المت  عمى طم
ٍجراءاتمف قانكف (  (100كدتو المادةأ  -مف تمقاء نفسو –يأمر ككيؿ النيابة  " :الجزائية بقكليا اإٍلً

أك  ،إذا رأل ضركرة ذلؾ ،يـ مف ًقبؿ الجيات المختصةبإجراء الفحكصات الطبية كالنفسية لممت  
 (3)"يـ أك محاميومف المت   بناءن عمى طمبو 

فِّ ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع  مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف    ،عميو مف ضمانة الكشؼنىٌص  ؽ بماي كي
كاجراء الفحكصات الطبية لو مف خالؿ الجية المختصة لمتأكد مف سالمة  ،كمعاينة جسد المتيـ

                                                           

 ـ.2012( لسنة 4ي رقـ )ًفمىٍسطين( القانكف المدني ال80المادة ) (1)
ٍجراءات( قانكف 99المادة ) (2)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
ٍجراءات( قانكف 100المادة ) (3)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً



27 

ي بمكاءمة قانكف العقكبات بما ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع  تزاـاليأتي ضمف  ىذا النص   كأف   ،جسد المتيـ
ريمىةمف  تساىـ في الحدِّ  مف ضماناتو  الدكلٌيةكالمكاثيؽ  االتفاقياتجاءت بو   .الت ٍعذيب جى

 

 : بمحامي االستعانةحؽ المتيـ في  اٍلخاًمس: اٍلفىٍرع
اٍلميشىرِّع لقانكنية التي أكجدىا مانات امف أىـ الض   بمحاـو  االستعانةالمتيـ في  حؽ   ييعىد  

عمى  المتيـ في كثير مف األحياف يككف غير قادرو  ف  أذلؾ  ؛عادلة يـ في محاكمةو المت   لحؽِّ  حمايةن 
لو لضماف سير  مما يستدعي بالضركرة كجكد محاـو  ،حقيؽيابة العامة أثناء مرحمة الت  مكاجية النِّ 

 .عادلة بحؽ المتيـ في محاكمةو دكف مساس  ،عممية التحقيؽ عمى أكمؿ كجوو 

كلكف يككف  ،في مكاد الجنح كالمخالفات اختيارنا بمحاـو  االستعانةحؽ المتيـ في  ييعىد  ىذا ك 
 (1).بمحاـو  االستعانةكطمب  ،ؾ المتيـ بيذا الحؽبحؽ النيابة العامة إذا ما تمس   اقانكنين  اكاجبن 

المصرم في حؽ اٍلميشىرِّع قد نيج لما ذىب إليو ي ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع ف أكتجدر اإلشارة إلى 
  (24)لمدة االستجكابكأتاح لو فرصة تأجيؿ  ،بمحاـو  االستعانةالمتيـ في التمسؾ بحقو في 
مف قانكف   (97)ت عميو الفقرة الثانية مف المادةكىذا ما أكد ،ساعة لحيف حضكر المحامي

ٍجراءات ساعة لحيف حضكر   24مدة االستجكابأجيؿ لممتيـ الحؽ في ت" :الجزائية بقكليا اإٍلً
 (2)."فإذا لـ يحضر محاميو أك عدؿ عف تككيؿ محاـو عنو، جاز استجكابو في الحاؿ ،محاميو

ؽ بضمانة ي فيما يتعم  ًفمىٍسطينـ عمى نظيره الالمصرم قد تقد  اٍلميشىرِّع  كر أف  كجدير بالذِّ 
حكاؿ أجكاز التحقيؽ مع المتيـ في غير  ى عدـعمنىٌص  في مكاد الجنايات إذا بمحاـو  االستعانة

في غير حالة التمبس " :بقكليا  (124)المادة كدتوي أكىذا ما  ،التمبس دكف دعكة المحامي لمحضكر
ال يجكز لممحقؽ في الجنايات أف يستجكب  ؛كحالة السرعة بسبب الخكؼ مف ضياع األدلة

 (3)." بعد دعكة محاميو لمحضكر إف كجدك الشيكد إالأيميف المتيـ أك يكاجيو بغيره مف المت  

 

 

                                                           

ـ 19/5/1969صادر عف بتاريخ  قىضاًئي ة 39لسنة  167 نقض مصرم رقـ ،محكمة النقض المصرية (1)
 (. )مكقع إلكتركني(.728ص )

ٍجراءات( قانكف 97المادة ) (2)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
ٍجراءات( قانكف 124المادة ) (3)  ـ.2003( لسنة 95الجنائية المصرم رقـ ) اإٍلً
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 : التٍَّعذيبالمشكب ب االعتراؼبطالف : السادس اٍلفىٍرع
اعتراؼ المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو خالؿ مرحمة التحقيؽ مف أىـ النتائج التي  ييعىد  

ريمىةترجكىا النيابة العامة خالؿ كشفيا عف ال فحكاىا  ذلؾ أف عممية التحقيؽ تدكر ؛كمرتكبيا جى
تككف النيابة العامة قد كصمت لمرادىا في اتياـ  اٍلجاني كباعتراؼ ،اٍلجانيحكؿ البحث عف 

 .و التي اعترؼ عميياجريمتً  بارتكاب اٍلجاني

فإنو ال بد أف تتكافر  ؛ماـ سمطة التحقيؽأيـ الصادر مف المت   باالعتراؼ كلكف حتى ييعتدٌ 
ٍجراءاتي في قانكف ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع عمييا ٌص نى  كالتي ،فيو جممة مف الشركط القانكنية  اإٍلً

 :تتمثؿ فيك  ،الجزائية

 : دكف ضغط اك إكراه اأف يصدر طكاعية كاختيارن : أكالن 

ليذا  و ال بد  فإن   ؛المتيـ يصمح أف ينبني عميو دليؿ إدانة بحؽِّ  االعتراؼكألف األصؿ في 
كاإلكراه كالتيديد  ،عيب مف عيكب اإلرادة مف أمِّ  يةو خال حرةو  بإرادةو  اف يككف صادرن أ االعتراؼ

ا مف أم كعد أف يككف خالين  االعتراؼكالكعيد بإلحاؽ األذل بالمتيـ أك ذكيو، كما يشترط في ىذا 
مف  اكخالين  ،يـ المنسكبة إليوت  بال كاالعتراؼفيؤثر عمى اختياره بيف اإلنكار  ،بتحسيف مركز المتيـ

 سكاء بالضرب أك القذؼ أك أية كسيمةو  ،الت ٍعذيبصكرة مف صكر يمثؿ  أم اعتداء مادمٌ 
 (1).أخرل

ٍجراءاتمف قانكف   (214)تو المادةدى كىذا ما أك يشترط في  ":ي بقكلياًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
 :االعتراؼصحة 

 (2).كدكف ضغط أك إكراه مادم أك معنكم أك كعد أك كعيد اأف يككف طكاعية كاختيارن  -1

نو إكحيث  ":ـ بقكليا5/1961في القضية رقـ  العميا بغزة االستئناؼا أكدتو محكمة كىك م
 ،كاختيار طكاعيةو  عف إال إذا ثبت أف صدر منو مف المقرر أف اعتراؼ المتيـ ال يككف مقبكالن 
بالضغط أك  اإذا ما اقتنعت أنو كاف مشكبن  االعتراؼكمف ثـ مف حؽ محكمة المكضكع أف تطرح 

تؤدم  معقكلةو  ، كال معقب عمييا في ذلؾ طالما استقرت إلى أسبابو الت ٍعذيباإلرىاب أك التيديد أك 
 (3)" .إلى النتيجة التي رتبتيا عمييا

 

                                                           

 .(32ص ) كالقضاء كالفقو الت ٍشريعي في ضكء سكيكر، أدلة اإلثبات الجنائ (1)
ٍجراءات( قانكف 214المادة ) (2)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
 (8 /18)ج ستئناؼ العميا، القسـ الجزائيالحايؾ، مجمكعة مختارة محكمة اال (3)
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 : مع ظركؼ الكاقعة االعتراؼفؽ يجب أف يتٌ : اثانين 

تككف إلبعاد  ،متعددةو  أسبابو  عف اصادرن  االعتراؼمف األحياف ما يككف  ذلؾ أنو في كثيرو 
ريمىةعف مرتكب ال التيمة لكجكد قرابة كثيقة بيف  ؛يـ الخاضع لمتحقيؽنتيجة قيامو بتيديد المتٌ  ؛جى

ريمىةمرتكب ال مما يجعؿ المتيـ كبش الفداء الذم قدـ نفسو  ،كبيف المتيـ الخاضع لمتحقيؽ جى
 عتراؼلاليـ أخرل دفعت المت   ابه بضافة إلى ذلؾ فإنو قد يككف ىناؾ أسإ لممجـر الحقيقي، اقربانن 

ريمىةب نما يككف السبب في اعترافو ىك تجنٌ  ،لـ يقترفيا جى ريمىةو ب التيمة في كا  أك  ،أشد خطكرة جى
أحسف  في معاممتو معاممةن  أك أمالن  ،بدافع الشيرة كما ىك الحاؿ في الجرائـ التي تثير الجميكر

عمى اإلعماؿ  ابنين م اأك اعترافن  ،أك لمتخمص مف القمؽ كتكتر األعصاب ،مف التي ىك عمييا اآلف
لعدـ جدكل  لالعتراؼفيضطر المتيـ حينيا  ،لممنطؽ الذم تحاصره النيابة العامة بو بالقرائف

 (1).نكارىا أماـ ىذا المنطؽإ

مع  االعتراؼد عمى ضركرة أف يتفؽ ي قد أك  ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع كتجدر اإلشارة إلى أف 
أف يتفؽ مع  االعتراؼيشترط لصحة  ":بقكليا  (214)قعة في الفقرة الثانية مف المادةظركؼ الكا

 (2)"ظركؼ الكاقعة
 :س بقكليا41/1952في القضية رقـ  (،غزة(العميا  االستئناؼكىذا ما أكدتو محكمة 

في صحة ما قالتو المتيمة  بعد ختاـ المرافعات قد خامرىا الشؾ   االبتدائيةيظير أف المحكمة "
مً أمف  ما نيا إن  أحيازتيا لطربة الحشيش، كارتابت في صحة ما قالتو مف ب االعتراؼمت عمى نيا حي

ٍجراءاتالمسئكلية عف ابنتيا، فاستدعت المختار الذم حضر جميع  اعترفت لدرءً   ثانيةن  اإٍلً
اء فج ،فادة المتيمة لمتخمص مف ىذا الشؾإبالنسبة لما جاء في  عف بعض نقاطو  لالستيضاح

يا استبيانى مستكضحة منو عف النقاط التي أرادت  ،ادتو ثانيةن فإالمختار كاستمعت المحكمة إلى 
بو  االعتراؼكما الذم ألزمؾ  ،ىذا جـر :اكيش عزيز يقكؿ لمبنتشنو سمع الأفشيد المختار 

أف اعتراؼ البنت  اكقرر المختار أيضن  ،امعن  فااالثنمؾ اعترفت بو، كمف الخير أال تككنا أنتما أك 
مف البكليس قاؿ لممتيمة  اة عف كالدتيا، كأنو غير صحيح أف أحدن كاف بقصد أف تتحمؿ المسئكلي

كىذه الشيادة أكضحت النقاط التي كانت مكضكع ارتياب المحكمة  ،اعترفي أنت لتخرج ابنتؾ
 (3)".كما يظير ليذه المحكمة االبتدائية
 
 

                                                           

ٍجراءاتالكليد، شرح قانكف  (1)  (283ص ) يًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
ٍجراءات( قانكف 214المادة ) (2)  ـ2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
 .(26 /16)ج الحايؾ، مجمكعة مختارة (3)
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ريمىةال بارتكاب اقاطعن  اصريحن  االعتراؼأف يككف : اثالثن   : جى
بأنو  اكصريحن  اال بد أف يككف كاضحن  ؛الصادر مف المتيـ باالعتراؼ تدٌ ذلؾ أنو كحتى ييع

ريمىةميرتكب ال ك أمف صمت المتيـ  امستنبطن أف يككف  باالعتراؼ االعتدادكال يكفي لصحة  ،جى
لممتيـ الحؽ  ":بقكليا (217) كىذا ما أكدتو المادة ،عف األسئمة المكجية لو اإلجابةامتناعو عف 
 (1)"منو فسر صمتو أك امتناعو عف اإلجابة بأنو اعتراؼه كال ي ،في الصمت

 صمت المتيـ أك امتناعو عف اإلجابة عف األسئمة المكجية لو إنما ىك تعبيره  ذلؾ أف  
ريمىةألنو ال يدؿ عمى اقتراؼ ال ؛اعتراؼ منو ال يجكز استنساخي  سمبي   الذم  االعتراؼف فإ ،جى

 (2).ح بحيث ال يحتمؿ تأكياليؤخذ بو يجب أف يككف مف الصراحة كالكضك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٍجراءات( قانكف 217المادة ) (1)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
ٍجراءاتالكليد، شرح قانكف  (2)  .(587ص)ي ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
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  الثٌاني:المبحث 
ةدكر القضاء الدكلي كالكطني في  ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى

مف  ًإٍنساًني ةلالك اأكغيره مف ضركب المعاممة القاسية  الت ٍعذيبكضع حد لممارسة  ييعىد  
 دكلة مف خالؿ سمطاتيا الثالث، إذ ةي أي  السياسية ف الس ٍمطىةة الحاكمة في صميـ كاجبات اإلدار 

ةية المساىمة في الت ٍشريع الس ٍمطىةيتكجب عمى  ريمىةىذه ال ميكافىحى ات التي الت ٍشريعمف خالؿ سف  جى
ات مكضع التنفيذ ، الت ٍشريعكضع ىذه  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةساىـ في الحد مف ارتكابيا، كيكجب عمى 

ريمىةدكر خاص في المساىمة في الحد مف ىذه ال قىضاًئي ةال لس ٍمطىةابينما يتكجب عمى  مف  جى
نصاؼ ا  ك  ،حكاـ المناسبة عمييـصدار األإإلى  تكصالن  خالؿ دعـ سيادة القانكف، كتتبع الجناة

لفعالية محاكمة مرتكبي ىذه  مف خالؿ الحكـ ليـ بالتعكيض العادؿ كضمافو  الت ٍعذيبضحايا 
ريمىةال  .جى

ةفي  - الدكلي كالكطني عمى حد سكاء -ر القضاء إف دك  ريمىة ميكافىحى  ييعىٌد  الت ٍعذيب جى
ريمىةذلؾ أف مرتكب ىذه ال ؛ار كأكثرىا صعكبة عمى أرض الكاقعمف أعقد األدك  إنما ىك مف  جى

مما يجعؿ  ،بيـ ميمة إنفاذ القانكف كحفظ حقكؽ ككرامة األفراد أنيطتالمكظفيف العمكمييف الذيف 
نو مطمكب مف ألمقارنة مع الجرائـ األخرل، ذلؾ عامؿ مع مرتكبي ىذه الجرائـ أكثر صعكبة باالت

 .عمى عدـ المساس بنزاىتو كعدالتو اف يقكؿ كممتو في مرتكبي ىذه الجرائـ حفاظن أالقضاء 
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ؿ:المطمب    اٍْلىكَّ
ةدكر القضاء الدكلي في  ريمىة ميكافىحى  :التٍَّعذيب جى

مف التطكرات خالؿ  بجممةو  إلى منظكمة القضاء الجنائي الدكلي يجد أنو مر  إف الناظر 
ع العقاب عمى المسئكليف كالمناداة بتكقي ،نشأتو لمحد مف ارتكاب الجرائـ ذات البعد الدكلي

 ،خاصة بعدما زادت حدة الصراعات مف مناطؽ متفرقة مف العالـ ،ىذه الجرائـ بارتكاب المتيميف
الكاقعة  كاالنتياكات االعتداءاتً لضركرة حماية حقكؽ األشخاص كاألفراد مف ب باكالذم تطم  

عمييـ عف طريؽ إنشاء محاكـ دكلية بعد الحرب العالمية األكلى كالثانية، بغض النظر عف 
إال أنيا ساىمت في شدة الحاجة إلى جياز قضائي مستقؿ  ؛جدكل ىذا المحاكمات كنزاىتيا

 .نصاؼ ضحاياىاا  ك  االنتياكاتلمنظر في ىذه 

ؿ: اٍلفىٍرع ةفي  (المؤقت(دكر القضاء الجنائي الدكلي  اٍْلىكَّ ريمىة ميكافىحى  :التٍَّعذيب جى
الدكلي  اٍلميٍجتىمىعفي  الدكلٌيةمنذ نشأة األمـ المتحدة تكاثفت جيكد دعاة السالـ كالشرعية 

ال غنى عنو لتحقيؽ  أمره قامة مثؿ ىذا القضاء إ باعتبار أف   دكلي   قامة قضاء جنائيٌ إجؿ أمف 
 خشيةن مة مثؿ ىذه المحاكـ اقمضادة بإفشاؿ إ ر الذم كاجيو جيكده مكحمايتيا، األ الدكلٌيةالشرعية 

 (1).القادة لسمطاف ىذا القضاءك  اسةمف خضكع السٌ 

التي تقع في  الدكلٌيةلمنظر في الجرائـ  ؿي تمؾ التي تيشك   ىذا كتعتبر المحاكـ الخاصة
 (2).عديدة كيككف أعضاؤىا مف دكؿو  ،في زمف معيفك  ،منطقة معينة

 : ةة الثانيى محاكمات الحرب العالميَّ : أكالن 

كتجريـ بعض األفعاؿ التي تيشكؿ جرائـ  ،لحربيةا األعماؿلتنظيـ  الدكلٌيةالمحاكالت  إف  
ى التي كلحتى قياـ الحرب العالمية األ ائيةن بدك  إال أنيا بقيت نظريةن  ؛دكلية كبالرغـ مف تعددىا

لفكرة المسئكلية الجنائية الفردية مف خالؿ محاكلة محاكمة إمبراطكر ألمانيا غميـك  اشيدت تطكرن 
ة األكلى، كلكف كبعد ما شيدتو الحرب العالمية الثانية مف الثاني ككبار مجرمي الحرب العالمي  

الدكؿ  سعت ،ةبشًري  ال ليا ضمير ييتز   ٍنساًني ةعراؼ اإلً صارخة لمقكانيف كاأل كانتياكاتو مآسو 
 (3).كطككيك فكاف إنشاء محكمتي نكرمبرغ ،االنتياكاتتمؾ  مرتكبيمعاقبة بلكضع األسس الكفيمة 

 

                                                           

 .(13ص ) الشكرم، القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير (1)
 .(66ص ) الفتالكم، القضاء الجنائي الدكلي (2)
ًلي ةالمخزكمي، القانكف الدكلي اإلنساني في ضكء المحكمة الجنائية  (3)  .(107ص) الد كى
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 :محكمة نكرمبرغ -8

 ؛نكمترا كفرنساا  مريكية ك فييا مف قبؿ الكاليات المتحدة األ الس ٍمطىةبعد ىزيمة ألمانيا كاستالـ 
كبناء  ،مسألة محاكمة مجرمي الحرب مف الدكؿ الميزكمة يوتقتضجاء دكر القانكنييف لمقياـ بما 

 2/5/1945مريكي تركماف القاضي جاكسكف بتاريخ ف الرئيس األي  ع ركسي مف عمى تكصيةو 
عداد أككمت لو ميمة إك  ،ليككف كبير مستشاريو في القضايا القانكنية المتعمقة بالجرائـ النازية

 (1).باك كر الحرب مف المكظفيف الرئيسييف في أ محكمة لمحاكمة المتيميف بارتكاب جرائـ

مريكييف كالفرنسييف كالركس تقرر إنشاء محكمة نكرمبرغ كبعد مفاكضات جاكسكف مع األ
مجمس  بعد التشاكر مع تنشأ ):عمى ي نصت في المادة األكلى منياكالت ،بمكجب اتفاقية لندف

مكقع  ليس لدييـ الذيفرب، مجرمي الح ةلمحاكم الدكلٌية المحكمة العسكرية عمى أللمانيا الرقابة
 (2)(. جماعات منظمات أك أعضاء في بصفتيـ أك ،بشكؿ فردم كايمسكاء اتٌ  ،معيف جغرافي

بينت الجرائـ التي تدخؿ  لالتفاقيةف المادة السادسة مف الالئحة الممحقة أكجدير بالذكر 
 (3):كىي عمى النحك التالي المحكمة، في اختصاص

ك المساىمة في أ ،ثارةإك أ ،أك تحضير ،ىذه الجرائـ أم تدبير حيث تشمؿ: لسالـالجرائـ ضد ا-أ
أك حرب مخالفة بقصد ارتكاب أفعاؿ أك مباشرة حرب اعتداء،  ،أك مؤامرة ،خطة عامة

 .الدكلٌيةكالمكاثيؽ كالضمانات  لممعاىدات كاالتفاقيات

كأفعاؿ  ،ؼ كقكانيف الحربكتشمؿ األفعاؿ التي تنطكم عمى انتياؾ أعرا: جرائـ الحرب -ب
بعاد السكاف المدنييف في األقاليـ المحتمة بقصد إكراىيـ عمى ، كالمعاممة السيئة ،القتؿ كا 
دكف أف يككف ىناؾ ضركرة  ،كنيب الممتمكات العامة كالخاصة ،كقتؿ الرىائف ،العمؿ

 .عسكرية ليذه األعماؿ

كاإلبعاد كغيرىا مف األفعاؿ غير  كاالسترقاؽدة كىي أفعاؿ القتؿ كاإلبا ٍنساًني ةالجرائـ ضد اإلً  -ج
األسباب  فبغض النظر ع ،التي ترتكب ضد السكاف المدنييف قبؿ أك أثناء الحرب ٍنساًني ةاإلً 

كالتي تتنكع ما بيف أسباب سياسية أك  ،التي تنبني عمييا ىذه الممارسات بحؽ األشخاص
 .عنصرية أك دينية

                                                           

 اختصاصاتيا – في نشكئيا تي ساىمحطات التاريخية الكبرل التالم– ًلي ةالدك الحمك، المحاكـ الجنائية  (1)
 )مكقع إلكتركني(. القانكنية

ية لندف الصادرة مف الكاليات المتحدة األمريكية، كالجميكرية الركسية، كالمممكة المتحدة اتِّفاق( 1المادة ) (2)
 ـ1945أغسطس  8شتراكية السكفيتية المؤرخة في الشمالية، كاتحاد الجميكريات اال )بريطانيا(، كأيرلندا

ًلي ةالمخزكمي، القانكف الدكلي اإلنساني في ضكء المحكمة الجنائية  (3)  .(140ص ) الد كى
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نما يجب أف إاليدؼ مف كرائيا  ف  أك  ،ات كانت دكليةىذا كبالرغـ مف أف ىذه المحاكم
كلـ تبًؽ منيا كلـ تذر،  ،بعد أف فتكت الحرب ىذه الحقكؽ ،الدكلٌيةيككف تحقيؽ العدالة الجنائية 

 (1):كالتي تمثمت في ،االنتقاداتإال أف ىذه المحاكمة لـ تسمـ مف 

نما كانكا ،المحكمة لـ يككنكا مف دكؿ محايدةأف قضاة  -  ،مف الدكؿ المنتصرة في الحرب كا 
 .اكالذم ساىـ بدكره في تأثر أحكاميـ سياسين 

كلـ تنظر في الجرائـ المرتكبة  ،كبة مف القكات األلمانيةرتأف المحكمة نظرت في الجرائـ الم -
 .بحؽ ألمانيا

دكؿ بحؽ القادة األلماف الذيف قاكمكا  كانتقاـو  ؼ  شى ارات المحكمة كانت ذات طبيعة تى أف قر  -
 .الحمفاء

 .ىـ مف فئة العسكرييف احكمة بالصفة العسكرية، إذ القضاة كالمتيمكف كالشيكد غالبن مى اتساـ ال -

 
 : ى )طككيك(محكمة الشرؽ اْلقص -7

ك أ اتفاقيةيا لـ تنشأ بمكجب إف الناظر إلى اآللية المتبعة في إنشاء ىذه المحكمة يجد أن  
 19عمى تصريح ماؾ أرثر في بناءن  محكمةالـ إنشاء ىذه حيث ت ،معاىدة دكلية كمحكمة نكرمبرغ

الصادر مف دكؿ الحمفاء الذم  بكتسداـ ًإٍعالفكالذم اعتمد في إصداره عمى ،  1946يناير
عي المستكل عف الجرائـ التي ارتكبكىا يعبركا فيو عف عزميـ عف مقاضاة المسؤكليف اليابانييف رف

 (2).أثناء الحرب

مف  الخامسة رائـ الداخمة ضمف اختصاص ىذه المحكمة كفؽ المادةىذا كقد تـ تحديد الج
كىي الجرائـ  ،كالتي أدرجت نفس الجرائـ التي دخمت في اختصاص محكمة نكرمبرج ،الئحتيا

ك شف حرب اعتداء مخالفة لمقكانيف أ ،كالتي تتمثؿ في التدبير كالتحريض كاإلثارة ،ضد السالـ
كالتي تتمثؿ  ،ٍنساًني ةؼ عادات كقكانيف الحرب، كالجرائـ ضد اإلً ، كجرائـ الحرب التي تخالالدكلٌية

 (3).ٍنساًني ةكغيرىا مف األفعاؿ غير اإلً  ،كاالسترقاؽ كاالستعبادفي القتؿ 

                                                           

 (73ص ) لفتالكم، القضاء الجنائي الدكليا (1)
ًلي ة "العيسى، عمي جبار الحسيناكم، المحكمة الجنائية  (2) دراسة قانكنية في تحديد طبيعتيا، أساىا الد كى

 .(19ص) كاـ العضكية فييا، مع تحديد ضمانات المتيـ فيياالقانكني، تشكيالتيا، أح
 .(38ص )الشكرم، القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير  (3)
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إال أنو يكفي أنيا كانت ذات  المحكمة كيرل الباحث أنو إف لـ يكف ىناؾ مأخذ عمى ىذه
لضحايا  عالمي في تحقيؽ العدالة المنشكدةً ال صبغة أمريكية بحتة، كلـ تعبر عف ركح الضمير

   كأنيا لـ تيدًرج التعذيب في الجرائـ التي تختص ىذه المحاكـ بنظًرىا. ىذه الجرائـ
 : محاكمات العصر الحديث: اثانين 

كما خمفتاه مف دمار كانتياؾ صاـر لحقكؽ  ،كلى كالثانيةيف األتبعد انتياء الحربيف العالمي
كما أعقبيما مف محاكمات دكلية خاصة لمحاكمة مرتكبي  ،الدكلٌيةكفؽ القكانيف اإلنساف المكفكلة 

بيف الدكؿ، األمر الذم الزمو استمرار انتياكات حقكؽ  الدكلٌيةلـ تتكقؼ الصراعات  ،ىذه الجرائـ
إلحقاؽ  ؛خاصة لمحاكمة مرتكبي ىذه الجرائـ ب بالضركرة عقد محاكماتو كالذم تطم   ،اإلنساف
 .لضحايا ىذه النزاعات الدكلٌيةجنائية العدالة ال

 ليكغسالفيا نتيجةن  الدكلٌيةإنشاء المحكمة  ييعىدٌ : ـ1993))ليكغسالفيا  الدكلٌيةالمحكمة الجنائية  -1
 ،ة بحؽ الفئات المسممة في البكسنة كاليرسؾالسافرة التي مارستيا القكات الصربي   العتداءاتل

مسيحية ال كجكد  ة كاليرسؾ أرضه نتبار أف البكسعمى اع ،عمى التطيير العرقي بنيتكالتي 
كبضغط مف حككمات البمداف  ،فييا لممسمميف، األمر الذم دفع المنصفيف األكركبييف

كالذم دفع مجمس األمف إلصدار  ،(1)مطالبة بمحاكمة مجرمي القكات الصربيةلم ،المسممة
حرب الذيف انتيككا يتضمف إنشاء محكمة دكلية لمحاكمة مجرمي الالذم   08/1993قرار

 (2).القانكف الدكلي اإلنساني

حيث نصت  ،المكضكعي ليذه المحكمة في النظاـ األساسي ليا االختصاصتـ تحديد ك 
نت المادة الثانية منيا تضم  ف ،عمى الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة (5-2)المكاد 

 في كما ،أحد صكرىا الت ٍعذيب ييعىد  كالتي  ،ـ1949جنيؼ لعاـ  التفاقياتاألفعاؿ المخالفة 
المادة الثالثة منيا انتياكات قكانيف كأعراؼ الحرب التي تختص المحكمة بيا، في حيف 

لممحكمة بمحاكمة األشخاص المتيميف  االختصاصت المادة الرابعة عمى انعقاد نص  
تصاص جرائـ اإلبادة الجماعية، في حيف نصت المادة الخامسة عمى انعقاد اخ بارتكاب

أحد  الت ٍعذيب ييعىد  كالتي  ،ٍنساًني ةجرائـ ضد اإلً  بارتكابالمحكمة بمحاكمة األشخاص المتيميف 
 (3).صكرىا

                                                           

 (82ص ) كم، القضاء الجنائي الدكليالفتال (1)
 ـ.1993شباط/ فبراير  22بتاريخ  3175في جمستو  ( الصادر عف مجمس األمف808قرار ) (2)
ًلي ةدكلي اإلنساني في ضكء المحكمة الجنائية المخزكمي، القانكف ال (3)  كما بعدىا (165ص ) الد كى
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 ،كبالرغـ مف أف قرار إنشائيا كاف بقرار مف مجمس األمف ،إف الناظر إلى محكمة يكغسالفيا
 ،مففذة في مجمس األكؿ المتنياسات الدٌ ر قرارات ىذه المحكمة بسكالذم ال يمنع مف تأث  

كعدـ إيجاد آليات تنفيذية إلعماؿ القرارات كاألحكاـ الصادرة  ،كالتي تتمتع بحؽ النقض الفيتك
في بياف الجرائـ  كطككيك يكغسالفياعف محكمة  ازت نسبين إال أف ىذه المحكمة تمي   ،عنيا

ريمىةكاعتبار  ،المكضكعي لمجرائـ االختصاصالتي تدخؿ في  ئـ التي مف الجرا الت ٍعذيب جى
 كمة.تدخؿ ضمف اختصاص المح

ـ طٌ لركندا عقب تح الدكلٌيةجاء تشكيؿ المحكمة الجنائية : لركندا الدكلٌيةمحكمة الجنائية  -2
 كالذم نتج عنو، 1994أبريؿ   6قؿ الرئيس الركاندم كالبكرندم فيالطائرة التي كانت ت

طىًني ةية العنؼ في ركندا بيف القكات الحككمية كقكات الجبأىٍعماؿ  كالتي راح  ،الركاندية كى
كعدد مف  ،كاف منيـ رئيس الكزراء ،ضحيتيا اآلالؼ مف المكاطنيف كالمسؤكليف الحككمييف

كأفراد بعثة األمـ المتحدة التي تتكلى تقديـ  ،كعدد مف أفراد قكات حفظ السالـ ،كزرائو
 1994لسنة  (955)ار رقـار القر المساعدات لممدنييف، األمر الذم دفع مجمس األمف إلصد

عف جرائـ اإلبادة  المؤقتة لمحاكمة المسؤكليف الدكلٌيةكالقاضي بإنشاء المحكمة الجنائية 
كاألقاليـ  ،ندماالخطيرة التي ارتيكبت عمى اإلقميـ الرك  االنتياكاتكغيرىا مف  ،الجماعية

 (1)المجاكرة لو

فإف األمر ال  ؛ضكعي لممحكمةالمك  االختصاصأما فيما يتعمؽ بالجرائـ التي تدخؿ ضمف 
كالذم أدرج جرائـ اإلبادة  ،ساسي لمحكمة يكغسالفياعما جاء بو النظاـ األ ايختمؼ كثيرن 

جنيؼ، إال  التفاقياتالمخالفة  كاالنتياكات ،كجرائـ الحرب ،ٍنساًني ةكالجرائـ ضد اإلً  ،الجماعية
ىا بمكجب البركتكككؿ حظر تي ندا تميز بإدراج الجرائـ الارك  ةأف النظاـ األساسي لمحكم

 .كاعتبارىا جرائـ تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة  ،جنيؼ التفاقيةاإلضافي 

ريرم كعدد مف مرافقيو بعد اغتياؿ رئيس كزراء لبناف رفيؽ الح: المحكمة الخاصة لمبناف -3
قرر مجمس األمف تشكيؿ لجنة تحقيؽ برئاسة القاضي األلماني   14/2/2005كمؤيديو في

 دكلي   ذات طابعو  عمى طمب الحككمة المبنانية بإنشاء محكمةو  كبناءن (، يميسم دتيميؼ(
ريمىةالمسئكليف عف ىذه ال جميعلمحاكمة  مف إنشاء ىذه المحكمة فقد قرر مجمس األ ،جى

 ،كقد قامت المحكمة بإجراء التحقيؽ في سكريا ،ـ2006لسنة   (1664)بمكجب القرار
اختصاصات المحكمة في محاكمة األشخاص  كتحددت ،مف السكرييف اكاعتقمت عددن 

ؿ الحاصمة في لبناف بيف  كاالعتداءات ،االغتياؿالمسؤكليف عف حادثة  اأٍلىك ؿ مف تشريف اأٍلىك 

                                                           

 (55ص )الشكرم، القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير  (1)
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أك في أم تاريخ آخر يقرره األطراؼ بمكافقة ،  2005اأٍلىك ؿكالثاني عشر مف كانكف   2004
 (1).مجمس األمف

ريمىةث أف ىذه المحاكـ لـ تساىـ في الحد مف الكبالنظر ليذه المحاكـ يرل الباح  الدكلٌية جى
 :ألسباب عدة أىميا

السياسية في محاكـ المنتصريف  باالعتباراتأف تشكيؿ ىذه المحاكـ لـ يسمـ مف التأثر  -1
 .لممنيزميف في الحرب العالمية كالمحاكـ التي تـ إنشائيا بمكجب قرارات مجمس األمف

ريمىةال بيتكطانيا لكؿ مر محاكـ لـ يمتد سمأف ىذه ال -2 نما انحصر في اإلطار  ،الدكلٌية جى كا 
 .الجغرافي لمبمداف التي أقيمت فييا ىذه المحاكـ

 .ليذه المحاكـ لـ تنص عمى ضمانات المحاكمة العادلة لممتيميف ئةأف األنظمة المنشً  -3

ظر في الجرائـ دكلية محايدة تن قىضاًئي ة ىىٍيئىةتقتضي أف تككف ىناؾ  الدكلٌيةأف العدالة  -4
 .في المساكاة ةو يككف الجميع فييا عمى قدـ كاحد الدكلٌية

 

ةدكر القضاء الجنائي الدكلي الدائـ في  الثٌاني: اٍلفىٍرع ريمىة ميكافىحى  :التٍَّعذيب جى
 الدكلٌيةلمجيكد  استكماالن  الدكلٌيةإنشاء محكمة جنائية دكلية لمحاكمة مرتكبي الجرائـ  ييعىد  

ريمىةالحد مف الالمبذكلة في  الخاصة عدـ نزاىتيا  الدكلٌيةما أثبتت المحاكـ ، سيما بعدالدكلٌية جى
دكلية قادرة  قىضاًئي ة ىىٍيئىةكمكضكعيتيا في األحكاـ الصادرة منيا، كالذم تطمب بالضركرة كجكد 

 .الدكلٌيةعمى تحقيؽ العدالة الجنائية 

المؤقتة في ككنيا محكمة  الدكلٌيةـ عف المحاك الدكلٌيةىذا كتتميز المحكمة الجنائية 
فيي غير مرتبطة بميمة محددة، كما أنيا تختص  ،الميمة المكمفة بيا بانتياءيي تال تن (2)،دائمة

أك  اف يككف الشخص مدني  أكيستكم  (3)،عف انتياؾ حقكؽ اإلنساف المسؤكليفبمحاكمة األفراد 
كىي بذلؾ تختمؼ  (4)،في ىكلندا امي الىضافة إلى ذلؾ فإف ليا مقر دائـ كثابت فإ، اعسكري  

                                                           

 كما بعدىا (84ص ) لفتالكم، القضاء الجنائي الدكليا (1)
 .( ميثاؽ ركما1المادة ) (2)
 .( مف ميثاؽ ركما25ية مف المادة )الفقرة الثان (3)
 .( ميثاؽ ركما3المادة ) (4)
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ريمىةعف المحاكـ الخاصة التي كانت تنعقد في مكاف ارتكاب ال ، كما أنو ال يجكز التذرع جى
 (1).جرائـ دكلية أماـ ىذه المحكمة بارتكابلممتيميف  قىضاًئي ةبالحصانة ال

كالمجكء  ،ايجابي  إة كلتفاعؿ الدكل ،لعدالة القضاء اكجدير بالذكر أف صحة التقاضي تجسيدن 
إلى تضمينيا  الدكلٌيةة لممحاكـ لذا فقد سعى مشرعك النظـ السياسي   ؛إليو لتسكية نزاعاتيا المختمفة

 (2).كبالتالي ضماف صحة التقاضي ،العديد مف الضمانات كالقيكد لمحفاظ عمى نزاىة القضاء

مف خالؿ  الدكلٌيةلجنائية في تحقيؽ العدالة ا الدكلٌيةىذا كقد ساىمت المحكمة الجنائية 
كالتي تتفؽ في عمكميا مع  ،عمييا ميثاؽ ركما األساسي المنظـنىٌص  جممة الضمانات التي

التي  الدكلٌيةمة مع المكاثيؽ كالمعاىدات ءتي تتخذىا الدكؿ في قكانينيا مالية الالت ٍشريعالضمانات 
ٌياتتعني بحقكؽ اإلنساف ك  رِّ  .وحي

يفرض ذاتو  كىك ،الدكلٌيةمبدأ البراءة مف أىـ المبادئ التي كفمتيا المكاثيؽ  ييعىد  : قرينة البراءة: أكالن 
فييا باعتباره أحد أىـ الدعائـ التي يستند عمييا  الدكلٌيةفي جميع إجراءات الدعكل الجنائية ك 

مف أكؿ إجراء يتخذ ضده حتى  ،كىك النظر إلى المتيـ عمى أنو برمء ابتداءن  ،صرح العدالة
بات يراعي كافة الضمانات الضركرية لمدفاع، فيك بذلؾ ال  قضائي   العكس بحكـو  يثبت

ريمىةبتأكيد حسف نيتو أك عدـ اشتراكو في ال ايككف مكمفن  كال يطمب  ،ميما بمغت جسامتيا جى
 (3).العاـ االدعاءألف عبء اإلثبات يقع عمى  ؛منو الدليؿ عمى نفي التيمة المنسكبة إليو

 (4):مف ميثاؽ ركما بقكليا (66) لمادةكىذا ما أكدتو ا

 .لمقانكف الكاجب التطبيؽ ااإلنساف برمء إلى أف تثبت إدانتو أماـ المحكمة كفقن  -1

 .يقع عمى المدعي العاـ عبء إثبات أف المتيـ مذنب -2

يجب عمى المحكمة أف تقتنع بأف المتيـ مذنب دكف شؾ معقكؿ قبؿ إصدار حكميا  -3
 .بإدانتو

مف أىـ الحقكؽ التي  بمحاـو  االستعانةحؽ المتيـ في  ييعىد  : بمحاـو  االستعانةي حؽ المتيـ ف: اثانين 
ذلؾ أف اليدؼ مف تقرير ىذا الحؽ  ،الكطني كالدكلي عمى حد سكاءاٍلميشىرِّع  اىتماـحازت 

ٍجراءاتً عمى  االعتراضتمكيف المتيـ مف  كما يمكنو تقديـ الدفكع  ،المخالفة لمقانكف اإٍلً

                                                           

 .( مف ميثاؽ ركما27ية مف المادة )الفقرة الثان (1)
 .(74ص ) الجكد، القضاء الدكلي اإلقميمي دراسة تحميمية مقارنة، ك السيد (2)
 (717ص ) جرادة، القضاء الجنائي الدكلي كالحرب عمى غزة (3)
 (، ميثاؽ ركما، مرجع سابؽ.66المادة ) (4)
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مع المتيـ أثناء التحقيؽ يجنبو مخاطر  كجكد محاـو  ف  أكما  ،طة التحقيؽكالطمبات لسم
 اكيجعمو بعيدن  ،كاالطمئنافكيمنح المتيـ الثقة  ،كيتيح لو التركم كاليدكء في إجابتو ،المفاجأة

 (1).عف الطعف عند مراجعتو مف قبؿ المحكمة التي ستتكلى النظر في القضية

 (2):بقكليا  (55)المادة كد عميو ميثاؽ ركما فيكىذا ما أ

عف حقو في  ما لـ يتنازؿ الشخص طكاعيةن  جرم استجكاب المتيـ في حضكر محاـو ي
 .بمحاـو  االستعانة

كما أكدتو  ،بمحاـو  االستعانةف تضميف الميثاؽ لحؽ المتيـ في مكيرل الباحث أنو كبالرغـ 
ف األجدر بالميثاؽ أف يمنع نو كاأإال  ؛الفقرة السابقة مف حقو في تمقي المساعدة القانكنية

كلطبيعة  ،ـ التيمة المنسكبة إليو، كذلؾ لعظى التحقيؽ مع المتيـ دكف كجكد محاـو البدء في 
 .في الجرائـ التي تنظر فييا الدكلٌيةاختصاص المحكمة الجنائية 

معايير ل اعمى سير التقاضي كفقن  سير المحاكمة بشكؿ عمني دليالن  ييعىد  : عالنية المحاكمة: اثالثن 
ذلؾ أف عمنية جمسات المحاكمة ال تقصر فقط عمى إمكانية حضكر  ،المحاكمة العادلة

نما تمكف ال ،الخصكـ كمحامييـ  الس ٍمطىةمف ممارسة دكرىا الرقابي عمى  الر قاًبي ة ميؤىس ساتكا 
 (3).القضاء بإجراءات المحاكمة التزاـلضماف  ؛قىضاًئي ةال

تيمة لممتيـ  ةعند البت في أي   ":كلى منيا بقكليافي الفقرة األ (67) كىذا ما أكدتو المادة
ف تككف المحاكمة أأحكاـ ىذا النظاـ األساسي، كفي  نية مع مراعاةعم الحؽ في محاكمةو 

 (4)" .عادلة كنزيية
ي يتالـز مع اإلنساف ف ،لو اطبيعي   االمتيـ في الصمت حق   حؽ   ييعىد  : حؽ المتيـ في الصمت: ارابعن 

 التيامودلة مر ييدؼ إلى جمع األأتجاه كؿ  اسمبين  ايتخذ مكقفن  فمف حؽ المتيـ أف ،الكالـ
ثبات إدانتو، كىك بذلؾ يمثؿ حؽ المتيـ بأف يتكمـ بما يشاء دفاعن  دكف  ،عف نفسو اكا 

ف يجيب عمى األسئمة أكلو  ،ف يؤخر كالمو كقتما شاءأك ضغط عميو، كما لو أممارسة 
 (5).بحيث ال يفسر صمتو عمى كجو يضر بمصمحتو ،دكف البعض اآلخر

                                                           

ٍجراءات الجزائية دراسة مقارنةمانات كحقكؽ المتيـ في قانكف الديراكم، ض (1)  .(171)ص اإٍلً
 .( الفقرة الثانية، ميثاؽ ركما55المادة ) (2)
ًلي ة ك يشكم، المحكمة الجنائية  (3)  (261ص) اصاتياختصاالد كى
 .(، ميثاؽ ركما67المادة ) (4)
ًلي ةالد  بني فضؿ، ضمانات المتيـ أماـ المحكمة الجنائية  (5)  .(96ص) كى
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ال يجبر المتيـ " كرد:ففي الفقرة األكلى منيا  ،مف ميثاؽ ركما (67)كىذا ما أكدتو المادة 
الصمت، دكف أف يدخؿ ىذا  يمتـزف أك  ،بالذنب االعتراؼأك عمى  ،عمى الشيادة ضد نفسو

 (1)"ك البراءةأتقرير الذنب  للد االعتبارالصمت في 
مبدأ عدـ جكاز محاكمة ييعىٌد  :مرتيف عدـ جكاز محاكمة الشخص عف سمكؾ كاحدو : اامسن خ

لمبدأ التكامؿ الذم يحكؿ بيف مباشرة المحكمة  امرتيف انسجامن  الشخص عف سمكؾ كاحدو 
، ذلؾ فعالن  االختصاصعند قياـ النظاـ القانكني المحمي المختص بممارسة  الختصاصيا

كيؤدم إلى  ،حكاـازدكاجية في األمرتيف يعبر عف  لس مكؾاف محاكمة شخص عمى ذات أ
ٌياتإىدار حقكؽ ك  رِّ  (2).األفراد حي

 الس مكؾكفؽ ىذا المبدأ ال يجيز لنفسو محاكمة شخص عمى ذات  الدكليٌ اٍلميشىرِّع فكما أف 
 فإنو ال يجكز لمقضاء الكطني ،سكاء باإلدانة أك البراءة لممرة الثانية كىك حاصؿ عمى حكـو 

ريمىةو محاكمة شخص عمى  كحصؿ  ،الدكلٌيةقد سبؽ لو أف حككـ عمييا في المحكمة الجنائية  جى
 (3):مف ميثاؽ ركما بقكليا (20)أكدتو المادة  كىذا ما ،اءة أك اإلدانةفييا عمى حكـ بالبر 

ال يجكز إال كما ىك منصكص عميو في النظاـ األساسي، محاكمة أم شخص أماـ المحكمة  -1
 .ؿ األساس لجرائـ كانت المحكمة قد أدانت الشخص بيا أك برأتو منياعف سمكؾ شك  

ريمىةال تجكز محاكمة أم شخص أماـ محكمة أخرل عف  -2 مف تمؾ المشار إلييا في  جى
 .كاف قد سبؽ لذلؾ الشخص أف أدانتو بيا المحكمة أك برأتو منيا،  (5)المادة

بمكجب  اأيضن  اككف محظكرن خرل عف سمكؾ يأص الذم يككف قد حككـ أماـ محكمة الشخ -3
إال  ،الس مكؾكال يجكز محاكمتو أماـ المحكمة فيما يتعمؽ بنفس ،  (8) أك (7) أك (6) المادة

ٍجراءاتإذا كانت   :في المحكمة األخرل اإٍلً

قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني مف المسئكلية الجنائية عف جرائـ تدخؿ في  .أ
 اختصاص المحكمة أك؛

عترؼ بيا بمكجب ألصكؿ المحاكمات الم اك النزاىة كفقن أ باالستقالؿبصكرة تتسـ  لـ تجرً  .ب
ك جرت في ىذه الظركؼ عمى نحك ال يتسؽ مع النية إلى تقديـ أالقانكف الدكلي، 

 .الشخص المعني لمعدالة

                                                           

 .( ميثاؽ ركما67المادة ) (1)
 .(723ص) جرادة، القضاء الجنائي الدكلي (2)
 .( ميثاؽ ركما20المادة ) (3)
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ف ميثاؽ ركما لـ ييجز محاكمة شخص عمى سمكؾ إجرامي أمف خالؿ ما سبؽ يتضح 
 ،إال إذا كانت ىذه المحاكمة صكرية ؛مرتيف الدكلٌيةالمحكمة الجنائية  كاحد يدخؿ في اختصاص

ذا كانت ىذه المحاكمة مخالفة ألصكؿ المحاكمات المتبعة ،اٍلجانيلـ تيدؼ لردع  كىك ما  ،كا 
ء الجنائي الدكلي فرصة لفرض كيمنح القضا تو،نزاىة القضاء الكطني كضعؼ حيادي يشكؾ في

 (1).مر الذم يتعارض مع مبدأ سيادة الدكؿاأل ،اء الكطنيكامو عمى أحكاـ القضحأسمك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (726ص ) جرادة، القضاء الجنائي الدكلي (1)
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 الثٌاني:المطمب 
ةدكر القضاء الكطني في   :التٍَّعذيب ميكافىحى

ةفي  اىامن  ايمعب القضاء الكطني دكرن  ريمىة ميكافىحى حيث يتمثؿ دكر القضاة في  ،الت ٍعذيب جى
كتمتعو بالحقكؽ كالضمانات القانكنية  ،عميو يمة المجنكالتأكد مف سال ،التأكد مف تنفيذ القانكف

ف المتيميف أك  ،التي تشمؿ التكقيؼ كالتحقيؽ كالمحاكمةك  ،التي يتمتع بيا في كافة األكقات
ريمىة بارتكاب دلة كاإلثباتات التي يقبؿ بيا القضاء ال بد كأف األ ،يحصمكف عمى محاكمة عادلة جى

يـ التنبو مف كيجب عمي ،ممتزمكف بقيكده انفاذ القانكف ىـ أيضن ف المكمفيف بإأك  ،أف تككف سميمةن 
 (1).لمت ٍعذيبك الشيكد أتعرض المدعى عمييـ 

حالة إ ،لمت ٍعذيبطار مكافحتو إكفي  ،فإنو يتكجب عمى القضاء الكطني ؛إلى ذلؾ ضافةن إ
ديد التكقيؼ ثبات ذلؾ في المحضر، كعدـ تما  ك  ،الت ٍعذيبالمتيـ إلى طبيب عند كجكد عالمات 

د األقصى لمعقكبة حتى بالح اٍلجانيكالحكـ عمى  ،كاإلشارة إلى النيابة العامة ،الت ٍعذيبحاؿ كجكد 
 (2).العاـ ردعتحقيؽ ال

طار إالذم يقكـ بو القاضي الكطني في  كجدير بالذكر أنو كبالرغـ مف الدكر اإليجابي
ريمىةمكافحتو ل ٍجراءاتر اإلجرائي الذم يكفؿ سالمة فإف دكره يظؿ في اإلطا ؛الت ٍعذيب جى  اإٍلً

كالتحقؽ مف تمتعو بالضمانات القانكنية المكفكلة لو بعيدا عف قدرة القاضي  ،المتبعة بحؽ المتيـ
ريمىةالكطني عمى محاكمة أم شخص متيـ ب حيث يرجع السبب في ذلؾ لعدـ كجكد  ،الت ٍعذيب جى

اإلشارة إلييا  تحكاـ تمأعمى الرغـ مف كجكد  ،(3)قضية تعذيب مرفكعة في القضاء النظامي ةأي
 .كاإلكراه الت ٍعذيبب اككنو مشكبن  ؛االعتراؼنقضت  اسابقن 

 الت ٍعذيبكيرل الباحث أف السبب في عدـ كجكد قضايا جزائية مرفكعة ضد مرتكبي جرائـ 
قدـ ليا مف إلى عدـ نزاىة النيابة العامة في تحريؾ الدعكل الجزائية في الشكاكل التي تيرجعي 

اٍلميشىرِّع كأنو يتكجب عمى  ،كاقتصار تحريؾ الدعكل الجزائية عمى النيابة العامة ،الت ٍعذيبضحايا 
ف التكييؼ أسيما  ،المباشر االدعاءأف يتيح لممجني عميو تحريؾ الدعكل الجزائية مف خالؿ 

ريمىةالقانكني ل ة، إضافة إلى ذلؾ فإف عدـ كجكد ي اعتبرىا جنحًفمىٍسطينال الت ٍشريعفي  الت ٍعذيب جى
                                                           

ة التعذيب (1)  .(42ص) فكلي، ميكافىحى
 ـ.9/4/2017اريخ ثابت، قاضي المحكمة العميا، مقابمة شخصية بمجمع المحاكـ بغزة بت (2)
نصار، مدير المكتب الفني، المجمس األعمى لمقضاء النظامي، مقابمة شخصية بمجمع المحاكـ بتاريخ  (3)

9/4/2017. 
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طىًني ةكأحكاـ  تطبيقيةنماذج   ييعىدٌ  الت ٍعذيبعمى محاكمة مرتكبي جرائـ  يةًفمىٍسطينالمف المحاكـ  كى
طىًني ةال الس ٍمطىة التزاـكجمية عمى عدـ  كاضحةن  داللةن  تساىـ  قىضاًئي ةية بإيجاد ضمانات ًفمىٍسطينال كى

ريمىةفي الحد مف  المترتبة عمييا بمكجب  لاللتزاماتكتعبر مف خالليا عف تنفيذىا  ،ٍعذيبالت   جى
 .الت ٍعذيباتفاقية مناىضة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثٌاًلث:الفصؿ 
ةل التٍَّنفًيًذيَّةالضمانات  ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى
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  الثٌاًلث:الفصؿ 
ةل التٍَّنفًيًذيَّةالضمانات  ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى

 

رساء مبادئ العدالة بيف في إ اىام   ادكرن  - رئاسة، كزارة –بشقييا  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةتمعب 
ككضع القكانيف  ،الت ٍنفًيًذي ةأجيزتيا  عبرمف خالؿ دكرىا المتمثؿ في تنفيذ القكانيف  ،اٍلميٍجتىمىعأفراد 

 .مكضع التنفيذ ةقىضاًئي  ية كاألحكاـ الالت ٍشريع الس ٍمطىةالصادرة عف 

القياـ بدكرىا المناط بيا في دعـ مف  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةأنو حتى تتمكف كجدير بالذكر 
مع غيرىا مف السمطات  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةفإف ذلؾ ال يتأتى إال مف خالؿ تعاكف  ؛سيادة القانكف

جميع أفراد الشعب أماـ  ككضع ،ا العبءبالحيادية كالنزاىة خالؿ قياميا بيذ كالتزاميا ،األخرل
كعدـ السماح ألم فرد مف أفرادىا  ،المترتبة عمييـ االلتزاماتمف المساكاة في تنفيذ  ةو قدـ كاحد
 .الفاعمة الر قاًبي ةلرعايا الدكلة مف خالؿ أجيزتيا  ساًسي ةالحقكؽ األى  بانتياؾ

كالحد مف  ،بدكرىا في دعـ كتعزيز سيادة القانكفمف قياميا  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةكحتى تتمكف 
ريمىةمنسكب ال  الت ٍنفًيًذي ةفإنو يتعيف عمييا تكفير جممة مف الضمانات اإلجرائية ك  ؛كالمجرميف جى

عمى صعيد  ـأ ،ألفراد المكمفيف بإنفاذ القانكفعمى صعيد ا سكاءن  ،الفاعمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ
 خاص، مف خالؿ ضماناتو  بشكؿو  كاالحتجازكأماكف التكقيؼ  ،ـمرافؽ العدالة الجنائية بشكؿ عا
ريمىةتساىـ في الحد في ارتكاب ال قبؿ أف تتحقؽ، كضمانات أخرل تساىـ في مكافحتيا بعد  جى

ريمىةكقكع ال  .جى

ةل قىضاًئي ةلذا فإننا سنبحث في ىذا الفصؿ الضمانات ال ريمىة ميكافىحى مف خالؿ  الت ٍعذيب جى
 :لييفالمبحثيف التا

ؿ:المبحث  ٍجراءات اٍْلىكَّ ةفي  التٍَّنفًيًذيَّةلمسمطة  اٍلًكقاًئيَّة اإلًٍ ريمىة ميكافىحى  .التٍَّعذيب جى

ةفي  التٍَّنفًيًذيَّةالدكر الرقابي لمسمطة  الثٌاني:المبحث  ريمىة ميكافىحى  .التٍَّعذيب جى
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ؿ:المبحث    اٍْلىكَّ
ٍجراءات ةفي  ٍنفًيًذيَّةالتَّ لمسمطة  اٍلًكقاًئيَّة اإلًٍ ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى

خير مف قنطار  ةيى اٍلًكقاف أمف  معمكـه كما ىك  ،لما ىك معمكؿ بو في عمـ الصحة عماالن إ
 االستفادةمنيا في عمـ القانكف بنفس ما يمكف  االستفادةفإف ىذه المقكلة أك القاعدة يمكف  ؛عالج

ريمىةلإذ الكقاية مف ا ،منيا في المجاؿ الصحي كفيو مف  ،ساىـ في الحد منياتيمكف أف  جى
ريمىةالخيرية ما قد ال يتحقؽ بإيقاع العقكبة عمى المجـر بعد ارتكابو ال  .جى

ةىذا كال يمكف أف تؤتي ىذه القاعدة أيكميا المرجكة منيا في مجاؿ  ريمىةال ميكافىحى إال مف  جى
ٍجراءاتخالؿ جممة مف  القياـ بيا بالشكؿ الذم يضمف  لت ٍنفًيًذي ةا الس ٍمطىةالتي يجب عمى  اإٍلً

ٍجراءاتخرؽ في ىذه  تطبيؽ ىذه القاعدة، ألف أمٌ  بيئة خصبة  اٍلميٍجتىمىعأك إىماؿ يجعؿ مف  اإٍلً
ريمىةال النتشار  .ميب الريح فييضع ىذه القاعدة  كالذم ،كالمجرميف جى

ةفي  ةالت ٍنفًيًذي  ىذا كيقتضي البحث في الدكر الكقائي لمسمطة  ريمىةال ميكافىحى ٍفيكـبياف  جى  مى
ةكأىميتيا في  الت دابيرىذه  ريمىةال ميكافىحى ريمىةك  ،بشكؿ عاـ جى كمف ثـ  ،بشكؿ خاص الت ٍعذيب جى

ٍجراءاتلبياف دكر ىذه  ة؛كؿ عمى حد الت دابيرالكقكؼ عمى ىذه  ةفي  اإٍلً ريمىةال ميكافىحى كالحد  جى
 .مف كقكعيا
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ؿ:اٍْلىالمطمب    كَّ
ةكأىميتيا في  اٍلًكقاًئيَّة التَّدابيرعريؼ ت ريمىةال ميكافىحى  :جى

ةمف أىـ الكسائؿ التي يمكف مف خالليا  اٍلًكقاًئي ة الت دابيرتعتبر  ريمىةال ميكافىحى في أم  جى
ريمىةعمييا بشكؿ أساسي قبؿ كقكع ال االعتمادمجتمع، ذلؾ أنو يمكف  كالذم يساىـ بدكره في  ،جى

ريمىةً منسكب ال خفض ٍجراءاتمع ىذه  اٍلميٍجتىمىعمف خالؿ تجاكب ضمير  جى شريطة أف تككف  ،اإٍلً
 .ألخذ مكقعيا مف اإلعراب عمى أرض الكاقع صالحةن 

ؿ: اٍلفىٍرع  : اٍلًكقاًئيَّة التَّدابيرتعريؼ  اٍْلىكَّ
تدابير  أم الالزمة الت دابيراتخذ "احتياط كاستعداد كتعني: في المغة مصدر دب ر،  الت دابير

 (1)"أمف مشددة

أم ذىب بو، كالتدبير في األمر أف تنظر إلى  بالشيءمصدر دب ر، دىبىرى : اكجاءت أيضن 
 (2).ما يؤكؿ إليو عاقبتو، كالتدبر التفكر فيو، كيتدبر الرجؿ أمره أم ينظر في عكاقبو

قىاهي : فيي: أما الكقاية في المغة : ككاًقيىةن، عمى فاًعمىةو  قايىةن، بالكٍسر،ككً  ًباٍلفىٍتح، يىًقيًو كٍقيا كى
ًفظىو، مىاهي كحى ًمٍنو قكلوي تىع صانىوي كسىتىرىهي عىف األىذىل كحى ـٍ ًمف الًل مف كا": الىىفىييكى كاؽو؛ كى أىم  ؽ"،ماليي
، كشاًىدي الًكقايىًة قكؿي البكصيرم  : ًمف دىاًفعو

مف الد ركًع كىعىف عىاؿ مف األيطيـ                     أىٍغنىٍت عىف ميضاعىفىةو  ًكقايىةي اللً 
(3) 

ٍسالًمي ة الش ريعىةفي  اٍلًكقاًئي ة الت دابيرأما تعريؼ  يجد  الش ريعىةفالناظر إلى كتب فقياء  ؛اإٍلً
ٍفيكـأنيا بالكاد تضمنت تحديد  ٍفيكـكاضح كجمي ل مى نما اكتفكا بضرب األمثمة  ،الت دابير مى كا 

، فنجد أنيـ استدلكا بغض الت دابيرت القرآف الكريـ التي تحقؽ الغاية مف ىذه المستكحاة مف آيا
ريمىةيمنع مف كقكع  كتدبيرو  كاالستئذافالبصر  بو حتى ال يقع  االلتزاـيجب عمى الفرد ك  ،الزنا جى

ريمىةفي كحؿ ىذه ال ، أما فيما يتعمؽ بالكقاية فقد استخدمكا مدلكؿ ىذه الكممة في الحدكد جى
الردة إنما  ف اليدؼ مف حدٌ إإذ  ،محفاظ عمى الكميات الخمسلة التي يرجع اليدؼ منيا يالشرع

ريمىةمد إنما ىك الكقاية مف الكقكع في كاليدؼ مف حد الجى  ،ىك الكقاية مف تبديؿ الديف  (4).الزنا جى

                                                           

 .(1/720)ج عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة (1)
 (. 9/200ج) الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس (2)
 .226 /40المرجع السابؽ، ج (3)
 (.12-11ص)ريباف، تدابير الدكلة لمكقاية مف الجريمة، دراسة فقيية أبك ع (4)
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القانكني يجد  مف ناحية قانكنية، فالناظر إلى الفقو اٍلًكقاًئي ة الت دابيرأما فيما يتعمؽ بتعريؼ 
ٍجراءاتأف التعريفات القانكنية لمتدابير أك   :جاءت متباينة عمى النحك التالي اٍلًكقاًئي ة اإٍلً

ٍجراءاتالسياسات أك ): فقد عرفت عمى أنيا التي تتخذىا الجيات المعنية في الدكلة لمنع  اإٍلً
ريمىةكقكع ال  (1)(.مف آثارىا اٍلميٍجتىمىعكحماية  ،جى

ريمىةال الرتكابتدابير كقتية تيتـ بمعالجة األسباب المباشرة المؤدية  ): يافت بأنعرِّ ك  كتعبر  ،جى
ريمىةعف السياسة الجنائية التي تنتيجيا الدكلة لمكقاية مف ال  (2) (.جى

في مكاجية خطكرة اٍلميشىرِّع ك مجمكعة إجراءات يعتمدىا إجراء أ(: أنياكعر فيا آخركف عمى 
ريمىةمرتكب الإجرامية تطكييا شخصية   (3)).اٍلميٍجتىمىعليدرأىا عف  جى

ٍجراءاتمف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا أف جؿ التعريفات السابقة قد اتفقت عمى اعتبار   اإٍلً
ريمىةإنما الغاية منيا ىك الحد مف ال اٍلًكقاًئي ة اأٍلىك ؿ ، إال أف الباحث يتفؽ مع ما جاء بو التعريؼ جى

ٍجراءاتمف تخصيص ىذه  لما يعاب عمى التعريؼ الثاني في كقت معيف دكف غيره، كىك ما  اإٍلً
ٍجرامال يمكف أف يصمح لمعالجة الظاىرة  طالما أننا اتفقنا عمى أنيا إجراء سابؽ لكقكع  ،يةاإٍلً

ريمىةال معيف، أما ما يعاب عمى التعريؼ الثاني أنو خص ىذه  فكيؼ لنا أف نخصصو بكقتو  ،جى
ٍجراءات ٍجرامة لمكاجية الخطكر  اإٍلً كالذم يضعنا في متاىة  ،ما يستثني الجرائـ غير الخطيرة ،يةاإٍلً

ٍجراءاتاألمر الذم ال ينسجـ مع غاية ىذه  ،تصنيؼ الجرائـ إلى خطيرة كغير خطيرة كالتي  ،اإٍلً
ريمىةتتمثؿ في الحد مف ال ريمىةدكف الكلكج في تصنيؼ خطكرة ىذه ال ،بشكؿ عاـ جى  .مف عدمو جى

 

ٍجراءاتأىمية  اني:الثٌ  اٍلفىٍرع ةل اٍلًكقاًئيَّة اإلًٍ ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى
ٍجراءاتتكمف أىمية   ةفي  اٍلًكقاًئي ة اإٍلً ريمىةال ميكافىحى الذم  االبتدائيفي أنيا تمثؿ الدكر  جى

ريمىةيمكف أف يحد مف ال ٍجراءاتلما ليا مف خصكصية تميزىا عف  ؛بشكؿ رئيس جى  الر قاًبي ة اإٍلً
ريمىةقبؿ كقكع ال تيمارسي أف األكلى ف ريمىةبعد كقكع ال تيمارسبينما الثانية  ،جى  .جى

ٍجراءاتف ةل اٍلًكقاًئي ة اإٍلً ريمىةال ميكافىحى ريمىةكما أسمفنا يتحقؽ بالكقاية مف ال جى كىك بذلؾ  جى
ٌياتعف حقكؽ ك  ي ادفاع انظامن  ييعىد   ٍجراءاتامف خالؿ حمايتيا كتحصينيا ب ،األفراد حيرِّ  اٍلًكقاًئي ة إٍلً

                                                           

 )مكقع إلكتركني(.  لمحد مف السرقة في الشريعة اإلسالمية اٍلًكقاًئي ة الت دابيرأركاؽ،  (1)
 .(9ص )بيناـ، عمـ الكقاية كالتقكيـ  (2)
 .(337ص )سركر، الكسيط في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ  (3)
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لكي تحد مف التغكؿ عمى ىذه الحقكؽ  ؛التي يتكجب عمى الدكلة بسمطاتيا كأجيزتيا القياـ بيا
ٌياتكال رِّ  .قانكنيةغير الالجرائـ كالتجاكزات  بارتكابمف خالؿ التعدم عمييا  حي

ٍجراءاتكما تساىـ  ريمىةفي سد منافذ ال اٍلًكقاًئي ة اإٍلً كمنع  ،دكف كقكعيا كالحيمكلة ،جى
طالما التزاـ  ،يجاد مجتمع نظيؼ مربى عمى عدـ ارتكاب الجرائـإمما يساىـ بدكره في  ،انتشارىا

ٍجراءاتتباع اب ريمىةبو ارتكاب الالتي تجنِّ  اٍلًكقاًئي ة اإٍلً  .جى

ٍجراءاتكما تعتبر  ةالفعاؿ في  الجانبى  اٍلًكقاًئي ة اإٍلً ريمىةال ميكافىحى قكبة تمثؿ ذلؾ أف الع جى
ريمىةالمادم بحؽ مرتكب ال األذليقاع إكتعمؿ عمى  ذلؾ،الجانب التقميدم في  لضماف عدـ  ؛جى

ٍجراءاتبينما  ،الرتكابياعكدتو  تمثؿ الجانب األكثر فعالية في الحد مف ارتكاب  اٍلًكقاًئي ة اإٍلً
ريمىةال يقاع إنو ال يمكف أل ؛ىميةاألبما فييـ فاقدم  ،عمى اعتبار أنيا تسرم عمى جميع األفراد ،جى

 (1).العقكبة بحقيـ لتكافر سبب مف أسباب امتناع المسئكلية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(17ص) مكقاية مف الجريمة، دراسة فقييةعريباف، الدكلة لأبك  (1)



91 

 الثٌاني:المطمب 
ٍجراءات ريمىةلمحد مف  اٍلًكقاًئيَّة اإلًٍ  التٍَّعذيب جى

ريمىة ف تحتؿ يجب أ ة الجى ٍجراءات اٍلًكقاًئي ة لميكافىحى  ٍنفًيًذي ةالت   الس ٍمطىةأعمى سمـ أكلكيات اإٍلً
ريمىةمف ال اٍلميٍجتىمىعالتي تسعى لمحفاظ عمى سالمة  ٍجراءاتلما تتمتع بو ىذه  ؛جى مف أىمية  اإٍلً

ةكاضحة في  ريمىةال ميكافىحى  .اكما أسمفنا سابقن  جى

ٍجراءاتجممة مف  باتخاذالقياـ  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةعمى  لذا فإنو القانكنية التي مف شأنيا  اإٍلً
ريمىةلمساىمة في الحد مف الا ريمىةكمف  ،بشكؿ عاـ جى تمثؿ ىذه  بحيث ،بشكؿ خاص الت ٍعذيب جى

ٍجراءات ريمىةالحد الكاقي مف زيادة منسكب ال اإٍلً  .اٍلميٍجتىمىعفي  جى

ٍجراءاتكتتمثؿ  اىذ ةفي  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةالممقاة عمى عاتؽ  اإٍلً ريمىة ميكافىحى  :بػً  الت ٍعذيب جى

ؿ: اٍلفىٍرع  بحقكقيـ الٌناسبالغ إ اٍْلىكَّ
بحقكقيـ مف أىـ الضمانات التي مف شأنيا المساىمة في  الٌناسعالـ إتعتبر ضمانة  
ريمىةالحد مف  في مرحمة التحقيؽ كالمحاكمة كما أسمفنا في المطالب السابقة، بحيث  الت ٍعذيب جى

عمى الصعيد اٍلميشىرِّع ياىا إالحقكؽ التي منحو مف جممة  االستفادةف ىذه الضمانة المتيـ مف تمكٌ 
مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  (14)كىذا ما أكدتو المادة ي، كعمى الصعيد الكطن ،الدكلي

 (1):بقكليا ساًسي ةالمدنية كاألى 

ريمىةمتيـ في  لكؿٌ ) أف يتمتع أثناء النظر في قضيتو كعمى قدـ كاحدة مف المساكاة  جى
 :ات التاليةالتامة بالضمان

 .أف يتـ إعالمو سريعا كبالتفصيؿ، كفى لغة يفيميا، بطبيعة التيمة المكجية إليو كأسبابيا .أ

يختاره  كلالتصاؿ بمحاـو  ،أف يعطى مف الكقت كمف التسييالت ما يكفيو إلعداد دفاعو .ب
 .بنفسو

 .أف يحاكـ دكف تأخير ال مبرر لو .ج

كأف يخطر  ،و بشخصو أك بكاسطة محاـو مف اختيارهسفكأف يدافع عف ن ،اأف يحاكـ حضكري   .د
كمما  ابحقو في كجكد مف يدافع عنو إذا لـ يكف لو مف يدافع عنو، كأف تزكده المحكمة حكمن 

                                                           

بمكجب قرار  ٍنًضماـاعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاال الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية( العيد الدكلي 1)
 ـ1966كانكف/ ديسمبر  16المؤرخ في  (21-ألؼ )د 2200الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

 .49كفقان ألحكاـ المادة  1976آذار/ مارس  23: ذتاريخ بدء النفا     



96 

إال إذا كاف  ،عمى ذلؾ ادكف تحميمو أجرن  ،يدافع عنو مصمحة العدالة تقتضي ذلؾ بمحاـو  كانت
 .ال يممؾ الكسائؿ الكافية لدفع ىذا األجر

كأف يحصؿ عمى المكافقة عمى استدعاء  ،أك مف قبؿ غيره ،بنفسو االتياـأف يناقش شيكد  .ق
 .االتياـشيكد النفي بذات الشركط المطبقة في حالة شيكد 

 .أك ال يتكمـ المغة المستخدمة في المحكمة ،بترجماف إذا كاف ال يفيـ اأف يزكد مجانن  .د

  .)بذنب االعتراؼأال يكره عمى الشيادة ضد نفسو أك عمى  .ز

ستشياد بو في الضمانات التنفيذية ى نص المادة يجد أنو غير صالح لالإف الناظر إل
كأنو مف األجدر أف يككف ضمف الضمانات القضائية لمكافحة جريمة  ،لمحد مف جريمة التعذيب

مى عاتقيا بمياـ النيابة العامة كالضمانات الممقاة عككف أغمب فقرات ىذه المادة تتعمؽ  ؛التعذيب
إال أف الباحث يرل أف  .لمحد مف حدكث أم انتياؾ بحؽ لمتيـ خالؿ مرحمة التحقيؽ كالمحاكمة

ؾ النيابة العامة اشتر ال، ب مف نص المادة يمكف أف يدخؿ ضمف الضمانات التنفيذية  الفقرة أ
ىذه المياـ  التي تتبع لمسمطة القضائية كمأمكر الضبط القضائي كالذم يتبع لمسمطة التنفيذية في

 ، ب مف نص المادة السابؽ. المتعمقة في الفقرة أ

ىذه ي في القانكف األساسي عمى ما يحقؽ ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع أكد فقد كمف جانب آخر 
غ كؿ مف يقبض عميو أك يكقؼ بأسباب يبم  (:منو بقكليا  (12)الضمانة بما أكرده في المادة

المكجو إليو، كأف ييمكف مف  باالتياـبمغة يفيميا  اسريعن عالمو إيقافو كيجب إالقبض عميو، أك 
 (1)(.ـ لممحاكمة دكف تأخيركأف يقد   االتصاؿ بمحاـو 

 االمكفكلة دكليا ككطنين  ساًسي ةبالغ المتيـ بحقكقو األى إمف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا أف 
ريمىةيساىـ في الحد مف ارتكاب  ضح في تقميؿ سطكة لما ليذه الحقكؽ مف أثر كا ،الت ٍعذيب جى
ريمىةال مرتكبالمكمفيف بالبحث عف المجـر  مف خالؿ تمتع المتيـ بيذه الحقكؽ كقدرتو عمى  ،جى

 .منيا االستفادة
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2003ي المعدؿ لسنة ًفمىٍسطين( القانكف األساسي ال12( المادة )1)
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بسجالت  كاالحتفاظ ،ستعماؿ أماكف حبس كاحتجاز معترؼ بيا رسمياا الثٌاني: اٍلفىٍرع
 فعالة لمحبس

فييا  الت ٍعذيبمطات التحقيؽ ممارسة شذكذ الككر الذم يمكف لس االحتجازتعتبر أماكف  
لذا فإنو ال بد أف تككف ىذه المراكز كالسجكف  ؛اعتراؼ مف المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو النتزاع

 .األماًكففي ىذه  الت ٍعذيبألحكاـ القانكف حتى نضمف عدـ ارتكاب  امنظمة كفقن 

اكز التكقيؼ كالسجكف بشكؿ ىذا كتشير الدراسات إلى تنامي تعذيب المتيميف في مر 
طىًني ةال الس ٍمطىةتصاعدم منذ قياـ  ـ بشكؿ مخيؼ كميدد لمعايير 2007ية كحتى عاـ ًفمىٍسطينال كى

طىًني ةكال الدكلٌيةحقكؽ اإلنساف التي كفمتيا المكاثيؽ  مف المتيميف  عددو األمر الذم الزمو كفاة  ،كى
 (1) .القاسي كالمييف لمت ٍعذيبفي مراكز التكقيؼ نتيجة تعرضيـ 

الدكلي أكلى اىتماما في تشريعاتو لضركرة أف تككف مراكز اٍلميشىرِّع كجدير بالذكر أف 
لضماف الحماية  ":كىذا ما صرحت بو لجنة حقكؽ اإلنساف بقكليا ،التكقيؼ كالسجكف رسمية

ترؼ ماكف معألممحتجزيف لكضعيـ في  باحتياطاتالفعالة لألشخاص المحتجزيف يجب التزكد 
ـ  أك  ،كأماكف الحجز ا،بيا رسمين  باإلضافة إلى أسماء  ،يـ كأماكف احتجازىـئً تسجيؿ أسما ف يت

كذلؾ في سجالت يتـ تكفيرىا بالفعؿ كيسيؿ الكصكؿ إلييا  ،األشخاص المسئكليف عف احتجازىـ
كار معترؼ بو ىك إنالغير  االحتجازكأف  ،لكؿ األشخاص المعنييف بما فييـ األقارب كاألصدقاء

لحؽ حرية كأمف  االستبدادمتاـ لمضمانات الكاردة في المعاىدة األكركبية ضد الحرماف 
 (2)".الشخص

 االلتزاماتستنبكؿ في ضكء إيد عمى ىذه الضمانة في بركتكككؿ ضافة إلى أنو تـ التأكإ
الحد ": بقكليا، ة )ق(في الفقر  الدكلٌية االتفاقياتبمكجب  الت ٍعذيبالقانكنية الممقاة عمى الدكؿ لمنع 

ماكف أف يككف حجز المحتجزيف في أككفالة  ،مف استعماؿ الحبس بمعزؿ عف العالـ الخارجي
ككفالة حفظ أسماء األشخاص المسئكليف عف احتجازىـ  ،احتجازماكف أبككنيا  امعترؼ رسمي  
ثبات ا  ك  ،اءبمف فييـ األقارب كاألصدق ،عمييا بسيكلة لممعنييف باألمر االطالعتاح يي  في سجالتو 

                                                           

 2016-2015لحقكؽ اإلنساف، يكليك ي ًفمىٍسطينية، المركز الًفمىٍسطين( التعذيب في السجكف كمراكز التكقيؼ ال1)
 .(19ص )

و ككنكر فكلي ـ، أشار إلي1992( لسنة 44( الجمسة )7(، المادة )20)لجنة حقكؽ اإلنساف تعميؽ عاـ رقـ  (2)
ة التعذيب  .(25ص) في ميكافىحى
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تاحة كصكؿ األطباء ا  ك  ،بأسماء الحاضريف فييا مشفكعةن  االستجكاباتكقت كمكاف كؿ 
 ."(1)ف كأفراد األسرة إلى المحتجزيفكالمحامي

ي في القانكف األساسي عمى ضركرة ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع د ك  أفقد  ؛أما عمى الصعيد الكطني
 2)):)منو بقكليا  (11)في المادة ارسمي  في األماكف المعترؼ بيا  االحتجازأف يككف 

 .كىي مكفكلة ال تمس ،طبيعي الحرية الشخصية حؽ   -1

 ؛ك منعو مف التنقؿك تقييد حريتو بأم قيد أأال يجكز القبض عمى أحد أك تفتيشو أك حبسو  -2
كال يجكز  ،االحتياطيكيحدد القانكف مدة الحبس  ،ألحكاـ القانكف اكفقن  ،إال بأمر قضائي

 .(ك الحبس في غير األماكف الخاضعة لمقكانيف الصادرة بتنظيـ السجكفالحجز أ

كما أكدت المادة الخامسة مف قانكف السجكف عمى ضركرة تقييد أسماء النزالء في 
كدفتر يكمية لحكادث  ،عاـ مرقكـ لمنزالء سجؿ   مركزو  يحفظ في كؿِّ  ":سجالت خاصة بيـ بقكليا

 ،كتخضع ىذه السجالت كالممفات إلشراؼ كرقابة المدير ،المركز، كينشأ ممؼ خاص لكؿ نزيؿ
 "(3).عف تنظيميا كاستيفاء بياناتو كيككف مسئكالن 

عاتقو فيما يتعمؽ بضركرة  بالكاجب الممقى عمى التـزي ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع  ف  أكيرل الباحث 
ريمىةكالذم بدكره يساىـ في الحد مف  ،ماكف احتجاز معترؼ بيا بشكؿ رسميأتكفير   ،الت ٍعذيب جى

إال أف  ،زيارتيـ في مراكز التكقيؼ كتدكيف أسمائيـالمحتجزيف  أقاربكما يتيح لممحاميف ك 
يقاع إحكؿ دكف استعماليا في ي ي لـ يمتـز بتأىيؿ مراكز التكقيؼ تأىيالن ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع 
راكز التكقيؼ في مراكز الشرطة النفسي، ذلؾ أف الناظر إلى حاؿ م الت ٍعذيبال سيما  ،الت ٍعذيب

 .لحؽ الشخص في سالمتو الجسدية تيديدا ييعىد  ككث فييا لبضع ساعات يجد أنو مجرد الم

 

 :االنفرادم االحتجازتجنب  الثٌاًلث: اٍلفىٍرع
الذم يمكف مف خاللو انتزاع اعتراؼ  الت ٍعذيبأحد أخطر صكر  االنفرادم االحتجازييعىٌد 

كالضرب كالسب  الت ٍعذيبدكف ممارسة صكر أخرل مف صكر  ،كبسيطو  مف المتيـ بشكؿ سمسو 
 .كغيره

                                                           

( بركتكككؿ استبكؿ، دليؿ التقصي كالتكثيؽ الفاعميف لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية أك 1)
 .(22ص ) ًإٍنساًني ة اك الميينةالال

 ـ.1998( لسنة 6ي رقـ )ًفمىٍسطينالتأىيؿ )السجكف( ال( قانكف مراكز اإلصالح ك 5( المادة )2) 
 

 ـ.2005ـ المعدؿ لسنة 2003ي لسنة ًفمىٍسطين( القانكف األساسي ال11( المادة )3)
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بشكؿ  الت ٍعذيب االحتجازممارسة الجية القائمة بعممية  االنفرادمىذا كيسيؿ الحجز 
كعدـ رؤية الجيات  ،مع العالمي الخارجي االتصاؿيـ مف لعدـ تمكف المت   االطمئنافيبعثيا عمى 

 .مت ٍعذيبلز التكقيؼ القائـ إدارة مراك عفالمسئكلة 

ذا كاف المقصكد مف الحبس  كضع السجيف في معزؿ عف باقي المساجيف  االنفرادمكا 
اٍلميشىرِّع أجاز فقد  (1)كالنزالء لمخالفتو لمكائح الداخمية لمسجف مف خالؿ لجنة تأديبية لمسجف

المعمكؿ بيا في  نظمةكاأل لمنزيؿ الذم خالؼ التعميمات ي استخداميا كعقكبة تأديبيةًفمىٍسطينال
تفرض عمى النزيؿ إذا خالؼ  ":مف قانكف السجكف بقكليا  (62)المادة كما أشارت ،المركز

 : (2)األنظمة أك التعميمات بداخؿ المركز إحدل العقكبات التأديبية التالية

 .اإلنذار -1

 .سبكعألمدة ال تزيد عف  االنفرادمالحبس  -2

 .افئتو مف النزالء لمدة ال تزيد عف ثالثيف يكمن الحرماف مف بعض المزايا المقررة ل -3

أديبية مف شأنو أف يفتح كعقكبة ت االنفرادمإال أف الباحث يرل أف مجرد استخداـ الحبس 
ريمىةب االعتراؼستخدامو لتعذيب المتيـ كحممو عمى الالباب  ما، أك لمجرد التشفي مف  جى

في تكيك ،ذه الصكرة مف صكر العقكبة التأديبيةأف يمغي ىاٍلميشىرِّع كأنو كاف األجدر ب ،المجرميف
سيما الصكرة األخيرة  ،الغاية المرجكة مف العقكبة التأديبية فبالصكرتيف األخرييف ككنيما يحققا

 .منيا

 االنفرادمأف الحبس  ":كىذا ما صرحت بو مفكضية األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف بقكليا
مف المعاممة  اكقد يشكؿ في حد ذاتو نكعن  ،الت ٍعذيبأىٍعماؿ  ارتكابلفترات طكيمة ربما يسيؿ 

 "(3) ك الميينةأ ٍنساًني ةاإلً غير القاسية أك 

 

 االستعانة بمحاـو تمكيف المتيـ مف  الرٌاًبع: اٍلفىٍرع
ىـ الضمانات التي تساىـ في الحد مف االستعانة بمحاـو مف أتمكيف المتيـ مف  ييعىد   
ريمىةكقكع  و بعدما عجز عف استعادتيا في صؿ البراءةألتي تمكنو مف استعادة كا ،الت ٍعذيب جى

                                                           

  )مكقع إلكتركني(. في مصر ي اا كمنظـ قانكننفرادم مجـر أممي  ربيع، الحبس اال (1)
 ـ.1998( لسنة 6ي رقـ )ًفمىٍسطينكف( ال( قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ )السج62( المادة )2)
 

ة التعذيب، أشار إ20فقرة  38/1997( قرار رقـ 3)  .(24ص ) ليو ككنكر فكلي، ميكافىحى
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ٍجراءاتلصعكبة  ؛أك آلخر سببو لً بنفسو  كإحضار الشيكد  ،المتبعة في استعادة البراءة لممتيـ اإٍلً
ريمىةكالتي يعجز المتيـ عف اإلتياف بيا نتيجة اتيامو بال ،كالمستندات كالبينات القانكنية الالزمة  جى

كالذم  ،المتيـ عف نفسو دفاع أماـ اكبيرن  اعائقن  ييعىد  كالذم  ،لدل السمطات العامةكاحتجازه 
 .االستعانة بمحاـو يستكجب تمكينو مف 

ضركرة تمكيف المتيـ مف  في الدكلٌيةات الت ٍشريعكىذا كبالرغـ مف تناغـ المكاثيؽ ك 
ىك محؿ  اتحرِّيمرحمة التفي االستعانة بمحاـو إال أف الخالؼ عمى ضركرة  ؛االستعانة بمحاـو 

عمى  االستعانة بمحاـو منيا يقتصر بحؽ  اذلؾ أف بعضن  ،ي لمدكؿالت ٍشريع الت ٍنظيـخالؼ في 
ما فييا ب ،بينما البعض اآلخر يكفمو في مراحؿ المحاكمة برمتيا ،مرحمة التحقيؽ كالمحاكمة

  .(1)اتحرِّيمرحمة الت

ٍجراءاتا مف سالمة غايتيى  نة بمحاـو االستعاحقؽ ضمانة كيرل الباحث أنو كي تي    اإٍلً
يفي مرحمة الت االستعانة بمحاـو حؽ المتيـ في  عمى اٍلميشىرِّع المتبعة فإنو ال بد أف ينص    ،اتحرِّ

كأف األساس الذم تنبني عميو الدعكل  ،أىمية كبيرة في تككيف الدعكل الجنائيةمف لما ليا 
ألف أم انتياؾ لمضمانات في المراحؿ  ،ناتحاطة بالضماإالجنائية يجب أف يككف أكثر 

 .لمدعكل الجنائية سكؼ يركميا إلى طريؽ البطالف ساًسي ةاألى 

في مرحمة الجنح  االستعانة بمحاـو ي لـ يقرر حؽ ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع كجدير بالذكر أف 
ي في ٍسطينًفمى نكف األساسي العميو صراحة في الجنايات في القانىٌص  كما بالنص عميو صراحةن 

المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانكنية تكفؿ لو فييا  ):منو بقكليا (14) ةالماد
 (2) )يدافع عنو يـ في جناية يجب أف يككف لو محاـو ككؿ مت ،ضمانات الدفاع عف نفسو

في الجناية  االستعانةنىٌص  ألف ؛منو في الجنح االستفادةإال أنو ال يكجد ما يمنع مف 
االستعانة كأنو يجكز لو  ،مف ىذا الحؽ االستفادةبالكجكب كسمب الخيار مف المتيـ في جاء 

ةكىك ما يكصي بو الباحث بتعديؿ النص حتى يساىـ في  ،في الجنحبمحاـو  ريمىة ميكافىحى  جى
 .ا زالت تندرج في تكييفيا القانكني تحت جرائـ الجنحمألنيا  ؛الت ٍعذيب

حقيؽ عمى ككيؿ النيابة قبؿ البدء بالتاٍلميشىرِّع ئي فقد أكجب أما عمى صعيد القانكف الجزا
ٍجراءاتمف قانكف   (96)كىك ما أكدتو المادة ،معو أف يمكنو مف تككيؿ محاـو  الجزائية  اإٍلً

يجب عمى ككيؿ النيابة عند حضكر المتيـ ألكؿ مرة إلى التحقيؽ أف يتحقؽ ": بقكليا ،يًفمىٍسطينال

                                                           

 .2005المعدؿ لسنة  2003ي لسنة ًفمىٍسطين( القانكف األساسي ال14( المادة )1)
 .(55ص) بتدائيانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ االأبك بكر، ضم (2)
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 ،كيطالبو باإلجابة عمييا ،كيستجكبو بالتيمة المنسكبة إليو ،و كمينتومف ىكيتو كاسمو كعنكان
 "(1)االستعانة بمحاـو كيخبره أنو مف حقو 

 (24)ى حؽ المتيـ تأجيؿ استجكابو لمدةعماٍلميشىرِّع كفي سبيؿ تعزيز ىذا الحؽ فقد أكد 
لممتيـ الحؽ في " :ليابقك  (97) أكدتو الفقرة الثانية مف المادة كىك ما ،ساعة لحيف تككيؿ محاـو 

فإذا لـ يحضر محاميو أك عدؿ عف  ،ساعة لحيف حضكر محاميو 24)) االستجكابتأجيؿ 
قياـ ككيؿ النيابة ىناؾ استثناءات تجيز  إال أف ،"(2)تككيؿ محاـو عنو جاز استجكابو في الحاؿ

شريطة  ،في حاالت التمبس كضياع األدلة ، كذلؾالمتيـ قبؿ دعكة محاميو لمحضكر ستجكاببا
مف   (98)كىذا ما أكدتو المادة ،االستجكابأف يطمع محامي المتيـ عمى أقكاؿ المتيـ بعد انتياء 

ٍجراءاتقانكف  لككيؿ النيابة استجكاب المتيـ قبؿ دعكة محاميو " :ي بقكلياًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
عمى أف تدكف  ،كالخكؼ مف ضياع األدلة كاالستعجاؿلمحضكر في حاالت التمبس كالضركرة 

مف  االنتياءعمى أقكاؿ المتيـ عند  االطالعكلممحامي الحؽ في  ،مكجبات التعجيؿ في المحضر
 (3)"باالستجكا

 مكنةن  بمحاـو  االستعانةي جعؿ ضمانة ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع مف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا أف 
النيابة العامة  التزاـيا، أك عدـ من االستفادةكىك ما قد يحكؿ دكف قدرة المتيـ عمى  ،بيد المتيـ

التحقيؽ أىٍعماؿ  مف ىذا الحؽ، األمر الذم يشكؾ في سالمة االستفادةفي تمكيف المتيـ مف 
مف الحقكؽ المتعمقة بالنظاـ  بمحاـو  االستعانةمما يتطمب ضركرة أف يككف حؽ  ،كاالستجكاب

ترتب البطالف يكالتي تستكجب أف  ،اعمى مخالفتي االتفاؽأك  ،يانالتنازؿ ع كالتي ال يجكز ،العاـ
 .جراء قانكني قد تـ في الدعكل الجزائية دكف كجكد محامي المتيـإعمى أم 

 

 : االحتجازعمى مدل قانكنية  االعتراضحؽ  اٍلخاًمس: اٍلفىٍرع
مشركع النقطة السكداء في جبيف حؽ حرية األفراد كأمنيـ مف الغير  االحتجازيمثؿ 

يتنافى مع كرامة اإلنساف، كألف األصؿ في اإلنساف البراءة فإنو ال  أم عمؿو ك  ،كاالمتياف االعتقاؿ
ف أم تعدو  عمى  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةمف  يجكز تقييد حريتو إال لمبرر يككف خالؼ فيو ىذا األصؿ، كا 

ف جنح الشخص عف أصؿ  ،عمى مبررات قانكنية ابني  مىذه الحرية يجب أف يككف  حتى كا 
 .الئقة ًإٍنساًني ة حؽ اإلنساف في معاممةو  النتياؾ اعف ىذا األصؿ ال يعد مبررن  الجنكحف براءتو، أل

                                                           

ٍجراءات( قانكف 96مادة )( ال1)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
ٍجراءات( قانكف 97( المادة )2)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
ٍجراءات( قانكف 98( المادة )3)  ـ.2001( لسنة 3ي رقـ )ًفمىٍسطينالجزائية ال اإٍلً
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 يجب أف تنبني عمى أسسو  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةفإف أم عممية احتجاز تقكـ بيا  ؛كمف ىنا
 : (1)كيراعى فييا األمكر التالية ،كمبررات قانكنية

 .قانكني أف يككف التكقيؼ لسببو  -1

ٍجراءاتيككف التكقيؼ كفؽ أف  -2   -.ةأف يككف مف جية مختص– التي حددىا القانكف  اإٍلً

 .بسبب ىذا التكقيؼ ولمكقكؼ حاؿ البدء بإجراءات تكقيفً إبالغ ا -3

 .قىضاًئي ةضركرة تقديـ المكقكؼ عمى كجو السرعة إلى جية  -4

ريمىةال يجكز احتجاز المتيـ ب -5  .كاستثناءلحيف المحاكمة إال  جى

 .لممتيـ حؽ اإلفراج بالكفالةأف يعطى  -6

 .المجكء لمقضاء لمطعف في قرار تكقيفو أف يككف لكؿ مكقكؼ كبإجراءات عاجمة حؽٌ  -7

 .أف يككف لكؿ شخص أكقؼ بشكؿ غير مشركع حؽ الحصكؿ عمى تعكيض عادؿ -8

 .االحتجازخالؿ مدة  لمت ٍعذيبالحؽ في عدـ التعرض  -9

 .في مكاف رسمي االحتجازحؽ  -10

طىًني ةكال الدكلٌيةات الت ٍشريعد جاءت فق لؾى لذ اكتأكيدن  كد عمى ضركرة أف ؤ عمى حدو سكاء لت كى
كىذا ما أكدتو الفقرة األكلى مف المادة التاسعة مف العيد  ،اكقانكني   امشركعن  االحتجازيككف 

في الحرية كاألماف عمى  الحؽ   لكؿ فردو  ):الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية بقكليا
، كال يجكز حرماف أحد مف حريتو إال ألسباب افن أك اعتقالو تعس   كال يجكز تكقيؼ أحدو شخصو، 

  (2)(.ر فيولإلجراء المقر   اكطبقن  ،ينص عمييا القانكف

 االحتجازالمادة أكد عمى أف يككف نىٌص  أف االمادة السابؽ يتضح لنا جمي  نىٌص  مف خالؿ
ألف  ؛األمر الذم يتطمب بالضركرة تحديد ىذه األحكاؿعمييا القانكف،  لألحكاؿ التي ينص   اكفقن 

ٌياتؿ عمى لمتغك   الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةتركيا دكف تحديد عمى سبيؿ الحصر إنما يفتح المجاؿ أماـ  رِّ  حي
ٌياتلعدـ كجكد معايير كأحكاؿ محددة تمنعيـ مف التعدم عمى  ،الٌناس رِّ  .الٌناس حي

                                                           

  (5)ص عتقاؿ التعسفيفي عدـ التعرض لالإلنساف، الحؽ ي لحقكؽ اًفمىٍسطين( المركز ال1)
بمكجب قرار  ٍنًضماـ( العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاال2)

 ـ1966كانكف/ ديسمبر  16لمؤرخ في ا (21-ألؼ )د 2200ة لألمـ المتحدة الجمعية العام
 .49كفقان ألحكاـ المادة  1976ذار/ مارس آ 23: تاريخ بدء النفاذ      
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الكحيدة التي  الدكلٌية االتفاقيةاألكركبية لحقكؽ اإلنساف ىي  االتفاقيةكجدير بالذكر أف 
 ،كتطرقت إلى بياف األسباب القانكنية لمحجز ،التعسفي االحتجاز حظرب االكتفاءتجاكزت مسألة 

كؿ إنساف لو حؽ الحرية ) (1):بقكليا ،كالتي بينتيا في الفقرة األكلى مف المادة الخامسة منيا
لإلجراءات  احرماف أم إنساف مف حريتو إال في األحكاؿ اآلتية، ككفقن كال يجكز  ،كاألمف لشخصو

 : المحددة في القانكف

  .حبس شخص بناء عمى محاكمة قانكنية أماـ محكمة مختصة - أ

 ،طبؽ القانكف مف محكمةو  اصادرن  اإلقاء القبض عمى شخص أك حبسو لمخالفتو أمرن  - ب
 .لضماف تنفيذ أم التزاـ محدد في القانكف

الشرعية  الس ٍمطىةلمقانكف بيدؼ تقديمو إلى  اقبض عمى شخص أك حجزه طبقن إلقاء ال - ت
ريمىةعمى اشتباه معقكؿ في ارتكابو  المختصة بناءن   معقكالن  احجزه أمرن  ييعىد  ، أك عندما جى

ريمىةبالضركرة لمنعو مف ارتكاب ال   ا.أك اليركب بعد ارتكابي جى

اؼ عمى تعميمو، أك بيدؼ تقديمو إلى لمنظاـ القانكني بيدؼ اإلشر  احجز حدث كفقن  - ث
  .الشرعية المختصة الس ٍمطىة

لمقانكف لمنع انتشار مرض معد، أك األشخاص ذكم الخمؿ العقمي،  احجز األشخاص طبقن  - ج
  .أك مدمني الخمكر أك المخدرات، أك المتشرديف

إلقاء القبض عمى شخص أك حجزه لمنع دخكلو غير المشركع إلى أرض الدكلة، أك  - ح
 (.وإبعاده أك تسميمإجراءات  تتخذ ضده فعالن  شخص

ي عمى تضميف القانكني األساسي ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع أما عمى الصعيد الكطني فقد حرص 
ٌياتالعديد مف النصكص الدستكرية التي تكفؿ عدـ المساس بالحقكؽ كال رِّ ى كأكدت عم ،حي

ي في الفقرة الثانية منيا ًفمىٍسطيناسي المف القانكف األس  (11)كىذا ما أكدتو المادة ،احتراميا
ك منعو مف أ ،ك تقييد حريتو بأم قيدو أ ،وسأك حب ،أك تفتيشو ،ال يجكز القبض عمى أحدو ) :بقكليا
كال يجكز  ،االحتياطيكيحدد القانكف مدة الحبس  ،ألحكاـ القانكف اكفقن  قضائي   إال بأمرو  ،التنقؿ

  (2)(.عة لمقكانيف الصادرة بتنظيـ السجكفالحجز أك الحبس في غير األماكف الخاض
في القانكف األساسي ما يضمف التعكيض العادؿ ألم  اأيضن  كردضافة إلى ذلؾ فقد إ

ٌياتانتياؾ يمس الحقكؽ كال رِّ مف  عمى أم   كؿ اعتداءو ) :منو بقكليا  (32)المادةتو دكىذا ما أك ،حي
                                                           

ية حماية حقكؽ اإلنساف في نطاؽ مجمس أكركبا، الصادرة عف اتِّفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، تِّفاق( اال1)
 ـ.1950نكفمبر  4مجمس أكركبا في ركما بتاريخ 

 ـ.2005ـ كتعديالتو 2003ي لسنة ًفمىٍسطين( القانكف األساسي ال11( المادة )2)
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ٌياتال رِّ ٌياتف كغيرىا مف الحقكؽ كالالشخصية أك حرمة الحياة الخاصة لإلنسا حي رِّ العامة التي  حي
ريمىةيكفميا القانكف األساسي أك القانكف،  ال تسقط الدعكل الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا  جى

طىًني ةال الس ٍمطىةبالتقادـ، كتضمف   (1).(لمف كقع عميو الضرر عادالن  اتعكيضن  كى
ٍجراءاتأما عمى صعيد قانكف  فقد حدد في نصكص مكاده آلية القبض عمى الجزائية  اإٍلً

في  كتمديد التكقيؼ االحتياطيكالحبس  ،المكقكؼ كالجية المختصة بذلؾ في الفصؿ الثالث منو
مر اإلفراج عف األشخاص أصدار كآلية إ ،فتيش في الفصؿ الرابع منوكالت ،الفصؿ السابع منو

  .المكقكفيف دكف كجو مشركع في الفصؿ الثامف منو
 

 

 :تدريب المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القانكف عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف: السادس ٍرعاٍلفى 
في الحفاظ عمى أمف  اىام   ادكرن  مكميكف المكمفكف بإنفاذ القانكفيمعب المكظفكف الع

ريمىةمف ال اٍلميٍجتىمىعكسالمة  ميف مف ك ، ذلؾ أنيـ الجية المكمفة بالتحفظ عمى األشخاص المحر جى
ٌياتحي حقكقيـ ك  في  لالنخراططالؽ سراحيـ بشكؿ قانكني لتمكينيـ مف العكدة ا  يـ بشكؿ قانكني، ك رِّ
ما لـ يتـ تدريب ىؤالء المكظفيف عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف  ا، األمر الذم ال يعد بسيطن اٍلميٍجتىمىع

لضماف  ؛طالؽ صراحيـإأك خالؿ  ،أثناء فترة التحفظ عمييـ خالؿ مرحمة التحقيؽ كالمحاكمة
 (2).عدـ اقتراؼ أم انتياؾ بحؽ ىؤالء األشخاص في سالمتيـ الجسدية كالنفسية

المكظفيف  التزاـأكدت عمى ضركرة  الدكلٌيةكفي ىذا اإلطار نجد أف العديد مف المكاثيؽ 
ك معنكم بحؽ أكعدـ ارتكاب أم انتياؾ مادم  ،حقكؽ اإلنساف باحتراـالمكمفيف بإنفاذ القكانيف 

مف مدكنة قكاعد سمكؾ المكظفيف المكمفيف  كىذا ما أكدتو المادة الثانية ،زيفالسجناء أك المحتج
يحتـر المكظفكف المكمفكف بإنفاذ القكانيف أثناء قياميـ بكاجباتيـ الكرامة " :بإنفاذ القكانيف بقكليا

 (3)."طدكنياك كيحمكنيا، كيحافظكف عمى حقكؽ اإلنساف لكؿ األشخاص كي ٍنساًني ةاإلً 

 االمكمفكف بإنفاذ القكانيف بيذا الدكر فإنو يتكجب عمى الدكلة تدريبيـ تدريبن  كحتى يتمكف
طىًني ةيندرج ضمف خطة الدكلة ال فاعالن  ةفي  كى مف  (10) كىذا ما أكدتو المادة ،الت ٍعذيب ميكافىحى

عالـ فيما دكلة إدراج التعميـ كاإلالتضمف  ":في الفقرة األكلى منيا بقكليا الت ٍعذيباتفاقية مناىضة 

                                                           

 ـ.2005ـ كتعديالتو 2003ي لسنة ًفمىٍسطين( القانكف األساسي ال32( المادة )1)
( دليؿ تدريب مكظفي السجكف عمى حقكؽ اإلنساف، مكتب األمـ المتحدة، مفكضية األمـ المتحدة لحقكؽ 2)

 .(3ص) 11سمة التدريب الميني العدد رقـ ، 2004اإلنساف، 
فيف بإنفاذ القكانيف، اعتمدت كنشرت بمكجب قرار األمـ المتحدة ( مدكنة لقكاعد سمكؾ المكظفيف المكم3)

 ـ.1979كانكف األكؿ/ديسمبر  17المؤرخ في  169/34
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عمى الكجو الكامؿ في برامج تدريب المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكانيف،  الت ٍعذيب حظريتعمؽ ب
أك  ،كالمكظفيف العمكمييف ،كالعامميف في ميداف الطب ،أك العسكرييف ،سكاء أكانكا مف المدنييف

 االعتقاؿؼ أك أم فرد معرض ألم شكؿ مف أشكاؿ التكقي باحتجازغيرىـ ممف تككف ليـ عالقة 
 "(1).ىذا الفرد أك معاممتو باستجكابأك السجف أك 

كككنيا دكلة مصدقة عمى  ،يةًفمىٍسطينال الس ٍمطىةمف خالؿ ما سبؽ يتضح أنو يتكجب عمى 
أف تقكـ بتدريب المكظفيف العمكمييف المكمفيف بإنفاذ القكانيف عمى  ؛الت ٍعذيباتفاقية مناىضة 

طىًني ةخطتيا ال احتراـ حقكؽ اإلنساف ضمف ةل كى ريمىة ميكافىحى يا ميؤىس ساتمف خالؿ  الت ٍعذيب جى
 .الت ٍعذيبمناىضة  التفاقيةيا بالدكر المطمكب منيا مف خالؿ انضمامً قكـ حتى ت ؛الت ٍنفًيًذي ة
 

  لحقكؽ اإلنساف ميٍستىًقمَّة ىىٍيئىةنشاء إ: السابع اٍلفىٍرع
التي يتكجب عمى  اٍلًكقاًئي ةتعنى بحقكؽ اإلنساف مف أىـ اآلليات  ةميٍستىًقم   ىىٍيئىةإنشاء  ييعىد  

كىذا ما أكدتو المادة الثالثة مف  ،الت ٍعذيبلضماف الحد مف  الدكلة القياـ بيا كإجراء كقائي  
تينشئ أك تيعيف أك تستبقي كؿ دكلة  ":بقكليا الت ٍعذيبمناىضة  التفاقية االختيارمالبركتكككؿ 

كغيره مف ضركب المعاممة أك  الت ٍعذيبكاحدة أك أكثر عمى المستكل المحمي لمنع  ةىىٍيئى طرؼ 
طىًني ةال اٍلًكقاًئي ةاآللية  باسـيشار إلييا فيما يمي ) أك الميينة ًإٍنساًني ةالالالعقكبة القاسية أك   "(2)(كى

صادر عف الرئيس ياسر  ية لحقكؽ اإلنساف بقرار مرسكـًفمىٍسطينال يىٍيئىةىذا كقد تـ إنشاء ال
 ،القرار ابمكجب ىذ يىٍيئىةتحديد مياـ ىذه ال ـ، كتـ30/9/1993بتاريخ  -رحمو الل  –عرفات 

ات الت ٍشريعكالتي تتمثؿ في متابعة كضماف تكافر متطمبات صيانة حقكؽ اإلنساف في مختمؼ 
كمنظمة  ًفمىٍسطيففي دكلة  اتميؤىس سكفي عمؿ مختمؼ الدكائر كاألجيزة كال ،يةًفمىٍسطينكاألنظمة ال
طىًني ةال يىٍيئىةـ، كىي ال1994مياميا في بداية  تيمارسكبدأت  ،يةًفمىٍسطينالتحرير ال ية ًفمىٍسطينال كى

                                                           

أك الميينة، اعتمدت  ًإٍنساًني ةية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة اك العقكبة القاسية أك الالاتِّفاق( 1)
 10المؤرخ في  46/39قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة بمكجب  ٍنًضماـكعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاال

ؿ كانكف   ـ.1984ديسمبر اأٍلىك 
 (.1()27ـ كفقان ألحكاـ المادة )1987 حزيراف/يكنيو 26: تاريخ بدء النفاذ    

ية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك تِّفاقختيارم ال( البركتكككؿ اال2)
ؿ كانكف  18أك الميينة، اعتمد في  ٍنساًني ةالإلً  ـ  في الدكرة السابعة كالخمسكف لجمعية 2002/ديسمبر اأٍلىك 

 ـ.2006حزيراف/ يكنيك  22: تاريخ النفاذ - RES /A/ 199/55العامة لألمـ المتحدة بمكجب القرار 
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 الدكلٌيةكتتمتع بالعضكية الكاممة في المجنة التنسيقية  ،الكحيدة التي تعنى بحقكؽ المكاطف
طىًني ةلمييئات ال  (1) (ICC).لألمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف التابعة كى

 (2):المياـ التالية تيمارسكالمياـ التي تقـك بيا فإنيا  يىٍيئىةكحكؿ طبيعة عمؿ ال

مف خالليا إللقاء الضكء عمى حالة أك قضية معينة  يىٍيئىةالتي تسعى ال: تقارير تقصي الحقائؽ-1
ٌياتتمس حقكؽ ك  رِّ ٍجراءاتة كمعرف ،ليتـ تعريؼ الحالة المستيدفة ؛اإلنساف حي التي تتخذىا  اإٍلً

كمف ثـ الخركج بتكصيات كاستنتاجات ليذه الجيات لمقياـ بدكرىا  ،الجيات الرسمية بشأنيا
 .تجاه ىذه الحالة

دارة الشكاكل-2 الشكاكل التي تتعمؽ بخرؽ حقكؽ اإلنساف فقط،  يىٍيئىةتتابع ال: تقصي الحقائؽ كا 
، كمنيا شكاكل تتعمؽ ةعامة أك شبو عام ةىىٍيئى إذا كاف الطرؼ المشتكى عميو مؤسسة أك 

ٍجراءاتتباع اكتشمؿ االعتقاؿ كالتكقيؼ دكف  ،باألجيزة األمنية القانكنية، كتقاعس أك عدـ  اإٍلً
العامة بكاجباتيا الثانكية تجاه المكاطنيف في مجاؿ تقديـ الخدمة المنصكص  الس ٍمطىةقياـ 

ٍجراءاتلتكظيؼ التي ال تتبع فييا عمييا قانكنيا، إضافة إلى قضايا التعييف كا القانكنية،  اإٍلً
التمييز في تطبيؽ القانكف العتبارات الجنس أك الديانة أك العرؽ أك المكف أك األفكار ك 

ٌياتالسياسية، ككؿ ما يتعمؽ بانتياؾ ال رِّ  الس ٍمطىةلممكاطف مف قبؿ أم مف أجيزة  ساًسي ةاألى  حي
 .سكاء األمنية أك المدنية

مف خالؿ نشاطات برنامج التدريب كالتكعية  يىٍيئىةتيدؼ ال: ثقافة حقكؽ اإلنساف نشر -3
 ييف بمختمؼ فئاتيـ، كذلؾًفمىٍسطينالالجماىيرية إلى نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف بيف المكاطنيف 

انطالقا مف قناعة مفادىا أٌف حماية حقكؽ اإلنساف تبدأ بمعرفة المكاطنيف بحقكقيـ، كبآليات 
  .مف أٌم اجتزاء أك انتياؾحمايتيا 

طىًني ةات الالت ٍشريعبإجراء الدراسات كاألبحاث عمى  يىٍيئىةتقكـ ال :جراء الدراسات القانكنيةإ-4  كى
 .كالسياسات العامة مف خالؿ إصدار التقارير كالدراسات القانكنية

الصالحيات قد حدد  الت ٍعذيبمناىضة  التفاقية االختيارمؿ ك كتككر كجدير بالذكر أف الب
طىًني ةال يىٍيئىةمالتي يمكف ل ريمىةمف  طار الدكر الكقائي لمحدِّ إممارسيا في  كى في  الت ٍعذيب جى

                                                           

 )مكقع إلكتركني(. اف ديكاف المظالـية لحقكؽ اإلنسًفمىٍسطينال يىٍيئىة، اليىٍيئىة( نبذة تعريفية عف ال1)
 )مكقع إلكتركني(. ية لحقكؽ اإلنساف ديكاف المظالـًفمىٍسطينال يىٍيئىة، اليىٍيئىة( برامج ال2)
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طىًني ةال اٍلًكقاًئي ةتيمنح اآلليات  ":منو بقكليا  (19)المادة  :(1)دنى السمطات التاليةأكحد  كى

 االحتجازمف حريتيـ في أماكف ة األشخاص المحركميف مملقياـ عمى نحك منتظـ بدراسة معاا .أ
بتعزيز حمايتيـ مف  - إذا لـز األمر - بغية القياـ( 4(عمى النحك المحدد في المادة 

 .ك الميينةأ ًإٍنساًني ةالالكمف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك  ،الت ٍعذيب

خاص المحركميف المعنية بغرض تحسيف معاممة كأكضاع األش الس ٍمطىةتقديـ تكصيات إلى  .ب
أك  ًإٍنساًني ةك العقكبة القاسية أك الالأه مف ضركب المعاممة كغير  الت ٍعذيبكمنع  ،مف حريتيـ

 .مع مراعاة المعايير ذات الصمة التي كضعتيا األمـ المتحدة ،الميينة

 .ات القائمة أك بمشاريع القكانيفالت ٍشريعتقديـ اقتراحات كمالحظات تتعمؽ ب .ج

كباإلضافة لما ىك مطمكب منيا كفؽ البركتكككؿ  -ية ًفمىٍسطينال يىٍيئىةذكر أف الكجدير بال
إنفاذ بالدكر التكعكم لألشخاص المكمفيف فإنيا تقكـ ب - الت ٍعذيبمناىضة  التفاقية االختيارم

بيدؼ  ؛القانكف كتكعيتيـ بالحقكؽ التي يتمتع بيا النزالء داخؿ السجكف كداخؿ مراكز التكقيؼ
 الدكلٌيةبمعايير حقكؽ اإلنساف  تيـمعرف، ك في السجكف كمراكز التكقيؼ كفاءة العامميف زيادة

  .(2).مراكز التكقيؼزيز حقكؽ النزالء داخؿ السجكف ك جؿ تعأكالمحمية مف 

ٍجراءاتية بًفمىٍسطينال الس ٍمطىة التزاـمف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا أف  لمحد مف  اٍلًكقاًئي ة اإٍلً
ريمىة يتطمب منيا المزيد مف الجيكد التي تؤىميا لتحقيؽ ما ىك مطمكب منيا عمى  ٍعذيبالت   جى

حيث يتكجب عمييا القياـ بإدراج  ،الت ٍعذيبمناىضة  التفاقيةالصعيد الدكلي بمكجب انضماميا 
في المنياج التعميمي كالتمفزيكف الرسمي، كما أنو يجب عمييا تمكيف ىذه اآلليات  الت ٍعذيب حظر
خراجيا عف ككنيا ضمانات ال يستفيد منيا المتيـ ،كؿ لحيز التنفيذلمدخ  .كا 

 

 

 

 

 
                                                           

ية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك تِّفاقختيارم الالبركتكككؿ اال (1)
ؿ كانكف  18 أك الميينة، اعتمد في ٍنساًني ةالإلً  ـ  في الدكرة السابعة كالخمسكف لجمعية 2002/ديسمبر اأٍلىك 
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 .نشاطات كفعاليات ،ًفمىٍسطينية لحقكؽ اإلنساف ديكاف المظالـال يىٍيئىةال (2)
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  الثٌاني:المبحث 
 في كالمؤسسات غير الحككمية  التٍَّنفًيًذيَّةمطة الدكر الرقابي لمسُّ 

ة ريمىة ميكافىحى  التٍَّعذيب جى
ةل الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةتتعدد أشكاؿ الرقابة التي تقكـ بيا  ريمىة ميكافىحى  تيمارس، فقد الت ٍعذيب جى

يا مف تيمارسالتابعة ليا، كقد  الر قاًبي ةكاألجيزة  ميؤىس ساتالرقابة مف خالؿ ال الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىة
 ماتتميز عمى  ام اكالتي غالبن  ،المدني اٍلميٍجتىمىع ميؤىس ساتك  حقكؽ اإلنسافً  ميؤىس ساتخالؿ 
يعكد السبب في ذلؾ إلى نزاىة ك  ،الر قاًبي ةخالؿ أجيزتيا رقابةو مف مف  ٍنفًيًذي ةالت   الس ٍمطىة تيمارسوي 

 .الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةبتأثره  عدـل ،كحيادية ىذا النكع مف الرقابة

فإنو ال بد  ؛الغاية منو الت ٍنفًيًذي ةكتجدر اإلشارة إلى أنو كحتى يحقؽ الدكر الرقابي لمسمطة 
ألف  ؛الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةيد  عفالتي تخرج  ميؤىس ساتبشكؿ أساسي عمى األجيزة كال أف ينصب  

كعمؿ أجيزتيا، فكيؼ ليا أف  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةأىٍعماؿ  الدكر الرقابي ينصب بشكؿ أساسي عمى
 ىذا الدكر كىك مينصىبه عمييا؟ تيمارس

ةفي  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةأىٍعماؿ  عمى الر قاًبي ةىذا كتنقسـ األجيزة  ريمىة ميكافىحى إلى  الت ٍعذيب جى
 :قسميف

ؿ:المطمب  ةفي  التٍَّنفًيًذيَّة السٍُّمطىةأىٍعماؿ  لمرقابة عمى التٍَّنفًيًذيَّةاْلجيزة  اٍْلىكَّ ريمىة ميكافىحى  جى
 .التٍَّعذيب

ةفي  التٍَّنفًيًذيَّة السٍُّمطىةعمى أىٍعماؿ المدني  اٍلميٍجتىمىع ميؤىسَّساترقابة  الثٌاني:المطمب   ميكافىحى
ريمىة  .التٍَّعذيب جى
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ؿ:المطمب   اٍْلىكَّ
ٍمطىةأىٍعماؿ  عمى الرَّقاًبيَّة التٍَّنفًيًذيَّةاْلجيزة  ريمىةمف  لمحد   التٍَّنفًيًذيَّة السُّ  :التٍَّعذيب جى
ال يتجزأ مف التككيف  اجزءن  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةأىٍعماؿ  عمى الت ٍنفًيًذي ة الر قاًبي ةتمثؿ األجيزة  

عمميا في ضكء المياـ الكظيفية الممقاة  تيمارس، مما يعني أنيا الس ٍمطىةاألساسي ألجيزة ىذه 
 .الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةأىٍعماؿ  بكصفيا أداة مف أدكات الرقابة الداخمية عمى ،عمى عاتقيا

المتعددة  الر قاًبي ةالرقابة في ىذا الدكر مف خالؿ أجيزتيا  الت ٍنفًيًذي ة س ٍمطىةال تيمارسىذا ك 
ككزارة  ،كالتي تتمثؿ في كازرة العدؿ ،فؽ العدالة الجنائيةاالتي ترتبط بمر  الت ٍنفًيًذي ةفي المؤسسة 

 .الداخمية

ؿ: اٍلفىٍرع  :تأىيؿعمى مراكز اإلصالح كال يشً ترقابة لجنة التف اٍْلىكَّ
تقكـ لجنة التفتيش عمى السجكف بكزارة العدؿ كالداخمية بعمؿ زيارات دكرية تفقدية لمراكز 

ضمف اختصاص ىذه المجنة بكصفيا لجنة تابعة لكزارة العدؿ  ،اإلصالح كالتأىيؿ كالسجكف
سالمة  كالتأكد مف ،ة لمنزالءكالتأكد مف السالمة الجسدي   ،بغية تفقد السجكف كالنزالء ،كالداخمية

ٍجراءات القانكنية التي مر بيا النزالء خالؿ فترة التحقيؽ كالمحاكمة، كما تقكـ بالتأكد مف  اإٍلً
كالمتمثمة  ،التي يستحقكنيا خالؿ فترة المحاكمة ساًسي ةاستفادة النزالء كتمتعيـ بالحقكؽ األى 

التي ينبغي عمى إدارة السجف  ةساًسي  كالحقكؽ األى  ،ابالضمانات القانكنية التي تـ اإلشارة إلييا سابقن 
مف حقكقيـ، كما  ؽ  عدـ انتياؾ أم حكضماف  ،كالمتمثمة في المأكؿ كالمشرب ،لمنزالءتكفيرىا 

تقكـ المجنة بالتأكد مف الظركؼ الصحية لمنزالء كتقديـ العالج ليـ ما أمكف ذلؾ، كمراجعة 
لمتأكد مف  ؛تمؾ الكشكفات كالممفات كمعاينة ،عمى ممفاتيـ كاالطالع ،الكشكفات الرسمية لمنزالء

ٍجراءاتكمف سالمة  ،مطابقتيا لمقانكف التي يتـ اتباعيا مف قبؿ الجية المختصة بالتكقيؼ  اإٍلً
 ؛كرفع تقرير حكؿ أكضاع النزالء كمراكز التكقيؼ كاإلشكاليات كالحمكؿ ،كالتحقيؽ كالمحاكمة

 .(1)لرفع ىذه التقارير لمجيات المختصة اتمييدن 

عمى  االطالعنفس اإلطار قامت المجنة بعقد زيارة أخرل لسجف أصداء مف أجؿ كفي 
كالمتعمقة باألحكاؿ المعيشية  ،إلى الشكاكل الكاردة منيـ كاالستماع ،األكضاع القانكنية لمنزالء

 ،النظارات كالخدمات الطبية المقدمة ليـ كالتي مف ضمنيا اتساع ،كالحياتية التي يحياىا النزالء
ضمف الجيكد  ،كالشركط الالزمة لمنح اإلجازات البيتية لمنزالء ،الترحيؿ إلى المحكمة كآليات

                                                           

يش عمى السجكف بكزارة العدؿ كالداخمية لمركز شرطة بيت حانكف بتاريخ فت( تقرير زيارة لجنة الت1)
 )مكقع إلكتركني(. ـ منشكر عمى مكقع دنيا الكطف17/4/2017
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لمنزالء كالمكقكفيف في  ٍنساًني ةالممقاة عمى عاتؽ الكزارة في الكقكؼ عمى األكضاع القانكنية كاإلً 
 (1).لمقانكف ااألماكف المخصصة لذلؾ كفقن 

نىٌص  ة كالعدؿ مف الفقرة األكلى مفيالداخما تصؿ ىذا الدكر الذم تقـك بو كزار ىذا كينبع أ
لكزيرم الداخمية كالعدؿ " :كالتي نصت عمى ،المادة العاشرة مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ

بداء المالحظات أك المقترحات  ،تفقدالالدخكؿ ألم مركز بقصد  ك مف ينتدبو أم منيما حؽٌ أ كا 
 "(2)."عمى أف تدكف في سجؿ خاص ،يركنيا يالت

مف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا أف الدكر الذم تقكـ بو لجنة التفتيش بكزارة الداخمية كالعدؿ 
غير كاؼو لمتأكد مف سالمة األكضاع القانكنية التي يحياىا النزالء، ذلؾ أف الزيارات التفقدية 

 بكالمأكؿ كالمشر  ،التي تقكـ بيا المجنة إنما تقتصر عمى الجكانب الشكمية المتعمقة بالنزيؿ
ضمف ىذه الزيارات ىدؼ التأكد مف ضماف تجراءات التكقيؼ كالمحاكمة، ككاف األجدر أف تا  ك 

محاكمة، حيث يعكد السبب في ذلؾ عدـ مس حؽ سالمة النزالء خالؿ فترة التكقيؼ كالتحقيؽ كال
أكيد التكالذم يجب تطكيره بما يضمف  ،ي في قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿالت ٍشريعالنص  إلى
طمئناف عمى سالمة النزالء الجسدية كالنفسية خالؿ فترة التكقيؼ كالتحقيؽ مى ضركرة االع

 .كالمحاكمة
 

قابة المراقب العاـ لكزارة الداخمية كاْلمف الكطني عمى مراكز اإلصالح ر  الثٌاني: اٍلفىٍرع
 :كالتأىيؿ

ة كاألمف الكطني يتـ إنشاء مكتب المراقب العاـ لكزارة الداخمية بمكجب قرار كزير الداخم
كالذم يعد مف أىـ اختصاصاتو  ،ـ1/12/2007بتاريخ   2007لعاـ (176) كالذم يحمؿ رقـ
 ،كمف ضمنيا مراكز اإلصالح كالتأىيؿ ،كاألجيزة الشرطية كاألمنية ميؤىس ساتالرقابة عمى ال

تي يتـ كتدكيف المالحظات حكؿ التجاكزات ال ،لممارسة الرقابة كالتفتيش عمى مراكز التكقيؼ
كالعمؿ عمى  ،رساؿ التقارير الالزمة لمدير عاـ اإلصالح كالتأىيؿ ككزير الداخميةا  ك  ،اكتشافيا

ٌياتمحاسبة المعتديف عمى حقكؽ ك  رِّ  (3)النزالء حي

                                                           

صالح خاف يكنس( تقرير زيارة لجنة التفتيش في كزارة العدؿ كالداخمية لم1) )أصداء( بتاريخ  ركز تأىيؿ كا 
 )مكقع إلكتركني(.ية مىٍسطينفً ـ المنشكر عبر ككالة الرأم ال30/4/2017

 ـ.1998( لسنة 6( قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ رقـ )2)
ًلي ةي كالمكاثيؽ ًفمىٍسطينال الت ٍشريعلعفيفي، الرقابة عمى مراكز التكقيؼ في ضكء كاسميماف،  (3)  (.2)ص الد كى
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 (458)شككل مف أصؿ  (428)زى أف مكتب المراقب العاـ قد أنجكتشير التقارير إل
كدعكة  ،حقكؽ اإلنساف ميؤىس ساتؿ التعاكف مع مف خال ،ـ2017مف العاـ اأٍلىك ؿ خالؿ الثمث 

أك إحالتيا لمجيات المختصة، كتـ تمقي  ،األطراؼ المعنية لمتكاصؿ معيا حكؿ ىذه اإلشكاليات
شككل قيد   (30)كال تزاؿ ،المنتشرة في قطاع غزة تب المراقب العاـاكاكل مف خالؿ مكىذه الش

ايا مختمفة متعمقة بممارسة بعض األفراد في لجنة تحقيؽ في قض (29) المتابعة، كتـ تشكيؿ
كتظممات المكاطنيف، إضافة إلى ذلؾ فقد تـ عقد زيارات تفتيشية  كتجاكزاتيـ، األجيزة األمنية

  (1).زيارة (210) أجيزة كزارة الداخمية بمغ عددىا كرقابية عمى

قاًبي ةىذا كتيدؼ الزيارات  ز اإلصالح كالتأىيؿ مراكللممراقب العاـ لكزارة الداخمية  الر 
 (2):إلى

 .عمى الحالة الصحية كالمعيشية لمنزالء االطمئناف -1

 .رصد أم مخالفات في السجف -2

 .التفتيش عمى طعاـ النزالء كالفكرة كمكاد التنظيؼ كالماء الساخف -3

 .كالمعاممة كالخدمة الطبية كاالتصاالتالتفتيش عمى الزيارات  -4

 .التفتيش عمى تيكية الغرؼ -5

 .معاممة السجيناتالتفتيش عمى  -6

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أنو كبالرغـ مما تـ إنجازه عبر مكتب المراقب العاـ مف خالؿ 
التي  ساًسي ةكتأكده مف تمتع النزالء بالحقكؽ األى  ،دكره الرقابي عمى مراكز اإلصالح كالتأىيؿ

ص القابعيف في إال أنو افتقر إلى التأكد مف سالمة األشخا ؛لمقانكف ايجب الحصكؿ عمييا كفقن 
ادم كالمعنكم خالؿ مرحمة كالتأكد مف عدـ تعرضيـ ألم شكؿ مف أشكاؿ العنؼ الم ،السجف
 .كالتحقيؽ كالمحاكمة التكقيؼ

 

 

                                                           

كاألمف الكطني منشكر عبر كزارة الداخمية ( تقرير الزيارات التفقدية لمكتب المراقب العاـ لكزارة الداخمية ال1)
 .18/5/2017بتاريخ 

بخصكص التفتيش كالرقابة عمى  2016، 2015( راجع التقرير الصادر عف مكتب المراقب العاـ لسنة 2)
لعفيفي، الرقابة عمى مراكز التكقيؼ في كاسميماف، : مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بمحافظات غزة، أشار إليو

ًلي ةي كالمكاثيؽ ًفمىٍسطينال الت ٍشريعضكء   .(3ص ) الد كى
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 :رقابة المحافظيف عمى مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الثٌاًلث: اٍلفىٍرع
راكز اإلصالح ة لمي عمى صالحية المحافظيف لمقياـ بزيارات تفقديًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع أكد 

لمنائب  " (1):كالتي نصت عمى ،مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ (11) كالتأىيؿ في المادة
 ؛كؿه في دائرة اختصاصو ،كقضاة المحكمة العميا كالمركزية ،كلممحافظيف ،العاـ أك ككالئو

 :بقصد التحقؽ مما يمي ،في أم كقت لتفقده ،الدخكؿ في جميع أماكف المركز

 .السجالت كاألكراؽ كالقيكد المتعمقة بإدارة المركز كانضباطو كنظاموصحة  -1

 .فحص طعاـ النزالء مف حيث كميتو كنكعو -2

 .بشأف ما يقع مف مخالفات اكاتخاذ ما يركنو مناسبن  ،تطبيؽ ما تقضي بو القكانيف كالمكائح -3

 .عدـ كجكد نزيؿ بغير كجو قانكني -4

 ،ف فييايجرم تنفيذىا عمى الكجو المبي   ،ي التحقيؽتنفيذ أحكاـ المحاكـ كأكامر النيابة كقاض -5
بداء مالحظاتيـ ،النزالء لكليـ قبكؿ شكاك  كعمى المدير أف يكافييـ بجميع ما يطمبكنو  ،كا 

 ".مف البيانات الخاصة بالميمة المكككؿ إلييـ القياـ بيا

ييدؼ قد حدد عمى سبيؿ الحصر المياـ التي اٍلميشىرِّع  فٌ أمف خالؿ ما سبؽ يتضح 
كالتي تفتقر إلى ىدؼ التأكد  ،المحافظ إلى تحقيقيا مف خالؿ زيارتو لمركز اإلصالح كالتأىيؿ

كعدـ تعرضيـ ألم شكؿ  ،مف مراعاة أحكاؿ المحتجزيف خالؿ فترة التكقيؼ كالتحقيؽ كالمحاكمة
 .الت ٍعذيبمف أشكاؿ 

إال  ؛الجسدية كالنفسية المادة السابؽ مف التأكد مف سالمة النزالءنىٌص  كبالرغـ مف خمك
المادة يكاد ال نىٌص  أف الرصيد الفعمي لممحافظيف عمى أرض الكاقع لتحقيؽ األىداؼ المرجكة في

ف كما أ، اعيينيـ مف الرئيس مؤخرن ـ تكذلؾ لعدـ كجكد اعتراؼ لممحافظيف الذيف ت ،ييذكر
كالخدمات  ،زة الشرطيةجيكاأل ،ىـ في تتبع عمؿ مراكز الشرطةالمحافظيف السابقيف اقتصر دكري 

 .(2)التي تقدميا ىذه األجيزة

 
 
 

                                                           

 ـ.1998( لسنة 6( قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ رقـ )1)
)مكقع  ـ15/3/2014ية بتاريخ ًفمىٍسطينتصريح محافظ الشماؿ المنشكر عبر ككالة الرأم الانظر:  (2)

 إلكتركني(.
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  الثٌاني:المطمب 
ٍمطىةأىٍعماؿ  في الرقابة عمى حقكؽ اإلنساف ميؤىسَّساتدكر  في  التٍَّنفًيًذيَّة السُّ

ة ريمىة ميكافىحى  :التٍَّعذيب جى
أىٍعماؿ  الرقابة عمى في اىامن  ادكرن  الدكلٌية ميؤىس ساتالمدني كال اٍلميٍجتىمىع ميؤىس ساتتمعب  
 ،كأجيزتيا لمبدأ سيادة القانكف الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةلمتأكد مف ضماف خضكع  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىة

ٍجراءاتكسالمة  ،ىذه األجيزةأىٍعماؿ  كالتحرم عف مشركعية أثناء مالحقة بيا التي تقكـ  اإٍلً
سيما حؽ السالمة الجسدية مف  ،حقكقيـ كالتأكد مف عدـ اإلخالؿ بأم حؽ مف ،المجرميف

ما تتمتع بو ىذه  إلى ، بحيث يرجع السبب في ذلؾالت ٍعذيبالتعرض ألم شكؿ مف أشكاؿ 
دارية عف  ميؤىس ساتال نيا أجيزة كك يا كعدـ تأثرىا بسياسات ،الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةمف استقاللية مالية كا 

دكرىا الرقابي بشكؿ  ميؤىس ساتفإنو كحتى تحقؽ ىذه ال اإلضافة إلى ذلؾبعماليا، أرقابة عمى 
كىذا ما يميزىا عف غيرىا  ،كالحيادية االستقالؿتظؿ في دائرة أف فإنو يجب  ؛مكضكعي كحيادم

 .الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةأىٍعماؿ  مف أدكات الرقابة عمى

ؿ: اٍلفىٍرع ةفي  ية لحقكؽ اإلنسافًفمىٍسطينال يىٍيئىةدكر ال اٍْلىكَّ ريمىة ميكافىحى  : التٍَّعذيب جى
في اتفاقية  اكبصفتيا عضكن  ًفمىٍسطيففإنو يتكجب عمى  الت ٍعذيببمكجب اتفاقية مناىضة 

ك أكغيره مف ضركب المعاممة القاسية  الت ٍعذيبك أكثر لمنع أ ىىٍيئىةنشاء إ ؛الت ٍعذيبمناىضة 
 الت ٍعذيبمناىضة  تفاقيةال االختيارمبركتكككؿ مف ال  (3)كىذا ما أكدتو المادة ،ًإٍنساًني ةالال

زائرة كاحدة أك أكثر عمى المستكل  ىىٍيئىةتينشئ أك تعيف أك تستبقي كؿ دكلة طرؼ  ":بقكليا
أك الميينة  ًإٍنساًني ةالالك أكب المعاممة أك العقكبة القاسية كغيره مف ضر  الت ٍعذيبالمحمي لمنع 

طىًني ةال اٍلًكقاًئي ةلية اآل باسـيشار إلييا فيما يمي (  ( 1)("كى

مناىضة  التفاقية االختيارملـ تصادؽ عمى البركتكككؿ  ًفمىٍسطيفكبالرغـ مف أف دكلة 
المحمية لمتأكد مف استقرار المبادئ  ميؤىس ساتإال أنيا قامت بإنشاء العديد مف ال (2)،الت ٍعذيب

 تشكيؿبحيث تـ  ،السالمة الجسدية مف أىمياحؽ  ييعىدٌ كالتي  ،العامة المتعمقة بحقكؽ اإلنساف

                                                           

مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك ية مناىضة التعذيب كغيره تِّفاقختيارم الالبركتكككؿ اال (1)
ؿ كانكف  18أك الميينة، اعتمد في  ٍنساًني ةالإلً  ـ  في الدكرة السابعة كالخمسكف لجمعية 2002/ديسمبر اأٍلىك 

 ـ.2006حزيراف/ يكنيك  22النفاذ: تاريخ   -RES /A/ 199/55العامة لألمـ المتحدة بمكجب القرار 
ؿ كانكف  31 –كانكف الثاني  1، التقرير السنكم الكاحد كالعشريف، ًفمىٍسطيف ( كضع حقكؽ اإلنساف في2) اأٍلىك 

 .(171ص) اليىٍيئىة الًفمىٍسطينية لحقكؽ اإلنسافـ، الصادر عف 2015
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كالبعض اآلخر تـ تشكيميا عمى شكؿ  ،يةًفمىٍسطينال يىٍيئىةبعضيا بناء عمى مراسيـ رئاسية كال
  .أىمية ميؤىس سات

ية لحقكؽ اإلنساف تـ تشكيميا ًفمىٍسطينال يىٍيئىةال تـ اإلشارة في مطالب سابقة فإف   ككما
ف أأداة كقائية يمكف  عمى الرغـ مف أنياك  ،يس الراحؿ ياسر عرفاتبمكجب قرار مرسكـ مف الرئ

عمى الدكر الكقائي فقط، فيي  يىٍيئىةإال أنو ال يعني حصر عمؿ ال ،الت ٍعذيبالحد مف  فيتساىـ 
ؽ مف لمتحق   ؛الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةفي الرقابة عمى عمؿ  اىام   ادكرن  قياميا بيذا الدكر تمعبي  كمع
أثناء عمميا في بسط األمف بيف  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةتعسؼ  دـكضماف ع ،رار حقكؽ اإلنسافاستق
كالتأكيد عمى  ،كمتابعتيا مف النيابة العامة ،مف المكاطنيف لمف خالؿ تمقي الشكاك  اٍلميٍجتىمىعأفراد 

ؽ المتيـ مف حقك  م حؽألعدـ حصكؿ أم انتياؾ  فيدكر النيابة العامة كالجيات المختصة 
 .نفاذ القانكف بمياميـإخالؿ قياـ رجاؿ 

ريمىةفي الحد مف  يىٍيئىةكما تساىـ ال  ،كتكثيقيا الت ٍعذيبمف خالؿ رصد حاالت  الت ٍعذيب جى
غزة  ففي قطاع ،في قطاع غزة كالضفة الغربية الت ٍعذيبحيث تشير التقارير إلى ارتفاع حاالت 

كشككياف ضد  ،شككل ضد جياز الشرطة (582) داخمي،ضد جياز األمف ال لكك شى   (40)سيجمت
شككل ضد جياز األمف   (24)أما في الضفة الغربية فقد سيجمت ،إدارة مراكز اإلصالح كالتأىيؿ

شككل ضد جياز الشرطة المدنية   (122)ك ،شككل ضد جياز المخابرات العامة (26)، كالكقائي
 لمحث مف خالؿ يىٍيئىةالذم يدفع ال األمر .(1)العسكرية االستخباراتضد جياز  لشكاك ( 8ك)

التكصيات التي تقدميا مف خالؿ التقارير التي تصدرىا لمجيات المعنية عمى ضركرة كضع حد 
كضركرة قياـ الجيات القانكنية  ،كالتأكيد عمى تكفير الضمانات القانكنية لممتيـ ،االنتياكاتليذه 

 .قانكنية االحتجازماكف أكالتأكيد عمى أف تككف  ،يالمكمفة بزيارة أماكف التكقيؼ بدكرىا القانكن
 

 :ي لحقكؽ اإلنسافًفمىٍسطيندكر المركز ال الثٌاني: اٍلفىٍرع
الرقابة عمى  ياي لحقكؽ اإلنساف أحد الكسائؿ التي يمكف مف خاللًفمىٍسطينالمركز ال ييعىد  

ي متابعة الشكاكل المتعمقة بحقكؽ نو يساىـ فإإذ  ،مياميال تياتأديك  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةعمؿ 
لالزمة التي تساىـ في الحد مف القانكنية ا االستشارةكتقديـ  ،كالتحقيؽ فييا ،اإلنساف بشكؿ عاـ

ريمىة كعكق  (2).الت ٍعذيب جى

                                                           

ؿ كانكف  31 –كانكف الثاني  1، التقرير السنكم الكاحد كالعشريف، ًفمىٍسطيفكضع حقكؽ اإلنساف في  (1) اأٍلىك 
 .(172ص) إلنسافية لحقكؽ اًفمىٍسطينال يىٍيئىةادر عف الـ، الص2015

 )مكقع إلكتركني(. ي لحقكؽ اإلنسافًفمىٍسطين( المركز ال2)
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 يىٍيئىةكيتميز عف ال ،الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةأىٍعماؿ  كبالرغـ مف أف المركز يقكـ بدكر رقابي عمى
أم ال تتبع في تشكيميا لقرار  ،ية لحقكؽ اإلنساف بأنو مسجؿ كشركة مساىمة خصكصيةطينًفمىسٍ ال

إال أنو أىـ ما يعيب ىذا المركز أف نطاؽ عممو يقتصر عمى  ؛يًفمىٍسطينرئاسي  مرسكـأك 
عمى الحركة  االحتالؿبسبب القيكد التي تفرضيا سمطات  ،ضي قطاع غزة دكف الضفة الغربيةاأر 

 .غربية كقطاع غزةبيف الضفة ال
ةي لحقكؽ اإلنساف في ًفمىٍسطينىذا كيساىـ المركز ال ريمىة ميكافىحى ؿ مف خال الت ٍعذيب جى
ف المركز قاـ أفقد أشارت التقارير إلى  ،لمجيات المختصة لمالحقة مرتكبييا بتقديـ الشكاك 

قب العاـ لألجيزة شككل لممراك  ،منيا لمنائب العاـ  (8)ل،شكاك   (9)ـ بتقديـ2016كخالؿ العاـ 
كمكافاة  ،عف الضحايا، حيث طالبيـ المركز بفتح تحقيؽ حكؿ ىذه الحاالت األمنية بصفتو ككيالن 

نصاؼ الضحايا ،المركز بنتائج ىذه التحقيقات منية بكقؼ ممارسات كاإليعاز لألجيزة األ ،كا 
جية تـ تقديـ  ةبي مف أييجابي أك سمإلـ يتمؽ حتى نياية  العاـ أم رد ز كف المر أ، إال الت ٍعذيب

 ،بالرغـ مف أف الشكاكل المقدمة مف ًقبؿ المركز مكثقة بإفادات مشفكعة بالقسـ ،الشككل ليا
 (1).كمرفقة بيا صكر لمضحايا كتقارير طبية

ينحصر في  المدني اٍلميٍجتىمىع ميؤىس ساتمف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا أف الدكر الرقابي ل
 اكف جدية ىذا الدكر كتحقيقو لألثر كالغاية المرجكة منو يبقى مرىكنن كل ل،التكثيؽ كتقديـ الشكاك 

كمعاقبة  ل،مف خالؿ متابعة ىذه الشكاك  ابقياـ الجيات المختصة بالدكر المنكط بيا قانكنن 
  .العدالة وً مرتكبي ىذه الجرائـ كفؽ ما تقتضي

 

 :التٍَّعذيبدكر مركز تأىيؿ ضحايا  الثٌاًلث: اٍلفىٍرع
في  االستشارمعمى يد  الت ٍعذيبـ تـ إنشاء مركز عالج كتأىيؿ ضحايا 1997في العاـ 
التي  االنتياكاتإنشاء ىذا المركز نتيجة  دكتكر محمد سحكيؿ، حيث جاءت فكرةالطب النفسي ال
حيث كانت الفكرة في  ،االحتالؿفي سجكف  ييفًفمىٍسطينالبحؽ األسرل  االحتالؿتقكـ بيا قكات 

كالمتمثمة في تقديـ  ،الت ٍعذيباإلنساف تقـك بمتابعة الجانب القانكني لضحايا  حقكؽ ميؤىس ساتأف 
يقكـ بتأىيؿ  كأنو ال بد مف مركزو  ،القانكنية كالتمثيؿ القانكني في المحاكـ كقت الحاجة االستشارة
  (2).مف ناحية نفسية الت ٍعذيبضحايا 

                                                           

 (28ص ) يةًفمىٍسطينالتعذيب في السجكف كمراكز التكقيؼ الالمركز الًفمىٍسطيني لحقكؽ اإلنساف، ( 1)
ة لمدكؿ المانحة في ظؿ السياؽ يًفمىٍسطينؽ الذكات الغير الحككمية في تسميع كتسكي ميؤىس ساتمسعكد، دكر ال (2)

 .(24ص ) ستعارماال
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لقانكني عف الجانب ا اي بعيدن كبالرغـ مما يقكـ بو المركز مف الدعـ كالتأىيؿ النفس
ة ييف الذيف كقعكا تحت كطأًفمىٍسطينال عممو لخدمة األسرل كممارسة لكالمتمثؿ في تمقي الشكاك 

مف ىذا المركز لخدمة  االستفادةإال أنو ال يكجد ما يمنع مف  ؛االحتالؿفي سجكف  الت ٍعذيب
 .يةًفمىٍسطينالفي السجكف كمراكز التكقيؼ  الت ٍعذيبضحايا 

ينحصر في  المدني اٍلميٍجتىمىع ميؤىس ساتمف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا أف الدكر الرقابي ل
 اكلكف جدية ىذا الدكر كتحقيقو لألثر كالغاية المرجكة منو يبقى مرىكنن  لالتكثيؽ كتقديـ الشكاك 

ة كمعاقب ل،مف خالؿ متابعة ىذه الشكاك  ،ابقياـ الجيات المختصة بالدكر المنكط بيا قانكنن 
 .مرتكبي ىذه الجرائـ كفؽ ما تقتضيو العدالة
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 :الخاتمة
ةبعد البحث العميؽ في الضمانات القانكنية ل ريمىة ميكافىحى ف لنا أنو يتكجب تبي   الت ٍعذيب جى

 االلتزاماتمف الضمانات التي أكجبتيا عميو  ةو ي تضميف تشريعاتو بجممًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع عمى 
، بحيث تككف ىذه الضمانات الت ٍعذيبمناىضة  التفاقية ًفمىٍسطيفعمى انضماـ  المترتبة ًلي ةالدك 

بأجيزتيا عمى حد سكاء، حتى  الت ٍنفًيًذي ةك  قىضاًئي ةية كالالت ٍشريع الس ٍمطىةضابطة كشاممة لعمؿ 
طىًني ةبمكاءمة تشريعاتيا ال ممتزمةن  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةتككف   التفاقيةمع انضماميا  يتالءـبما  كى

، كالتي أكجبت عمى كؿ دكلة ًإٍنساًني ةالالكغيره مف ضركب المعاممة القاسية أك  الت ٍعذيبمناىضة 
ريمىةمف  فييا تنظيـ أداة أك كسيمة تساىـ في الحدِّ  عضك تسعى  ميٍستىًقم ة ىىٍيئىةو كإنشاء  ،الت ٍعذيب جى

األخرل،  اٍلًكقاًئي ةف العمكمييف عمى اآلليات ضاة كالمدعيدليؿ الق ، كنص  الت ٍعذيبلمحد مف كقكع 
 .الت ٍعذيبالتي يمكف أف تحد مف  الر قاًبي ةاآلليات  االتفاقيةدكف أف تحدد 

إلى جممة مف النتائج كالتكصيات ضمنيا عمى  الدِّراسىةلذا فقد خمص الباحث بعد ىذه 
 :النحك التالي

 :النتائج -أكالن 
ةالقانكني ل الت ٍنظيـي مف ًفمىٍسطينالشىرِّع اٍلمي إف مكقؼ -1 ريمىة ميكافىحى في قانكف العقكبات  الت ٍعذيب جى

ٍجراءاتك  ريمىةالجزائية ليس بالقدر الكافي، مف حيث تعريؼ  اإٍلً كالنص صراحة  ،الت ٍعذيب جى
ريمىةسباغ التكييؼ القانكني لا  ك  ،عمى تجريميا حيث – مع خطكرتيا يتالءـبما  الت ٍعذيب جى
ي ًفمىٍسطينعمى العكس منو في القانكف األساسي ال ،كبياف صكرىا كأركانيا - اعتبرىا جنحة

ريمىةن الذم اعتبرىا  طىًني ةال الس ٍمطىةكألـز  ،ال تسقط بالتقادـ جى لضحايا  عادؿو  بتعكيضو  كى
 .الت ٍعذيب

ف العقكبات إال أنو تجاكز ىذه في قانك  لمت ٍعذيبالمصرم كبالرغـ مف عدـ تعريفو اٍلميشىرِّع إف -2
ريمىةالعقبة مف خالؿ تعريؼ القضاء الكطني المصرم ل  ميزةن  ييعىد  األمر الذم  ،الت ٍعذيب جى

 .يًفمىٍسطينالمصرم عمى نظيره الاٍلميشىرِّع ـ بيا تقد  

ريمىةبيف  االختالؼي ببياف أكجو ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع إف عدـ قياـ  -3 يرىا مف الجرائـ كغ الت ٍعذيب جى
ريمىةالتي تشترؾ معيا ك ريمىةساىـ في عدـ انحسار ىذه ال ؛استعماؿ القكة جى بسبب عدـ  ،جى
ريمىةالكضكح في ماىية ال  .تحديد أركانياك  جى

حاؿ دكف قياـ  الت ٍعذيبمناىضة  التفاقية االختيارملمبركتكككؿ  ًفمىٍسطيف انضماـإف عدـ  -4
األمر الذم ، ًفمىٍسطينيةبممارسة عمميا عمى األراضي ال لت ٍعذيباية لمناىضة اٍلفىٍرعالمجنة 

 .يةًفمىٍسطينعمى األراضي ال الت ٍعذيبيحكؿ دكف الحد مف تنامي ممارسة 
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ف قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة في تعريفو لممكظؼ العاـ ساىـ في بياف مرتكب إ -5
ريمىةال قانكف العقكبات المطبؽ في الضفة  ، عمى غرار ما كاف ينقصاٍلجانيكصفة  جى

 ،اٍلجاني ًصفىة األمر الذم ال يساعد في تحديد ،كالذم افتقر لتعريؼ المكظؼ العاـ ،الغربية
ريمىةكمف ثـ ال يساىـ في الحد مف ال  .جى

ٍجراءاتي لمضمانات القانكنية التي تخدـ المتيـ في قانكف ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع تضميف  ييعىدٌ  -6  اإٍلً
ٍجراءاتتدلؿ عمى مدل مكاءمة قانكف  ،يجابيةإلجزائية خطكة ا الجزائية باتفاقية مناىضة  اإٍلً

ريمىةنيا تعتبر ضمانات مالئمة لمحد مف إحيث  ،الت ٍعذيب  .الت ٍعذيب جى

ةالقانكني لضمانات  الت ٍنظيـإف  -7 أكثر  ييعىد  ي ًفمىٍسطينفي القانكف األساسي ال الت ٍعذيب ميكافىحى
خاصة فيما يتعمؽ بتكفير التعكيض  ،عمييا الدستكر المصرمنىٌص  قدما مف الضمانات التيت

 .الت ٍعذيبالعادؿ لضحايا 

ريمىةي كالمصرم في التكييؼ القانكني لًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع تساكل  -8  في تكييؼ كؿ   الت ٍعذيب جى
بيف  فر ؽنو أًفمىٍسطيني في ظيره الالمصرم تقدـ عمى ناٍلميشىرِّع لكف  ،منيما عمى أنيا جنحة

ريمىة ريمىةك  الت ٍعذيب جى  .منيما مايز في التكييؼ القانكني لكؿ  كما  ،استعماؿ القكة جى

ريمىةتعتبر إجازة التحقيؽ لمأمكر الضبط القضائي في  -9 بناء عمى التفكيض الجزئي  الت ٍعذيب جى
جبيف الضمانات اإلجرائية، ذلؾ أف في  السكداءالنقطة  ؛مف ككيؿ النيابة ككنيا جنحة

ريمىةمرتكب   .نفاذ القانكفإالقائميف عمى مف أك  ،إنما ىك مأمكر الضبط القضائي الت ٍعذيب جى

ب العاـ أك أحد مساعديو إف حصر تحريؾ الدعكل الجزائية ضد المكظؼ العاـ بيد النائ -10
 ،مف كجكد عدة حاالت تعذيب بالرغـ ،الت ٍعذيبقامة الدعكل ضد أم مكظؼ قاـ بإحاؿ دكف 

 .قىضاًئي ةكساىـ في تفمت الجناة مف المالحقة ال

ريمىةي في مكافحتو لًفمىٍسطينإف القضاء الكطني ال -11 كر اإلجرائي اكتفى بممارسة الد   الت ٍعذيب جى
كعدـ تمديد التكقيؼ حاؿ كجكد عالمات تعذيب،  ،الت ٍعذيبالمبني عمى   االعتراؼبنقض 
ريمىةتقر لممارسة الدكر المكضكعي المتمثؿ في الحكـ عمى مرتكبي كأنو اف  الت ٍعذيب جى

 .ابالعقكبات المقررة قانكنن 

ريمىةبالرغـ مف اعتبار  -12 إال  ًلي ةالدك لميثاؽ ركما كالعديد مف المكاثيؽ  اكفقن  محرمةن  الت ٍعذيب جى
 ًلي ةالدك أك المحكمة الجنائية  قضية مف قضايا المحاكـ الخاصة المؤقتة ةأنو لـ يسجؿ في أي

ريمىة نما اكتفت مكاثيقيا بتضميف ضمانات عادلة لممتيـ ،تعذيب كاحدة جى  .كا 
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طىًني ةال الس ٍمطىةجيكد  إف -13 ية في تدريب المكظفيف العمكمييف عمى احتراـ حقكؽ ًفمىٍسطينال كى
إلى القدر الذم يحكؿ دكف  ي يرتقكالتعميـ كاإلعالـ ال الت ٍنفًيًذي ةاإلنساف مف خالؿ أجيزتيا 

ريمىةكقكع   .مف المكظفيف العمكمييف الت ٍعذيب جى

ةل اٍلًكقاًئي ةإف اآلليات  -14 ريمىة ميكافىحى  تيمارس  -ية لحقكؽ اإلنسافًفمىٍسطينال يىٍيئىةال – الت ٍعذيب جى
ة بتقكيـ سمككياتيا ة كاألمني  رطي  زتيا الشيكأج الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةعمميا في اإلطار الذم ال يمـز 

 .الناجمة عف مكظفييا العمكمييف الت ٍعذيبفيما يتعمؽ بممارسات 

 ال يعدك إال أف يككف عمالن  الت ٍنفًيًذي ةالدكر الرقابي الذم تقكـ بو األجيزة التابعة لمسمطة  إف   -15
الء كالمكقكفيف، ما لـ تقؼ ىذه ظيار الصكرة الحسنة لمنز إالغاية منو ، ابحتن  اكظيفين  اإدارين 

كتعمؿ عمى تفادييا  ،التي تحدث في السجكف كمراكز التكقيؼ االنتياكاتاألجيزة عمى 
 .كمعاقبة مرتكبييا

 الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةالمدني في الرقابة عمى احتراـ  اٍلميٍجتىمىع ميؤىس ساتإف الدكر الذم تقكـ بو  -16
 .كأجيزتيا الت ٍنفًيًذي ةمطة غير ممـز لمس   شكمي   ره لحقكؽ اإلنساف إنما ىك دك 

 

 :التكصيات -اثانين 
طىًني ةال الس ٍمطىةكصي الباحث ي -1  التفاقية االختيارملمبركتكككؿ  االنضماـية بضركرة ًفمىٍسطينال كى

 .يةًفمىٍسطينية مف بسط عمميا عمى األراضي الاٍلفىٍرعحتى تتمكف المجنة  ؛الت ٍعذيبمناىضة 

ةية الناظمة لالت ٍشريعي تطكير المنظكمة ًفمىٍسطينالاٍلميشىرِّع عمى -2 ريمىة ميكافىحى بما  الت ٍعذيب جى
 : يضمف تحقيؽ ما يمي

ريمىةتعريؼ  .أ  .كبياف أركانيا كصكرىا الت ٍعذيب جى

ريمىةتمييز  .ب ريمىةك ،عف الجرائـ األخرل التي تشترؾ معيا الت ٍعذيب جى  .لقكةاستعماؿ ا جى

ريمىةتعديؿ التكييؼ القانكني ل .ج  .بو مف جنحة إلى جناية كاالرتقاء ،الت ٍعذيب جى

 .بشكؿ كاضح ال لبس فيو كال غمكض الت ٍعذيب حظرالنص عمى  .د

المباشر كغؿ يد النيابة  االدعاءتمكيف المجني عميو مف تحريؾ الدعكل الجزائية مف خالؿ -3
ريمىةية في العامة مف تحريؾ الدعكل الجنائ  .الت ٍعذيب جى

ريمىةقياـ مأمكر الضبط القضائي في الشركع بالتحقيؽ في  حظر-4 بناء عمى  الت ٍعذيب جى
 .التفكيض الجزئي لو مف ًقبؿ النيابة العامة
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المدني في  اٍلميٍجتىمىع ميؤىس ساتكأجيزتيا ك  الت ٍنفًيًذي ة الس ٍمطىةزيادة الجيكد المبذكلة مف ًقبؿ -5
ريمىةفيما يتعمؽ ب ايب المكظفيف العمكمييف عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف خصكصن تدر   جى

 .الت ٍعذيب

طىًني ةال الس ٍمطىةعمى -6  الر قاًبي ةما ينتج عف عمؿ األجيزة  االعتبارية األخذ بعيف ًفمىٍسطينال كى
ريمىةمف تكصيات بشكؿ يحد مف تنامي  اٍلًكقاًئي ةك   .الت ٍعذيب جى

ريمىةالمدني في تحريؾ القضايا المتعمقة ب اٍلميٍجتىمىع ميؤىس ساتدكر  تفعيؿ-7 بناءن عمى  الت ٍعذيب جى
معمكمات مف  ةكتمكينيا مف الحصكؿ عمى أي ،الت ٍعذيبالشكاكل التي يتمقكنيا مف ضحايا 

ريمىةالسمطات الرسمية كالمجني عمييـ مف   .الت ٍعذيب جى

 اٍلميٍجتىمىع ميؤىس ساتك  ،كعبر الفضائيات المحمية ،زيكف الرسميقامة برامج تكعكية عبر التمفإ-8
 .الت ٍعذيبحكؿ حقكؽ المتيـ كضمانات المحاكمة العادلة كتجريـ  ،المدني

نىٌص  لما عماالن إ ؛الت ٍعذيبية لتعكيض ضحايا ًفمىٍسطينإنشاء صندكؽ كطني يتبع لمسمطة ال-9
 .يًفمىٍسطينعميو القانكف األساسي ال

 االستشارةكتقديـ  ،يقكـ بتمقي شككاىـ الت ٍعذيبي خاص بمتابعة ضحايا ًفمىٍسطيننشاء مركز إ-10
بما يضمف  انفسين  كتأىيميـ تأىيالن  ،كتمثيميـ أماـ القضاء بشكؿ مجاني ،القانكنية الالزمة ليـ
 .اٍلميٍجتىمىعأماف انخراطيـ في 
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غزة:  .1ط .الجرائـ الشخصية في الت ٍشريع الًفمىٍسطينيـ(. 2010) جرادة، عبد القادر صابر
 .مكتبة آفاؽ

غزة:  .2. طالقضاء الجنائي الدكلي كالحرب عمى غزةـ(. 2010. )جرادة، عبد القادر صابر
 .مكتبة آفاؽ

مكتبة . )د.ط(. غزة: قكبات القسـ العاـمبادئ قانكف العـ(. 2010. )جرادة، عبد القادر صابر
 .آفاؽ

 . ًفمىٍسطيف.مجمكعة مختارة محكمة االستئناؼ العميا، القسـ الجزائيـ(. 1999. )الحايؾ، كليد

)د.ـ(:  .1. طاإلنساف الميدكر دراسة تحميمية نفسية اجتماعيةـ(. 2005. )حجازم، مصطفى
 .المركز الثقافي العربي

دار )د.ط(. القاىرة:  .عالقة السببية في قانكف العقكبات(. ـ1983) حسني، محمكد نجيب
 النيضة العربية

http://articles.islamweb.net/
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 .دار النيضة العربية)د.ـ(:  .6. طشرح قانكف العقكبات ـ(. 1989) حسني، محمكد نجيب

 -الجىريمىة كالمسئكلية -تعذيب المتيـ لحممو عمى االعتراؼـ(. 1986. )الحسيني، عمر الفاركؽ
المطبعة )د.ط(. بيركت:  .أحكاـ القانكنييف المصرم كالفرنسي دراسة تحميمية عمى ضكء

 .العربية الحديثة

المحطات التاريخية الكبرل التي ساىمف –المحاكـ الجنائية الدكليٌة ـ(. 2009. )الحمك، حسف
ـ، الرابط: 23/03/2017. تاريخ االطالع: اختصاصاتيا القانكنية -في نشكئيا

http://www.startimes.com/?t=19841835 

ٍسالميـ(. 2012. )حمكدة، منتصر سعيد . المساىمة الجنائية دراسة مقارنة بالت ٍشريع الجنائي اإلًٍ
 .دار الفكر الجامعي)د.ط(. القاىرة: 

ٍسالـ مف ظاىرة الت عٍذيب ـ(.2010. )الحكلي، ماىر حامد لمؤتمر  كرقة عمؿ مقدمة .مكقؼ اإلًٍ
 غزة .معنا ضد الت ٍعذيب بمناسبة يكـ األمـ المتحدة العالمي لمساندة ضحايا الت ٍعذيب

 .دار اآلداب. بيركت: 1ط .القكقعة يكميات متمصصـ(. 2008. )خميفة، مصطفى

رسالة ) مبدأ االختصاص العالمي في القانكني الجنائي الدكلي .(2007)دخالفي، سفياف، 
 .جامعة الجزائر بف يكسؼ بف خدهالجزائر،  غير منشكرة(. تيرماجس

ٍجراءات الجزائية دراسة ـ(. 2005) الديراكم، طارؽ ضمانات كحقكؽ المتيـ في قانكف اإلًٍ
 .: )د.ف(القاىرة)د.ط(.  .مقارنة

 مالحقة مرتكبي جىريمىة الت عٍذيب دراسة مقارنة في القانكف ـ(.2014. )ربعي، عبد الفتاح أميف
ٍسالمي)د.ط(. دمشؽ:  .الجنائي  .دار الفكر اإٍلً

. تاريخ االطالع: الحبس االنفرادم مجـر أممينا كمنظـ قانكننا في مصرـ(. 3803ربيع، محمد. )
  /http://www.dotmsr.comـ. الرابط: 01/82/3804

كالممارسات المرتبطة بو دراسة مقارنة في القانكف  تحريـ الت عٍذيب ـ(.1999. )رخا، طارؽ عزت
ٍسالًمي ة  .النيضة العربية. القاىرة: 1. طالدكلي العاـ كالقانكف الكطني كالش ريعىة اإلًٍ

دار  . )د.ـ(: 2. طتاج العركس مف جكاىر القامكس .ىػ(1424) .الزبيدم، محمد محمد
 اليداية.

http://www.startimes.com/?t=19841835
http://www.startimes.com/?t=19841835
http://www.dotmsr.com/
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 .دار الجيؿ: بيركت .1. ط اييس المغةمعجـ مقـ(. 1996) .زكريا، أحمد بف فارس

 .دار المسيرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع )د.ـ(:  .1. طالثقافة القانكنية ـ(.2012. )لسرحاف، بكرا

دار . )د.ـ(: 1. طـالكسيط في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ(. 2010. )سركر، أحمد فتحي
 .النيضة العربية

. 1. طرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات دراسة مقارنةش ـ(.2009. )السعيد، كامؿ السعيد
 .دار الثقافة)د.ـ(: 

. أدلة اإلثبات الجنائي في ضكء الت ٍشريع كالقضاء كالفقوـ(. 2011. )سكيكر، محمد عمي
 .دار الجامعة الجديدة)د.ط(. القاىرة: 

في ضكء الت ٍشريع الرقابة عمى مراكز التكقيؼ ـ(. 2017. )سميماف، ناصر، العفيفي، يكسؼ
ريمىة  .الًفمىٍسطيني كالمكاثيؽ الدكليٌة ة الجى بحث مقدـ لمؤتمر العدالة الجنائية لميكافىحى

 .ـ2017كمناىضة الت ٍعذيب في ًفمىٍسطيف المنعقد خالؿ شير فبراير 

القضاء الدكلي اإلقميمي دراسة تحميمية ـ(. 2004. )الجكد، خالد سممافك السيد، مرشد أحمد، 
 .مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع)د.ـ(:  .1. طنةمقار 

 دار الفكر. :بيركت. 1ط . كتاب األـ. ـ(1988) بف إدريس.الشافعي، محمد 

دار . )د.ط(. )د.ـ(: القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغيرـ(. 2011. )الشكرم، عمي يكسؼ
 .الثقافة

دار الفكر )د.ـ(:  .1. طالسجكفالكسيط في تنظيـ ـ(. 2012. )عبد الغني، إيياب مصطفى
 .الجامعي

 .مركز دراسات حقكؽ اإلنسافالقاىرة:  . )د.ط(.الحؽ في سالمة الجسد)د.ت(.  .عدلي، ماجدة

رسالة ) تدابير الدكلة لمكقاية مف الجىريمىة، دراسة فقييةـ(. 2016. )أبك عريباف، منى سمير
ٍسالًمي ة غير منشكرة(. ماجستير  .غزة، الجامعة اإٍلً

 . القاىرة: عالـ الكتب.1ط .معجـ المغة العربية المعاصرةـ(. 2008) عمر، أحمد مختار
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ضمانات المتيـ أماـ سمطة التحقيؽ االبتدائي في الت ٍشريع  ـ(.1998. )عكض، فاضؿ نصر الل
 .120-60(، 3) 22ية، مجمة الحقكؽ الككيت .الككيتي

دراسة  "المحكمة الجنائية الدكليٌة ـ(. 2009. )الحسيناكم، عمي جبارك العيسي، طالؿ ياسيف، 
قانكنية في تحديد طبيعتيا، أساىا القانكني، تشكيالتيا، أحكاـ العضكية فييا، مع تحديد 

 .دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع. األردف: 1. ط"ضمانات المتيـ فييا

الجكانب النفسية النفس الجنائي اإلطار كالمنيجية،  ـعمـ(. 2008. )الغكؿ، حسيف عمي
  .دار الفكر العربي. القاىرة: 3. طكاإلكمينيكية لممجـر

دار الثقافة لمنشر . القاىرة: 1. طالقضاء الجنائي الدكلي ـ(.2011. )الفتالكم، سييؿ حسف
 .كالتكزيع

مكسكعة القانكف الدكلي الجنائي جرائـ اإلبادة الجماعية ـ(. 2011) .الفتالكم، سييؿ حسف
 .دار الثقافة)د.ـ(:  .1الجزء األكؿ. ط .ٍنساًني ةكجرائـ ضد اإلً 

دار القاىرة:  .1. طالمسئكلية الجنائية عف تعذيب المتيــ(. 2007. )الفقي، عماد إبراىيـ
 النيضة العربية

مركز . )د.ـ(: ميكافىحىة الت عٍذيب، كتيب لمقضاة كالمدعيف العمكمييفـ(. 2003. )فكلي، ككنكر
 .إيسكس جامعةب حقكؽ اإلنساف

تجربة الت عٍذيب لدل األسرل الًفمىٍسطينييف كعالقتيا ـ(. 2008) .أبك قاعكد، عبد الناصر زكي
ٍسالًمي ة غير منشكرة(. رسالة ماجستير) بالتفكير األخالقي  .غزة، الجامعة اإٍلً

 ي.دار الكتاب العرب . )د.ط(. بيركت:.بدائع كالصنائعالـ(. 1982الكاساني. مسعكد أحمد. )

قىضاًئي ة. تاريخ  26لسنة  034نقض مصرم رقـ ـ(. 0636حكمة النقض المصرية. )م
: ـ، الرابط: 01/82/3804االطالع: 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_ Court/All/ 

ion_Court_all_cases.aspxCassat 

صادر عف محكمة النقض المنعقدة  14/3803نقض جزائي رقـ ـ(. 3803محكمة النقض. )
ـ، الرابط: 01/82/3804ـ. تاريخ االطالع: 2/3/3803براـ الل بتاريخ 

http://muqtafi.birzeit.edu    

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_%20Court/All/%20Cassation_Court_all_cases.aspx
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_%20Court/All/%20Cassation_Court_all_cases.aspx
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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القانكف الدكلي اإلنساني في ضكء المحكمة الجنائية ـ(. 2009. )مكدالمخزكمي، عمر مح
 .دار الثقافة لمنشر كالتكزيع. )د.ط(. القاىرة: الدكليٌة

 . )د.ـ(: )د.ف(1. طالتحقيؽ الجنائي التطبيقي ـ(.1990. )مراد، عبد الفتاح

ز التكقيؼ الت عٍذيب في السجكف كمراكـ(. 2015. )المركز الًفمىٍسطيني لحقكؽ اإلنساف
 .المركز الًفمىٍسطيني لحقكؽ اإلنساف. )د.ـ(: 1ط .الًفمىٍسطينية

الت عٍذيب في السجكف كمراكز التكقيؼ  ـ(.2016ف. )المركز الًفمىٍسطيني لحقكؽ اإلنسا
 غزة. .الًفمىٍسطينية

. 1. طالحؽ في عدـ التعرض لالعتقاؿ التعسفي. )د.ت(. المركز الًفمىٍسطيني لحقكؽ اإلنساف
 .ـ(: المركز الًفمىٍسطيني لحقكؽ اإلنساف.)د

دكر الميؤىس سات غير الحككمية في تسميع كتسكيؽ الذكات الًفمىٍسطينية ـ(. 2015. )مسعكد، ىناء
 مركز عالج كتأىيؿ ضحايا الت عٍذيب نمكذجنا: لمدكؿ المانحة في ظؿ السياؽ االستعارم

 .رزيتجامعة بيغير منشكرة(. ًفمىٍسطيف:  رسالة ماجستير)

. القاىرة: مطبعة 10. طشرح قانكف العقكبات القسـ العاــ(. 1964) مصطفى، محمكد محمكد
 جامعة القاىرة. 

جىريمىة تعذيب المتيـ لحممو عمى االعتراؼ كالمسئكلية الجنائية )د.ت(. المطركدم، أحمد صالح 
مية نايؼ لمعمـك اكادي غير منشكرة(. رسالة ماجستير) فييا كتطبيقاتيا في النظاـ السعكدم

 .، الرياضاألمنية

 .دار الثقافة. )د.ـ(: 1ط .مفاىيـ قانكنية في الميزافـ(. 2009. )المعايطة، خالد

 : دار الفكر العربي.القاىرة. 3ط .اعتراؼ المتيــ(. 1986. )المال، سامي صادؽ

 .رف العشريفسالمة النفس كالجسد الت عٍذيب في العالـ العربي في القـ(. 1998. )مناع، ىيثـ
 .المجنة العربية لحقكؽ اإلنساف. )د.ـ(: 1ط

. )د.ـ(: منظمة العفك 1ط .ساىـ في القضاء عمى الت عٍذيبـ(. 2000. )منظمة العفك الدكلٌية
 الدكلٌية. 
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. )د.ـ(: منظمة العفك 1ط .ضعكا حدنا لإلفالت مف العقابـ(. 2001. )منظمة العفك الدكلٌية
 الدكلٌية.

 . )د.ـ(: منظمة العفك الدكلٌية.1ط. كقؼ تجارة الت عٍذيبـ(. 2001. )دكلٌيةمنظمة العفك ال

. الرياض: 2. طالمكسكعة العربية العالميةـ(. 1999. )مؤسسة أىٍعماؿ المكسكعة لمنشر كالتكزيع
 .عمؤسسة أىٍعماؿ المكسكعة لمنشر كالتكزي

ب في السجكف كمراكز التكقيؼ الت ٍعذيـ(. 3804مكقع المركز الًفمىٍسطيني لحقكؽ اإلنساف. )
 ?/http://pchrgaza.org/arـ. الرابط: 80/83/3804الًفمىٍسطينية. تاريخ االطالع: 

page_id=162. 

تقرير زيارة لجنة التفتفيش عمى السجكف بكزارة العدؿ كالداخمية ـ(.  3804مكقع دنيا الكطف. )
ـ. الرابط: 30/2/3804. تاريخ االطالع: ت حانكفلمركز شرطة بي

https://www.alwatanvoice.com 

تقرير الزيارات التفقدية لمكتب المراقب العاـ ـ(.  3804كزارة الداخمية كاألمف الكطني. ) مكقع
 http://moi.gov.psلرابط:  ـ. ا30/2/3804تاريخ االطالع: لكزارة الداخمية. 

/Home/Post/118012 

تقرير زيارة لجنة التفتيش في كزارة العدؿ كالداخمية ـ(. 3804ككالة الرأم الًفمىٍسطينية. ) مكقع
صالح خاف يكنس. تاريخ االطالع:   ـ. الرابط: 30/2/3804لمركز تأىيؿ كا 

http://alray.ps/ar HYPERLINK "http://alray.ps/ar/"/ 

 لنظرية العامة لمجىريمىة، االكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ)د.ت(.  نكر الديف، مازف
 )د.ـ(: )د.ف(. )د.ط(.

 إحياء دار ط(. بيركت:. )د.مسمـ صحيح . )د.ت(. القشيرم الحجاج بف مسمـ ،النيسابكرم
 .العربية الكتب

اليىٍيئىة الًفمىٍسطينية لحقكؽ اإلنساف ديكاف المظالـ. )د.ت(. نبذة تعريفية عف اليىٍيئىة. تاريخ 
 /https://www.ichr.psـ. الرابط: 38/2/3804االطالع: 

التقرير ، كضع حقكؽ اإلنساف في ًفمىٍسطيف ـ(.2015. )اليىٍيئىة الًفمىٍسطينية لحقكؽ اإلنساف
 . )د.ـ(: اليىٍيئىة الًفمىٍسطينية لحقكؽ اإلنساف. 1ط .السنكم الكاحد كالعشريف

http://pchrgaza.org/ar/
https://www.alwatanvoice.com/
https://www.alwatanvoice.com/
http://alray.ps/ar/
https://www.ichr.ps/
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ٍجراءات الجزائية الًفمىٍسطيني ـ(.2012. )الكليد، ساىر ابراىيـ الكليد غزة:  .1. طشرح قانكف اإلًٍ
 .دردش إلدخاؿ البيانات

دار . القاىرة: 1. طالمحكمة الجنائية الدكليٌة كاختصاصاتياـ(. 2008) .يشكم، لندة معمر
 .الثقافة لمنشر كالتكزيع

 

 :الدكلٌيةتفاقيات اال مكاثيؽ ك القكانيف كال

نكفمبر 4االتفاقية االكركبية لحقكؽ اإلنساف حماية حقكؽ اإلنساف في نطاؽ مجمس أكركبا، 
 .ـ1950

غسطس أ /آب 12شخاص المدنييف في كقت الحرباتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األ
 .ـ1949

 اتفاقية لندف الصادرة مف الكاليات المتحدة األمريكية، كالجميكرية الركسية، كالمممكة المتحدة
يرلندا الشمالية، كاتحاد الجميكريات االشتراكية السكفيتي)بريطانيا(  ـ1945غسطس أ 8ة، كا 

 ك الميينةأب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالًإٍنساًني ة اتفاقية مناىضة الت ٍعذيب كغيره مف ضرك 
 .ـ1987يكنيك  /حزيراف26ـ، تاريخ النفاذ: 1984ديسمبر  /كانكف االكؿ 10

 .ـ1984كانكف اأٍلىك ؿ ديسمبر عاـ  10اإًلٍعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف،

كب المعاممة القاسية أك ًإٍعالف حماية جميع األشخاص مف التعرض لمت ٍعذيب كغيره مف ضر 
 .ـ1975ديسمبر  /كانكف االكؿ 9الالًإٍنساًني ة أك الميينة

ًإٍعالف طككيك، خطكط تكجييية لألطباء بالت ٍعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية أك 
 .ـ1975الالًإٍنساًني ة أك الميينة فيما يتعمؽ باالحتجاز كالسجف، 

التقصي كالتكثيؽ الفاعميف لمت ٍعذيب كغيره مف ضركب ، دليؿ (2004)بركتكككؿ إستنبكؿ، 
 .ك الميينة، منشكرات األمـ المتحدةأالمعاممة القاسية أك الالًإٍنساًني ة 

التفاقية مناىضة الت ٍعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية  البركتكككؿ االختيارم
كدخؿ حيز النفاذ   2002ديسمبر /انكف األكؿك 18أك الالًإٍنساًني ة أك الميينة اعتمد في 

 ـ2006يكنيك  /حزيراف 22في 

 2014الدستكر المصرم لسنة 
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مكتب األمـ المتحدة، مفكضية األمـ  ـ2004دليؿ تدريب مكظفي السجكف عمى حقكؽ اإلنساف، 
 .المتحدة لحقكؽ اإلنساف

 .2005القانكف األساسي الًفمىٍسطيني المعدؿ لسنة 

ٍجر   .ـ2001لسنة   (3)اءات الجزائية الًفمىٍسطيني رقـقانكف اإٍلً

ٍجراءات الجنائية المصرم رقـ  .ـ1950لسنة  (150) قانكف اإٍلً

 .ـ1960لسنة  (16) قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية رقـ

 .ـ1936لسنة   (74)قانكف العقكبات الًفمىٍسطيني رقـ

 .2003 لسنة  (95)قانكف العقكبات المصرم رقـ

 .ـ2012لسنة  (4) القانكف المدني الًفمىٍسطيني رقـ

 .ـ1998لسنة   (6)رقـ ةالًفمىٍسطيني قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ السجكف

 .ـ1979ديسمبر  /كانكف األكؿ 17،مدكنة قكاعد سمكؾ المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكانيف

 .ـ1979كانكف اأٍلىك ؿ ديسمبر  17،فمدكنة لقكاعد سمكؾ المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكاني

 .ـ93/2001مشركع قانكف العقكبات رقـ 

 ـ2004( لسنة 7قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ )

 ـ1979قانكف العقكبات الثكرم لسنة 

 .ـ1948ديسمبر  /كانكف األكؿ 10اإًلٍعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف،

 .ـ1950كفمبر ن /تشريف الثاني 4االتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف 

ـ، تاريخ بدء النفاذ: 1966ديسمبر  /كانكف 16العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية
 ـ1976مارس  /آذار23

 .ـ22/11/1969االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف 

 .ـ4/3/2004الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف بتاريخ 

 .ـ2002تمكز يكليك 1ء نفاذ في ـ، كبد1998يكليك  /تمكز 17ميثاؽ ركما األساسي،

 .ـ1949أغسطس  /آب 15اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف معاممة أسرل الحرب 


