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  : الملخص

تشكل االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب أمهية        
خاصة، على اعتبار أن اهلدف منها هو العمل على منع 

ريه من ضروب املعاملة أو وإزالة كل أشكال التعذيب وغ
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت يتعرض أو قد 

  .يتعرض هلا اإلنسان

ذه         ويتم الرتكيز يف هذا املقال على التعريف 
االتفاقية، وإبراز آليات الرقابة على تطبيق أحكامها وفقا 

نظامي  إلجراءات تطبيق دولية تتمثل يف نظام التقارير، وكذا
   .الشكاوى والتحقيق

 

 

 

Résumé: 

La Convention internationale 
contre la torture Constitue une  
importance particulière, étant donné que 
le but  de cette convention est de 
travailler à prévenir et à éliminer toutes 
les formes de torture et autres 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants que subi  ou pourra subir 
l’être humain   . 

Dans cet article , on centre le 
travail sur   la définition de la présente 
Convention, et de mettre en évidence les 
mécanismes de contrôle sur l'application 
de ses dispositions en conformité avec 
des procédures d’application 
internationale qui est  le système de 
rapports, ainsi que les systèmes des 
plaintes et des enquêtes. 
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    :مقدمــــة

قضية        خاصا تماما ا ولقيت ل ك الدو املجتمع باه ان لفتت ال مة امل القضايا من

سان ذا تمس ا ال وأش ا صور تتعدد ات ا ان من ناك و نا الفرد لھ يتعرض وما التعذيب

عا قال خلق ممن كث ع تفضيل محل وجعلھ ھ ر كرمھ ب:"الذي كرمنا مولقد وحملنا آدم

تفضيال خلقنا ممن كث ع م وفضلنا الطيبات من م ورزقنا والبحر   1ال

التعرض        من اص حماية ضرورة ع عالنات من العديد نصت فقد طار ذا و

الصادر سان قوق العال عالن أكد حيث جواز -مثال- 10/12/1948للتعذيب، عدم ع

أنھ ع منھ امسة ا املادة ورد حيث ومنعھ، ات:" التعذيب للعقو وال للتعذيب سان إ أي عّرض ُال

املعام أو أو الوحشية أو القاسية الدولية". بالكرامةطاحةالت تفاقيات من الكث ت اتج كما

قوق ل الدو د الع ا م نذكر ، املن نفس إ سان بحقوق اصة لسنةا والسياسية املدنية

أنھ1966 إ عة السا مادتھ أشار معاملة:" الذي أو ة لعقو أو للتعذيب فرد أي إخضاع يجوز ال

ينة م أو سانية إ غ أو التعذيب...".قاسية، جواز عدم ع نصت أيضا قليمية تفاقيات أن كما

امل أو القاسية ة العقو أو املعاملة ضروب من ه اوغ ماد جاء ال ية ور تفاقية ا وم ينة،

يھ وش للكرامة، ينة امل ة العقو أو للمعاملة وال للتعذيب سان إ أي إخضاع يجوز ال أنھ ع امسة ا

سان قوق ي والعر قي فر ن وامليثاق كية مر تفاقية من ل عليھ النص جاء ما   ...بھ

م       الرغم جوازوع عدم ع بالنص ا وغ الذكر السالفة تفاقيات و عالنات حوتھ ما

املاسة ات ا لالن صور الدول من كث داخل يحدث حيث ذلك، غ ت أث الواقع أن إال التعذيب

التعذيب من ش ألنواع عرضھ و سان اتفاقية. بكرامة إيجاد إ تزداد الرغبة جعل الذي مر

ذا أوخاصة املعاملة ضروب من ه وغ التعذيب ضة ملنا الدولية تفاقية صدور ان ف املوضوع،

ا تطبيق ع للرقابة مة م آليات متضمنة ينة امل أو سانية الالإ أو القاسية ة فعالية. العقو مدى فما

الدرا ذه تطرق س ذلك ة وملعا ؟ تفاقية ذه تطبيق ع الدولية الرقابة إآليات   :سة

التعذيب: أوال ضة منا باتفاقية ف   .التعر

تفاقية:ثانيا ذه تطبيق ع الرقابة   .آليات

باالتفاقية: أوال ف   التعر

ة      العقو أو املعاملة ضروب من ه وغ التعذيب ضة ملنا الدولية باالتفاقية ف للتعر

صدور  من ل إ تطرق س ينة، امل أو سانية الالإ أو زائرالقاسية ا وموقف ا ومحتوا تفاقية ذه

ا   .م
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تفاقية-1 رقم:صدور العامة معية ا بقرار التعذيب ضة ملنا الدولية تفاقية صدرت 39/46لقد

النفاذ10/12/1984املؤرخ ح املادة26/06/1987:ودخلت ام ألح ذه27/1وفقا من

  .تفاقية

ت      عنوان من ر يظ منو ه وغ التعذيب ال أش ل وإزالة منع ع للعمل ترمي ا أ فاقية

ل تدعو ا أ ع فضال ا، نوع ان ما م ينة امل أو سانية الالإ أو القاسية ة العقو أو املعاملة ضروب

أعمال منع غية قضائية أم ة إدار أم انت عية شر ة، الضرور جراءات تتخذ بأن طراف الدول

يالتعذ القضا ا الختصاص يخضع إقليم أي   .يب

تفاقية-2 و:محتوى ديباجة من التعذيب ضة منا اتفاقية ون   .مادة33تت

جاء      ومما ذلك، ودوا تفاقية ذه صدور أسانيد إ الديباجة شارة تمت وقد

ا تفاقية:" ف ذه طراف و الدول ا... إن ز ا م هورغبة وغ التعذيب ضد النضال فعالية دة

قاطبة، العالم ينة امل أو سانية الالإ أو القاسية ة العقو أو املعاملة ضروب أي..." اتفقت... من

تفاقية ذه محتوى جاء ما ع   .اتفقت

ي        ا نوجز سية، رئ أجزاء ثالثة ع موزعة فجاءت تفاقية مواد   : 2 أما

زء من: ول ا املواد شمل بأنھ16إ01و للتعذيب ف عر تقديم تم حيث ألم: ، عنھ تج ي عمل أي

أو ص، ال ذا من صول ا بقصد ما ص عمدا ق ي عقليا، أم ان جسديا شديد، عذاب أو

ارتكبھ أنھ بھ ش أو ارتكبھ عمل ع معاقبتھ أو اف، اع ع أو معلومات ع ثالث ص ،من

ثالث ص أي أو و إرغامھ أو فھ تخو أو ثالث ص أو أو-و لم ذا مثل ق ي عندما أو

أو عليھ يوافق أو عليھ يحرض أو نوعھ، ان أيا التمي ع يقوم سباب من ب س ألي العذاب

الرسمية بصفتھ يتصرف آخر ص أي أو رس موظف عنھ أو. سكت لم ذلك يتضمن وال

االعذا ل عرضية يجة ن ون ي الذي أو ة العقو ذه ل املالزم أو قانونية ات عقو عن فقط النا   ...  3 ب

قضائية      أو ة إدار أو عية شر إجراءات باتخاذ طراف الدول تفاقية ذه تدعو كما

ا الختصاص يخضع إقليم أي التعذيب أعمال منع ا شأ من أخرى إجراءات أية أو يفعالة . القضا

انت ما م نائية است ظروف بأي التذرع تفاقية ذه ز ِ جوّ تُ حرب-وال حالة الظروف ذه انت أ سواء

خرى  العامة الطوارئ حاالت من حالة أية أو داخ سيا استقرار عدم أو رب با ديدا ر-أو كم

ن. للتعذيب موظف من الصادرة باألوامر التذرع أيضا ز ِ جوّ تُ روال كم عامة سلطة عن أو مرتبة أع

  . للتعذيب
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للمادة      وفقا تفاقية ذه ز ِ جوّ تُ ال سليمھ3كما أو إعادتھ أو ص أي بطرد دولة ألية

الدول داعية للتعذيب، تعرض س ص ال ذا أن ا اعتقاد ان إذا ما حال أخرى لدولة

أع ل بأن ي نا ا ا قانو ن تضم املناسبةطراف ات العقو ستوجب جرائم ل ش التعذيب مال

ذلك حيال إجراءات من يلزم ما ا اتخاذ مع ا، طور املادة. وفقا حتجاز6أما عن فتتحدث

املادة ش ن ح للمحتجز، ا توف ب ي ال والضمانات ا اعتماد ب ي ال جراءات أن7و إ

ض ا م مطلوب طرف دولة ونل ي أن ع ما، مة جر اب بارت م م ص ألي العادلة املحاكمة مان

جراءات مراحل جميع ذلك. ذلك وكيفية سليم لل القابلة رائم ا عن الثامنة املادة وتتحدث

ة املطلو مساعدة...والشروط من يمكن ما بتقديم طراف الدول ام ال إ ش ف التاسعة املادة أما ،

احول  لد توفر ما ذلك بما عة، الرا املادة ا إل املشار رائم ا شأن املتخذة نائية ا جراءات

أدلة يخص. من فيما عالم و التعليم إدراج بضمان طراف الدول طالب تُ ا فإ العاشرة املادة أما

امل ن املوظف ب لتدر املختلفة امج ال امل ال الوجھ ع التعذيب منحظر ن، القوان بتطبيق ن لف

فرد أي باحتجاز عالقة م ل ون ت قد ممن م غ أو الطب، ميدان ن وعامل ن وعسكر ن مدني

والتعليمات ن القوان ظر ا ذا إدراج ضمان مع ن، ال أو عتقال ال أش من ل ش ألي معرض

اص ؤالء ملثل ة   .املوج

ز       ا ذا مواد بقية ش او وم ا تحقيق الدولة ع ب ي ال الضمانات إ   :  4 ء

ل- و وممارساتھ وأساليبھ عليماتھ و ستجواب، قيد املنظم ستعراض قيد دولة ل تبقي أن

ن املوقوف اص ومعاملة ز ب املتعلقة بات ت التعذيب... ال حاالت منع   .غية

وال- بالسرعة املختصة السلطات مرتكبقيام عذيب حالة بوجود شعرت لما تحقيق إجراء ة ا

ا ل ع التا   . قليم

النظر- ة خ ذه وع املختصة، السلطات إ للتعذيب ن املتعرض من اوى الش برفع السماح

أو ئة س معاملة أي من ود والش وى الش مقدم ماية يلزم ما اتخاذ مع ة، ا و سرعة اوى الش

فت   .خو

والعادل- املناسب ض التعو وتقديم للتعذيب يتعرض ملن نصاف يحقق ما الداخ القانون ن تضم

التعذيب يجة ن وفاتھ حال م عيل ملن أو   .لھ

التعذيب- طائلة تحت تمت ال قوال بعاد   .اس

أو- سانية الالإ أو القاسية ة العقو أو املعاملة أعمال من عمل أي حدوث تصلمنع ال وال ينة، امل

التعذيب   ...حد
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ي، الثا زء منا املواد شمل نة24إ17و ال شاء إ بكيفية املتعلقة ام باألح زء ا ذا تعلق و ،

املعتمدة جراءات وكذا ا، ل املحدد والدور ا واختصاصا تفاقية ذه تطبيق ع بالرقابة املعنية

املطرو  القضايا حيال ا قبل امن عل   .حة

الثالث زء ا منأما املواد شمل ف املتع33إ25، ام لألح خصص وقد التوقيع، باب بفتح لقة

تقديمھو  يمكن ما أو التحفظات إبداء وكذا تفاقية، ذه نفاذ دء و نضمام أو التصديق إجراءات

تفاقية ذه رتباط فك انية إم عن فضال عديالت،   .من

ا-3 تفاقيةموقف ذه من تفاقية:زائر ذه ع صدقت قد زائر ا أن إال ابتداء شارة يجب

خ الرئا16/05/1989:بتار املرسوم بموجب وذلك الشع89-68، املجلس موافقة عد وذلك

القانون بموجب إال25/04/1989املؤرخ10-89الوط تفاقية ذه نص شر ب زائر ا تقم ولم ،

مارس ر الدستوري1997ش املجلس لقرار طبقا ع ما و و اتھ20/08/1989:املؤرخ 5 ، بأن

السلطات أو التعذيب ايا ان بإم يكن لم حيث موجودة، غ ا وكأ عد ا شر قبل تفاقية

التعذيب بممارسة ن م امل عة ملتا ا عل عتماد   . 6 القضائية

ش     تجدر نةكما اختصاص ع وافقت ال الدول ن ب من عد زائر ا أن إ ارة

ن املادت ع اعتمادا سواء، حد ع فراد و الدول قبل من ا إل ترفع ال اوى الش للنظر التعذيب

تفاقية22و21 و 7 من و م، ببالغا التقدم التعذيب ايا لألفراد ما م مكسبا عد ما و و ،

سانمؤش حقوق حماية لتفعيل ي ايجا   .ر

عمد      قد تفاقية ذه ع املصادقة عد و زائري ا املشرع فإن ذكره سبق عما   وفضال

ات   والتوج للمبادئ نيھ بت وذلك للتعذيب، افحتھ م إطار عية شر ال سياستھ عديل إ

الص تفاقيات من ا وغ تفاقية، ذه ا جاءت املتحدةال مم عن   .ادرة

ما      و يتوافق بما ات العقو لقانون عديلھ ما نوعا تأخر قد زائري ا املشرع أن ومع

القانون بموجب ذلك عديل تم قد أنھ إال التعذيب، ضة منا اتفاقية بھ امھ06/02جاءت الل تنفيذا

ا نص جاء حيث افحتھ، وم التعذيب م بتجر يق الذي ات263ملادةالدو العقو قانون من مكرر

الدراسة موضوع تفاقية جاء ما ومع يتوافق بما للتعذيب   . 8 معرفا

تفاقية:ثانيا تطبيق ع الرقابة   :آليات

أو      القاسية ة العقو أو املعاملة ضروب من ه وغ التعذيب ضة ملنا الدولية تفاقية تنص

ع ينة امل أو سانية بالالإ س ا تطبيق عة متا ع شرف ي رقا از التعذيب"ج ضة منا ،"نة

ال القانونية ا اما الل طراف الدول تنفيذ عة ملتا محددة بإجراءات القيام نة ال ذه أنيط وقد
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ما أو التحقيق ونظام اوى، الش ونظام ر، التقار نظام من ل جراءات ذه وتتمثل ا، دت ع

ب قائق"س ا   ". تق

تفاقية-1 تطبيق ع ي الرقا از التعذيب(ا ضة منا املعنية):نة نة ال شاء إ تم لقد

سنة ي رقا از كج التعذيب ضة للمادة1987بمنا من17وفقا نة ال ذه ون وتت تفاقية، 10من

ذوي من عضاء الدول من سنوات ع أر ملدة تخبون ي اء، مخ ل ود املش ومن العا خال املستوى

ع التوز مراعاة مع صية، ال م بصف عملون بحيث سان، حقوق مجال العالية بالكفاءة

القانونية ة وا العادل، غرا   . 9 ا

م      تر اص أ قائمة من السري اع باالق يتم اء ا ؤالء انتخاب فإن ولإلشارة

ط االدول مواطن ن ب من واحدا صا تر أن تفاقية طرفا دولة ل ل أن بحيث تم. راف، و

املتحدة، لألمم العام ن م ا لعقد يدعو ال طراف الدول اجتماعات نة ال أعضاء انتخاب

م نة ال ة لعضو املنتخبون اص ون و طراف، الدول ثل بحضور النصاب كتمل و

اضرنا ا طراف الدول ممث ألصوات املطلقة غلبية وع صوات، من عدد أك ع ائزون

ن   . 10املصوت

أعضاء     اختيار قة طر محكمة إجراءات من تفاقية ذه ام أح حملتھ ما ولعل

يزداد ثمة ومن ا، بمصداقي وارتياحا اطمئنانا أك ا إل الناظر يجعل نة ضدال از ا ذا إ وء ال

أو املعاملة ضروب من ه غ أو للتعذيب التعرض حال تفاقية ذه ع املصدقة الطرف الدولة

ينة امل أو سانية الالإ أو القاسية ة   .  العقو

التقدم      مدى والنظر ا ودراس ر التقار تلقي نة ال ذه ل ساسية الوظيفة وتتمثل

ا من لألمماملحرز العامة معية ا إ ا سنو ا شاط عن ر تقر بتقديم تقوم كما طراف، لدول

العامة والتوصيات احات ق تقدم أن ذلك عد ا ول اوى11املتحدة، الش تلقي ا ام م من أن كما ،

التع ممارسة إ ش وال ا املوثوق الدالئل حول ة سر تحقيقات بإجراء والقيام بصفةالفردية ذيب

الدول ن ب تثور ال املنازعات ة سو ام بم تقوم أن ا ل كما باالتفاقية، طرف دولة أرا منظمة

ام امل ذه القيام ا باختصاص نة ل الدولة فت اع ما إذا تفاقية، تطبيق شأن   . 12طراف

من         باتفاقية ق امل ختياري ول وتو ال فإن بقرارولإلشارة املعتمد التعذيب ضة ا

العامة معية خ75/199ا بتار نة18/12/2002: والصادر شاء إ ع الثانية مادتھ نص قد

التعذيب ملنع نظام13فرعية شاء إ إ دف و ول، وتو ال ا عل املنصوص ام امل أداء ا وظيف ،

يئات ا تضطلع الرقابة آليات من كآلية ارات هالز وغ التعذيب منع غية مستقلة ووطنية دولية

ينة امل أو سانية الالإ أو القاسية ة العقو أو املعاملة ضروب   . 14من
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من     التعذيب ملنع الفرعية نة ال للمادة25تتألف وفقا تخبون ي ا ول5خب وتو ال من

أعي ما إذا واحدة مرة م انتخا إعادة انية إم مع نختياري، ب من يختارون م أ كما م، ترشيح د

مع العدل، إقامة ميدان م ل ود املش ومن نية امل ة وا الرفيع لق با تتمتع ال صيات ال

وكذا طراف، للدول القانونية والنظم ضارات ا مختلف وتمثيل العادل غرا ا ع التوز مراعاة

، تمي دون من متوازنة بصفة ن س ا باالستقالليةتمثيل ن متمتع صية ال م بصف عملون م و

ة ا   . 15وال

تفاقية-2 تطبيق ع الرقابة ع:إجراءات بالرقابة املع از ا ا و و التعذيب ضة منا نة إن

وكذا ر التقار نظام صوص با تتمثل بإجراءات القيام يتمركز ا دور فإن تفاقية، ذه تطبيق

التعذيبنظام ملنع الفرعية نة ال أيضا بھ تقوم الذي التحقيق نظام إ إضافة بنوعيھ اوى   .الش

ر-أ التقار املادة:نظام بأنھ19تنص التعذيب ضة منا اتفاقية نة،:" من ال إ طراف الدول تقدم

تنفيذ ا، اتخذ ال التداب عن ر تقار املتحدة، لألمم العام ن م ق طر ذهعن بمقت ا، دا لتع ا

املعنية الطرف للدولة سبة بال تفاقية ذه نفاذ بدء عد واحدة سنة غضون وذلك ..." تفاقية،

ر التقار ومن املادة ذه ا إل ش وال سنوات ع أر ل تقدم أن ب ي ال ة الدور ر التقار عن فضال

نة ال ا تطل أن يمكن ال   .ضافية

التفاقيات       الدو التطبيق عملية إتباعا ك سلوب عد ر التقار نظام فإن ولإلشارة

ا ل سان الوحيد-حقوق جباري النظام و ل-بل طرف دولة ل بمقتضاه م تل الذي

و  مراقبة غية الرقابة، ان ل ا ر تقار بتقديم سان حقوق اتفاقيات من وتقييماتفاقية عة متا

وما التنفيذ، موضع ا الواردة قوق ا ووضع تفاقيات، ذه ام بأح طراف الدول ام ال مدى

املجال ذا تقدم من    16أحرزتھ

إ      املتحدة مم إطار مة امل دية التعا تفاقيات ل ن ب كة مش سمة و ف ثمة ومن

عض  إطار استخدامھ العملجانب منظم إطار وكذا سان، قوق قليمية نظمة

و س واليو التداب.  17الدولية ل يتضمن أن ض املف من ر التقار مضمون فإن تفاقية ذه ل ووفقا

الطرف الدولة قبل من   .املتخذة

ولي       ر التقار ناك ف ر، التقار من أنواع ثالثة ن ب التمي يمكن غضونومنھ وتقدم ة،

الضمانات وعن سان حقوق وضعية عن عادة الدولة ا ف ع و تفاقية نفاذ بدء من واحدة سنة

الصلة وثيق ي والقانو الدستوري طار ر التقر ذا ناول ي أن ض ف و قوق ا ذه بحماية اصة ا

ج من املتخذة والعملية القانونية والتداب تفاقية، أنبمواد ا عل ون ي وال املعنية، ومة ا انب

افية ال يضاحات تقدم أن و ا ر تقر ومة ا ع ن يتع كما تفاقية، ام بأح ا ام ال عزز
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تالية ون ت وال ة، الدور ر التقار ناك و ، الداخ ع شر لل سبة بال تفاقية انة م بخصوص

د ل ش وتتم ولية، ر الصلةللتقار ذات والتطورات املستجدات أبرز ع ا ف ك ال يتم حيث وري

و ر التقر منذ البالد ا د ش ع. 18ال بناء ا تقديم تم و ضافية، ر التقار و ف الثالث النوع أما

تفاقية ع بالرقابة املعنية نة ال   . 19طلب

الع    ن م إ تقدم ر التقار ذه ضةإن منا نة ل بدوره ا يحيل الذي املتحدة لألمم ام

املعنية طراف الدول ل إ ا يحيل كما ا، ف للنظر   .التعذيب

مية       أ يمثل ، وواق وواف شامل ر تقر إعداد أن و نا ا إل شارة يمكن ال قيقة وا

ا ا دور بأداء بالرقابة املعنية نة ال لقيام ة ومحور ة ھكب يحو ما أن حيث وجھ، أكمل ع ا ملنوط

شأن الطرف الدولة مع از ا ھ يجر الذي وار وا الفحص مناط و معلومات من ر التقر ذا

تفاقية ا تضمن ال قوق ل ا   . 20تطبيق

ترا      ال العامة التعليقات افة تبدي أن ا ول ر، تقر ل وتنظر املعنية نة ال اتجتمع

من تراه بما نة ال ع ترد أن الطرف وللدولة املعنية، الطرف الدولة إ ترسلھ وأن مناسبة،

  .      21مالحظات

عده    الذي السنوي ا ر تقر تدرج أن ا ل اءى ي ملا وفقا تقرر أن ق ا نة وفقا ول

للفقرة24للمادة وفقا ا أبد قد ون ت مالحظات ذه3أية امن إل الواردة املالحظات جانب إ املادة

الفقرة بموجب املقدم ر التقر من صورة ترفق أن ا ول املالحظات، ذه شأن الطرف الدولة من1من

املعنية الطرف الدولة ذلك طلبت إذا املادة   . 22ذه

ب       املع از ل ر التقار بتقديم ا نفس الدولة إلزام أن القول يمكن عوعموما الرقابة

ا تجسيد ع والعمل تفاقية، ذه الواردة قوق ا ام باح تماما ا ناك أن ع ينم تفاقية

هللا. واقعيا عبد ف ظر ستاذ يقول وكما أنھ ر:" كما التقر بتقديم ا ام ال ة مواج إ الدولة واضطرار

ا كفالة تقدم من أحرزتھ ما يان و التا إنالدوري العوائق وذكر السابق، ر التقر منذ قوق

ل ش ذا ل ومناقشتھ، ر التقر فحص جلسات ة مواج إ ا اضطرار وكذلك سباب، و وجدت،

بھ ان س ال أدبيا   . 23" ضغطا

اوى -ب الش ع:نظام للرقابة ملموسا مع عطي ونھ مية غاية إجراء اوى الش نظام عد

اتفاقيات خاصةتنفيذ بصورة التعذيب ضة ملنا الدولية تفاقية و عامة بصورة سان . حقوق

اوى الش تقديم بحق اص و للدول الذكر السالفة تفاقية خالل من اف ع تم حيث

املعاملة ضروب من ا غ أو عذيب من فراد لھ يتعرض وما سان قوق ات ا ان أي بخصوص
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الق ة العقو ينةأو امل أو سانية الالإ أو نوعان. اسية اوى الش أن ن ب ي ذكره سبق الدول: ومما اوى ش

فراد اوى   .وش

 الدول اوى ش بتقديم: نظام طرف دولة خاللھ من تقوم إجراء ونھ الدول اوى ش نظام يتمثل

ال سان حقوق اك بان قامت قد ة خ ذه أن بدعوى أخرى دولة ضد وى ا،ش ام اح واجب

تفاقية ا حدد ال بالرقابة املعنية نة ل وى الش تقديم يتم أن   . 24ع

مة        امل ا م سواء سان حقوق اتفاقيات من الكث عليھ نصت إجراء كذا أن قيقة وا

ح واتفاقية العنصري التمي ال أش جميع ع القضاء اتفاقية املتحدة مم جميعإطار ماية

تفاقية مع مثال الشأن و كما قلي املستوى ع أو ما، وغ م أسر وأفراد ن اجر امل العمال

للمادة وفقا سان قوق كية للمادة45مر وفقا والشعوب سان قوق ي العر امليثاق 49أو

  ...منھ

املادة نصت فقد صوص ا ذا أنھ21و ع التعذيب ضة منا اتفاقية ذه:" من طرف دولة ألية

بالغات سلم ت أن نة ال باختصاص ف ع ا أ املادة، ذه بموجب وقت، أي علن أن تفاقية

تفاق ذه بموجب ا اما بال تفي ال أخرى طرفا دولة أن تد طرفا دولة أن تنظرتفيد أن ية

البالغات   ..."تلك

والنظر      بالغات سلم يجوز ال حيث ا، إجبار س ول اختياري الدول اوى ش تقديم   وأمر

إعالن نة ال باختصاص ا اف اع صراحة أعلنت طرف دولة من إال املعنية نة ال قبل من ا ف

وفقا البالغات تناول ون و ا، نفس الدولة ذه من التاليةصادر   :  25لإلجراءات

تقوم-   ال أخرى طرف دولة نظر ا ف تلفت كتابية، رسالة تقدم أن تفاقية طرف دولة ألي يجوز

الرسالة، ا استالم خ تار من ر أش ثالثة خالل ترد أن ة خ الدولة وع تفاقية، ام أح نفيذ ب

ا ما توضيح فيھ يتم خطي بيان أي أو تفس املحليةبتقديم نتصاف وسائل وكذا إجراءات، من تخذ

الرسالة موضوع الوضع ة ملعا تخذ س ال   . أو

أن- ن الدولت ن ات من ألي يجوز املطروح، لألمر ن الدولت ن ب ودية ة سو إ التوصل عدم حالة

ستة غضون املختصة نة ال إ مر الدولة) 06(تحيل استالم خ تار من ر ولأش   . للبالغ

نتصاف- وسائل جميع إ وء ال تم أنھ من ا تأكد عد إال القضية ناول ت أن نة ل يمكن ال

ا ف املع الدو القانون ملبادئ وفقا ا نفاذ واس   .املحلية

ا- إل املقدمة البالغات دراسة حال مغلقة جلسات نة ال   .عقد
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ا- مساع عرض أن نة ل للمسألةيحق ودي حل إ التوصل غية ن ت املعن ن الدولت ع ميدة ا

للتوفيق مخصصة نة ت أن قتضاء عند نة ل يحق فإنھ صوص ا ذا و   .املطروحة،

مسألة- أي صلة ذات معلومات بأي ا تزود أن املعنية ألطراف الدول إ تطلب أن نة ل يجوز

ا إل   .محالة

أن- نة ل ةيحق شفو مذكرات تقدم وأن نة ال نظر عند ممثلة ون ت أن طراف الدول إ تطلب

ما ل أو كتابية،   .أو

خالل- را تقر تقدم أن نة ال حالة12وع و عليھ، املنصوص خطار استالم خ تار من را ش

إلي التوصل تم الذي ل وا ع بالوقا موجزا بيانا نة ال تضع حل إ عدمالتوصل حالة أما ، ھ

ال ة الشفو باملذكرات ومحضرا طية ا باملذكرات مرفقا موجزا را تقر نة ال تضع حل إ التوصل

املعنية طراف للدول مسألة ل ر التقر يبلغ أن ع املعنية، طراف الدول ا   .أعد

الفردية اوى الش س: نظام ما أو الفردية اوى الش نظام الدعاوىعد أو التظلمات بنظام

الدولية تفاقية و عموما، سان حقوق حماية املعتمدة ليات و الوسائل م أ من الفردية

خاصة بصفة التعذيب ضة   .ملنا

ة       خ ذه أن بدعوى دولتھ ضد وى ش الفرد يقوم أن فراد اوى ش بنظام ع و

بمو  لھ املكفولة حقوقھ ك وىتن الش ذه وتقدم سان، حقوق اتفاقيات من اتفاقية ام أح جب

معينة شروط ا ل توافرت إذا تفاقية، ذه تنفيذ ع بالرقابة لفة امل نة ال   . 26إ

طار       املتحدة مم منظومة إطار بھ العمل سبق نظام اوى الش نظام أن قيقة وا

ا و ما مثل دي، التعا جراءغ عليھ املؤرخ1503لشأن القرار بموجب ،27/05/1970الصادر

رقم القرار سبقھ لسنة1235والذي سان27 1967، حقوق نة إ د ِ عُ حيث ا(، محل حل ال

سان حقوق جراء-)مجلس ذا سيمة-بمقت ا ات ا ن من املستمرة نماط فحص بوالية

منواملوثَّ  مجموعة أو فرد ألي يمكن إذ العالم؛ بلد أي ساسية ات ر وا سان قوق قة

ألي يمكن كما وى، ش م ِ تقدّ أن سان قوق ات ا ن ذه ملثل ية ا وقوع تدّ فراد

ال ذه تقديم ات ا ن ذه وموثوقة مباشرة معرفة م لد ممن أخرى مجموعة أو آخر وىص ش
تتعلق.  28 ة سر وغ ة سر اوى ش تنظر أن ا يمك ال املرأة بمركز املعنية نة ال مع كذلك مر و

املرأة املتخصصة،.  29بمركز الدولية االت الو عض بھ معمول الفردية اوى الش نظام أن نجد كما

و س اليو ومنظمة الدولية العمل   .كمنظمة
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أو     ل ش ز بالنصو سواء سان حقوق اتفاقيات عض النظام ذا العمل

ال التعذيب، ضة منا اتفاقية مع ال ا و كما ق، م ول بروتو بمقت أو تفاقية ذات عليھ

جراءات واتخاذ ا قبول مسألة والنظر اوى الش ا تلق خالل من جراء ذا القيام ا ن خولت

ت ااملناسبة   .جا

املادة       ورد أنھ22لقد ع التعذيب ضة منا اتفاقية ذه:" من دولة ألي يجوز

ودراسة سلم نة ال باختصاص املادة ذه بمقت ف ع ا أ وقت أي علن أن تفاقية

م أ دعون و القانونية، ا لوالي يخضعون أفراد عن نيابة أو أفراد من واردة اكبالغات الن ايا

تفاقية ام أح طرف طرف. دولة بدولة يتصل ان إذا بالغ أي سلم ت أن نة ل يجوز وال

عالن ذا مثل تصدر لم   "تفاقية

للمادة    ووفقا ضة22إذن منا نة إ وى الش بتقديم ن املعني فإن الذكر، السالفة

م أ يدعون الذين فراد م املحددةالتعذيب قوق ا من ألي طرف دولة اك الن ايا

ات ا ن محل فراد ؤالء عن نيابة اوى الش ذه تقدم أن يمكن كما   .    تفاقية،

ي       ا نوجز لية الش الشروط من جملة توافر من بد ال وى الش   : 30ولقبول

ضد- أفراد من البالغات قبول نة ل يجوز خاللھال من ف ع إعالنا تصدر لم طرف دولة

ا لوالي يخضعون أفراد عن نيابة أو أفراد من واردة بالغات ودراسة سلم نة ال باختصاص

  .القانونية

املصدر- معلوم أي موقعا املقدم البالغ ون ي   .أن

وى - الش تقديم ق ا الستعمال إساءة املقدم البالغ ل ش   .أال

ون- ت تفاقيةأن ام وأح متفقة وى الش   .ذه

ة- سو أو دو تحقيق إجراءات من إجراء بموجب يجري أو ا بح جرى قد ا ذا وى الش ون ت أال

  .دولية

غ- مدة استغرقت قد الداخلية نتصاف سبل انت إذا إال الداخلية، الطعن طرق نفاذ اس يجب

يتحقق  أن املحتمل غ من ان أو اكمعقولة ن محل ص لل الداخ   .نتصاف

إ     ا نظر ات بوج وتبعث مغلقة، جلسات ا إل املقدمة البالغات بدراسة نة ال تقوم

وى الش مقدم وإ املعنية الطرف إ.  31الدولة ا تضطلع ال ا شط أ عن ا سنو را تقر تقدم كما

لأل  العامة معية وا طراف الدول من املتحدةل   . 32مم
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إ      اجة ا دون من م بليغا ب التقدم من فراد ن تمك أن و نا إليھ شارة يمكن وما

أو القاسية ة العقو أو املعاملة ضروب من ه وغ التعذيب منع ا كب تطورا ذاتھ حد عد وساطة

ان ملن املطلوب نتصاف وتحقيق ينة امل أو سانية مالالإ حقوق ماية.  كت ا تجسيد ثمة ومن

واملطلوب املرجو و و عامة بصفة سان قوق ة   .املطلو

التحقيق-ج قائق""نظام ا ما":تق أو التحقيق نظام أن إ ابتداء أش أن الالزم من أجد

م جدا محدودة اتفاقيات إال عليھ النص يتم لم الدول ارات ز أو قائق ا بتق نس

التمي ال أش جميع ع للقضاء الدولية تفاقية ذلك من نذكر سان، قوق الدولية تفاقيات

وكذلك ختياري، ا ول بروتو بموجب عاقة ذوي اص قوق الدولية تفاقية و املرأة ضد

عد النفاذ ح يدخل لم الذي الثالث ول وتو ال بمقت الطفل حقوق تفاقية. اتفاقية وكذا

ال ينة، امل أو سانية الالإ أو القاسية ة العقو أو املعاملة ضروب من ه وغ التعذيب ضة ملنا الدولية

نا دراس   .محل

بمقت       التعذيب ضة منا اتفاقية تطبيق آليات من كآلية النظام ذا اعتماد تم وقد

تتل20املادة عندما أنھ إ صراحة ش عال ا ل دالئل تتضمن ا موثوقا معلومات نة ال قى

الدولة تدعو نة ال فإن طرف دولة أرا منظم نحو ع يمارس عذيبا أن إ ش قوي أساس

تلك بصدد مالحظات تقديم إ الغاية ذه ل وتحقيقا املعلومات ذه دراسة ا مع التعاون إ املعنية

بقي. املعلومات استقراء املادةو فقرات جراء20ة ذا خطوات ن ب ت التعذيب ضة منا اتفاقية من

  : 33ي

عد- تقرر أن متاح،ع مصدر أي أو الطرف الدولة من املعلومات من ا يكف ما ع تحصل أن نة ل

للتحقيق-ذلك ضرورة و را م ناك أن رأت ما إلجرا-إذا ا أعضا من أك أو عضو تحقيقإيفاد ء

لة مست بصورة نة ل يقدم سري ر بتقر شفع   .سرُي

شمل- وقد املعنية، نة ال مع الطرف للدولة عاون ناك ون ي أن التحقيق بإجراء القيام ستد

الطرف الدولة مع باتفاق املعنية الدولة ألرا نة ال ارة ز   .  التحقيق

ا- للنتائج ا فحص عد املعنية نة ال توصلتتقوم ما بإحالة ا أعضا أو ا عضو قبل من ا إل ملتوصل

الطرف الدولة إ مالئمة ا ترا احات اق أو عليقات وأية نتائج من   .إليھ

إجراءات- جميع نة ال مع الطرف الدولة عاون طلب و ة، سر جراءات ذه جميع ون ت

التحقي. التحقيق إلجراءات ا استكمال عد نة ل جوز أنو املعنية الدولة مع مشاورات إجراء عد و ق

املتحدة لألمم العامة معية ا إ السنوي ا ر تقر جراءات نتائج عن موجز بيان   .تدرج
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ف      ع ال طراف الدول إال تحقيقات إجراء يجوز ال أنھ إ شارة وتجدر

املعنية نة ال طراف. باختصاص للدول يحق وقتإذ تختار أن التعذيب ضة منا اتفاقية

جراء ذا مشمولة ون ت أال نضمام أو ول 34التصديق وتو ال طراف الدول أن كما ،

نة ال اختصاص بعاد اس ا يمك املرأة ضد التمي ال أش جميع ع القضاء التفاقية ختياري

املادة إطار إعالن جوا10بإصدار مع قد، انت دولة من الحقة فيمرحلة جراء ذا القبول ز

بعدتھ   . 35اس

املتحدة        لألمم العامة معية ا أقرت التفاقية18/12/2002وقد ا اختيار وال بروتو

التعذيب ضد فرعية نة شاء إ تضمن والذي التعذيب ضة النفاذ.منا ح ول وتو ال ذا ودخل

النظامو. 2006جوان22 ذا مالمح يص ت   :مكن

منھ- دف ال أن ول وتو ال ذا دولية:جاء يئات ا تضطلع منتظمة ارات ز قوامھ نظام شاء إ و

من ه وغ التعذيب منع غية وذلك م، حر من اص ا ف يحرم ال لألماكن مستقلة ووطنية

سان الالإ أو القاسية ة العقو أو املعاملة ينةضروب امل أو   . 36ية

إطار- و ول، وتو ال ذا جاءت ال ام امل تؤدي التعذيب ملنع فرعية نة ول وتو ال ي

م، حر من ن املحروم اص ملعاملة املتحدة مم بمعاي امھ وال ملقاصده ووفقا املتحدة مم

والشمول نتقائية وعدم ة ا وال ة السر عتمد طرافكما الدول مع تتعاون أن ا ول واملوضوعية، ية

ول وتو ال ذا تنفيذ   . 37ع

أو- واحدة زائرة يئة املح املستوى ع ن ع أو ت أن ول وتو ال طرف دولة ل من يطلب

س التعذيب ملنع الوطنية"أك الوقائية   . 38" لية

أن- ول وتو ال طرف دولة ل انل م ألي ارات بز الوطنية الوقاية وآلية الفرعية نة ل سمح

دف و م، حر من ن محروم ونوا ي أن يمكن أو ن محروم اصا أ فيھ أن ن ب ي ا لوالي يخضع

التعذيب من اص ؤالء حماية ارة   . 39الز

أ- طراف الدول ع ا، عمل أداء من التعذيب ملنع الفرعية نة ال ن نةلتمك ال باستقبال د تتع ن

يل س عن فضال ا، تحتاج قد ال املعلومات ل ب ا د وتزو حتجاز، ألماكن ا وصول س وت

الوطنية الوقائية ليات و نة ال ن ب   . 40تصاالت

اص- باأل تتعلق ال املعلومات ل إ بالوصول نة ل الفرصة بإتاحة طراف الدول د تتع كما

املتعلقةاملح املعلومات افة إ الوصول من نة ال ن بتمك وكذا م، احتجاز بأماكن م حر من ن روم

م مع خاصة مقابالت إجراء انية إم مع تقييد، دون ومن ن املحتجز اص ؤالء   ...  41بمعاملة
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ار - ز خالل من ا إل توصلت ال ا وتوصيا ا مالحظا برفع الفرعية نة ال الدولةتقوم إ ة السر ا

ن املحتجز اص وضعية ن لتحس الالزمة طوات ا ا اتخاذ عن الدولة امتناع حال و املعنية،

التعذيب ضة منا نة ل يحق الفرعية، نة ال وتوصيات مالحظات ع نة-بناء ال طلب ع بناء

أ-الفرعية إلبداء املعنية للدولة الفرصة إعطائھ عد تقرر أوأن املوضوع حول عل بيان إصدار ا، را

نة ل تقديمھ سبق الذي الفرعية نة ال ر تقر   .  42شر

ما        ع متطور جد ختياري ول وتو ال عليھ املنصوص التحقيق نظام أن ستخلص و

املادة نص عليھ التعذيب20و ضة منا اتفاقية ذا . من و التطور ذا إبراز مكن  43ختالفو

:  

املادة- إعمال أن20يتم إ ش ا موثوقا معلومات التعذيب ضة منا نة تتلقى عندما فقط

باتفاقية ق امل ختياري ول وتو ال نما ب طرف، دولة أرا فوق منظم نحو ع يمارس عذيبا

منظم عذيب شأن معلومات وجود ع إعمالھ يتوقف ال التعذيب ضة ذامنا إعمال يتم وإنما ،

من م ماي املناسبة التوصيات وتقديم ن، املحتجز اص أحوال من للتحقق ابتداء ول وتو ال

  .التعذيب

ال- ا حتجاز وأماكن ول وتو ال الطرف الدولة ارة بز التعذيب ضة ملنا الفرعية نة ال قيام إن

ال م تل حيث الدولة، موافقة ع اراتيتوقف الز ذه بالسماح ابتداء ول وتو ال طراف دول

التحقيق   .وإجراء

املادة- من ل إطار تتم ال لإلجراءات كة املش السمة السري ع الطا أن من من20بالرغم

نة ال طلب ع بناء التعذيب، ضة منا نة ل يجوز أنھ إال ول، وتو وال التعذيب ضة منا اتفاقية

حولال علنيا بيانا تصدر أن نة، ال ذه لتوصيات املعنية الدولة ستجب لم حال فرعية،

شأنھ الفرعية نة ال ر تقر شر ت أن أو   .املوضوع،

إجراءات        آلية فعالية كب ل ش م س ول وتو ال ذا تفاقية تدعيم أن شك وال

ه وغ التعذيب منع إ دف ال أوالتحقيق سانية الالإ أو القاسية ة العقو أو املعاملة ضروب من

سان حقوق حماية تجسيد ثمة ومن ينة،   . امل

اتمــــة   ا

ة      العقو أو املعاملة ضروب من ه وغ التعذيب ضة منا اتفاقية أن القول وخالصة

ص تدعم ال اللبنات من لبنة عد ينة امل أو سانية الالإ أو قوقالقاسية ة املطلو ماية ا رح

ا املنوط التعذيب ضة منا نة ب بدءا مية، غاية آليات من تضمنتھ بما خصوصا سان،
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ما بفضل ا كب دورا تؤدي حيث مثل، الوجھ ع تفاقية ذه ام أح تطبيق ومراقبة عة متا

إ ووصوال واستقاللية، وكفاءة ة خ من ا أعضاؤ تفاقيةيحوزه املعتمدة التطبيق إجراءات

بنوعيھ اوى الش ونظام ر التقار نظام من ل الفردية-واملتمثلة اوى والش الدول اوى ونظام-ش

  . التحقيق

ول        وتو ال بمقت شاة امل التعذيب ملنع الفرعية نة ال ام وإس دور غفل أن دون

فيما باالتفاقية ق امل منختياري ه وغ التعذيب ال أش ل ومنع إزالة يل س عمل من بھ تقوم

قل ع ذلك من د ا أو ينة، امل أو سانية الالإ أو القاسية ة العقو أو املعاملة   .ضروب
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