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  تقديم
 

 وهي ظرف أيّ  تحت مطلق بشكل محظورة بشعة جريمة التعذيب يُعتبر

 قانون بأي نقضها يمكن ال قطعيّة قواعد بوصفها خاصة مرتبة تحتلّ 

 الدولي. القانون قواعد من غيره أو معاهدة

 وأ ارهابي تهديد أو طوارئ وجود حالة في حتى التعذيب تبرير يمكن ال

 لقالمط الحظر ويسري .البلدان من بلد تواجه التي تهديداتال من غيره

 الخاصة السمات أو الفاعلة المعّينة الظروف عن النظر بغض للتعذيب

 أو لشرطةا أو األمنية األجهزة أو للعسكريين يحق وال الضحايا. أو ناةبالجُ 

 وال الظروف؛ من ظرف أي تحت مشتبه تعذيب أخرى امةع سلطة أي

 شخص. أي حقوق انتهاك رخصة عموميين لينكمسئو همردو يمنحهم

 نوالمشتبهو والمهاجرون، الدولة، في المواطنين غير األشخاص وينتفع

 واألشخاص ضدهم، أحكام صدرت الذين والمجرمون باإلرهاب،

 الرتكابها مخطط جرائم لحو حاسمة معلومات يعرفون أنهمب المشتبهون

 هممثل المعارضة، وقادة والمتظاهرون المرأة حقوق مجال في والناشطات

 عدم في الحق من األشخاص، من أخرى مجموعة أو آخر شخص أي مثل

 وبموجب المحظورة. المعاملة سوء ضروب من غيره أو للتعذيب الخضوع

 ورةضر وجود ثلم التعذيب، عن بها معترف دفوع توجد ال الدولي القانون

 سلطة أو أعلى ضابط من أمر صدور استخدام يمكن وال عليا. أوامر أو

 للتعذيب. كتبرير عامة

 التعذيب فان التعذيب حظر يحتلها التي الهامة المرتبة هذه من الرغم على

 الشرق ةمنطق ذلك في بما العالم، امتداد على واسع بشكل يُمارس يزال ما

 عليها طسلّ يُ  التي المنطقة تُعتبر التي (NAME) اأفريقي شمالو األوسط

 مدى على متفشيا   التعذيب ظل المنطقة هذه امتداد فعلى الضوء. الدليل هذا

 وكأداة اعترافات على للحصول كأسلوب يُستخدم إذ السنين، عشرات

 على محافظةوال الخوف وغرس المعارضة لقمع المتسلطة لألنظمة رئيسية

 في العربي" بيع"الر نتفاضاتإ ارهاصات إحد وهو السلطة. في قبضتها

 سياسة من كجزء المنطقة في دول عدة هاستخدمتأ أداة وهو وليبيا. مصر

 مع التحقيق في أجنبية بمصادر لالستعانة االمريكية المتحدة الواليات

 في عّرار ماهر معاملة في السيئة سمعتها تجلّت باالرهاب المشتبهين
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 منهم يينواآلسيو المهاجرين، العمال فإن كذل إلى وباإلضافة .1سوريا

 الخليجية الدول من عدد في المعاملة سوء يواجهون ظلوا رئيسي، بشكل

 بمتطلبات الوفاء في الفشل في الدولة مسئولية مستويات من يرفع مما

   التعذيب. لمناهضة المتحدة األمم معاهدة بموجب الحماية

 راتتغيي إحداث إلى المنطقة ادامتد على العربي الربيع انتفاضات ادتق

 هامن العديد زال ما تحديات طرحت كما ،للمنطقة السياسي المشهد في هامة

 بيرةك ةبدرج يتميز الوضع فان ،وبالتالي الدليل. هذا كتابة وقت في يتكشف

 اتدعو على الخناق األنظمة بعض ضيّقت حيث اليقين، وعدم االلتهاب من

 ىأخر أنظمة وتعيش ؛السعودية العربية ملكةالم أو البحرين مثل التغيير،

 يقينال عدم من بحالة ثالثة تمر بينما واليمن، سوريا مثل نزاعات، خضم في

 يبياول قوالعرا مصر مثل ،باإلنقسامات تتسم انتقال بحاالت تمر ما وكثيرا  

  وتونس.

 أي ريصي وقد تعسفيا . يكون ما كثيرا   الدول، هذه في التعذيب، استخدام إن

 الوضع ئرةدا خارج يوجدون الذين المهمشين لكن ،تعذيب ضحية شخص

 يبالتعذ يترك أن ويمكن للتعذيب. خاص بشكل ونيتعرض الذين هم القائم

 مياتهح من تبقى فيما يكافحون  معظمهم وسيظل الضحايا، على ائمةد آثارا  

 من بعذيالت يسببه ما إلى وباإلضافة عليهم. وقع الذي األذى تبعات لتجاوز

 تالجماعا على يؤثر فإنه الفرد الضحية على معالجتها يمكن ال أضرار

 هل محسيُ  وأينما ،القانون لحكم النقيض هو والتعذيب ككل. المجتمع وعلى

 ننسااإل لحقوق األخرى االنتهاكات من العديد فإن وينمو يترعرع بأن

  بجانبه. ستوجد

 فإن ،واليوم التعذيب. ةلمكافح قوية خطوات اتخاذ أهمية مدى يؤكد وهذا

 صادقت قد تكون ان إما اأفريقي وشمال األوسط الشرق منطقة دول معظم

 ضروب من وغيره التعذيب لمناهضة المتحدة األمم معاهدة إلى انضمت أو

                                                 
 تتعلق دولية ممارسات حول مشتركة دراسة اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم مجلس أنظر، - 1

 سانإلنا حقوق وحماية بتعزيز المعني الخاص للمقرر االرهاب مكافحة سياق في السري باالحتجاز

 أو ةقوبالع ضروب من وغيره بالتعذيب الخاص المقرر االرهاب، مكافحة خالل األساسية والحريات

 ةومجموع يعسفالت باالحتجاز الخاصة العمل مجموعة المهينة، أو إنسانية الال أو القاسية ملةالمعا

 ،2010 يناير A/HRC/13/42، 26, الطوعي، وغير القسري االختفاء بحاالت الخاصة العمل

  .147 الفقرة مشتركة( عالمية دراسة اإلنسان، لحقوق المتحدة االمم )مجلس
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 والتي ،(UNCAT) المهينة أو يةإنسان الال أو يةالقاس المعاملة أو العقوبة

 الوصول فرص الضحايا وتمنح وتحاكم وتحقق تمنع أن الدول من تتطلب

 أن كما  2الضرر. جبر أشكال من وغيرها والتعويض التأهيل إعادة إلى

 بالحقوق الخاص الدولي العهد في أطراف أيضا   المنطقة دول من العديد

 الدول تلك من العديد لدي توجد كما  3(.ICCPR) والسياسية المدنية

 بعض توفر ئيةجنا قوانين بها وتوجد التعذيب تحظر محلية تشريعات

 المزعومين للجناة القضائية والمالحقات للتحقيق يا (نسب )الصغيرة الفرص

  المحلية. المستويات على الصلة ذات والدعاوى

 على أيضا ، لمناصرةوا للتقاضي هامة، لكنها محدودة، سبل توجد

 ومصر وليبيا والجزائر تونس وتعترف ية.والدول قليميةاإل المستويات

 )المفوضية والشعوب نساناإل لحقوق ةفريقياأل المفوضية باختصاص

 لحقوق فريقياأل للميثاق المزعومة االنتهاكات في الفصل في ة(فريقياأل

 وتونس والمغرب الجزائر وتعترف (.فريقياأل )الميثاق والشعوب نساناإل

 الشكاوى في النظر في التعذيب ناهضةلم المتحدة األمم لجنة باختصاص

 لمناهضة المتحدة األمم لمعاهدة مزعومة بانتهاكات المتعلقة الفردية

 االهتمام من قدرا   الدولية الجنائية المحكمة وأعطت (.UNCAT) التعذيب

 تواصل مع اأفريقي وشمال األوسط الشرق منطقة في تقع التي للجرائم

 ليبيا في حدثت أنها يُزعم بجرائم علقتي فيما األولية الفحص عمليات

 المقاضاة حاالت ومن الدعاوى من  عددا   هناك فإن ذلك وفوق والسودان.

 بالتعذيب يتعلق ما خارج القضائية الوالية مبدأ بموجب ُرفعت التي الناجحة

 أفريقا. وشمال األوسط الشرق منطقة في رتكبتأ التي الجرائم من وغيره

 والعدالة  للمحاسبة إضافي سبيل بوصفه هذا على الضوء تسلط والتي

  للضحايا.

                                                 
 وليبيا، ولبنان، والكويت، واالردن، واسرائيل، والعراق، مصر،و والبحرين، الجزائر، -2

 ودولة ،ونسوت وسوريا، السعودية، العربية والمملكة وقطر، فلسطين، ودولة والمغرب، وموريتانيا،

  ب.التعذي ةاهضلمن المتحدة األمم لجنة إلى انضمت أو وافقت قد واليمن، المتحدة، العربية االمارات
 قد واليمن، ، وتونس وسوريا، فلسطين، ودولة واسرائيل، والعراق، ومصر، حرين،الب الجزائر، - 3

 ان،وميز ريدريس انظر، والسياسية. المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد انضمت أو وافقت

 ومازن، )ريدريس 2013 اقليمي، مؤتمر تقرير – والممارسة القانون : األوسط الشرق في التعذيب

 : الرابط على (2013 تقرير

http://www.redress.org/downloads/publications/130821%20MENA%20rep

.ort.pdf 

http://www.redress.org/downloads/publications/130821%20MENA%20report.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/130821%20MENA%20report.pdf
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 والحظر، المنع، اتإجراء من ا  مزيج التعذيب ضد الكفاح يتطلب

 .الضرر جبر أشكال من وغيرها والتعويض التأهيل، وإعادة والمقاضاة،

 هوو تاإلجراءا هذه من هاما   جانبا   قانونية بدعاوى الضحايا دعم ويمثل

 نأ جالءب التوضيحو القانون، حكم وتعزيز الدول ةمحاسب في حاسم جانب

 فيو الردع، في اضيالتق يساهم أن ويمكن .إطالقا   مقبول غير التعذيب

 نأ نفسه، الوقت في يمكن، بينما والممارسة. القانون في تغيير إحداث

  .أذى من هملحق ما في االنصاف على الضحايا يحصل أن كفالة في يساعد

 (.MENA) اأفريقي وجنوب األوسط الشرق منطقة ىعل الدليل هذا يركز

 لكيف كأمثلة وتونس، والمغرب ومصر البحرين حاالت: أربع ويستخدم

 بالتعذيب يتعلق فيما يجري التقاضي ظل وكيف ،التقاضي يتم أن يمكن

 العوائق مع التعامل يتم ظل وكيف المنطقة، امتداد على المعاملة، وسوء

 ويشير  4ولي،والد المحلي المستوى على العدالة طريق في تقف التي

 فيما القانوني والفقه الصلة ذات اإلضافية الممارسات بعض إلى التقرير

 عن تختلف الوطنية األنظمة أن ومع المنطقة. في األخرى بالدول يتعلق

 المحامين تجارب من قيمة دروس تعلُّم اإلمكان في فإن البعض بعضها

 يخدم مما الدول تلك في المجال ذلك في عمليا   المنخرطين من وغيرهم

  المنطقة. في األخرى الدول من لممارسينل مفيد كموّجه

 سوءو التعذيب توثيق مناهج عن مقدمة الدليل هذا من األول الباب يقدّم

 الطبي. التوثيق على خاص بتشديد التقاضي، جهود لدعم المعاملة

 وتقدم ،ةالمحليّ  التقاضي لسبل العريضة الخطوط الثاني الباب يرسم

 السبل من مجموعة الدليل هذا ايفحصه التي األربع الحاالت دراسات

 اإلنصاف على للحصول المعاملة وسوء التعذيب ضحايا أمام المتاحة

 عملت السبل هذه بعض أن بيد جرائم، من رتكبوها ما على الجناة ومحاسبة

 ديوالق بعض أيضا   الباب هذا ويستكشف األخرى. عن فعالية أكثر بشكل

 ةإمكاني حول وتوصيات عينةم تقاضي باستراتيجيات المتصلة والتحديات

 معيّنة. عوائق على التغلب
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 ميةالعال ئيةالقضا الوالية مبدأ بها طبقيُ  التي ةالكيفيّ  الثالث الباب يراجع

 العدالة تحقيق سبل وزيادة المشتبهين الجناة محاسبة أجل من للسعي

 رقالش منطقة في باإلهتمام تحظى قضايا عدّة استكشاف وسيتم للضحايا.

 من وغيرها العملية التحديات إلى باإلضافة ،اأفريقي وشمال وسطاأل

 مجابهتها. بها تمت التي والكيفية ،ظهرت التي التحديات

 اتذ والمناصرة لتقاضيل والدولية قليميةاإل السبل الرابع الباب يفحص

 لئكأو محاسبة فيو الضحايا حقوق تفعيل في دولال تفشل ما وكثيرا   الصلة.

 المحلي. القضائي نظامها خالل من االنتهاكات ارتكاب عن المسئولين

 خير"األ ذلمالا "مرفأ توفر أن يمكنها والدولية ةقليمياإل السبل فإن وبالتالي،

 العدالة. على للحصول يسعون الذين للضحايا

 ساهمتو .وكتابته الدليل هذاب الخاص البحث بانجاز ريدريس قامت

 دمحمو ساندفيك سكوت قدمها التي فةوالمكثّ  مةالقيّ  البحثية المساعدات

 ةبمدرس نساناإل حقوق عيادة من البوط ريدريس، مع المتدربان عثمان،

 التواب، عبد أحمد وتحديدا   (،SOAS) ةفريقيواأل الشرقية الدراسات

 رالبروفيسو باشراف أوكوتشا، وأكو غيثج، وفرانسيسكا أيمن، وكليمنس

 ويلشمان. لين

 يمالال الدعم تقديمه على األوروبي لالتحاد زيلالج بالشكر ممتنون نحن

  المطبوعة. لهذه

  اللب لىع سيداحمد : العربية إلى اإلنجليزية اللغة من الدليل بترجمة قام
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 للتعذيب والتوثيق التحقيق األول: الباب
 

 

 ذيب،لتعا لتوثيق األساسية األغراض ويطرح للتوثيق؛ مقدمة الباب هذا يقدّم

 عتُوض تيال والدولية، قليميةاإل األساسية، ةالمعياريّ  النصوص حيطر كما

 شأتن قد التي الرئيسية التحديات بعض أيضا   الباب ويشرح التوثيق. لدعم

 مجابهتها. وكيفية التوثيق إجراء عند

 ألدلةا تجميع الضروري من فإن التعذيب مزاعم أحد عن التبليغ يتم حينما

 لقتتع ما عادة – أكبر خطوة تخاذا مكني كي بالزعم المحيطة والوقائع

 مودع نساناإل حقوق بمناصرة الصلة ذات اإلجراءات من مجموعة تخاذبا

 ية،الجنائ العدالة عملية خالل من القانونية القضية ومتابعة ضحاياال

 توىلمسا ىعل و/أو ،نساناإل لحقوق الوطنية والمفوضية المدنية، والمحاكم

 الشخص بواسطة منها، جزء تجميع أو لة،األد جمع يتم وقد الدولي.

 أو عام، مدعي أو )الضحية(، الفرد محامي أو الشرطة، أو الضحية،

 أو حكومية، غير منظمات أو طبيين، مهنيين أو سجن، سلطات أو قاضي،

 .نساناإل لحقوق وطنية مفوضية مثل ،وطنية قيتحق هيئات

 األشكال جمعو األحداث عن الشخص رواية تسجيل ما قضية توثيق يشمل

 قوثيت عملية فإن الحقيقة وفي القضية. تدعم قد والتي األدلة من األخرى

 جمعت وأ تُدار قد أنها مع األشخاص من عدد واسطةب تتم ما كثيرا   ما قضية

 التي الهيئة أو الشرطة أو الشخص محامي مثل – واحد شخص بواسطة

 التي بيةالط السجالت برع توثيقا   طبيون مهنيون ميقدّ  وقد بالتحقيق. تقوم

 خالل من أو عالجه، يتولون كانوا لمريض عالجهم خالل من لهم توفرت

 خالل من يكون أن )مثل ةرسمي أكثر بشكل قانوني – طبي وتوثيق فحص

 يؤخذ أن ويجب خبير(. تقرير إصدار أو قانونية، – طبية ستمارةإ استخدام

 يف مستخديُ  وقد ،الزعم في التحقيق في باالعتبار ذلك عند التقرير هذا

 الحقة. قانونية إجراءات

 

 لماذا توثيق التعذيب؟ 1-1
 

 التعذيب: لتوثيق رئيسية أسباب ثالثة هناك
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 اكهن تكون وأن ،جريي ولماذا يجري التعذيب كان إذا ما لفهم -1

 يجب التي اإلضافية الخطوات دلتحدي وضوحا   أكثر دلةأ أساس

 ساتممار عن المحدّدة المعلومات تُعتبر .المشكلة لمجابهة اتخاذها

 ليةمسئو عليها تقع التي الوطنية، للسلطات بالنسبة حاسمة التعذيب

 نم أن كما ل.فعّا بشكل ذلك على ترد كي التعذيب، يقع أال كفالة

 مفه رتوف نّ إ :نساناإل حقوق لمنظمات بالنسبة أيضا   الحاسمة األمور

 عدسيسا مسئوال   ونيك أن حتمليُ  ومن التعذيب ممارسات عن واضح

 يمكن كي المحلية السلطات بثقة الحقواي أن كبير بشكل المحامين

  المشكلة. لمجابهة فعّالة خطوة اتخاذ

 ب.عذيالت وتائر إلظهار أدلة قاعدة توفير في التوثيق يساعد أن يمكن

 تعذيب وتيرة ذلك عن ستنبثق التي الوتائر أنواع تشمل وقد

 مجموعات مثل زللتميي تتعرض مجموعات أو مهمشة مجموعات

 وأ سانناإل حقوق عن مدافعين/ات أو دينية أو إثنية أقليات الى تنتمي

 هاأن أو الجنسي توجهها مجال في أقليات أو سياسيين/ات ناشطين/ات

 االغتصاب مثل – التعذيب من معيّن شكل ممارسةل يرةتو تكشف قد

 واألساليب الكهربائية؛ الصدمات واستخدام االحتجاز؛ أماكن في

 طةوالحا المهينة والمعاملة ؛الحسي الحرمان وأشكال لوجية؛السيكو

 يضا  أ توجد وقد نزاع. أثناء الجسد أجزاء وتشويه ؛نساناإل قيمة من

 تبطري فقد أكبر: بشكل التعذيب فيها ىيتفش التي كناألما حتوضّ  وتيرة

 سيُمار أو نة،معيّ  عسكرية بكتيبة أو معيّن شرطة بمركز التعذيب

  معيّن. قطر أو معيّنة منطقة في أكثر بتكرار

 ذيبلتعا ممارسة كانت إذا ما تقييم في أيضا   التوثيق يُستخدم أن يمكن

 يف مها أمر   كونسي وهذا تناقصا . أم تزايدا   تشهد محددة منطقة في

 لأشكا أو التدريب مثل التعذيب، منع إجراءات كانت إذا ما تحديد

 من مزيد لوضع حاجة هناك كانت إذا ما أو دورها تؤدي الحماية

  الحماية. أشكال
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 صالحلال بالنسبة هاما   موقعا   دلةاأل إلى المستندة المناصرة تحتل

 االقليمي ستويين،الم على والمؤسسات السياسات وإصالح القانوني

 لىإ أو ةفريقياأل المفوضية إلى التقارير تقديم عند كما ،والدولي

 اصة.خ إجراءات أو اتفاقيات هيئات ذلك في بما المتحدة، ألمما هيئات

 امالع الوعي لزيادة اإلعالمية، للحمالت بالنسبة أيضا   هامة وهي

  بالموضوع.

 من غيرها أو سيكولوجية أو صحية رعاية الضحايا يتلقى أن لكفالة -2

 يسبب قد .ضدهم أكثر انتهاكات أي ومنع بة،المطلو الخدمات

 مكنوي ببطء تلتئم إصابات أو عظام كسر مثل ة،بدنيّ  أصابة التعذيب

 ونيك نماوإ بدنية آثارا   تترك ال قد ولكن بدنية. آثارا   وراءها تخلّف أن

 تعداماإلا وأ بالقتل، التهديد مثل خالصا ، نفسيا   أثرا   تخلفه الذي أثرها

 بغضو العالم. عن بمعزل االعتقال أو االنفرادي الحبس أو الوهمية،

 ىإل ةعاد وديق التعذيب فإن استخدامه تم الذي التعذيب شكل عن رالنظ

 التعذيب بعد الناجون يجد ما وكثيرا   شديد، نفسي ضرر إحداث

 في وصعوبات كوابيس، من ويعانون للنوم، الخلود في صعوبات

 وو/أ واالكتئاب والقلق، بالخوف متكرر وشعور والتركيز، الذاكرة

 بعض وفي الحياة. اهرمظ من مظهر بأي التمتع على القدرة عدم

 باضطراب االصابة تشخيص معايير األعراض هذه ستوفيت األحيان

 ةالعام االستجابات هي وهذه رئيسي. باكتئاب و/أو الصدمة بعد ما

  للتعذيب. يتعرض من منها يعاني التي صاباتلإل

 ىعل والنفسي، البدني التعذيب، بعد الناجين وضع توثيق يساعد قد

 يمكنهم بحيث متخصصة. خدمات مقدمي إلى دالالت توضيح

  لهم. الملّح الدعم على الحصول

 أن في محددة مخاطر أي دوجو مدى عن يضا  أ التوثيق يكشف قد

 وضع يستدعي أن يمكن مما ،العنف من لمزيد الضحية يتعرض

 أو األمثل، أو األدنى الحد إلى المخاطر تلك لتخفيف حماية إجراءات
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 التعذيب فيه وقع الذي المكان من الشخص نقل أو ،عليها القضاء

  أمانا . أكثر بيئة إلى المعاملة وسوء

 لةداأل أن أساس على لجوء طلب في الضحية التعذيب توثيق يساعد قد

 مخاطر جلب في يؤثر قد الماضي في وقع الذي تعذيببال المتعلقة

 يأ عوقو دون الحيلولة في أيضا   يساعد قد كما المعاملة. بسوء أخرى

 أن التعذيب توثيق يكشف قد فمثال   االنتهاكات. من أخرى أشكال

 أن لمحامي ممكنا   يكون وقد قسري. اعتراف على وقّع قد الضحية

  قانونية. إجراءات أي في العترافا ذلك لحذف يسعى

 الدول من الدولي القانون يتطلب والجنائية. المدنية المساءلة كفالة -3

 كما ارتكابه. عن المسئولين ومعاقبة التعذيب مزاعم في التحقيق

 من التعذيب ضحايا تمكين أيضا   الدول من الدولي القانون يتطلب

 ضرر جبر وتقديم وفعّالة متاحة انتصاف سبل على للحصول السعي

 ةوإعاد والتعويض، الحقوق، )استعادة وقعت التي األضرار نع كامل

 ةسممار في التعذيب توثيق وسيساعد التكرار(. عدم وضمان التأهيل،

 يستطيع رسمي تحقيق فتح جلأل المختصة السلطات على الضغوط

 ضروريا   أمرا   كافية أدلة وجود وسيكون ناة.الجُ  هم من تحديد

 رأكث نحو على يؤكد قد مما اإلدانة أحكام وإصدار نائيةالج للمقاضاة

 سعيال مجال في أيضا   حاسمة التعذيب أدلة عتبروتُ  التوثيق. أهمية

 الضحية تعويض ذلك في بما ،األضرار عن تعويضات على للحصول

  االقليمي. أو الدولي أو المحلي المستوى على الفرد

 في المحامين أيضا   سيساعد ما قضية في توثيق من يوجد ما إدراك إن

 انتك ذاإ ما )أو بالتعذيب الزعم لدعم كافية األدلة كانت إذا ما تحديد

 األدلة(. من مزيدال إليجاد للسعي حاجة هناك
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 اإلطار الدولي واالقليمي للتوثيق 1-2
 

 ليل"د بصياغة وطبيين قانونيين خبراء مجموعة قامت 1999 عام في

 العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب الفعالين والتوثيق التقصي

 ،تحديدا   وذلك، اسطنبول( )بروتوكول المهينة" أو يةإنسان الال أو القاسية

 جانب من المعاملة وسوء التعذيب حول والتوثيق التحقيق دعم بهدف

 من وغيرهم وأطباء نفسيين واخصائيين محامين ومن الوطنية السلطات

 التعذيب لتقييم شامال   إطارا   اسطنبول بروتوكول ويقدم  5المصلحة. أصحاب

 حول التقارير وإعداد ،المزاعم تلك مثل في والتحقيق ،المعاملة وسوء

 منذو األخرى. التحقيق هيئات من غيره أو القضاء إلى وإرسالها النتائج

 إلى باإلضافة المتحدة األمم بواسطة ادهعتمإ تم اسطنبول بروتوكول اكتمال

  6 ة.فريقياأل المفوضية مثال ، ذلك، في بما ،نساناإل لحقوق االقليمية اآلليات

 دولة كل لتزامإ يُترجم أن لكفالة تصميمه تم دليل اسطنبول( )بروتكول هوو

 التحقيق جعلت حقيقة إلى التعذيب في الضرر جبر وتقدم وتحاكم تحقق بأن

 فعّاال . بالتعذي قضايا في والتوثيق

 ُصممت التي األخرى الصكوك من عدد مع اسطنبول بروتوكول يتكامل

 جرائم في تحقيقلل الدولي البروتوكول يطرحو فعالية. أكثر التحقيق لجعل

 العنف توثيق )بروتوكول وتوثيقها النزاع حاالت في الجنسي العنف

 الجنسي العنف في والتحقيق لتوثيقل ممارسة معايير أفضل مثال، ،الجنسي(

 خالل من المحاسبة جهود دعم إلى البروتوكول ويهدف النزاع. محاور في

 الدعم التعذيب بعد الناجون يتلقى وأن  ممكنة، أدلة أقوى جمع كفالة

                                                 
 قصيوالت المنع دليل اسطنبول: بروتوكول اإلنسان، لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض مكتب - 5

 ،0420 ، ينةلمها أو إنسانية الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب الفعالين

  : الرابط على اسطنبول، بروتكول

.ining8Rev1en.pdfhttp://www.ohchr.org/Documents/Publications/tra 
 أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب ومنع حظر وإجراءات موجهات األفريقية، المفوضية - 6

 لحقوق ةيقياألفر المفوضية روبن(، جزيرة )موجهات المهينة أو إنسانية الال أو القاسية العقوبة

 خالل اغامبي في بانغول في ُعقدت التي 32 رقم الدورية جلستها في اجتماع والشعوب، اإلنسان

  : الموقع على 19 الفقرة ،2002 اكتوبر 23-17 من لفترةا

 ./2008-guidelines-island-http://www.achpr.org/instruments/robben 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
http://www.achpr.org/instruments/robben-island-guidelines-2008/
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 عداماإل لعمليات الفعالين والتقصي منعال دليل يساعد أن ويمكن  7المطلوب.

 )دليل موجزة تبإجراءا عدامواإل التعسفي عدامواإل القضاء نطاق خارج

 في ذلك في بما المعاملة، وسوء التعذيب قضايا توثيق في ،أيضا   ،مينسوتا(

  8معاملة. من الضحية له تتعرض ما نتيجة ضحية وفاة حالة

 روبن جزيرة موجهات ةفريقياأل المفوضية تبنّت قليمياإل المستوى على

 على نصت والتي روبن( يرةجز )موجهات اأفريقي في التعذيب ومنع لحظر

 توجه...’ أن يجب المعاملة وسوء التعذيب مزاعم كل "في التحقيقات أن

 ضروب من وغيره للتعذيب الفعالين والتوثيق للتقصي المتحدة األمم بدليل

 )بروتوكول المهينة أو يةإنسان الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة

 لتبني طريقها في أنها ةفريقياأل المفوضية أعلنت ذلك، وفوق  9اسطنبول(".

 هذه فإن للمفوضية ووفقا   وتبعاته. الجنسي العنف مكافحة موجهات

 فإنها وبالتالي الجناة، محاسبة إلى الحاجة أيضا   ستخاطب الموجهات

 ناةالجُ  لمحاسبة للسعي مفيدة كوسيلة ستخدمتُ  أن يمكن تبنيها وبمجرد

   10للضحايا. العدالة وتحقيق

 ئالمباد هذه ضمن ،عليها الضوء تسليط تم التي سيةالرئي المبادئ من

 :يلي ما ،فعّالة التحقيقات تكون كي  ،والدولية االقليمية

 أنو للشكاوى ومتاحة فعّالة آليات ودعم إنشاء الدول على يجب 

 ذواتخا يهاف والتحقيق الشكاوى لتلقي اآلليات هذه تعزيز يتم

 لعقوبةا أو والمعاملة التعذيب مزاعم حول المناسبة الخطوات

 المهينة؛ أو يةإنسان الال أو القاسية

                                                 
 المعايير – النزاع حاالت في يالجنس العنف جرائم في والتحقيق للتوثيق الدولي البروتوكول -7

 عةلطبا الدولي، القانون بموجب كجريمة الجنسي العنف توثيق حول الممارسات ألفضل األساسية

   على: ،2014 يونيو األولى،

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi

.le/319054/PSVI_protocol_web.pdf 
 لحاالت الفعالين والتقصي المنع دليل اإلنسان، لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض مكتب - 8

 : الرابط على ،1991 ة،موجز بإجراءات واالعدام التعسفي واالعدام القضاء نطاق خارج اإلعدام

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/UNManual2015/Anne

.x1_The_UN_Manual.pdf 
  .19 الفقرة روبن، جزيرة موجهات - 9

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المفوضية صحفي: تصريح األفريقية، المفوضية -10

(ACHPR) على ،2016 سبتمبر 15 أفريقيا" في الجنسي العنف تزايد "لمكافحة موجهات تعد 

 /316d/2016/09http://www.achpr.org/press الرابط

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/UNManual2015/Annex1_The_UN_Manual.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/UNManual2015/Annex1_The_UN_Manual.pdf
http://www.achpr.org/press/2016/09/d316
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 ناةالجُ  عن ومستقلين وحياديين أكفاء نولمحققا يكون أن يجب 

  لها؛ المحققون يعمل التي الوطنية السلطات وعن المشتبهين

 أعلى التحقيقات إجراء في المستخدمة المناهج تلبي أن يجب 

 ؛للجمهور التحقيق نتائج تنشر أن يجب كما ،المهنية المعايير

 المعلومات كل على بالحصول المحققون يلتزم أن يجب 

  فعّال؛ بشكل الشهود يستجوبوا أن ويجب ،للتحقيق الضرورية

 المعنيّة واألطراف هميومحامي التعذيب لضحايا تُتاح أن يجب 

 ذات معلومات أي وإلى اتالجلس إلى الوصول فرصة األخرى

 وأن ،األدلة عرض في الحق لهم يكون أن ويجب ،تحقيقبال صلة

  مكتوبة؛ بأسئلة بالتقدم لهم يُسمح

 ومجتمعاتهم وأسرهم األفراد إشراك ضرار: وال ضرر ال 

 ةبطريق يتم أن يجب وتوثيقها حاالت في التحقيق ألن ،المحلية

 إلى التعذيب بعد الناجين لوصو فرص حد، قصىأل ،تزيد

 السلبية اآلثار من ،ممكن مستوى أقل ىلإ والتقليص العدالة،

 عليهم؛ التوثيق لعملية

 الال أو القاسية العقوبة أو والمعاملة التعذيب ضحايا حماية يجب 

 من وغيرهم بالتحقيق، والقائمين والشهود، المهينة، أو يةإنسان

 يدوالتهد العنف من سر،واأل ،نساناإل حقوق عن المدافعين

 دق التي االنتقام أو التخويف أشكال من آخر شكل أي أو بالعنف

 التحقيق؛ أو التقرير إعداد نتيجة تنشأ

 تقييم على الحصول في لحقا على المحتجزين يحصل أن نبغيي 

 ويجب ، الصحي المجال في مؤهلين مهنيين قبل من لبدي طبي

 ة؛طنيالو المحاكم جانب من مقبول كدليل البديل التقييم هذا قبول

 وطنية مؤسسات زوتعزّ  وتدعم نشئت أن الدول على يجب 

 األفراد، مظالم وهيئات ،نساناإل حقوق مفوضيات مثل مستقلة،

 أماكن لكل بزيارات بالقيام مفوضة برلمانيين/ات ومفوضيات

 منع موضوع عام، بشكل ،المؤسسات هذه تجابه وأن ،االحتجاز
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 ،المهينة أو يةإنسان اال أو القاسية العقوبة أو والمعاملة التعذيب

 وأداء وضعب يتعلق فيما المتحدة لألمم باريس مبادئل مستندة

 يجب، كماو ؛نساناإل حقوق وتعزيز لحماية الوطنية المؤسسات

 غير المنظمات زيارات وتسّهل تشجع أن الدول على ،القدر بنفس

 االحتجاز. ألماكن الحكومية

 تحديات رئيسية في التوثيق وكيف يمكن التعامل معها 1-3
 

 أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب، في التحقيق يطرح أن يمكن

 طنية،الو تالسلطا أمام تحديات المهينة، أو يةإنسانالال أو القاسية العقوبة

 كيف عن تدريب أي تلقت قد المسؤولة السلطات تكون ال حينما خصوصا

 نعتما ذلك إلى وباإلضافة الصلة. ذات األدلة جمع بهدف للجريمة توثق

 مراال اوهذ التحقيقات. هذه مثل في البدء من الحاالت، من كثير في الدول،

 يسعون الذين اآلخرين، المصلحة أصحاب من غيرهمو المحامين يجعل

 أهمية. أكثر الضرر، وجبر المحاسبة عن بحثهم في الضحايا لدعم

 نأ قالتوثي هذا لمثل ويمكن لموكليهم. حدث ما توثيق المحامون ويستطيع

 لىع الضوء لتسليط ستخدميُ  أو جارية، تحقيقات ويدعم تحقيقات، كيحرّ 

 على التقاضي جهود دعم وفي مالئم بشكل التحقيق في السلطات فشل

 والدولي. واإلقليمي الوطني المستوى

 
 تمهيدية موضوعات

 أن مقابلة يجري من لكل المهم من :الحصول على موافقة مسبقة -

 كل على ويجب الشاهد. أو الضحية من مسبقة موافقة على يحصل

 جمع وراء من الهدف دركواي أن والشهود التعذيب بعد ينالناج

 باإلضافة استخدامها يمكن جمعتُ  التي المعلومات أن وكيف البيانات

 موافقتهم يمنحوا أن ويجب بها. مرتبطة محتملة مخاطر أي ادراك ىلإ

 السماح أو صورهم، أخذ أو فحصهم أو معهم مقابالت جراءإل المسبقة

 طرف أي لتزويد أو دعم، جهة أي إلى إحالتهم أو معلوماتهم، بتسجيل

 مسبقة موافقة على الحصول "يكفل الشخصية: هوياتهم بتفاصيل ثالث

 على الناجي/الشاهد يحافظ أن ،بشهادات اإلدالء معلومات توثيق قبل

 ةم/تفهمم أنه/هاو ،تجربته/ها بشأن الكاملة والسلطة الكامل التحكم
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 على الحصول عدم أن كما العدالة. عملية في المشاركة في وراغب/بة

 جروي يحترمه/ها وال ناجي/الشاهدال حقوق ينتهك مسبقة موافقة

 دون مقابلة إجراء نتيجة فإن ذلك إلى وباإلضافة ر.اضرأ ه/هايلع

 شهادة قبول عدم في سببا يكون قد وصحيحة مسبقة موافقة تأمين

 أساس على القانونية، اإلجراءات بعض في سبقة،الم الموافقة تنقصها

 أنها أو القسر أو اإلكراه من نوع تحت تقديمها تم قد المعلومات أن

  11مضللة" تأكيدات إلى استندت

 ذلك يؤدي فقد القانونية. للمالحقة السعي في ضحية كل يرغب ال

 الشخصية المصلحة في يكون أال أو الوقت إهدار أو لالستنزاف

 سالمة على أو سالمتهم على الضحايا بعض يخاف قدو .للضحية

 يجب أمور وهذه ،كلها التجربة تجاوز في يرغبون قد أو أسرهم

  احترامها.

 يمكن كيف المقابالت؟ إجراء يتم أين ة:كفالة وجود تدابير السري   -

 )سواء البيانات بأن مخاطر هناك هل جمعها؟ تم التي البيانات تخزين

 ستعتمد سرق؟تُ  أن يمكن رقمي( بشكل أو الورق على تجميعها تم

 على المعلومات ةسريّ  على للمحافظة تخذستُ  التي دةالمحدّ  اإلجراءات

 دةالجيّ  الممارسات ومن المتصورة. والمخاطر المحلي السياق

 عن بعيدا   سرية أماكن في جرىتُ  أن هو للمقابالت عليها المتعارف

 يتم أن و تجميعها، تم بيانات أي تخزين تأمين يتم وأن الضوء، دائرة

 عن منفصل بشكل الشخصية التفاصيل من وغيرها األسماء تخزين

 . بالوقائع الصلة ذات المعلومات

 إعداد سبيل في مقابالت معهم جرت الذين المحامون دشدّ  التعاطف: -

 بضرورة ويشعرون نفسيا   عانوا قد الضحايا أن على الدليل هذا

 وأناة. وصبر بتعاطف لهم االستماع

                                                 
 األساسية المعايير – النزاع حاالت في الجنسي العنف في والتحقيق للتوثيق الدولي البروتوكول - 11

 .45ص الدولي، القانون بموجب كجريمة الجنسي العنف توثيق حول الممارسات ألفضل
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 تقديم إلى ئيةااليحا األسئلة تقود أن يمكن ة:يحائي  تحاشي األسئلة اإل -

 قاضاةم عمليات تقويض إلى تقود أن ويمكن ،لألحداث مشوهة نسخة

 تلقوا قد الضحايا بأن جالتحجُّ  في النجاح تم إذا الحق وقت في تُجرى

  بإفادات اإلدالء على تدريبا  

 اثبات وقوع التعذيب 1-4
 

 تخضع/أ أنه/ها يقول موكال   يستقبلون الذين نيالمحام من مطلوبا   سيكون

 لوبالمط التوثيق نوع معرفة ةالدول مسئولي إذعان مع أو بواسطة للعنف

 في رالتفكي وعند معاملة. سوء أو تعذيب عن دعوىب التقدّم وايستطيع كي

 هانبر إيجاد على التركيز المهم من التعذيب إلثبات المطلوبة األدلة نوع

 . التعذيب تعريف عناصر مع يتوافق

 ماألم اتفاقية في تعريفه حسب التعذيب إلثبات األساسية لعناصرا إن

 معاهدات من عموما ليهاي ماو ،(UNCAT) التعذيب لمناهضة ةالمتحد

 المدنية بالحقوق خاصال الدولي العهد مثل ،نساناإل لحقوق أخرى

 ، ل(الدلي هذا )في الحقا   موضح هو اكم يفريقاأل الميثاقو ،والسياسية

 لىع تشديدال يجب ولكن، العناصر. تلك إلثبات المعتادة األدلة إلى باإلضافة

 في الواردة العناصر من عنصر كل إثبات مسؤلية الضحية على تقع ال أنه

 مسئولية الدولة على فإن بالجدارة يتسم زعم صدور وبمجرد طلبه/ها.

 . بالتحقيقات المتعلقة اإلجراءات متابعة
 

 عذاب شديد، جسديا  كان أم عقليا  أو  ألم

 

 معينة عتبة تطلبت عقليا" أم كان جسديا شديد، عذاب أو "ألم عبارة أن فهميُ 

 األذى شدة خاصية إن ".قصوى" تكون أن يجب العتبة: ان بيد ة.الشدّ  من

 فترة طول مثل القضية، ظروف جميع على تعتمد وهي نسبية؛ عتبرتُ 

 والعمر، الجنس، نوع الحاالت، بعض وفي والعقلي، البدني وأثره ج،العال

 لسودانا ضد راضي الهادي عبد قضية وفي للضحية. الصحي والوضع

 من "تمتد ممارسات إلى بالتعرض والمتعلقة ة،فريقياأل المفوضية أمام

 والجلد ،نط أرنب حركات أداء على واإلجبار وعصى بسياط الشديد الجلد

 بالقتل، والتهديد أجسادهم، أجزاء كل على مطاطية ماء بأنابيب الشديد
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 وراءهم مرفوعة أقدامهم راحات تكون بحيث الركوع. على وإجبارهم

 بعد يقفزوا بأن ومطالبتهم عليها، جلدهم يمكن لكي أجسادهم وضع عكس

 يالذ األمر ،12المعاملة" سوء من أخرى أشكال إلى باإلضافة مباشرة، ذلك

 أن المفوضية وجدت وقد نفسية. وصدمات خطيرة بدنية إصابات هعن تنتج

 تبلغ وقاسية خطيرة طبيعة ذات بها المحيطة والظروف المعاملة "هذه

  13."التعذيب مستوى إلى ترقى التي القصوى الشدة عتبة درجة

 

 شديد،ال بالعذا أو األلم هذا مثل عن ينتج محددا فعال بأن المحامون جيتحجّ 

 الضحية مع التقصي تطلبي أن يجب التعذيب، مستوى إلى ويرقى

 دمتستخأ التي األساليب حول فقط ليس (ممكنا ذلك كان أينما والشهود،)

 ،ملموس بشكل التقصي،و ،المعاملة حول أيضا إنماو عذابو ألم اقإللح

 قاريرالت ستخدمتُ  أن يمكنو لذلك. نتيجة له تعرض ما أو الضحية شعور عن

 لتكمّ  دقو .الضحية على العقلية أو البدنية اآلثار إلظهار القانونية -الطبية

 عمرو الجنس بنوع المتصلة اآلثار بإظهار ةالضحيّ  على العقلية اآلثار

 الصحية. وحالته/ها الضحية

 

 :يلي ما بالعذا أو األلم شدة ثباتإل عادة ستخدمتُ  التي األدلة أنماط تشمل

 

 ظروف أي وإنما حدث ما فقط ليس توضح، الضحية من فادةإ -

 ضعف أشكال الدين، العمر،) للضحية محددة شخصية ومالبسات

 تتركه الذي األثر شدة من تزيد أن يمكن سابقة( بتجار محددة،

 ولبروتوك قدّموي للضحية. والجسدية البدنية ةالعافي على التجربة

 ضحايا مع المقابالت إجراء كيفية حول هامة هاتموجّ  اسطنبول

 العنف توثيق بروتوكول هايوفر ثلمام ،المعاملة وسوء التعذيب

 .أيضا   الجنسي
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 ة.الضحي على تبدو التي األعراض يصف نفسي و/أو طبي تقرير -

 كونت أن والنفسي الطبي المجال في خبراء يقدمها التي ألدلةل ويمكن

 هذه أهمية وتكمن المعاملة. وسوء التعذيب مزاعم دعم في حاسمة

 نيكو ال عليها الحصول ولكن ؛الضرر درجة تثبت أنها في لتقاريرا

 مستقلين، أطباء إلى الوصول لفرص االفتقار بسبب دائما ممكنا

 يرتقر وجود عدم إن غيره. أو تقرير على للحصول ةالباهظ والتكلفة

 لىع الحصول يكون وأينما .يقع لم التعذيب أن يثبت ال نفسي أو طبي

 نم شفوية أدلة أو تفصيلية إفادات وجود فإن ممكن غير طبية أدلة

 في تساعد أن أيضا يمكن وجدوا( )إن عيان شهود من أو الضحية

 . الضرر إثبات

 الوفاة بعد ما تقارير لكذ في بما الدولة، سلطات تعدها تقاريرطبية -

 تقديم المحامين على نبغيوي دةمفي أيضا تكون قتضاء(اإل )عند

 ىعل لهم تحتُ  لم إذا التقارير هذه على للحصول للمحكمة الطلبات

 الفور.

 يقاعإل ستخدمتأُ  أدوات \أسلحة متسخة، مالبس) بدنية أدلة -

 (.)السيئة(المعاملة

 فيديو. أشرطة ة،فوتوغرافي صور -

 من الضحية تكبده ما حجم توضح أدلة مثل ، أخرى راءخب أدلة -

 . خسائر

 النية

 
 تعذيبا ما فعل يشكل لكي بأنه التعذيب مناهضة اتفاقية من 1 المادة تحدد

 ما فعل اعتبار يمكن ال وبذلك تعمد.مُ  بشكل إيقاعه تم قد يكون أن يجب

 النية شرط المحاكم بعض نتضمّ  وقد  14إهمال. نتيجة جاء إذا تعذيبا

                                                 
 الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره بالتعذيب المعني الخاص المقرر تقرير - 14
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 المتسقة الوحيدة النتيجة هو شديد عذاب أو أللم المتعمد اإللحاق أن معتبرة

 الجنائية المحكمة استئناف دائرة عتبرتإ ،كوناراك قضية وفي الحقائق. مع

 كان إذا مما التأكد المهم "من أن (ICTY) السابقة ليوغوسالفيا الدولية

 لألحداث، الطبيعي المسار في تسبب، بطريقة تصّرفي أن دتعمّ  قد الجاني

 من المحاكم فتخفّ  وقد 15للضحية" عقليا   أم كان جسديا   ،شديدا   عذابا   أو ألما  

 لدحض الرئيسية المسؤولية تتحمل الدولة أن معتبرة النية، إثبات عبء

 إلى ما فرد يؤخذ عندما فمثال، معقول، زعم صدور بمجرد التعذيب،

 عند إصابة آثار عليه ظهرت ثم جيدة ةصحيّ  حالة في طةالشر حراسات

 للكيفية معقوال   تفسيرا   تقدم أن الدولة على لزاما   يكون فإنه سراحه إطالق

 معقول رتفسي تقديم في والفشل صابة؛اإل تلك بها حدثت قد كانت التي

 16.التعذيب حظر بموجب واضحة قضية يطرح

 في يتسبب أن نوى الجاني أن ظهارإل المحامون يحتاج ال النية إثبات عند

 هو الشديد العذاب أو األلم أن يظهروا أن يكفي إنما و ؛ شديد عذاب أو ألم

  17للتعرف. وواضحة طبيعية نتيجة

 دشدي لمأ الإنز في النيّة وجود إلثبات عادة تستخدم التي االدلة أنواع وتشمل

 يلي: ما منها مسئولة الدول تعتبر والتب عذاب، أو

 

 إليها تعرض التي المعاملة أن إلظهار مماثلة حقيقية أدلة أو سياقية أدلة -

 . رضر أو شديد ألم إلى ستؤدي هابأن جيدا معترف معاملة هي ةالضحي ّ

 آثار حول نفسي أو طبي بحث دراسات من استخالصه يمكن هذاو

 درسوا خبراء واستخدام ؛آخرين محتجزين معاملة من معينة أنماط

 يف العامة معرفتهم تطبيق يمكنهمو ،أخرى سياقات في التعذيب ظاهرة

 .  القضية وقائع
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 قبل أو االحتجاز قبل ةللضحي ّ والنفسية البدنية الصحة على األدلة -

 ةطبي ّ تقارير شكل على يكون قد هذاو . المزعومة التعذيب حادثة

 من إفادات أو ،األحداث قبل الفرد عالج تولوا أطباء عنّصدرت

 ةالضحي ّ يعرفون الذين من المحلي المجتمع لدى بهم موثوق أشخاص

 . ةضحي ّلل السابقة الجيدة الصحية بالحالة يشهدوا أن ويمكن جيدة معرفة

 تطالب الرسمية الهيئات مع مراسالت طريقّعن تأكيده يمكن هذاو

 ،االحتجاز في ةالضحي ّ وجود أثناء حدث لما رسمي تفسيرّتقديمب

 . كافي بشكل تشرح لم أو عليها ردالّيتم لم والتي

 قصد محدد

 

 تم وقد محدد. بقصد الضحية على أوقع قد التعذيب يكون بأن متطلب هناك

 فضفاض بشكل التعذيب، مناهضة اتفاقية فهعرّ تُ  كما القصد، طبيعة تفسير

 الصلة: ذات المعتبرة األغراض نبي من يتضمن بأنه وفهم شامل وغير

 بعض وفي والتمييز، واإلهانة السكان، وتخويف الذات، وتجريم العقوبة،

 من االغتصاب بأن يحاءاإل إن .المحظور بالقصد التصريح يتم ال األوقات

 ليس خاصة متعة إشباع مجردل وقع قد سلطات من أو سلطة له شخص

 االغتصاب من يجعل أن يمكنف سلطة له شخص طتورّ  أّما ؛مقبوال   ايحاء  

  18.جوهري بشكل قسريّا   عمال  

 

 يلي: ما محدد قصد توثيق في عادة ستخدمتُ  التي األدلة أنواع تشمل

 ،طرحت ّ التي األسئلة بعض إلى تحيل قد التيو ،ةالضحي ّ شاهد إفادة -

 قسري. بشكل العترافا انتزاع حول مثال

 محلي، مجتمع قمع أو نزاع وضع كان ءاسو للجريمة، األوسع السياق -

 تقارير خالل من ذلك ظهارإ يمكنو . ةيداخل معينة مجموعة قمع أو

 عنف أو تمييز وتائرل نساناإل حقوق مجال في أوسع توثيقو إخبارية،

                                                 
IT- وآخرون، ديالليتش، ضد المدعي السابقة، بيوغسالفيا الخاصة الدولية الجنائية المحكمة - 18

T-21-96 ، 495 الفقرة ،1998 نوفمبر 16 في صادر حكم المحاكمة، دائرة. 
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 نظريُ  أو عتبريُ  الضحية بأن أدلةو المجتمع، في معينة مجموعة تجاه

 المتحدة، األمم بواسطة )مثال المجموعة تلك مثل من كجزء إليه

 حكومية( غير منظمات ة،فريقياأل المفوضية مثل إقليمية مؤسسات

 . تمييز ممارسات ،مثال تظهر، إحصائية، أدلة -

 تورط موظف عمومي

 

 من بتحريض التعذيب ممارسة تتم أن يجب ،نساناإل قوقح قانون بموجب

 معينة، ظروف في فهم،يُ  هذا ظل قد و عمومي. موظف إذعان أو موافقة أو

 عموميين، موظفين قع،االو األمر بحكم عتبرون،يُ  ا  أشخاص ليشمل يمتد بأنه

 لجنة قررت أستراليا ضد إيلمي وفي قانونية. حكومية سلطة أي غياب في

 فيها تنعدم التي االستثنائية الحاالت في أنه بالتعذي لمناهضة المتحدة األمم

 ذلك في مركزية سلطة الصومال في يوجد )ال كامل بشكل الدولة سلطة

 في تقع أن يمكن حكومية – شبه تسلطا بها تقوم التي األعمال فإن الوقت(،

 19.التعريف إطار

 

 في التعذيب فكرة ديقيّ  ال الدولي ينساناإل القانون فإن ذلك من العكس وعلى

 عليها، بموافقتهم أو منهم، بتحريض أو دولة موظفوا يرتكبها التي األعمال

 قررت السابقة الفياسبيوغ الخاصة الدولية المحكمة وفي عنها. بسكوتهم أو

 في توجد ... للجريمة المميزة "السمة أن كوناراك قضية في المحاكمة ئرةدا

 20ارتكبه" الذي الشخص وضع في مما أكثر ارتكابه تم الذي العمل طبيعة

 سلطة يملك آخر شخص أي أو عمومي موظف وجود " فإن بالنتيجةو

 تعذيبا الجريمة تعتبر أن بالضرورة يعني ال التعذيب عملية في التحكم

 هذا االستئناف دائرة وأكدت 21الدولي" ينساناإل القانون ببموج

                                                 
 الفقرة ،1999 مايو 14 ،120/1998 رقم مراسلة استراليا، ضد إيلمي التعذيب، مناهضة لجنة - 19

6 (5.)    
 دائرة وآخرون، كوناراك، ضد المدعي السابقة، بيوغسالفيا الخاصة الدولية الجنائية المحكمة -20

 .495 الفقرة ،2001 فبراير 22 في صادر حكم المحاكمة،
 .496 ةالفقر السابق، المصدر - 21
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 الخاصة الدولية الجنائية للمحكمة القانوني الفقه ويعكس 22االستنتاج.

 بشكل  24،الدولية الجنائية للمحكمة سياألسا روما نظام واحكام 23برواندا،

 بيوغسالفيا الخاصة الدولية الجنائية للمحكمة القانوني الفقه هذا كبير

  السابقة.

 

 تشمل: عمومي موظف تورط إلظهار عادة تستخدم التي األدلة أنماط

 احتجاز مكان في كان الضحية أن تظهر التي االحتجاز، سجالت -

 األحداث. وقت في رسمي

 ما يالحظ أن فيها ةالضحيّ  سأليُ  أن يجب والتي ة،الضحيّ  شاهد إفادة -

 وحدتهم أو شرطتهم، أو عموميين موظفين أي رأى قد كان إذا

 وأ احتجاز معسكر – الموقع رسمية، سيارات أو أزياء أو العسكرية،

 إلخ. عسكرية ثكنات

 . المزعوم التعذيب مشهد عن رسومات خرائط، بيانية، رسوم -

 عموميين بموظفين تتعلق أوسع تعذيب اتجاهات أو مشابهة أدلة -

 وجود يحددوا أن المعاملة لنفس ضواتعر آخرون فيها استطاع

 عموميين. موظفين

 سجالت أو حراسات وسجالت تحذير، بيانات مثل رسمية سجالت -

 موظفين.

 جراءات إرضاء متطلبات االلتزامإممارسة  فيمسؤولية الدولة 

 

 بمنع لتزاماال متطلبات إرضاء جراءاتإ ممارسة في الدولة مسؤولية إن

 تلك ممارسة الدولة على يكون بأن بيإيجا كمتطلب تفسيرها تم قد التعذيب

                                                 
 دائرة وآخرون، كوناراك، ضد المدعي السابقة، بيوغسالفيا الخاصة الدولية الجنائية المحكمة - 22

  .148 الفقرة ،2002 يونيو 12 في صادر حكم االستئناف،
ICTR-97-20- رقم قضية سيمانزا، ضد المدعي برواندا، الخاصة الدولية الجنائية المحكمة - 23

T، 343-342 الفقرات ،2003 مايو 15 في لدرصا حكم المحاكمة، دائرة.  
 )جرائم ب( و )أ (2) 8 و اإلنسانية ضد )جرائم )و( (1) 7 المواد االساسي، روما نظام - 24

 ( الحرب.
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 من القضائية واليتها إطار داخل األشخاص حماية وبالتالي ،جراءاتاإل

 ضد دزيماجل قضية وفي شديد. عذاب أو ألم في تتسبب التي األفعال
 في موجودة كانت أنها رغم الشرطة، فإن الفيدرالية يوغوسالفيا جمهورية

 مستوطنة تدمير دون للحيلولة التدخل في فشلت أنها إال األحداث مسرح

 لمناهضة المتحدة األمم لجنة عتبرتأو األفراد. بعض بواسطة الروما لغجر

 التي لألعمال اإلذعان مستوى إلى يرقى التدخل في الفشل أن التعذيب

  25المهينة. أو يةإنسان الال أو القاسية المعاملة لمستوى ترقى أعماال   عتبرتأ

 لحقوق األوروبية للمحكمة الكبرى الدائرة اعتبرت المصري قضية وفي

 داخل األفراد تعذيب عدم لكفالة إجراءات باتخاذ ملزمة الدولة أن نساناإل

 السيئة المعاملة خطر لمنع اجراءات اتخاذ يجب كما ،ئيةالقضا واليتها إطار

 إجراءات بممارسة الدول إلتزام إن  26بها. تعلم أن يجب أو بها علمت التي

 إلتزاما بالضرورة، وليس، وسائل بممارسة إلتزاما يعتبر المتطلبات إرضاء

 أن إظهار على ستركز كهذا نزاعا تدعم التي األدلة فإن وبالتالي، بنتيجة.

 التعذيب وقوع لمنع اتخاذها معقول بشكل للدولة يمكن ناك خطوات هناك

 لك.ذ تفعل لم لكنها

 عقوبات قانونية

 

 "ال التعذيب بأن التعذيب لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية من 1 المادة تنص

 المالزم أو قانونية عقوبات من فقط الناشئ العذاب أو األلم ذلك يتضمن

 العقوبة أن حقيقة ولكن لها" ةعرضيّ  نتيجة يكون الذي أو العقوبات لهذه

 .استثناء   بالضرورة منها يجعل ال الوطني القانون بموجب قانونية عتبرتُ 

 القدمين باطن على الجلد أو بالسوط الجلد مثل 27البدنية العقوبات فأشكال

   28.التعذيب لحظر انتهاكا اعتبرت ،)الفلقة(

                                                 
 يوغسالفيا جمهورية ضد وآخرون دزيماجل هاجريزي التعذيب، لمناهضة المتحدة األمم لجنة - 25

 (2) 9 الفقرة ،2002 رنوفمب 21 ،161/2000 رقم مراسلة الفيدرالية،
 لجمهورية التابعة مكدونيا جمهورية ضد المصري اإلنسان، لحقوق األوروبية المفوضية - 26

 لفقراتا ،2012 ديسمبر 13 ،39630/09 رقم طلب حكم، الكبرى(، )الدائرة االتحادية يوغسالفيا

218 – 221. 
 أو المعاملة ضروب من غيرهو التعذيب حظر :20 رقم العام التعليق اإلنسان، حقوق لجنة - 27

  .5 ةالفقر (،1992 سبتمبر 30) (7 )المادة المهينة، أو إنسانية الال أو القاسية العقوبة
 رقم مراسلة السودان، جمهورية ضد دوبلير فرانسيس كورتيز األفريقية، المفوضية - 28

   .42 الفقرة ،2003 مايو 4 ،236/2000
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 مخاوفها عن مؤخرا التعذيب لمناهضة المتحدة األمم لجنة عبرت فمثال

 بدنية بعقوبات أفراد لىع "تحكم السعودية العربية المملكة بأن العميقة

 وبتر القدمين راحة على الجلدو بالسوط الجلد ذلك في بما عليهم، وتفرضها

 بعد اللجنة توأشار 29لالتفاقية" ا  خرق تمثل ممارسات وهي – األطراف

 بدوي رايف قضية تراجع أن يجب" السعودية العربية المملكة أن إلى ذلك

 بأي أو بالجلد مؤخرا عليهم كمحُ  الذين األفراد كل قضايا إلى باإلضافة

 مظهر أي بإبطال ،األقل على اإلقدام، بهدف البدنية العقوبات من آخر شكل

 ذلك إلى وباإلضافة البدنية. بالعقوبات يتعلق ضدهم الصادرة حكاماأل في

 بشكل بدوي رايف يتلقى أن تكفل أن يجب االتفاقية في األطراف الدول فإن

 المادة تتطلبه الذي التأهيل، إعادة ذلك في ماب صاف،تواإلن العالج عاجل

  30االتفاقية". من 14
 

 ادلة قوية وجديرة بالثقة والمصداقيةإلى  الحاجة 1-5
 

 المختلفة األنماط حول ددةمح موجهات على اسطنبول بروتوكول ينص

 هود،والش االضحاي من اإلفادات أخذب المتعلّقة تموجهاال ذلك في بما ،لألدلة

 . ةالبدنيّ  األدلة جمعو ة،والنفسيّ  ةالطبيّ  األدلة وعرض وجمع

 مزيد على مينيسوتا بروتوكولو الجنسي العنف توثيق بروتوكول صوين

 معينة. ظروف في التوثيق حول التوجيه من

 ةاسطبو ستخدميُ  أن على قدرتهو التوثيق تعزيز في العوامل من دعد ؤثري

  : إذا قوة أشد التوثيق سيكونو . قانونية إجراءات في محامين

 

 أو تحديده يمكن ال المصدر كان إذا بالثقة: جدير مصدر من جاء -

 من إنف ،إثباتها أو تعيينها يمكن ال الجمع ظروف كانت إذاو أثباته،

 المحكمة. في األدلة  ستخدمتُ  أال األرجح

                                                 
 السعودية، العربية المملكة حول الختامية المالحظات التعذيب، لمناهضة المتحدة األمم لجنة - 29

CAT/C/SAU/CO/2، 8 10 الفقرة ،2016 يونيو. 
  .13 الفقرة السابق، المصدر -30
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 يكون ما بقدر تفصيال أكثر التوثيق يكون ما بقدر ،عموما ل:مفص   -

 .أفضل

 خصوصا –اإلتقان شديدة ليست البشرية الذكريات إن :داخليا متسق -

 هناك يكون أن المحتم شبه من فإن لذلكو  ،مؤلم حدث حدوث بعد

 األدلة به ستؤكد الذي المدى ،ولكن .الفرد رواية في اتساق عدم

 في النجاح رصف في سيؤثر عام بشكل الرواية ،تناقض أو ،األخرى

 .قانونية جراءاتإ أي

 ألدلةا جمع في اإلسراع يتم ما بقدر يمكن: ما بأسرع األدلة جمع -

 التعرف يظل أن المرجح من فمثال قوية؛ تكون أن حرجّ يُ  مابقدر

 يف ةاألدل جمع دون حولي لن هذا ولكن .ةبدنيّ  إصابات أي على ممكنا

 نأ نكمي الحاالت هذه مثل وفي ؛لذلك الضرورة دعت إذا متأخر وقت

 . خاص بشكل مفيدة )السيكولوجية( والنفسية الطبية األدلة تكون

 

  



ي الباب 28  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 على التعذيب في التقاضي الثاني: الباب

 المحلي المستوى
 

 

 مقدمة 2-1
 

 المستوى على المعاملة سوء قضايا في التقاضي سبل الباب هذا يناقش

 النظام وحسب المحلي. للتقاضي والمزايا التحديات ويشرح المحلي،

 هاحقتمال يمكن المعاملة، وسوء بالتعذيب المتعلقة الشكاوى فإن القانوني

 نأ نويمك الصلة. ذات المحاكم مامأ ودستورية، ومدنية، جنائية، كاوىكش

 جدتو حيث نساناإل حقوق مفوضية إلى بشكوى التقدم األخرى السبل تشمل

 التأديبية. اتاإلجراء ومالحقة كهذه، مفوضية

 ىخرأو دولة بين التعذيب فيه رتكبأ الذي والسياق العدالة عمليات لفتخت

 بعض هناك فإن ذلك ومع ا،أفريقي وشمال األوسط الشرق دول من

 املك لبشك القانونية األنظمة تستند الدول بعض ففي نة.المعيّ  المشتركات

 ن،وعما إيران، ذلك في )بما اإلسالمية الشريعة قوانين على رئيسي أو

 نظامب رىأخ دول تتقيّد بينما واليمن(. ة،السعودي العربية والمملكة وقطر،

 ريطانيالب أو الفرنسي أو المصري القانوني بالنظام متأثر هجين أو مختلط

 ب،لمغروا وتونس، البحرين، )مثل اإلسالمية الشريعة قوانين إلى باإلضافة

 والسودان(.

 باالستخدام تتميز العربي الربيع انتفاضات على الحكومات ردود ظلّت

 إلى باإلضافة األمن، وقوات والجيش الشرطة جانب من للقوة المفرط

 في كما مثال القانون تعزيز أجهزة يستخدمهم الذين الشبيحةو البلطجيّة

 ممارسة ومنع للقمع كأدوات المعاملة وسوء التعذيب ستخدمأ وقد  31.مصر

 منطقة امتداد على الدول من العديد في والتنظيم والتجمع التعبير حرية

                                                 
 خالل القتل وأعمال التعذيب في شارك المصري الجيش أن تظهر تقارير الجارديان، صحيفة - 31

 : الموقع على ،2013 لابري 11 الثورة،

-torture-army-https://www.theguardian.com/world/2013/apr/10/egypt

revolution-killings . 13-6 لصفحاتا ،2013 للقانون وميزان ريدريس تقرير أيضا ، انظر.  

https://www.theguardian.com/world/2013/apr/10/egypt-army-torture-killings-revolution
https://www.theguardian.com/world/2013/apr/10/egypt-army-torture-killings-revolution


ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   29 المحىل 

 

 إدخال تم االرهاب مكافحة عةذري وتحت  32ا.أفريقي وشمال األوسط قالشر

 34والمغرب، 33مصر، في األمنية والقوانين االرهاب مكافحة قوانين

 باالعتقال اسعةو صالحيات السلطات يمنح مما 36والبحرين، 35وتونس،

 في دول عدة وهناك التعذيب. من الحماية أشكال وتقويض واالحتجاز

 وسوريا، واالردن، والعراق، ومصر، المغرب، ذلك في بما المنطقة،

 المستوى رفيع المتحدة الواليات برنامج في شاركت بأنها معروفة

 بالتسهيل أو دعمال بتقديم للمعتقلين، االستثنائي والتسليم السري لالحتجاز

  37البرنامج. ذلك إطار في اعتقالهم تم الذين المحتجزين تعذيبل المباشر

 باإلضافة ة،فريقياأل المفوضية وبيانات المتحدة األمم قاريرت فإن وإجماال ،

 وسوء التعذيب بأن توحي المدني المجتمع نع الصادرة التقارير إلى

                                                 
 المستمر التعذيب يتعاونون: ال الذين الناس دم واتش، رايتس هيومان المثال، سبيل على انظر، - 32

 لعفوا منظمة البحرين(؛ تقرير ،2015 واتش رايتس )هيومان 2015 البحرين، في المعاملة وسوء

  الرابط: على 2015/2016 مصر السنوي، التقرير الدولية،

-north-and-east-https://www.amnesty.org/en/countries/middle

./egypt-africa/egypt/report 
 للحقوق المصرية ةوالمبادر اإلنسان حقوق لدراسات القاهرة معهد المثال، سبيل على انظر، - 33

 خارج القتل أعمال تشجيع للدستور، أخرى ضربة االرهاب، لمكافحة الجديد القانون الشخصية،

 الرابط على ،2015 اغسطس االرهاب، مكافحة عن 2015 /94 القانون على تعليق – القضاء نطاق

http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_new_counterterrorism_law.

  .pdf 
 لما الشرطة حراسات في باالحتجاز 2003 مايو 28 في 03 – 03 رقم االرهاب قانون يسمح - 34

 قوقيين،للح ةالدولي للجنةا أنظر، العام. المدعي بمصادقة مرتين للتجديد قابلة ساعة، 96 إلى يصل

 رقم لسةالج المغرب، لمملكة الرابع الدوري التقرير فحص حول التعذيب مناهضة لجنة إلى عريضة

 : الرابط على 2011 نوفمبر 25 – أكتوبر 31 الفترة في 47

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MAR/INT_

.CAT_NGO_MAR_47_9554_E.pdf 
 : الرابط على ،2015/2016 تونس السنوي، التقرير الدولية، العفو منظمة - 35

-north-and-east-https://www.amnesty.org/en/countries/middle

./tunisia-africa/tunisia/report 
 المعارضين، صوت إلخماد أداة البحرين في االرهاب قانون اإلنسان، لحقوق البحرين مركز - 36

 : الرابط على ،2014 مارس 13

http://www.bahrainrights.org/sites/default/files/Terrorism%20Laws%20in%

.pdf%20FINAL.-20Bahrain%20 
-311 الفقرات (1 )رقم ستادي( )غلوبال عالمية دراسات إلى إنضم اإلنسان، حقوق مجلس - 37

158.   

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_new_counterterrorism_law.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_new_counterterrorism_law.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MAR/INT_CAT_NGO_MAR_47_9554_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MAR/INT_CAT_NGO_MAR_47_9554_E.pdf
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/tunisia/report-tunisia/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/tunisia/report-tunisia/
http://www.bahrainrights.org/sites/default/files/Terrorism%20Laws%20in%20Bahrain%20-%20FINAL.pdf
http://www.bahrainrights.org/sites/default/files/Terrorism%20Laws%20in%20Bahrain%20-%20FINAL.pdf


ي الباب 30  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 امتداد على العقاب، من االفالت مع واسع بشكل تمارسان المعاملة

 38المنطقة.

 إجراءات جنائية 2-2
 

 :بأنه يبالتعذ تعّرف التعذيب لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية من 1 المادة

 داعم يلحق ،عقليا أم كان جسديا ،شديد عذاب أو ألم عنه ينتج عمل أي

 على ثالث، شخص من أو الشخص، هذا من الحصول بقصد ما بشخص

 أنه في شتبهيُ  أو ارتكبه عمل على معاقبته أو اعتراف، على أو معلومات

 - ثالث شخص أي أو وه إرغامه أو تخويفه أو ثالث شخص أو هو ارتكبه،

 على قومي أو األسباب من سبب ألي العذاب أو األلم هذا مثل يلحق عندما أو

 موظف عنه يسكت أو عليه يوافق أو عليه حرضيُ  أو نوعه، كان أيا التمييز

 األلم ذلك يتضمن وال .الرسمية بصفته يتصرف آخر شخص أي أو رسمي

 أو اتالعقوب لهذه المالزم أو قانونية عقوبات عن فقط الناشئ العذاب أو

 .لها عرضية نتيجة يكون الذي

                                                 
 (،2015 ابريل – 2014 )ابريل الدورات بين نشاط تقرير األفريقية، المفوضية مثال، انظر - 38

 56 رقم العادية الدورة إلى تقديمه تم أفريقيا، تقرير في المعاملة وسوء للتعذيب السنوي والوضع

 ايوم 7 – ابريل 21 الفترة خالل غامبيا، بنغول، والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية للمفوضية

act-http://www.achpr.org/files/sessions/56th/inter- الرابط على 13 الفقرة ،2015

reps/228/56os_intersession_report_comm_mute_en.pdfالمتحدة األمم ةلجن ؛ 

 الفقرتان 2016 يونيو CAT/C/TUN/CO/3، 10  تونس ختامية: مالحظات التعذيب، لمناهضة

 يونيو CAT/C/SAU/CO/2، 8 السعودية، العربية المملكة ختامية، مالحظات ؛19 و 15

 ،2016 سبتمبر CAT/C/KWT/CO/3، 5 الكويت، ختامية، مالحظات ؛9-7 الفقرات، ،2016

-23 الفقرات ،2016 يناير CAT/C/JOR/CO/3، 29 االردن، ختامية، الحظاتم ؛13 الفقرة

 ؛15 ،12 الفقرتان ،2015 سبتمبر CAT/C/IRQ/CO/1، 7 العراق، ختامية، مالحظات ؛24

 تقرير ؛18 و 14 الفقرتان ،2013 يناير CAT/C/QAT/CO/2، 25 قطر، ختامية، مالحظات

 وعمليات التعسفية واالعتقاالت ... مصر الدولية، العفو منظمة ؛2013 للقانون وميزان ريدريس

 على ،2014 بمرسي، االطاحة من عام مرور بعد اإلنسان لحقوق مدمر تراجع إلى تشير االحتجاز

anniversary-g/en/latest/news/2014/07/egypthttps://www.amnesty.or- الرابط

ousting-morsiالرابط علبى  ‘2015 عام القمع حصاد’ النديم مركز إلى ايضا   أنظر ؛ 

jBQSnc/viewQqOchi4gFN004cXBxU-https://drive.google.com/file/d/0B2؛ 

 الرابط على 2015 السيسي، حكم تحت االنتهاكات من عام مصر، ، واتش رايتس هيومان

sisi-al-under-abuses-year-https://www.hrw.org/news/2015/06/08/egypt؛ 

 ،2015 ، تتواصل البحرين في اإلنسان حقوق انتهاكات الخطابة، خلف دولية،ال العفو منظمة

  .22ص

http://www.achpr.org/files/sessions/56th/inter-act-reps/228/56os_intersession_report_comm_mute_en.pdf؛
http://www.achpr.org/files/sessions/56th/inter-act-reps/228/56os_intersession_report_comm_mute_en.pdf؛
http://www.achpr.org/files/sessions/56th/inter-act-reps/228/56os_intersession_report_comm_mute_en.pdf؛
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/07/egypt-anniversary-morsi-ousting؛
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/07/egypt-anniversary-morsi-ousting؛
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/07/egypt-anniversary-morsi-ousting؛
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFN004cXBxUjBQSnc/view
https://www.hrw.org/news/2015/06/08/egypt-year-abuses-under-al-sisi؛


ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   31 المحىل 

 

 موجبب تعذيبا   يشّكل الذي العمل بأن يتحّججون المحامين فإن لذلك ووفقا  

 كلتش التي األربعة العناصر يثبت أن يجب نساناإل لحقوق الدولي القانون

 (4) محدّد؛ قصد (3) النية؛ (2) شديد؛ عذاب أو ألم (1) وهي: الجريمة

 أعاله. التوثيق قسم في موضح وهذا رسمي. موظف بواسطة

 دبتعت تعريفات استخدمت انها إما ،الدول فإن المحلي، المستوى على ولكن

 مل وأ ،أعاله الوارد التعذيب لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية تعريف عن

 يف ذتتخأ التي للمناهج أمثلة أدناه وترد محدّد. نحو على التعذيب تجرم

 كعينات. أخذت التي األربعة لالدو
 

 126جريم التعذيب في المادة م تت 39في قانون العقوبات المصري،

 أن على نصتي تال

فعل ذلك أو  مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهمأو  "كل موظف

 من السجنأو  ةاالعتراف، يُعاقب باألشغال الشاق بنفسه لحمله على

المجني عليه يُحكم عشر سنوات؛ وإذا مات إلى  ثالث سنوات

 بالعقوبة المقّررة للقتل عمدا ".

ال يُعّرف القانون الجنائي التعذيب ويترك للمحكمة المختصة أن 

تستخرج تعريف التعذيب من الظروف والعناصر المختلفة للقضية 

المعروضة. فمثال ، اعتبرت محكمة جنائية مصرية أن "التعذيب هو 

دعي عليه. ي تم ايقاعه على المأو أخالق إضرار بدنيأو  اعتداء ضد

التخويف. ويشمل أو  ووفقا  لذلك فإن التعذيب هو نوع من العنف

العنف البدني مثل الجلد، واإليذاء، وتقييد األطراف، واالحتجاز، 

ما  أو النوم ... الخ. ولكي يُعتبر فعل واإلهانة والحرمان من الطعام،

الخطورة. أو  ينة الشدةتعذيبا  بدنيا  فإن ذلك ال يتطلب أي درجة مع

إهانة الشخص إلجباره على إلى  يهدف ولكن التعذيب المعنوي

  40اعتراف."

عاقب بالسجن بما قد ، فوق ذلك، على أن التعذيب يُ 126تنص المادة 

الوفاة. إلى  أطول إذا أدى التعذيبأو  سنوات سجنا   10إلى  يصل

 مصر

                                                 
  .1937 لعام المصري الجنائية العقوبات قانون ،126 المادة - 39
 في ورد ،17/3/1987 يوم جلسة الزقازيق، جنايات ،1986 لعام 988 الرقم تحت مسجل - 40

    .1048ص هيرجه، مجدي مصطفى الجنائي". القانون على "تعليقات



ي الباب 32  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

على المدعى فقط حينما يكون التعذيب قد أوقع  126وتسري المادة 

ن ضد ويكبها موظفون رسمعليهم. وهذا يعني أن األعمال التي يرت

أفراد غير مشتبهين بارتكاب جريمة ال تقع تحت تعريف التعذيب. 

مثير بشكل خاص للجدل فيما  126ويُعتبر هذا النطاق الضيق للمادة 

يتعلق بزعم استخدام القوة من جانب سلطات ضد متظاهرين. وفوق 

أو  خص مامل من أعمال العنف بعد أن أدين شا وقع عذلك فإنه إذ

من خالل التعزيز للعقوبة فإن ذلك العمل ال يقع في نطاق المادة 

126. 

المادتان  حسب ما تنص عليه  يُعتبر التعذيب جريمة في البحرين

من القانون الجنائي للبالد. وعقب المراجعة الدورية  232و  208

العالمية للبحرين وصدور عدة توصيات من دول بأنه يجب إجراء 

إلنفاذ تعريف التعذيب الوارد في  232و 208تعديل على المادتين 

 9اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فقد تم تعديل المادتين في 

. ووفقا  لذلك تم تعديل 2012لعام  52بالقانون رقم  2012 اكتوبر

لتنص على أن "يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو  208المادة 

شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمدا  ألما  شديدا  أو عذابا  شديدا ، 

سواء جسديا  أو معنويا ، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض 

ومات أو اعتراف أو الحصول منه أو من شخص آخر على معل

معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر 

أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر أو ألي سبب من األسباب 

وحيث يقود التعذيب إلى الموت   41يقوم على التمييز من أي نوع."

 تُفرض عقوبة السجن المؤبد. 

ها فيما يتعلق بأعمال تقوم بعلى نفس التعريف  232وتنص المادة 

 كيانات خاصة.

سنوات. ولم تعد  10وقد أدى التعديل إلى رفع مدة التقادم التي كانت 

  42تخضع ألي حق تقادم. 232و  108المقاضاة في انتهاكات المواد 

 البحرين

                                                 
 ،2014 سبتمبر -الدوري الدولي التقرير البحرين: مملكة أيضا   انظر العربي، المصدر من نقل - 41

 : الرابط على ،9-8ص

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/BH/Bahrain_UP

.R2_Mid_Term_English.pdf 
 السابق. المصدر - 42

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/BH/Bahrain_UPR2_Mid_Term_English.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/BH/Bahrain_UPR2_Mid_Term_English.pdf


ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   33 المحىل 

 

من قانون المغرب الجنائي تجرم التعذيب وتعّرفه بأنه  231المادة 

عذاب شديد، جسدي أو نفسي، يرتكبه  "كل فعل ينتج عنه ألم أو

عمدا  موظف عمومي أو يحّرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت 

عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على 

اإلدالء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل 

ق ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلح

مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا  

كان نوعه. وال يُعتبر تعذيبا  األلم أو العذاب الناتج عن عقوبات 

شرعية أو المترتب عنها أو المالزم لها."وقد وجدت مقرر األمم 

المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أنه مع ان هذا التعريف يشمل 

من اتفاقية األمم المتحدة  1جودة في تعريف المادة العناصر المو

لمناهضة التعذيب إال أنه ال يغطي "التورط أو الموافقة الصريحة أو 

الضمنيّة من جانب موظفي حفظ القانون أو موظفي األمن أو أي 

( 3) 231و.... المواد   43شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية."

( عقوبات التعذيب، بما في ذلك العقوبات بالسجن 8) 231إلى المادة 

 من خمس إلى ثالثين سنة، حسب فداحة القضية. 
 

 المغرب

، والمعدّل بالمرسوم رقم 1999يجّرم قانون تونس الجنائي لعام 

، التعذيب بيد أنه ينص على تعريف ينحصر في 2011لعام  106

مال التي تُرتكب بقصد انتزاع اعتراف أو معلومات حدود األع

وللتمييز العنصري. ويستبعد التعريف األغراض األخرى بشكل 

مفرط مما دعا المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالتعذيب لتونس 

إلى المطالبة بكفالة أن "يُعدّل تعريف التعذيب  2014في يونيو 

وقد نّص قانون اإلجراءات   44ليتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب."

 تونس

                                                 
 من وغيره بالتعذيب المعني الخاص المقرر تقرير اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم مجلس - 43

 لمغرب،ا إلى ثةلبعا منديز، إي. جوان المهينة، أو إنسانية الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب

A/HRC/22/53/Add.2، 28 الرابط على 10 الفقرة ،2013 فبراير : 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Se

2_en.pdf-Add-53-22-HRC-ssion22/A، على 2011 لعام الجنائي القانون أيضا   أنظر 

 : الرابط

http://www.ilo.ch/dyn/natlex/docs/SERIAL/69975/69182/F1186528577/M

.69975.pdf-AR 
 ةالسياسي اإلرادة من ألكثر حاجة هناك تونس، المتحدة، لألمم السامي المفوض مكتب انظر - 44

 :الرابط على ،2014 يونيو 6 المتحدة، لألمم حقوقي خبير – التعذيب على للقضاء

 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53-Add-2_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53-Add-2_en.pdf
http://www.ilo.ch/dyn/natlex/docs/SERIAL/69975/69182/F1186528577/MAR-69975.pdf
http://www.ilo.ch/dyn/natlex/docs/SERIAL/69975/69182/F1186528577/MAR-69975.pdf


ي الباب 34  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

( بأن الشخص الذي يُدان بارتكاب ter 101الجنائية في المادة )

سنوات وغرامة، إلى  8التعذيب يواجه أحكاما  بالسجن تمتد من 

السجن مدى الحياة، ويطبق الحكم بالسجن مدى الحياة في حالة أن 

 التعذيب قد أدى إلى وفاة الضحية.
 

 

 دّدسيح القسم هذا فإن باإلجراءات يتعلق فيما موحد نهج وجود عدم وفي

 هافي يبالتعذ يُعتبر التي القضائية الواليات لتلك مشتركة دروسا   دوما

  .جريمة فيها التعذيب يُعتبر ال محتملة رىأخ سبل في وسينظر جريمة،

م فيها التعذيب وسوء المعاملةاألما 2-2-1  كن التي لم يُجر 

 

 تجري أن ،نساناإل لحقوق الدولي القانون بموجب لزمة،مُ  الدول إن

 أولئك ةلمقاضا التعذيب مزاعم في وفعّالة ونزيهة عاجلة تحقيقات

 قد ا  تعذيب أن إلى تشير كافية أدلة توجد أينما ارتكابه عن المسئولين

 تبقى التعذيب قضايا في والمقاضاة التحقيق إجراء إلتزامات إن 45أرتكب.

 تعريف تدمج الأ اختارت قد المعنية الحكومات تكون حين حتى ،ملزمة

  الجنائية. قوانينها في التعذيب

 افيه يتم لم التي ،هذه اأفريقي وشمال األوسط الشرق منطقة دول إطار في

 لألعماا أن أو ،بذاتها منفصلة جريمة المعاملة وسوء التعذيب اعتبار دبع

 يب،للتعذ النطاق ضيق عريفالت يشملها ال التعذيب لدرجة ترقى قد التي

 كلشب ةكجريم المعاملة وسوء التعذيب في والمقاضاة التحقيق يتم أن ينبغي

 ذيال ءواالعتدا االعتداء، المثال، سبيل على ، يشمل أن هذا ويمكن ضمني.

 ةإساء و/أو للشخص، البدنية السالمة ضد الجرائم أو جسدي، أذى يسبب

  السلطة. استخدام

                                                                                             
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=1

.LangID=E&4671 
 ألي أن الدول من تتطلبان التعذيب لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية من 13 و 12 المادتان مثال   - 45

 أن عليها يجب التي المختصة للسطات بشكوى التقدم في الحق  للتعذيب بتعرضه/ها يزعم شخص

 ةيقيفراأل للمفوضية القانوني الفقه أيضا   أنظر تحيّز؛ ودون عاجل بشكل التعذيب شكاوى تفحص

 يف المقبولية ارقر مثال   ذلك في بما األفريقي، الميثاق من 5 بالمادة الخاص والشعوب اإلنسان لحقوق

 لسودان،ا دض والسالم العدالة لدراسات األفريقي المركز بواسطة تقديمها )تم عبدهللا حواء قضية

  .57 الفقرة ،2015 اغسطس 1 ،401/11 رقم مراسلة

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14671&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14671&LangID=E


ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   35 المحىل 

 

 هل قوانينها؟ كتب في التعذيب جريمة ما دولة خلتأد لو يحدث ماذا

 نأ مأ جريمة اعتباره قبل وقع الذي التعذيب في المقاضاة ممكنا   سيكون

 ونيك لن بالطبع المستقبلية؟ التعذيب قضايا في المقاضاة فقط الممكن من

 في بها معترف رسمية جريمة تصير مالم جريمة في شخص مقاضاة ممكنا  

 دأمب وه وهذا الجريمة. فيه وقعت الذي الوقت ذات في د،البال قوانين كتب

 ال ءشي لفعل شخص معاقبة يمكن ال إذ بنص( إال عقوبة )ال القانوني اليقين

 جميع يف هب معترف العادلة للمحاكمة هام مبدأ إنه بالقانون. محظورا   يُعتبر

 لةأكمس وجودها كتسبت جريمة يُعتبر التعذيب ولكن .القانونية األنظمة

 في إدراجه يؤدي وال للتطبيق قابلة وبمعاهدات عام دولي بقانون تتعلق

 طنيةو لياتآ إنشاء إلى وإنما جديدة جنائية جريمة خلق إلى المحلية القوانين

 لدوليا نالقانو في كمسألة سلفا   محظورة أفعال في العقاب وإنزال للمقاضاة

  معاهدات. قانون و/أو العام

 15 المادة على تقريبا، ا،أفريقي وشمال األوسط قالشر دول جميع صادقت

 مةحاكبم تسمح التي ،والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من

  :15 المادة وتنص القضايا. من النوع هذا على العقاب وإنزال

 يكن لم فعل عن متناعإ أو فعل بسبب جريمة بأية فرد أي دانيُ  ال -1

 .الدولي أو الوطني القانون بمقتضى جريمة ليشكّ  ارتكابه وقت

 كانت التي تلك من أشدّ  تكون عقوبة أية فرض يجوز ال كما

 ث،حد وإذا الجريمة. فيه ارتكبت الذي الوقت في المفعول سارية

 أخف، عقوبة على ينص قانون صدر أن الجريمة ارتكاب بعد

 .التخفيف هذا من الجريمة مرتكب يستفيد أن وجب

 شخص أي ومعاقبة بمحاكمة يخل شئ من ةالماد هذه في ليس  -2

 جرما يشكل ارتكابه حين كان فعل عن امتناع أو فعل أي على

 .األمم مجتمع بها تعترف التي العامة نيناوالق لمبادئ وفقا

 نساناإل لحقوق العالمي اإلعالن من 11 المادة في المبدأ نفس أدرج وقد

  على: تنص والتي (1948 )لعام

 لم عمل عن امتناع أو عمل أي بسبب بجريمة شخص أي دانيُ  ال"

 الدولي، أو الوطني القانون بمقتضى جرما يشكل حينه في يكن



ي الباب 36  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 في سارية كانت التي تلك من أشد عقوبة أية عليه توقع ال كما

 ". الجرمي الفعل فيه ارتكب الذي الوقت

 

 افم عةتاب أو أقل ئمكجرا التعذيب مستوى إلى ترقى أفعال مقاضاة جرت إذا

 يمثلون الذين المحامون بها يتقدم ان يمكن التي الحجج أنواع هي

 ثلتمت لم الدولة بأن يجادلون أن الضحايا محامو يستطيع قد الضحايا؟

 مدةمستال التعذيب، في والمقاضاة التحقيق في نساناإل بحقوق اللتزاماتها

 كلت تعتمد وال العام؛ الدولي والقانون المعاهدات بموجب التزامها من

 دق الي،التوب التعذيب. تجريم اختارت قد الدولة كانت إذا ما على االلتزامات

 ال ماحين نساناإل بحقوق الخاصة اللتزاماتها منتهكة تعتبر الدولة تكون

 ذهه ان ياُلحظ ولكن التعذيب. على المقاضاة على قادرة قوانينها تكون

 ذهه يتؤد ولن ها.قوانين إصالح على ما دولة لتشجع تقدّم أن يمكن الحجج

 ب؛تعذيال يُجّرم قانوني حكم غياب في التعذيب على فرد مقاضاة إلى الحجج

  عادلة. محاكمة في عليه المدعى حق ينتهك

 

 :نساناإل بحقوق لتزاماتهاإ الدولة تنتهك قد المبدأ نفس وجببم

 

 يتبق ال بعقوبة المدان الشخص على المختصة السلطات حكمت إذا -

 مع تتناسب  قصيرة سجن لفترة بعقوبة أو االحتجاز رهن الشخص

 مناسبة غير لكنها المحلي القانون بموجب المتضمنة الجريمة صغر

 كان إذا التعذيب مستوى إلى ترقى قد والتي وقعت التي لألعمال

 تكون أن المهم من فإن الصدد هذا وفي جريمة. أعتبر قد التعذيب

 قضايا في نساناإل لحقوق األساسي نتهاكاال حيث من كافية العقوبة

 االمكان في فإن مفرط بشكل منخفضة عقوبةال كانت وإذا التعذيب.

 جانب من إليها النظر يمكن وال ادعر أثر لها يكون لن بأنه القول

 خطورة مع متناسبة العقوبة تكون أن ويجب عادلة. كعقوبة الضحية



ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   37 المحىل 

 

 يمتثل ال الجنائية العدالة نظام فإن ادعالر األثر يوجد ال وحينما فعل؛ال

   46التعذيب. لمنع كوسيلة بدوره

 فترة ألن المعنية األعمال في التحقيق أو المقاضاة تتم أال تقرر إذا -

 بموجب انقضت. قد متضمنة( جريمة حالة في )تطبق قصيرة تقادم

 قصيرة تقادم لفترة تخضع أال يجب التعذيب أعمال فإن الدولي القانون

 إطالقا   تحدد أن يجب ال بأنه عديدة هيئات اعترفت وقد 47مفرط؛ بشكل

   48للتعذيب. تقادم فترة

 القانون بموجب للمشتبه. بحصانة اعتراف أو عفو منح تقرر إذا -

 في المقاضاة حاالت في والحصانة العفو حاالت تطبق ال الدولي

 الذي والمقاضاة، التحقيقب لتزاماإل مع يتناقض ذلك أن إذ التعذيب

 التعذيب لمناهضة المتحدة األمم باتفاقية أساسيا   لتزاما  إ يُعتبر

 مناهضة لجنة تذكر وقد التعذيب. تحظر التي خرىاأل والمعاهدات

 األحكام بعض تجاه بالقلق تشعر" أنها بالمغرب، يتعلق مافي التعذيب،

 أو عفو منح احتمال على تنص التي تلك خصوصا   الحالية، القانونية

  49."التعذيب أعمال مرتكبي عن صفح

                                                 
 رقم مراسلة اليونان، ضد زونتول اإلنسان، لحقوق وربيةاأل المحكمة مثال، انظر، - 46

  .2012 يناير 17 بتاريخ صادر حكم ،12294/07
 والجبر االنتصاف في للحق  التوجيهية والمبادئ االساسيّة المبادئ المتحدة، لألمم العامة الجمعيّة -47

 انياالنس ونقانلل الخطيرة تواالنتهاكا االنسان لحقوق الدولي القانون  الجسيمة االنتهاكات لضحايا

 بادئ)الم .2005 ديسمبر 16 في ،60/147 رقم المتحدة لالمم العامة الجمعيّة قرار الدولي،

 العام التعليق ب،التعذي مناهضة لجنة ؛7و 6 المادتان المتحدة(، لالمم التوجيهية والمبادئ االساسيّة

 CAT/C/GC/3 , 19, المعاهدة، في االطراف الدول جانب من 14 المادة إنفاذ حول 3 رقم

  .40 و 38 الفقرات (،3 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة ) 2012 ديسمبر
 ،CAT/C/DNK/CO/5 الدنمارك، ختامية: مالحظات التعذيب، مناهضة لجنة مثال، أنظر، - 48

 ،1020 مايو CAT/C/JOR/CO/2، 25 األردن، ختامية، مالحظات ؛11 الفقرة 2007 يوليو 16

 ؛8 الفقرة ،2011 ديسمبر CAT/C/BGR/CO/4، 14-5 بلغاريا، ختامية، مالحظات ؛9 الفقرة

   .10 الفقرة ،2012 يوليو CAT/C/ARM/CO/3، 6 ارمينيا، ختامية، مالحظات
 ديسمبر CAT/C/MARC/CO/4، 21 المغرب، ختامية: مالحظات التعذيب، مناهضة لجنة - 49

  .6 الفقرة ،2011



ي الباب 38  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 مةجري في تقاضي أن المختصة السلطات قررت لو حتى فإنه ،عليه وبناء  

 غير ذيبالتع بحظر المتعلق نساناإل حقوق إطار يجعل ال هذا فإن شأنا   أقل

 يعجم على ينطبق اإلطار ذلك فإن ذلك من العكس على بل للتطبيق؛ قابل

 يّزهاتم كيفية عن النظر بغض ،عذيبالت مستوى إلى ترقى قد التي األفعال

  معّينة. مقاضاة أو معيّن بتحقيق يتعلق فيما

 

 حينما تقرر السلطات عدم توجيه اتهام بالتعذيب 2-2-2

 

 القانون في للتعذيب تعريف هناك يكون حينما حتى األحيان، بعض في

 المطعون األعمال تحاكم أن ذلك، مع المختصة، السلطات تختار المحلي،

 التعذيب لمناهضة المتحدة األمم لجنة تظلّ  وقد شأنا . أقل كجرائم فيها

 األمم اتفاقية في الوارد تعريفه حسب التعذيب، متسق، نحو وعلى تعتبر،

 عن "تختلف منفصلة جريمة يُمثل أن يجب أنهب التعذيب، ناهضةلم المتحدة

 عبر لتزاماإل هذا ويستمر 50األخرى". الجرائم أو العادية االعتداء جرائم

 المعاملة إساءة جريمة بارتكاب اإلدانة "أن على اللجنة شدّدت المقاضاة:

  51لالتفاقية." انتهاكا   شكلي أيضا ، التعذيب جريمة أركان توفر رغم وحدها،

 لجريمة ومقاضاتها تجريمهاب الدول أن على التعذيب مناهضة نةلج وشدّدت

 العام الهدف تحقيق إلى مباشرة بصورة "ستسعى الطريقة بهذه التعذيب

 "تنبيه طريق عن ذلك في بما المعاملة" وإساءة التعذيب منع وهو لالتفاقية

 جريمة خطورة مدى إلى والجمهور، والضحايا، ناة،الجُ  فيهم بما الجميع،

 خطورة تراعي مناسبة عقوبة إنزال "ضرورة على والتأكيد التعذيب"،

 التعذيب جريمة تتبع على نالمسئولي الموظفين "قدرة معّززة الجرم"

 تتخذها التي اإلجراءات لرصد وتفويضه الجمهور تخويل" و تحديدا "

  52"لالتفاقية. انتهاكا إجراءات من يلزم ما اتخاذ عن وامتناعها الدولة

 المزعومين الجناة مقاضاة تمت إن نادرا ، إال يحدث لم مثال، ،البحرين وفي

 وإنما مثال ( )التعذيب الجريمة بارتكاب االتهام بموجب التعذيب بارتكاب

                                                 
 األطراف، الدول بواسطة 2 المادة تنفيذ :2 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة - 50

CAT/C/GC/2، 24 11 الفقرة ،2008 يناير.  
  .10 الفقرة السابق، المصدر - 51

  .11 الفقرة السابق، المصدر -52



ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   39 المحىل 

 

 ففي القدر، وبنفس  53االعتداء. مثل نحجُ ب االتهام هو شيوعا   األكثر

 هذه فإن تعذيب أعمال في مقاضاة أي شرطة ضابط واجه إذا ،المغرب

 لمناهضة المتحدة األمم لجنة الحظت وقد شأنا. أقل جرائم بأنها تُصنّف

 "ضباط فإن بالمغرب يتعلق فيما أنّه قلق،بو المثال، سبيل على التعذيب،

 بتهمة أو عنف ارتكاب بتهمة األحوال، أحسن في قون،الح  يُ  الشرطة

 العقوبات نوأ التعذيب، جريمة ارتكاب بتهمة ال والضرب، االعتداء

 وفقا   يبدو، فيما تتناسب، ال المعنيين الضباط ضد الُمتخذة والتأديبية اإلدارية

  54رتكبة."المُ  الماإلع جسامة مع الطرف، الدولة اقدمته التي للبيانات

 في جناة على إدانة أحكام يصدرون تونس في القضاة أن ورد فإنه وبالمثل،

 من بدال الشخص، ضد العنف مثل أخف، عقوبات تحمل خطورة أقل جرائم

   55التعذيب.

 رقىت أعمال في المقاضاة تتم ال لماذا أسباب عدة هنالك تكون أن يمكن

 تعذيب: بوصفها التعذيب وىلمست

 فئة على تطبيقه ينحصر أو مفرط بشكل ضيق التعذيب تعريف -

 جريمة تُرتكب أن يمكن مثال، ،مصر ففي األشخاص. من صغيرة

 ذلك إلى وباإلضافة جنائية. جرائم في مشتبهين حق في فقط التعذيب

 العذاب أو الشديد لأللم البدنية باألشكال فقط تعترف القوانين بعض فإن

 األمم اتفاقية أن )مع .تعذيب مستوى إلى ترقى التي األشكال بوصفها

 عقليا   أو بدنيا   يكون قد العذاب أن على تنص التعذيب لمناهضة المتحدة

 التعذيب لمناهضة المتحدة األمم لجنة فإن السبب ولهذا معا (. االثنين أو

م التي الدول مستمر بشكل تنتقد ظلت  التعذيب أفعال تقاضي و/أو تجّرِّ

                                                 
  .44 و 40 الصفحات ،2013 تقرير للعدالة، وميزان ريدريس - 53

 ديسمبر CAT/C/MARC/CO/4، 21 المغرب، ختامية: مالحظات تعذيب،ال مناهضة لجنة - 54

   .16 الفقرة ،2011
 انتصاف ألشكال واالفتقار العقاب من االفالت تفشي الخادعة، العدالة ، للحقوقيين الدولية اللجنة - 55

 العدل محكمة )تقرير ،2016 مايو تونس، في اإلنسان حقوق انتهاكات لضحايا ضرر وجبر فعّالة

http://www.icj.org/wp- الرابط على ،70ص تونس( عن 2016 الدولية

-Publications-reparations-and-Remedies-content/uploads/2016/05/Tunisia

 .ENG.pdf-2016-report-Thematic 

http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/05/Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ENG.pdf
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/05/Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ENG.pdf
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/05/Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ENG.pdf
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/05/Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ENG.pdf


ي الباب 40  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 لأللم التراكمي األثر االعتبار بعين تأخذ أن دون المعاملة وسوء

   56والعقليين. البدنيين والعذاب

 جانب من ضيق بشكل فسريُ  ولكنه تماما   مالئم التعذيب تعريف -

 ونيفسر الذين ضاةالقُ  جانب من أو بالتهم يتقدمون الذين المدعين

 بعض في ولكن، خاطئ. تفسير مجرد يكون ربما وهذا القانون.

 المرا ما مجتمع في مارستُ  معينة تمييز أشكال عن ينتج قد القضايا،

 ةجالب أو خطيرة بأنها األفعال بعض تُفهم أال إلى يؤدي قد الذي

 لأفعا مثل أفعال، ّسرتُف ال قد الدول بعض ففي كغيرها. لألضرار

 ذهله نتيجة بكتعذي أداة، بواسطة االغتصاب ذلك في بما االغتصاب،

 التمييزية. األسباب

 على معتادين ،ضاةوالقُ  ن،والعمومي نووالمدع الشرطة، تكون ال قد -

  .مؤخرا   إال يتم لم تبنيها كان إذا خصوصا   الصلة، ذات األحكام

 بسبب )التعذيب( الجريمة تطبيق إرادة في فتقارإ هناك يكون قد -

 بقضايا لمرتبطةا الشديدة العقوبة وبسبب بها، المرتبطة الوصمة

 الصعب من أن يتصورون المدعين أن بسبب فقط، أو، التعذيب،

 النظام موظفي أن أو طويال . وقتا   غرقتست مالحقتها أن أو مالحقتها

 هذه مثل مالحقة تحتاجها التي الكافية لالستقاللية يفتقرون قد القانوني

 2011 فبراير في البحرين في حدثت التي االنتفاضة فعقب القضايا.

 التعذيب أن (BICI) للتحري المستقلة البحرين مفوضية وجدت مثال،

                                                 
 ،CAT/C/MDA/CO/2 مالدوفا، ختامية: مالحظات التعذيب، مناهضة لجنة مثال، أنظر، - 56

 واألثر دالفر أن توضيح ... إلى الجنائية اإلجراءات قانون )"تعديل 19 الفقرة ،2010 مارس 29

 اهضةمن لجنة أيضا ، أنظر ؛ فيه"( النظر يجب العقوبة وأ للمعاملة والعقلي البدني التراكمي

 يوليو CAT/C/USA/CO/2، 25 األمريكية، المتحدة الواليات ختامية، مالحظات التعذيب،

 CAT/C/JPN/CO/1، 1 اليابان، ختامية: مالحظات التعذيب، مناهضة لجنة  ؛13 الفقرة ،6200

 استونيا، ختامية: مالحظات التعذيب، مناهضة لجنة ؛10 الفقرة ،2007 أغسطس

CAT/C/EST/CO/4، 19 ختامية: مالحظات التعذيب، مناهضة لجنة ؛8 الفقرة ،2008 فبراير 

  .7 الفقرة ،2013 نايري CAT/C/GAB/CO/1، 17 الغابون،



ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   41 المحىل 

 

 بموجب ناةالجُ  مقاضاة من بدال   ولكن، منهجي. بشكل يُستخدم كان

 تهم أستخدمت التعذيب، على تنص التي  الجنائي القانون من 28 المادة

 من استفادوا الذين المسئولين من قلة على المسئولية وألقيت االعتداء

 ّ 57مخففة. قضائية أحكام لني

 شكاوى جنائية 2-2-3

 

 بشأن بشكاوى التقدم في الضحايا بحق بوضوح، الدولي، القانون يعترف

 يةدول دواتأ عدة وتوجد  58شكاواهم. في التحقيق يتم أن في والحق التعذيب

 الدول على يجب التي جراءاتاإل حول أكثر توجيهات توفر وإقليمية

 لجنة وأكدت  59والممارسة. القانون في الشكوى في الحق لتأمين تخاذهاإ

 الدولي للعهد متثالاإل مراقبة عن المسئولة ،نساناإل لحقوق المتحدة األمم

 في بالتحقيق العام "الواجب على والسياسية، ةالمدنيّ  بالحقوق الخاص

 مستقلة هيئات خالل من وفعّال وشامل عاجل بشكل االنتهاكات مزاعم

 في بالتحقيق له المالزم والواجب الشكوى في الحق ويُعتبر  60ونزيهة."

 فيما ةفريقياأل المفوضية فقه ضمن فقهيا   معيارا   أيضا ، التعذيب شكاوى

  61.فريقياأل الميثاق من 5 المادة انتهاكات بمزاعم يتعلق

 المحامين فإن تزاماتهابال ممتثلة المحلية السلطات كانت إذا ما تقييم وفي

 دولية لمعايير يلجأون قد لضحاياا عن نيابة للعدالة الساعين من وغيرهم

 في السلطات تفشل ماوحيث وفعّاال . ونزيها   عاجال   ا  تحقيق يمثل قد ما لتحديد

 وقف لقرار قضائية لمراجعة أساسا   يمثل قد ذلك فإن معاييرال بهذه االلتزام
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ي الباب 42  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 شكوى لتقديم ساسا  ا يصير فإنه نهائيا ، كهذا قرار يكون حيثما أو التحقيق،

 المعايير هذه وضع المهم من فإن لذلك دولية. أو اقليمية إنسان حقوق آلليات

 كان وإذا للتقاضي. استراتيجية ابتكار عند األحوال كل في الحسبان في

 فقد مالئم بتحقيق القيام في فشلت قد المحلية السلطات نأل  مدركا   المحامي

 مستقل بشكل التوثيق في خطوات تخذي أن للمحامي أكثر المهم من يكون

 جمعها يتم التي لألدلة ويمكن ول.باسطن بروتوكول مع يتسق بما للجريمة

 ويمكن جارية. رسمية مقاضاة أو تحقيق عمليات أي لتعزيز تُستخدم أن

 تم لشكاوى دليل لتقديم ستخدمتُ  أو تحقيقات تحريك في تساهم ان أيضا  

  .نساناإل لحقوق دولية أو اقليمية آليات إلى تقديمها

 معلومات بوجود وعي على السلطات تكون أينما يوجد بالتحقيق االلتزام إن

 فقد ضحية. من رسمية شكوى وجود عدم في حتى أرتكب، قد التعذيب بأن

 تلتزم أن السلطات على يجب" أنه مثال، التعذيب، مناهضة لجنة اعتبرت

 أسباب تتوفر أينما تهاومسئولي منصبها بحكم تحقيق إجراء في بالبدء

 ذلك مصدر كان أيّا   معاملة سوء أو تعذيب أعمال بوقوع لالعتقاد

 يمكن جريمة هناك كانت أينما" هفإن ةفريقياأل للمفوضية ووفقا   62االشتباه".

 فإن الخاصة مبادرتها خالل من الدولة بواسطة فيها والمقاضاة التحقيق

 غايتها لبلوغ األمام إلى ودفعها نائيةالج العملية بتحريك االلتزام الدولة على

 بحكم تحقيقات تبدأ ال السلطات أن إلى يشير بحثنا ولكن  63"النهائية.

 من لديها مما الرغم على القضايا، من الساحقة األغلبية في وظيفتها،

 جنائي تحقيق أي فإن لذلك ونتيجة حدث. يكون قد التعذيب بأن معلومات

 رسمية بشكوى القانونيين( ممثليهم و)و/أ ضحاياال يتقدم ان على عادة يعتمد

  المختصة. للسلطات

 التالية: المواصفات الشكاوى لعمليات يكون أن يجب

 الشكوى، من يتمكن أن جريمة حول علوماتم له شخص لكل يحق -

 الضحية رغبة لعدم أسباب عدة هناك تكون ربما كضحية. فقط وليس

 التقدم تبعات من خائفين يكونوا قد فالضحايا بشكوى، التقدم في

 أن يجب ذلك. بعد للتعذيب التعرض من متخوفين يكونوا وقد بشكاوى
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ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   43 المحىل 

 

 إذا مباشرة   بشكوى التقدم السجن مراقب أو الطبيب إمكان في يصير

 أن يجب كما للتعذيب، لتعرضا على تدل أعراض عليه محتجزا   رأوا

 ممكنا ، يكون أن يجب وبالمثل الضحية. ألسرة حا  امت نفسه األمر يكون

 إذا المختصة السلطات العموميون الموظفون يبلّغ أن بالطبع( شجع)ويُ 

  التعذيب. مثل إجرامي سلوك في يشاركون آخرين مسئولين رأوا

 المعاملة من والشهود الضحايا حماية ضمان السلطات على يجب -

 يُعتبر والشهود الضحايا بحماية االلتزام إن  64والتخويف. السيئة

 اسطنبول بروتوكول يعكسه ما حسب فعّال، تحقيق من يتجزأ ال جزءا  

 إساءة أو التعذيب ضحايا بكونهم المدعين لكل الحماية توفير "يجب

 أو العنف من وأسرهم، بالتحقيق، والقائمين والشهود المعاملة،

 تنشأ التي الترهيب أشكال من خرىأ أشكال أي أو بالعنف التهديدات

 في ضلوعهم يُحتمل الذين االشخاص تنحية ويجب التحقيق. نتيجة

 أو مباشرة بطريقة يمنحهم، منصب أي من المعاملة إساءة أو التعذيب

 أو أسرهم أو الشهود أو الشاكين على سلطة أو نفوذ أي مباشرة غير

 القانون في الفعّالة الحماية أنظمة غياب إن  65لتحقيق."با القائمين على

 بوصفه عليه الضوء تسليط يجري ظل المنطقة امتداد على والممارسة

 تقويض يتم مثال ، البحرين، وفي  66المحاسبة." تعيق كبيرة "مشكلة

 الذين ،نساناإل حقوق عن المدافعون يواجه إذ المحاسبة جهود

 سلطات ترتكبها التي نساناإل حقوق انتهاكات ضد علنا   يكافحون

 من والمضايقات التهديد )يواجهون( للمحاسبة، ويسعون البحرين

 تونس، ففي وبالمثل للسجن. منهم الكثير تعرض كما 67األمن، قوات

 كي الضحايا مع والرشوة الخداع أساليب تستخدم السلطات ان ورد
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ي الباب 44  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 الذين نساناإل حقوق عن المدافعين أن كما  68شكاواهم. يسحبوا

 ترتكبها التي نساناإل حقوق انتهاكات ضحايا دعم، في أو مع، يعملون

 لالعتقال، يتعرضون ظلوا التعذيب، ذلك في بما مصرية،ال السلطات

 على مثال   إقدامهم بحجة ضدهم، األحكام وصدور محاكمات،وال

 في المشاركة أو بها مصرح غير تظاهرات وتنظيم، ،يف المشاركة

 أصولها، تجميد وو/أ المنظمات من العديد إغالق وتم  69تظاهرات.

 لتحقيق والسعي المحاسبة عمليات دعم من منعها عمليا   يعني مما

   70للضحايا. العدالة

 الشكاوى تتلقى التي رىاألخ الهيئات أو الشرطة تستطيع ان يجب -

 تتبع أو محددة استمارة على الشكوى تكون أن دون الشكوى حريكت

 كل فليس رسمي. شكل ذات الشكوى تكون أن ينبغي ال إجراء. أي

 يكون ال فقد محدّد؛ شكل على شكوى يكتبوا أن يستطيعون الضحايا

 متطلب يتسبب األحيان بعض وفي استمارة. على الحصول لهم متاحا  

 مالي مبلغ لدفع يحتاجون قد فالضحايا – الفساد إدخال في االستمارات

 ما ناكه يكون أال ينبغي تمارة.سالا على يحصلوا كي لمسئولين

 -قانوني – طبي تقرير مثل أدلة إضافةب الضحايا مطالبة يستدعي

 ،ذلك في رغبوا إذا األدلة تقديم الضحايا يستطيع نأ وينبغي للشكوى.

 هذا ولكن المعلومات. هذه لمثل الوصول فرص لهم تُتاح أن ويجب

 الشكاوى كل في يقالتحق مسئولية تقع أن يجب متطلبا . يكون أال يجب
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ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   45 المحىل 

 

 كل يتتبع أن الضحية مسئولية من فليس السلطات؛ على الجدارة ذات

 من أفضل موقع في السلطات فيه توجد الذي الوقت في األدلة خيوط

 األدلة. تجميع إمكانية حيث

 ال أنه بما .ممكنا   أمرا   وقت أي في بشكوى التقدم يكون أن يجب -

 أنب مطلبا   هناك يكون أن غيينب ال فإنه جريمة تشخيص عادة ينبغي

 60 أو 30 أو 15 خالل ،)مثال قصيرة زمنية فترة خالل الشكوى تُقدم

 دامإق دون تحول عديدة أسباب هناك التعذيب(. حادثة قوعو من يوما  

 ونيك فقد مباشرة . عذيبتال وقوع عقب بالشكوى التقدم على الضحية

 تهيئا موقع عن بعيدا /ة يكون/تكون وقد احتجاز، مكان في الضحية

 ةفسين صدمة بمعاناة يمر/تمر الضحية تكون/يكون وقد الشكاوى. تقديم

 بالقضية يتعلق فيما خطوات اتخاذ من تمنعه/ها ةيبدن إصابات أو

 من فّر/ت قد الضحية يكون قد القضايا بعض وفي .سريعة بطريقة

 مرأ من أيضا   يعقد مما اإليذاء، من لمزيد التعرض من خوفا البالد

  سريع. بشكل بشكاوى التقدم

 الوصول وسهلة ومتاحة عاجلة الشكاوى إجراءات تكون أن يجب -

 الضحايا طريق في توضع حواجز هناك تكون أال ينبغي .ومناسبة

 تُجبر شكاوى رفع رسوم مثل بشكاوى، التقدم وبين بينهم تحول

 أو د،البال عاصمة في شكاواهم رفع من البعيدة األماكن في الضحايا

 تكون أن ويجب فيها. يعيشون التي ماكناأل عن كثيرا   بعيدة أماكن في

 في الضحايا لحاجات يةوملبّ  ومضمونة آمنة الشكاوى تقديم عمليات

 الضحايا انتقد البحرين وفي والكرامة. الخصوصية على الحفاظ

 التعذيب عن بشكوى تقدموا حينما تبنيها تم التي العملية نوالمحامو

 أحد إلى األسئلة توجيه أن المحامين أحد قال فمثال، معاملة.ال وسوء



ي الباب 46  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 استجوابها تم قد وأنه ساعات عدة استغرق قضيته في الشكوى مقدمي

  71عليها. مدعي وكأنها

 بها يتم التي والكيفية الشكوى تلقىت التي الهيئة – الشكاوى عمليات -

 ونزيهتين. مستقلتين تكونا أن يجب كالهما – الشكوى مع التعامل

 تكون أن يجب وتتابعها الشكاوى تتلقى التي الهيئات أن يعني وهذا

 بارتكاب المتهمة الهيئات تلك عن ،القيادة سلسلة حيث من ،مستقلة

 ،مصر ففي المعاملة. وسوء التعذيب مستوى إلى ترقى التي عمالاأل

 تحت رسميا   مستقلة قضائية هيئة بوصفها العامة، النيابة تملك مثال ،

 كانت إذا ما لتحدد الشكاوى في التحقيق سلطة ، 72العدل وزارة إدارة

 ولكن،  73المحاكم. أمام جنائية مقاضاة بإجراء تسمح ال أو تسمح األدلة

 في راغبين غير يابةنال وكالء يكون ما كثيرا   أنه ذكرت تقاريرال بعض

 التقارير وأوردت  74التحقيق. مجرد في حتى أو ،نزيه بشكل التحقيق

 باستشارة ملزمين بأنهم يشعرون المحافظات في النيابة وكالء أن

 قبول مدى في ينظرون عندما للدولة ةاألمنيّ  النيابة وأجهزة رؤسائهم

 إلى فقط استنادا   بأنفسهم يقرروا أن عن بدال   تعذيب قضية رفض أو

 فشل في االستقاللية إلى راالفتقا وينعكس  75لديهم. الموجودة األدلة

 على والتعذيب القتل تقارير في جادة بتحقيقات القيام في النيابة وكيل

 مع حاد بشكل تعارضي مما القانون، سلطة تعزيز مسئولي أيدي

 القضايا إحدى وفي 76السياسيين". "المعارضين من كبير عدد مقاضاة
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ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   47 المحىل 

 

 حدىإ في الوفاة إلى أدى تعذيب ارتكاب بمزاعم تتعلق التي

 تقلمس تحقيق إجراء في ،المصرية سلطاتال فشل دفع الحراسات،

  77ة.فريقياأل المفوضية إلى بالقضية تتجه أن الضحية أسرة ونزيه،

 وفحص بتلقي الداخلية بوزارة المظالم أمين مكتب ليخوّ  البحرين وفي

 بدنية "إصابة إلى بالتعرض أخرى، أشياء ضمن تزعم، التي الشكاوى

 مثال، يشمل، وهذا الداخلية. بوزارة موظف جانب من سيئة" معاملة أو

 78العام. األمن قوات موظفي وضد الشرطة، عناصر ضد شكاوى

 للمرسوم ووفقا   الداخلية، وزارة ضمن المظالم أمين مكتب يظل ولكن

 الوزراء مجلس ورئيس الداخلية وزارة فإن 2012 لعام 27 رقم

 منصبه. من المظالم مكتب أمين وإزاحة بتعيين يوصوا أن يمكنهم

 المظالم أمين مكتب موظفي بعض أن تقارير أوردت فقد ذلك وفوق

 حقوق انتهاكات من العديد في المتورطين باألشخاص بطونمرت

 وتوجد  79لمراجعتها. تخويال   المظالم أمين مكتب يملك التي نساناإل

 اخلد الخاصة التحقيقات وحدة باستقاللية يتعلق فيما مشابهة مخاوف

 ألجل ،2012 عام المكتب تأسس وقد .البحرين في العامة النيابة مكتب

 تؤدي همالاإل عن ناتجة لأعما أو مشروعة غير الأعم في "التحقيق

 موظفوها وُعيّن المدنيين"، معاملة وإساءة تعذيب أو وفاة حاالت إلى

 القضائية المالحقات عن المسئول العامة النيابة مكتب نفس أعضاء من

 تعتمد – 2011 احتجاجات وبعد وخالل قبل سياسية، لدوافع المستندة

                                                 
 ضد الشخصية( للحقوق المصرية والمبادرة النديم ومركز ريدريس )تمثله عطا محمد أنظر - 77

  الرابط على الشكوى مقبولية موجز ، 397/16 رقم مراسلة العربية، مصر جمهورية
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 ،2014 ليويو ، اإلنسان لحقوق الوطني البحرين ومعهد البحرين الداخلية لوزارة التابع المظالم

  : الرابط على ،10-9 ،6ص

-content/uploads/2014/10/ADHRB_Mechanism_Final-http://birdbh.org/wp

Web.pdf_0814 

http://www.redress.org/downloads/160610mohammed-atta--admissibility.pdf
http://www.redress.org/downloads/160610mohammed-atta--admissibility.pdf
http://birdbh.org/wp-content/uploads/2014/10/ADHRB_Mechanism_Final-0814_Web.pdf
http://birdbh.org/wp-content/uploads/2014/10/ADHRB_Mechanism_Final-0814_Web.pdf


ي الباب 48  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 نفس وهو  80التعذيب. تحت عليها الحصول تم أدلة على منها الكثير

 من قيادية لشخصيات القضائية تالمالحقا عن المسئول المكتب

 التعبير بحرية تتعلّق تهم بشأن إنسان حقوق منظمات من المعارضة

 السماح في أيضا   فشلت الوحدة أن تقارير وذكرت .2012 العام خالل

 ومزاعم بوفيات اشتباه قضايا في مستقلة طبي فحص عمليات بإجراء

 ظلت الوحدة نأ تقارير أوردت فقد ذلك وفوق معاملة. وسوء بتعذيب

  81فعاليتها. يعرقل مما والموارد للموظفين االفتقار من تعاني

 تكون أن يجب أنها بمعنى وشاملة. فع الة التحقيقات تكون أن يجب -

 ناةالجُ  من فرد أي هوية وتأسيس الوقائع من التحقّق على قادرة

 تتصل التحقيق فعالية فإن ةفريقياأل للمفوضية ووفقا    82المزعومين.

 الهرمية للتراتبيّة االفتقار فقط يعني ال "هذا باستقالليته: وثيق بشكل

 فإن وبذلك،  83العملي." االستقالل أيضا   يعني وإنما والمؤسسية

 أشياء ضمن ،تقوم ما تحقيق لفعالية تقييمها في ة،فريقياأل المفوضية

 محاسبة ضمان على وقدرته القائم القانوني اإلطار بفحص عدة،

 المسئولية، عليهم تقع من يستهدف التحقيق كان إذا وما 84،المسئولين

 علىأل المتقلدين المسئولين كبار االقتضاء، عند ذلك، في بما

 فإن االنتهاكات ارتكاب تواصل التي األماكن كل وفي 85المناصب.

 وافتقار القضائي النظام "ضعف يبرز هذا أن وجدت المفوضية

                                                 
 لعام البحرين تقرير الضحايا، لتأهيل الدولي والمركز ريدريس أيضا   انظر السابق؛ المصدر - 80

 . 46ص ،2013
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ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   49 المحىل 

 

 يتردد التي االنتهاكات وقمع الةفعّ  تحقيقات إجراء ضمان في الفعالية

 ال الضحايا ألن مثال   اكتمالها، قبل التحقيقات قفل إن  86ذكرها."

 عند االعتبار بعين أيضا   سيؤخذ مهاجميهم ويةه تحديد يستطيعون

 "موجهات العام المدعي أصدر البحرين وفي  87 التحقيق. فعالية تقييم

 لوك"وس قواعد "مدونة مقدّما   الخاصة التحقيق وحدة إلى خاصة"

 األدلة ويجمعون يحققون حين الوحدة أعضاء بواسطة الستخدامها

 فإن للسلطات ووفقا   األخرى, المعاملة سوء وأشكال التعذيب حول

 الوحدة موظفي أن كما اسطنبول، بروتوكول مع تتواءم الموجهات

 ولكن، اسطنبول. لبروتوكو في المتضمنة المعايير حول تدريبا   يتلقون

 وحدة اتخذتها التي الخطوات أن "يبدو الدولية، وفالع لمنظمة وفقا  

 التي المزعومة التعذيب قضايا من بالعديد يتعلق )فما الخاصة التحقيق

 وشامل منهجي بشكل االمتثال في فشلت الدولية( العفو منظمة أوردتها

   88اسطنبول." بروتوكول معاييرل

 أن يجب مفتعلة. أو تافهة غير دامت ما كوىالش في التحقيق يجب -

 لضمان وذلك كامل. نحو وعلى عاجل بشكل المزاعم في التحقيق يتم

 الةالعد إجراءات تكون أن لضمان وأيضا   الحيوية، األدلة تضيع أال

 المتهمين العاملين، العموميين المسئولين ايقاف ويجب سريعة.

  يق.تحقال نتيجة انتظار في العمل من المعاملة، وسوء التعذيب بارتكاب

 قطعه؟ أو  ماذا لو لم تقم السلطات بإجراء التحقيق بشكل مالئم 2-2-4

 تم قد كان إذا وما ما، تحقيق في حدث ما معرفة في أساسي حق للضحايا إن
 للمفوضية ووفقا ّ .مقاضاة إنهاء أو تحقيق بإغالق سبب ألي قرار إتخاذ

 قد هذا فإن ما تحقيق بإغالق التبليغ في السلطات تفشل حين فإنه ة،فريقياأل
 الضحية إبالغ في الفشل أن المفوضية تعتبر" :فع ال غير التحقيق يجعل

                                                 
 .153 ةالفقر السابق، المصدر -86
  .151 الفقرة السابق، المصدر -87
 هوادة، بال واصلتت البحرين في اإلنسان حقوق انتهاكات الخطابة، وراء الدولية، العفو منظمة - 88

   .17ص ،2015



ي الباب 50  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 في ت ركت ألنها ضدها تحي زا ّ يشك ل قضيتها إلغاء رقرا وعن التحقيق عن

 .اتخاذها عليها يجب التي الخطوات هي ما تعرف ال يجعلها مجهول وضع

   89 ."فع الة غير متاحة انتصاف أشكال أي يجعل بدوره وهذا

 الطرف نفإ اإلجراءات يوقف أن العام المدعي قرر إذا تونس، وفي

 المثول المتهم من يطلب أو أوليّا   تحقيقا   المدعي يفتح نأ طلبي قد المدني

 يتحمل ال المدني الطرف فإن ذلك ومع  90.االبتدائيّة المحكمة أمام مباشرة

 ذلك إلى وباإلضافة  91.مذنبا   المتهم المحكمة تجد مالم اإلجراءات نفقات

 ابتدرها مقاضاة مواصلة عدم لتحقيقا قاضي فيها يقرر التي القضايا ففي

 الطرف من تعويض على الحصولب يطلب أن يمكن المتهم فإن مدني طرف

 ذلك بعد ويتم ،االبتدائيّة المحكمة أمام مالمته يمثل اوعندم  92المدني.

 ونتيجة  93الغرامة. بةلعقو يتعرض قد المدني الطرف فإن عنه، جاالفرا

 ت ستخدم ما "نادرا   هذه المدني الطرف حقوق فإن والمخاطر القيود هذه لمثل

 وفي  94الشكوى." مع تتعامل لم العام اإلدعاء أو القضائية الشرطة كانت إذا

 تشير رالتقاري فإن إجراءات أي المدنية األطراف فيها تبدأ ال التي القضايا

 المدني، الطرف ضد المتهم لصالح يزا  تح يظهرون ما كثيرا   القضاة أن إلى

 تقديم دون المدني، الطرف جانب من شاهد شهادة إلى االستماع رفض مثل

 المحامي أو العام النائب لغير يجوز "ال مصر وفي  95لرفضهم. أسباب أي

 ضد أو عام موظف ضد جنائية دعوى رفع العامة النيابة رئيس أو العام

 أو وظيفتهل أدائه ءأثنا ارتكبها جنح أو اياتجن في الضبط رجال أحد

 الشاكي فإن يا  عموم موظفا   المتهم فيها يكون التي القضايا وفي  96بسببها."

 به. مشتبهال ضد مباشر بشكل قضائية دعوى رفع في الحق بالتالي يملك ال

 حالة وفي العامة. ابةالني لهيئة بشكوى التقدم هو الممكن الوحيد والتصرف

 االحتمال فإن تحقيق قفلب قرارا   اتخاذها أو لشكوىل العامة النيابة رفض

                                                 
 العدالة لدراسات األفريقي والمركز ريدريس )يمثلها محمد اسحق صفية األفريقية، المفوضية - 89

  المقبولية(. )قرار 58 الفقرة ،443/2013 رقم مراسلة السودان، ضد والسالم(
   .206و ،36 المادتان تونس، الجنائية، اإلجراءات قانون -  90
   .39 المادة السابق، المصدر - 91
  (.3) 167 و 45 المواد السابق، المصدر - 92
   .45 المادة السابق، المصدر - 93
   .20ص 2016 تونس، تقرير ،للحقوقيين الدولية اللجنة - 94
   .39ص السابق، المصدر - 95
  .63 المادة المصري، الجنائية اإلجراءات قانون - 96



ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   51 المحىل 

 

 97جديدة". "أدلة إظهار هو التحقيق فتح إلعادة الشكوى لصاحب الوحيد

 والتي العامة النيابة يد في كامل بشكل التحقيق فتح إعادة قرار ويبقى

 ةفريقياأل للمفوضية ووفقا   عليها. تُعرض جديدة أدلة أي تقييم أيضا ، تتولى،

 في المحلية االنتصاف أشكال فعّال بشكل يستنفد هذا فإن نسانإلا لحقوق

 يجد "ال تحقيق وقف العامة النيابة فيها تقرر التي القضايا في مصر

 98تتوقف." التحري إجراءات ألن انتصاف سبل أي أمامهم الضحايا

 

 ة أدلة التعذيبعدم مقبولي   2-2-5

 

 فان تعذيبال لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية من 15 المادة تكرسه لما وفقا  

 يرغ برتُعت التعذيب تحت انتزاعها تم التي األدلة من وغيرها االعترافات

 ذيبالتع بارتكاب متهم شخص ضد عدا ما القانونية اإلجراءات في مقبولة

 لحصولا مت التي األدلة استبعاد ويُعتبر األقوال. بهذه اإلدالء على كدليل

 بمنع الدول لتزامإ مظاهر من هاما   مظهرا   التعذيب طريق عن عليها

 انتزاع – وهو للتعذيب المتعددة األهداف أحد يعارض وهو التعذيب.

 : هي لالعوام من خليط من تنبع االستثناء قاعدة وراء المنطق إن اف.اعتر

 لذيا الغضب (2 التعذيب؛ خالل من تُنتزع التي األدلة مصداقية عدم (1

 لسياسةا هذه (3 التعذيب؛ ويمثله يسببه والذي الحضارية القيم وسط يتفجر

 الحاجة (4 العالم؛ في مكان أي في عذيبالت مارسةمل حافز أي بإزالة العامة

 حتهمصل لغير األدلة تُطرح الذي للطرف األساسية الحقوق حماية لكفالة

 (5 واالنتصاف(؛ القانونية باإلجراءات المتصلة الحقوق تلك )وخصوصا  

  القضائية. العملية سالمة على للمحافظة الحاجة

 للمحاكمة ةفريقياأل المفوضية مبادئ في أيضا   االستثناء قاعدة تنعكس

 أو يعرفون أدلة أي رفضب العموميين المدعين تطالب والتي العادلة

 ذلك في بما ة،قانوني غير وسائل خالل من عليها الحصول تم أنه يعتقدون

 كي االدعاء على االثبات عبء يقع أن ويجب املة.المع وسوء التعذيب

                                                 
 يمكن األدلة هذه مثل أن على تنص والتي ،197 المادة المصري، الجدنائية اإلجراءات قانون - 97
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ي الباب 52  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 أي تحت عليه الحصول يتم لم االعتراف أن للشك مجاال   يدع ال بما "يثبت

  99اإلكراه." أنواع من نوع

 استخدام تحظر قائمة تشريعات لها المراجعة شملتها التي الدول كل إن

 خطيرة مشاكل هنالك فإن ذلك ومع باالرغام؛ صدرت إفادات أو اعترافات

 قانون من 293 المادة تحظر مثال ، ،المغرب ففي 100باالنفاذ. تتعلق

 أو "اإلرغام" عبر عليها الحصول يتم التي لةداأل الجنائية اإلجراءات

 مرات في قبولها تم قم األدلة هذه لمث أن ورد قد فإنه ذلك ومع "العنف"

 101المتظاهرين. ضد قضايا وفي باالرهاب المشتبهين ضد قضايا في عديدة

 أن 2012 العام في بالتعذيب المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر والحظ

 بحكم يشرعوا أن في بالتزامهم يمتثلون ال العموميين والمدعين "المحاكم

 االعتراف بأن لالعتقاد تدعو أسباب توجد أينما تحقيق إجراء في مناصبهم

 لطلب أو المعاملة وسوء التعذيب استخدام خالل من عليه الحصول تم قد

 لسوء خضع قد المحتجز بأن اشتبهوا إذا ]...[ ،ومستقل عاجل طبي فحص

 أن بحقيقة يتعلق فيما أكثر مخاوف عن الخاص المقرر وعبّر  102"معاملة.

 االعتراف تعزيز يحاولوا أن دون اعترافات قبول في راغبون "القضاة

 تحت كان أنه وزعم القاضي أمام الشخص تراجع ولو حتى أخرى، بأدلة

  103التعذيب."
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ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   53 المحىل 

 

 تبرئة تمت فقد رةناد قضية 2014 عام أغادير استئناف محكمة حكم يشكل

 خالل من عليه الحصول تم قد االعتراف أن أساس على المغرب في متهم

   104.تفصيلي بشكل توضيحه من بد فال اهمية من الحكم ذلكل ماول التعذيب.

 قا  ووف )الحشيش(. مخدرات واستهالك ببيع أتهما بمتهمين القضية تتعلق

 ترفاع الذي األول، متهالم مع مقابلة تأجر الشرطة فإن الشرطة لسجالت

 شكلب اتمخدر له يبيع كان قد الثاني المتهم وأن الثاني لمتهمبا فته بمعر

 بشكل "تصرف األول المتهم أن ذلك بعد الشرطة سجالت وأوردت منتظم.

 عيلمدا أجرى ينماحو الغرفة. بأرضية رأسه وخبط المقابلة أثناء "هستيري

 يف ماب عليه، دماء وجود الحظ ولاأل المتهم مع مقابلة ذلك بعد العمومي

 اتعالم إلى باإلضافة والفخذ والصدر اليسرى عينه على آثار وجود ذلك

 وميالعم المدعي وأحال بالسجائر. حروق آلثار والعنق الصدر على متسقة

 يرالتقر وأشار وأسبابها. الجروح طبيعة تحديد ألجل طبيب إلى القضية

 قةمتس تكان المتهم عند ُوجدت التي األولى الجروح أن إلى بعد فيما الطبي

 بغضو .ةالماضي الثالثة األيام خالل وقع يكون قد الذي الجسدي اإليذاء مع

 ينأد وقد ؛القضية في التقدم واصل العمومي المدعي فإن ذلك عن النظر

 رقرال استئنافه وفي اعترافه. أساس على االبتدائية المحكمة في المتهم

 هوكلم ضد العنف استخدمت الشرطة بأن المحامي تحّجج ةاالبتدائي المحكمة

 سببب نيهأذ إحدى استخدام على القدرة فقد موكله أن أكد بيالط التقرير وأن

 الحصول بسبب أنه بالقول المحامي وجادل لها. تعرض التي اإلصابات

 يجب االبتدائية المحكمة حكم فإن التعذيب طريق عن االعتراف على

  إلغاؤه.

                                                 
 الحكم .2014 يوليو 25 ،1969/ § 14/260 ،6955 رقم القضية أغادير، استئناف محكمة - 104

 في هطيتتغ تمت كما إعالميا   تغطيته تم لكن التقرير هذا كتابة عند رسمي موقع على متاح غير

  الموقع على 6955 تعليق ذلك في بما الحكومية غير المنظمات تقارير

-http://www.droitetjustice.org/wp

;content/uploads/pdf/008_Cour%20d'Appel_Commentaire%206955_Ag.pdf

,en jugement un’d Annulation : Maroc au première Une Medias24  و ،

,torture la de raison، 28 الموقع على 2014 يونيو -http://www.medias24.com/Les

-un-d-Annulation-Maroc-au-premiere-Une-24/13963-Medias-de-plus

re.htmltortu-la-de-raison-en-jugement، اإلنسان لحقوق الدولية والفيدرالية  

-de-cause-pour-verdict-dun-http://www.le360.ma/fr/societe/annulation

20533-premiere-une-torture، 2014، الرابط على 44 مالحظة ،18ص  

.https://www.fidh.org/IMG/pdf/maroc645f2014.pdf 

http://www.droitetjustice.org/wp-content/uploads/pdf/008_Cour%20d'Appel_Commentaire%206955_Ag.pdf
http://www.droitetjustice.org/wp-content/uploads/pdf/008_Cour%20d'Appel_Commentaire%206955_Ag.pdf
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http://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-24/13963-Une-premiere-au-Maroc-Annulation-d-un-jugement-en-raison-de-la-torture.html
http://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-24/13963-Une-premiere-au-Maroc-Annulation-d-un-jugement-en-raison-de-la-torture.html
http://www.le360.ma/fr/societe/annulation-dun-verdict-pour-cause-de-torture-une-premiere-20533
http://www.le360.ma/fr/societe/annulation-dun-verdict-pour-cause-de-torture-une-premiere-20533
https://www.fidh.org/IMG/pdf/maroc645f2014.pdf
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 وفقا   الواضح من بأن االستئناف، محكمة حكمت ،2014 يوليو 24 في

 تجاز.الحا خالل األول المتهم عذّبت قد الشرطة أن تقديمها تم التي للوثائق

 رواية أن خصوصا   مقنعة، تكن لم الشرطة سجالت أن المحكمة واعتبرت

 ةلمادا إلى أستنادا   المحكمة، ووجدت الطبية. األدلة مع تتناقض الشرطة

 لألوا المتهم اعتراف تقبل ال أنها ،الجنائية اإلجراءات قانون من 329

 ول.اال المتهم بتبرئة وقضت

 تمديده يجب التعذيب شرعية عدم أن أيضا   االستئناف محكمة اعتبرت

 واعتراض األول، المتهم منزل تفتيش مثل األخرى، التحقيق إلجراءات

 متهمال العتراف باإلضافة األول، للمتهم الجوال الهاتف من هاتفية محادثة

 ةحكملم ووفقا   األول(. المتهم من مخدرات اشترى أنه قال )الذي الثاني

 من يضا  أ مسئوال   كان التعذيب في المتورط الضابط دام ما فإنه االستئناف

  فيه. مشكوك بأكمله التحقيق فإن أتخذت التي التحقيق خطوات

 جعل قد التعذيب استخدام بأن االستئناف محكمة بها خرجت التي النتائج إن

 تعبيرب إليها يُشار )والتي التعذيب بواسطة صتاستخل التي األدلة أيضا  

 نتائج تعتبر مقبولة، غير (المنتزعة" "األدلة أو سمومة"الم ةشجرال "ثمار

 المقام في أدلة على للحصول التعذيب استخدام إعاقة هدف مع ومتسقة هامة

 ضد قضية في نساناإل لحقوق األمريكية الدول محكمة وأكدت األول.

 القيمة حظر في تنعكس االستثنائية للقاعدة المطلقة "الشخصية بأن المكسيك

 أيضا   وإنما التخويف طريق عن انتزاعها تم التي لألدلة فقط ليس االثباتية،

 أن ترى المحكمة فإن وبالتالي، تصرف.ال هذا مثل من تأتي التي لألدلة

 القاعدة تؤّمن تخويف عبر معلومات نم تأتي أو تُجمع التي األدلة استبعاد

  105مالئم." بشكل االستثنائية

 تعذيب عن المسئولين أولئك مقاضاة ستتم أنه أكدت العدل ارةوز ان ورد

  106األول. المتهم

                                                 
 ضد فلوريس مونتييل ورودولفو غارسيا كابريرا ثيودورو اإلنسان، لحقوق االمريكية الدول محكمة - 105

  .167 الفقرة ونفقات(، ضرر وجبر موضوعيّة  أسس أولي، )اعتراض 2010 نوفمبر 26 المكسيك،
106 -  en jugement un’d Annulation : Maroc au première Une Medias24,

torture la de raison، 28 الرابط على ،2014 يونيو -http://www.medias24.com/Les

-un-d-Annulation-Maroc-au-premiere-Une-24/13963-Medias-de-plus

;torture.html-la-de-raison-en-jugement، مع التحقيق عن معلومات توجد ال 

  التقرير. هذا كتابة وقت حتى ، المسئولين الشرطة ضابط/ضباط

http://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-24/13963-Une-premiere-au-Maroc-Annulation-d-un-jugement-en-raison-de-la-torture.html
http://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-24/13963-Une-premiere-au-Maroc-Annulation-d-un-jugement-en-raison-de-la-torture.html
http://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-24/13963-Une-premiere-au-Maroc-Annulation-d-un-jugement-en-raison-de-la-torture.html
http://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-24/13963-Une-premiere-au-Maroc-Annulation-d-un-jugement-en-raison-de-la-torture.html
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 لتزامإ في الحق متهم ألي فإن الدستور، من 55 مادةال بمقتضىو ،مصر في

 الحصول يتم إفادة أو اعتراف وأي تحقيق، أو استجواب أي خالل الصمت

 مقبولة. تُعتبر ال محتجز بتهديد أو العقلي أو البدني التخويف تحت عليها

 الوطني األمن جهاز ممارسة في الدولية العفو منظمة به قامت حثا  ب ولكن

 معاملة ةوإساء تعذيب روتيني، بشكل يمارس، الجهاز بأن توحي

 أو بجرائم االعتراف على "إلجبارهم األطفال، فيهم بمن المحتجزين،

 ههذ مثل فإن الدولية العفو لمنظمة ووفقا   خرين."آل بتوريطهم

 على عرضها ويتم فيديو أشرطة في تصويرها يتم ما كثيرا   "االعترافات"

 وبعد "االرهاب". في متورطين المحتجزين بان المجتمع إلقناع الجمهور

 على تحتوي التي هذه الفيديو رطةأش مثل نالعموميو المدعون يستخدم ذلك

 عن التراجع في المحتجزين محاوالت لتقويض المحاكم في "االعترافات"

 اإلجراءات قانون من (2) 155 المادة تستبعد تونس وفي  107أقوالهم.

 يتم التي الشهود وإفادات شهادات ،2011 عام تعديله بحس الجنائية،

 في القضاة نأ يبدو ولكن اإلكراه. أو التعذيب خالل من عليها الحصول

 القيام منو الممارسة، مستوى على الحكم هذا يقتطب من مترددون تونس

 بالتأكيد، عليها، الحصول تم قد األدلة كانت ذاإ عّما فيه ونيتحقق جراءبإ

 إجراء دون قراراتهم يتخذون القضاة أن ويبدو اإلكراه(. )أو التعذيب عبر

 مثال، للتعذيب، تعرض أنه يزعم الذي عليه المدعي إرسال ودون تحقيق،

 توجيهات أو ‘العمليّة للممارسة موجهات’ حاليا   يوجد وال طبي. فحص إلى

 المطلوب الخطوات بشأن التونسيين القضاة توجيه في دةللمساع ةإجرائيّ 

 في صلة ذات مزاعم تطرح عندما المعدّلة (2) 155 المادة إلنفاذ اتخاذها

   108المحكمة.

 

 

                                                 
 مكافحة باسم والتعذيب االختفاء حاالت توجد، ال أنت رسميا ، مصر: الدولية، العفو منظمة - 107

   .46-44 ،8 الصفحات ،2016 االرهاب،
 إلى التقدم وخيارات واالخفاقات الممارسات أفضل أفريقيا، في التعذيب منع إطار ريدريس، - 108

  الرابط على ،35ص ،2016 مارس األمام،

http://www.redress.org/downloads/publications/1603anti-torture-legislative-

frameworks-in-africa.pdf.  

http://www.redress.org/downloads/publications/1603anti-torture-legislative-frameworks-in-africa.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1603anti-torture-legislative-frameworks-in-africa.pdf
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 دعاوى مدنية 2-3
 

 الناجين بأن اعترف وقد ،للضحايا كبيرا   ضررا   التعذيب يسبب أن يمكن

 المدنية اإلجراءات بدء أن والمهم ظلموهم. من ضد قضية لهم التعذيب بعد

 الدول معظم وفي  109الجنائي. اإلجراء ونجاح وجود على يعتمد أن يجب

 جبر تقديم على محدّد بشكل تنص تشريعاتل وجود هناك ليس المنطقة في

 رأكب أشكاال   تنشئ ريعاتتش هناك وإنما التعذيب، في الدولة من الضرر

 ضرر. أو أذى عنها ينتج جريمة أي لضحايا متاحة الضرر لجبر عمومية

 111،وتونس 110،مصر مثل مدني،ال قانونال إلى تستند تقاليد ذات دول في و

 على تعويض على للحصول السعي للضحايا يحق مثال ، 112،والمغرب

 إجراءا   هذا يوفر وبينما جنائية. إجراءات سياق في مدني كطرف ألضرارا

 لتحام"إ دعاوى مثل مدنية نتصافا أشكال على للحصول للضحايا ضحا  وا

 التاليوب ناجحة جنائية محاكمة نهاية في فقط تقدمي ما ةعاد فإنه مدني"

 الوحيد السبيل هي كانت إذا والتي الجنائية المحاكمة على متوقفا   يكون

 أشكال إلى الوصول في الضحايا فرص من تحدُّ  أن يمكن فإنها للتعويض

 جنائية إجراءات من كجزء مدنية بدعوى التقدم فوائد إن مدنية. انتصاف

 بشأن يقرر أن أيضا   منه سيُطلب الجنائي الموضوع جلسة قاضي أن هي

 اثبات عبء فإن ذلك وفوق القضية. بوقائع تعريفه وسيتم 113الضرر، جبر

 الطرف على ويجب ئية،الجنا القضايا في االدعاء على سيقع التعذيب فعل

 التعذيب جراء من أصابته التي األضرار على البرهان يقدم أن فقط المدني

 تالحق أن المدنية لألطراف يمكن تونس وفي المطلوب. التعويض ويحدّد

 والفقه عمومي. لموظف جنائية أفعال على الدولة ضد كهذه مدنية دعوى

                                                 
   .26 الفقرة ،3 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة مفوضية ، 109
 الدعوى رفع "يجوز أنه على ينص المصري الجنائية اإلجراءات قانون من 220 المادة - 110

 لنظرفيهال يةالجنائ المحاكم أمام الجريمة عن الناشيء الضرر بتعويض قيمتها، بلغت مهما المدنية،

   الجنائية". الدعوى مع
 يسمح  جريمة أيّ  عوقو " أنه على ينص التونسي الجنائية اإلجراءات قانون من 1 المادة -111

  وقع" قد ضرر هناك إذا مدنّية دعوى ببروز
 االلتزامات قانون من 77 والمادة المغربي، الجنائية االجراءات قانون من 9 والمادة 7 المادة - 112

  فأحدث ،نونالقا به يسمح ان غير ومن واختيار، بّينة عن انسان ارتكبه فعل كل المغربي" والعقود

 بالسب هو لفعلا ذلك أن ثبت إذا الضرر، هذا بتعويض مرتكبه ألزم للغير، معنويّا   او ماديّا   ضررا  

 االثر." عديم يكون لذلك مخالف شرط وكل الضرر. حصول في المباشر
  التونسي. الجنائية العقوبات قانون من 167 المادة مثال، انظر، - 113
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 الدولة انضمت لقضاياا بعض ففي متسق: غير المضمار هذا في القانوني

 تعويضا   تدفع أن الدولة المحاكم وأمرت جنائية، إجراءات في عليه كمدعي

 دعاوى في تالحق أن القضايا هذه مثل تتطلب أخرى في بينما للضحايا

   114منفصلة. إدارية أو مدنية

  

 عن منفصلة للتعويض مدنية وىادع مالحقة في الحق أيضا   للضحايا إن

 116،وتونس 115مصر، وفي مدنية. محاكم امام الجنائية اإلجراءات

 والدولة الجناة ضد التعذيب في مدنية دعاوى رفع يمكن 117،والمغرب

 أثناء عموميين لموظفين أفعال عن امتناع أو أفعال عن قانونيا   المسئولة

 عن مستقلة تكون دنيةالم القضية نتيجة أن وبينما لواجباتهم. ممارستهم

 أن المدنية المحكمة على يجب فإنه بذلك تتعلق جنائية إجراءات أي نتيجة

 المدنية الدعوى بشأن تقرر أن قبل الجنائية بالقضية الخاص القرار تنتظر

   118 كبير. تأخير حاالت إلى يؤدي أن يمكن مما

 يكون يةجنائ محاكمات في مدني طرف نظام فيها يتوفر ال التي الدول فيو

 المحاكم. مامأ منفصلة مدنية بدعوى التقدم هو ىدعو لرفع الوحيد الطريق

 19/2001 رقم قانونب المرسوم من 158 المادة دتزوّ  البحرين وفي

 قانونية وىابدع للتقدم قانوني بأساس التعذيب بعد الناجين األشخاص

 نيةمد دعوى ترفع/يرفع أن للضحية ويمكن التعذيب. أعمال في للتعويض

                                                 
   .109ص تونس، عن للحقوقيين الدولية اللجنة تقرير انظر، - 114
 على ،2006 فبراير 13 ،3535/64 القضية المدنية( )الدائرة النقض محكمة  115

law.net/law/threads/16262-http://www.f-الرابط

-%85D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%

-D9%86%D9%82%D8%B6%

-%D9%81%D9%89-D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6% 

   العربية(. )باللغة
 منه 48 والمادة التونسي والتعاقدات االلتزامات قانون من 83 و 82 المادتين انظر للمزيد - 116

   الدولة. مسئولية حول
 عن مسئولة والبلديات "الدولة أن على تنص المغربي والعقود االلتزامات قانون من 79 المادة - 117

 مادةال وتنص لمستخدميها." المصلحية األخطاء وعن إدارتها تسيير عن مباشرة الناتجة األضرار

 الدولة لبةمطا يجوز وال وظائفهم. أداء عن شخصيا   مسؤولون والبلديات الدولة "مستخدمو على -80

 عنها." المسئولين الموظفين إعسار حالة في إال ، األضرار هذه بسبب والبلديات
 المادة أيضا   انظر ؛112ص ،2016 لعام تونس حول للحقوقيين الدولية اللجنة تقرير أنظر - 118

   المصري. الجنائية اإلجراءات قانون من 265
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ي الباب 58  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 الجاني ضد جنائية بقضية التقدم تم قد كان إذا عما النظر بغض للتعويض

 المدنية الدعاوى أن إلى أشاروا البحرين في محامين هناك ولكن المزعوم.

 إثبات معايير تتطلب المحاكم ألن الفشل" "مصيرها بالتعذيب الخاصة

 حقيقي الاحتم وهناك جنائي(، اعتراف وجود أساسا   )تتطلب للغاية عالية

  119المتهمة. الدولة بواسطة األدلة في للتالعب كبير

 قانون سحب إلى البحرين في مؤخرا   أجريت تشريعية اصالحات قادت

 إذا ما واضحال غير من زالي ما ولكن الجنائي، القانون من للتعذيب التقادم

 من 158 المادة بموجب المرفوعة المدنية الدعاوى إلى سيمتد هذا كان

 يجب بأنه )أ( 180 المادة في ينص والذي 19/2001 رقم بقانون المرسوم

 بالضرر المضرور عام يوم "من إما سنوات ثالث خالل الشكوى تقديم

 أيّ  المشروع، غير العمل وقوع من سنة عشرة خمس أو عنه، يسأل وبمن

 الدعاوى في التقادم فترة تمتد تونس وفي 120أوال ." تنقضي المدتين

 وألغى  121بها. المتصلة الجنائية القضائية الدعاوى بموازاة القضائية

 صريح بشكل ينص إذ بالتعذيب، يتعلق فيما التقادم فترة 2014 عام دستور

 من 99 المادة تنص مصر وفي  122بالتقادم." تسقط ال التعذيب "جريمة بأن

 أو الشخصية الحرية على اعتداء "أي أن على 2014 لعام مصر دستور

 وال الجنائية الدعوى تسقط ال جريمة ... للمواطنين الخاصة الحياة حرمة

 بالتقادم." عنها الناشئة المدنية

 يُمنح. الذي التعويض حجم تحديد في حاسما   يكون يقع الذي الضرر إن

 أن يجب التعويض فإن المدنية( )الدائرة المصرية النقض لمحكمة ووفقا  

 ذلك في بما للقضية، دّدةالمح الظروف االعتبار في ويضع منصفا ، يكون

 الضرر مع متناسبا   يكون وأن للضحية" واالجتماعية الصحية "األوضاع

 المدني القانون من 222 المادة إلى أيضا   المحكمة وأشارت وقع. الذي

 المادية األضرار عن يُقدم أن يجب التعويض أن إلى تشير والتي

 124والمعنوية، يةالماد األضرار التعويض يغطي تونس وفي 123والمعنوية.

                                                 
   .50-49 ص البحرين، حول التعذيب من الناجين تأهيل ومركز ريدريس تقرير - 119
  .47ص ،2013 للعدالة وميزان ريدريس تقرير أنظر للمزيد - 120
  .8 المادة التونسي، الجنائية اإلجراءات قانون - 121
 : الرابط على ،2014 لعام تونس دستور من 23 المادة أنظر - 122

.www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdfhttps:// 
  (.119 )رقم 2006 فبراير 13 ،3535/94 القضية المدنيّة(، )الدائرة النقض محكمة - 123
   التونسي. والعقود االلتزامات قانون من 83 المادة - 124

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf


ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   59 المحىل 

 

 إلى باإلضافة الفعل تبعات إصالح ونفقات الفعلية، الخسارة يشمل حيث

 أو موجهات توجد ال  125الفعل. نتيجة المدعي منها ُحرم التي المكاسب

 تقييم مجال في قتطبّ  التي المعايير لتحديد للمحاكم تونس في عملي توجيه

 القضايا في متسق غير القانوني الفقه فإن لذلك وكنتيجة المعنوي. الضرر

 االبتدائية المحكمة وجدت وقد التعذيب. عن ا  تعويض فيها منح التي القليلة

 المعنوي الضرر أن مثال ، ،الكاف في الدائمة العسكرية للمحكمة التابعة

 واأللم الضحايا ومشاعر عواطف على توقع التي األضرار من نوع "هو

 في أخرى عسكرية محكمة وقّررت 126الضحية." يتحمله/تتحمله الذي

 الذي العذاب حقيقة مع "يتناسب المعنوي الضرر على التعويض أن تونس

 127والمساواة." العدالة تحقيق إطار وفي له، تعرضوا

 

 دعاوى دستورية 2-4
 

 على دول عدة في المعاملة وسوء للتعذيب دستوري حظر حاالت توجد

 ا،سوريو العراق، ذلك يف بما ا،أفريقي وشمال األوسط الشرق منطقة امتداد

 أو/و التعذيب حظر أيضا   الدول دساتير وتتضمن واليمن. فلسطين، ودولة

  .المعاملة سوء
 

 

تنص على اآلتي: "تحمي  2014من دستور تونس لعام  23المادة 

نوي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المع

 بالتقادم"والمادي وال تسقط جريمة التعذيب 

 تونس

تنص على أنه: "ال يجوز  2011من دستور المغرب لعام  22المادة 

ف، ومن المعنوية ألي شخص، في أي ظرأو  المس بالسالمة الجسدية

و عامة. ال يجوز ألحد أن يعامل الغير، قِّبل أي جهة كانت، خاصة أ

حاطة أو  مهينةأو  يةإنسانال أو  تحت أي ذريعة، معاملة قاسية

 المغرب

                                                 
   .107 المادة السابق، المصدر -125
 تونس للحقوقيين، الدولية اللجنة تقرير من مقتطف ،736 صفحة حكم ،95646 رقم القضية - 126

   .106ص ،2016
 تونس للحقوقيين، الدولية اللجنة تقرير من مقتطف ،943 صفحة حكم ،71191 رقم القضية - 127

  .107ص ،2016



ي الباب 60  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

ية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قِّبل أي أحد، نسانبالكرامة اإل

 جريمة يعاقب عليها القانون."

ن أتنص على أنه "يجب  2002)د( من دستور البحرين لعام 19المادة 

و أ لإلغراء،أو  المعنوي،أو  للتعذيب المادي إنسانال يتعرض أي 

 كما لقانون عقاب من يفعل ذلكللمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدّد ا

أو  اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيبأو  يبطل أي قول

 التهديد بأي منها."أو  لتلك المعاملةأو  باإلغراء

 البحرين

على أن "التعذيب  2014من دستور مصر لعام  52وتنص المادة 

   بجميع صوره وأشكاله، جريمة ال تسقط بالتقادم."

 مصر

 

 حق على اأفريقي وشمال األوسط الشرق منطقة دول أغلبية دساتير تنص ال

 عريضة رفع طريق عن الضرر جبر في حق أو نتصافلأل منفصل

 لسبي على ،والمغرب وتونس البحرين وفي الصلة. ذات للمحاكم دستورية

 قةمطاب حول القضائي  االختصاص فقط الدستورية المحاكم تملك المثال،

 اتذ تشريعات قلب إلى ذلك يقود أن ويمكن الدستور. مع فةمختل تشريعات

 قالحقو لتعزيز منفصلة قضائية لدعوى حق يوجد ال فإنه ذلك ومع ة،صل

  الدستور. في المكرسة األساسية

 تكفل "الدولة أن على المصري الدستور من 99 المادة تنص مصر وفي

 رمةح أو لشخصيةا الحرية )على االعتداء عليه وقع لمن عادال   تعويضا  

 يالت العامة والحريات الحقوق من وغيرها للمواطنين، الخاصة الحياة

 زيزتع االنتهاكات هذه مثل لضحايا ويمكن والقانون(". الدستور يكفلها

 والذي "نساناإل لحقوق القومي "المجلس خالل من التعويض في حقهم

 عوىالد في ليتدخو للنيابة بشكوى يتقدم أن ،99 للمادة وفقا   له، يحق

 انيةإمك هناك ليس ولكن طلبه على ناءا  ب المضرور الطرف لصالح المدنية

 برج فيها يطلبون األساسية بالحقوق تتعلق بقضية يتقدموا أن للضحايا

  المصري. الدستور من 52 المادة انتهاكاتب يتعلق ضرر
 

 نسانمفوضيات حقوق اإل 2-5
 

 في بالتحقيق تفويضا   تملك حكومية مؤسسات هي نساناإل حقوق مفوضيات

 أوامر و/أو توصيات وإصدار نساناإل حقوق بانتهاكات المتعلقة المزاعم

 فيها دراسات أجريت التي ،الدول بعض وفي االنتهاكات. وضع لتصحيح



ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   61 المحىل 

 

 تفويضا   ،أيضا   المفوضيات، هذه تملك اإلنسان، حقوق مفوضيات حول

 في والنظر ،االحتجاز منشآت من وغيرها ،للسجون تفتيش عمليات بإجراء

  المعاملة. وسوء بالتعذيب المتعلقة المزاعم
 

 

للدستور والقانون  214للمادة  نسانلحقوق اإل يخضع المجلس القومي

ا القانون فإن من هذ 3وبموجب المادة   2003.128لعام  94رقم 

هو رفع وعي الناس بحقوق  نساني لحقوق اإلتفويض المجلس القوم

، وتزويد نسان، وتلقي شكاوى حول انتهاكات حقوق اإلنساناإل

، نسانالسلطات المختلفة بمقترحات لتعزيز وتحسين وضع حقوق اإل

نسان، تزاماتها الدولية لحقوق اإلرية إللالحكومة المص ومراقبة إنفاذ

االلتزامات التي وتزويد هيئات الدولة بمقترحات لضمان تطبيق هذه 

 نسانتكرسها المعاهدات الدولية، ونشر تقارير حول أوضاع حقوق اإل

اتخاذ  نسانوال يستطيع المجلس القومي لحقوق اإل  129في مصر.

قرارات حول الشكاوى التي يتلقاها، ولكنه يستطيع تحويل الشكاوى 

ويمكنه أيضا  أن يتابع ة مختصة بما له من حق في التصرف؛ ألي هيئ

كاوى ويساعد المؤسسة المختصة. ويستطيع المجلس أن يتدخل الش

تقديم إلى  كطرف مدني لصالح ضحايا مثل هذه االنتهاكات، باإلضافة

 شكاوى لمكتب المدعي العام فيما يتعلق بهذه االنتهاكات.

 مصر

مية الرس يّةمفوضية المغربال نسانيعتبر المجلس الوطني لحقوق اإل

تفويض يشمل مراقبة الشكاوى وتلقيها . وللمجلس نسانلحقوق اإل

يات راء التحقيق والتحرّ عها، والتوسط والتدخل المبكر وإجوالتعامل م

وعقب تقديم   130وإعداد تقارير حول الممارسات المتعلقة بالمعاهدات.

حايا فيما يتعلق للمجلس تقديم النصح والمشورة للضوى يمكن االشك

وقد يصدر   131طوة قضائية.بالخطوات التالية، بما في ذلك اتخاذ خ

 المغرب

                                                 
 لحقوق القومي المجلس بإنشاء المتعلق ،19/6/2003 المصرية الغازيتة 94/2003 قانون - 128

 اإلنسان.
  السابق. المصدر - 129
  اإلنسان، حقوق حماية مجال في المجلس تفويض اإلنسان، لحقوق الوطني المجلس - 130

http://www.cndh.org.ma/an/presentation/cndhs-mandate-area-human-rights-

protection.   
 لحقوق الوطني المجلس الدولية، والعالقات الدولي التعاون مدير الراهب، مراد مع مقابلة -131

   .2015 نوفمبر 20 لندن، الرباط، االنسان،

http://www.cndh.org.ma/an/presentation/cndhs-mandate-area-human-rights-protection
http://www.cndh.org.ma/an/presentation/cndhs-mandate-area-human-rights-protection


ي الباب 62  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

وقد عبّرت   132المجلس، في بعض القضايا، تقريرا  عن االنتهاك.

المجتمع المدني عن قلقها حول افتقار المجلس  بعض منظمات

لالستقاللية وأوصت أن يخضع لمزيد من اإلصالح، ويجب أن تُخفض 

"المرتبة ب" بوصفه من المؤسسات الوطنية لحقوق إلى  مرتبته

  133تي تُعتبر غير ممتثلة بشكل كامل بمبادئ باريس.ال نساناإل

 

اإلنسان. وبعد تعديل  تم تأسيس المعهد القومي لحقوق 2009في عام 

على تفويضه صار يشمل اآلن ليس فقط التعليم  2014أدخل عام 

والتوعية بحقوق اإلنسان وإنما أيضا  مراجعة مشاريع قوانين 

إلنسان وتشريعات لكفالة االمتثال بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق ا

 134ت.تتعلق باالنتهاكات وإصدار التوصيا والتحقيق في الشكاوى التي

استقالليتها وفعاليتها وإنه لم يتم اعتمادها وتوجد مخاوف تتعلق ب

 135بموجب مبادئ باريس.

 البحرين

من  128أنشئت المفوضية الوطنية لحقوق اإلنسان بموجب المادة 

والتي تم تفويضها بعدة أشياء من ضمنها 2014دستور تونس لعام 

حقوق اإلنسان  تعزيز حقوق اإلنسان وإعداد مقترحات لتطوير نظام 

وإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق اإلنسان بهدف معالجتها أو 

صار هناك  2016إحالتها الى السلطات المختصة. وبحلول سبتمبر 

مشروع قانون حول أداء مفوضية حقوق افنسان تنتظر الموافقة عليها 

 136من جانب البرلمان.

 تونس

 

                                                 
 السابق. المصدر - 132
 افتقاره من بالرغم )أ( المرتبة على يحافظ اإلنسان لحقوق القومي المجلس المغرب، الكرامة، - 133

  .2016 فبراير 3 التنفيذي، الجهاز من لالستقاللية

http://en.alkarama.org/morocco/2032-morocco-national-human-rights-

council-to-keep-a-status-despite-lack-of-independence-from-the-executive.  
 انقطاع، بال تتواصل البحرين في اإلنسان حقوق انتهاكات الخطابة: خلف الدولية، العفو منظمة - 134

  .16ص ،2015
 والديمقراطية، للحقوق البحرين ومعهد البحرين في اإلنسان وحقوق للديمقراطية امريكيون - 135

 نيةالبحري الداخلية بوزارة المظالم أمين مكتب حول ظل تقرير للمحاسبة، خضوع وعدم خنوع

   .21ص ،2014 اإلنسان، لحقوق الوطني البحرين ومعهد
 الثالث، تونس تقرير مراجعات والثقافية، االجتماعيةو االقتصادية للحقوق المتحدة األمم لجنة - 136

  الرابط: على ،2016 سبتمبر 23

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=

20574&LangID=E.  

http://en.alkarama.org/morocco/2032-morocco-national-human-rights-council-to-keep-a-status-despite-lack-of-independence-from-the-executive
http://en.alkarama.org/morocco/2032-morocco-national-human-rights-council-to-keep-a-status-despite-lack-of-independence-from-the-executive
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20574&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20574&LangID=E


ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   63 المحىل 

 

 آليات تأديب ومراقبة 2-6
 

 ارتكابب المشتبه يخضع أن المحلي التشريعي اإلطار يكفل أن يجب

 تأديبية إجراءات إلى الجنائية، للعقوبات إضافة المعاملة، وسوء التعذيب

 العقوبات على التشديد أن حين وفي مناسبا . ذلك كان حيثما ت،عقوبا وإلى

 تحدةالم األمم لجنة فإن الجنائية، للعقوبات بديال   يكون أن يمكن ال التأديبية

 األمم اتفاقية من (2) 4 و (1) 2 للمواد انتهاكا   وجدت قد التعذيب لمناهضة

 قاموا قد كانوا مسئولين أن فيها وجد قضية في التعذيب لمناهضة المتحدة

 اإلجراءات كانت بينما تأديبية إلجراءات يخضعوا لم شكوى مقدم بتعذيب

 فإن المراجعة شملتها التي الدول وفي  137جارية. التزال الجنائية

 من الفصل أو األجور خفض أو العمل من اإليقاف مثل التأديبية تاإلجراءا

 خالل العمل من اإليقاف ملياتع احتمال ويُعتبر  138ممكنة. تكون العمل

 هناك يكون حينما خصوصا   هامة مسألة الجنائية اإلجراءات استمرار فنرة

 الضحية. يهدد أو باألدلة ويتالعب التحقيق، في المشتبه يتدخل أن احتمال

 بالنسبة تعذيب،ال إنهاء ضمان في أيضا   حاسمة اإليقاف عمليات وتُعتبر

 إذا التعذيب من مزيدل التعرض أمام ضعيفا   ونيك قد الذي للضحية

 الضحايا من لغيره/ها بالنسبة االمر وكذلكو االحتجاز، في ظل/ظلت

  أيضا . المحتملين اآلخرين

 في ،محدد بشكل مدّون غير المعاملة، سوء ضروب من هوغير التعذيب إن

 تقود أن يمكن جنائية كجريمة للمراجعة، خضعت التي الدول من دولة أي

 األمن "قوات من ضباط يخضع أن يمكن تونس وفي تأديبية. عقوبات إلى

 لواجباتهم أدائهم اثناء ارتكابه جرى أداء لسوء تأديبية اءاتإلجر ي"الداخل

 واضح، بشكل يشمل، ال هذا ولكن ،70-82 قانون من 45 المادة حسب

 صعيد على استخدمت أنها يرد لم األحكام هذه فإن حال أي وفي التعذيب.

 العقوبات ينظم الذي القانون اليشمل ،المغرب ففي وبالمثل،  139.الممارسة

 أن على تنص (1) 73 المادة ولكن المعاملة، سوء أو التعذيب التأديبية

                                                 
 ،0052 مايو 17 ،212/2002 رقم مراسلة اسبانيا، ضد قريضي أورا التعذيب، مناهضة لجنة - 137

  (.7) 6 – (6) 6 الفقرات
 القانون من 66 المادة ؛48 المادة ،1971 لعام 109 رقم الشرطة قانون مصر، مثال ، انظر، - 138

   المغرب. العمومية، الوظيفة حول
  49ص ،2016 تونس، يين،للحقوق الدولية اللجنة تقرير - 139



ي الباب 64  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 في بالفشل - خطير سلوك سوء ارتكاب في المتورط العمومي الموظف

   140فورا . إيقافه ينبغي  – رسمي واجب أداء

 الدولة. في خاصة مؤسسات أداء لمراقبة خاصة آليات الدول بعض انشأت

 المستقلة البحرينية اللجنة قدمتها التي التوصيات عقبو ،البحرين في فمثال ،

 للمعايير مكتب وإنشاء العام المفتش مكتب إنشاء تم ،الحقائق لتقصي

 فبراير 28 ريحبتا 28 رقم بالمرسوم الوطني األمن جهاز داخل المهنية

 انتهاكات عن شكاوى بتلقي تفويضا   العام المفتش مكتب ومنح .2012

 ارتكبت نهاأ زعميُ  بانتهاكات شكاوى وهي وفحصها، نساناإل حقوق

 حول علني تقرير بعد يصدر ولم الوطني. األمن جهاز من أفراد بواسطة

 بلغتها التي المرحلة حول ماتومعلو عامال المفتش مكتب شكاوى برنامج

 المظالم أمين تفويض وتم .إنشائه منذ المكتب توالها التي التحقيقات

 ثمة هناك كانت واءس نساناإل بحقوق تتعلق قضايا في النظر بصالحيّة

 المغرب وفي  141ال. أم الجنائية الدعوى إلى باإلضافة تأديبي لتحقيق حاجة

 ضباط أداء في تحريات تجري أن يمكن الوطني لألمن العامة المديرية فإن

 أو مشروع غير سلوك عن شكاوى ورود عقب خصوصا ، الشرطة،

 ضد ةنائيّ جال بالتحقيقات يتعلق ففيما ذلك إلى وباإلضافة للسلطة. استغالل

 التحقيقات على تشرف التي التمهيدية الدائرة تقرر فقد الشرطة ضباط

 أن إلى الحالية األمنية وظائفه عن القيام عن إيقافه يجب الضابط أن الجنائية

 األمم لجنة فإن األحكام هذه من وبالرغم  142بالقضية. الخاص الحكم يصدر

 بفشل يتعلق فيما مخاوفها عن 2011 عام عبّرت التعذيب لمناهضة المتحدة

 143 ...". حقيقية تأديبية إجراءات "فرض في المغرب
   

 آليات خاصة قابلة للتطبيق في الجيش 2-7
 

 ،نساناإل لحقوق المتحدة األمم لجنة مثل ،نساناإل حقوق آليات إن

 األوروبية والمحكمة األمريكية، الدول ومحكمة ة،فريقياأل والمفوضية

                                                 
  (.5) 73 المادة العامة، الوظيفة حول قانون المغرب، - 140
   .80ص ،2015 عام البحرين حول واتش رايتس هيومان تقرير -   141
  الجنائية. اإلجراءات قانون من 247 المادة أنظر - 142
 المتحدة االمم وثيقة ،2011 المغرب ختامية، مالحظات التعذيب، مناهضة لجنة -  143

CAT/C/MAR/CO/4، 21 16 الفقرة ،2011 ديسمبر.   



ي الباب  
ي :الثان   

ي التقاض   
ي المستوى عىل التعذيب ف   65 المحىل 

 

 محاكمة في العسكرية العدالة أنظمة استخدام انتقدت قد نساناإل لحقوق

 أرتكبت إنسان حقوق انتهاكات في عسكريين موظفين محاكمة فيو ،مدنيين

 فيما خصوصا   العادلة، المحاكمة لضمانات تفتقر نهاأ عتباربأ مدنيين، ضد

 الدول محكمة أعتبرت وقد  144العسكرية. المحاكم ونزاهة باستقاللية يتعلق

 الجنائية للمحاكم القضائية "الوالية إن المثال، سبيل على األمريكية،

 عسكريين فقط تحاكم أن ويجب ستثنائية،وا مقيّدة تكون أن يجب العسكرية

 طبيعة ذات لحةمص أي على لطبيعتها نتيجة تؤثر، قد جرائم ارتكابهم على

  145عسكرية."

 على ستخدمتُ  العسكرية المحاكم أن من الرغم على بأنه مخاوف وهناك

 أوسع قضائية بوالية دزوّ تُ  ما كثيرا   فإنها دول، عدة في المنطقة امتداد

 ة.المعنيّ  الحكومات بمعارضة مشتبهين مدنيين ضد قضايا لمالحقة

 حقوق انتهاكات قضايا محاكمة في أيضا   العسكرية المحاكم ستخدموتُ 

 إلى تقود ما كثيرا  و أمنيين؛ أو عسكريين موظفين بواسطة تُرتكب ،نساناإل

 من االنتهاكات، بارتكا في بالتورط المزعومين نيينالمع المسئولين إفالت

 بوالية العسكري القضاء الدستور من 198 المادة دزّوِّ تُ  ،مصر وفي العقاب.

 طهاوضبا المسلحة بالقوات المتعلقة الجرائم على حصرية قضائية

 تُرتكب التي نساناإل حقوق بانتهاكات يتعلق فيما أّما وأمثالهم. وموظفيها

 القضاء فإن خاص، بشكل ،واألمن الجيش قوات أفراد من عدد أيدي على

  146ناة.الجُ  محاسبة ضمان في فشله بسبب لالنتقاد يتعرض ظل العسكري

                                                 
 )اسس 0062 نوفمبر 29 في صدر حكم البيرو، ضد الكانتوتا االمريكية، الدول محكمة مثال ، - 144

 قمر بطل تركيا، ضد أنكال إلنسان،ا لحقوق األوروبية المحكمة ونفقات(؛ ضرر وجبر موضوعيّة

 التعليق اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم لجنة ؛73 – 65 الفقرات ،1998 يونيو 9 حكم ،22678/93

 عادلة، محاكمة وفي المحاكم أمام المساواة في الحق :14 المادة حول 32 رقم العام

CCPR/CGC/32، 23 محاكم في مدنيينال "محاكمة أن 22 الفقرة في ياُلحظ .2007 اغسطس 

 قلة.مستو ونزيهة منصفة عدالة بإدارة يتعلق فيما خطيرة مشاكل يطرح قد خاصة محاكم أو عسكرية

 ظل في اتاكمالمح هذه مثل تجري أن لكفالة الالزمة اإلجراءات كافة اتخاذ المهم من فإن وبالتالي

 لخاصا ليالدو العهد من 14 المادة في عليها المنصوص الكاملة بالضمانات حقيقة تسمح ظروف

 حاكمةم يف الحق وموجهات مبادئ األفريقية، المفوضية أيضا   أنظر والسياسية." المدنية بالحقوق

 غازي ةمحاما مكتب األفريقية، المفوضية (؛5) أ مبدأ ،2003 أفريقيا، في قانوني ودعم عادلة

   .64 الفقرة ،229/99 و 222/98 رقم مراسلة السودان، ضد سليمان
   .142 الفقرة السابق، المصدر بيرو، ضد الكنتوتا األمريكية، الدول محكمة - 145
 منطقة في العسكرية للمحاكم الشخصية القضائية الوالية للحقوقيين، الدولية اللجنة انظر، - 146

 )تدخل افريقيا وشمال الوسط الشرق برنامج مدير بناريبا، سيد تدخل أفريقيا، وشمال األوسط الشرق

 خالل شخص 1200 من أكثر مقتل إلى بناريبا يشير العسكرية( المحاكم في للحقوقيين لدوليةا اللجنة

 



ي الباب 66  
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ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 فشل 2011 مارس في متظاهرات ةعذريّ  باختبار تتعلق قضية في فمثال  

 ولم ،المسئولين أولئك كل ،ومقاضاة مع، التحقيق في العسكري المدعي

 جرما ، األخف العام الحياء خدش بجريمة عسكري طبيب اتهام سوى يفعل

 العسكري القضاء يسع ولم مثال ، الجنسي، االعتداء جريمة من بدال  

 ةالضحيّ  محاميي طلب تجاهل موت االتهام. لدعم أدلة أي على للحصول

 المتهم برأت العسكرية المحكمة فإن لذلك ونتيجة شهود. إلى لالستماع

 الضحايا يمثلون الذين المحامون رفع ذلك وبعد الحقة. محاكمة في الوحيد

 مصر ضد دعوى رفعوا مدني، مجتمع منظمات مع باالشتراك القضية في

 االختبارات بأن أخرى، أشياء ضمن جين،متحجّ  ةفريقياأل المفوضية أمام

 فريقياأل الميثاق من 5 المادة مع يتعارض تعذيبا   تشكل ةللعذريّ  القسرية

 بواسطة والمحاكمة والمقاضاة التحقيق إجراءات وأن ،نساناإل لحقوق

 26 والمادة 5 المادة تكرسها التي بالمعايير تلتزم ال العسكري القضاء

   147والشعوب. نساناإل لحقوق ريقيفاأل الميثاق من القضاء( )استقالل

 في السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس أصدره مرسوما   فإن ذلك وفوق

 العسكرية القضائية الوالية مدّد ،136 رقم القانون ،2014 اكتوبر 27

 التمديد عنى وقد . حيوية" أو عامة "منشأة في ترتكب جريمة أي لتشمل

 أن العملي، المستوى على العسكري، للقضاء القضائية للوالية العريض

 المقاضاة، خطر يواجهون احتجاجات في ينخرطون الذين المدنيين

 7400 يكون 2016 أبريل وبحلول عسكريين. قضاة امام ،الحقا   والمحاكمة

 بعض إدانة وتمت عسكرية. محاكم أمام محاكمتهم تمت قد المدنيين من

 اعترافات لىإ المحاكم استناد عدب عليهم حكم أنه ريرتقا في وورد المتهمين،

                                                                                             
 معظم أن مع حتى فانه لبناريبا ووفقا   .2013 أغسطس 14 في العدوية رابعة ميدان اعتصام فض

 وفعاال   شامال   تحقيقا   بعد تجر لم المصرية السلطات فان مشروعة غير أنها تبدوا القتل عمليات

  الرابط على القتل، عمليات في  ونزيها   مستقال  و

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ve

d=0ahUKEwiz5onk55bQAhXCfhoKHW_6C_sQFggdMAA&url=http%3A

%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FIssues%2FAdministrationJusti

ce%2FConsultation2014%2FSaidBenarbia.docx&usg=AFQjCNEHrbJzLpV

0lHV9Rxq8aGNerhXS2A.  
 ورشا ابراهيم سميرة في وريدريس انترايتس ومنظمة الشخصية للحقوق المصرية المبادرة - 147

  الرابط: على مصر، ضد الرحمن عبد

http://www.redress.org/case-docket/samira-ibrahim-and-rasha-abdel-

rahman-v-egypt-.  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiz5onk55bQAhXCfhoKHW_6C_sQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FIssues%2FAdministrationJustice%2FConsultation2014%2FSaidBenarbia.docx&usg=AFQjCNEHrbJzLpV0lHV9Rxq8aGNerhXS2A
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiz5onk55bQAhXCfhoKHW_6C_sQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FIssues%2FAdministrationJustice%2FConsultation2014%2FSaidBenarbia.docx&usg=AFQjCNEHrbJzLpV0lHV9Rxq8aGNerhXS2A
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiz5onk55bQAhXCfhoKHW_6C_sQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FIssues%2FAdministrationJustice%2FConsultation2014%2FSaidBenarbia.docx&usg=AFQjCNEHrbJzLpV0lHV9Rxq8aGNerhXS2A
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiz5onk55bQAhXCfhoKHW_6C_sQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FIssues%2FAdministrationJustice%2FConsultation2014%2FSaidBenarbia.docx&usg=AFQjCNEHrbJzLpV0lHV9Rxq8aGNerhXS2A
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiz5onk55bQAhXCfhoKHW_6C_sQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FIssues%2FAdministrationJustice%2FConsultation2014%2FSaidBenarbia.docx&usg=AFQjCNEHrbJzLpV0lHV9Rxq8aGNerhXS2A
http://www.redress.org/case-docket/samira-ibrahim-and-rasha-abdel-rahman-v-egypt-
http://www.redress.org/case-docket/samira-ibrahim-and-rasha-abdel-rahman-v-egypt-
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 الملكي المرسوم مّهد البحرين ففي وبالمثل  148التعذيب. تحت منهم انتزعت

 في االنتفاضة لقمع أدخل الذي – 2011 مارس 15 في الصادر 18 رقم

 ما محاكم ، خاصة عسكرية محاكم إلقامة الطريق مّهد -2011 فبراير

 في مدنيين محاكمة الوطنية سالمةال محاكم وتولت الوطنية. السالمةب يسمى

 المرسوم "إجراءات تحدي" مثل لجرائم -الوطنية" السالمة "حالة جرائم

 وخالل ينية.رحالب الدفاع قوات قائد لها يحيلها قد أخرى جرائم وأي الملكي

 الوطنية السالمة محاكم تولت 2011 واكتوبر ابريل بين الواقعة الفترة

 في متكرر بشكل فشلت إجراءات لها أن قيل فيما المدنيين مئات محاكمة

 محاكم فإن ذلك إلى وباإلضافة القانونية. اإلجراءات حقوق وحماية احترام

 وإساءة تعذيب آثار وجود متكرر، وبشكل ،تتجاهل ظلت الوطنية السالمة

 قسرا   انتزعت رافاتتاع واستخدمت المحاكم، تلك أمام امثلو متهمين معاملة

 المغربية العسكرية المحاكم أن ورد وبالمثل،  149المتهمين. إدانة في

 أن الصحراويين، من 25 محاكمة في ،2013 ابريل في تجاهلت

 اإلكراه. ضروب نم وغيره التعذيب تحت منهم انتزعت قد "اعترافاتهم"

 نساناإل حقوق عن نمدافعي بينهم من مدنيين، 25الـ الالرج جميع وكان

 أدخل 2015 يناير وفي  150الغربية. راءالصح الستقالل نومناصري

 العسكرية المحاكمات يحظر العسكرية العدالة حول جديدا   قانونا   المغرب

  151للمدنيين.

 

 

                                                 
 – عسكرية محاكم أمام محاكمتهم تمت المدنيبن من 7400 مصر: واتش، رايتس هيومان -148

  بط:الرا على ،2016 ابريل 13 اعترافات، الستخالص  القسرية واالختفاءات التعذيب استخدم

 https://www.hrw.org/news/2016/04/13/egypt-7400-civilians-tried-military-

courts.  
  .14-13 ص ،2015 عام البحرين حول واتش رايتس هيومان تقرير أنظر للمزيد - 149
 على ،2013 ابريل 1 مشبوهة، صحراويين مدنيين محاكمة المغرب: واتش، رايتس هيومان - 150

  الرابط:

https://www.hrw.org/news/2013/04/01/morocco-tainted-trial-sahrawi-

civilians.  

 بالرغم عسكرية، محاكم يواجهون زالوا ما المدنيين من اثنان المغرب: واتش، رايتس هيومان - 151 

  الرابط: على 2015 مارس 17 االصالحات، من

https://www.hrw.org/news/2015/03/17/morocco-2-civilians-still-face-

military-courts-despite-reforms.  

https://www.hrw.org/news/2016/04/13/egypt-7400-civilians-tried-military-courts
https://www.hrw.org/news/2016/04/13/egypt-7400-civilians-tried-military-courts
https://www.hrw.org/news/2013/04/01/morocco-tainted-trial-sahrawi-civilians
https://www.hrw.org/news/2013/04/01/morocco-tainted-trial-sahrawi-civilians
https://www.hrw.org/news/2015/03/17/morocco-2-civilians-still-face-military-courts-despite-reforms
https://www.hrw.org/news/2015/03/17/morocco-2-civilians-still-face-military-courts-despite-reforms
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ي المستوى عىل التعذيب ف    المحىل 

 

 العدالة قانون تعديل تم علي بن بالرئيس اإلطاحة عقب ،تونس وفي

 عنى وقد العسكرية. للمحاكم القضائية الوالية نطاق توسيع بهدف العسكرية

 تتعلق التي القضايا أغلبية أن العسكرية للمحاكم القضائية ةالوالي توسيع

 والموظفون األمن موظفو ارتكبها التي اإلنسان حقوق بانتهاكات

 بواسطة معها التعامل تم قد االنتفاضة وخالل قبل تونس في العسكريون

 العسكرية المحاكم أن إذ العقاب من االفالت في هذا وساهم عسكرية. محاكم

 بقانون المرسوم منح وقد  152المحاسبة. من الموظفين حماية لىع عملت قد

 في للتعويض مدنية بدعاوى للتقدم الفرصة الضحايا 69 – 2011 رقم

 رجعي، بأثر يُطبّق ال المرسوم ولكن عسكرية. محاكم أمام جنائية قضايا

 قبل وقعت التي اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا من العديد فإن لذلك ونتيجة

  الفرصة. هذه من االستفادة من استبعادهم تم التاريخ هذا

 

 

 

  

                                                 
 اللجنة تدخالت في عليها الضوء تسليط تم هيل،ايسا براكيت قضية المثال، سبيل على انظر - 152

  (.150 )رقم العسكرية المحاكم حول للحقوقيين الدولية
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 القضائية الوالية إجراءات الثالث: الباب

 العالمية

 تقديم 3-1
 

 ة(قليمياال )الدولة المعاملة ءوسو التعذيب فيها وقع التي الدولة محاكم تبدو

 العدالة على فيه الحصول للضحايا يمكن الذي بداهة األكثر السبيل

 لذيا والمكان األدلة، معظم فيه توجد الذي المكان هو هذاف ؛والمحاسبة

 أوسع على والمجتمع الضحايا على األثر أعظم للمحاكمات فيه سيكون

 ال قد المحاكم هذه مثل فإن أعاله، توضيحال تم وكما الحقيقة، وفي نطاق.

 ذلك يف ماب ،المتعددة العملية و/أو القانونية األسباب من لعدد متاحة تكون

 وجودو ة،المستقل والتحقيق الشكاوى آلليات واالفتقار الحماية، آليات ابغي

 واقعال راألم بحكم العقاب من واالفالت ،ةالمحليّ  العفو أو الحصانة أشكال

 نم تعاني التي األماكن وفي التعذيب. في المتورطين الدولة لمسئولي

 ثلم يلة،طو لفترات امتد نزاع عقب أو ،سوريا مثل النزاعات، استمرار

 هغيرو بالتعذيب اتهموا أشخاص تقديم المستحيل من يكون أن يمكن ،ليبيا

 لك نأل الجرائم فيها وقعت التي الدولة في للمحاكمة الدولية الجرائم من

 زاع.الن استمرار فترة خالل تدمرت حتى أو تعطلت قد للدولة التحتية البنية

 ةاكممح إجراء كنالمم يرغ من أنه أيضا   السياسية االنقسامات تعني وقد

 عادلة.

 ذينال مينمحاوال ضحاياال فإن خيارا   االقليمي القضائي النظام يمثّل ال عندما

 الميةالع ةالقضائي الوالية مبدأ إلى تستند دعاوى مالحقة يستطيعون يمثلونهم

 ئيةقضاال الوالية وبموجب أخرى. دولة محاكم في الخارج في للعدالة سعيا  

 يف اةوالمقاض بالتحقيق الدول، تُلزم أوقات وفي للدول، محيُس العالمية

 ،يةنساناإل ضد والجرائم الحرب، وجرائم التعذيب، مثل دولية، جرائم

 اقنط خارج القتل وعمليات القسرية، واالختفاءات الجماعية، واإلبادة

 ظرالن وبغض الجريمة، فيه أرتكبت الذي المكان عن النظر بغض القضاء.

 أي وجود عن النظر وبغض الضحية أو الدعوى( مفدم )الكاتب جنسية عن

 المحاكمة. بدولة صلة
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 نساناإل حقوق قانون في عليه منصوص الدولية القضائية الوالية مبدأ إن

 المتحدة األمم اتفاقية تضمنت وقد  153الدولي. الجنائي والقانون الدولي

 دولة كل تلزم (2) 5 ادةفالم المقاضاة؛ أو بالتسليم التزاما   التعذيب لمناهضة

 فيها "يكون التي القضايا في التعذيب حول القضائية واليتها متقي أن طرف

 القضائية لواليتها يخضع اقليم أي في موجودا   المزعومة الجريمة مرتكب

 المعني المتحدة لألمم السابق الخاص للمقرر ووفقا   بتسليمه". تقوم وال

 إذا أنه عنيي العالمية القضائية الوالية ارسةبمم " االلتزام فأن بالتعذيب

 نطاق في يوجد ما شخصا   بأن لالعتقاد تدعو معقولة أسباب هناك كانت

 الشخص تضع بأن ملزمة الدولة فإن تعذيب عمل ارتكب قد الدولة أراضي

 التحقيق إلجراء وجوده/ها تضمن أن ذلك، عن عوضا   أو، الحراسة في

  154التمهيدي."

 فإن العالمية القضائية الوالية أساس على بالمقاضاة لتزاماال إلى وباإلضافة

 الدول من تتطلب التعذيب لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية من 14 المادة

 الوصول من المعاملة وسوء التعذيب ضحايا يتمكن أن تضمن أن األطراف

 المتحدة األمم لجنة وتعتبر  155عادل. تعويض على والحصول انتصاف إلى

 أراضي في رواتضرّ  الذين الضحايا في محصور غير لتزاماال هذا ان

 اللجنة وشدّدت خرى.األ الدولة مواطني ضد أو واسطةب أو الطرف الدولة

 القضائية الوالية أساس على ةمدنيّ  دعاوى رفع على الضحايا قدرة بأن

 الضحية يستطيع ال "حينما خصوصا   هامة عتبرتُ  أراضيهم خارج العالمية

 وقعت التي االراضي في 14 المادة بموجب المكفولة حقوقه/ها ممارسة

  156فيها." االنتهاكات

 

                                                 
 في الدولة خارج القضائية الوالية اإلنسان، لحقوق الدولية والمفوضية ريدريس ، أيضا   أنظر - 153

 سمبردي األوروبي، االتحاد في عضو دولة 27 وممارسات لقوانين دراسات – األوروبي االتحاد

 الدولة، خارج القضائية الوالية تقرير :2010 اإلنسان لحقوق الدولية والمفوضية ريدريس ،2010

  الرابط: على ،12 – 5 ص

http://www.redress.org/downloads/publications/Extraterritorial_Jurisdiction

  .In_the_27_Member_States_of_the_European_Union.pdf_ 
 الال أو القاسية العقوبة أو والمعاملة بالتعذيب المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر تقرير - 154

  .153 الفقرة ،2010 فبراير A/HRC/13/39/Add.5، 5 نواك، ريدمانف المهينة، أو إنسانية
  .22 الفقرة ،3 رقم العام التعليق التعذيب، مكافحة لجنة - 155
  السابق. المصدر - 156

http://www.redress.org/downloads/publications/Extraterritorial_Jurisdiction_In_the_27_Member_States_of_the_European_Union.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Extraterritorial_Jurisdiction_In_the_27_Member_States_of_the_European_Union.pdf
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الوالية القضائية العالمية ومنطقة الشرق األوسط وشمال  3-2

 اأفريقي
 

 ةالدولي الجرائم في للمحاسبة ممكنا   خيارا   العالمية القضائية الوالية تعتبر

 التي القضايا لكن ا؛فريقيأ وشمال األوسط الشرق منطقة في تُرتكب التي

 محكمة أدانت 2010 سبتمبر في فمثال، محدودة. تظل بنجاح أكملت

 محتجز بتعذيب أمر إلصداره سيد بن خالد يدعى ا  تونسيّ  مسئوال   ،ةفرنسي  

 تعذيب ضحايا بواسطة شكوى رفع وتم  1996.157 عام تونس في

 وزير نزار خالد اعتقال إلى أدى مما السويسرية السلطات إلى جزائريين

 عدة وهناك  2011.158 اكتوبر في سويسره في السابق الجزائري الدفاع

 تعذيب جرائم في األوروبية الدول في حاليا   فيها النظر يجري قضايا

 شكوى نالقانونيّي وممثلوهم ضحايا ورفع 159.والعراق سوريا في أرتكبت

 آل مدح بن نصر األمير ضد المتحدة المملكة في للسلطات 2012 عام

  160بالتعذيب. ومقاضاته األمير باعتقال مطالبين ،البحرين ملك إبن خليفة

 عام نائب ضد قضية السويسرية السلطات فتحت 2015 سبتمبر وفي

 أحد بها تقدم بالتعذيب مزاعم حول البوانين فدهول بن علي البحرين

                                                 
 في العقاب من االفالت ضد انتصار - سيد بن خالد إدانة ، اإلنسان لحقوق الدولية الفيدرالية - 157

 الرابط على ،2010 نوفمبر تونس،

https://fidh.org/IMG/pdf/Bensaid550ang2010.pdf.  
 اليوم في سراحه أطلق ناصر. مع مقابلة السويسرية السلطات أجرت 2011 اكتوبر 20 في - 158

 ضا  أي أنظر الحالي. هوجود مكان يُعرف وال سويسره ترك اإلجراءات. في مشاركته بشرط التالي

  الرابط على نّصار، خالد انترناشونال، ترايال

https://trialinternational.org/latest-post/khaled-nezzar-2/.  
 من االفالت في تصدّع حاالت أول ،Q&A واتش رايتس هيومان المثال، سبيل على انظر، - 159

 اكتوبر 02 ،أوروبا في العالمية القضائية الوالية وقضايا العراق الجئوا أزمة سوريا، في العقاب

  الرابط على ،2016

https://www.hrw.org/news/2016/10/20/qa-first-cracks-impunity-syria-iraq.  
 محكمة أكدت اإلنسان، وحقوق للدساتير األوروبي المركز المعلومات، من للمزيد انظر، - 160

 الرابط: على ،2914 اكتوبر بحريني، أمير حصانة نهاية بريطانية

https://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-and-

accountability/bahrain/prince-nasser.html. .  

https://fidh.org/IMG/pdf/Bensaid550ang2010.pdf
https://trialinternational.org/latest-post/khaled-nezzar-2/
https://www.hrw.org/news/2016/10/20/qa-first-cracks-impunity-syria-iraq
https://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-and-accountability/bahrain/prince-nasser.html
https://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-and-accountability/bahrain/prince-nasser.html
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 محاوالت عدة جرت وقد 161إنسان حقوق منظمات عدة من بدعم الضحايا

 إلى زياراتها سياق في المستوى ةرفيع اسرائيلية شخصيات العتقال

  162.المتحدة المملكة

 هافي تتم لم مستمرا ، فيها العديد زال ما والتي أعاله، وردت التي القضايا إن

 اللقضاي ولكن المزعومين. الجناة على حكم وصدور وإدانة مقاضاة بعد

 :أوجه عدة في أهميتها

ّالدولةّفيّالعقابّمنّاالفالتّإنّالضرر: وجبر المحاسبة إمكانية -

ّإلىّتدفعّالتيّالرئيسيةّاألسبابّأحدّي عتبرّالجريمةّفيهاّت رتكبّالتي

ّالعالميةّالقضائيةّالواليةّأساسّعلىّالدعاوىّفيّالنظرّفيّالبدء

ّالشحصيةّأوّقليميةاالّالقضائيةّواليةالّأساسّعلىّمماّأكثر

ّفيّالعدالةّعلىّالحصولّلضحايااّيستطيعّالّوعندماّااليجابية؛

ّالّفإنهّأعالهّعليهاّالضوءّتسليطّتمّالتيّاألمثلةّفيّكماّارهم،دي

ّويمكنّآخر.ّمكانّفيّعدالةالّعنّالبحثّسوىّخيارّمنّأمامهمّيكون

ّوجبرّللمحاسبةّالفتقاراّألوضاعّالعالميةّالقضائيةّالواليةّتتصدىّأن

ّالمستمرّالنزاعّمثلّحاالتّفيّوبالطبع،ّاالقليمية.ّالدولةّفيّضررال

ّنساناإلّلحقوقّانتهاكاتّوقوعّإلىّسلفا ّّأدىّوالذيّسورياّفي

ّالوحيدّالخيارّهيّالعالميةّالقضائيةّالواليةّتكونّقدّمدمر،ّبمستوى

ّاالتصالّلنقاطّاألوروبيةّالشبكةّشد دتّفمثال،ّالوقت.ّلبعضّالمتاح

ّضدّوالجرائمّالجماعية،ّاإلبادةّجرائمّفيّلمقاضاةواّللتحقيق

ّبشأنّخاصةّاجتماعاتّعقدّأهميةّعلىّالحرب،ّوجرائمّ،يةنساناإل

ّ،سورياّفيّالمستمرةّبالنزاعاتّالمتعلقةّتلكّمثلّخاصة،ّأوضاع

                                                 
 البحرين معهد اإلنسان، وحقوق الدستورية للحقوق األوروبي والمركز ريدريس، انظر، -161

 ضد راويسس في رفعها تم جنائيّة شكوى تعذيب، مزاعم انترناشونال، تريال والديمقراطية، للحقوق

  الرابط: على ،2015 سبتمبر 15 البحريني، العام النائب

http://www.redress.org/downloads/prswitzerlandbahrainecchrbirdtrialredres

s150915.pdf.  
 الوالية تقرير ،2010 اإلنسان لحقوق الدولية والفيدرالية ريدريس المثال، سبيل على انظر، - 162

   .265 – 264 ص (157 )رقم الحدود( )خارج الخارجية القضائية

http://www.redress.org/downloads/prswitzerlandbahrainecchrbirdtrialredress150915.pdf
http://www.redress.org/downloads/prswitzerlandbahrainecchrbirdtrialredress150915.pdf
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ّيجبّالذيّالعقابّمنّاالفالتّلمكافحةّاستباقيّنهجّقيامّلتسهيل

 ّ 163المستقبل.ّفيّأيضا ّّضمانه

ّفيّالمساعدةّفيّأيضا ّّالعالميةّالقضائيةّللواليةّشكاوىّإيداعّيساعد -

ّيةليماالقّالدولةّفيّللسلطاتّمنهجية فشل أشكال على الضوء تسليط

ّنويمكّ.نساناإلّحقوقّانتهاكاتّمنّوغيرهّالتعذيبّفيّالتحقيقّفي

ّننساإلاّلحقوقّالدولّانتهاكاتّتضعّأنّفيّالشكاوىّهذهّتساعدّأن

ّنإّة.االقليميّالدولةّنهجّتغييرّفيّتساهمّأنّي حتملّوبذلكّ،سجلّفي

ّرومسفيلدّدونالدّالسابقّاالمريكيّالدفاعّوزيرّضدّشكاوىّإيداع

ّفرنساّسلطاتّلديّالمتحدةّالوالياتّمسؤوليّكبارّمنّوآخرين

ّولحّالمتحدةّالوالياتّداخلّحوارّإجراءّعلىّحف زّمثال ّّوألمانيا،

 المتحدة(.ّالوالياتّ)داخلّمحليّحقيقتّإجراءّفيّللبدءّالحاجة

 توثيقّفيّتساعدّأنّعالميةّقضائيةّلواليةّشاملةّلشكوىّيمكن -

 مستقبلية.ّمحاسبةّجهودّدعمّجلألّّانتهاكات

ّأنّالمقاضاةّمرحلةّبلوغّعلىّالقادرةّالقويةّالشكاوىّتساعدّوأخيرا ، -

ضيّقا  -صغيرا مكانا   العالم تجعل  بتكاارب يتهمون الذين ألولئك ً 

ّثلمّاعإيدّكانّحاالتّعدةّوفيّالدولية. الجرائم من وغيره التعذيب

ّعلىّاعتقال،ّأوامرّإصدارّ)إمكانية(ّالىّأفضىّقدّالشكاوىّتلك

 نالدودو ألموج، دورون االسرائيلي الجنرالّقضيةّفيّالمثال،ّسبيل

ّخططّبعدّفيماّألغيتّالذينّمنّوغيرهمّبوش جرووج رمسفيلد

 تغييرها.ّتمّأوّسفرهم

 

                                                 
 والجرائم الجماعية اإلبادة جريمة في والمقاضاة التحقيق لشبكة 21 قمر االجتماع استنتاجات - 163

  .19 الفقرة ،2016 اكتوبر 13-12 الهاي الحرب، وجرائم اإلنسانية ضد
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 الوالية القضائية الدوليةإلى  الشكاوى 3-3
 

 لك أن ذإ يةالدول القضائية الوالية تستخدم قضية تقدم لكيفية معادلة توجد ال

 التشريعية، واألطر الصلة، ذات والدول الوقائع حسب تختلف قضية

 ءلضوا ألقت السابقة القضايا ولكن الشكوى. إيداع وقت السياسي والمناخ

 بعذيالت لضحايا المساندة الجهات تحتاج التي التغييرات من عدد على

 ىإل افةإلضبا االعتبار، بعين تضعها أن العالمية القضائية للوالية استنادا  

 من يقاضبالت يتعلق فيما أعاله عليها الضوء تسليط تم التي التغييرات تلك

  الوطني. نظامهم خالل

 القضائية الوالية شكوى فيها تودع دولة في القانوني األساس -

ّتذاّالسلطاتّلديّشكوىّأيّإيداعّقبلّ:المنتدى( )دولة الدولية

ّماّييملتقّالمنتدى(ّ)دولةّفيّالقانونيّاإلطارّتحديدّالمهمّمنّالصلة

ّمرائالجّ)أوّالتعذيبّحولّالدوليةّالقضائيةّالواليةّفرسيوّكانّإذا

ّتبتوقيّمرتبطةّشروطّأيّهناكّفهلّكذلكّكانّوإذاّبه(،ّالصلةّذات

 القضائية.ّالواليةّهذهّمثلّممارسةّكيفيةّأو

ّدولّمعظمّتخضعّ؟العالمية القضائية الوالية ممارسة شروط هي ام -

ّيمهاتقيّيتمّأنّتتطلبّشروطّإلىّالعالميةّالقضائيةّالواليةّممارسة

ّاتالسلطّلديّتودعّالتيّالشكوىّوتتطلبّالقضية.ّبدايةّمنذّبعناية

ّآخرّإلىّبلدّمنّالشروطّوتختلفّالشروط.ّهذهّتلبيّأنهاّتظهرّأن

 ّتتضمن:ّماّكثيرا ّّلكن

ّمعظمّتتطلبّ.المحكمة مقر دولةال ألراضي المشتبه حضور متطلب  -

ّفيّالبدءّعندّالمحكمةّمقرّدولةالّفيّحاضرا ّّالمشتبهّيكونّأنّالدول

ّمثلّالدول،ّبعضّوفيّالعالمية.ّالقضائيةّالواليةّإلىّيستندّتحقيق

ّةالمحكمّمقرّالدولةّأراضيّفيّالمشتبهّيكونّأنّيجبّوهولندا،ّفرنسا

ّوالمملكةّألمانياّمثلّأخرى،ّدولّوفيّالتحقيق.ّفيّالبدءّوقتّفي

ّوبصرفّالتحقيق.ّفيّللبدءّيكفيّالمشتبهّحضورّتوقعّفإنّالمتحدة،

ّدالتواجّمكانّتحديدّالحاالتّمعظمّفيّالمفيد،ّمنّفسيكونّالنظر،

ّالوجودّمتطلباتّيلبيّكيّه/هاسفرّجدولّومراقبةّللمشتبهّالحالي
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ّخططّيعرفّنساناإلّلحقوقّالفلسطينيّالمركزّكانّ،فمثالّ)المتوقع(.

ّوتمك نّالمتحدة،ّالمملكةّإلىّألموجّدورونّاالسرائيليّالجنرالّسفر

ّالبوطّشكوىّيودعّنأّبلندن،ّقانونيةّشركةّمعّالتعاونبّالمركز،

ّاألدلةّالمحكمةّوفحصتّلندن.ّإلىّوصولهّقبلّاعتقالهّمذكرةّإصدارب

ّللجنرالّالمتوقعّالحضورّضوءّعلىّوأصدرت،ّتقديمها،ّتمّالتي

ّمذكرةّدة،المتحّالمملكةّفيّالقصيرةّبقائهّوفترةّألموجّدورون

ّشرطةّأيديّفيّالوقوعّمنّالمطافّنهايةّفيّفقطّنجاّوقدّاعتقاله.

ّالسفارةّحذرتهّأنّبعدّالمطار،ّفيّتنتظرهّكانتّالتيّاسكتلنديارد

ّإلىّأدراجهّعادّهفإنّوبالتاليّالطائرة.ّمنّيخرجّبأالّاالسرائيلية

 ّالطائرة.ّمنّيهبطّأنّدونّاسرائيل

ّكياناتّأوّأفرادّتحميلّدونّللحيلولةّالحصاناتّطبقت ّ : الحصانات -

ّالجنائيةّالمقاضاةّمنّالحصانةّذلكّيشملّوقدّالقانون؛ّانتهاكّمسئولة

ّلمنعّت تاحّالّعموما ّّوالحصاناتّكليهما.ّأوّالمدنيةّالمسئوليةّأو

ّالخدمة،ّفيّهمّالذينّالدولّرؤساءّ)غيرّألفرادّالجنائيةّالمقاضاة

ّمنّمحدودةّفئةّإلىّأوّنوالدبلوماسييّالخارجية،ّالشئونّووزراء

ّدورهمّبحكمّالشخصيةّبالحصانةّيتمتعونّالذينّاآلخرينّالمسئولين

ّالجرائمّمنّمعينةّفئاتّفيّ 164الخارج(ّفيّدولهمّتمثيلّفيّالمحدد

ّضدّوالجرائمّالحربّوجرائمّعية،الجماّاإلبادةّذلكّفيّبماّالدولية،

ّالحصانةّمنّفقطّالدولّمعظمّمسئولوّويستفيدّ 165والتعذيب.ّيةنساناإل

                                                 
 ضد الديمقراطية الكنغو جمهورية ،2000 تبريل 11 في اعتقال مذكرة الدولية، العدل محكمة - 164

 . 54-51 الفقرات ILM 536 (2200،) 41 موضوعيّة، أسس حكم بلجيكا،
 التعليقات بعض الدولية؟ الجرائم في الدولة مسؤولي كبار سيُحاكم متى ، أنطونيو كاسيسي، - 165

 (؛865-864 الصفحات ،2002 الدولي، للقانون األوروبية المجلة بلجيكا، ضد الكونغو قضية حول

 )الدائرة حكم المتحدة، المملكة ضد العدساني اإلنسان، لحقوق األوروبية المحكمة أيضا ، أنظر

 اللورد حكم أيضا ، أنظر ؛61 الفقرة ،35763/97 رقم طلب ،2001 نوفمبر 1 في الصادر الكبرى(

:Street Bow v R case  بينوشيه: قضية في ماترافيرس وورث أوف فيليب واللورد ميليت

Ugarte Pinochet parte ex Others, & Magistrate Stipendiary Metropolitan، 

 )لورد 179-171 ص ،ER ALL 97 [1992] (3 )رقم آخرون( ومتدخلون الدولية العفو )منظمة

   ماترافيرس(. وورث أوف فيليب )لورد 190-186 وص ميليت(
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ّوتستمرّالرسمية.ّبالصفةّتأديتهاّتتمّأعمالّعلىّتطبقّالتيّالوظيفية

ّفيّتسريّالّلكنهاّمنصبه،ّالمسئولّتركّلوّحتىّتسريّالحصانةّهذه

ّفيماّي نتهجّظلّمختلفّنهجّثمةّولكنّ 166التعذيب.ّمثلّجرائمّحالة

ّمنّلمجموعةّالقانونيةّاألنظمةّوتشيرّالدولية.ّالجنائيةّبالمحاكمّيتعلق

ّتطبيقّقابليةّعدمّإلىّمحدد،ّبشكلّالدولية،ّالجنائيةّالمحاكم

ّالفقهّبواسطةّتأكيدهّتمّقدّأمرّوهذاّالظروف،ّكلّفيّالحصانات

ّيكونواّحينّالدولّبرؤساءّتعلقيّفيماّحتىّالهيئات،ّتلكّلمثلّالقانوني

ّالتيّالقضاياّأغلبيةّفإنّالمدنيةّبالدعاوىّيتعلقّوفيما167ّالخدمة.ّفي

ّمالحقتهاّجرتّ)والتيّالحدودّخارجّمدنيةّتعذيبّدعاوىّأعتبرت

ّتتقدمّأنّلهاّيسمحّلمّالجنائية(ّالمقاضاةّعنّبانفصالّمباشر،ّبشكل

ّهذهّمنّالعديدّوتضمنتّللتطبيق.ّالقابلةّالحصاناتّأساسّعلى

 ّ 168ا.أفريقيّوشمالّاألوسطّالشرقّمنطقةّمنّتعذيبّدعاوىّالقضايا

ةّالمشتبهينّحصانةّالىّاإلشارةّإلىّالماضيّفيّالسلطاتّلجأت ج  ّكح 

ّفمثال ،ّالعالمية.ّالقضائيةّالواليةّأساسّعلىّرفعهاّتمّشكاوىّلرفض

 بن ناصر البحريني األميرّتقالعاّالمتحدةّالمملكةّسلطاتّرفضت

جةّخليفة آل حمد ّإجراءّوعقبّالحصانة.ّمنّاستفادّبأنهّمتحج 

ّالمملكةّفيّالعامّاإلدعاءّمديرّاعترفّالقرارّلهذاّقضائيةّمراجعة

                                                 
Stipendiary Metropolitan Street Bow v. R. Pinochet parte Ex  أنظر - 166

147 AC I [2000] 3) (No. Ugarte Pinochet p ex Magistrate, 
 الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من (2) 7 المادة األساسي؛ روما نظام من 27 المادة - 167

 الخاصة وليةالد الجنائية للمحكمة األساسي النظام من (2) 6 المادة السابقة؛ بيوغسالفيا الخاصة

 بأنه الصلة فضتر (2) 7 للمادة تفسيرها في السابقة، ليوغسالفيا الدولية الجنائية المحكمة برواندا.

 فياساليوغ لجمهورية سابق كرئيس لوضعه نتيجة ميلوسيفتش سلوبودان على قضائية سلطة لها ليس

 IT (8-02-54 "كوسوفو" أولية، اقتراحات حول قرار ميلوسيفتش، ضد العام المدعي االتحادية،

 .34-26 الفقرات (2001 نوفمبر
 ؛1996 مارس CA، 12 وآخرون الكويت ومةحك ضد العدساني المثال، سبيل على انظر، - 168

107 ILR 536المحكمة 2001 ،35763/97 رقم مراسلة المتحدة، المملكة ضد العدساني ؛( 

 (؛2004) .C.A Ont. االسالمية( )الجمهورية ايران ضد بوزاري اإلنسان(؛ لحقوق األوربية

 (4200) وآخرون الدالي دض وآخرون ميتشيل السعودية؛ العربية المملكة داخلية وزارة ضد جونز

(Oct.) 418 (D) ER All.   



 77 العالمية القضائية الولية إجراءات :الثالث الباب

 

ّالمتحدةّالمملكةّفيّالمحاكمةّمنّحصانةّلهّليسّاألميرّبأنّالمتحدة

ّفيّلألميرّبريطانيةّومقاضاةّتحقيقّإجراءاتّأمامّالطريقّمفسحا ّ

ّالحصاناتّمنّآخرّنوعّوهناك169ّ.البحرينّفيّوقعتّبتعذيّعمليات

ّخاصة بعثة بحصانةّي سمىّماّوهيّالماضيّفيّالسلطاتّإليهاّلجأت

ّخاصة،ّبعثةّزيارةّتستغرقهاّالتيّالفترةّامتدادّعلىّتكفل،ّوالتي

ضّمنّالموظفينّحصانة ّألعضاءّجنائيّقضاءّإجراءاتّيألّالتعر 

ّالخاصةّالبعثةّلحصانةّالبريطانيةّالسلطاتّلجأتّوقدّالخاصة.ّالبعثة

 إلى حجازي محمود المصري الجنرالّبهاّقامّرسميةّزيارةّإطارّفي

ّمسئولّحجازيّالجنرالّأنّوي زعمّ.2015ّسبتمبرّفيّالمتحدةّالملكة

ّمذبحةّذلكّفيّبماّمصر،ّفيّوقعتّأخرىّوفظاعاتّتعذيبّعن

ّشرطةّتردّ ّشكوىّإيداعّتمّوحينّ.2013ّعامّالعدويةّرابعةّدانمي

ّوهيئةّالخارجيةّوزارةّمنّمشورةّتلقتّأنهاّبالقولّالكبرىّلندنّمدينة

ّخاصةّبعثةّبحصانةّيتمتعّحجازيّالجنرالّبأنّالملكيةّاإلدعاء

ّأكدتّرارالقّمراجعةّوبعدّمقاضاته.ّأوّاعتقالهّيمكنّالّيوبالتال

ّالخاصةّالبعثةّحصانةّمنّانتفعّحجازيّالالجنرّنأّالعلياّالمحكمة

ّمنّبالتاليّيتطلبّالعرفيّالقانونّوانّالمتحدةّللمملكةّزيارتهّخالل

ّّّّّّّ 170 الجنائية.ّالقضائيةّالواليةّممارسةّعنّتمتنعّأنّالسلطات

ّيتمّالعالميةّالقضائيةّالواليةّقضاياّفيّ؟األدلة تجميع يتم كيف -

ّقدّالمحكمة.ّمقرّالدولةّمنّنسبيا ّّبعيدا ّّالخارج،ّفيّالجرائمّارتكاب

                                                 
 تؤكد اإلنسان، وحقوق الدستورية للشئون األوروبي المركز المعلومات، من للمزيد انظر،. - 169

  الرابط: على 2014 اكتوبر بحريني، أمير حصانة نهاية البريطانية المحكمة

https://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-and-

accountability/bahrain/prince-nasser.html. 
 وشئون الخارجية وزير ضد وآخرون لةوالعدا الحرية حزب دعوى طاب حول الملكة - 170

 رقم قضية للعدالة، العليا المحكمة ريدريس( الدولية، العفو منظمة من )تدخل وآخرون الكومنولث

CO/6384/2015، 5 ريدريس أنظر القضية هذه حول المعلومات من للمزيد ،2016 اغسطس 

  الرابط: على دولي تدخل – الدولية العفو ومنظمة

http://www.redress.org/case-docket/aspecial-mission-immunitya-the-queen-

on-the-application-of-f--v-secretary-of-state-for-fco-and-other.  

https://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-and-accountability/bahrain/prince-nasser.html
https://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-and-accountability/bahrain/prince-nasser.html
http://www.redress.org/case-docket/aspecial-mission-immunitya-the-queen-on-the-application-of-f--v-secretary-of-state-for-fco-and-other
http://www.redress.org/case-docket/aspecial-mission-immunitya-the-queen-on-the-application-of-f--v-secretary-of-state-for-fco-and-other
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ّأنهمّأوّالجريمةّعنّشيئا ّّالمحكمةّمقرّالدولةّفيّالمحققونّيعرفّال

ّيفتقرونّوقدّإطاره.ّفيّالجرائمّارتكبتّالذيّبالسياقّمعتادون

ّالدولية،ّالجرائمّقضاياّفيّوالمقاضاةّالتحقيقّفيّالمحد دةّللخبرة

ّأوّالعمدّالقتلّمثلّ‘العادية’ّالمحليةّالجرائمّعنّتختلفّالتيو

ّالمهمّمنّفإنّلذلكّمختلفة.ّومعارفّمهاراتّوتتطل بّ،االعتداء

ّالقضائيةّالواليةّقضاياّفيّالتعذيبّضحاياّدعمّللمحامينّبالنسبة

ّموضحّهوّماّحسبّأدلةّتشملّتفصيليةّشكوىّإعدادّفيّالعالمية

 ّ(.4-1ّالقسمّلاألوّالبابّ)أنظرّأعاله

ّلغةّفيّت كتبّأنّمثاليا ،ّيجب،ّالشكاوىّأنّسابقةّقضاياّتوحي

ّبهوياتّالتعريفّذلكّفيّبماّالمحكمة،ّمقرّالدولةّفيّالسلطات

ّووظائفهمّالمتوقعةّسفرهمّوخططّوجودهمّومكانّالمشتبهين

ّذلكّكانّإنّمقاضاتهم،ّدونّذلكّيحولّالّلماذاّ)وتفسيرّالرسمية

ّالتعذيبّارتكابّتثبتّالتيّالسياقيةّواألدلةّوماتوالمعلّضروريا(،

ّتقديمّتمّإذاّمساعدا ّّوسيكونّالمرتكب.ّبالتعذيبّالمشتبهّوتربط

ّو/أوّالمحكمةّمقرّالدولةّفيّمحليينّمحامينّمعّبالتعاونّالشكوى

ّالقضائيةّالواليةّقضاياّفيّتعملّالتيّالمدنيّالمجتمعّمنظمات

ّتفاصيلّعلىّالشكوىّتحتويّأنّيجبّممكنا ،ّكانّوأينماّ 171العالمية.

ّالدولةّمنّالفرارّمنّتمكنواّالذينّالمحتملينّوالشهودّالمشتبهين

ّالدولةّفيّالمحققينّأنّإذّخاص،ّبشكلّهاما ،ّي عتبرّوهذاّاالقليمية.

ّالسفرّيستطيعونّالقضايا،ّمنّالعديدّفيّيكونوا،ّالّقدّالمحكمة،ّمقر

ّمستمرا ،ّيزالّماّالنزاعّيكونّحينماّخصوصا ّّاالقليمية،ّالدولةّإلى

ّسلطاتّتتعاونّأنّالمرجحّمنّيكونّالّعندماّأوّسوريا،ّفيّكما

ّالتعذيب.ّمثلّالحكومةّبرعايةّتتمّجريمةّفيّالتحقيقّفيّالحكومة

                                                 
 في االشتراك امكانية وفرص العالمية القضائية الوالية بتطورات اهتمام لهم وآخرون محامون -  171

Info-UJ- الرابط: على تنسيقها إجراءات ريدريس تتولى الدولية القضائية الوالية

roups.comsubscribe@yahoog، بتيادل لهم والسماح بالتحديثات المشتركين تزويد مع 

   المعلومات.

mailto:uj-info-subscribe@yahoogroups.com
mailto:uj-info-subscribe@yahoogroups.com
mailto:uj-info-subscribe@yahoogroups.com
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 أداء وطرق اإلجراءات الرابع: الباب 

 لحقوق والدولية االقليمية األنظمة

 نساناإل

 تقديم 4-1
 

 نيمك التي نساناإل لحقوق والدولية االقليمية اآلليات من عدد هناك

 نطقةم في المعاملة وسوء التعذيب الضحاي العدالة إلى للوصول استخدامها

 تهاقو عناصر اآلليات هذه من ةآلي ولكل ا.أفريقي وشمال األوسط الشرق

 أدناه. ستشرح والتي وضعفها

 نسانالنظام االقليمي لحقوق اإل 4-2
 

 وشمال األوسط الشرق منطقة في نساناإل لحقوق اقليميان نظامان يوجد

 الميثاق إلى يستند الذي  نساناإل لحقوق فريقياأل النظام (1) هما: اأفريقي

 العربي النظام (2) (؛فريقياأل )الميثاق والشعوب ساناإلن لحقوق فريقياأل

 األخير والنظام  172.نساناإل لحقوق العربي والميثاق نساناإل لحقوق

 ولم ،نساناإل لحقوق اقليمي نظام إلى كامل بشكل بعد يتطور لم )العربي(

  173المعاملة. وسوء التعذيب في التقاضي توفر شكاوى آلية على بعد يشتمل

                                                 
 حيز دخل ،2004 مايو 22 ، اإلنسان لحقوق العربي الميثاق العربية، الدول جامعة أنظر - 172

 893 الدولية اإلنسان حقوق تقارير من 12 في طباعته أعيدت ،2008 مارس 15 في التنفيذ

  الرابط: على (2005)

http://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html.  
 مستقبليّة؛ عربية إنسان حقوق لمحكمة قانون على العربية الجامعة وافقت 2014 سبتمبر في -173

 شكاوىب دمالتق الحكومية غير والمنظمات لألفراد يتيح أن يتضمن ال أنه القانون انتقادات شملت

 ونتك أن "يُرجح المحكمة أن بسيوني شريف الدولي القانون في المصري الخبير وقال للمحكمة.

 تحادا رانظ الناس(، إعجاب إلثارة فقط أقيمت مزيفة )مؤسسة بوتمكين( )محكمة من قليال   أكثر

 اكتوبر 1 مزيفة"، بوتمكين( مة)محك هي الجديدة العربية المحكمة بسيوني: الدوليين، المحامين

  الرابط: على 2014

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=c64f9646-15a5-

4624-8c07-bae9d9ac42df.  

http://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=c64f9646-15a5-4624-8c07-bae9d9ac42df
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=c64f9646-15a5-4624-8c07-bae9d9ac42df
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 على سيركز الباب هذا فإن ،التقاضيب يتعلق ما في الدليل، هذا وألغراض

 دول في ومناصريهم االضحاي وفرص نساناإل لحقوق فريقياأل النظام

 لحقوق فريقياأل الميثاق على صادقت التي اأفريقي وشمال األوسط الشرق

 .نساناإل
 

 والشعوب نسانة لحقوق اإلفريقيالمفوضية األ 4-2-1

 

 قدو .افريقيأل نساناإل لحقوق االقليمية المعاهدة هو فريقياأل الميثاق

 وأنشأ .فريقياأل الميثاق على ومصر وليبيا والجزائر تونس صادقت

 ضيةمفو)ال والشعوب نساناإل لحقوق ةفريقياأل المفوضية فريقياأل الميثاق

 ،ةيسيالرئ نساناإل حقوق آلية ةفريقياأل المفوضية وتُعتبر ة(.فريقياأل

 نفاذإ قبةمرا أمر تتولى قضائية شبه هيئة وهي ا؛أفريقي في توفرا ، كثرواأل

 لميثاقل ا  وفق نساناإل حقوق حماية يةمسئول إليها وتُسند ،فريقياأل الميثاق

 تولىت أنها كما والشعوب. نساناإل حقوق تعزيز إلى باإلضافة ،فريقياأل

 والشعوب. نساناإل لحقوق فريقياأل الميثاق تفسير مسئولية أيضا  

 حظروت نساناإل كرامة في الحق على فريقياأل الميثاق من 5 المادة تنص

 كافةب يبوالتعذ االسترقاق خاصة واستعباده وامتهانه استغالله أشكال "كافة

 "المذلة. أو يةإنسان الال أو الوحشية والمعاملة والعقوبات أنواعه

 
 

 القضائية الوالية
 – شبه وظيفة لها فإن للحماية ةفريقياأل المفوضية تفويض من وكجزء

 و/أو ياضحاضحيّة/ من شكاوى( )مثل تمراسلة/ا بفحص قضائية

 دولة جانب من فريقياأل للميثاق انتهاكات وقوع يزعمون الذين ممثليه/هم

 للمفوضية ،بالحماية المتعلّق التفويض، ويسمح الميثاق. في طرف

 بالحقوق التمتع حماية بهدف غيرها أو انتهاكات عن نتائج "باستخالص

 والحريات الحقوق تلك خرق في اإلنصاف وتوفير األساسية والحريات

  174األساسية."

                                                 
 لحقوق األفريقية المفوضية توصيات وإنفاذ أهمية حول قرار :97 الالئحة األفريقي، المفوضية - 174

    .2006 نوفمبر 29 األطراف. الدول بواسطة والشعوب اإلنسان
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 أحد بواسطة فريقياأل الميثاق انتهاك بوقوع يزعم شخص ألي يمكن

 تتخذ المفوضية. لدي شكوى يودع أن الميثاق في األطراف الدول

 وقد لها. بشكوى يتقدم أن يمكنه من حول النطاق واسع نهجا   المفوضية

 الضحايا هم يكونوا أن مطالبين غير الشكاوى مقدمي بأن المفوضية شدّدت

 .نساناإل لحقوق انتهاك وجود بزعم يتقدموا كي الضحية أسرة من أفراد أو

 يستطيع ال التي الحاالت في أنه التحديد، وجه على ،المفوضية شرحتو

 الحسبه دعوى نهج )المفوضية( "تبنّت  فإنها شكوى إيداع انفسهم الضحايا

 بالضحية. عالقة أي له كونت أو يعرف أن الشكوى كاتب يحتاج ال حيث

 القارة في الفقراء نساناإل حقوق انتهاكات ضحايا لتمكين تهدف فهي هذابو

 عن بعيدين وأفراد حكومية غير منظمات من المساعدة تلقي من ا(أفريقي)

  175محلياتهم."

 

 إجراءات إعداد شكوى
 

يس المفوضية من خالل السكرتير من أي يمكن أن تُعنون الشكاوى لرئ

 93ويجب أن تتوافق الشكوى مع القاعدة   176قانوني.أو  شخص طبيعي

: على ،ضمن عدة أشياء ،تحتويالتي ( من قواعد إجراءات المفوضية، و2)

الوضع الذي ُرفعت الشكوى حوله، وتحديدا  مكان أو  بيان عن العمل

لم يكن هو/هي  واسم الضحية إذاوتاريخ وطبيعة االنتهاكات المزعومة؛ 

الدول التي يُزعم أنها مسئولة عن انتهاكات الميثاق و مقدم/مقدمة الشكوى،

المحلية. وفوق وأي خطوات أتخذت الستنفاد أشكال االنتصاف  فريقياأل

يجب ان يتم توقيع  ،مراسلةال النظر في المفوضية ذلك، وألجل أن تقبل

ب فريقي، ويجاق االلة طرف في الميث، كما يجب أن يكون ضد دومراسلةال

ولي، انتهاك أحد الحقوق التي يكفلها أن يكشف، على األقل  على أساس أ

 الميثاق. 

إن أي شكوى ال تحتوي على كل المعلومات التي وردت اإلشارة إليها 

أعاله ستُواجه بالرفض، وستطلب المفوضية، في العادة، من الشاكي أن 

                                                 
 ،0720 مايو 30 ،275/03 مراسلة اريتريا، ضد 19 المادة منظمة األفريقية، المفوضية - 175

 ضد واالجتماعية االقتصادية الحقوق ومركز واالقتصادي االجتماعي العمل مركز ؛65 الفقرة

  .49 الفقرة ، 2001 اكتوبر 27-13 ،155/96 رقم مراسلة نيجيريا،
 ( من قواعد اإلجراءات. 1) 93المفوضية األفريقية، القاعدة  -  176
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أن من  ل المعلومات غير المتوفرة. ومعحو يزودها بمزيد من التفاصيل

بشكل مفّصل عن  فيها الضروري، بالنسبة للشكوى األولية، أن يتم التحّجج

توفير ملف واٍف باألدلة المؤيدة للشكوى، أو  المقبولية واالسس الموضوعيّة

للميثاق. ووفقا   ظاهرفإن من المهم أن تحتوي الشكوى على انتهاك 

)ظاهر( يعني "ظاهريا "؛ "بقدر ما يبدو من الوهلة للمفوضية فإن مصطلح 

لذلك إلى أن يثبت بطالنه".  )مبدئيا (  ض صحته يقة ما يفترولى"، "حقاأل

ولية المراقبة االاستنتاج يمكن الوصول إليه من أو  قرار ( تعنيظاهر)فإن 

مدى أو  قضية دون الفحص والتدقيق العميق في صالحيتهاأو  لموضوع

  177سدادها.

نه ( فإقبول النظر في الشكوىبمجرد أن تقّرر المفوضية األخذ بالمسألة )

ول الد ينبغي إخطار كاتب المراسلة وفي هذا الطور تقوم المفوضية بتبليغ

 المعنية أيضا . 

إذا كانت هناك مخاوف فيما يتعلق بسالمة ضحية/ضحايا انتهاكات فإن 

ة هوية الضحية في ريّ س لمفوضية بالمحافظة علىالشاكي يمكنه ان يطالب ا

   178كل جوانب التوثيق العام للقضية.

يمكن أن يستغرق اإلجراء الخاص بالشكوى أمام المفوضية وقتا  طويال ، 

كن كما أن حاالت التأخير في النظر في الشكاوى معتادة. وهذه الحاالت يم

إلى  رد على المفوضية باإلضافةان تحدث بسبب فشل أطراف في ال

ات بطريقة سريعة. /مراسلةموارد المفوضية التي تتعلق بفحص الة محدوديّ 

ومن المهم بالنسبة للمشتكين ضمان أن يكون للمفوضية معلومات اتصال 

. وفي أي وقت تكون متجددة كي يمكنهم تلقي الرسائل ذات الصلة

بسبب  نجاح لالتصال بالشاكين فانها تفقد االتصالالمفوضية قد سعت دون 

                                                 
 رقم مراسلة زيمبابوي، ضد آخرين 110 مع موزيرينغوا ت. صمويل األفريقية، المفوضية - 177

  .55 الفقرة ،2011 مارس 1 ،306/05
 ومنظمة ريدريس من كل األفريقية المفوضية إلى بها تقدمت شكوى المثال، سبيل على انظر، - 178

 droits des violation de victimes aux judiciaire l’assistance pour Synergie

(SAJ) Kivu Nord au humains في .S.A من تطلب الديمقراطية، الكونغو جمهورية ضد 

 حجب يتم أن ترغب الطلب "مقدمة أن المزعوم لالنتهاك الحساسة الطبيعة ضوء على المفوضية

 أخرى معلومات وأي وعنوانها اسمها يُسحب وأن S.A بـ إليها اإلشارة تتم بأن الجمهور عن هويتها

  الرابط على 2 الفقرة " الحاليّة المراسلة ذلك في بما علني، بشكل متاحة وثيقة أي من هويتها تحدد قد

http://www.redress.org/downloads/engcommunication-sa-v-drc20-nov-

2014.pdf.  

http://www.redress.org/downloads/engcommunication-sa-v-drc20-nov-2014.pdf
http://www.redress.org/downloads/engcommunication-sa-v-drc20-nov-2014.pdf
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 ن سكرتارية المفوضية كثيرا  ما تكون غير قادرةالحثيثة. وألعدم المالحقة 

الشاكين حول شكاواهم فإن الشاكين يجب أن يتواصلوا مع  مراسلةعلى 

ة، وبعد كل جلسة السكرتارية كتابة، بعد كل جلسة من الجلسات غير العاديّ 

للتحري حول ما إذا كان قد تم اتخاذ خطوات في  ،من الجلسات العادية

كرتير التنفيذي السإلى  . ويمكن لرسائل المتابعة هذه ان ترسلقضيتهم

 للمفوضية على الرابط : 

au-banjul@africa-union.org و 

africancommission@yahoo.com.  

 

 مؤقتة تدابير
 المفوضية فإن للضحية تداركه يمكن ال ضرر وقوع احتمال هناك كان إذا

 قبل مؤقتة تدابير يتبنِّّ  الشكوى في النظر قبول بمجرد وقت، أي في يمكنها

 أو الخاصة بمبادرتها ذلك تفعل أن ويمكن القضية. في كامال   قرارا   تتخذ أن

 التدابير وراء يسعون الذين الشاكون وسيحتاج القضية. في طرف بمبادرة

 إن وكيف المطلوب اإلجراء إلحاح مدى للمفوضية ظهروايُ  ألن المؤقتة

 ففي تداركها؛  يمكن ال التي األضرار من يعتبر وقوعه المحتمل الضرر

 مصر ضد انترايتس ومنظمة الشخصية للحقوق المصرية المبادرة قضية

 كان باالعدام حكم تنفيذ لوقف مؤقتة رتدابي اتخاذ الشكوى مقدموا طلب

  179القضية. في النظر من المفوضية تنتهي ان إلى محدّدا ، تنفيذه موعد

 وتشمل ؛داركهت يمكن ال الذي الضرر طرخ أمثلة أحد هو االعدام وحكم

 يهاف بعدأُ  وقضايا جسيمة؛ أو خطيرة انتهاكات قضايا األخرى األمثلة

 نتيجة انتظار في العودة وأراد صلياأل بلده من قسري بشكل الشاكي

 في االنتخابي الحق ممارسة من الشاكي منع فيها تم وحاالت ؛مراسلةال

 عامة. انتخابات

 

 المقبولية
 56 دةللما ووفقا   .مقبولة   مراسلةال تكان إذا ما في ذلك بعد المفوضية تنظر

  إذا: مقبولة تكون القضية فإن فريقياأل الميثاق من

                                                 
 جمهورية ضد انترايتس ومنظمة  الشخصية للحقوق المصرية المبادرة األفريقية، المفوضية - 179

  .30 الفقرة ،2011 مارس 1 ،334/06 رقم مراسلة العربية، مصر

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmc%2Fcompose%3Fto%3Dau-banjul%40africa-union.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNER-mvYlY2-jG-lqWN3makLAglWCQ
mailto:africancommission@yahoo.com
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 ؛مراسلةالّكاتبّاسمّتقديمّفيهاّتم -

 الميثاق؛ّفيّلمادةّمحددّبانتهاكّمراسلةالّتعلقت -

ّالدولةّصادقتّ–ّعليهاّالمدعيّالدولةّعلىّقضائيةّواليةّوجود -
ّاألوسطّالشرقّمنطقةّ)فيّفريقياألّالميثاقّعلىّعليهاّالمدعي
 ئروالجزا تونسّمنّكلّاالفريقيّالنيثاقّعلىّصادقتّاأفريقيّوشمال

ّ)أوّالمصادقةّبعدّوقعتّحوادثبّالمزاعمّوتتعلقّ(ومصر يبياول
 التنفيذ(؛ّحيزّالميثاقّدخولّبعدّرتكبت ّّ‘استمرت’ّانتهاكات

ّالدولةّإلىّموجهةّمسيئةّأوّنابيةّ"بألفاظّالشكوىّمراسلةّكتبت ّّال -
 ."األفريقيّاالتحادّأوّمؤسساتهاّأوّالمعنية

ّوسائلّتبثهاّالتيّاألنباءّتجميعّعلىّفقطّة ّ"مقتصرّمراسلةالّكونتّال -
ّإفاداتّمثلّإضافيةّأدلةّستخدمتّأنّيجبّالجماهيرية"ّاالعالم
 الخ.ّ...ّةالدوليّالحكوميةّيئاتالهّوتقاريرّة،الطبي ّّوالتقاريرّالشهود،

ّصافتاالنّوسائلّاستنفادّبعدّتجاءّاأنهّمراسلةالّظهرت ّّأنّيجب -
جدت،ّإنّوالخارجيةّالداخلية ّتإجراءاّإنّللمفوضيةّيتضحّلمّماّو 
ّتكنّلمّانهاّأوّعاديةّغيرّبصورةّطالتّقدّهذهّصافتاالنّوسائل
ّيةكافوّللنجاح(ّمعقولةّ)بامكانيةّوفعالةّعوائق(ّ)دونّحقيقةّمتوفرة
 االنتهاك(؛ّعنّالناتجّالضررّجبرّعلىّ)قادرة

ّاستنفادّتاريخّمنّمعقولةّزمنيةّرةتفّخاللّمراسلةالّدمق ّت ّّأنّيجب -
ّدءلبّاللجنةّحد دتهّالذيّالتاريخّمنّأوّالمحليةّصافتاالنّوسائل
ّبأنهّهذاّتفسيرّالمفوضيةّتتولىّالعادةّوفيّالموضوع.ّفيّالنظر
ّاكهنّكانتّإذاّإالّأشهر،ّستةّخاللّتمتّانّيجبّةمراسلالّأنّيعني

 التأخير؛ّاستدعتّقاهرةّأسباب

ّدعاوىّآليةّبواسطةّتسويتهاّتمتّبحاالتّالقضيةّقتتعل ّّأالّيجب -
 مشابه.ّتفويضّذاتّأخرىّدولية
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 لقبول يدعو ما حول حجج بتقديم مراسلةال كاتب المفوضية ستطالب

 للتعليق قصيرا   وقتا   الكاتب سيُمنح ثم الرد. فرصة الدولة منحوستُ  القضية،

 بطلب ،الموضوع حول جلسة تعقد أن للمفوضية ويمكن الدولة. رد على

 أيضا   المفوضية تقرر أن ويمكن  180هي. بمبادرتها أو طرافاأل من

   181شهود. أو مستقلين خبراء استدعاء

  

 األسس الموضوعية
يوما  يستطيع  60د المفوضية فترة تحدّ  مقبولة مراسلةبمجرد اعتبار ال

 182للقضية؛ األسس الموضوعيةخاللها الشاكي أن يودع مالحظات حول 

عليها شهرين للرد على عريضة الشاكي.  بعد ذلك تمنح الدولة المدعى

 ،ويُمنح الشاكي شهرا  للرد على عريضة الدولة. وتستطيع المفوضية أيضا  

 أن تساعد في الوصول ،األطرافبطلب من أحد أو  إما بمبادرتها الخاصة

 183بين الطرفين. وديّة  تسويةإلى 

ما تم إيداعه  ة عادة في األسس الموضوعية على أساستنظر المفوضي

ولكن، يظل الباب مفتوحا  أمام المفوضية أن تعقد جلسة و/أو تجري عملية 

موجب دعوة من حكومة السودان، ، وب2004تقصي حقائق. وفي عام 

بعثة تقصي حقائق في سياق مزاعم تتعلق على تكليف  المفوضية أقدمت

أرتكبت في دارفور. لم يتم  نسانبانتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق اإل

أمام  قيد النظر مراسلةفي سياق  إجراء بعثة تقصي الحقائق تحديدا  

المنظمة نتائج بعثتها في قضية إلى  المفوضية. ولكن المفوضية أشارت
( COHREومركز حقوق اإلسكان واإلخالء ) نسانالسودانية لحقوق اإل

البعثة مع نساء  خالل خصوصا  إلى مقابالت أجريت السودان، ضد

عدة مزاعم، أنهن تعرضن لالغتصاب وأنه لم يتم  نازحات زعمن، من بين

وقد وجدت المفوضية حينذاك،   184التحقيق في الشكاوى التي تقدمن بها.

                                                 
 ( المصدر السابق.1) 99المادة  - 180
 ( المصدر السابق.1) 100المادة  - 181
 (1) 108المصدر السابق، القاعدة  - 182
(، أنظر، على سبيل المثال، المفوضية األفريقية 1) 109المصدر السابق، القاعدة  -183

Association pour la défense des droits de l'Homme et des libertés  ،ضد جيبوتي

 . 2000مايو  11، 133/94المراسلة 
 واإلخالء، اإلسكان حقوق ومركز اإلنسان لحقوق السودانية المنظمة األفريقية، المفوضية - 184

  .151 الفقرة ،296/05 و 279/03 رقم مراسلة
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من الميثاق  5التي تلقتها، انتهاكا  للمادة مجموعة الوثائق إلى  استنادا  

إذ أن الدولة لم تقم بشكل جدي بحماية مواطنيها المدنيين في  فريقياأل

دارفور وأنها فشلت في توفير أشكال انتصاف للضحايا. وقد تكون 

المفوضية قد وصلت لنفس االستنتاج دون إجراء مهمة تقصي حقائق. ولكن 

وحديثها مع السلطات والمنظمات الحكومية  المفوضية بوجودها في دارفور

درة على تكوين رأيها الخاص ايا ذوي الصلة بالموضوع، كانت قاوالضح

وضع تكوين رأيها الخاص حول حول الوضع، واألكثر أهمية من ذلك 

توصيات المفوضية بعيدة في بعض الضحايا وحاجاتهم. وهذا قد يساهم 

   185المدى نسبيا  المتعلقة بجبر الضرر.

حقائق، األطراف، و/أو إجراء بعثة تقصي بمجرد تلقي المفوضية لتقارير 

وإذا فشلت الدولة   186.مراسلةفانها تتبنى قرارا  حول األسس الموضوعية لل

عليها في الرد في الوقت المحدد فإن المفوضية عادة تمنحها مهلة  المدعى

عليها أي  المدعىتها. وإذا لم تقدم الدولة زمنية إضافية لتقديم مالحظا

مالحظات فإن المفوضية تتخذ قرارا  حول األسس الموضوعية للقضية 

 على أساس المعلومات المتوفرة لديها.

نظر ث التا  طويال  من حيمن المعتاد أن يستغرق اإلجراء أمام المحكمة وق

ى فشل الطرفين في الرد علإلى  وى ويمكن أن يعود هذا األمرفي الشك

ضية في الموارد المحدودة لدي المفوإلى  يعوديمكن ان ا المفوضية بقدر م

 منواات بشكل سريع. ومن المهم لمقدمي الشكاوى أن يض/مراسلةفحص ال

الت ارية المفعول )محدّثة( لتلقي المراسأن للمفوضية تفاصيل اتصال س

بليغ لى تعالقدرة إلى  ذات الصلة. وألن سكرتارية المفوضية كثيرا  ما تفتقر

عد بتابة المتابعة مع السكرتارية كبشأن شكاواهم فإنه يجب عليهم  الشاكين

كل جلسة فوق العادية وكل جلسة عادية للتحقق عما إذا كانت هناك 

 هذه خطوات قد تم اتخاذها في قضيتهم. ويمكن أن ت رسل رسائل المتابعة

 السكرتير التنفيذي للمفوضية على الرابط إلى 

 

au-banjul@africa-union.org  و  

africancommission@yahoo.com.  

                                                 
  السابق. المصدر -  185
 (، من قواعد اإلجراءات. 1) 110المفوضية األفريقية، القاعدة  - 186

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmc%2Fcompose%3Fto%3Dau-banjul%40africa-union.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNER-mvYlY2-jG-lqWN3makLAglWCQ
mailto:africancommission@yahoo.com
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 المعاملة وسوء التعذيب حول القانوني الفقه
ة مع عدد من القضايا تتعلق بمزاعم التعذيب فريقيّ ة األتعاملت المفوضيّ 

. وفي إحدى القضايا اعترفت مصروسوء المعاملة، بما في ذلك قضايا ضد 

االحتجاز إصابة خالل إلى  المفوضية مثال  بأنه "حين يتعرض شخص ما

قوات األمن فإن ثمة افتراض قوي بأن  ء وجوده/ها تحت سلطةأثنا

وحينما تحدث مثل هذه   187".الشخص قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة

عليها أن تثبت أن مزاعم التعذيب ال أساس  حوال فإن على الدولة المدعىاأل

   188لها.

ومنظمة  منظمة القلم الدولية ومشروع الحقوق الدستوريةوفي قضية 
ر( اويوا جوني –ية ومنظمة انترايتس )نيابة عن كين سارو الحريات المدنّ 
فإن الضحية تعرض للضرب الشديد خالل احتجازه وفيما  189،ضد نيجيريا

محامي والحصول على الرعاية الطبية. إلى  بعد تم حرمانه من الوصول

ثم نُفذ فيه حكم االعدام فيما  ،وُحكم عليه باالعدام ضمن أشخاص آخرين

رت قرّ  فريقيمن الميثاق األ 5بعد. وفي قرارها حول وجود انتهاك للمادة 

ب وحده وإنما تحظر أيضا  المعاملة ال تحظر التعذي 5ضية أن "المادة المفو

المهينة. وهذا ال يشمل فقط األعمال التي تسبب أو  يةإنسانالال أو  القاسية

تجبره/ها على أداء أو  سيا  وإنما أيضا  تلك التي تهين الفردنفأو  عذابا  بدنيا  

وفي قضية أخرى أكدت   190ضميره/ها."أو  أعمال ضد ارادته/ها

لمعاملة تمييزية ضد أداة  كون "مفوضية أن سوء المعاملة يمكن أن تال

                                                 
الشخصية ومنظمة انترايتس ضد مصر، المفوضية األفريقية، المبادرة المصرية للحقوق  -  187

  . 168، الفقرة 2011مارس  1، 334/06مراسلة رقم 
  . 169المصدر السابق، الفقرة  -188
المفوضية األفريقية ومنظمة القلم الدولية ومشروع الحقوق الدستورية، ومنظمة الحريّات  -189

 -94 – 137ا، مراسلة رقم جونيار( ضد نيجيري -المدنية ومنظمة انترايتس )نيابة عن كين سارو 

  . 1998اكتوبر  31، 167/97 – 154/96 -139/94
 . 79المصدر السابق، الفقرة  -  190
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"التحكم في السكان من إلى  مجموعات"... ويمكن أن تهدفأو  أشخاص

  191وقادتهم وإخافة مجتمعات بأكملها."خالل تدمير أفراد 

 نسانة لحقوق اإلفريقييجب أن توضح الشكاوى التي تُقدم للمفوضية األ

والشعوب، بشكل مفصل، كيف أن األعمال التي تتناولها الشكوى تشكل 

ا أن . وبمفريقيمن الميثاق األ 5بموجب المادة  ةتعذيبا  و /أو سوء معامل

تُرتكب بمفردها فإن انتهاكات المواد األخرى  نادرا  ما 5انتهاكات المادة 

في حالة ارتكاب  6تهاك )مثل المادة اق يمكن أن يشملها أيضا زعم االنللميث

ة في حال استخدام أدلّ  7سوء المعاملة أثناء االعتقال؛ والمادة أو  التعذيب

إذا كانت  11و  10و 9منتزعة تحت التعذيب في محاكمة الحقة؛ والمواد 

 التنظيمأو  في حرية التعبيرق الفرد قد أرتكبت ردا  على استخدام ح ملةالمعا

ة )والمحكمة فريقيومن المهم معرفة الفقه القانوني للمفوضية األ (التجمع.أو 

والديمقراطية  نسانويحافظ معهد حقوق الإل .األوروبية( في هذا المضمار

ت آلليات حقوق ا على محلل السوابق القانونية، وهي قاعدة بياناأفريقيفي 

ة يمكن أن تكون أداة مفيدة في البحث في الفقه القانوني عند فريقياأل نساناإل

ة الشكوى. ومحلل السوابق القانونية موجود على الرابط ابكت

./http://caselaw.ihrda.org  الفقه القانوني لآلليات إلى  وباإلضافة

فإن الشكاوى يجب أن تكون مدركة أيضا  للعديد  نسانة لحقوق اإلفريقياأل

توضيح فهم المفوضية وتفسيرها  لتفسيرية التي تساعد فيمن الصكوك ا

هات جزيرة روبن، لتزامات المحدّدة للدول بموجب الميثاق. وتعتبر موجّ لإل

 هات أوضاعهات المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية، وموجّ وموجّ 

االعتقال واالحتجاز في حراسات الشرطة واحتجاز ما قبل المحاكمة في 

 والشعوب نسانهات حقوق اإلا )موجهات لواندا(، ومبادئ وموجّ أفريقي

انتهاكات  أيّ  ا، هامة بشكل خاص في سياقأفريقيأثناء مكافحة االرهاب في 

 وتأخذ المفوضية في االعتبار أيضا  مصادر أخرى  5.192مزعومة للمادة 

، بما في ذلك معاهدات األمم اللمتحدة )مثل اتفاقية نسانلقانون حقوق اإل

                                                 
المفوضية األفريقية، المنظمة السودانية لحقوق اإلنسان، ومركز حقوق اإلسكان واإلخالء  -  191

 . 156، الفقرة 2008مايو  27، 296/05 – 279/03ضد السودان ، 
  الرابط أنظر المعنية للصكوك عامة نظرة على للحصول - 192

http://www.achpr.org/instruments/.  

http://caselaw.ihrda.org/
http://www.achpr.org/instruments/
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االمم المتحدة لمناهضة التعذيب(، والصكوك التفسيرية )مثل بروتوكول 

   193اسطنبول، والتعليقات العامة آلليات األمم المتحدة وغيرها(.

 أشكال انتصاف

 جبر يمنح تفويض وجود على تنص ال المفوضية إجراءات قواعد أن مع

 ن:أ بجالء أوضحت قد المفوضية فإن للميثاق انتهاك يوجد أينما الضرر

 انتهاكات مزاعم حول أحكام إصدار تحديدا   يتضمن "دورها

 مع بالتوافق فيها تنظر والتي الميثاق يحميها التي اننساال حقوق

 بأن القائل بالرأي يتعلق وهو الصك. بذلك الصلة ذات األحكام

 من غيرها أو وىدعا إبطال بهدف تبنيه يتم الذي والعف قانون

 من ينالمنتفع أو الضحايا به يتقدم قد إلنصاف تسعى التي األعمال

 بالتزاماتها الوفاء من الدولة تلك يمنع أن يمكن ال ... حقوقهم

  194الميثاق." بموجب الدولية

 

 الدولة تمنح بأن عادة   توصي فإنها انتهاك على المفوضية عثرت إذا

 أو الحقوق وإعادة التعويض تشمل والتي للضحايا أضرار جبر طرفال

  اإلجراءات. انواع من غيرها

 التي طلباتهم في الضرر لجبر االعتبار نوالمتقاضي يضع أن المهم من

 الحجج ويطرحوا الشكوى مقدم عاناه ما يظهروا كي للمفوضية يقدمونها

 جبر عليه نيكو الذي والشكل  الضرر بجبر التوصية تدعم التي

 195الضرر.

 

                                                 
   األفريقي. الميثاق من 61 و 60 المواد أنظر - 193
Union  ديوب، سار اآلنسة الدولية، العفو منظمة األفريقي، مالوي اتحاد األفريقية، المفوضية - 194

 et veuves des Collectif RADDHO, and l'Homme de droits des interafricaine

l'Homme de droits des mauritanienne Association Droit,-ayants موريتانيا، ضد 
  .83 الفقرة ، 210/98 – 196/97 – 164/97 – 98/93 – 96/93 – 61/61 – 54/91 مراسالت

 اكتوبر اإلنسان، لحقوق األفريقي النظام في الضرر جبر في الحق الة،للعد التطلع ريدريس، -195

 : الرابط على ،2013

 http://www.redress.org/downloads/publications/1310reaching-for-

justicefinal.pdf.  

http://www.redress.org/downloads/publications/1310reaching-for-justicefinal.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1310reaching-for-justicefinal.pdf


 والدولية القليمية األنظمة أداء وطرق اإلجراءات :الرابع الباب 90
  اإلنسان لحقوق

 

 

 االنفاذ

 من عادة المفوضية وتطلب ؛المفوضية ياتتوص متابعة 112 المادة تحدد

 حول )المفوضيّة( تتخذه إجراء أي عن معلومات قدمت أن المعنية الدولة

 ويراقب 196القرار، تلقيها تاريخ من يوما   180 فترة خالل الموضوع

 لم الدولة أن ُوجد وإذا  197أتخذت. التي اإلجراءات بالقرار الخاص المقّرر

 التوصيات انفاذ عن جلسة تعقد أن تقّرر قد المفوضية فإن بالتوصيات تمتثل

 إلى القضية تحيل أو 198إنفاذ خطة وضع المعنية الدولة من وتطلب

 قد المعنية ةلالدو تكون أن بشرط االنفاذ عدم بسبب ةفريقياأل المحكمة

  ة.فريقياأل المحكمة تأسيس بروتوكول على صادقت

 أمام المتقاضون يواجهها التي التحديات أكبر أحد القرارات انفاذ يعتبر

 القضية بداية في االنفاذ موضوع في النظر المهم ومن ة.يّ األفريق ضيةالمفو

 على المفوضية قدرة بشأن الالزم والشرح بالتنبيه الموكل/الموكلين وتزويد

 "متابعة" عرائض تعبئة في المتقاضون يرغب وقد نفاذ.اال أجل من الضغط

 حليا  م الدولة وإشراك نفاذلإل جلسات وطلب االنفاذ حول ديدا  تح للمفوضية

   199الوطنية. نساناإل حقوق مؤسسات عبر شراكاإل ذلك في بما االنفاذ، في

 

 شعوبوال نسانة لحقوق اإلفريقيالمحكمة األ 4-2-2

 

ل تأسيس والشعوب حو نسانلحقوق اإل فريقيدخل بروتوكول الميثاق األ

ة( حيز فريقيوالشعوب )المحكمة األ نسانق اإلة لحقوفريقيالمحكمة األ

                                                 
 ( من قواعد اإلجراءات.3) 112المفوضية األفريقية، القاعدة  - 196
  (.5) 112المصدر السابق، القاعدة  -  197
 إنفاذ إلى كينيا جمهورية يدعو الذي 257 القرار األفريقية، المفوضية المثال، سبيل على انظر، - 198

 من الفترة خالل غامبيا، ، بنغول في ُعقدت والتي 54 رقم جلستها في تبنته الذي اندورويس، قرار

  الرابط: على ،2013 نوفمبر 5 – اكتوبر 22

http://www.achpr.org/sessions/54th/resolutions/257/.  
 انفاذ لمراقبة موجهات بتطوير اإلنسان لحقوق الوطنية األفريقية المؤسسات شبكة تفوم - 199

 ويلسنا التقرير أنظر اإلنسان، لحقوق الوطنية المؤسسات بواسطة األفريقية المفوضية قرارات

  الرابط: على 12ص ،2015 اإلنسان لحقوق الوطنية األفريقية المؤسسات كةلشب
http://www.nanhri.org/wp-content/uploads/2016/07/Annual-Report_2015-1.pdf.  

http://www.achpr.org/sessions/54th/resolutions/257/
http://www.nanhri.org/wp-content/uploads/2016/07/Annual-Report_2015-1.pdf
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ة عملها رسميا  في فريقي. وبدأت المحكمة األ2004يناير  25التنفيذ في 

. وقد نهائية وملزمةة أحكاما  فريقي. وتُعتبر أحكام المحكمة األ2006نوفمبر 

على البروتوكول وبالتالي قبلت  وليبيا والجزائر تونسصادقت كل من 

فإنها وقعت على البروتوكول ولكنها لم  مصرالوالية القضائية للمحكمة. أما 

 تصادق عليه بعد.

 

 الوالية القضائية

 ي تقدمالت ة كل القضايا والنزاعاتفريقيتشمل الوالية القضائية للمحكمة األ

 آخر والبروتوكول وأي صك فريقيفيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق األ

وهذا  ذي صلة تتم المصادقة عليه بواسطة الدول المعنية. نساناإل قولحق

 فقا  يعبّر عنه بنوعين من الوالية القضائية هما: نزاعي واستشاري. وو

مفوضية من قواعد اإلجراءات فإن ال 33من البروتوكول والقاعدة  5للمادة 

ة ريقيفوالدولة الطرف في البروتوكول والمنظمات الحكومية األة فريقياأل

 ا  تحتنعال. وعندما تصدر دولة ما إالدولية يمكن أن تنبّه المحكمة للمسألة

قي ( من البروتوكول فإن المحكمة تصير أيضا  مختصة بتل6) 34المادة 

ة فريقيوضية األقضايا من منظمات غير حكومية بدرجة مراقب أمام المف

 ومن االفراد. 

اعالنا  كهذا، ولذلك فإن أي شكوى تودع  تونس والجزائر وليبيالم تصدر 

  200منظمة غير حكومية ضد هذه الدول غير مقبولة.أو  من فرد

 

  اإلجراء
يبيا  ر ولة فيما يتعلق بالجزائفريقيإن الطريق الوحيد إلشراك المحكمة األ

واعد من ق 118ة. ووفقا  للقاعدة فريقياألوتونس هو من خالل المفوضية 

 المحكمة في حالة:إلى  المفوضية فإنها )المفوضية( تجلب قضايا

 أت، ورمراسلةإذا قررت المفوضية أن تتخذ قرارا  فيما يتعلق ب 

يما فغير راغبة في االمتثال بتوصياتها أو  أن الدولة لم تمتثل

 في إطار الزمن المحدد؛ مراسلةيتعلق بال

                                                 
 ضد عبادو سفياني والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة ل،المثا سبيل على انظر، -200

  الرابط: على ،2011 يونيو 16 ،002/11 مراسلة الجزائر،

 http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/002.11/view/fr/.  

http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/002.11/view/fr/
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 ة الجسيمأو  علمها وضع يشكل أحد االنتهاكات الخطيرةإلى  بلغ

 ؛نسانبحقوق اإل

  ُمراسلةعتبر القيام بذلك ضروريا  في أي طور من أطوار الأ. 

 

 المقبولية
مة تحدد للمحك 40ألجل ان يصير الطلب مقبوال  أمام المحكمة فإن القاعدة 

تحديد لة يفريقة األمعايير هي تقريبا  نفس المعايير التي تستخدمها المفوضي

 ات مقبولة./مراسلةما إذا كانت ال

 يجب للطلب أن:

 يتضمن هوية مقدم الطلب؛ -

 يمتثل بالقانون الدستوري لالتحاد وبالميثاق؛ -

 مسيئة؛أو  أال يتضمن ألفاظا  نابية -

دع ؛ يواء من وسائل االعالم الجماهيريةأال يقتصر فقط على تجميع أنب -

 منأو  استنفاد وسائل االنتصاف المحليةفي وقت معقول من تاريخ 

ي بل فالتاريخ الذي حدّدته المحكمة كبداية للفترة الزمنية الذي تق

 إطارها النظر في الموضوع؛

ن أو مأن يودع بعد استنفاد وسائل االنتصاف المحلية، إن ُوجدت،  -

  اللهخالتاريح الذي وضعته المحكمة كبداية للحد الزمني الذي ستنظر 

 ؛الةفي المس

لية طراف في آبل أويتها من قِّ قضايا تمت تسأو  أال يُطرح أي موضوع -

 دولية أخرى.

 

في موضوع يتعلق بمقتل صحفي استقصاءات صحفية وزمالئه في بوركينا 

  201(قضية زنغوفاسو والفشل في إجراء تحقيقات جادة وعميقة في وفيات )

حول استنفاد أشكال االنتصاف المحلية، لم يستخدم مقدمو الشكوى كل 

أشكال أشكال االنتصاف في بوركينا فاسو؛ وعندما كانوا يالحقون 

نفوا الحكم النهائي لدي محكمة النقض إذ أنهم االنتصاف القانونية لم يستأ

                                                 
 وحركة ايبودو وبالسيه ابالسي، الياس انيكيما وعبدهللا زنغو تنوربير األفريقية، المحكمة - 201

  .2014 مارس 28 ،13/2011 رقم طلب فاسو، بوركينا ضد والشعوب اإلنسان لحقوق بوركينابي
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قّررت   202لن تكون فعالة في القيام بذلك. محكمة النقضاعتقدوا أن 

ليس مضيعة للوقت، ويمكن أن  لمحكمة النقضكمة أن االستئناف المح

ر محتوى القرار؛ وهو يغيّ أن أو  تغييرإلى  يقود، في ظل ظروف معينة،

ضية ولكن عندما وجدت أن الق  203بالتالي انتصاف فعّال يجب أن يُستنفد.

مبرر قررت أن اإلجراء استغرق وقتا  طويال  دون قد حازت على المقبولية 

   204محكمة النقض.إلى  خذأُ  يمكن أن يستغرق  وقتا  أكثر لو أنه وكان

أصدرت المحكمة حكما  في قضية قدمتها المفوضية  2016في يونيو 

أمام  2012. وكانت القضية قد تم تقديمها في ابريل ليبياة ضد فريقياأل

المفوضية بواسطة سيف االسالم القذافي، ابن القائد الليبي السابق معمر 

حقه في الحرية وفي م سيف االسالم وقوع انتهاكات لالقذافي. وزع

لحقوق  فريقيمن الميثاق األ 7و  6لمواد تتمثل في انتهاك ا المحاكمة العادلة

ة طلبا  فريقياودعت المفوضية األ 2013والشعوب. وفي يناير  نساناإل

من ( 1) 5ة تطلب تبني إجراءات مؤقتة بمقتضى المادة فريقيللمحكمة األ

( من قواعد اإلجراءات. 3) 29ة ة والقاعدفريقيبروتوكول المحكمة األ

تجابة لذلك طلبت المحكمة من ليبيا إيقاف اإلجراءات التي تؤثر على وإس

وتجاهلت ليبيا األمر، والحقا  فشلت في   205حقوق سيف االسالم القذافي.

م غيابي حكصدور إلى  للمحكمة والمشاركة في العملية، مما أدى االستجابة

. وقد وجدت المحكمة أنه تقع على ليبيا مسؤولية انتهاك 2016في يونيو 

من الميثاق، وأمرت  7و  6حقوق سيف االسالم القذافي تحت المادتين 

ليبيا، ضمن أشياء أخرى، أن "تحمي كل حقوق سيف االسالم القذافي كما 

م المحاكم يعّرفها الميثاق بإنهاء اإلجراء غير القانوني الذي تأسس أما

                                                 
 .62 و 56 الفقرات السابق، المصدر - 202
  .70 الفقرة السابق، المصدر - 203
 .106 الفقرة السابق، المصدر - 204
 رقم مراسلة ليبيا، ضد والشعوب افنسان لحقوق األفريقية المفوضية األفريقية، المحكمة - 205

 الرابط: على مؤقتة إلجراءات أمر ،002/2013

 -http://en.african

court.org/images/Cases/Orders/ORDER%20OF%20PROVISIONAL%20M

-EASURES_002

_Rights_v.English__African_Commission_on_Human_and__Peoples_2013

 Libya.pdf_ 
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بإعداد تقرير حول اإلجراءات التي المحلية." وبالرغم من أمر المحكمة 

  206أتخذت في الرد على حكمها فإن ليبيا لم ترد بعد.
 

 مؤقتة إجراءات

 إجراءات تتبنى أن يمكنها المحكمة فإن ةفريقياأل المفوضية غرار وعلى

 في ذلك المحكمة فعلت دوق المحكمة. قواعد من 51 القاعدة بموجب مؤقتة

 تمتنع "أن ليبيا من تطلب بليبيا، تتعلق المفوضية بواسطة لها تأحيل قضية

 السالمة انتهاك أو الحياة فقدان إلى تؤدي خطوة أيب القيام من الفور على

 من غيره أو الميثاق ألحكام انتهاكا   يشّكل أن يمكن مما ألشخاص، البدنية

  207فيها." طرفا   تُعتبر يالت نساناإل لحقوق الدولية المواثيق
 

 الموضوعية األسس

 بانتهاك تتعلّق قضية بشأن قرار اتخاذ إلى بعد ةفريقياأل المحكمة تتوصل لم

 عدد أستخلصت rendered ولكنها .فريقياأل الميثاق من 5 للمادة مزعوم

 الشكاوى ومقدم يضعها أن يجب أخرى بانتهاكات يتعلق فيما األحكام من

 للمحكمة ويمكن  208.عرائضهم كتابة عند االعتبار في يقيّةاالفر للمحكمة

 للحصول تحري إجراء تقرر أن لها ويجوز وشفوية كتابية أدلة تتلقى أن

  209األدلة. من مزيد على
 

 المحكمة أصدقاء تدخالت

 شخص "أي من محكمة أصدقاء تدخالت تقبل قد بأنها المحكمة قواعد تنص

  210مهمتها." تنفيذ في بمساعدتها يرّجح ما تاكيداته أو تهأدلّ  في ترى

                                                 
 رقم مراسلة ليبيا، ضد والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المفوضية األفريقية، المحكمة - 206

 الرابط: على 2016 يونيو 13 في صادر حكم ،002/2013

 -http://en.african

-court.org/images/Cases/Judgment/Judgment%20Appl%20%20002

 .%20Engl%20.pdf-2013%20African%20Commission%20v%20Libya 
 العربية الجماهيرية ضد والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المفوضية األفريقية، المحكمة -  207

 . .2011 مارس 25 ،004/11 مؤقتة( )إجراءات ، العظمى االشتراكيّة الشعبيّة الليبيّة

 208 -  ./http://caselaw.ihrda.org at found be can jurisprudence s’Court The 
  األفريقية. المحكمة بروتوكول من 26 المادة أنظر - 209
 ؛004/2013 رقم مراسلة فاسو، عيسى لوهي مثال ، أنظر (:1) 45 القاعدة المحكمة، قواعد - 210

 كيّةاالشترا يّةالشعب  الليبية العربيّة الجماهيرية ضد والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المفوضية

   .004/11 رقم مراسلة العظمى،

http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/Judgment%20Appl%20%20002-2013%20African%20Commission%20v%20Libya-%20Engl%20.pdf
http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/Judgment%20Appl%20%20002-2013%20African%20Commission%20v%20Libya-%20Engl%20.pdf
http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/Judgment%20Appl%20%20002-2013%20African%20Commission%20v%20Libya-%20Engl%20.pdf
http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/Judgment%20Appl%20%20002-2013%20African%20Commission%20v%20Libya-%20Engl%20.pdf
http://caselaw.ihrda.org/
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 ونديزّوِّ  أنهم إذ عظيمة قيمة المحكمة أصدقاء لتدخالت يكون أن يمكن

 ذات القانون في نقاط حول إضافية حجج إلى االستماع بفرصة المحكمة

 وهذا نة.المعيّ  القضية في المنخرطة األطراف مخاوف من أوسع أهمية

 أهمية ذات قضايا تطرح التي نساناإل حقوق ياقضا في خاص بشكل يصحّ 

 كبيرة. عامة

 

 انتصاف أشكال
 ا  وفق ضررال جبر بمنح صريح تفويض ولها زمةمل أحكاما   المحكمة تصدر

 اآلتي: على ينص البروتوكول من (1) 27 للمادة

 وأ نساناإل قوقح من لحق انتهاكا   هناك أن المحكمة وجدت "إذا

 ابم االنتهاك، لمعالجة المناسب باإلجراء تأمر – الشعوب حقوق

 الضرر." جبر أو العادل التعويض دفع ذلك في

 يؤدي دولي لتزامإل انتهاك يوجد أينما بأنه قانونيال فقهها في المحكمة أكدت

 وفي مالئم. ضرر رجب بتقديم التزام هناك يكون أن يجب ضرر وقوع إلى

 المحكمة وعقدت الدعوى. مقدمي لصالح المحكمة قضت زونغو قضية

 عليها، المدعى الدولة بعدها أمرت الضرر رجب حول منفصلة جلسات

 ملخصا   ونشرت لألسر، كتعويض ا  محدد ا  مبلغ تدفع أن أخرى، أشياء ضمن

 فاسو لبوركينا الرسمية( )الغازيتة الرسمية بالمجلة الفرنسية باللغة للحكم

 االلكتروني الموقع على خصبمل واالحتفاظ ،االنتشار واسعة صحيفة وفي

 فتح بإعادة فاسو بوركينا المحكمة أمرت كما عام. لمدة عليها المدعى للدولة

 وجلبهم ومقاضاتهم الجناة على القبض بهدف االغتياالت في تحقيقات

 عليه حكم بصحفي تتعلق فاسو بوركينا في أخرى قضية وثمة  211للعدالة.

 وصدر مزيفة، عملة أوراق حول مقاال   نشره بسبب السمعة إشانة بجريمة

 قد الصحفي حقوق أن المحكمة ووجدت بالسجن، وعقوبة حكم ضدّه

 أخرى، أشياء ضمن عليها، المدعى الدولية المحكمة وأمرت كت؛أنته

 مقدم للصحفي القضائية السجالت من الجنائية اإلدانات جميع بإزالة

 المعنويّة راراألض وعلى دخل من دهفق ما على بتعويضه وأمرت الشكوى؛

                                                 
 زونغو وايرنست بالسيه، الياس نيكيما هللاوعبد زنغو، نوربيرت الراحل األفريقية، المحكمة -  211

 قمر مراسلة فاسو، بوركينا ضد والشعوب اإلنسان لحقوق بوركينابي وحركة ليبودو، أبالسيه

  .2015 يونيو 5 الضرر(، جبر حول )حكم ،013/2011
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 للحكم ملخص بنشر فاسو بوركينا دولة أيضا   لمحكمةا وأمرت أصابته. التي

 صحيفة وفي فاسو بوركينا لدولة الرسمية زيتةالغا في الفرنسية باللغة

 االلكتروني الموقع على الملخص وجود على والحفاظ االنتشار واسعة

  212كامل. لعام عليها المدعى للدولة

 جبر من مختلفة انواعا   تمنح بأنها اآلن حتى حكمةالم ممارسات توحي

 تجد وحيثما القضية. ظروف حسب التعويض، من أبعد إلى تذهب الضرر

 الضرر لجبر طلب عريضة يقدموا أن يمكن الشكاوى مقدمي فإن انتهاكا  

 صلة وجود كيفية حول أدلة وتقديم تفصيلية ضرر جبر مطالب تضمنت

  213لالنتهاك. يجةنت وقع الذي للضرر باالنتصاف

 

 االنفاذ

 مجلس إخطار يجب أنه على المحكمة بروتوكول من (2) 29 المادة تنص

 .فريقياأل االتحاد عن نيابة تنفيذه ومراقبة بالحكم فريقياأل االتحاد وزراء

 متثالباال البروتوكول هذا في األطراف الدول "تتعهد أنب 30 المادة وتنص

 تنفيذه." وضمان فيها طرفا   تكون قضية أي في للحكم
 

 نسانالنظام الدولي لحقوق اإل 4-3
 

 إلى للتنبيه الدولي المستوى على المتاحة اآلليات من مجموعة هناك

 وءوس للتعذيب معينة قضية لتقييم و/أو معين بلد في التعذيب ممارسات

 المعاملة.

 ةأجراءات الشكاوى الفردي   4-3-1

 الدولة انتك إذا االتفاقيات يئاته من عدد إلى فردية شكاوى تقديم يجوز

 الجزائر قبلت فمثال، ضدها. فردية شكاوى تقديم نيةإمكا قبلت قد المعنية

 التعذيب لمناهضة المتحدة األمم للجنة القضائية الوالية وتونس والمغرب

 وليبيا وتونس الجزائر تاعترف ذلك وفوق فردية. شكاوى تلقي في

                                                 
 )حكم ،004/2013 رقم مراسلة فاسو، بوركينا ضد كوناتي عيسى لوهي األفريقية، المحكمة -  212

  .2016 يونيو 3 الضرر( جبر حول
  (.5) 34 القاعدة المحكمة، قواعد األفريقية، المحكمة أنظر للمزيد، -213
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 وليبيا تونس واعترفت ،نساناإل لحقوق المتحدة األمم لجنة باختصاص

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء لجنة باختصاص

(CEDAW) العربية والمملكة المغرب واعترفت فردية. شكاوى تلقي في 

 المعنية المتحدة مماأل لجنة باختصاص واليمن وتونس وسوريا السعودية

 أيضا   والمغرب الجزائر واعترفت اإلعاقة. ذوي األشخاص بحقوق

 التفرقة أشكال جميع على لقضاءل المتحدة األمم لجنة ختصاصبا

  العنصرية.

 لغايةل ةمشابه معايير استخدام من بد ال بالمقبولية ةفرديّ  شكوى تحظى لكي

 ة:يريقفاأل والمحكمة ةفريقياأل المفوضية أمام المستخدمة المعايير لتلك

 باختصاص تعترف التي ألطرافا الدول ضد فقط الشكوى مقدّ تُ  أن يمكن

 مقدّ تُ  أن ويجب المحلية، االنتصاف سبل الشكوى تستنفد أن ويجب ،اآللية

 ةهيئ فيها نظرت قد تكون أال ويجب معقولة، زمنية فترة خالل الشكوى

  أخرى. اقليمية( )أو دولية تسوية

 األمم لجنة قضت فمثال ، مختلفة. تعذيب سياقات الفردية الشكاوى تخاطب

 مهاجري من 34 حقوق انتهكت المغرب أن التعذيب لمناهضة المتحدة

 تعرضهم مخاطر تقييم في فشلت ان بعد الصحراء جنوب افريقيا دول

 فردا   دانتأ عندما االتفاقية توخرق  214الجزائر. إلى طردهم قبل للتعذيب

 الجزائر أن اللجنة وحدّدت  215التعذيب. عبر أنتزعت ةأدلّ  أساس على

 وتخويف عنف أعمال بسبب التعذيب لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية انتهكت

 طلب مقدم واخضاع سريّ  واحتجاز بتعذيب وبالقيام 216تحقيق، قاضي ضد

 إلى باإلضافة تعذيب، ألعمال مصاحبة يةإنسان وال مهينة احتجاز ألوضاع

 انصاف تقديم وفي ،فيه التحقيق في والفشل ،تعذيب منع في الفشل

 انتهكت بيالي أن نساناإل لحقوق المتحدة األمم لجنة قّررتو 217لضحيته.

                                                 
 المتحدة األمم وثيقة ،321/2007 رقم مراسلة المغرب، ضد الشاكون التعذيب، مناهضة لجنة - 214

CAT/C/53/D/321/2007، 13 2015 يناير. . 
 األمم وثيقة ،477/2011 رقم مراسلة المغرب، ضد عاراس على التعذيب، مناهضة لجنة - 215

  .2014 مايو CAT/C/52/D/477/2011، 19 المتحدة
 المتحدة األمم وثيقة ،531/2012 رقم مراسلة الجزائر، ضد L.A. التعذيب، مناهضة لجنة - 216

CAT/C/57/D/531/2012، 12 2016 مايو.  
 المتحدة األمم وثيقة ،402/2009 رقم مراسلة الجزائر، ضد لكالم عبد نوار - 217

CAT/C/52/D/402/2009، 23 2014 مايو.  
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 االنفرادي لالحتجاز شكاوى طلبات مقدمي أخضعت عندما التعذيب حظر

  218القسري. واالختفاء

 أشكال جميع على القضاء لجنة باختصاص اعترفتا وليبيا تونس أن رغم

 )سيداو( نةاللج أن إال فردية، شكاوى تلقي في )سيداو( المرأة ضد التمييز

 سيداو لجنة وتعتبر الدولتين. ينهات من شكوى أيّ  بشأن بعد قرارا   تصدر لم

 األساس ذي للعنف عرضهنّ ت يزعمن الالتي الشكاوى تلمقدما هاما   محفال  

 قضايا من تمتد التي الهامة القرارات من عددا   جنةلال اتخذت وقد الجندري.

   220الجنسي. العنف على مالئم بشكل الرد وحتى 219المنزلي العنف

 فإنه المتحدة األمم اتفاقيات آليات أمام مقبولة فردية شكوى أي تصير لكي

 أمام تُقدم التي الفردية للشكاوى تُستخدم التي المعايير نفس استخدام يتم

 أشكال الشكوى تستنفد أن يجب ة:فريقياأل والمحكمة ةفريقياأل المفوضية

 أال ويجب معقولة، زمنية فترة خالل قدمتُ  أن ويجب المحلية، االنتصاف

 في المهم ومن أخرى. اقليمية( )أو دولية تسوية آلية أمام ُعرضت قد تكون

 بأغراض يتعلق فيما تحديدا ، سيداو للجنة تُقدم التي الشكاوى سياق

 تسليط المحلي المستوى على تُقدم التي الشكاوى في يتم أن المقبولية،

  221التمييز. إليها يستند التي األسس على الضوء

 القسري االحتجاز بمسألة العامل المتحدة األمم فريق أصدر

(UNWGAD)   احتجازهم تم بأشخاص الصلة ذات النتائج من عددا 

 مثل دول ذلك في بما ا،أفريقي وشمال األوسط الشرق منطقة في تعسفيا  

 يل،واسرائ والعراق، وإيران، واالردن، ، ومصر والبحرين، ،الجزائر

 وقطر، الفلسطينية، والسلطة وعمان، والمغرب، وليبيا، كويت،لوا

 العربية االمارات ودولة وتونس، وسوريا، السعودية، العربية والمملكة

 إلى األمر يرفع أن البلدان هذه من شخص أي ويستطيع واليمن. المتحدة،

 على يعتمد ال  الشكاوى إلى النظر في العمل فريق واختصاص العمل فريق

                                                 
 ،2006/2003 رقم مراسلة ليبيا، ضد مطر وهشام المقيريف يوسف اإلنسان، حقوق لجنة - 218

  .2014 مارس CCPR/C/110/D/2006/2010، 21 المتحدة المم وثيقة
 يناير 26 ،2/2003 رقم مراسلة هنغاريا، ضد A.T سيداو، لجنة المثال، سبيل على أنظر - 219

   .2007 اغسطس 6 ،5/2005 رقم مراسلة استراليا، ضد جويكي ؛2005
 سبتمبر 1 ،18/2008 رقم مراسلة الفلبين، ضد فيرتيدو سيداو، لجنة المثال، سبيل على أنظر - 220

2010.   
  .2006 يناير 27 ،8/2005 رقم مراسلة تركيا، ضد كايان ثال،الم سبيل على انظر - 221
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 قضايا في عاجل بشكل يرد أن العمل لفريق ويمكن الدول. بواسطة القبول

 إجراء وله عاجال   أهتماما   ويتطلبون االحتجاز في يبقون الذين األشخاص

 تعاملي وقد كبير. بتفصيل فردية قضية يقيّم أن يمكن منفصلة ةفرديّ  شكاوى

 قدو محامي؛ ىإل والوصول الطبية الرعاية تقييم مثل مسائل مع العمل فريق

 وتلقي االحتجاز من أفراد سراح اطالق إلى كثيرة، حاالت في ،الفريق دعا

  تعويضات.

 األمم عمل لفريق قسري اختفاء عمليات عن قضايا تقديم يمكن وبالمثل،

 الطوعي غير أو القسري االختفاء بحاالت المعني المتحدة
(UNWGEID) تاعترف قد الدولة كانت إذا عّما النظر بصرف 

 أو القسري االختفاء بحاالت المعني المتحدة األمم عمل فريق باختصاص

 في هذا العمل فريق وينظر ال. أم القضايا في النظر في الطوعي غير

 مطالبا   المعنية للحكومة نقلهاي يوالت العامة والمزاعم العاجلة فاتاالستئنا

 مع يحدث وكما النتائج، حول الفريق إلخطار تحقيقات بإجراء الحكومة

 سبل استنفاد الضروري من فإن التعسفي، باالحتجاز المعني العمل فريق

 العمل فريق طّور وقد للمجموعة. قضية تقديم قبل ةالمحليّ  االنتصاف

 حول موجزا   موجها   الطوعي غير أو القسري االختفاء بحاالت المعني

 "عيةالطو وغير القسرية باالختفاءات المعني العمل فريق تستخدم كيف"

 هتقرير وفي  222قسري. اختفاء ضحية حول مراسلة لتقديم واستمارة

 وغير القسرية باالختفاءات المعني العمل فريق الحظ 2016 لعام سنويال

 قضايا من قضية 311 أن راجعها، التي بالدول يتعلق فيما الطوعية،

 قضية 330و ،بمصر يتعلق فيما معلّقة كانت المزعومة القسرية االختفاءات

 العمل، فريق والحظ .بتونس يتعلق فيما قضية 19و ب،بالمغر يتعلق فيما

 وبشكل االختفاءات وتائر زيادة شديد" "بقلق بمصر يتعلق فيما خصوصا  

 223 األمد. قصيرة االختفاءات خاص

                                                 
 حول مراسلة لتقديم استمارة الطوعية، غير أو القسرية باالختفاءات المعني العمل فريق أنظر - 222

  الرابط: ،على طوعي غير أو قسري اختفاء

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/Communication_f

orm_E.doc.  
 المعني العمل فريق تقرير الطوعية، غير أو القسرية باالختفاءات المعني العمل فريق - 223

  .89 الفقرة ،A/HRC/33/51 ،2016 يوليو 28 ، الطوعي غير أو القسري باالختفاء

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/Communication_form_E.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/Communication_form_E.doc
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 لقسريا ازاالحتج بمسألة العامل المتحدة األمم فريق العمل فريقا يستطيع ال

(UNWGAD) االختفاء بحاالت المعني المتحدة األمم عمل فريق و 

 ملزمة قرارات يصدرا أن (UNWGEID) الطوعي غير أو القسري

 ضاعأو في خصوصا   عاجلة، قضايا طرح في هامتين آليتين يعتبرا ولكنهما

 كال أن وبما عاجال . عالجا   تقدّم أن ،تستطع لم أو ،المحلية السبل فيها فشلت

 ناعتمدت وال ةالمحليّ  االنتصاف وسائل استنفاد إلى تحتاجان ال الوسيلتين

 ذإ مةها القضايا وهذه إليهما. الوصول السهل من فإن الدولتين قبول على

 لقسريا فاءاالخت أو االحتجاز في يقبعون أفراد محنة إلى األذهان تنبّه أنها

 .عنهم التعذيب خطر تقليص أو إزاحة في يساعد أن يمكن مما
 

 عمل المقرر الخاص 4-3-2

 ةكبير بدرجة إشكاليا   الدول إحدى في نساناإل حقوق وضع يصير حينما

 لتلك اصا  خ مقررا   يعيّن أن نساناإل لحقوق المتحدة األمم لمجلس يجوز فإنه

 دينالمزوّ  الخاصين رينللمقرّ  ويجوز الوضع. في للتحري الدولة

  خاصة. بمشكلة تتعلق جوانب في التحري خاصة موضوعاتية بتفويضات

 جراءات إعداد تقارير دولإ 4-3-3

 لتيا اتباالتفاقي متثالهاإ مدى حول ةدوريّ  تقارير إعداد الدول من يُطلب

 تزويد فرصة وغيرها المدني المجتمع منظمات وتمنح عليها. صادقت

 ا.زاماتهالتب الدولة امتثال لكيفية فهمها لتقديم بمعلومات االتفاقيات هيئات

 رها،غي ومن الدولة من تلقتها التي وماتالمعل اللجنة تستخدم ذلك وبعد

 دولةال مع المسألة لمناقشة لها، متاحة أخرى معلومات أي إلى باإلضافة

 بعاتت يأ الحوار هذا يستتبع ال وبينما ختامية. مالحظات وإصدار ةالمعنيّ 

 شكال   دّميق فإنه محدّدة تعذيب قضية بأي يتعلق فيما للدولة بالنسبة ملزمة

 حقوق مخاوف توثيق في ويساعد الحكومات على قيأخال ضغط عنصر

 المناهج. من لغيره هاما   مكمال   ويعتبر ،نساناإل

 االستعراض عملية في المتحدة األمم نظام في األعضاء الدول كل تشارك

 نساناإل حقوق مجال في ما دولة سجل فحص فيها يتم التي الشامل الدوري

 هيئات إلى الدولة ريرتقا دادإع إجراءات في وكما اخرى. دولة بواسطة

 تساهم أن يمكن هذه لالشام الدوري االستعراض عملية فإن االتفاقيات

 األحكام صالحإ جرى ،البحرين في فمثال ، القانوني. صالحاإل في أيضا  
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 االستعراض عملية إكمال عقب الجنائي القانون في بالتعذيب الصلة ذات

 عنصرا   تشكل أن الدولة قاريرت آللية ويمكن للبحرين. الشامل الدوري

 تتيح يوه والدولي. واالقليمي المحلي وىالمست على للتقاضي هاما   ال  مكمّ 

 تدعمهم التي الحكومية غير وللمنظمات همممثلي و/أو الشكاوى لمقدمي

 غياب أو معينة، بقضية مثال : تتعلق للقلق مثيرة موضوعات طرح إمكانية

 للتعذيب بالنسبة الضرر وجبر للمحاسبة عام افتقار أو صلة ذي تشريع

 المعنية. الدولة في المعاملة وسوء
 

 ات التحري وغيرها من اإلجراءات الخاصةمفوضي   4-3-4

 لمجلس يجوز للغاية، خطيرا   ما بلد في نساناإل حقوق وضع يصير حينما

 في بالوضع يتعلق فيما مثال، فعل كما خاص، قرار تبني نساناإل حقوق

 حول والتحري للتحقيق مستقلة ةدوليّ  مفوضية تأسيس إلى يقود مما سوريا،

   224 السورية. العربية الجمهورية
  

  

                                                 
  الرابط على اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب انظر، - 224

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInte

rnationalCommission.aspx.  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
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 حول عريضة من مقتطفات ملحق:

 محمد اسحق صفية قضية مقبولية

  225السودان ضد عيسى
 

 تقديم -1
 

 وتمثلها (،الدعوى طلب )مقدمة عيسى محمد اسحق صفية متتقد .1

 بوصفهما )معا   والسالم العدالة لدراسات فريقياأل والمركز ريدريس

 المفوضية إلى السودان حكومة ضد بشكوى الدعوى(، طلب ُكتّاب

 أو ‘ةفريقياأل المفوضية)’ والشعوب نساناإل لحقوق ةفريقياأل

 على وبناءا   .226‘(الشكوى)’ 2013 فبراير 18 في ‘(المفوضية’

 الشكوى وضع حول 2013 مارس 20 في ريدريس من استفسار

 لم أنها 2013 ارسم 20 في ريدريس المفوضية كرتاريةس أبلغت

 21 وفي  2013.227 فبراير 18 في لها أرسلت التي الشكوى تتلق

 استرجاع ونظام ناسجالت فحصنا "لقد السكرتارية أوضحت مارس
 أرسلت الكترونية رسالة ألي أثر نجد ولم كترونيلاإل بريدنا رسائل

 تتلقى الذي (Outlook) آوتلوك نظام أن اتعرفو ان تودون قد لنا.
 خالل خلل من يعاني كان الرسمية مراسالتها خالله من السكرتارية

 في بما الشكوى، تقديم إعادة وعقب  228االستفسار." موضوع الفترة

                                                 
 صفيّة مراستة، دمةمق والسالم، العدالة لدراسات األفريقي والمركز ريدريس أنظر للمزيد، - 225

  الرابط على 2013 فبراير 18 السودان، ضد عيسى محمد اسحق

-v-issa-mohammed-ishaq-http://www.redress.org/downloads/complaintsafia

sudan18february2013nosig.pdf. 2013 مايو في مقبولة القضية أن المفوضية أعلنت  

 )وكل union.org-banjul@africa-au إلى الكترونية رسالة ،B1 الملحق أنظر - 226 

 )مرفقات دقيقة 43 و 18 الساعة 2013 فبراير 18 في التنفيذي( السكرتير إلى باإلضافة المفوضين

   (.B1 الملحق في متضمنة غير األصلية االلكترونية المراسلة
 في إلكترونيّة بريد رسالة طريق عن المفوضية سكرتارية ارسلته خطاب ،B2 الملحق انظر - 227

  .ACHPR 327/13 المرجعي الرقم ،2013 مارس 20
 مارس 22 في إلكتروني بريد طريق عن المفوضية سكرتارية من رسالة ،B3 المرفق انظر - 228

  .ACHPR 337/13 المرجعي الرقم 2013

http://www.redress.org/downloads/complaintsafia-ishaq-mohammed-issa-v-sudan18february2013nosig.pdf
http://www.redress.org/downloads/complaintsafia-ishaq-mohammed-issa-v-sudan18february2013nosig.pdf
mailto:au-banjul@africa-union.org
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 25 يوم االلكتروني البريد طريق عن 229لها الداعمة الوثائق ذلك

 ابريل 2 في لشكوىا باستالم رسميا   السكرتارية ردت 2013 مارس

2013. 

 قبلت بأنها ريدريس المفوضية سكرتارية أبلغت 2013 مايو 17 في .2

 وتمثلها) عيسى محمد اسحق صفية :443/2013 لةاسرمال في النظر
 الثالثة ديةاالع جلستها في 230‘(المراسلة)’ السودان ضد ريدريس(

 ،‘(عليها المدعى الدولة)’ السودان حكومة إلى وبعثتها والخمسين،

 ةالمراسل مقبولية عريضة تعد أن الدعوى طلب مقدمة من وطلبت

  االخطار. تاريخ من شهرين خالل

 وفقا   المقبولية حول طيّه المرفقة مراسلتها الدعوى طلب مقدمة تقدّم .3

 ةفريقياأل المفوضية إجراءات قواعد من (1) 105 قاعدةلل

  ‘(.عريضة’)

 هذه لتكملة جلسةل بهاطل إلى أيضا   طيّه الدعوى طلب مقدمة تشير .4

 22 )من 54 رقم العادية الجلسة في بالمقبولية الخاصة المراسلة

 لتماسهاإ الدعوى طلب صاحبة متقدّ  (.2013 نوفمبر 5 – اكتوبر

  المفوضية. إجراءات قواعد من (4) 99 للقاعدة وفقا   منفصال  

 
 

 المقبولية تقديم -2
 

 من 56 المادة في عليها المنصوص المقبولية معايير المراسلة تلبي .5

 لبط مقدمة تمثل التي المنظمات المراسلة دتحدّ  .فريقياأل الميثاق

  (.1) 56 للمادة وفقا   للمراسلة كُكتّاب الدعوى

 56 المادة تنص ما حسب فريقياأل الميثاق مع متمشية المراسلة تكون .6

 في الميثاق على صادقت التي السودان دولة ضد مقدّمة أنها إذ (2)

 عليها منصوص لحقوق خطيرة انتهاكات وجودب وتزعم 1986 فبراير

                                                 
  .A1 - A5 مالحق الشكوى، - 229
 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المفوضية سكرتارية بواسطة أرسلت النظر قبول رسالة - 230

 كما ولكن المراسلة. هذه في الدعوى طلب مقدمة ممثلة بوصفها 2013 مارس 17 في ريدريس إلى

 ياألفريق والمركز ريدريس بين مشترك الدعوى طلب مقدمة تمثيل فإن الشكوى في مفّصل هو

    والسالم. العدالة لدراسات
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 بألفاظ وتكتب .2011 فبراير 13 بعدو في ارتكبت ،231الميثاق في

 وسائل تقارير على فقط مستندة وليست ((3) 56 )المادة محترمة

 وتقارير عيان، شهود إفادات على تحتوي وإنما الجماهيرية، عالماإل

 المدعى الدولة سلطات أصدرتها رسمية ئقووثا ة،وسيكولوجيّ  ةطبيّ 

 المادة مع تساقإ في حكومية غير منظمات تقارير إلى باإلضافة عليها،

 أو تحقيق هيئة أي إلى  طلبها الدعوى طلب مقدمة تقدم ولم (،4) 65

 (7) 56 للمادة وفقا   أخرى تسوية

 

 الميثاق من (5) 56 المادة – المحلية االنتصاف سبل استنفاد 2-1

 فريقيألا

 

 المحلية االنتصاف سبل باستنفاد المتعلقة الحجج المراسلة هذه تكمل .7

 الدولة أن في تحديدا   وتتلخص 232الشكوى، في أوال   أعاله وردت التي

 والوقت مهالاإل من بالرغم انتصاف توفير في لتفش قد عليها المدعى

 وتوضح ،الدعوى طلب مقدمة موتقدّ  بذلك. للقيام لها أتيحا اللذين

 الدولة في المحلية االنتصاف سبل استنفاد حاولت أنها ،أدناه صيلالتفب

 إذ السودان خارج القسري منفاها من ذلك وواصلت ،عليها المدعى

  السودان. في الجناة يُحاكم وأن شكواها في التحقيق يتم أن أرادت أنها

 أن الدعوى طلب مقدمة شكاوى على السودانية السلطات ردود تظهر .8

 غير )أ( عليها مدعىال الدولة في نظريا   موجودة انتصاف سبل أي

 ال أنه إذ فعّالة، غير )ب( عوائق، دون مالحقتها يمكن ال أنه إذ متاحة

 على قادرة غير أنها إذ كافية، غير )ج( ،للنجاح واقعي احتمال يوجد

  233الشكوى. مقدمة انصاف

  
 

                                                 
 ارتكاب في تورطت عليها المدعى الدولة أن المراسلة في الدعوى طلب مقدمة ذكرت - 231

 قوقلح األفريقي الميثاق من 18 ،16 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 للمواد انتهاكات

  والشعوب. اإلنسان
  .38-28 الفقرات ، الشكوى أنظر - 232
  .32 الفقرة ،149/96 – 147/95 مراسالت غامبيا، ضد جاوارا ك  داوادا السير - 233
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 عليها المدعى الدولة في وكافية فعالة انتصاف لسبل وجود ال 2-1-1

 المزعومة االنتهاكات يف الدعوى طلب لمقدمة

 االنتهاك في انتصاف توفير في عليها المدعى الدولة فشلت (أ)

 لذلك المتاحين والوقت اإلمهال من بالرغم

 

 شكوى تقديم قبل المحلية االنتصاف سبل استنفاد متطلب يعكس .9

 االنتهاك في انتصاف لتوفير للدولة األساسي الواجب للمفوضية

 تكون فحيثما لذلك ووفقا   بذلك. مالقيا بفرصة الدولة وتزويد المزعوم

 ذلك لتصحيح خطوات اتخاذ في تسرع وال بانتهاك علم على السلطات

 أمام يكون ال الظروف هذه ظل وفي لواجبها. االمتثال في تفشل فانها

 العدالة طلب في تسعى/يسعى أن سوى المزعومة االنتهاكات ضحية

 فإن للمفوضية ووفقا   المزعوم. االنتهاك فيها وقع التي الدولة رجخا

 بالتالي يكون فريقياأل الميثاق في أطراف دول ضد قضايا جلب

  234والشعوب." نساناإل حقوق لحماية "وسيلة

 االنتصاف سبل استنفاد إن للمفوضية الراسخ القضائي الفقه من .10

 في شلتف الدولة أن إظهار فيها يمكن قضايا في مطلوب غير المحلية

 للقيام المتاح الكبير والوقت مهال"اإل من بالرغم ما وضع انتصاف

 خطوة أي تتخذ لم الدولة أن حقيقة فإن للمفوضية ووفقا   235بذلك".

 غير فإنها متاحة كانت إذا أو متاحة غير إما االنتصاف، سبل أن يعني

   236 المزعومة. االنتهاكات في انصاف تحقيق في كافية وغير فعّالة

 السلطات نفسها الدعوى طلب مقدمة أخطرت ،الحالية القضية في .11

 )وهو أ 8 أورنيك على حصلت 2011 فبراير 16 وفي االنتهاكات.ب

 مستشفى من بتعبئته( الشاكي يقوم أن مطلوب أساسي طبي تقرير

 األدلة حول )أنظر، إصابات وجود الحظت والتي بحري الخرطوم

                                                 
  .91 الفقرة ،296/05 مراسلة السودان، ضد واإلخالء اإلسكان حقوق مركز - 234
 القانونية المساعدة مجموعة ؛77 الفقرة ،275/03 رقم مراسلة اريتريا، ضد 19 المادة منظمة - 235

Homme,’l de Droits des Interafricaine Union  اإلنسان، لحقوق محامين لجنة المجانيّة،

oahJev de Témoins les 47/90 ،25/89 مراسالت الديمقراطية، الكنغو جمهورية ضد، 

 ومركز (،SERAC) واالقتصادية االجتماعية الحقوق نشاط مركز ؛36 الفقرة ،100/93 ،56/91

   .38 الفقرة ،155/96 رقم مراسلة نيجيريا، ضد (CESR) واالجتماعية االقتصادية الحقوق
   .77 الفقرة ،275/03 رقم ةمراسل اريتريا، ضد 19 المادة منظمة - 236
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 بشكوى تقدمت فانها وبالتالي (.13 الفقرة في الحقا   أدناه الطبية،

 نفس وفي ها.تومحامي هي بحري، رطومالخ في العام للنائب جنائية

 بيانا   الدعوى طلب مقدمة محامية قدّمت العام، النائب طلب عقب اليوم

 بحري الخرطوم شرق شرطة مركز في شرطة ضباط إلى رسميا  

  237رسمية. شكوى هناك قدّمت حيث

 فشل ضوء وعلى السلطات، إلى مباشرة الشكوى تقديم إلى باإلضافة .12

 ال  مفصّ  بيانا   تصدر أن الدعوى طلب مقدمة قّررت الرد، في السلطات

 وفي بالمزاعم. عليها المدعى الدولة نّبهت وبذلك لها، حدث ما حول

 له تعرضت ما حول شهادتها الطلب مقدمة وضعت 2011 فبراير 23

 الفيديو شريط حظي ولقد  238االنترنت. على فيديو شريط على

 غير ودولية وطنية منظمات تقارير تناولت كما  239 واسعة. بمشاهدة

 عالماإل أجهزة إلى باإلضافة واسع بشكل الفيديو شريط حكومية

 لمقدمة حدث ما مزاعم إلى أيضا   السلطات ينبّه مما والدولية، الوطنية

 والية شرطة مدير أصدر ذلك على وردا    240الدعوى. طلب

 بأن 1120 مارس 8 في صحفيا   بيانا   عطية، الحافظ محمد الخرطوم،

 فعل يثبت ال الدعوى طلب لمقدمة أجري الذي الطبي الفحص

 مدرك بأنه األقل، على علنا ، اعترف فإنه وبذلك،  241االغتصاب،

 أيضا ، الصحفي، حالتصري في أعلن، فإنه نفسه الوقت وفي للمزاعم.

                                                 
 بيان ،B4 الملحق أيضا   انظر كوى؛الش من 29 الفقرة ايضا   انظر ؛A3 الملحق الشكوى، انظر - 237

  .2013 يوليو 10 بتاريخ احمد، نجالء الدعوى، طلب مقدمة محامية من
 ىعل تيوب يو موقع على اسحق" صفية "اغتصاب وعنوانها الدعوى طلب مقدمة إفادة أنظر - 238

 مع العربية )باللغة http://www.youtube.com/watch?v=4qMQ22lLoCY الرابط

 الشرطة’ و ؛2011 فبراير 24 في يوتيوب موقع على ُوضع الشريط( على باالنجليزية ترجمة

 بطالرا على يوتيوب موقع على ‘فتاة تغتصب السودانية

http://www.youtube.com/watch?v=zU9rLAOQOjc ترجمة مع العربية )باللغة 

  2011 فبراير 23 في ُوضع الشريط(، على باالنجليزية
 الفيديو لشريطي شخص 21000 مشاهدة يوتيوب موقع سجل العريضة، هذه وقت نفس في - 239

    .2011 فبراير 24 و 23 يومي ُوضعا للذينا
 ،2012 فبراير 13 ،‘أحسن تبقى الحاجات عشان ’ قرفنا حركة المثال سبيل على أنظر - 240

 كثر:أ معلومات السودان:’ الدولية: العفو منظمة الدعوى. طلب مقدمة قضية حول تفاصيل يوضح

 .  .2011 برايرف 28 ،‘السودان احتجاجات عقب محتجزين يزالون ما كثيرون
  العربية( )باللغة أنظر - 241

  .http://www.alsahafa.sd/details.php?Articleid=23554#23554 

http://www.youtube.com/watch?v=4qMQ22lLoCY
http://www.youtube.com/watch?v=zU9rLAOQOjc
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=23554#23554
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 إلى أحيلت قد 2013 فبراير 16 في الدعوى طلب مقدمة شكوى أن

 طلب مقدمة ال ولكن جاريا . يزال ما فيها التحقيق وأن العام النائب

 ذلك حتى تُخطرا، ولم التحقيق، بشأن أخطرتا محاميتها وال الدعوى

 الدعوى طلب مقدمة فإن لذلك ووفقا   .الشكوى رفض عن الطور،

 في التحقيق في الفشل أن 2011 سبتمبر في ومحاميتها هي قررت

 المدعى الدولة في العدل روزي علم إلى يصل أن يجب شكواها

 242عليها.

 أنها إلى يشير ما هناك فليس بالمزاعم عليها المدعى الدولة علم ومع .13

 الدعوى طلب مقدمة تزويد على قادرة قرارات أي باتخاذ ردت

 والية شرطة مدير به أدلى الذي التصريح عكس وعلى بانتصاف.

 في تحقيقا   فتحت قد السلطات بأن مؤشر يوجد ال فانه الخرطوم

 أي السلطات تبذل ولم الدعوى. طلب مقدمة رفعتها التي لشكاوىا

 243ظاهرية أدلة وجود من بالرغم المزعومين الجناة لمحاسبة جهود

 الذي الطبي الفحص كان وبينما  244الدعوى. طلب مقدمة باغتصاب

 أورنيك في مسجل هو ما حسب بحري الخرطوم مستشفى في أجرى

 "ال )األورنيك مالئم وغير كاف غير أعاله( 11 الفقرة )أنظر )أ( 8

 االغتصاب" مقاضاة في يساعد والذي لالصابات الكامل المدى يوثق

 في الجنسي العنف قضايا في التحقيق في منهجي كاخفاق تحديده وتم

 الدولة لتزامإ ويحّرك القضية لتأكيد أكثر أدلة يوفر فإنه  245السودان(،

  246المزاعم. في بالتحقيق عليها المدعى

 أمر على القائمة السلطات أن لىإ يؤشر ما هناك فليس ذلك، وفوق .14

 الوطني واألمن االستخبارات جهاز مدير من طلبت قد التحقيق

                                                 
   .28 الفقرة أدناه أنظر للمزيد ؛34 الفقرة الشكوى، أنظر - 242
 زيمبابوي ضد آخرين 110 و موزيرينغوا ت. صمويل ظاهرية، أدلة معيار حول أنظر - 243

  .65 الفقرة (،306/05)
 المتحدة األمم لجنة ‘فعّال انتصاف’ فكرة من يتجزأ ال كجزء بالتحقيق االلتزام مثال ، انظر، - 244

 الدول على روضالمف نونيالقا العام االلتزام طبيعة ،(‘80) 31 رقم العام التعليق’ اإلنسان، لحقوق

 ،0042 مارس 29 في تبنيه تم والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في األطراف

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، 15 الفقرة. 
 العدالة إلى الوصول فرص’ ،2005 يوليو 29 اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم مفوض تقرير - 245

 .2ص ،2008 ،‘ارفورد في الجنسي العنف لضحايا بالنسبة
   .19 رقم سفلية حاشية سابق، مصدر - 246
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(NISS) منواأل االستخابارت جهاز مسئولي عن الحصانة رفع 

 الوطني األمن نونقا يتضمنه بند وهو مسئوليتهم، ةالمزعوم الوطني

 متعارضا   متكرر، وبشكل تعتبره، المفوضية ظلت بينما 2010 لعام

 247فريقياأل الميثاق بموجب السودان لتزاماتإ مع

 بواسطة أودعت التي الشكاوى على الرسمي الرد فإن ذلك عن عوضا   .15

 شهادة الشرطة رئيس )رفض إنكار على تحتوي الدعوى طلب مقدمة

 بأن وصّرح ،معقولة غير شهادة إياها معتبرا   الدعوى طلب مقدمة

 العام النائب )من بالعدول النصح كهذه(؛ أفعاال   ترتكب ال مناأل قوات

 طلب مقدمة من وطلب ري،بح الخرطوم شرق شرطة مركز ورئيس

 بعض رشوة تمت ذلك، عد)وب شكواها؛ مالحقة عن متناعاإل الدعوى

 سلسلة تمتو الغرض( هذاب الدعوى طلب ةمقدم إلقناع العائلة أفراد

 شخص أي همة تثبيط إلى الرامية التدابير من وغيرها التهديدات من

  248.الشكوى متابعة أو قضية رفع من

 االعالم وسائل نشرتها التي المزاعم في التحقيق عن بدال   السلطات إن .16

 عن ريرتقا يكتبون الذين والصحفيات الصحفيين تخويف في بدأت

 التشهير بتهم ضدهم جنائية إجراءات تحريك في وشرعت القضية،

 املع تقريرها في الدولية العفو منظمة وأشارت كاذبة. ءأنبا ونشر

 صحفيين/صحفيات: 10 لقضايا 2012

 اسحق صفية قضية عن تقارير نشر مه  تُ  صحفيين 10 يواجه

 في أمن ضباط بواسطة عليها االعتداء تم امرأة وهي محمد،

 باالحتجاز غزالي فاطمة على ُحكم [2011] يوليو 5 وفي يناير.

                                                 
 الوطني واألمن االستخبارات جهاز مسئولي تزود الوطني األمن قانون من (3) 52 المادة - 247

 وعثمان جاكال منعم قضية في المفوضية مثال ، أنظر، والجنائية؛ المدنية اإلجراءات ضد بالحصانة

 سودان،ال ضد (OMCT ومنظمة اإلنسان لحقوق الدولية فيدراليةال )تمثلهم سليمان وأمير حميدة

 سئوليم نم للتعذيب تعرضوا أنهم زعموا اإلنسان حقوق عن المدافعين من بثالثة تتعلق قضية وهي

 وجببم الحصانة بأحكام يتعلق فيما  المفوضية اعتبرت وحيث الوطني واألمن االستخبارات جهاز

 مثل نم ةعدال على سيحصلون الضحايا أن توقع العدالة خداع من ن"سيكو أنه الوطني األمن قانون

 فيدراليةال )تمثلهم سليمان وأمير حميدة وعثمان الجاك منعم التمييز." على القائم االنتصاف هذا

 ،مقبولية قرار ،379/09 رقم مراسلة السودان، ضد (OMCT ومنظمة اإلنسان لحقوق الدولية

 وصياتوالت الختامية المالحظات’ األفريقية، المفوضية أيضا   أنظر ،67 الفقرة ،2012 اغسطس

  .31 الفقرة ،‘السودان لجمهورية والخامس الرابع الدوري للتقرير
  .32-26 الفقرات أدناه أنظر وللمزيد ؛30 الفقرة الشكوى، أنظر - 248
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 ابراهيم الدين سعد الصحيفة تحرير رئيس على مُحك كما شهرا  

 هباني أمل الصحفية على ُحكم [2011] يوليو 25 وفي بالغرامة.

   249شهر. لمدة بالسجن

 فلعنبا ةالمعنيّ  المتحدة لألمم العام لألمين الخاصة الممثلة عبّرت .17

 طمةفا على بالسجن الحكم حول الشديد قلقها عن النزاعات في الجنسي

 صةلخاا مثلةملل ووفقا   ابراهيم. الدين سعد على الغرامة وحكم غزالي

 الحكم: فإن العام لألمين

 بعد الناجين أيضا   يكبت وإنما وحدها التعبير حرية ينتهك ال

 علنا   يتحدثون الذين من يؤيدوهم ومن الجنسي للعنف التعرض

 أن يجب الذين هم االغتصاب جرائم مرتكبي نإ الجرائم. هذه عن

 250 الصحفيين. وليس السودان في الجنائية لتهما يواجهوا

 الحالية القضية في شك يوجد ال أنه الدعوى طلب مقدمة ذكرت لذلك .18

 جهاز مسئولي ضد بالمزاعم عليها المدعى الدولة إخطار حول

 عليها المدعى الدولة فإن ذلك وفوق الوطني. واألمن االستخبارات

 في فشلت ذلك ومع زاعمالم في للتحقيق واسعة فرصة لها تتوفر كانت

 251المزعومة." االنتهاكات في لالنتصاف المناسبة الخطوات "اتخاذ

 عليها المدعى الدولة في االنتصاف سبل أن اتضح قد فإنه وبالتالي،

 في المزعومة االنتهاكات في االنصاف لتحقيق كافية وغير فعّالة غير

   252الحالية. القضية

                                                 
 ،‘عالمال في اإلنسان حقوق وضع – 2012 لعام السنوي التقرير’ الدولية، العفو منظمة - 249

 أنظر ؛http://www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2012  الرابط على السودان

 جديد قانون السودان:’ والسالم: العدالة لدراسات األفريقي والمركز واتش رايتس هيومان أيضا  

 محمد فيصل الصحفي قضية إلى يشير والذي ،2013 يوليو 9 ،‘للمدنيين العسكرية بالمحاكم يسمح

 ثم عوىالد طلب لمقدمة واالغتصاب التعذيب مزاعم في مستقل تحقيق إجراء إلى دعا الذي صالح

  الرابط: على وتشهير كاذبة أنباء بنشر وأتهم بعد فيما أعتقل

http://www.hrw.org/news/2013/07/09/sudan-new-law-allows-military-trials-

civilians. 
 من هم الصحفيين، وليس "المغتصبون يقول المتحدة األمم مبعوث المتحدة األمم نباءأ مركز - 250

م لهم تُوجه أن يجب  الرابط: على ،2011 اغسطس 3 السودان"، في جنائية تُه 

p://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39221&Cr=sexual&Cr1=htt

.violence#.UGNFe66g5Ic 
   .77 الفقرة ،275/03 رقم مراسلة اريتريا، ضد 19 المادة منظمة - 251
   السابق. المصدر - 252

http://www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2012
http://www.hrw.org/news/2013/07/09/sudan-new-law-allows-military-trials-civilians
http://www.hrw.org/news/2013/07/09/sudan-new-law-allows-military-trials-civilians
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39221&Cr=sexual&Cr1=violence#.UGNFe66g5Ic
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39221&Cr=sexual&Cr1=violence#.UGNFe66g5Ic
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 طلب مقدمة أجبرت السلطات من ومضايقات تهديد أعمال (ب)

  عليها المدعى الدولة مغادرة على الدعوى

 سلطات فإن انتهاكات من وقع لما االنتصاف في الفشل إلى باإلضافة .19

 دبع الدعوى طلب مقدمة ومضايقة دتهدي في بدأت عليها المدعى الدولة

 ترك على أجبرتها وأخيرا   السودان، في شكواها مالحقة قررت نأ

 .2011 يرفبرا 18 في السودان

 تنفادالس حاجة هناك ليس أنه المفوضية لدي الراسخ القضائي الفقه من .20

 استنفاد أن اظهار الطلب مقدم يستطيع عندما المحلية االنتصاف سبل

 الطلب. مقدم/مقدمة حياة على الخوف سيجلب المحلية االنتصاف سبل

 بشكل ا  مؤكد يكون أن يجب انتهاك "وجود فإن للمفوضية ووفقا   253

 مستوى على أيضا   وإنما النظري المستوى على فقط ليس كاٍف،

 والفعالية لالمكانية االفتقار يعني ذلك في والفشل الممارسة،

 إلى اللجوء تستطيع ال الطلب مقدمة كانت إذا ولذلك  254المطلوبتين.

 حتى )أو حياتها/ه على المعّمم الخوف ببسب للبالد القضائية السلطة

 متاحة غير ستعتبر المحلية االنتصاف سبل فإن ها(،/أقربائه حياة

  255له/ها."

 وآخرون سرتهاوأ الدعوى طلب مقدمة تعرضت حالية،ال القضية في .21

 من عدد إلى المحلية فاالنتصا سبل مالحقة على ساعدوها الذين من

 مقدمة تعرضت وقد  256السلطات. من والمضايقات التهديد حاالت

 لها اغتصابهم بعد اغتصبوها الذين الرجال تهديد إلى الدعوى طلب

 وحينما  257المسألة." تصعيد سيتم أخرى مرة ُوجدت "إن بأنها مباشرة

 التهديد هذا من بالرغم بشكوى التقدم الدعوى طلب مقدمة حاولت

                                                 
 رايتس ؛74 و 63 الفقرات ،288/2004 رقم مراسلة زيمبابوي، ضد شومبا غابرييل - 253

 رقم راسلةم غانا، ضد بكر ابو الحسن ؛24 الفقرة ،215/96 رقم مراسلة نيجيريا، ضد انترناشونال

  .19 الفقرة ،232/99 رقم مراسلة كينيا، ضد أوكا د. جون ؛6 الفقرة ،103/1993
 المحكمة ؛35 الفقرة ،149/96-147/95 رقم مراسلة غامبيا، ضد جاوارا  ك  داودا السير - 254

  .159 الفقرة ،30210/96 رقم طلب بولندا، ضد كوالدا ،اإلنسان لحقوق األوروبية
  .35 الفقرة ،149/96-147/95 رقم مراسلة غامبيا، ضد جاوارا  ك  داودا السير -255
 .30 و 10 الفقرات الشكوى، أنظر -256
 .6 الفقرة الشكوى، أنظر - 257
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 التقدم من همتها تثبيط إلى بحري الخرطوم في العام النائب سعى

 من شرق حريب الخرطوم شرطة مركز رئيس وحذرها بشكوى،

 عائلتها". اسم إلى ساءةاإل شأنه من ذلك "أن بحجة بشكوى مالتقد

 منها وطلب وهدّدها بالكذب شهادتها أخذ الذي الشرطة ضابط واتهمها

 سيكون التحقيق بأن اصراره في وواصل ،القضية هذه عن تتحدث أال

 شكواها الدعوى طلب مقدمة رفعت أن وبعد للغاية. خطيرة تبعات له

 وتلقت شكواها. مالحقة عن توقفبال القناعها للرشوة اسرتهأ تتعرض

 تهديدي طابع ذات المصدر مجهولة هاتفية محادثات ايضا   أسرتها

 شديد الوضع صار الشكوى الدعوى طلب مقدمة رفعت أن وبمجرد

 إلى بمفردها العودة على قادرة تعد ولم سرتهاأ وعلى عليها الخطورة

 جهاز رقابة تحت صار أسرتها منزل أن إذ بأمان أسرتها منزل

   258الوطني. واألمن االستخبارات

 على الدعوى طلب مقدمة شهادة نشر على السلطات ردود إن .22

 تم ما حسب لقضيتها ،والدولية المحلية االعالمية، والتغطية االنترنت

 تواجه التي والمضايقات التهديدات على رمزا   يقف أعاله توضيحه

 ترتكبه الذي الجنسي العنف ضد الحديث على نيتجرأو حينما الضحايا

 نشروا الذين الصحفيين اعتقال إن عليها. المدعى الدولة في السلطات

 والمضايقات التهديد وأشكال 259الدعوى طلب مقدمة قضية عن تقارير

 مالحقة على الدعوى طلب مقدمة  يساعد شخص أي ضد الالحقة

 يؤكد 260الوطني، واألمن االستخبارات جهاز مسئولي ضد شكواها

 في باقية ظلت إذا أمان في تكون لن الدعوى طلب مقدمة أن أكثر

 الفرنسية السلطات واسطةب أيضا   ذلك تأكد وقد عليها. المدعى الدولة

                                                 
 .9-7 الفقرات الشكوى، أنظر - 258
 السودان العالم، في اإلنسان حقوق وضع ، 2012 للعام السنوي التقرير الدولية، العفو منظمة -259

 أخبار مركز ؛http://www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2012 الرابط على

 تهم يواجهوا أن يجب من هم الصحفيين وليس "المغتصبون يقول متحدةال األمم مبعوث المتحدة األمم

  الرابط على ،2011 اغسطس 3 السودان"، في جنائية

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39221&Cr=sexual&Cr1=

violence#.UGNFe66g5Ic. 
  .32-26 الفقرات أدناه أنظر للمزيد ؛109-8 الفقرات الشكوى، انظر - 260

http://www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2012
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39221&Cr=sexual&Cr1=violence#.UGNFe66g5Ic
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39221&Cr=sexual&Cr1=violence#.UGNFe66g5Ic
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 وجود أساس على اللجوء حق الدعوى طلب مقدمة تمنح التي

  261باالضطهاد." قوية أسس ذات "مخاوف

 في الدعوى طلب مقدمة عليها أقدمت التي المخاطرة إلى النظر يجب .23

 تلك ردود وفي عليها المدعى الدولة سلطات لدي الشكوى رفع

 ا،عليه المدعى الدولة في المرأة لوضع األوسع السياق في السلطات،

 المدعى الدولة في الجنسي والعنف االغتصاب تفشي إلى باإلضافة

 يرالتقر على النهائية مالحظاتها في المفوضية، وأكدت  262عليها.

 ذلك في بما المرأة، ضد "العنف بأن والخامس، الرابع الدوري

 ما ،واالغتصاب لإلناث( الجنسية األعضاء )بتر االناث ختان ممارسة

 "إجراءات وجود وعدم قانوني إطار وجود عدم إن 263متفشية". تزال

 الوصمة إلى باإلضافة 264السودان"، في االغتصاب مع للتعامل أخرى

 ضد أيضا   العنف من بالمزيد والتهديد االغتصاب، لجريمة المالزمة

 لموضوع العلني التناول عن الضحايا تبعد معظمها األسرة، أعضاء

 لقضايا تقريبا   التام الغياب إن االحتجاز. أماكن في الجنسي العنف

 المنخفض العدد وحتى بل ،لسلطاتل ابالغها يتم الجنسي بالعنف تتعلق

 الضرر جبر أشكال من غيره أو تعويض منح فيها تم التي القضايا من

 يؤكد وهو  265العوائق. هذه بوجود يشهد ،االغتصاب لضحايا األخرى

                                                 
 No. ’,Apatrides et Réfugiés des Protéction de Français Office ’ قرار انظر - 261

DGT-AM-04450-12-2011 ‘، 30 ملحق الفرنسية(، )باللغة 2012 مارس B5أنظر ؛ 

  .27-12 الفقرات الشكوى،
 سليمان وأمير حميدة وعثمان الجاك منعم أيضا   أنظر ؛27-12 الفقرات السابق، المصدر - 262

 ،793/09 رقم مراسلة السودان، ضد (OMCT ومنظمة اإلنسان لحقوق الدولية الفيدرالية )تمثلهم

 العامة" "الخلفية االعتبار في المفوضية وضعت عندما ،53 الفقرة ،2012 اغسطس ، مقبولية قرار

  القضية. في الطلبات لمقدمي الخاص الوضع تقييم في عليها المدعى الدولة في
 والخامس الرابع الدوري للتقرير الختامية والتوصيات المالحظات’ االفريقية، المفوضية - 263

 إلنسانا قوقلح األفريقية للمفوضية العادية فوق 12 الجلسة في تبنيه تم ،‘السودان لجمهورية

 الجزائر، الجزائر، ،2012 اغسطس 4 – يوليو 29 من الفترة خالل ُعقدت والتي والشعوب

  .36 الفقرة ،‘(ختامية مالحظات’ األفريقية )المفوضية
  .74 الفقرة السابق، المصدر - 264
 في الجنسي العنف وحتى العقاب من االفالت من’ تونسين، ؛27-12 الفقرات الشكوى، انظر - 265

 لحقوق متحدةال األمم لجنة ،2012 النرويجيين، السالم بناة موارد مركز ،‘دارفور بعد ما السودان

 الدولة انتقاد ‘ختامية مالحظات’ األفريقية المفوضية ؛14 الفقرة ،2007 يوليو 16 ، اإلنسان

 بعلراا الدوري السنوي تقريرها في الجنس" نوع حسب مفصلة "بيانات توفير لعدم عليها المدعى

  .77و ،35 الفقرات ، والخامس
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 قضيتها مالحقة على اصرارها في الدعوى طلب مقدمة شجاعة أيضا  

  عليها. المدعى الدولة في المحلي المستوى على

 لمالحقة تحتاج ال الضحية أنب للمفوضية الراسخ القانوني الفقه إن .24

 ، حياتها/ه على تخاف/يخاف انت/كانك إذا ،المحلية االنتصاف سبل

 نساناإل حقوق ومحاكم لهيئات القانوني الفقه في أيضا   نعكسي

 الدول ومفوضية 266،نساناإل لحقوق األوروبية المحكمة إن األخرى.

 لحقوق األمريكية الدول ومحكمة 267،نساناإل لحقوق األمريكية

 سبل استنفاد لمتطلب االستثناء هذا مثل توفر جميعها 268،نساناإل

  المحلية. االنتصاف

 توجد التي الكافية األدلة أن ذكرت الدعوى طلب مقدمة فإن لذلك، .25

 للتهديد تعرضت وسالمتهم وسالمتها أقربائها وحياة حياتها أن تظهر

  269الد.الب من الفرار على أجبرها مما عليها المدعى الدولة جانب من

 االنتصاف لسبل البنّاء االستنفاد معيار’ بالتالي، لّبت، أنها وذكرت

 ليست عليها المدعى الدولة في االنتصاف سبل وأن 270،‘المحلية

  عائق. دون الدعوى طلب لمقدمة متاحة
 

 الوصول من منعها الدعوى طلب مقدمة محاميي ومضايقة تخويف )ج(

  السودان خارج من فع ال انتصاف إلى
 

 إلى اللجوء على الدعوى طلب لمقدمة عليها المدعى الدولة جبارإ بعد .26

 ومضايقة تهديد في السلطات استمرت 2011 فبراير 18 في المنفى

 ماب السودان، خارج من شكواها مالحقة في لمساعدتها سعوا الذين كل

  محامييها. ذلك في

                                                 
 سبتمبر 16 ،21893/93 رقم طلب تركيا، ضد اكديفار اإلنسان، لحقوق األوروبية المحكمة - 266

  .75 و 74 الفقرات ،1996
Massacre Sanchez de Plan  نسان،اإل لحقوق االمريكية الدول مفوضية - 267

,Guatemala، 27 الفقرة ،1999 مارس 11 ،11.763 رقم قضية.  
 92 في صادر حكم رودريكويز، فيالسكويز قضية اإلنسان، لحقوق االمريكية الدول محكمة - 268

  .66 الفقرة ،1998 يوليو
  .77 الفقرة ،288/04 رقم مراسلة زيمبابوي، ضد شومبا غابرييل - 269
  .24 الفقرة ،215/1998 رقم مراسلة نيجيريا، ضد الدولية الحقوق السابق؛ المصدر -270
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 من قضيتها لمالحقة السعي وواصلت الدعوى طلب مقدمة أرادت .27

 في محامية من الدعوة طلب مقدمة طلبت 2011 مارس ففي الخارج.

 المحامية وزودت الشكوى لمالحقة عنها نيابة تسعى أن الخرطوم

 نسانإ حقوق محاميي مع المحامية، سعت وقد 271الغرض. لهذا بشهادة

 إلى الدعوى طلب مقدمة قضية لدفع الخرطوم في يعملون آخرين

 واجهت المحامية ولكن .2012و 2011 عامي امتداد على األمام.

 أو يستطع لم كما الدعوى طلب مقدمة تستطع ولم كبيرة. صعوبات

 بشكل القضية يالحق أو يشهد أن أسرتها أفراد من عضو أي يرغب

   272سالمتهم. على الخوف بسبب السودان داخل شخصي

 مع القضية مالحقة في متزايد بشكل ممانعون المحامون صار .28

 سالمتهم، على خائفين ،2011 عام من الثاني النصف في السلطات

 عن تقارير نشرهم على الصحفيين محاكمة عقب خصوصا  

 الدعوى طلب مقدمة مع المحامون التقى حينما ولكن  273الموضوع.

 بجهود القيام يجب أنه على االتفاق تم 2011 عام أواخر كمباال في

 المعلّقة. القضية بشأن التصرف على السودانية السلطات لدفع أكثر

 العدالة لدراسات فريقياأل للمركز التنفيذي المدير طرح، ذلك وعقب

 السوداني، العدل وزير مع القضية شخصيا ، حميدة، عثمان والسالم،

 الجلسة في مشاركته خالل ،2011 سبتمبر في دوسا، بشاره محمد

 جنيف في نساناإل لحقوق المتحدة األمم لمجلس 18 رقم العادية

 النظر مناسبة في السوداني للوفد أيضا   القضية طرح وتم 274بسويسره.

 ابريل في ةفريقياأل المفوضية بواسطة الطرف الدولة تقرير في

 من تقديمه تم بديل تقرير في عليها الضوء تسليط تم كما ،2012

 والمجموعة وريدريس والسالم العدالة لدراسات فريقياأل المركز

   275أوال . للديمقراطية السودانية

                                                 
  .4B الملحق ،2013 يوليو 10 بتاريخ احمد نجالء الدعوى طلب مقدمة محامية شهادة أنظر -  271
  السابق. المصدر -272
 .17 و 16 الفقرات سابق، مصدر - 273
   ذلك. طلبت إذا األفريقية للمفوضية تقديمها يمكن حميده عثمان إفادة -274
 وريدريس والسالم العدالة لدرسات االفريقي والمركز أوالُ، للديمقراطية السودانية المجموعة - 275

 سانإلنا لحقوق األفريقية المفوضية إلى والخامس الرابع الدوري السودان تقرير على وتعليقات

 لمعاملةا أو العقوبة ضروب من يرهوغ التعذيب حظر : األفريقي الميثاق من 5 المادة والشعوب:

   .43 الفقرة ،2012 ابريل المهينة، أو إنسانية الال أو القاسية
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 وجهاز السودانية، السلطات قامت تحقيق فتح من بدال   ولكن، .29

 والتهديد والمضايقة بالتحرش تحديدا ، الوطني، واألمن االستخبارات

 ضحايال هابتمثيل معروفة محامية وهي الدعوى، طلب مقدمة لمحامية

 االستخبارات جهاز وأقدم .نساناإل حقوق انتهاكات من وغيره التعذيب

 بما قضايا، ملفات وصادر المحامية مكتب تفتيش على الوطني واألمن

 صالحية ةللمحاميّ  تعطي وشهادة الدعوى طلب مقدمة ضيةق ملف فيها

 المحامية واستجوبت الدعوى، طلب مقدمة من يعبتوق القضية مالحقة

 عمل من به تقوم ما بأن وأبلغتها التعذيب ضحايا تمثيل في عملها عن

 غير تهديد بوصفه يُفهم أن بد ال كان وهذا  276الدولة. ضد عمال   يُعتبر

 سيجلب التعذيب ضحايا قضايا مالحقة في عملها مواصلة بأن مباشر

 اعتقالها يكن لم إن رخصتها سحب تشمل أن يحتمل تبعات عليها

 277 ومحاكمتها.

 االستخبارات خصوصا   السلطات، من المتزايد التهديد على ردا   .30

 خطوة في عليها، المدعى الدولة المحامية تركت الوطني، واألمن

 من سلسلة وعقب ،2012 سبتمبر في ولكن مؤقتة. البداية في أعتبرت

 عادت ما إذا كبير شخصي خطر هناك زال ما بأنه توحي الحوادث

 وجاء  278البالد. خارج تبقى أن المحامية قررت السودان، إلى

 قد كانت إذا ما حالة في المحامية سيواجه كان الذي بالخطر االعتراف

 نحو على منحتها، التي البلد في الهجرة سلطات من البالد داخل بقيت

 هناك أن المعنية الهجرة سلطات وجدت وقد فيها. اللجوء حق عاجل،

                                                 
 .B4 الملحق ،2013 يوليو 10 بتاريخ احمد نجالء افادة انظر - 276
 اإلنسان حقوق موضوعات في العاملين المحامين مضايقة عن معلومات أنظر، للمزيد - 277

 اإلنسان حقوق عن مدافعين اعتقال تحديث: والسالم، العدالة لدراسات األفريقي المركز وتخويفهم:

 الدولية الفيدرالية ؛2012 يوليو 20 السودان، في ضخمة جماهيرية احتجاجات عشية تعسفيا   اعتقاال  

  : الرابط على ،2012 يوليو 30 ،‘مدافعين لعدة تعسفي واحتجاز اعتقال السودان’ اإلنسان، حقوقل

and-arrest-Arbitrary-http://www.fidh.org/Sudan ؛ UK SUDO، محامين اعتقال 

 : الرابط على ،2012 يوليو 1 صحفي، مؤتمر بعد

http://www.sudouk.org/updates/updates/2012/lawyersarrested.htmlوالرابطة ؛ 

  الرابط على 2012 يوليو 3 (، مخاوف يثير دارفور محامين اتحاد أعضاء )اعتقال للقانونيين الدولية

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=88f555b8-0daf-4461-

8258-c02b42bd88e4.  
 .51 رقم سفلية حاشية سابق، مصدر - 278

http://www.fidh.org/Sudan-Arbitrary-arrest-and
http://www.sudouk.org/updates/updates/2012/lawyersarrested.html
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=88f555b8-0daf-4461-8258-c02b42bd88e4
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=88f555b8-0daf-4461-8258-c02b42bd88e4
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 معرضة كانت الدعوى طلب مقدمة محامية بأن لالعتقاد معقولة أسبابا  

   279االضطهاد. لخطر

 طلب مقدمة ميةمحا لها تعرضت التي والمضايقات التهديدات جعلت .31

 العثور في الدعوى طلب مقدمة أمام صعوبة أكثر األمور الدعوى

 وصول إلمكانية مسبقا   شرطا   يمثل مطلب وهو قانوني، تمثيل على

 عليها. المدعى الدولة في المحلية االنتصاف لسبل الدعوى طلب مقدمة

 في المحلية االنتصاف سبل استنفاد "ألجل أنه المفوضية والحظت

 للوصول المرء يحتاج ريقياالف الميثاق من (5) 56 المادة حرو إطار

 فإن قانوني تمثيل على الضحايا يحصل لم إذا لكن االنتصاف هذا إلى

 وأقرت  280المحلية." االنتصاف سبل إلى الوصول الصعب من

 لبط إلى اللجوء فيها يمكن ال التي األوضاع في أنه أيضا   المفوضية

 استنفاد فان االضطهاد" من عام خوف "بسبب المحلية االنتصاف سبل

 وفوق  281عملي." وغير معقول "غير سيكون المحلية االنتصاف سبل

 يُطبق أن "يجب المحلية االنتصاف سبل استنفاد متطلب فان ذلك

 في الحق لحماية تؤسس والتي الميثاق( )من 7 المادة مع بالتزامن

 في بإيجاز، ذلك فوق المفوضية أوضحت وقد 282عادلة". محاكمة

 والمساعدة العادلة المحاكمة في الحق حول وموجهاتها مبادئها

 ذلك في بما فعّال، انتصاف في للحق عدة مكونات ا،أفريقي في القانونية

 تتطلب، والتي، 283للعدالة، الوصول إمكانية الخصوص، وجه على

 المساعدة في الضحايا حق ويعتبر القانوني. التمثيل توفر جانبها، من

                                                 
 البقاء في "الحق اللجوء أحمد نجالء طلب منح المتحدة المملكة حدود وكالة قرار ،B8 الملحق - 279

 إذا نجئيكال اللجوء بطالبي المتحدة المملكة حدود وكالة تعترف كالجئة". المتحدة المملكة في

 في ءلجوال طالبة لطالب/ بالنسبة يبررها" ما لها باالضطهاد مخاوف "وجود من التحقق استطاعت

  رابطال على اللجوء؟" طلب يمكنه "من المتحدة المملكة حدود وكالة انظر األصلي. لدهاب بلده/

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/asylum/claimingasylum/whocanclaim/ 
  .24 الفقرة ،236/2000 مراسلة السودان، ضد ليردوب فرانسيس كورتيس - 280
 ومنظمة اإلنسان لحقوق الدولية الفيدرالية )تمثلهم سليمان وأمير حميدة وعثمان الجاك منعم - 281

OMCT)  55 الفقرة ،2012 اغسطس ، مقبولية قرار ،379/09 رقم مراسلة السودان، ضد.  
 ،89/93 ،52/91 ،50/91 ،48/90 رقم اسلةمر السودان، ضد وآخرون الدولية العفو منظمة - 282

 .49 قرةالف ،299/2005 رقم مراسلة اثيوبيا، ضد  األنواك عدالة مجلس أيضا   أنظر ؛31 الفقرة
 في قانونية ومساعدة عادلة محاكمة في الحق وموجهات مبادئ’ األفريقية، المفوضية انظر - 283

 trial-http://www.achpr.org/instruments/fair/.   الرابط على ،‘أفريقيا

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/asylum/claimingasylum/whocanclaim/
http://www.achpr.org/instruments/fair-trial/
http://www.achpr.org/instruments/fair-trial/
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 يتجزأ ال جزءا   ،انتصاف على الحصول في حقهم من كجزء ،القانونية

   284.نساناإل لحقوق والدولية االقليمية القوانين من أيضا  

 دون الحيلولة إلى تهدف ظلت والتي للسلطات المتضافرة الجهود إن .32

 الدعوى طلب مقدمة مساعدة يحاول شخص أي وإعاقة تحقيق إجراء

 للمنافي. اللجوء إلى ومحاميتها الدعوى طلب مقدمة بإجبار تكللت قد

 طلب مقدمة أدركت البالد خارج إلى اللجوء على المحامية إجبار وبعد

 لن السودان في انتصاف سبل لمالحقة أخرى محاوالت أي أن الدعوى

 عنها نيابة الشكوى يالحق شخص أي ضستعرّ  وإنما عقيمة فقط تكون

 أن توقع القبح "من سيكون الظروف هذه ظل وفي حقيقي. خطر إلى

 طلب مقدمة قضية مع المتعاطفين من السودان داخل شخص أي يقوم

 فإن لذلك  285السودان." داخل شكواها مالحقة يواصل أن الدعوى

 المستمرة والتهديدات التحرشات أن ذكرت الدعوى طلب مقدمة

 سبل استنفاد نم منعتها عليها المدعى الدولة سلطات من لمحامييها

  المحلية. االنتصاف
 

 خالصة
 

 إذ (5) 56 بالقاعدة تمتثل أنها الدعوى طلب مقدمة تذكر الختام، في .33

 ووفرت المحلية االنتصاف سبل الستنفاد محاوالت بعدة قامت أنها

 في االنتصاف لتحقيق كبيرة فرصة عليها المدعى الدولة لسلطات

 السلطات مضايقة فإن ذلك إلى وباإلضافة  286المزعومة. االنتهاكات

 ومحامييها وأسرتها الدعوى طلب مقدمة لها تعرضت التي والتهديدات

 تعتبر المحلية االنتصاف سبل الستنفاد أخرى محاولة أي جعلت

 لمقدم المستحيل من أن واضحا   صار لذلك ونتيجة عقيمة. محاولة

                                                 
 حول 3 رقم العام التعليق التعذيب، لمناهضة المتحدة األمم لجنة المثال، سبيل على انظر، - 284

 سانيةنإ الال وأ القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية من 14 المادة

 في جبروال االنتصاف في الحق حول المتحدة لألمم األساسية المبادئ ؛20 الفقرة المهينة، أو

 ني،اإلنسا يدولال للقانون الخطيرة واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات

  (.2) 15 دةالما ،2005 مايو 16 في الصادر 60/147 العامة الجمعية بقرار واعالنه تبنيه تم الذي
 ومنظمة اإلنسان لحقوق الدولية الفيدرالية )تمثلهم سليمان وأمير حميدة وعثمان الجاك منعم -285

OMCT) 56 الفقرة ،2012 اغسطس ، مقبولية قرار ،379/09 رقم مراسلة السودان، ضد.   
  .55 الفقرة ،260/02 الكاميرون، ضد باكويري أراضي مزاعم لجنة -286
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 فيما عليها المدعى الدولة في العدالة على الحصول الدعوى طلب

   المزعومة. باالنتهاكات يتعلق

 
 (6) 56 المادة في الوارد ‘معقولة زمنية فترة’ متطلب تلبي المراسلة 2-2

 

 تُقدّم أن يجب المراسالت أن على الميثاق من (6) 56 المادة تنص .34

 صافاالنت سبل فيه تستنفد الذي الزمن من معقولة زمنية "فترة خالل

 "ضوع.المو في النظر المفوضية فيه قبلت الذي التاريخ من أو المحلية

 نلطعا لمنع يرمي المعقولة الزمنية الفترة لمتطلب المنطقي واألساس

 من طويل وقت بعد قضائية والية إطار في المحلية القرارات في

  واليقين. القانوني االستقرار لمصالح وذلك صدورها،

 فإن معقولة" زمنية فترة كل"يش ما على ينص ال الميثاق أن طالما .35

 وتعامل 287الموضوعية". أسسها حسب قضية كل "تعامل المفوضية

 مختلف بشكل فيها، االنتصاف سبل استنفاد وأمكن يمكن التي القضايا

 غير أو متاحة غير فيها االنتصاف سبل أن ُوجد التي القضايا عن

 تقدّر القضايا هذه مثل وفي ة.الحاليّ  كالقضية كافية غير أو فعّالة

 الشاكي إخطار تاريخ "من يكون مراسلة توقيت أن المفوضية

   289 القضية. لظروف االعتبار وضع مع 288بشكواه"

 من سلسلة بعد تقديمها تم قد الحالية المراسلة فإن أعاله أوجز وكما .36

 في المحلية االنتصاف سبل استنفاد في الناجحة غير المحاوالت

 المحلية السبل كل مالحقة الدعوى بطل مقدمة سعت وقد السودان.

 السلطات بواسطة قضيتها في التحقيق يتم أن مصرة وكانت الممكنة

 طلب مقدمة شكاوى على السلطات ردود قادت وحينما السودانية.

 المنفى إلى الفرار إلى الدعوى طلب مقدمة المطاف نهاية في الدعوى

 منفاها من يةالمحل االنتصاف سبل استنفاد محاولة واصلت القسري

 سعيها في مساعدتها حاولوا الذين من وغيرهم محامييها عّرض مما

                                                 
  .75 الفقرة ،310/05 رقم مراسلة السودان، ضد والتوثيق للعون رفوردا مركز - 287
  .37 الفقرة ،322/2006 رقم مراسلة غانا، ضد سيكاتا - 288
 ؛غابرييل75 الفقرة ،310/2005 رقم مراسلة السودان، ضد والتوثيق للعون دارفور مركز - 289

 اسبةوالمح االقتصادية الحقوق مشروع ؛44 الفقرة ،288/04 رقم مراسلة زيمبابوي، ضد شومبا

   .42 الفقرة ،300/05 رقم مراسلة نيجيريا، ضد
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 مضايقات أجبرت حينما ،2012 سبتمبر وفي والتحرشات. للتهديد ذلك

 طلب مقدمة محامية الوطني منواأل االستخبارات جهاز وتهديدات

 أن الواضح من صار 290السودان، خارج البقاء أحمد، نجالء الدعوى،

 ستكون عليها المدعى الدولة في القضية لمالحقة أكثر تمحاوال أي

 عن نيابة القضية يتولى محامي أي تعرض إلى وستقود عقيمة

 جمة. مخاطر إلى صاحبتها

 في محاميتها مع المراسالت من العديد وبعد التطورات هذه عقب .37

 التقدم أن 2012 اكتوبر آخر في الدعوى طلب مقدمة قررت الخارج،

 عيللس المتاح الوحيد السبيل هو ةفريقياأل المفوضية إلى بشكواها

  قضيتها. في للعدالة

 صارت إذ هائال   تغيّرا   الدعوى طلب مقدمة وضع شهد األثناء ههذ في .38

 في وأصدقائها أسرتها عن بعيدا   الحياة، على التأقلم أجل من تكافح

 من هذا تأكد وقد مختلفتين. ولغة ثقافة ظل وفي جديد بلد في السودان،

 ديسمبر 22 و 21 يومي في لها أجرى الذي السيكولوجي الفحص

2012.291   

 18 في المفوضية إلى اهاشكو الطلب الدعوى طلب مقدمة تقدم ثم .39

 في و الظروف، هذه ضوء على قدمتها وقد   2013.292 فبراير

 االنتصاف سبل أن أدركت أن بعد الزمن من معقولة فترة غضون

 .لها متاحة تعد لم المحلية

 

  الخالصة -3

 من الدعوى طلب مقدمة تطلب أعاله ذكره سبق ما ضوء على .40

  المراسلة. هذه قبول المفوضية

                                                 
 اللجوء حق أحمد نجالء السيدة طلب حمن المتحدة المملكة حدود وكالة قرار ،B8 الملحق - 290

   ‘كالجئة المتحدة المملكة في والبقاء’
 الشكوى. من A4  الملحق - 291
  .1 الفقرة أعاله، أنظر - 292


