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مـلخـص:
هدفذ الدراسة إىل حماولة اإلياطـة بـأهم
األيكــــام الــ ـ تضــــمنتها قواعــــد القــــانوت
الـدولي اإلن ـاني فيمـا يتعلـم حبظـر التعـذيب
كونـــه انتهاكـــا ج ـــيما ي ـــتوجب م ـــا لة
مرتكبيــه ،وحتليــل أيكــام القــانوت الــدولي
اجلنائي املعنية بتجـريم هـذا الفعـل مـن خـحل
التطــــــر لألنظمــــــة األساســــــية للم ــــــاكم
اجلنائية الدولية املؤقتة منهـا والدائمـة وكـذا
يف األيكام والقرارات الاادر عنها.
من مثة جا ت إاكالية الدراسة متم ور
يول مدى كفايـة األيكـام املتعلقـة ةر ـة
* -املُ َؤ ِلف املُراسل.
regarding the prohibition of torture,
as it is a grave violation that
requires accountability for its
perpetrators, and to analyze the
provisions of international criminal

ولإلجابــــــة علــــ ـ هــــــذمل اإلاــــــكالية مت
استخدام املنهج الوصفي لت ديـد مفهـوم هـذمل
اجلر ــــة يف القــــانوت الــــدولي اإلن ــــاني ويف
القــانوت الــدولي اجلنــائي ،واملــنهج الت ليلــي
لت ليــل ا جتهـــادات القضــائية الاـــادر عـــن
احملاكم اجلنائية الدولية ومقارنة مضامنيها.
خلاذ الدراسة إىل أنه أمام غياب تعريف
جلر ة التعذيب يف القانوت الـدولي ا ن ـاني
جلــأت احملــاكم اجلنائيــة الدوليــة بدايــة إىل
التعريــف الــذي أوردتــه اتفاقيــة األمــم املت ــد
ملناهضــة التعــذيب لعــام  ،9154ثــم احنرفــذ
عــــن هــــذا التوجــــه باعتمادهــــا علـــ قواعــــد
القـــانوت الـــدولي اإلن ـــاني والقـــانوت الـــدولي
اجلنائي القائمة عل إسقاا الاـفة الرةيـة
للجاني وا عتداد بطبيعة الفعل املرتكب.
الكلمـــات املفتاييـــة :جر ـــة التعـــذيبخ
القـــانوت الـــدولي اإلن ـــانيخ القـــانوت الـــدولي
اجلنــــــائيخ احملـــــــاكم اجلنائيـــــــة الدوليـــــــة.
Abstract:
The study aimed to attempt to
understand the most important
provisions contained in the rules of
international humanitarian law
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law
concerned
with
the
criminalization of this act by
addressing the statutes of the
temporary
and
permanent
international criminal courts and as
well as the judgments and
decisionsissued by it.
From there, the problem of the
study revolved around the adequacy
of the provisions relating to the
crime of torture in international
humanitarian law and international
criminal law in the light of the
growing images.
To answer this problem,
the
descriptive approachwasused to
define the concept of this crime in
international humanitarian law and
in international criminal law, and
the analytical approach to analyze
the jurisprudence issued by the

international criminal courts and
compare its contents.
The study concluded that, in light
of the absence of a definition of the
crime of torture in international
humanitarian law, international
criminal courts first resorted to the
definition provided by the United
Nations Convention Against Torture
of 1984 ,then it deviated from this
trend by relying on the rules of
international humanitarian law and
international criminal law based on
dropping the official status of the
perpetrator and taking into account
the nature of the act committed.
Keywords: Crime of torture;
International humanitarian law;
International
criminal
law;
International criminal tribunals.

:مقـدمـــة
 ملـا ذلفـه مـن آثـار، تعترب جر ة التعذيب من أبـرز اجلـرائم الدوليـة وأاـدها خطـور
كــن إصــحيها علـ مــدى

 قــد،علـ ال ــحمة البدنيــة والنف ــية والعقليــة لإلن ــات
. ازيا

 أضـ ذ،وإثر تنـامي التوجـه الـدولي حنـو ايـرتام يقـو اإلن ـات ويرياتـه األساسـية
،جر ة التعذيب حمل اهتمـام خـاص كونهـا ت ـكل انتهاكـا خطـريا زقـو اإلن ـات
فكل الوثائم الدولية ال مت تبنيها عل الاـعيد الـدولي أو اإلقليمـي تضـمنذ ناوصـا
.صرحية حتظر التعذيب وتدعو الدول إىل معاقبة مرتكبيه
وبالعود إىل قواعد القانوت الدولي اإلن اني جند أنها سعذ إىل يظر التعذيب وكـل
 معتـرب إيـامل،كن أت يتعرض هلـا ضـ ايا هـذمل النزاعـات

ض روب املعاملة القاسية ال

 توىل القـانوت الـدولي اجلنـائي جتر ـه والـنص علـ معاقبتـه باعتبـارمل،انتهاكا ج يما
.جر ة ضد اإلن انية أو جر ة يرب ت توجب امل ا لة أمام احملاكم اجلنائية الدولية
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0800  جانفي-80  العدد-80 جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد
EISSN: 2588-2368  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــISSN: 2352-975X

جرمية التعذيب بني أحكام القانون الدويل اإلنساني ___________________________ وفاء دريدي ـ وسيلة مرزوقي

يــا ســبم ارتأينــا طــرح إاــكالية تتم ــور يــول :مــدى كفايــة األيكــام املتعلقــة
ةر ة التعذيب يف القانوت الدولي اإلن اني والقـانوت الـدولي اجلنـائي يف ظـل تنـامي
صورها؟
لإلجابــة علــ هــذمل اإلاــكالية مت اســتخدام املــنهج الوصــفي لت ديــد مفهــوم هــذمل
اجلر ــة يف القــانوت الــدولي اإلن ــاني ويف القــانوت الــدولي اجلنــائي ،واملــنهج الت ليلــي
لت ليل ا جتهادات القضائية الاادر عن احملاكم اجلنائية الدولية ومقارنة مضامنيها.
هدفذ الدراسة إىل حماولة اإلياطة بقواعد القانوت الـدولي اإلن ـاني املتعلقـة حبظـر
التعذيب والك ف عن أيكام القانوت الدولي اجلنائي املتعلقة بتجر ه واملعاقبـة عليـه
من خحل التطر لناوص األنظمة األساسية للم اكم اجلنائية الدولية ثم ا جتهـادات
القضائية الاادر عنها.
وبــالنظر ملقتضــيات الب ــث العلمــي ياولنــا عــرض األفكــار املتضــمنة يف الب ــث مــن
خحل خطة عامة ق مذ إىل:
احملور األول :يظر التعذيب يف قواعد القانوت الدولي اإلن اني
احملور اللاني :جر ة التعذيب يف القانوت الدولي اجلنائي
احملور األول :يظر التعذيب يف قواعد القانوت الدولي اإلن اني
ي كل التعذيب أيد أكرب األخطار احملدقة بض ايا النزاعات امل ل ة ،وخاصة يف
يالــة وقــوع هــؤ

يف قبضــة العــدو ،ييــث ت يــب يف أكلــر ازــا ت املعاملــة اإلن ــانية

وتط ـ صــور ا نتهاكــات واملعاملــة القاســية ،لــذل ســع واضــعو اتفاقيــات القــانوت
الدولي اإلن اني إىل يظر هذمل التاـرفات وإدراجهـا ضـمن ا نتهاكـات اجل ـيمة هلـذا
القانوت.
و قبل التطر ملضموت القواعد املتعلقة حبظر التعذيب يف القـانوت الـدولي ا ن ـاني،
بد من تقديم تعريف للتعذيب (أو ) ثم التطر ألهم القواعد املتعلقة حبظرمل (ثانيا).
أو  :تعريف التعذيب يف القانوت الدولي اإلن اني
مل تتضــمن اتفاقيــات القــانوت الــدولي اإلن ــاني تعريفــا للتعــذيب ،وامنــا مت الرجــوع
لقواعد القانوت الـدولي زقـو ا ن ـات ،باعتبـار ات يظـر هـذا الفعـل يعـد مـن ازقـو
ا ساسية ال
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التحقــي بــل القــانونل( ،)1ه ـذمل ا يالــة جت ـد أساســها يف املــاد ( )91مــن الربوتوكــول
اإلضــايف األول لعــام  ،)2(9199واملتعلقــة بــازقو األساســية الــ حيظــ بهــا ضــ ايا
النزاعات امل ل ة دومنا انتقاص ،ومن أهمهـا :ازـم يف ازيـا  ،يظـر التعـذيب ،يظـر
العقوبات القاسية والحإن انية واملهينة.

()3

و بـــالعود إىل القـــانوت الـــدولي زقـــو اإلن ـــات فـــإت مـــن أهـــم التعـــاريف ملاـــطلح
التعــذيب( ،)4هــو ذل ـ الــذي قدمتــه اتفاقيــة األمــم املت ــد ملناهضــة التعــذيب وغــريمل مــن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الحإن ـانية أو املهينـة املعتمـد مـن طـرا اجلمعيـة
العامة لألمم املت د يف .9154/92/96

()5

فبموجب املاد األوىل من هذمل ا تفاقيـة يقاـد بالتعـذيب " :أي عمـل ينـتج عنـه أمل أو
عذاب اديد ج ديا كات أم نف يا ،يتم إزاقه ب ـخص مـا بقاـد ازاـول مـن هـذا
ال ــخص أو مــن اــخص ثالــث عل ـ معلومــات أو عل ـ اعــرتاا ،أو معاقبتــه عل ـ عمــل
عليـه هـو

ارتكبه أو ي تبه يف أنه ارتكبه هو أو أي اخص ثالث أو ذويفه أو الضـ

أو أي اخص ثالث ،أو ألي سبب من األسباب يقوم علـ التمييـز أيـا كـات نوعـه يينمـا
يل م ملل هذا األمل أو العذاب ،أو حيرض أو يوافم عليه أو ي كذ عنه موظف رةـي
أو أي اخص آخر يتاـرا باـفته الرةيـة ،و ي ـمل هـذا املاـطلح األمل أو العـذاب
الناائ فق عن عقوبات قانونية أو املحزم هلذمل العقوبات أو الذي يكوت نتيجة عرضية
هلا".
بالقرا املتأنية هلذا التعريف ،يتضح أت جر ة التعـذيب تقـوم علـ أسـ
أساسية تتملل يف:

أو أركـات

()6

 -9اارتاا صفة ال د يف األمل اجل دي والنف ي النـاتج عـن فعـل التعـذيب ،أي أت
ا تفاقية اعتمدت معيار اجل امة يف النتيجة يف األخذ ةرم التعذيب.
 -2جر ــة التعــذيب تعــد مــن اجلــرائم العمديــة ،ال ـ يــتعل أت يتــوافر فيهــا القاــد
اجلنائي لدى اجلاني.

()7

 -3يقتار التعذيب عل الفعل الذي يرتكبه موظف رةي أو اـخص آخـر يتاـرا
بافته الرةية.
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 -4استبعاد األمل أو العذاب الناائ عن تطبيم عقوبات مقرر قانونا علـ اجملـرم مـن
فعل التعذيب.
لكن رغم أهمية ما جا ت به هـذمل ا تفاقيـة إ أنهـا انتقـدت لعـدم إعطائهـا الوصـف
الــدقيم ملفهــوم األمل ،إىل جانــب عــدم حتديــدها مل ــتوى اــد األمل املطلــوب الـ تعتــرب
م ــألة ن ــبية تلعــب فيهــا الاــفات ال خاــية واجل ــدية للض ـ ية دورا كــبريا ،يعــود
للقضا حتديدها يف كل قضية عل يدى.
كما انتقدت ا تفاقية عل ارا الافة الرةية الواجب توافرها يف مرتكيب هـذا
الفعل.
و إىل جانب تعريفها للتعذيب ،ميزت ا تفاقية بينـه وبـل غـريمل مـن ضـروب املعاملـة أو
العقوبة القاسية أو الحإن انية أو املهينة( ،)8ييث عرفذ هـذمل األخـري يف مادتهـا (،)96
وذل بقوهلا" :تتعهد كل دولة بأت متنع ( )...يدوث أي أعمال أخرى مـن أعمـال املعاملـة
أو العقوبة القاسية أو الحإن انية أو املهينة الـ

تاـل إىل يـد التعـذيب كمـا يددتـه

املــاد األوىل عنــدما يرتكــب موظــف عمــومي أو اــخص آخــر يتاــرا باــفته الرةيــة
هذمل األعمال أو حيرض عل ارتكابها أو عندما تتم مبوافقته أو سكوته عليها".

()9

وعليه كن القول أت القاسم امل رتك بل التعذيب وهذمل املمارسات هو حتقـم األمل
أو اإليذا البدني أو العقلي عل يد سوا  ،أما الفـار القـانوني بـل التعـذيب وغـريمل مـن
ضروب املعاملة القاسية يتج د يف مدى اـد مـا يـتم إزاقـه مـن أمل أو عـذاب ،وأيضـا
يف مدى ازماية الدولية ،فهي أوسع يف

ال يظر التعذيب ،وفضح عـن ذلـ يقتضـي

التعذيب توافر غرض حمدّد ورا الفعل كازاول عل اعرتاا أو علـ معلومـات ،أمـا
املعاملة القاسية واملهينة فتتم بإزا قدر كبري من العذاب أو األمل دوت ااـرتاا غـرض
حمدد.

()10

ورغـم يظـر القـانوت الــدولي اإلن ـاني كـل أاــكال التعـذيب أو املعاملـة القاســية أو
الحإن انية أو املهينة ،إ أنه يعيد تأكيـد ال ـروا التقييديـة الـ تضـمنتها اتفاقيـة
 9154فيما يتال بالقاد احملدد للتعذيب أو الاـفة الرةيـة للقـائم بـه ،ففـي الواقـع،
يُقاد حبظـر ومنـع التعـذيب يف النـزاع امل ـلح ،أت ينطبـم علـ كـل أطـراا النـزاع،
عل الفـاعلل الـرةيل ف
990

ـب ولكـن أيضلـا علـ اجلماعـات امل ـل ة مـن غـري الـدول
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الـ ـ ت ـــيطر وحتتجـــز األفـــراد أيةـــا كانـــذ جن ـــية هـــذا الفاعـــل مـــن غـــري الـــدول أو
طبيعته.

()11

وهذا يعد خروجا عن اروا إعمـال اتفاقيـة  9154بـل تطبيقـا للفقـر األخـري مـن
املــاد األوىل وال ـ تــنص عل ـ  " :ذــل هــذمل املــاد بــأي ص ـ دولــي أو ت ــريع وطــي
يتضمن أيكاما ذات تطبيم أمشل".

ثانيا :القواعد املتعلقة حبظر التعذيب يف القانوت الدولي اإلن اني
تناولــذ اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام  9141وبروتوكوليهــا اإلضــافيل لعــام 9199

يظــر التعــذيب ،ملايــة لضـ ايا النزاعــات امل ــل ة ،وتكري ــا ملبــدأ ايــرتام ال ــخص
اإلن اني وكرامته .
و كــن حتديــد الناــوص الــوارد يف ا تفاقيــات األربــع وبروتوكوليهــا اإلضــافيل
فيما له صلة بالتعذيب واألفعال واملمارسات املرتبطة به ،ي ـب الفاـات احملميـة يف هـذا
القانوت:
 -0قواعد ازماية من التعذيب اخلاصة باجلري واملرض وال رق  :تـنص اتفاقيتـا
جنيــف األوىل واللانيــة عل ـ التــوالي عل ـ ملايــة اجلري ـ واملرضـ الــذين يتوقفــوت عــن
ا ارتاك يف األعمال القتالية ،وخاصة من مجيع أاكال العنف والتعذيب ييـث ناـذ
املاد ( )92امل ـرتكة بـل ا تفـاقيتل علـ أت....."" :وعلـ طـرا النـزاع الـذي يكونـوت
حتذ سلطته أت يعاملـهم معاملـة إن ـانية وأت يعنـ بهـم دوت أي متييـز ضـار علـ أسـاس
اجلن

أو العناـر أو اجلن ـية أو الـدين أو اآلرا ال ياسـية أو أي معـايري ياثلـة أخـرى.

وحيظر ب د أي اعتدا عل يياتهم أو استعمال العنف معهم ،وجيب عل األخص عـدم
قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلـم ازيـا  ،أو تـركهم عمـدا
دوت عح أو رعاية طبية ،أو خلـم ظـروا تعرضـهم ملخـاطر العـدوى بـاألمراض أو تلـوث
اجلروح".
فهذمل املاد أكدت عل املعاملة اإلن انية من جهـة ،ويظـر أي اعتـدا علـ اجلريـ
واملرض قد يت بب يف قتلهم أو تعريضهم للتعذيب ،كما أكـدت علـ يظـر التجـارب
الطبية باعتبارها صور من صور التعـذيب ،.ييـث يظـرت املـاد ( )99مـن الربوتوكـول
اإلضايف األول لعام  9199هذمل األفعـال بناـها" :وحيظـر باـفة خاصـة أت جيـري هلـؤ
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األاــخاص ،ولــو مبــوافقتهم ،أي يــا يلــي :أ) عمليــات الــبرت ،ب) التجــارب الطبيــة أو
العلمية ) ،استااال األن جة أو األعضا ب ية استزراعها".
و يف إطار ملاية اجلري واملرض وال رقـ مت تضـمل التعـذيب الـذي يتعرضـوت لـه
ضمن ا نتهاكات اجل يمة لقواعد هذا القانوت.
كما مت يظر مجيع صور التعذيب ال

()12

كن أت يتعرض هلـا هـؤ

زمـن النزاعـات

امل ل ة غري الدوليـة مبوجـب املـاد اللاللـة امل ـرتكة بـل ا تفاقيـات األربـع لعـام 9141

ال أكدت عل ضرور املعاملة اإلن انية وا يرتام لكل الضـ ايا ،وكـذا املـاد ()4
من الربوتوكول اإلضايف اللاني لعام .)13(9199
 -0قواعد ازماية من التعذيب اخلاصة بأسرى ازرب :ناذ اتفاقية جنيـف اللاللـة
لعــام  9141علــ ملايــة أســرى ازــرب ،وضــرور معــاملتهم معاملــة إن ــانية وملايــة
ارفهم ومعتقداتهم يف مع كرات األسر ،ييث نع عل القوات ازاجز اسـتخحص
املعلومات مـن األسـري بـالقو  ،باسـتعمال التعـذيب أو اإلكـرامل البـدني والنف ـي يف يالـة
رفــض األســري التاــريح بهــا عنــد ا ســتجواب وفقــا لــنص املــاد ( ،)99ولطاملــا ارتــب
استجواب األسرى مع فكر تعذيبهم ،وذل ب ية انتزاع املعلومات منهم.

()14

كذل يظـرت املـاد ( ) 93مـن ا تفاقيـة تعـريض أسـري ازـرب للت ـويه البـدني ،أو
إجرا التجارب الطبية والعلميـة عليـه مـن أي نـوع كانـذ ،يـا تـربرمل املعاجلـة الطبيـة
لذل  ،أو تكوت يف مال ة األسري بناها ... " :جيوز تعريض أسري ازرب للت ـويه
البــدني أو التجــارب الطبيــة أو العلميــة مــن أي نــوع كــات يــا تــربرمل املعاجلــة الطبيــة
لألسري املعي أو يكوت يف مال ته".

()15

وتعتــرب اتفاقيــة جنيــف اللاللــة كــل أعمــال التعــذيب واملعاملــة الحإن ــانية ،وإجــرا
التجــارب الطبيــة علــ األســرى مــن قبيــل ا نتهاكــات اجل ــيمة هلــذمل ا تفاقيــة جيــب
م ا لة مرتكبيها.

()16

 -4قواعد ازماية من التعذيب اخلاصة باملدنيل :تكفل اتفاقية جنيف الرابعة لعـام
 9141والربوتوكــولل اإلضــافيل لعــام  9199ازمايــة للمــدنيل وتفــرض عل ـ أطــراا
النـــزاع معـــاملتهم معاملـــة إن ـــانية ،وايـــرتام كـــرامتهم واـــرفهم ويقـــوقهم العائليـــة

918
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وعقائــدهم الدينيــة وعــاداتهم وتقاليــدهم .ملــايتهم ب ــكل خــاص ضــد مجيــع أعمــال
العنف أو التهديد ،وضد ال باب وفضول اجلماهري.

()17

كذل يظرت ا تفاقية وفقا للماد ( )39منهـا يارسـة أي إكـرامل بـدني أو معنـوي
إزا املدنيل ،خاوصا بهدا ازاول عل معلومات مـنهم أو مـن غريهـم ،ويف ا جتـامل
نف ه أكدت املاد ( )32من نف

ا تفاقيـة يـم كـل مـدني يف سـحمة ج ـدمل ومـن ثـم

عدم تعرضه ألفعالٍ معينة تناله مـن جانـب األطـراا املتنازعـة ،مـن ذلـ أعمـال الت ـويه
والتجارب الطبية والعلميـة الـ

تقتضـيها املعاجلـة الطبيـة لل ـخص احملمـي ،ييـث

جيوز إجرا ملل هذمل التجارب أثنا ازرب عل أاخاصٍ مل يعلموا باهلدا مـن التجربـة
أو املربر منها ،وكذل النتائج ال من املمكن أت ترتتب عليها ،ويندر يف هذا اإلطار
نقل األعضـا الب ـرية مـن اـخص آلخـر يتـ ولـو كـات مـن القتلـ فإنـه يـتعل ايـرتام
جللهم ودفن هذمل اجللث وفقا للمراسيم الدينية ال ينتمي إليها هؤ

املوت  ،و جيـوز

نقل أي عضو ب ري مـن اـخص جـريح أو عـاجز إىل اـخص آخـر أو بيـع هـذمل األعضـا
الب رية ألنـه ي ـكل انتهاكـا لل ريـة ال خاـية لكـل فـرد ،واعتـدا ا علـ ال ـخص
يت يف يالة وفاته ،ومن ثم فإت ملل هذمل األعمال ت كل جر ة توجب العقاب.

()18

وزمايـة املــدنيل مبوجــب الربوتوكــول اإلضــايف األول لعــام  9199ناــذ املــاد ()99
عل ـ أنــه " :جيــب أ

ـ

أي عمــل أو إيجــام مــربر هلمــا بالا ـ ة وال ــحمة البدنيــة

والعقليـــة لألاـــخاص الـــذين هـــم يف قبضـــة اخلاـــم أو يـــتم ايتجـــازهم أو اعتقـــاهلم أو
يرمــانهم مــن يريــاتهم نتيجــة لــذل  ،وحيظــر تعــريض األاــخاص امل ــار إلــيهم يف هــذمل
املــاد ألي إجــرا طــيب تقتضــيه ازالــة الاـ ية لل ــخص املعــي و يتفــم مــع املعــايري
الطبية املرعية ال قد يطبقها الطرا الذي يقوم باإلجرا عل رعايامل املتمتعل بكامل
يرياتهم يف الظروا الطبيعية املماثلة ".
و قــد صـــنفذ املــاد ( )949مـــن اتفاقيــة جنيـــف الرابعــة لعـــام 9141أفعــال التعـــذيب
واملعاملة الحإن انية ،وكل التجارب اخلاصـة بعلـم ازيـا  ،وتعمـد إيـداث آ م اـديد
أو اإلضرار اخلطري بال حمة البدنية أو بالا ة ال

كن أت يتعرض هلا املدنيوت مـن

قبيل ا نتهاكات اجل يمة هلذمل ا تفاقية .
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احملور اللاني :جر ة التعذيب يف القانوت الدولي اجلنائي
اكل يظر التعذيب مبوجب اإلعحت العاملي زقو ا ن ات مرجعية أساسـية قـادت
يف النهاية إىل جتر ه مبوجب األنظمة األساسـية للم ـاكم اجلنائيـة الدوليـة املؤقتـة ثـم
يف النظام األساسي للم كمة اجلنائية الدولية الذي لـل نقلـة نوعيـة يف

ـال تعريـف

هذا الفعل.
يا سبم سنتناول جر ة التعذيب يف األنظمة األساسية للم اكم اجلنائية الدوليـة،
ثم يف األيكام والقرارات ال أصدرتها هذمل اهلياات.
أو  -جر ة التعذيب يف األنظمة األساسية للم اكم اجلنائية الدولية
رغــم إغفــال النظــامل األساســيل للم كمــتل الع ــكريتل لنــورمرب وطوكيــو
جتريم التعذيب( ،)19إ أنه متذ حماكمة مرتكبيه من كبـار

رمـي ازـرب األملـات

عل أساس سو معاملة األسرى وال كات املدنيل ،يا جعـل ازلفـا يتـداركوت هـذا
القاور مبوجب القانوت رقم ( )96جملل

الرقابة عل أملانيا يف مادتـه ( ،) /2وهـذا مـا

جيعــل يظــر التعــذيب قاعــد عرفيــة دوليــة ،مــن هــذا املنطلــم مت جتر ــه يف األنظمــة
األساســية للم ــاكم اجلنائيــة الدوليــة املؤقتــة ومــن بعــدها النظــام األساســي للم كمــة
اجلنائية الدولية.
 -0جر ة التعذيب يف األنظمة األساسية للم اكم املن أ بقرار من

ل

األمـن:

رغم يظر التعذيب مبوجب العديد من الاكوك الدولية إ أت اجملتمع الدولي مل يفلـح
يف جتر ــــه إ باعتمــــاد النظــــامل األساســــيل للم كمــــتل اجلنــــائيتل لكــــل مــــن
يوغ حفيا ال ابقة(أ) ورواندا (ب).
أ -جر ــة التعــذيب يف النظــام األساســي للم كمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغ ــحفيا
ال ــابقة :جــرم التعــذيب مبوجــب هــذا النظــام األساســي باعتبــارمل جر ــة يــرب يف إطــار
املــاد (/2ب) ال ـ تــنص عل ـ م ــؤولية الــذين يرتكبــوت أو يــأمروت بارتكــاب جر ــة
التعــذيب واملعاملــة الحإن ــانية مبــا فيهــا التجــارب البيولوجيــة ضــد األاــخاص احملميــة،
كما اعترب جر ـة التعـذيب املوجهـة ضـد أيـة

موعـة مـن ال ـكات املـدنيل يف سـيا

نزاع م لح دولي أو غري دولي جر ة ضد ا ن انية(.)20
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ب -جر ة التعذيب يف النظام األساسي للم كمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا :علـ
غــــرار احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة ليوغ ــــحفيا ال ــــابقة ،اعتــــرب النظــــام األساســــي
للم كمة اجلنائية الدولية لرواندا التعذيب جر ة ضد اإلن انية وجر ة يرب ،ييـث
ي كل اجلر ـة األوىل مبوجـب املـاد (/3و) إذا ارتكـب يف إطـار هجـوم واسـع النطـا
ومنهجي موجه ضد أية

موعة من ال كات املدنيل ألسباب قومية ،سياسـية ،إثنيـة،

عرقية أو دينية ،بينما يعترب جر ة يرب إذا ما اكل انتهاكا للماد اللاللة امل ـرتكة
بــل اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام  9141أو أليكــام الربوتوكــول اإلضــايف اللــاني لعــام
.9199
 -0جر ــة التعــذيب يف النظــام األساســي للم كمــة اجلنائيــة الدوليــة :اســتنادا إىل
املادتل ( )9و( )5جرم النظام األساسي للم كمة اجلنائية الدوليـة التعـذيب ،فبموجـب
املاد ( ،9/9هــ) ي ـكل التعـذيب جر ـة ضـد اإلن ـانية متـ ارتكـب يف إطـار هجـوم
واســع النطــا أو منهجــي موجــه ضــد أيــة

موعــة مــن ال ــكات املــدنيل ،وعــن علــم

باهلجوم.
ومبوجب الفقر اللانية من نف

املاد عرفذ اجلر ة بأنهـا" :تعمـد إزـا أمل اـديد

أو معانـــا اـــديد  ،ســـوا بـــدنيا أو عقليـــا ،ب ـــخص موجـــود حتـــذ إاـــراا املـــتهم أو
ســيطرته ،ولكــن ي ـــمل التعــذيب أي أمل أو معانـــا ينجمــات ف

ـــب عــن عقوبـــات

قانونية أو يكونات جز ا منها أو نتيجة هلا".
من هذا التعريف تتملل أركات جر ة التعذيب بوصفها جر ة ضد اإلن انية يف:
أ -أت يل م مرتكـب اجلر ـة أملـا اـديدا أو معانـا اـديد  ،سـوا بـدنيا أو نف ـيا،
ب خص أو أكلر.
ب -أت يكـــوت هـــذا ال ـــخص أو هـــؤ

األاـــخاص حمتجـــزين مـــن قبـــل مرتكـــب

اجلر ة أو حتذ سيطرته.

 أ يكـــوت ذلـ ـ األمل أو تلـ ـ املعانـــا نااـــال فقـ ـ عـــن عقوبـــات م ـــروعة أومحزمل هلا أو تابعل هلا.

د -أت يرتكـــب ال ـــلوك كجـــز مـــن هجـــوم واســـع النطـــا أو منهجـــي موجـــه ضـــد
سكات مدنيل.
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هـ -أت يعلم مرتكب اجلر ة بـأت ال ـلوك جـز مـن هجـوم واسـع النطـا أو منهجـي
موجه ضد سكات مدنيل أو أت ينوي أت يكوت هذا ال لوك جز من ذل اهلجوم.

أما مبفهوم املاد ( ) 5فيعتـرب التعـذيب جر ـة يـرب ترتكـب زمـن النزاعـات امل ـل ة
الدولية أو غري الدولية عندما ترتكب يف إطار خطـة أو سياسـة عامـة أو يف إطـار عمليـة
ارتكاب واسعة النطا هلذمل اجلرائم.
فطبقــا للمــاد ( -2/5أ )2-يعتــرب التعــذيب واملعاملــة الحإن ــانية مبــا يف ذل ـ إجــرا
التجارب البيولوجية جر ة يرب ،كما يعترب استعمال العنف ضد ازيا واألاـخاص،
وياصة القتل ةميع أنواعه والت ويه ،واملعاملـة القاسـية ،والتعـذيب ،وكـذا ا عتـدا
علــ كرامــة ال ــخص ،وياصــة املعاملــة املهينــة وازاطــة بالكرامــة جر ــة يــرب
ترتكب زمن النزاعات امل ل ة غري الدولية مبوجب املـاد ( -2/5جــ  9 -و )2إىل جانـب
إخضاع األاخاص املوجـودين حتـذ سـلطة طـرا آخـر يف النـزاع للت ـويه البـدني أو ألي
نوع من التجارب الطبية أو العلمية ال

تربرهـا املعاجلـة الطبيـة لل ـخص املعـي والـ

جتــري لاــازه وتت ــبب يف وفــا ذل ـ ال ــخص أو أولا ـ األاــخاص أو يف تعــريض
ص تهم خلطر اديد(.)21
ويــا جتــدر اإلاــار إليــه يف هــذا الاــدد أت جر ــة التعــذيب بوصــفها جر ــة يــرب
ت رتك يف بعض األركات وذتلف يف أخرى وفقا لل ـيا الـذي ترتكـب فيـه أو الفاـات
ال ترتكب ضدها(. )22
ثانيا-جر ة التعذيب يف أيكام وقرارات احملاكم اجلنائية الدولية:
فيما يلي سنتناول جر ة التعذيب يف األيكـام الاـادر عـن احملكمـتل اجلنـائيتل
ليوغ حفيا ال ابقة ورواندا ثم يف القرارات الاادر عن احملكمة اجلنائية الدولية.
 -0األيكام الاادر عن احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة :ملا كات يظر التعذيب
ي كل قاعد عرفية دولية تلري أي إاكالية ،فإت تعريف هاته املمارسة يـلري العديـد
مــن الت ــاؤ ت ســيما وأت النظــامل األساســيل للم كمــتل اجلنــائيتل الــدوليتل
ليوغ حفيا ال ابقة ورواندا مل يقـدما هلـا أي تعريـف ،يـا دفـع اهلياـتل إىل الب ـث يف
تعريفهــا وتوضــيح أركانهــا با ســتناد إىل قواعــد القــانوت الــدولي املعمــول بهــا آنــذاك،
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وجعل ا جتهادات الاـادر عنهـا حتظـ بأهميـة كـبري  ،سـوا مـن وجهـة نظـر القـانوت
الدولي اجلنائي أو القانوت الدولي اإلن اني(.)23
ففي تعريف احملكمـتل جلر ـة التعـذيب مت ا عتمـاد يف بدايـة األمـر علـ التعريـف
الــذي أوردتــه املــاد ( )9/9مــن اتفاقيــة  9154كونهــا املرجعيــة األساســية ،إىل جانــب
كونهــا تعكـ

قاعــد دوليــة عرفيــة م ــتقر وإمجاعــا للــدول علـ هــذا التعريــف ،ثــم

قامــذ بت ديــدمل وتوضــي ه عل ـ ضــو ا جتهــادات الاــادر عــن آليــات ملايــة يقــو
اإلن ات( .)24فأقرت امل ؤولية اجلنائية الدولية ملرتكبيهـا آخـذ بأركـات هاتـه اجلر ـة
مبوجب القانوت الدولي زقو ا ن ات(.)25
فقد رأت الدائر ا بتدائية حملكمة يوغ حفيا ال ـابقة أت جر ـة التعـذيب ت ـكل
انتهاكا ج يما كما أنها تعترب األكلر حتديدلا مـن بـل جـرائم سـو املعاملـة ،كونهـا
تنطــوي عل ـ أفعــال أو امتناعــات ،ترتكــب مــن قبــل أو بت ــريض مــن موظــف رةــي،
لت قيم غرض حمظور حمدد يت بب يف إيداث معانا ج دية أو عقلية اديد (.)26
ففيمــا يتعلــم ب ــرا الاــفة الرةيــة للقــائم بالتعــذيب رأت احملكمتــات اجلنائيتــات
ليوغ حفيا ال ابقة وروانـدا أت الاـفة الرةيـة للجـاني مطلوبـة ،فعلـ سـبيل امللـال يف
قضــية  Akayesuأكــدت الــدائر ا بتدائيــة للم كمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا عنــد
تعريفها للتعذيب كجر ة ضد اإلن انية عل ال روا العامـة للجـرائم ضـد اإلن ـانية،
بأت يكوت جز ا من هجوم واسع النطا ومنهجي موجـه ضـد أي مـن ال ـكات املـدنيل
ألسباب قومية ،سياسية ،إثنية ،عرقيـة ،أو دينيـة ،ثـم تبنـذ التعريـف الـوارد يف اتفاقيـة
 9154الذي ي رتا الافة الرةية للجاني لقيام جر ـة التعـذيب( .)27وهـو نفـ

الـنهج

الــــذي ســــارت عليــــه احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة ليوغ ــــحفيا ال ــــابقة يف قضــــية
.)28(Furundzija
أمــا فيمــا يتعلــم ب ــرا القاــد احملــدد للتعــذيب ،فقــد وجــدت احملكمــة اجلنائيــة
الدولية ليوغ حفيا ال ابقة نف ها مضطر إىل توضيح مـا هـو م ـتقر عليـه يف القـانوت
الـــدولي ،م ـــتند إىل املـــاد األوىل مـــن اتفاقيـــة  9154الـ ـ مبوجبهـــا تت قـــم جر ـــة
التعذيب بقاد ازاول عل معلومات أو عل اعـرتاا أو معاقبـة ال ـخص أو ال ـخص
اللالث عل عمل ارتكبه أو ي تبه يف أنه ارتكبـه أو ذويفـه أو إرغامـه ،رافضـة طلـب
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الدفاع با ستناد إىل قواعـد القـانوت الـدولي اإلن ـاني الـ حتاـر ال ـرض احملظـور يف
ازاول عل معلومات أو اعرتاا ،ومؤكد عل أنه يلزم أت يكـوت ال ـلوك قـد مت
ارتكابه ل ـرض حمظـور ،فمـن أجـل اسـتيفا هـذا الـركن يكفـي أت لـل جانـب مـن
دوافع ال لوك و يلزم أت يكوت هو الدافع الوييد(.)29
ويف هــذا الاــدد تبــدو أهميــة هــذا التف ــري يف تكييــف فعــل ا غتاــاب وغــريمل مــن
أاكال العنف اجلن ي بأنه جر ة تعذيب وإدراجه ضمن ا نتهاكات اجل ـيمة ،فقـد
اســتندت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغ ــحفيا ال ــابقة إىل اجتهــادات جلنــة البلــدات
األمريكية بوصفها أول هياة إقليمية زماية يقو اإلن ات تعترب فعـل ا غتاـاب عمـح
مــن أعمــال التعــذيب وا عــرتاا بــه( ،)30إىل جانــب أيكــام القــانوت الــدولي اإلن ــاني
والقانوت الـدولي اجلنـائي وغريهـا مـن األيكـام الـوارد يف اآلليـات األمريكيـة زقـو
ا ن ــات( ،)31ييــث وجــدت أثنــا حبلهــا يف تكييــف ا غتاــاب كجر ــة تعــذيب أت
ا غتاـــاب لـــل اـــكح مـــن أاـــكال التمييـــز الـــذي ينطبـــم عليـــه معيـــار األغـــراض
احملظور الوارد يف تعريف التعذيب ،وأضافذ احملكمة يف قضية  Furundzijaعنارا
آخر للجر ة يتملل يف إهانة الض ية ،مؤس ة هذمل اإلضـافة با سـتناد إىل روح القـانوت
الدولي اإلن اني الذي يهدا إىل يفظ الكرامة اإلن انية(.)32
ويف نفــــ ـ

ال ــــــيا ذهبــــــذ احملكمــــــة اجلنائيــــــة الدوليــــــة لروانــــــدا يف قضــــــية

Akayesuعنـدما خلاــذ إىل أنــه علـ غـرار التعــذيب ،ي ــتخدم ا غتاــاب لإلهانــة أو
الت قري أو اإلذ ل ،أو العقاب أو ال يطر أو تدمري اخص ،كما ي كل اعتـدا علـ
كرامة اإلن ات(.)33
إىل جانـــب مـــا ســـبم ،ي ـــرتا لقيـــام جر ـــة التعـــذيب أت حتـــدث هـــذمل األفعـــال أو
ا متناعــات معانــا ج ــدية اــديد أو عقليــة ،وهــو الــركن املــادي الــذي يــز جر ــة
التعـذيب سـوا يف القــانوت الـدولي زقــو ا ن ـات أو القـانوت الــدولي اإلن ـاني ،لكــن
اإلاكال الذي يلريمل هذا ال را هو درجـة اـد األمل واملعانـا املطلوبـة()34لت قـم هـذمل
اجلر ة ،علما أت هذمل الدرجـة مـن ال ـد هـي الـ متيـز بـل جر ـة التعـذيب وجر ـة
املعاملة الحإن انية(.)35
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ويف متييزها بل هاتل اجلر تل استندت احملكمـة إىل يـا ت نظـرت فيهـا هياـات
يقو ا ن ات( ،)36فخلاذ إىل أنه من الاـعب وضـع معيـار حيـدد الدرجـة املطلوبـة يف
األمل أو املعانا لي كل الفعل تعذيبا ،وإمنا كـن استخحصـه مـن الظـروا اخلاصـة
بكل قضـية ،إذ يـتعل علـ احملـاكم الدوليـة أت ت ـتعمل سـلطاتها التقديريـة يف ضـو
يارسة غريها من اهلياات القضائية واآلرا الفقهية زل هذا اإلاكال(.)37
وأمام ا قرتاح املقدم بوضع قائمة يارية تتضمن األفعـال الـ قـد ت ـكل تعـذيبا،
فضـــلذ احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ليوغ ـــحفيا ال ـــابقة إدرا أمللـــة مت اعتبارهـــا يف
يارسـات سـابقة تعــذيبا ،فقـد عرضــذ غرفـة احملاكمـة يف قضــية  Delalicمجلـة مــن
ازا ت ف اتها جلنة يقو اإلن ات واحملكمة األوروبية زقو اإلن ات ،لت ـتخلص
أت ســو املعامل ـة ال ـ تعــرض هلــا األســرى يف مع ــكر celebiciت ــكل تعــذيبا لــذل
قررت بأنه من الاعب وضع معيار حيدد درجة ال د املطلوبة يف األمل واملعانا لي كل
الفعل تعذيبا ،وإمنا كن استنتاجه من الظروا اخلاصة بكل قضية(.)38
ورغم أهمية املوقف الذي اذذته احملاكم اجلنائية الدوليـة ،منـذ البدايـة ،يف

ـال

تعريف التعـذيب إ أنهـا تبنـذ توجهـا آخـر عنـدما تراجعـذ علـ ا عتمـاد علـ التعريـف
الــوارد يف اتفاقيـــة  ،9154وبـــذل أخــذ تعريـــف التعـــذيب يف القــانوت الـــدولي اجلنـــائي
منعطفا هاما ييـث أن ـأت الـدائر ا بتدائيـة للم كمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغ ـحفيا
ال ابقة يف قضية Kunaracمفهوما م تقح للتعذيب يبتعد عـن املفـاهيم الـ
القــرارات ال ــابقة للم كمــة ،ف

جـا ت يف

ــب هــذمل الــدائر فــإت خاوصــية القــانوت الــدولي

اجلنائي ال تهدا إىل ملاية فعالة لألاخاص ،تقتضي ا بتعاد عـن التعـاريف املقدمـة
للتعذيب يف

ال يقو ا ن ات ،كونها تعك

بأي اكل من األاـكال القـانوت

املنطبم خار إطار هذمل ازقو (.)39
وملـا كــات قــانوت يقــو اإلن ــات موجهــا زمايــة يقــو الفــرد اجتــامل الدولــة فإنــه مــن
الطبيعي أت يتم يظر التعذيب الذي يقوم به موظفوها ،وبذل تت مل األخري امل ـؤولية
الدولية ،األمر الذي خيتلف بالن بة للقانوت الدولي اإلن اني أو القانوت الدولي اجلنـائي
اللــذات جيرمــات بعــض املمارســات دوت أي اعتبــار لاــفة مرتكبهــا بــل لطبيعــة الفعــل
املرتكب ،ما جيعل تعريف جر ة التعذيب يف القانوت الدولي اإلن اني ذتلف عمـا هـو
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موجود يف يقو ا ن ات ،فالدائر ا بتدائية خلاذ إىل أت العناصر امل ـكلة جلر ـة
التعذيب يف القانوت الدولي اإلن اني العريف تتملل يف(:)40
 إزــا أمل اـــديد أو معانـــا اـــديد  ،ج ـــدية أو عقليـــة ســـوا مت ذلــ بالفعـــل أوبا متناع عنه.
 أت يكوت هذا الفعل أو ا متناع متعمدا . أت يكوت اهلدا من ورا هذا الفعل أو ا متناع ازاول عل معلومـات أو اعـرتااأو التخويـــف أو اإلذ ل أو إكـــرامل الضـ ـ ية أو اـــخص آخـــر ،أو أت يـــتم علـ ـ أســـاس
متييزي ،ضد الض ية أو اخص ثالث مهما كات أساس هذا التمييز.
وم اير منها هلذا ا جتامل رأت احملكمتـات اجلنائيتـات ليوغ ـحفيا ال ـابقة وروانـدا
يف العديد من القضايا انتهـا ا بقضـية  Karadzicأت القـانوت الـدولي اإلن ـاني والـدولي
اجلنائي ي رتطات الافة الرةية للجاني ،وبذل تكوت هاتات اهلياتـات قـد تراجعتـا
عن هذا ال را رتكاب جر ة التعذيب.
 -0جر ة التعذيب يف القرارات الاادر عن احملكمة اجلنائية الدوليـة :رغـم عـدم
صدور أي أيكام قضائية تتعلـم ةر ـة التعـذيب عـن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ،إ
أت اإلاار إليها وردت يف بعض القـرارات الاـادر عـن احملكمـة  .ففـي يالـة مجهوريـة
إفريقيا الوسط أكدت الدائر التمهيدية اللانية للم كمة أثنـا نظرهـا يف طلـب فـتح
الت قيــم املقــدم مــن املــدعي العــام يف قضــية  Bembaأنــه " :رغــم عــدم حتديــد درجــة
اخلطــــور أو ال ــــد ضــــمن ال ــــروا الواجــــب توافرهــــا يف جر ــــة التعــــذيب ،إ أت
ا تفاقيات وا جتهـادات القضـائية املنطبقـة ت ـرتا درجـة عاليـة مـن األمل واملعانـا ليـتم
توصـــيف أي جر ـــة بالتعـــذيب"( ،)41يـــا يؤكـــد ســـري احملكمـــة يف نهـــج اجتهـــادات
حمكم يوغ حفيا ال ابقة ورواندا.
كمــا متــذ اإلاــار إىل جر ــة التعــذيب يف قــرار اتهــام از ــن يــا عبــد العزيــز يف
يالـــة مـــالي رتكابـــه جر ـــة التعـــذيب يف إطـــار اجلـــرائم ضـــد اإلن ـــانية وجـــرائم
ازــرب( ،)42إىل جانــب قــرار فــتح الت قيــم يــول اجلــرائم املرتكبــة يف أف ان ــتات مــن
طرا أفراد طالبات ،قوات األمن الوطي األف اني ،القوات امل ـل ة األمريكيـة وأفـراد
وكالــة املخــابرات املركزيــة األمريكيــة ســيما فيمــا يتعلــم بال ــجوت ال ــرية ،أيــن
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ارتكبــذ جر ــة التعــذيب عل ـ نطــا واســع بهــدا ازاــول عل ـ املعلومــات ،ييــث
أكدت املدعية العامة للم كمـة علـ أت يظـر التعـذيب يعتـرب قاعـد آمـر مـن قواعـد
القــانوت الــدولي ،وأنــه جيــوز التــذرع بأيــة ظــروا اســتلنائية مهمــا كانــذ كمــربر
للتعــذيب( ،)43مضــيفة أت جر ــة التعــذيب املرتكبــة كانــذ قاســية وطويلــة واــديد
ومدروســة إلزــا أقا ـ قــدر مــن األمل ،وتضــمنذ أعمــال العنــف اجلن ــي ،كمــا مت
إجبــار املعــتقلل عل ـ اإلد

باعرتافــات كاذبــة حتــذ وطــأ األمل ،وعــحو عل ـ ذل ـ ،

اعــرتا كبــار م ــؤولي إدار األمــن الــوطي بأف ان ــتات بــأت املعــتقلل تعرضــوا ملعاملــة
قاسية أثنا فرت ايتجازهم ،خلفذ آثارا اديد عل ص تهم البدنية والعقلية(.)44
خامتــــة:
يعـد التعــذيب مــن املمارسـات احملظــور يف ظــل مجيــع الظـروا ،لــذا يرصــذ قواعــد
القــانوت الــدولي اإلن ــاني علـ يظــر ارتكابــه ضــد الفاــات امل ــمولة حبمايتــه والــدعو
ملعاقبــة مرتكبيــه ،وهنــا بــرز دور القــانوت الــدولي اجلنــائي يف جتر ــه واعتبــارمل مــن
اجلرائم الدولية ال ت توجب معاقبة امل ـؤولل عـن ارتكابهـا أمـام احملـاكم اجلنائيـة
الدولية ،ال أصدرت ب أنه أيكاما اكلذ فقها هاما.
ويف نهاية هذمل الدراسة خلانا إىل مجلة من النتائج أزقناها ةملة من ا قرتايات:
أو  -النتائج:
 -يظــر القــانوت الــدولي اإلن ــاني لكــل صــور التعــذيب الـ

كــن أت تتعــرض هلــا

الفاات امل مولة حبمايته .
 تانيف اتفاقيـات القـانوت الـدولي اإلن ـاني التعـذيب ضـمن ا نتهاكـات اجل ـيمةأعطــ األســـاس لتجر ــه يف األنظمـــة األساســية للم ـــاكم اجلنائيــة الدوليـــة بوصـــفه
جر ة يرب أو جر ة ضد اإلن ـانية ،وهـو مـا ي ـكل ضـمانة لتنفيـذ القـانوت الـدولي
اإلن اني.
 أمــام غيــاب تعريــف للتعــذيب يف القــانوت الــدولي اإلن ــاني جلـأت احملــاكم املن ـأبقرار من

ل

األمن يف البداية إىل التعريـف الـوارد يف اتفاقيـة  ،9154ثـم عـدلذ عـن

موقفها بعـد أت وضـعذ تعريفـا هلاتـه اجلر ـة وقامـذ بت ديـد أركانهـا وفـم مقتضـيات
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القــانوت الــدولي ا ن ــاني بإســقاا ال ــرا املتعلــم بالاــفة الرةيــة للجــاني ووجــوب
ارتباا هاته اجلر ة بوجود النزاع امل لح عند تكييف التعذيب كجر ة يرب.
 -م ــاهمة احملــاكم اجلنائيــة الدوليــة املن ــأ بقــرار مــن

لــ

األمــن يف تف ــري

والك ف عن العديد من األيكام املتعلقة با نتهاكات املوصوفة بأنها جر ـة تعـذيب
يف إطار جرائم ازرب أو اجلرائم ضد ا ن انية.
 م ــاير احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ملــا اســتقر عليــه قضــا احملــاكم الـ ســبقتهافيما يتعلم ةر ة التعذيب.
ثانيا -ا قرتايات:
 ي تدعي ازد من جر ة التعذيب تظافر املزيد من اجلهود للعمل عل ن ـر قواعـدالقانوت الـدولي ا ن ـاني والقـانوت الـدولي اجلنـائي املتعلقـة حبظـر التعـذيب علـ أوسـع
نطا

سيما يف اجملتمعات املتضرر من النزاعات امل ل ة.

 يــتعل عل ـ احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة فــتح املزيــد مــن الت قيقــات يــول جر ــةالتعــذيب مــن أجــل تفعيــل مواجهتهــا ،باإلضــافة إىل وجــوب ا ســراع يف إصــدار أيكــام
مؤس ة عل جر ة التعذيب من أجل الوقوا عل اجتهاداتها يف هذا اجملال.
اهلوامـــ
Paris,

واملراجــــع:
Ellipses,

Humanitaire,

International

Droit

)(1

- Abdelwahab BIAD,
2e édit. 2006, p.42.

( -)2نص املاد  2/91 :من الربوتوكول اإلضايف األول  " :9199حتظر األفعال التالية يـا واسـتقبا يف
أي زمات ومكات سوا ارتكبها معتمدوت مدنيوت أم ع كريوت:
أ -يارسة العنف إزا ييا األاخاص أو ص تهم أو سحمتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص.... :
ثانيا :التعذيب ب ت صورمل بدنيا كات أم عقليا
ب -انتهاك الكرام ة ال خاية وبوجه خاص املعاملة املهينة لإلن ات واحملطة من قدرمل واإلكـرامل علـ
الدعار وأية صور من صور خدة ازيا .

( -)3نزار العنكيب ،القانوت الدولي اإلن اني ،دار وائل للن ر ،األردت ،2696 ،ص.11
( -)4حممـد يوســف علــوات" ،يظــر التعــذيب يف القــانوت الـدولي زقــو اإلن ــات يف ضــو اتفاقيــة األمــم
املت د ملناهضة التعذيب لعام ،"9154

لة ازقـو  ،جامعـة الكويـذ ،ال ـنة  ،99عـدد ،9159 ،4

ص .93

968

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جانفي 0800
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

جرمية التعذيب بني أحكام القانون الدويل اإلنساني ___________________________ وفاء دريدي ـ وسيلة مرزوقي

( -)5اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريمل مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الحإن ـانية أو
املهنية من طرا اجلمعية العامـة لألمـم املت ـد مبوجـب القـرار  ،46/31املـؤر يف  96دي ـمرب ،9154
ودخلذ ييز النفاذ يف  26جوات  9159وفقا للماد  29ال حتدد سريات مفعول هذمل ا تفاقية .
( -)6سوســن متــر خــات بكــة ،اجلــرائم ضــد اإلن ــانية ،من ــورات ازلــيب ازقوقيــة ،بــريوت،2666 ،
ص.319 -341
( -)7للمزيــد مــن التفاــيل يــول القاــد اجلنــائي يف جر ــة التعــذيب ،انظــر ::روات حممــد الاــا ،
لـــة

"جر ـــة التعـــذيب قـــرا قانونيـــة يف اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وقـــانوت العقوبـــات اجلزائـــري"،
الدراسات القانونية وال ياسية ،جامعة عمار ثليجي ،األغواا ،العدد  ،9جانفي  ،2695ص .919

( -)8حممد خليل املوسـ " ،مفهـوم التعذيبوغريهمنضروباملعاملةأوالعقوبةالقاسيةأوالحإن ـانيةأواملهينة"،
لةال ـــــــريعةوالقانوت ،كليـــــــةالقانوت ،جامعةاإلماراتالعربيةاملت ـــــــد  ،ال نةال ابعةوالع ـــــــروت،
العددالرابعواخلم وت ،2693 ،ص.463 -466
( -)9ال افعي حممد ب ري ،قانوت يقو اإلن ات ،دار الفكر العربي ،القاهر  ،9112 ،ص .966
( -)10عبد القادر البقريات ،مفهوم اجلرائم ضد اإلن انية ،الديوات الوطي لألاـ ال الرتبويـة،2664 ،
ص.16 -11
( -)11فران واز بوايه سولينييه ،القاموس العملي للقانوت الدولي اإلن اني ،ترمجة أملد م عود ،دار
العلم للمحيل ،بريوت ،ا ،2661 ،9.ص.269 -261 .
( -)12املادتات 16 :و 19عل التوالي من اتفاقية جنيف األوىل واللانية لعام .9141
( -)13تنص املاد عل انه -" :تعد األعمال التالية املوجهـة ضـد األاـخاص امل ـار إلـيهم يف الفقـر األوىل
حمظــور يــا واســتقبا ويف كــل زمــات ومكــات ،وذلـ دوت اإلخــحل بطــابع ال ــمول الــذي تت ــم بــه
األيكام م ال ابقة:
أا عتدا عل ييا األاخاص وص تهم وسـحمتهم البدنيـة أو العقليـة و سـيما القتـل واملعاملـة القاسـية
كالتعذيب أو الت ويه أو أية صور من صور العقوبات البدنية"... ،
)(14

- Bonin Jean- François. «La protection contre la torture et les traitements cruels,
inhumains et dégradants: l’affirmation d'une norme et l'évolution d'une définition en
droit international», R.Q. D.I., 31986, pp.175- 177.
( -)15عــح عباســي ،طــار عبــد اجمليــد الاــرفندي" ،مفه ـوم جر ــة التعــذيب يف ا تفاقيــات الدوليــة

والت ريع األردني" ،اجمللة األردنية للعلوم التطبيقيـة :سل ـلة العلـوم ا ن ـانية ،اجمللـد الع ـروت ،العـدد
األول ،2695 ،ص.949
( -)16ت مل املاد  936 :من اتفاقية جنيـف اللاللـة ضـمن املخالفـات اجل ـيمة يظـر التعـذيب أو املعاملـة
الحإن انية ،مبا يف ذل التجارب اخلاصة بعلم ازيا  ،وتعمد إيـداث آ م اـديد أو اإلضـرار اخلطـري
بال حمة البدنية أو بالا ة"... ،
( -)17املاد  29 :من اتفاقية جنيف الرابعة لعام .9141
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( -)18كمال ملاد ،النزاع امل ـلح والقـانوت الـدولي العـام،

ـد املؤس ـة اجلامعيـة للدراسـات والن ـر

والتوزيع ،بريوت ،ا ،9119 ،9ص.263 -262
)(19

- Kamal Hassan, "Le statut des tribunaux pénaux ad hoc en droit international
pénal »,thèse de doctorat, Université François- Rabelais , Tours, juin 2015, p.360.
( -)20املاد /1 :و من النظام األساسي للم كمة اجلنائية الدولية ليوغ حفيا ال ابقة.

( -)21املاد  ،2/5 :ملـ 99 -من النظام األساسي للم كمة اجلنائية الدولية
( -)22انظر :أركات جرائم احملكمة اجلنائية الدولية لعام .2662
( -)23وفـا دريــدي ،دور القضـا اجلنــائي الــدولي يف تنفيـذ قواعــد القــانوت الـدولي اإلن ــاني ،أطرويــة
دكتورامل ،ذاص قانوت دولي إن اني ،كلية ازقو والعلوم ال ياسية ،جامعة باتنة  ،9ص.15.
)(24

- Francesca De VITTOR, «L’apport des tribunaux pénaux internationaux à la
définition du crime de torture», in: La justice pénale internationale dans les
décisions des tribunaux ad hocdir. Emmanuela FRONZA et Stefano
MANACORDA, Giuffré, Milano, 2003, p.111.
( -)25كنــوت دورمــات" ،أركــات جــرائم ازــرب" ،يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة املوا مــات الدســتورية

والت ـريعية  -م ــروع قـانوت منــوذجي -مؤلـف مجــاعي ،حتــذ إاـراا اــريف عـتلم ،من ــورات اللجنــة
الدولية للاليب األملر ،القاهر  ،الطبعة الرابعة ،2666 ،ص491.
)(26

- TPIY, Trial chamber, Prosecutor v ZejnilDelalic et al., Judgement case N°.IT96- 21- T , 16 November 1998, para.442
)(27
- TPIR, ch.1éreinstanceI, le Procureur c. Jean- Paul Akayesu, Jugement, affaire n°
ICTR- 96- 4- T, 2 septembre 1998, paras.593- 595.
)(28
- TPIY, ch.1ere instance II, Le Procureur c. AntoFurundzija, Jugement, affaire n°:
IT- 95- 17/1- T, 10 décembre 1998, para.160.
( -)29واســع يوريــة ،تطــور القــانوت الــدولي اإلن ــاني عــرب قضــايا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة اخلاصــة

بيوغ ــحفيا ال ــابقة ،أطرويــة دكتــورامل ،ذاــص قــانوت عــام ،كليــة ازقــو والعلــوم ال ياســية،
جامعة سطيف  ،2695 ،2ص .395 -399
( -)30اعتمــدت جلنــة البلــدات ا مريكيــة لتكييــف ا غتاــاب كجر ــة تعــذيب عل ـ تقريــري املقــرر
اخلاص لألمم املت د يول التعذيب لعامي  9112و .9113انظر:
UN. Doc. E/CN.4/1993/26,15 décembre 1993 , para.355 ; UN. Doc. E/CN.4/1994/31, 1
juin 1996, p.33, paras.431- 432
)(31
- Raquel Marti de Meja v. Peru, Case 10.970, Report No.5/96, Inter- AM. CHR,
OEA/Ser. L/V/II.9 Doc.Rev.7 1996, 359
( -)32واسع يورية ،املرجع ال ابم ،ص.395 .
)(33

- Eric MIRGUET, «Le Tribunal pénal international pour le Rwanda», R.Q.D.I.,
16- 12003,pp. 176- 177.
( -)34تتم جر ة التعذيب بالفعل ا جيابي بإخضاع الض ية أو اخص آخـر لفعـل حمضـور كـازر أو

الضرب بأدوات معدنية أو بالفعل ال ليب با متنـاع عـن منـع ذلـ الفعـل .كمـا يعـد مـن الضـروري ات
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ـرد التهديـد بارتكـاب أفعـال عنيفـة

تكوت ا م واملعانا ج دية بل يتـ اآل م املعنويـة والنف ـية أو
: انظر.كن أت ي كل تعذيبا

- Francesca De VITTOR, op.cit., pp.113- 114.
(35)
- Philippe CURRAT , Les crimes contre l’humanité dans le statut de la cour
pénale internationale, Schulthess, Genève, 2006, p.354.
(36)
- Robert KOLB, «La jurisprudence internationale en matière de torture et de
traitements inhumains ou dégradants»,R.U.D.H., 152003, p.274.
(37)
- Francesca De VITTOR, op.cit., p.117
(38)
- TPIY, Trial chamber, Prosecutor v ZejnilDelalic et al, op.cit., para.469.
(39)
- Robert KOLB, op.cit., p.272.
(40)
- TPIY, Trial chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgement
. case N°.IT- 96- 23- T and IT- 96- 23- 23/1- T, 22 February 2001,para . 497- .
(41)
- CPI, Ch. préliminaire II , le procureur c. Jean pierre Bemba Gombo, situation
en République centrafricaine RCA, Décision rendue en application des alinéas a et b
de l’article 61-7 du statut de Rome, relativement aux charges portées par le
procureur à l’encontre de Jean pierre Bemba Gombo, affaire N°.ICC- 01/05- 01/08,
15 juin 2009, para.193.
(42)
- CPI, Ch. PréliminaireI, le procureur c .Al Hassan Ag Abdoulaziz Ag Mohamad
Ag Mahmoud, situation en République du Mali, Document contenantles charges
contre M. Al Hassan, affaire N°.ICC- 01/12- 01/18, 11 mai 2019, para.1058.
(43)
- ICC, Pre- Trial Chamber, Situation in the Islamic Republic Of Afghanistan,
Public redacted version of “Request for authorization of an investigation pursuant to
article 15”, N°.: ICC- 02/17, 20 November 2017, paras347- 350.
(44)
- Ibid., paras.351- 354.
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