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الخالصة
يعد التعذيب من أكثر املمارسات بشاعة وانتهاكا للكرامة اإلنسانية وقد حرصت النصوص الدستورية يف
دول العامل ونصوص االتفاقيات الدولية على حترمي هذه املمارسة،إال إن املالحظ قيام بعض الدول بتقدمي
ضمانات دبلوماسية ضد التعذيب لدول مطلوب منها أن تقوم بتسليم رعايا الدول األوىل من املتهمني
بارتكاب جرائم معينة رغم إن الدول املطالبة بالتسليم معروف عنها جلوئها ملمارسة التعذيب بصورة
دورية ومنتظمة .إن هذا البحث حياول إلقاء ضوء على القيمة القانونية ملثل هذه الضمانات بعد أن درجة
دول عدة على تقدميها.

المقدمة
يعد التعذيب من أكثر املمارسات بشاعة وانتهاكاا للكراماة اإلنساانية علاى املساتود املاادن واملعناون ،وقاد
كرسات الدسااتا الوينياة يف فتلال دول العااامل نصوصاا واضاحة الداللاة يف معانيهااا علاى حظار مثال هااذه
املمارسات املهينة لإلنسان ،كما توجد نصوص أخرد يف قوانني العقوبات فضال عن عدة اتفاقياات دولياة
عاماة وخاصاة وضاعت اليااات ارباة هاذه املمارسااة ،إال ان املالحاظ رغام هاذا الكاام الواضا مان األعمااال
والنصوص القانونية بقاء ممارسة التعاذيب واستشاراء هاذه الظااهرة يف دول كثااة يف الوقات الاذن أصابحت
فيااا احلركااة الدوليااة حلقااوق اإلنسااان أقااود ممااا كاناات عليااا ماان أن وقاات مضااى يااث أصاابحنا أمااام واق ا
غري ااب حق ااا ،وم اان مظ اااهر الغراب ااة م ااا جلا ا ت إلي ااا دول عدي اادة يف الفا ا ة األخ اااة م اان إعط اااء ض اامانات
دبلوماسااية ضااد التعااذيب ،وهااش لااذا الشااكل تكاارً بعاادا سياساايا يف إاربااة الظاااهرة لا إن الضاامانات
الدبلوماسية هش عمل أو تصرف سياساش يف معنااه الغالاب مماا يثاا تساامال مهماا أمامناا مضامونا فيماا إ ا
كنااا نسااتطي أن سااد أساسااا قانونيااا مل مااا للضاامانات الدبلوماسااية الااد تقاادم ضااد التعااذيب ماان جانااب
بعض دول العامل ،وهل إن هاذه الضامانات باديل فعاال ونادن نساتطي االساتغناء باا عان الياات القضااء
أو احلااد ماان ممارسااة التعااذيب املنصااوص عليهااا يف االتفاقيااات الدوليااة ات الصاالة وعلااى وجااا التحديااد يف
اتفاقية مناهضة التعذيب وغاها من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام 1891؟
إن فكرة هذه الساطور ليسات جديادة لا إن هناا بعاض الكتاباات حاول هاذا املوضاون منهاا ماا نشارتا
منظمة هيومن رايتس ووتا علاى موقعهاا يف شابكة االن نيات ،فهاذه القاراءة هاش إاولاة إلضاافة شاشء ماا
مل ا ااا نش ا ا ارتا املنظما ا ااة املا ا ااذكورة يف وثيقتا ا ااني ،إ س ا اانحاول أن نبحا ا ااث يف اجلوانا ا ااب القانونيا ا ااة للضا ا اامانات
الدبلوماسااية ضااد التعااذيب الااد نعتقااد ألااا عماال سياسااش بالدرجااة األوىل فهاال ماان ت صاايل قااانو ااذه
املمارسة يث نرتقش لا إىل مستود الضمانة الفعالة ضد التعذيب أم أن للمس لة بعدا اخر؟
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المبحث األول
فكرة الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب
تتنون املمارسات الد تستهدف احلد من ظاهرة التعذيب على املستود الدويل فإضاافة لللياات التعاهدياة
توجااد ف ااة التصاارفات الصااادرة ماان جانااب واحااد ،والااد ميكاان عااد الضاامانات الدبلوماسااية الااد تقاادم ضااد
التعااذيب ماان جانااب بعااض الاادول تطبيقااا ااا األماار الااذن يقتضااش ضاابخ املعااد ماان خااالل حتديااد مفهااوم
الضاامانات الدبلوماسااية ضااد التعااذيب بالشااكل الااذن نعكااس فيااا معناهااا احلقيقااش يف ضااوء املمارسااات
الدولية ات الصلة لذا املوضون ،وهذا ما سيتم من خالل تعريل الضامانات الدبلوماساية ضاد التعاذيب
وحتديااد خصائصااها وأشااكا ا يف مطلااب أول يف حااني ساانبحث يف املطلااب الثااا فكاارة التكيياال القااانو
ا.

المطلب األول

التعريف بالضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب
ملااا كااان النظااام القااانو احلاااكم للعالقااات الدوليااة يقااوم علااى تطبيااال نموعااة ماان القواعااد االتفاقيااة والعرفيااة
الد يعمال علاى ضامان اح امهاا مان خاالل الياات ااياة تعاهدياة املصادر يف الغالبياة العظماى منهاا ،وقاد
أصااب ماان املعااروف لاادينا اليااوم إن القااانون الاادويل حلقااوق اإلنسااان الااذن يتشااكل ماان نموعااة اتفاقيااات
عاملية وإقليمية تسعى إىل توفا احلماية ولاو ادها األدب بعاد أن أصابحت القناعاة متاوافرة بعظا األنظماة
القانونياة الداخلياة عان تاوفا احلماياة املطلوباة ،وما نشاا احلركاة الدولياة حلقاوق اإلنساان وساعيها احلثياث
لتحقيااال أهاادافها فااإن البعااد السياسااش ملشاااكل العااامل املعاصاار ،ويف ثنايااا تفاصاايل مااا أصااب يعاارف اليااوم
باااحلرب ضااد اإلرهاااب قااد أفاارجت ممارسااات جدياادة يف مظهرهااا ولاايس يف أصااو ا القانونيااة لتخفياال ويا ة
وقااوة احلمايااة الااد توفرهااا اتليااات التعاهديااة حلقااوق اإلنسااان ،إ ان حكومااات العااامل املعاصاار تلظا اليااوم

إىل التحاي اال عل ااى حظ اار التع ااذيب املثب اات عوج ااب وث ااائال اتفاقي ااة عاملي ااة وإقليمي ااة 1عن اادما تق ااوم بإرس ااال
األجانااب املتواج اادين علااى أراض اايها ماان غ ااا املرغ ااوب ف اايهم إىل بلاادان أخ اارد قااد يواجه ااون فيه ااا خط اار
التعرض للتعذيب أو غاه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو املهينة أو احلاياة بالكراماة ،وإ ا كناا نادر إن
 1ماان االتفاقيااات الااد حرماات اللظااوء إىل التعااذيب ميكاان اإلشااارة إىل االتفاقيااة األوربيااة حلقااوق اإلنسااان لعااام ،1890
واالتفاقية األوربية ملن التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة لعام  1891وامللحال لا عدة بروتوكاوالت عاام
 ،1882فضااال عاان االتفاقيااة األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان لعااام  ،1898واالتفاقيااة األمريكيااة اخلاصااة عنا التعااذيب الااد
دخلت يور النفاا عاام  .1891وعلاى املساتود غاا اإلقليماش ميكان اإلشاارة إىل اتفاقياة مناهضاة التعاذيب واملعاملاة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام .1891
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إرسال أن إنسان إىل بلد قد يتعرض فيا ملثال هاذه املمارساات يعاد أمارا إظاورا وفالفاا للقاانون ،فاإن هاذه
احلكوماات تسااعى ماان بااب التخفياال مان ويا ة النقاد الاادويل ملمارساااإا هاذه إىل احلصااول علااى تعهاادات
م اان احلكوم ااات ال ااد تق ااوم باس ااتقبال ه ااعالء مض اامولا ع اادم القي ااام بتعريض ااهم للتع ااذيب أو املمارس ااات
الالإنسااانية أو املهينااة أو احلايااة بالكرامااة .وتشاامل حاااالت تقاادمي الضاامانات املااذكورة األجانااب الااذين
يشااتبا يف اش ا اكهم ب عمااال إرهابيااة أو األف اراد الااذين يعاادون ماان اخلط ارين علااى األماان الااوي  ،كمااا إن
يااالل اللظااوء الااذين تبااوء إاااوالإم للحصااول علااى اللظااوء بالفشاال ميكاان أن يكون اوا ضااحية مثاال هااذه
املمارسااات ،وتتسا قائمااة الااذين تشااملهم هااذه الضاامانات لتمتااد إىل يائفااة املاارحلني بعااد أن تااتم إدانااتهم
أو احلكم عليهم يف جارائم عادياة ،أو األفاراد الاذين يصادر قهام أمار تساليم املتهماني يارائم عادياة أيضاا
حيث يتعرضون لإلبعاد دون أية ضامانات فعالاة وجاادة حلماايتهم مان خطار التعارض للتعاذيب .ويف ضاوء
املضامني املتقدمة ميكن تعريل الضمانات الد تقدم من جانب بعض احلكومات ضاد التعاذيب باعتبارهاا
تعهاادات ات ياااب أخالقااش وقااانو يف بعااض األحيااان تقاادم يف حاااالت إاادودة ماان جانااب الاادول الااد
تقااوم بتسااليم مطل ااوبني لاادول أخاارد عرفاات عمارسااة التعااذيب ،وهااش تعهاادات ال ت ارتبخ بشااكلية معينااة
مضمولا ان احلكومة املستقبلة تستخدم قوانينها الوينية والت اماإا الدولية اخلاصاة قاوق اإلنساان .ومتتااج
مثل هذه التعهدات عظموعة من اخلصائص الد ميكن تلخيصها بالنقا التالية:
 .1إن مثال هاذه الضاامانات إعاا تعااب عان ياااب سياساش وبعااد غاا قااانو واضا لا ان تقادميها ماان
جان ااب بع ااض ال اادول يس ااتهدف اس ااتبعاد اتلي ااات التعاهدي ااة والعرفي ااة ات الص االة ماي ااة حق ااوق
اإلنسااان ،ومنهااا علااى وجااا التحديااد تل ا اتليااات املتعلقااة بتظ اارمي التعااذيب عل ااى مسااتود واق ا
املمارسة.
 .3ي تااب علااى اإلقارار بالطاااب السياسااش للضاامانات املقدمااة ضااد التعااذيب ان فعاليااة احلمايااة منظااورا
إليهااا ماان الناحيااة القانونيااة سااتكون ات ت ا ثا أقاال فيمااا لااو إتبااان اتليااات القانونيااة س اواء علااى
املسااتود الااداخلش أو علااى املسااتود الاادويل ماان خااالل التشاريعات الوينيااة احلاميااة حلقااوق اإلنسااان
واملعاهدات الدولية املصادق عليها من جانب األيراف املعنية ،إال إنا باملقابل فإن للبعاد السياساش
دورا قااد يااعثر باإاااه إ اااا إال ان الاادور املااذكور يبقااى ضااعيفا نظارا لضااعل صاالة املباااد األخالقيااة
والقيم اإلنسانية بآليات العمل السياسش وموضوعا.
 .2إن ض ااعل فعالي ااة أو قيم ااة الض اامانات الدبلوماس ااية ض ااد التع ااذيب ول ااو م اان الناحي ااة القانوني ااة أم اار
مطااروإ إال إن إنكااار وجودهااا ال يعااد أم ارا مقبااوال فضااال عاان إنكااار أيااة قيمااة قانونيااة ااا ،ولكنهااا
تعكا ااس وجا ااود نا ااون ما اان التا اادرا يف أشا ااكال االتفاقا ااات س ا اواء ما اان الناحيا ااة الشا ااكلية أو الناحيا ااة
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املوضوعية ،فالنظام القاانو الادويل عنادما ميتااج لاذه اخلاصاية إعاا يعكاس أيضاا اة املروناة الكامناة
بني ثناياه.
 .1إن تقدمي مثل هذه الضمانات قد اجداد بعد إعالن احلارب ضاد اإلرهااب ،وهاذه مسا لة تثاا الكثاا
من الشكو من جانب املدافعني عان حقاوق اإلنساان قادر تعلاال األمار بفعالياة الضامانات املقدماة
ضد التعذيب ،فاجدياد اللظوء إليها بعد احلرب ضد اإلرهاب من جانب الادول ات العالقاة يقادم
الاادليل علااى هشاشااة احا ام اتليااات التعاهديااة والعرفيااة حلمايااة هااذه احلقااوق باال وإاولااة االلتفاااف
عليها بآليات سياسية غا ندية تفس اجملال الرتكاب ممارسات متكررة للتعذيب بالنسابة يف حاال
من يقوده حظا العاثر إىل وضعا موض التهمة.
 .9إن الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب ترتبخ عملياة تقادميها عسال إجراماش مياارً بصاورة سارية
م اان جان ااب الدول ااة املس ااتقبلة للم ااتهم رغ اام إن ال اادولتني تنكا اران لا ا حي ااث تق ااوم الدول ااة املرس االة
بتسااليم املااتهم إىل بلااده أو بلااد اخاار باادال ماان حتري ا دعااود قضااائية ضااده ولضاامان عاادم تعرضااا
للتعااذيب يف الدولااة الااد هساالم إليهااا اارن تقاادمي ضاامانات ضااد التعااذيب ماان جانااب الاادول الااد
أرسل إليها املتهم.

المطلب الثاني
أشكال الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب
تتخا ااذ الضا اامانات الدبلوماسا ااية ضا ااد التعا ااذيب أشا ااكاال متعا ااددة ،فهنا ااا الوثا ااائال املكتوبا ااة والوعا ااود أو

اإلعالنااات الشاافوية 3فضااال عاان ضاامانات أخاارد ات ياااب ضاام بعاادم ممارسااة التعااذيب كالتعهاادات
اخلاص ااة بعدال ااة ا اكم ااة أو الت كي ااد م اان جان ااب احلكوم ااة املس ااتقبلة للمتهم ااني ب اااح ام قانول ااا ا ل ااش أو
االلت ام ااات ات الص االة واملنبثق ااة ع اان الق ااانون ال اادويل حلق ااوق اإلنس ااان ،كم ااا تش ااتمل بع ااض الض اامانات
الدبلوماسية على ترتيبات ات صلة خاصة باملراقبة بعد إعادة األفراد .وهذا يعا إن األشاكال الاد ميكان
أن تتخذها الضامانات ضاد التعاذيب إكوماة بالقاعادة العاماة يف التصارفات القانونياة ات الطااب الادويل
حياث ال يشا عناد التعباا عاان اإلرادة خضاوعها لشاكل معاني .2وهاذا التوجااا هاو ماا ساارت علياا جلنااة
القانون الدويل عنادما أكادت يف املبااد التوجيهياة الاد أعادإا عناسابة دراساتها لنفعاال االنفرادياة للادول
على إمكانية إصدار إعالنات انفرادية سواء بصورة شفوية أم مكتوباة ،فشاكل اإلعاالن االنفارادن ال ياعثر
 3أنظر املنشور الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووت  ،الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب /سعال وجواب ،ص.1
 2تعكااد جلنااة القااانون الاادويل علااى حقيقااة مفادهااا ان ماان غااا النااادر أن تلتا م الاادول ماان خااالل ناارد إعالنااات شاافوية،
واملثال على مثل هذه اإلعالنات ات األمهية إعالن إهلن ،وإعالن األردن بالتناجل عن أراضش الضفة الغربية.
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يف صااالحيتا أو مااا ي تااب عليااا ماان اثااار قانونيااة ،وهااذا مااا سااارت عليااا إكمااة العاادل الدوليااة أيضااا يف

قضااية معبااد بريااا فيهااار ،1ويف قضااية التظااارب النوويااة حيااث كاارت ا كمااة (ماان اجلاادير بالتنويااا ،فيمااا
يتعلال بالشكل ،إن هذا ليس ناال يفرض فيا القاانون الادويل قواعاد صاارمة أو خاصاة ،فساواء كاان البياان
شاافويا أم مكتوبااا ،ال ينطااون لا علااى أن فاارق جااوهرن ،حيااث إن أن بيااان ماان هااذا القبياال يصاادر يف

ظاال ظااروف معينااة قااد يش ااكل ل ا الت امااات عوجااب القااانون ال اادويل ،دون أن يك ااون قااد صاادر كتاب ااة
بالضرورة .فالشكل إ ن ليس أمرا حا ا.9
وق ااد ااتلخ بع ااض املمارس ااات أو التص اارفات ال ااد ميك اان أن يس ااب عليه ااا وص اال ق ااانو أو ق ااد ااتلخ
االعتبارات أو األوصاف أو السمات السياسية م بعاض اجلواناب القانونياة ياث ال ميكان عاد ماا يصادر
وي خاذ هاذه األشاكال باعتبارهااا شاكال مان أشااكال الضامانات الدبلوماساية ضااد التعاذيب ،ولكنهاا صااي
سياسية أو قانونية أخرد ،فهنا على سبيل املثال التصرحيات السياسية الد تعاد عباارة عان مواقال تتخاذ
من مواضي ات مضمون دويل سياسش ت وهش ال تستهدف خلال الت امات جديادة ،وقاد تعمال علاى
اس ااتهداف ت كي ااد الت ام ااات دولي ااة س ااابقة .وم ا ا لا ا فهن ااا م اان ي ااذهب معك اادا عل ااى إن الض اامانات
الدبلوماسااية ضااد التعااذيب مااا هااش يف حقيقتهااا أو جوهرهااا سااود صااي سياسااية ،فمنظمااة هيااومن رايااتس
ووت ا تعكااد إن الضاامانات الدبلوماسااية هااش ناارد اتفاقااات سياسااية ثنائيااة ،اارن التفاااوض عليهااا علااى
املستود الدبلوماسش ،فهش ليست معاهدات يث ميكن القول ألا متل يبيعة قانونياة أو حظياة قانونياة
مل مة أليرافها ،ويف حالة خرقها ال يكون أمام احلكوماة املرسالة مان وسايلة ملسااءلة احلكوماة املساتقبلة مان
الناحيااة القانونيااة ،فضااال عاان عاادم وجااود حاااالت تشااا إىل حصااول ماان تعاارض إىل التعااذيب رغاام وجااود
ضاامانات بعاادم تعرضااا ااذه املمارسااة علااى تعااويض ماان جانااب احلكومااة املسااعولة ساواء بصااورة مباشاارة أم

بصورة غا مباشرة.9
ويف ضوء ما تقدم فإن عدم وجود شكلية إددة لتقدمي الضمانات الدبلوماسية ضد التعاذيب ساوف يعا
ماان جانااب اخاار إننااا ويف سااياق القواعااد القانونيااة الدوليااة املل مااة ألشااخاص القااانو الاادويل ال نا ال حتاات

)4 Case concerning the temple of preah vihear (combodia v.Thailand
preliminary objection, Judgment of 26 may 1961, I.C.J. reports 1961, p31.
أنظر ملخصا ذا القرار يف نموعاة األحكاام والفتااود واألوامار الصاادرة عان إكماة العادل الدولياة،1881-1819 ،
األمم املتحدة ،نيويور  ،1882 ،ص.19-11
5 Nuclear tests (Australia v. france, new zealanda v. france) , I.C.J. reports
1974, pp.267-268, para.45, and p.473, para.48.
 9أنظر املنشور الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووت  ،املصدر السابال ،ص.1-2
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المطلب الثالث
التكييف القانوني للضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب
يراد بعملية التكييل حتديد الطبيعاة القانونياة ألشاكال الضامانات الدبلوماساية ضاد التعاذيب لادف ردهاا
إىل نموعا ااة قانونيا ااة معينا ااة تنطبا ااال شا اارويها واثارها ااا علا ااى ها ااذه الضا اامانات يف إيا ااار القواعا ااد احلاكما ااة
للعالقااات الدوليااة .واحلقيقااة انااا ال ميكاان فااول كافااة صااور الضاامانات الدبلوماسااية ضااد التعااذيب أو كافااة
أشااكال هااذه الضاامانات بوصاال أو تكيياال قااانو واحااد ،الخااتالف االشااكال الااد ميكاان أن تقاادم ماان
خال ااا هااذه الضاامانات بصااورة إعاال ماان األساااً القااانو الااذن يت ا تى منااا مصاادر القااوة اإلل اميااة ااذه
الضاامانات فتلفااا ،فااإ ا ساالمنا ان مثاال هااذه الضاامانات قااد إااد أساسااها املل ا م يف الوعااد الصااادر عاان
اإلرادة املنفردة للدولة على أسااً إن املاراد باا اإااه إرادة أحاد أشاخاص القاانون الادويل او إحاداث اثاار
قانونية بصورة فورية على من صدرت عناا و لا عاا متلكاا هاذه اإلرادة مان قادرة علاى خلاال االلتا ام ،فهاو
تصرف قانو يستقل عن غاه من اإلرادات ويصدر عن إرادة واحادة ال تكاون اجاة إلرادة مقابلاة لكاش
ترتااب أثارا قانونيااا ينصااب علااى مضاامون الوعااد .1وما لا فااإن الوعااد قااد يصاادر بصاايغة اتفاقيااة ،ولااذا
املعد فهش تعبا يصدر من جاناب أحاد األياراف املتعاهادة لادف االلتا ام يف القياام بعمال ماا أو االمتناان
ع اان القي ااام بعم اال م ااا بش ااكل ي ارتبخ مع ااا جان ااب االلت ا ام الق ااانو للتص اارف بقب ااول الط اارف أو األيا اراف
األخرد املتعاقدة .أن ان هنا أرادات أخرد تشار يف حتدياد القيماة القانونياة اذا التصارف .ومان أمثلاة
الوعاود االتفاقياة الوعاد الصاادر مان فلناادا عاام  ،1831وألبانياا عاام  1831أيضاا ،وليتوانياا عااام ،1833
وبلغاريااا عاام  ،1831واملتضاامن كاال واحااد منهااا الت امهااا أن هااذه الاادول بتطبيااال األحكااام املتعلقااة مايااة
األقليااات يف أقاليمهااا املنصااوص عليهااا يف معاهاادات الصاال الااد أبرماات بعااد احلاارب العامليااة األوىل ،فمثاال
هاذه الوعااود االتفاقيااة مصاادر االلتا ام لااا االتفاااق الااذن أبارم بااني عصاابة األماام ماان جانااب والدولااة املقدمااة
للوعد من جانب اخر.

عرف املقرر اخلاص يف جلنة القانون الادويل املعا بدراساة األفعاال االنفرادياة للادول يف تقرياره التاسا  /اجلا ء الثاا مناا
الفعال االنفارادن يف املباادأ رقام ( )1بقولااا (يقصااد بالفعال االنفارادن للدولااة إعاالن انفارادن تصاادره الدولاة بنيااة إحااداث
اثار قانونية إددة عوجب القانون الدويل).
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ويعد أيضا من قبيل الوعود االتفاقية املعاهدة الد إبرامهاا يف موساكو عاام  1899باني الغاابون واالحتااد
السوفيد حيث نصت مادإا الرابعة على تعهد االحتاد الساوفيد ب شاي الغاابون يف منظماة األمام املتحادة
وقبلت الغابون فعال كعضو يف هذه املنظمة يف العام اتا.9
ماان جانااب اخاار تعااد مااذكرات التفاااهم الااد قاماات حكومااة اململكااة املتحاادة بإبرامهااا م ا األردن وليبي ااا
ولبن ااان ش ااكال م اان أش ااكال الض اامانات الدبلوماس ااية ض ااد التع ااذيب ول ااا ا ا بت اادخل أش ااخاص مش ااتبا
بارتكااالم ألعمااال إرهابيااة أو ي اراد تاارحيلهم بساابب أخطااار إاادد األماان القااومش حيااث تضاامنت ترتيبااات
بتلق اايهم معامل ااة إنس ااانية عن ااد ع ااودإم كم ااا تض اامنت ه ااذه امل ااذكرات ترتيب ااات للرقاب ااة يف مرحل ااة م ااا بع ااد
اإلعااادة ،8وإ ا ساالمنا ان مااذكرات التفاااهم هااذه ال ميكاان أن تعااد معاهاادات يااث تنشا تعهاادات مل مااة

لنيراف املعنية ومن مث فإن ليس ا أن مفعول قانو وال حىت من باب ألا ترتاب الت اماا بباذل عناياة،10
وقد تتشابا مذكرات التفاهم املشار إليهاا ما ماا يعارف حتات اسام اتفاقاات اجلناتلمن ( Gentlemen
 )agreementsوهااش عبااارة عاان اتفاقااات تااتم بااني املعنيااني بالشااعون اخلارجيااة لاادولتني أو أكثاار يثبتااون
فيهاا املاانهو أو الطريقااة الااد يعتقاادون أن دولااتهم سااوف تنتهظااا حااول أماار معااني ماان دون أن ي تااب علااى
ل أن ارتبا قانو بينهم ،وهذه االتفاقيات نظرا خللوها من الصفة القانونياة اإلل امياة ال ميكان أن تعاد
 9أنظ اار مص ااطفى أا ااد فا اعاد ،أص ااول الق ااانون ال اادويل الع ااام /النظ ااام الق ااانو ال اادويل ،اجلا ا ء الث ااا  ،منشا ا ة املع ااارف،
اإلس ااكندرية ،3009 ،ص .393-391بط اارً بط اارً غ ااايل،االقلي ااات وحق ااوق االنس ااان يف الفق ااا ال اادويل ،السياس ااة
الدولية ،العدد ،1819، 28ص13
 8أنظر الوثيقة الصادرة عن منظمة هيومن رايتس ووت  ،الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب ،سعال وجواب ،املصدر
السابال ،ص.9
 10نصات املاادة ( )20ماان مشااري املاواد املعاادة بشا ن مساعولية الاادول لعاام  1889علاى (تنتها الدولاة الت اماا دوليااا
يتطلب منها مسلكا معينا حني يكون تصرف هذه الدول غاا مطاابال ملاا يتطلباا منهاا لا االلتا ام) بينماا نصات املاادة
( )31من املشرون اتا على حالة انتها الت ام دويل يتطلب حتقيال نتيظة إددة فنصت على ( 1ا تنتها الدولاة الت اماا
دوليا يتطلب منها حتقيال نتيظة إددة بالوسيلة الد تارها ،إ ا مل حتقال هذه الدولاة بالتصارف الاذن قامات باا النتيظاة
الااد يتطلبهااا منهااا هااذا االلتا ام 3 .ا حااني يفضااش تصاارف الدولااة إىل حالااة غااا مطابقااة للنتيظااة الااد يتطلبهااا منهااا التا ام
دويل ،ولكن االلت ام يسم م ل بتحقيال هذه النتيظة أو نتيظة مكاف اة اا مان خاالل قياام الدولاة بتصارف الحاال،
وال يكون هناا انتهاا لاللتا ام إال إ ا قصارت الدولاة أيضاا بتصارفها الالحاال عان حتقياال النتيظاة الاد يتطلبهاا منهاا هاذا
االلتا ام) يف حااني نصاات املااادة 13ماان مشاارون مسااعولية الاادول عاان األفعااال غااا املشااروعة دوليااا والصااادر عوجااب ق ارار
جرد ا ا ه من جانب اجلمعية العامة لنمام املتحادة يف 39كاانون الثاا  3003بنااء علاى تقريار اللظناة السادساة علاى
انا " رق الدولة الت اما دوليا مىت كان الفعل الصادر عنها غا مطابال ملا يتطلبا منها هذا االلت ام بغض النظر عن منش
االلت ام أو يابعا" األمم املتحدة ،اجلمعية العامة،الدورة السادسة واخلمسون،البند 193من جدول األعمال ،قرار متخذ
من اجلمعية العامة بت ريخ39كانون الثا 3003
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من قبيل املعاهادات وال ضا بالنتيظاة حلكمهاا ياث ال ي تاب عليهاا أن التا ام أو إا منهاا الادول أياة
حقوق ثابتة عوجب القانون الدويل وقواعده املطبقة وكل ما هنالا ألاا تقاوم لاال ناون مان االرتباا فيماا
بااني أي اراف االتفاااق لااا يبيعااة أدبيااة ات بعااد شخصااش حيااث ال يبقااى أمامنااا سااود عاادها شااكال ماان
أشكال الوعود االتفاقية .إال انا يطرإ يف هذا السياق ث مس لة مادد إمكانياة عاد بعاض أشاكال هاذه
الضمانات إ ا جاءت أو أفرغت بصيغة معينة كصي أو عا ا اتفاقية مراعني يف الوقت اتاا عناد اإلجاباة
عاان هااذا الساعال فيمااا إ ا كاناات قااد ا ااذت اتليااات القانونيااة والدسااتورية املناساابة للقااول بإمكانيااة متتعهااا
لذا الوصل ولو كان ل من جانب واحد.11
إن ا ا الصي االتفاقية الد تتضمن على تقدمي ضمانات ضد التعذيب لللياات الدساتورية والقانونياة يف
الدولة الاد قادمت مثال هاذه الضامانات ميكان أن تعاد اتفاقاا دولياا مل ماا فتصاديال السالطة التشاريعية وفقاا
للليااات الدسااتورية ي يااد ماان قيمتهااا القانونيااة ،وعلااى ساابيل املثااال فاإن أن تصاارف قااانو ميكاان أن يتخااذ
شااكال مقبااوال ماان الناحيااة القانونيااة قااد يصاادر عاان اجلهااات ات العالقااة يف معسسااات الدولااة العراقيااة قااد
يعد اتفاقا دوليا إ ا روعيت فيا اجلوانب الدستورية ات الصلة لاذا املوضاون ،وهاش اإلجاراءات الدساتورية
املنظماة عوجاب املاادة (/91رابعااا) مان الدساتور والااد نصات علاى (خيااتص نلاس الناواب عاا يا ي :رابعاا ا
تنظاايم عمليااة املصااادقة علااى املعاهاادات واالتفاقيااات الدوليااة ،بقااانون يساان ب غلبيااة ثلثااش أعضاااء نلااس
النواب) واملادة ( /12ثانيا) والد نصت على (يتوىل رئيس اجلمهورية الصاالحيات اتتياة ..... :املصاادقة

 11تستخدم عدة تقسيمات تطلال على األعمال االتفاقية الاد تعقادها الادول كاتفاقياة ومعاهادة وعهاد ونظاام وتساوية
معقتة وميثاق وبروتوكول ويف الوقت الذن يشا فياا اوحش فاوق العاادة إىل إن تشاابا هاذه األلفااو يف مادلو ا ال حياول
دون االع اف بوجود فارق كلش أو ج ئش فيما بينها وهذا ما مين كل منها أرجحية االستعمال يف أوضان خاصاة علماا
إن مجيعها تتمت بقوة إل امية متساوية .يف حني يشا إمد اجملذوب إىل هذه املس لة بقولا (وليس من اليسا التميي بني
هذه املصطلحات ألنا ليس الختالف التسمية بينها أية نتيظة عملية ،ويف رأن معظام الفقهااء إن ماعدد هاذه األلفااو
واحد وإن الرغبة يف التفنن والتميي واملخالفة هش الد دفعت ببعض الساسة والفقهاء إىل التنوي والتالعب باأللفاو).
أنظاار ااوحش فااوق العااادة ،القااانون الاادويل العااام ،باادون مكااان وجمااان نشاار ،ص .910إمااد اجملااذوب ،إاض ارات يف
القانو الدويل العام ،الدار اجلامعة للطباعة والنشر ،باوت ،1892 ،ص.333
ويشا أاد أباو الوفاا إىل إن إكماة العادل الدولياة قاد أشاارت إىل ان البياان املشا  ،وكاذل ا اضار احلرفياة ميكان أن
يعتابا معاهاادة دولياة ،إ ا ظهاار ماان األلفااو املسااتخدمة ،وظااروف إبرامهاا مااا يادل علااى لا حياث ان املعاهاادة الدوليااة
ميكن أن تتخذ أشكاال متعددة وأ اء متغاة.
أنظاار ااث الاادكتور أاااد أبااو الوفااا ،املالما األساسااية للمحكمااة اجلنائيااة الدوليااة ،منشااورا يف ا كمااة اجلنائيااة الدوليااة/
املوائمااات الدسااتورية والتشاريعية (مشاارون قااانون عااو جش) الطبعااة اخلامسااة ،الصااليب األااار ،3009 ،ص ،31هااام
رقم .31
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علااى املعاهاادات واالتفاقيااات الدوليااة ،بعااد موافقااة نلااس الناواب ،وتعااد مصااادقا عليهااا بعااد مضااش سااة
عشر يوما من تاريخ تسلمها).13

المبحث الثاني
القيمة القانونية للضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب
إ ا كااان أن تصاارف قااانو يااتم ا ااا ه ماان جانااب أحااد أشااخاص القااانون الاادويل مرهونااا ماان حيااث قيمتااا
القانونيااة عوقاال الفقااا واملمارسااة والقضاااء الاادويل منااا فااإن ماارد ل ا عاادم وج ااود س االطة تش اريعية تق ااوم
بإصاادار قواعااد ه ااذا القااانون علااى املس ااتود الاادويل بش ااكل يش اابا احلااال يف إيااار الق اوانني الداخلي ااة ،مم ااا
يقتضااش تتبا موقاال الفقااا الاادويل املعا بقضااايا حقااوق اإلنسااان ماان هااذا اجلانااب فضااال عاان تلمااس اإاااه
املمارسة الدولية ،وأخاا موقل القضاء من القيمة القانونية للضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب.

المطلب األول
القيمة القانونية للضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب في ضوء توجهات فقه القانون الدولي
نصت الفقرة (1ا د) من املادة ( )29من النظام األساسش كماة العادل الدولياة علاى عاد أحكاام ا ااكم
ومذاهب كبار فقهاء القانون الادويل وسايلة مسااعدة يف حتدياد قواعاد القاانون ،ففقاا القاانون الادويل ميكان
 13نصاات املااادة (/129أوال) علااى (حياال تعبااا نلااس الرئاسااة إاال تعبااا رئاايس اجلمهوريااة أينمااا ورد يف هااذا الدسااتور،
ويعاد العمل باألحكام اخلاصة برئيس اجلمهورية ،بعد دورة واحدة الحقة لنفاا هاذا الدساتور) .مان جاناب اخار كانات
ا كم ااة االحتادي ااة العلي ااا ق ااد أص اادرت القا ارار ن الع اادد  /13احتادي ااة 3009 /يف  3009/11/31وأك اادت في ااا إن
بإمكان نلس النواب املوافقة على املعاهدات الدولية على وفال أحكاام قاانون املعاهادات رقام ( )111لسانة  1818ماا
دام مل يل ا ومل يعاادل حيااث جاااء يف الق ارار (حيااث إن دسااتور مجهوريااة الع اراق النافااذ لعااام  3009خ اول نلااس الن اواب
عوجاب الفقاارة سادسااا ماان املااادة  90منااا التفاااوض بشا ن املعاهاادات واالتفاقيااات الدوليااة والتوقيا عليهااا أو ماان خيولااا.
وحيث أن الفقرة ثانيا من املادة  12من الدستور خولت رئيس اجلمهورية املصادقة على املعاهادات واالتفاقياات الدولياة
بعااد موافقااة نلااس الناواب عليهااا وحيااث إن املااادة  129ماان الدسااتور قااد أحلاات تعبااا نلااس الرئاسااة إاال تعبااا رئاايس
اجلمهوري ااة أينم ااا ورد يف الدس ااتور ل اادورة واح اادة الحق ااة لنف ااا الدس ااتور .وحي ااث أن الق ااانون الناف ااذ ال ااذن ي اانظم عق ااد
املعاهدات واالتفاقيات الدولية هو قانون عقد املعاهدات رقم  111لسنة  1818وتعديالتا واجب التطبيال ما دام هذا
القااانون مل يل ا ومل يعاادل وفقااا للدسااتور اسااتنادا ألحكااام املااادة  120ماان الدسااتور وحيااث أن نلااس الن اواب مل يساان
القانون املشار إليا بالفقرة رابعا من املادة  91من الدستور)،
أنظاار الق ارار منشااورا يف نلااة التش اري والقضاااء ،الساانة الثانيااة ،العاادد الثالااث( ،متااوج ،اب ،أيلااول)  ،3010ص-118
.190
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أن يلع ااب دورا مهم ااا بوص اافا وس اايلة إلثب ااات الق ااانون ال اادويل وأداة لتط ااويره وع ااوه إ أل ااا تق ااود يف بع ااض
األحيااان إىل تعااديل القواعااد املوجااودة واملطبقااة يف نطاااق العالقااات الدوليااة كمااا ألااا قااد تااعدن إىل إنشاااء
قواعااد دوليااة جدياادة عناادما تقااوم الاادول بتبنيهااا ساواء بااالنص عليهااا يف املعاهاادات الدوليااة أو عناادما تقااوم
بتطبيقها كممارسة فتعد ج ءا من العرف الدويل.12
وعنااد تتبا موقاال الفقااا ماان القيمااة القانونيااة للضاامانات الدبلوماسااية ضااد التعااذيب يالحااظ قلااة االهتمااام
بدراسااة هااذا اجلانااب ،وال يتبقااى أمامنااا سااود إاولااة حتديااد القيمااة املااذكورة ماان خااالل حصاار الوصاال
القانو أو تكييل أشكال الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب بغية منحها الوصل الساليم ،فاإ ا نظرناا
إليه ااا باعتباره ااا وع اادا ص ااادرا م اان جان ااب احلكوم ااة ال ااد قدمت ااا فس اانظد أس اااً االلتا ا ام عض اامون ه ااذه
الضاامانات يف يائفااة التصاارفات الصااادرة عاان اإلرادة املنفااردة للدولااة ،وإ ا كنااا نساالم أن كاال ضاامانة ماان
الضاامانات الااد تقاادم ضااد التعااذيب ماان املهاام للغايااة النظاار إليهااا علااى حاادة عنااد حتديااد قيمتهااا القانونيااة
و لا يف ضااوء الظااروف الاد رافقاات إصاادارها واتلياات القانونيااة الااد جارد اعتمادهااا صوصااها ،11فااإن
ماان بااني األوصاااف الااد قااد تطلااال علااى هااذه الضاامانات والااد تساااهم يف حتديااد يبيعتهااا القانونيااة عاادها
شكال من أشكال الوعود الصادرة عن اإلرادة املنفردة للدولة ،وهذا التصرف من ف ة التصارفات الاد تلظا
دولااة ماان الاادول إليااا إ ا قاادرت أن لاايس ماان مصاالحتها أن حتاال مشااكلة مااا بااالطرق االتفاقيااة نظ ارا لقااوة
عنصاار اإللا ام لااذه األساااليب أو ألااا تقاادر عاادم إمكانيااة حاال املشااكلة بطريااال اتفاااقش فتصاادر وعاادا مل مااا
ااا ماان جانااب واحااد تكااون عوجبااا ملت مااة أن تتصاارف بطريقااة معينااة إجاء هااذا الوضا يف مواجهااة الطاارف
اتخ اار املس ااتفيد ودون أن يك ااون إلرادة األخ ااا دور يف ترتي ااب االلتا ا ام الن اااجم عن ااا ،ف ااإ ا ت اادخلت إرادة
أخاارد س اواء كاناات هااذه اإلرادة هااش إرادة الطاارف املسااتفيد أو أن شااخص اخاار ماان أشااخاص القااانون
الدويل يف قيام مضمون االلت ام ونش تا سنكون يف هذه احلالة أمام وعد اتفاقش ،لا ان الوعاود االتفاقياة
إااد األساااً ااا يف االتفاقيااات الدوليااة أو اارن تثبيتهااا يف معاهاادات دوليااة ،والعنصاار اجلااوهرن يف هااذه
االتفاقيات إلا تاتم عان يرياال توافاال اإلرادات وال تتضامن الت اماات متقابلاة علاى يرفيهاا وإعاا علاى يارف
واحااد ،وماان األمثلااة املعروفااة الااد تضاارب عاان الوعااود االتفاقيااة أو االتفاقااات الدوليااة الااد تضاامنت بااني
نصوصاها وعاادا منش ا ا اللت ا ام دويل علااى عاااتال أح ااد األي اراف دون الطاارف األخاار معاهاادة الكونكااوردة،
 12عصام العطية ،القانون الدويل العام ،الطبعة السادسة ،املكتبة القانونية ،بغداد ،3009 ،ص.321
 11أشااارت جلنااة القااانون الاادويل يف ضااوء دراسااتها لنفعااال االنفراديااة للاادول إىل انااا (ال يسااتتب اإلعااالن االنف ارادن
الت امات على الدولة الد أصدرتا ما مل يرد بعبارات واضحة ودقيقة .ويف حالاة الشا يف نطااق االلت اماات الناشا ة عان
هذا اإلعالن ،ب تفسا هذه االلت امات تفساا تقييديا ،ولدد تفسا مضمون هذه االلت امات ،توىل األمهية بالدرجاة
األوىل لنص اإلعالن ولظروف صدروه ومالبساتا).
13

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
مجلة العلوم القانونية والسياسية

العدد األول

وهااش عبااارة عاان اتفاقيااات دوليااة مبمااة بااني الفاتيكااان وبعااض الاادول املساايحية وغااا املساايحية الااد يتواجااد
فيها رعايا من الكاثولي
ومضمون هذه االتفاقيات اح ام حرية العقيدة والتعليم للكاثولي فااش مواجهاة الفاتيكاان .19واحلقيقاة ان
الوعااود الصااادرة ماان جانااب واحااد عفهومهااا احلقيقااش والصااحي تكاااد تكااون نااادرة للغايااة ،وماان األمثلااة
عليها الضمانات الد قامت أملانيا الناجية بتقدميها لبعض الدول األوربية يف األعاوام  1828-1829والاد
اشااتملت علااى تعهاادها باااح ام حياااد وسااالمة أراضااش هااذه الاادول ،وكااذل احلااال م ا الضاامانات الااد
قدمتها دول احللفاء لادول أخارد ومضامولا تقادمي الادعم العساكرن كالتصاري البيطاا الفرنساش لبولنادة
عنااد يلبهااا ااا .19وعلااى أساااً مااا تقاادم فااإن الوعااد الصااادر ماان جانااب واحااد ععناااه احلقيقااش يعااد يف
الوقت الراهن ا قيمة قانونية ،وهذا ما يذهب إلياا رويثار وروساو وجوجنهاامي وباالدور وباالان وسورنسان،
وإاد القاوة املل مااة للوعاد أساسااها يف قاعادة عرفيااة مضامولا التا ام الواعااد بوعاده يف حااني هبات اإاهااات
فقهيااة أخاارد إىل القااول بااان أساااً القااوة املل مااة للوعااد توجااد يف الثقااة الااالجم توافرهااا يف الكلمااة املعطاااة
وبشكل خااص بعاد وصاول الوعاد إىل علام املساتفيد ،و هاب رأن ثالاث إىل رد لا إىل اعتباارات األمان
والطم نينة الاد تتطلبهاا احليااة الدولياة ويبيعاة العالقاات باني الادول وهاذا هاو رأن باول دن فيشار وإيريا
سون ،يف حني يشا فينتوري وبول روي إىل اعتماد مبدأ حسن النية ك ساً للقوة املل مة للوعد.11

المطلب الثاني
القيمة القانونية للضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب في ضوء توجهات الممارسة الدولية

تلعب املمارسة الدولية دورا مهما يف الكشل عن الطبيعة القانونية ألشكال التصارفات الدولياة فضاال عان
القيماة القانونياة اا ،وال يساتثد مان لا موضاون الضامانات الدبلوماسااية ضاد التعاذيب حياث الحظاات
منظمااة هيااومن رايااتس ووت ا ت ايااد اسااتخدام الضاامانات الدبلوماسااية ضااد التعااذيب منااذ عااام  3002إ
انصاابت هااذه املمارسااة ضااد املشااتبا لاام يف ممارسااتهم لإلرهاااب ،وإ ا كااان ماان الصااعب إنكااار وجااود مثاال

 19أنظاار لااذا اخلصااوص نا ار العنبكااش ،يف االلتا ام الناشا عاان الوعااد الصااادر ماان جانااب واحااد وتطبيقاتااا يف القااانون
الاادويل العااام (دراسااة يف النظريااة العامااة لنعمااال القانوني ااة الدوليااة الصااادرة عاان اإلرادة املنفااردة) نلااة العلااوم القانوني ااة
والسياسية ،كلية القانون والسياسة /جامعة بغداد ،اجمللد السادً ،العدد األول والثا  ،1891 ،ص.309-309
 19املصدر نفسا ،ص.313
 11املص اادر نفس ااا ،ص .339-333وق ااد هب اات جلن ااة الق ااانون يف ض ااوء ص ااياغتها للمب اااد التوجيهي ااة ات الص االة
باألفعال االنفرادية إىل النص على املبدأ التايل (اإلعالنات الد تصدر ر يا والد تظهار نياة االلتا ام قاد تاعدن إىل إنشااء
الت امات قانونية .وعندما يتم الوفاء بالشرو الالجمة لذل  ،يرتك الطاب العام املل م ذه اإلعالنات على حسن النية،
و وج للدول املعنية حينذا أن تضعها يف اعتبارها وتعتمد عليها ،وحيال ذه الدول أن تش اح ام تل االلت امات).
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هاذه املمارساة فضااال عان اساتمراريتها ممااا قاد يعا تكاريس وجاود عارف دويل يا التساليم إال إن الوصااول
إىل هذه النتيظة ال يكون مقبوال إال إ ا كاان التساليم ال ياعدن إىل انتهاكاات حلقاوق املسالمني يف بلادالم
ه
األصاالية أو البلاادان الااد ساالموا إليهااا لا إن القواعااد والضاامانات ات الصاالة قااوق اإلنسااان تعااد ماان
القواعد اتمرة الد ال وج االتفاق على خالفها .ففش عاام  3009جاددت احلكوماة النمسااوية جهودهاا
الدبلوماسااية لتسااليم امل اواين املصاارن إمااد بالسااش عشاارن بعااد أن كاناات إكمااة االساات ناف يف فينااا قااد
أماارت بتسااليما إىل مصاار يف تش ارين الثااا  3001وأدرجاات يف قارار التسااليم شااريا يقضااش بعاادم تسااليما
إال بعااد تلقااش ضاامانات دبلوماسااية ماان الساالطات املص ارية ب ا ن تعلاان أن احلكاام الغياااا الصااادر قااا قااد
أصب الغيا وبايال م وجوب عرضا أماام القضااء اجلناائش العاادن يف إاكماة جديادة حياث صادق وجيار
العاادل الفياادرايل النمساااون علااى أماار التسااليم يف تشارين الثااا  3001بشاار مراعاااة الشاارو الااد كرإااا
ا كم ااة فض ااال ع اان إض ااافة لش اار اخ اار مض اامونا الس ااماإ للم ااتهم امل ااذكور عغ ااادرة األراض ااش املصا ارية يف
غضااون  19يومااا إ ا ثبتاات براءتااا ،إال إن احلكومااة املصارية رفضاات هااذه الشاارو مث وافقاات علااى نموعااة
من الضمانات وبدأت إجراءات التسليم يف أيار .193009
املثال اتخر يف هذا السياق قرار التسليم الذن صدر من جانب وجير ا ظرة واجلنساية (والاذن يناوب عناا
يف مثاال هااذه اإلج اراءات مناادوب الااوجير الااذن يصاادر الق ارار باساام الااوجير) ااال إمااد جكااش إظااوب وإ ا
كانت إحدد ا اكم الكندن قد أصدرت حكماا بتااريخ  11كاانون األول  3009يفياد إن القارار الاذن

أصدره الوجير املذكور قرار غاا معقاول بصاورة واضاحة حياث تعاد حيثياات احلكام انتقاادا ال عاا للمنهظياة
الااد اسااتخدمتها احلكومااة الكنديااة يف حاااالت الشااهادات األمنيااة لتبياار إعااادة األشااخاص ملواجهااة خطاار
التعااذيب واسااتخدامها للضاامانات الدبلوماسااية رغاام إن إمااد جكااش إظااوب الج ا مع ا ف بااا يف كناادا
حيث ي عم انا عضو يف فصيل يالئ الفات  ،أحاد فصاائل مجاعاة اجلهااد اإلساالمية ،وهاش مجاعاة مصارية
إسالمية مسلحة.18
ومن دراسة احلاالتني املتقادمتني يظهار وجاود ممارساة تقاوم لاا بعاض دول العاامل الاد كاان اا قصاب السابال
يف رفا شااعارات الاادفان عاان حقااوق اإلنسااان وحرياتااا األساسااية كرساات التسااليم يف مقاباال احلصااول علااى
ضمانات بعدم تعرض املسلمني للتعذيب ،واحلقيقة إن احلظو الد استندت إليها الدول القائماة بالتساليم
كالواليات املتحدة األمريكية وبريطانياا وأملانياا والنمساا وكنادا وهولنادا والساويد واالحتااد الروساش ال تنااق
قضااية القيمااة القانونيااة ااذه الضاامانات ماان الناحيااة الفعليااة لكنهااا يف جااوهر تصاارفها بالتسااليم إعااا تريااد
 19حاالت تقدمي الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب /التطورات منذ أيار  ،3009وثيقة صادرة عن منظماة هياومن
رايتس ووت  ،كانون الثا  ،3001ص.2-1
 18حاالت تقدمي الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب /التطورات منذ أيار  ،3009املصدر السابال ،ص.1-9
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اخلااالص ماان مشااكلة الج ا قااد يكااون خط ااا ل ا إن هااذه الاادول إاهلاات معلومااات قاادمت ااا ماان
منظمات مشهود ا بالكفاءة واملصداقية يف نال عملها يف ياول العاامل وعرضاا ،كمنظماة العفاو الدولياة،
ومنظمااة هيااومن رايااتس ووت ا  ،وهااو أماار غااا منطقااش يعكااس الطاااب االنتقااائش للممارسااة الدوليااة لااذا
اخلصااوص ففااش قضااية إمااد جكااش إظااوب رفااض مناادوب الااوجير الكناادن املعلومااات املسااتفادة ماان هااذه
املنظمات رغم إن ا اكم الكندية استندت إىل هذه املصاادر نفساها بصاورة جوهرياة وأساساية بال ان وجيار
اجلنس ااية وا ظ اارة نفس ااا كث ااا م ااا يعتم ااد عل ااى معلوم ااات مس ااتمدة م اان ه ااذه املنظم ااات يف وض ا التق ااارير
اخلاصااة ب ا حوال البلاادان ،وهااش الااد يااتم اسااتخدامها أيضااا يف إاااكم ا ظاارة واللظااوء ممااا يعكااس اع افااا
بسمعتها العامة من حيث املصداقية .واحلقيقة ان ا كمة الكندياة قاد وجهات لوماا شاديدا كماا أشارنا إىل
احلكومااة الكنديااة صااوص موقفهااا ماان إمااد جكااش إظااوب حيااث اعتماادت علااى تقااارير ملنظمااة هيااومن
رايتس ووت بش ن الضمانات فضال عن إقرار كتاا من منظماة العفاو الدولياة ،وبياان خباا وضاعا أساتا
جااامعش مصاارن أمريكااش أشااار فيااا إىل ان مصاار ال تفااش بوعودهااا فيمااا يتعلااال بااا تظ ين يف إيااار حقااوق

اإلنسان .30واحلقيقة الد من املهم أن تقال ان االنتهاكات ال تشمل مصر فقخ بال هاش فلكلاور بوليساش
يف دول عربية وشرقية أخرد كالعراق وساوريا....إخل 31ناإاة عان يبيعاة تشاكيل أجها ة الشارية واألمان يف
هذه الدول حيث انتشار الفساد يف صفوف منتسل هذه املعسسات ،وكثرة اجلرائم وبشااعتها ياث تولاد
الكثاا ماان ضااغخ العماال علااى منتساال هااذه األجها ة فضااال عاان عاادم اسااتقرار األوضااان األمنيااة يف البلاادان

املذكورة .وإ ا كانت احلكومة الكندية قد قدمت دفاعا مستميتا على لسان مندوب وجيار ا ظارة واجلنساية
 30حاالت تقدمي الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب /التطورات منذ أيار  ،3009املصدر السابال ،ص.9-1
 31أصدرت ا اكم العراقية عدة قرارات قضائية ظهر من خال اا وجاود ممارساات للتعاذيب مان جاناب قاوات الشارية،
فعلااى ساابيل املثااال كاارت ا يا ة العامااة يف إكمااة التمييا االحتاديااة يف قارار ااال الارقم  /18هيا ة عامااة 3001 /صااادر
بتاريخ  ( 3001/10/21ان ثبوت تعرض املتهم للتعذيب من خالل التقرير الطل املعيد كذل ورجوعا عن أقوالا الاد
أدىل لااا يف التحقيااال ولعاادم وجااود مشااتكني عاال أقوالااا موض ا ش ا وال ميكاان االيم نااان ااا والركااون إليااا وال تصاال
إلقامة حكم قضائش سليم خاصة وان الش يفسر لصاحل املتهم).
أنظر القرار منشورا يف نلة التشري والقضاء ،العدد األول( ،كانون الثا  ،شبا  ،ا ار)  ،3008ص.119-119
ويف قرار اخر أشارت ا ي ة املوس عة اجل ائية يف إكمة التميي االحتادية إىل إنا إ ا كانت األدلة املتحصلة ضد املتهم هش
اع افاتااا يف دور التحقيااال الااذن أنكااره أمااام ا كمااة وثباات ماان التقرياار الطاال وجااود كاادمات وجااروإ وحااروق يف فتلاال
أ اء جسما ولكون الش يفسر لصاحل املتهم وعدم تع ي االعا اف با ن دليال اخار أو قريناة فتكاون األدلاة غاا كافياة
لإلدانة).
أنظ اار القا ارار رق اام  /299ا يا ا ة املوس ااعة اجل ائي ااة 3009 /ت 109/والص ااادر بت اااريخ  3008/2/32منش ااورا يف نل ااة
التشري والقضاء ،العدد الثالث (متوج ،اب ،أيلول) ،3008 ،ص.119-113
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الكندن يف قضية إمد جكش إظوب عان الضامانات الدبلوماساية ضاد التعاذيب ،فاإن املمارساة األمريكياة
قااد سااارت أيضااا باإاااه التسااليم حيااث تقااول احلكومااة األمريكيااة إلااا تسااعى بصااورة دائمااة للحصااول علااى
ضاامانات عنااد وجااود خطاار لتعاارض شااخص مااا للتعااذيب ممااا يطاارإ تسااامال مهمااا يتعلااال عاادد مشااروعية
عمليااات ال حياال الااد تقااوم لااا الواليااات املتحاادة باإاااه إضاافاء الصاافة القانونيااة عليهااا .وإيااب منظمااة
هيومن راياتس ووتا باالنفش حياث ان الوالياات املتحادة األمريكياة تساتخدم الضامانات الدبلوماساية ضاد
التعااذيب يف يائفااة متنوعااة ماان الظااروف وبصاارف النظاار عاان الس ااياق األساس ااش الااذن تسااعى يف إياااره
للحصول على مثال هاذه الضامانات فاإن إعاادة األشاخاص إىل دول ميكان أن يتعرضاوا فيهاا للتعاذيب هاو
أماار غااا قااانو بصااورة كاملااة ويف مجي ا األح اوال ،وإ ا كاناات الواليااات املتحاادة تقااوم يف بعااض األحيااان
بعمليااات ال حياال ضاامن إيااار قااانو عااا يف ل ا ال حياال يبقااا لق اوانني ا ظاارة األمريكيااة أو إج اراءات
تساليم املتهمااني فضااال عاان قيامهاا بال حياال ما أخااذ الضاامانات الدبلوماساية خااارا إيااار القااانون الساايما
يف إيار ما يعارف بال حيال االساتثنائش ضاد املشاتبا يف تاوريهم عمارساة اإلرهااب إىل حكوماات دول مان
املعااروف عنهااا ألااا متااارً التعااذيب وقااد تعاارض ماااهر ع ارار مااثال إىل التعااذيب بعااد ترحيلااا ماان الواليااات
املتحدة عب األردن إىل سوريا ،وأبو عمر من إيطاليا إىل مصار وأااد عظيا ة مان الساويد إىل مصار تساتمر
الواليات املتحدة يف إتبان هذه املمارسة ،مع فة يف الوقت نفسا أن ال سيطرة ا على ماا حيادث للمعتقال
بع ااد ترحيل ااا ح ااىت إن مايكا ال ش ااوير وه ااو املس ااعول ع اان الب اادء ببن ااامو ال حي اال االس ااتثنائش ال ااذن تنف ااذه
احلكومة األمريكياة وصال الضامانات الدبلوماساية ضاد التعاذيب ب لاا عباارة عان تفصايل قاانو الساتيفاء
شاارو ا ااامني احلكااوميني ،وقااد تعرضاات الواليااات املتحاادة األمريكيااة إىل انتقاااد األماام املتحاادة والبملااان
األورا ،ونلس أوربا ،وجلنة الادول األمريكياة حلقاوق اإلنساان ،وجهاات أخارد نتيظاة سياسااإا الاد إيا
استخدام الضمانات الدبلوماساية يف حااالت يتعارض فيهاا األفاراد املعنياون خلطار التعاذيب .33واحلقيقاة إن
الض اامانات الدبلوماس ااية كتص اارف ق ااانو سا اواء ك ااان ا قيم ااة قانوني ااة أم ان ااا غ ااا ن قيم ااة قانوني ااة ف ااإن
املشااكلة ماان الناحيااة العمليااة غااا ن صاالة لااا فااإ ا ساالمنا ان ااذه الضاامانات قيمااة أخالقيااة وقااد تقا ب
من حياجإا على قيمة قانونية إال ان املس لة ترتبخ بفعاليتها يف حتقيال احلماية ،هذا من جهة.
وقدر تعلال األمر بالدولة القائمة بالتسليم فهش م معرفتها إن الدول الد رن تسليم املتهماني إليهاا دول
ممارسة للتعذيب إعا تعب عن موقل سلل بال وساوء نياة إااه الت اماإاا األخالقياة والقانونياة الثابتاة عوجاب
اتفاقيا ااات حقا ااوق اإلنسا ااان ،واألع ا اراف الدوليا ااة ات الصا االة علا ااى أسا اااً ان القواعا ااد ال ا اواردة يف ها ااذه
االتفاقيااات واملباااد واألع اراف إعااا تعااب عاان قواعااد اماارة ال ااوج االتفاااق علااى خالفهااا ،فهااش أن هااذه
الاادول تعاارف جياادا إلااا تساالم متهمااني لاادول تاادار أجه ا ة األماان فيهااا ماان جانااب دولااة حديثااة العهااد
 33الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب /سعال وجواب ،املصدر السابال ،ص.9
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بالدميقراييااة أو إلااا بعياادة عاان هااذا املفهااوم كنظااام سياسااش يكاارً احلقااوق واحلريااات فضااال عاان انتشااار
الفساااد يف املعسسااات األمنيااة ااذه الاادول نتيظااة ضااعل وسااوء اختيااار أفرادهااا وانعاادام الااوعش األخالقااش
والقانو وامله م .
احلكومااة الكنديااة ماان جانبهااا أشااارت إىل إن الضاامانات الدبلوماسااية ضااد التعااذيب غااا فعالااة يف بعااض
احلاالت وم ل فهش تصر على إن يف مقدورها أن ترحل بعض األشخاص املعينني عوجب قارار صاادر
ع اان ا كم ااة العلي ااا الكندي ااة يف قض ااية س ااوري (ك ااانون الث ااا  )3003يف ظ ااروف اس ااتثنائية إ ا كان اات
مصاحل األمن القومش تفوق من حيث األمهية بواعث القلال بش ن سالمة املعتقل ،وقاد ساارت دول أخارد
يف االإ اااه ات ااا ال ااذن س ااارت علي ااا حكوم ااات الوالي ااات املتح اادة وكن اادا...إخل وه ااش جورجي ااا واحلكوم ااة

األوجبكيااة ،32وقااد قاماات جلنااة مناهضااة التعااذيب يبقااا للمااادة ( )33ماان اتفاقيااة مناهضااة التعااذيب وغاااه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهيناة باالنظر يف قضاية السايد أااد عظيا ة ،وهاو
مصرن اجلنسية توجا م عائلتا إىل السويد لطلب اللظوء فتم رفض يلباا وإعادتاا قسارا إىل مصار يف عاام

 3001وجرد اعتقالا فورا بعد إعادتا وادعت احلكومة السويدية الاا حصالت علاى ت كيادات دبلوماساية
ماان احلكومااة املص ارية تضاامن عاادم تعرضااا للتعااذيب عنااد اعتقالااا إال ان األنباااء ت اواترت علااى تعاارض هااذا
املعتقاال للضاارب ممااا يع ا فشاال الت كياادات الدبلوماسااية ماان الناحيااة العمليااة يف اايتااا وقااد ثبتاات جلنااة
مناهضة التعاذيب رأيهاا حاول هاذه القضاية الاد الات الارقم  2/32/3002بقو اا إن احلكوماة الساويدية
كان اات تعل اام أو ااب عليه ااا أن تعل اام إن مص اار تس ااتخدم التع ااذيب بص ااورة واس ااعة وبش ااكل خ اااص ض ااد
املعتقلااني بناااء علااى خلفيااة سياسااية أو أمنيااة ممااا يعا تعاارض أاااد عظيا ة للتعااذيب عنااد عودتااا إىل مصاار،
وهذا يع ان إبعاد الشخص املذكور عن السويد إىل مصر ،يعاد انتهاكاا اللتا ام الساويد يبقاا للماادة ()2
من اتفاقية مناهضاة التعاذيب والاد نصات علاى اناا (ال اوج ألياة دولاة يارف أن تطارد أن شاخص أو أن
تعيده أو أن تسلما إىل دولة أخرد ،إ ا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقااد ب ناا سايكون يف
31
خطر التعرض للتعذيب)

 32الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب /سعال وجواب ،املصدر السابال ،ص.9
 31أنظر الرأن الكامل للظنة مناهضة التعذيب
http/www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/4dec90a558d32573c12570
20005225b?opendocument
وأنظر حول التفاصيل ات الصلة بقضية أاد عظي ة ،حاالت تقدمي الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب ،التطاورات
من أيار  ،3009املصدر السابال ،ص.11-13
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إن دراسااة مثاال هااذه املمارسااات املكرسااة للتسااليم يف مقاباال احلصااول علااى ضاامانات دبلوماسااية غااا فعالااة
توضا فقاادان القيمااة القانونيااة ملثاال هااذه األساااليب الااد تلظا إليهااا حااىت يف ظاال الظااروف االسااتثنائية ممااا
يع عدم وجود أياة قاعادة عرفياة تكارً شارعية هاذه املمارساة لا ان الادول الاد تقاوم بالتساليم تعا ف
صاراحة بعادم فعالياة مثال هاذه الضامانات الاد تعتماد ا أن فعاليتهاا ا يف جوهرهاا علاى عامال أخالقاش قاد
يوجد أو ال يوجاد يف الادول الاد تتسالم هاعالء املتهماني فضاال عان إن حتارمي التعاذيب يعاد مان القواعاد أو
املباااد األساسااية الااد ال ااوج التخلااش عنهااا وعاان اح امهااا حااىت يف ظاال الظااروف االسااتثنائية ،وهااذا أماار
ثاباات عوجااب املااادة ( )1ماان اتفاقيااة احلقااوق املدنيااة والسياسااية لعااام  1899والااد نصاات علااى (1ا ا يف
حاااالت الط اوار االسااتثنائية الااد إاادد حياااة األمااة ،املعلاان قيامهااا ر يااا ،ااوج للاادول األي اراف يف هااذا
العهد أن تتخذ ،يف أضيال احلدود الاد يتطلبهاا الوضا  ،تادابا ال تتقياد بااللت اماات امل تباة عليهاا عقتضاى
هااذا العهااد ،ش اريطة عاادم منافاااة هااذه التاادابا لاللت امااات األخاارد امل تبااة عليهااا عقتضااى القااانون الاادويل
وعادم انطوائهاا علاى متييا يكاون مابره الوحيااد هاو العارق أو اللاون أو اجلاانس أو اللغاة أو الادين أو األصاال
االجتم اااعش3 .ا ا ال ي ا ه ااذا ال اانص أن فالف ااة ألحك ااام امل اواد ( 9 ،1 ،9الفقا ارتني ،19 ،11 ،)3-1
 )....19 ،19حي ااث ت اانص امل ااادة ( )1اإ ااا عل ااى (ال ااوج إخض ااان أح ااد للتع ااذيب وال للمعامل ااة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاية بالكراماة وعلاى وجاا اخلصاوص ،ال اوج إجاراء أياة إرباة يبياة أو
علمية على أحد دون رضاه احلر).39
 39ال ااوج تعليااال احلااال يف عاادم التعاارض للتعااذيب وال لغاااه ماان ضااروب إساااءة املعاملااة يف االتفاقيااة األمريكيااة حلقااوق
اإلنسااان (امل اادة  )3/9وال يف االتفاقيااة األوربيااة (املااادة  )2وكاناات ا كمااة األوربيااة حلقااوق اإلنسااان قااد أشااارت إىل ان
اجلم بني تقنيات التتويا احلسش أو احلرمان احلسش للحواً اخلمسة وتعمد استعما ا لساعات باال انقطاان يعاد ممارساة
للمعاملااة الالإنسااانية واحلايااة بالكرامااة املتنافيااة م ا املااادة ( )2ماان االتفاقيااة األوربيااة :الوقااوف إاااه احلااائخ ،والتعميااة،
والتعريض للضوضاء الصاخبة ،واحلرمان من النوم ،واحلرمان من الطعام والشراب ،حياث اساتخدمت هاذه األسااليب يف
مراك االستظواب املختلفة يف ايرلندا الشمالية يف أوائل سبعينيات القرن املاضش .وكانات ا كماة اإاا قاد خلصات إىل
وقون انتها للمادة ( )2يف قضية توماسش ضد فرنسا الد خض فيهاا الشااكش الساتظواب مان الشارية ملادة ت ياد علاى
أربعااني ساااعة تعاارض أثنائهااا للصااف والركاال واللكاام والضاارب يف الساااعد وإجباااره علااى الوقااوف لفا ات يويلااة باادون أن
يسااتند إىل شااشء ،وتقييااد يديااا خلاال ظهااره ،والبصااال عليااا ،وإجباااره علااى الوقااوف نااردا ماان ثيابااا أمااام النافااذة وهااش
مفتوحااة ،وحرمانااا ماان الطعااام ،وإديااده بسااالإ نااارن ،إ خلصاات ا كمااة إن هااذه املعاملااة تعتااب غااا إنسااانية وحايااة
بالكرامة عا يتناقض م املادة ( )2من االتفاقية األوربية ،وأضافت إن شارو التحقياال وماا يكتنال مكافحاة اجلرمياة مان
صااعوبات ال ساابيل إىل إنكارهااا ،و اصااة فيمااا خيااص اإلرهاااب ،ال ميكاان أن تساافر عاان فاارض قيااود علااى اايااة السااالمة
البدنيااة لنف اراد .ويف قضااية كسااتيلو تاابوجن واخ ارين ،خلصاات إكمااة البلاادان األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان إىل ان حاابس
الشخص املعني حبسا انفرادياا ملادة  29و 21يوماا ومثولاا أماام ا كماة وهاو معصاوب العيناني أو مكمام الارأً ومكبال
بالقيود أو مقيد اليدين ميثل يف اتا انتهاكا للمادة ( )3/9من االتفاقية.
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المطلب الثالث
القيمة القانونية للضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب في ضوء توجهات القضاء الوطني والدولي
تلعب األحكام القضائية دورا أساسيا يف الكشل عن القواعاد القانونياة املطبقاة ساواء تعلاال النا ان عشاكلة
وينياة أم عشااكلة دولياة فبموجااب املاادة ( )29ماان النظاام األساسااش كماة العاادل الدولياة عاادت أحكااام
القضاء املصادر املسااعد األول للقضااء الادويل لا ان مهماة القاضاش تقتصار علاى تطبياال القاانون القاائم
دون خلااال قواعااد جدياادة للقااانون الاادويل ،وإ ا كاناات أحكااام ا اااكم الدوليااة ال ميكاان النظاار إليهااا علااى
وجااا العمااوم كساوابال قضااائية ميكاان التمسا لااا ماان جانااب الاادول األخاارد يف القضااايا األخاارد املشااالة
الالحقااة إال إن الرجااون إليهااا لالسااتدالل علااى مااا هااو قااائم ومطبااال ماان قواعااد قانونيااة يف نااال العالقااات
الدوليااة ولتفسااا الغااامض منهااا إعااا هااو أماار قااائم .وقااد تطاارق القض ااء الااوي يف دول متعااددة فضااال عاان
القضاء الدويل أو ث يف الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب يف مناسبات فتلفة ،وما سانحاول القياام
بااا ه ااو تلمااس التوجه ااات القض ااائية الوينيااة والدولي ااة ماان القيم ااة القانوني ااة للضاامانات الدبلوماس ااية ض ااد
التعذيب .فمن جانب يالحظ على مستود فقا القانون اخلاص الداخلش وحىت على مساتود فقاا القاانون
الاادويل وجااود اإاااهني يااذهب األول إىل االع ا اف للتصاارفات الدوليااة الصااادرة ماان جانااب واحااد بقيمااة
قانونية يف حاني ياذهب جاناب اخار إىل عادم االعا اف اذه الطائفاة مان التصارفات ب ياة قيماة قانونياة،39
وم ل فعلى مستود القاعدة القانونية الدولياة منحات إكماة العادل الدولياة هاذه الف اة مان التصارفات
قيمة قانونية عندما أشارت يف قرارها الصادر عام  1811يف قضاية التظاارب النووياة إىل لا بقو اا (مان
املساالم بااا متامااا ان التصاارحيات الااد يااتم اإلدالء لااا عاان يريااال أفعااال انفراديااة ،تتعلااال اااالت قانونيااة أو
وقائعيااة ،قااد يكااون ااا أثاار يف إ اااد الت امااات قانونيااة ،فاإلعالنااات ماان هااذا النااون غالبااا مااا تكااون دقيقااة
جدا .عندما تكون نية الدولة املعلنة الا ستكون مل مة يبقا لعباراتا ،وبقدر ما تعطش النياة لإلعاالن صافة
التعهد القانو  ،فالدولة من ل تطالب قانونا ب ن تتب نرد سالو يتفاال ما اإلعاالن .وتعهاد مان هاذا
النااون ،إ ا أعطااش علنااا ،وما النيااة با ن يكااون مل مااا ،حااىت لااو مل يعماال ضاامن سااياق املفاوضااات الدوليااة،
يكون مل ما .ويف هذه الظروف لان يكاون مطلوباا لكاش ياتم إعماال هاذه التصارحيات با ن يكاون هناا أن
شاشء مان قبيال الشااشء بالشاشء أو أن قباول الحااال أو حاىت با ن رد فعال ماان دول أخارد .حياث ان مثاال
أنظاار حقااوق اإلنسااان يف نااال إقامااة العاادل ،دلياال بش ا ن حقااوق اإلنسااان خاااص بالقضاااة واملاادعني العااامني وا ااامني/
احللقة رقم ( )8من سلسلة التدريب امله  ،مفوضية األمم املتحدة الساامية حلقاوق اإلنساان بالتعااون ما رابطاة ا اامني
الدولية ،األمم املتحدة ،نيويور  /جنيل ،3002 ،ص.192-193
 39أنظر ن ار العنبكش ،املصدر السابال ،ص 113حيث يشا إىل ان األستا بيا فيالً ينظار إىل التصارفات الصاادرة
عن اإلرادة املنفردة باعتبارها نرد يبقة ومهية أو غا حقيقية من األعمال القانونية.
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هااذه املتطلبااات لاان تكااون متفقااة ما الطبيعااة االنفراديااة ا ضااة للعماال القااانو الااذن تصاارفت الدولااة يبقااا

لااا) ،31مث أضااافت ا كمااة إىل مااا تقاادم إن مس ا لة الشااكليات ليساات حا ااة إ ااب التحقااال ماان النيااة
علاى االلتا ام بتفسااا الفعال ويانظم الطاااب امللا م للتعهاد ماان شارو الفعال ويكااون مساتندا إىل حسان النيااة
وحيال للدولة املتهمة بااألمر أن تطالاب با ن حيا م االلتا ام .39ا كماة األوربياة حلقاوق اإلنساان مان ناحيتهاا
كانات قااد أصاادرت يف  19اب  3009أمارا با اا تاادابا معقتااة بناااء علاى يلااب إااامش الج ااش أيفااانوفو
وهم نموعاة تتكاون مان  13الج اا أوجبكياا وموايناا قرغي ياا اعتقلاتهم الشارية الروساية يف ح ياران 3009
يف مدينة إيفانوفو الروسية فطالبت حكومة أوجبكساتان بتساليم هاعالء الرجاال ،فا مر املادعش العاام الروساش
بتسليمهم رغم إن مكتب مفوضية األمم املتحدة لشعون الالج اني كاان قاد اعا ف با لم الج اون بعاد أن
قاارر كاال ماانهم أن لديااا خااوف وييااد األسااس ماان التعاارض لالضااطهاد عااا يف لا خطاار التعااذيب إ ا مااا
جاارد إعادتااا إىل أوجبكسااتان وقااد باارر املاادعش العااام الروسااش ق اراره إن الساالطات الروسااية تلقاات ضاامانات
دبلوماسااية ماان احلكومااة األوجبكيااة وعاادت فيهااا بعاادم تع اريض الرجااال للتعااذيب أو عقوبااة اإلعاادام عنااد
عااودإم ،ورغاام الاادفون الااد قاادمها هااعالء الرجااال أمااام ا كمااة العليااا أثناااء عقاادها جللسااة اسااتمان بش ا ن
االساات ناف الااذن قدمااا هااعالء الرجااال ضااد تسااليمهم فااإن ا كمااة العليااا قااد حكماات عواصاالة السااا يف
إجراءات تسليم مجي هعالء الرجال ،وقد بقش هعالء الرجال حتت ااية اإلجراءات أو التدابا املعقتة الاد
حتظر علاى احلكوماة الروساية تساليمهم واملتخاذة مان جاناب ا كماة األوربياة حلقاوق اإلنساان لغاياة كاانون

الثا .383001
علااى مسااتود القضاااء الااوي أصاادرت ا كمااة العليااا يف هولناادا بتاااريخ  19أيلااول  3009حكمااا أياادت
فيا قرار إحدد إاكم االست ناف عن تسليم امارأة كردياة مطلوباة يف تركياا أ هاا نورياة كسابا مان مساعويل
ح ا ب العمااال الكردسااتا حيااث كاناات تقاايم يف هولناادا وأصاادرت تركيااا أم ارا قضااائيا بتسااليمها وكاناات
إحاادد ا اااكم اإلقليميااة يف هولناادا قااد حكماات بعاادم وجااود مااا ياابر إيقاااف إج اراءات تسااليمها حيااث
منحاات احلكومااة الساالطة املطلقااة للموافقااة علااى يلااب التسااليم أو رفضااا لكنهااا يف الوقاات نفسااا أوصاات
وجياار العاادل ا ولناادن باحلصااول علااى ضاامانات دبلوماسااية قويااة ماان تركيااا ب لااا لاان تتعاارض للتعااذيب أو
>27 I.C.J,Repors (1974) op.cit,parag.43,p.267
 39موج األحكام والفتاود واألوامر الصادرة عن إكمة العدل الدولية  ،1881-1819املصدر الساابال ،ص.121
وقد هبت إكمة التحكيم الدائمة يف حكمها الصادر بتاريخ  31كانون الثا  1810يف قضية االمتياجات الفن ويلياة
إىل إن مبدأ حسن النية ب أن حيكم العالقات الدولية.
Report of international arbitral awards- volume IX – UN- Netherlands
1960,p.110.
 38حاالت تقدمي الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب ،التطورات منذ أيار  ،3009املصدر السابال ،ص.13-11
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ا اكمة اجلاائرة رغام ورود احتماال أماام ا كماة مضامونا وجاود أساس ملخاوفهاا مان تعرضاها للتعاذيب أو
اكمااة جااائرة ،وبعااد صاادور حكاام إكمااة االساات ناف عنا التسااليم أياادت ا كمااة العليااا يف هولناادا قارار
إكم ااة االس اات ناف ال ااذن حيظ اار تس االيم كس اابا ل كي ااا وأص اادرت ا كم ااة العلي ااا بيان ااا انته اات في ااا إىل إن
تساليمها قااد يااعدن إىل خارق قاوانني حقااوق اإلنسااان األوربياة ،وأعرباات ا كمااة العلياا عاان رضاااها باااملنطال
الذن بنت عليا إكمة االسات ناف حكمهاا با ن الضامانات الدبلوماساية الاد قادمتها تركياا بعادم ارتكااب
التعذيب أو سوء املعاملة ال تكفاش لضامان عادم وقاون مثال هاذه االنتهاكاات إ ا ماا متات إجاراءات إعاادة
كسبا إىل تركيا.20
وصفوة القول مما يساتنتو مان أمثلاة لقارارات قضاائية تباينات يف موقفهاا مان فعالياة الضامانات الدبلوماساية
ضااد التعااذيب س اواء علااى املسااتود الااوي أو اإلقليمااش فااإن هااذه الضاامانات ات الطبيعااة الدبلوماسااية
ليست وسيلة فعالة للوقاياة مان التعاذيب واملعاملاة الساي ة أو غاا اإلنساانية ،ففاش هولنادا واململكاة املتحادة
وكناادا أوقفاات ا اااكم يف هااذه الاادول عمليااات التسااليم وال حياال باالعتماااد علااى هااذه الضاامانات إ الااا
يبقااا لتوجااا ا اااكم املااذكورة ال تااوفر ضاامانات حقيقيااة ضااد التعااذيب ،يف حااني قضاات ا كمااة األوربيااة
حلقااوق اإلنسااان عااام  3009يف قضااية شاااهال ضااد اململكااة املتحاادة إن إعااادة ناشااخ ساايخش إىل ا نااد
تنته الت ام اململكة املتحدة ا الطبيعة املطلقة بعدم إعادة شخص إىل حياث يواجاا خطار التعاذيب رغام
تقدمي ا ند ضمانات دبلوماسية ،وقضية شاهال هش املعيار املعمول با يف القارة األوربياة ،مماا يعكاد الطااب
املطلااال لتحاارمي إعااادة شااخص إىل حيااث قااد يواجااا خطاار التعااذيب بصاارف النظاار عاان اجلرميااة املشااتبا يف
ض االوعا فيه ااا ،أمااا يف الوالي ااات املتحاادة األمريكي ااة ف ااإن إاااكم ه ااذا البلااد م ااا جالاات ت اارفض النظ اار يف أن
دعاود تطعان يف االعتمااد علاى الضامانات الدبلوماساية ،وهاش تقارر ان هاذه القضاايا هاش أماور ترجا إىل
السلطة التنفيذية.21

 20املصدر نفسا ،ص.10
 21الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب /سعال وجواب ،املصدر السابال ،ص.10-8
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الخاتمة
ب اارجت ممارس ااة تق اادمي ض اامانات دبلوماس ااية ض ااد التع ااذيب بص ااورة واض ااحة يف تس ااعينيات الق اارن العشا ارين
لتشااكل بااذل ممارسااة الفتااة لنظاار املنظمااات املعنيااة بالاادفان عاان حقااوق اإلنسااان ،وعلااى هااذا األساااً
باادأت الااة اربااة تقاادمي مثاال هااذه الضاامانات كولااا وساايلة غااا فعالااة حلمايااة الشااخص املعاارض ملمارسااة
التعذيب من الناحية العملية ،فإ ا كانت هنا نموعة أسس أو مباد أو قواعد ميكن من خال اا إسابا
نااون ماان أناوان احلمايااة الااد قااد تتااوفر نتيظااة تقاادمي مثاال هااذه الضاامانات إ ا مااا سارنا باإاااه صاان نااون ماان
املقاربة بني الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب وف ة التصرفات الد تصدر عان الادول مان جاناب واحاد
وبص ااورة خاص ااة حال ااة الوعااد الص ااادر ع اان اإلرادة املنفااردة للدول ااة إ ا م ااا كاناات ص اايغة الض اامانات دقيق ااة
وواضحة يف الداللة على معد أو مضمون أو توجا إدد .وعلى أساً ما تقادم ميكان تثبيات املالحظاات
الدرجة أدناه:
 .1ال تنظر اجلهات املعنية باح ام حقوق اإلنسان بعني الرضا للممارساة الدولياة القائماة علاى تقادمي
ض اامانات بع اادم تعا اريض بع ااض األش ااخاص م اان املتهم ااني بارتك اااب جا ارائم إ ااددة للتع ااذيب أو
للممارسات احلاية بالكرامة ورعا يعود السبب يف ل إىل كاون أغلاب الادول الاد ارن تساليم
هعالء املتهمني إليها هش دول عرفات عمارساة األجها ة األمنياة فيهاا للتعاذيب بطريقاة منهظياة مماا
رد هذه الضمانات من أية قيمة فعلية.
 .3إن القيمااة القانونيااة للضاامانات الدبلوماسااية ضااد التعااذيب ميكاان أن ينظاار إليهااا باعتبارهااا حقيقااة
قانونيااة قائمااة نظريااا يف ضااوء أعمااال مباادأ حساان النيااة الااذن ااب أن ااد لااا تطبيقااا يف إيااار
العالقااات الدوليااة وعلااى وجااا اخلصااوص يف نااال املواضااي الااد تنضااون حتاات مااا يعاارف بالقااانون
الدويل حلقوق اإلنسان لتعلال هذا األمر رية اإلنسان وكرامتا.
 .2لوحظ تباين وجهات النظر ات العالقة بالقيمة القانونياة للضامانات الدبلوماساية ضاد التعاذيب
نظريااا وفعليااا حيااث توجااد اإاهااات أو اراء متباينااة عاابت عاان مواقاال متعارضااة علااى مسااتود
الفق ااا أو القض اااء أو املمارس ااة الدولي ااة مم ااا يعا ا ان املوض ااون املتق اادم ق ااد أث ااار إش ااكالية قانوني ااة
وأخالقية مهمة.
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The legal value of diplomatic assurances against torture
Haider adham
Abstract

Torture is one of the most practices horror and violation of
human dignity has been keen constitutional provisions in the
countries of the world and the texts of international conventions
on the prohibition of this practice, but that is noted by some states
to provide diplomatic assurances against torture, states are
required to hand over the nationals of the first of those accused of
certain crimes, although The States of the requested known to
resort to the practice of torture periodically and regularly. this
research attempts to shed light on the legal value of such
guarantees, the degree after several countries to provide it.
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أولا :باللغة العربية

 .1أاد أباو الوفاا ،املالما األساساية للمحكماة اجلنائياة الدولياة ،اث منشاور يف ا كماة اجلنائياة
الدوليااة /املوائمااات الدسااتورية والتش اريعية (مشاارون قااانون عااو جش) الطبعااة اخلامسااة ،الصااليب
األار.3009 ،

 .3األمم املتحدة،اجلمعياة العاماة ،الادورة السادساة واخلمساون ،البناد193مان جادول األعماال،قارار
متخذ من اجلمعية العامة بت ريخ 39كانون الثا 3003
 .2بطاارً بطاارً غااايل،األقليااات وحقااوق اإلنسااان يف الفقااا الاادويل ،السياسااة الدوليااة ،العاادد،28
1819
 .1حاااالت تقاادمي الضاامانات الدبلوماسااية ضااد التعااذيب،التطااورات منااذ ايااار،3009وثيقااة صااادرة
عن منظمة هيومن رايتس ووت ،كانون الثا 3001.
 .9حقااوق اإلنسااان يف نااال إقامااة العاادل ،دلياال بش ا ن حقااوق اإلنسااان خاااص بالقضاااة واملاادعني
العاامني وا ااامني /احللقااة رقاام ( )8مان سلساالة التاادريب املها  ،مفوضاية األماام املتحاادة السااامية
حلقوق اإلنسان بالتعاون م رابطة ا امني الدولية ،األمم املتحدة ،نيويور  /جنيل3002 ،
 .9وحش فوق العادة ،القانون الدويل العام ،بدون مكان وجمان نشر.
 .1منشااور صااادر عاان منظمااة هيااومن رايااتس ووت ا  ،الضاامانات الدبلوماسااية ضااد التعااذيب /س اعال
وجواب.
 .9نموعاة األحكاام والفتااود واألوامار الصااادرة عان إكماة العادل الدولياة ،1881-1819 ،األماام
املتحدة ،نيويور 1882،
 .8مصااطفى أاااد ف اعاد ،أصااول القااانون الاادويل العااام /النظااام القااانو الاادويل ،اجل ا ء الثااا  ،منش ا ة
املعارف ،اإلسكندرية.3009 ،
 .10إمد اجملذوب،إاضرات يف القانون الدويل العام،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،باوت1892،
 .11نلة التشري والقضاء ،العدد األول (كانون الثا ،شبا ،ا ار) 3008
 .13نلة التشري والقضاء ،العدد الثالث (متوج،اب،أيلول)3010
 .12عصام العطية ،القانون الدويل العام ،الطبعة السادسة ،املكتبة القانونية ،بغداد.3009 ،
 .11ن ا ار العنبكااش ،يف االلت ا ام الناش ا عاان الوعااد الصااادر ماان جانااب واحااد وتطبيقاتااا يف الق ااانون
الدويل العاام (دراساة يف النظرياة العاماة لنعماال القانونياة الدولياة الصاادرة عان اإلرادة املنفاردة) نلاة العلاوم
القانونية والسياسية ،كلية القانون والسياسة /جامعة بغداد ،اجمللد السادً ،العدد األول والثا .1891 ،
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