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 ... المؤتمر الدولي حول
 "التشريعات واآلليات الالزمة لمناىضة التعذيب في الدول العربية"

 (9109أكتوبر/تشرين أول  9 – 8القاىرة في )
 

 
 "تقرير المقرر"

المؤتمر الدولي حوؿ "التشريعات واآلليات  9109أكتوبر/تشريف أوؿ  9 – 8انعقد بالقاىرة يومي 
كبؿ مسيرة التصدي لمتعذيب وغيره ربية" بيدؼ تحميؿ العقبات التي ت  الدوؿ الع التعذيب فيالالزمة لمناىضة 

مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية والالإنسانية والميينة، وسبؿ استئناؼ ىذه الجيود بالوتيرة المالئمة 
ولية في ىذا الوطنية والدبالتزاماتيا اء فلمواكبة التحديات والعوائؽ، سواء في سياؽ تباطؤ الدوؿ العربية في الو 

المجاؿ، أو في سياؽ موجة االضطراب اإلقميمي والنزاعات المسمحة وتعدد ىويات مرتكبي االنتياكات، وكذا 
احتراـ وحماية حقوؽ بيف التوازف بيف مقتضيات مكافحة اإلرىاب و افتقاد في ظؿ تفشي جرائـ اإلرىاب و 

 اإلنساف.
حقوؽ اإلنساف في مصر والمنظمة العربية جمس القومي لراكة بيف المجاء انعقاد المؤتمر بالش

لحقوؽ اإلنساف، وبالتعاوف مع المنظمة المصرية لحقوؽ اإلنساف ومؤسسة كيميت بطرس غالي لمسالـ 
  .والمعرفة

مف ممثمي الييئات  01، بينيـ دولة عربية 09مف  مشاركة ومشارؾ 000في الفعاليات  شارؾ
المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، مف ممثمي  8قوؽ اإلنساف، وة المعنية بحعية والقضائيالحكومية والتشري

عالمييف اإلباإلضافة إلى  .المعنية وأساتذة القانوف، وخبراءمنظمات المجتمع المدني مف ممثمي  77و
غير  ممثمي وكاالت األمـ المتحدة ومكاتبيا اإلقميمية والمجاف التعاىدية لحقوؽ اإلنساف، ومنظمات أفريقيةو 

 ممثمي البعثات الدبموماسية العربية واألوروبية واألفريقية بالقاىرة.مف  8حكومية، و
وسوء المعاممة وع ني المؤتمر بمناقشة االحتياجات التشريعية والمؤسساتية لمتصدي لظاىرة التعذيب 

 مثمت جمسات العمؿ الرئيسية ىي:    خمسة محاورفي الدوؿ العربية، وذلؾ مف خالؿ 
 

  لتحديات التي تواجو جيود مناىضة التعذيبات واالفجو.  
 مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتبني أفضل الممارسات. 
  والمؤسساتية لمناىضة التعذيبفاعمية التدابير اإلدارية.  
 المساءلة والمحاسبة عن جرائم التعذيب .. التحديات والفرص . 
 من التعذيب المختصة بالوقاية المؤسسات واآلليات.  
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 عشر ورقة عمل وفق العناوين التالية:  ستةفيما ُقدمت 
 فحة التعذيب في البمداف العربية""تحديات مكا -0
 لمعاونة في مجاؿ مكافحة التعذيب"وتقنيات التحقيؽ وتقوية دور المؤسسات العدلية ا"تطوير أساليب  -9
 اية مف التعذيب"جاؿ الوقييف في م"قضايا بناء قدرات الفاعميف المعن -3
 مف التعذيب في البمداف العربية""تعزيز إنشاء اآلليات المستقمة لموقاية  -4
 "التعذيب في مراكز االحتجاز التطبيقات العممية والتكنولوجية في خدمة مناىضة" -5
مصر  -عذيب والوقاية منو"مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في مجاؿ مكافحة الت -6

 وذًجا"نم
 نساف في مناىضة التعذيب في مصر""تجربة المجمس القومي لحقوؽ اإل -7
)ورقة  "الدولية لمعاييراإلطار الدستوري والقانوني لحظر ومكافحة التعذيب في مصر ومدى اتساقو مع ا" -8

 رسمية قدميا مكتب النائب العاـ المصري(
 لدولية"ا لممعايير اومدى مواءمتي"التشريعات الوطنية لمناىضة التعذيب في ليبيا  -9

 وفقا لمدساتير وقانوف العقوبات" "التشريعات الوطنية المناىضة لتعذيب في الجزائر -01
 "تشريعات وآليات مناىضة التعذيب في تونس" -00
 "جربة المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف في المغرب وآلية الوقاية مف التعذيبت" -09
 "في مجاؿ مكافحة التعذيبتجربة المؤسسة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في البحريف " -03
 "تأسيس واختصاصات وجيود اآللية الوطنية لموقاية مف التعذيب في موريتانيا" -04
 "الدولية المتعمقة بمناىضة التعذيبمواءمة التشريعات الجزائرية لممعايير " -05
 العراؽ نموذًجا" -"موائمة التشريعات الوطنية مع االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب -06

 

رئيس المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف في  "محمد فائق"مؤتمر كؿ مف األستاذ أعماؿ ال وقد افتتح
"حافظ نساف ومقرر عاـ المؤتمر، والدكتور رئيس المنظمة العربية لحقوؽ اإل "عالء شمبي"مصر، واألستاذ 

 رئيس المنظمة المصرية لحقوؽ اإلنساف. "ةأبو سعد
 

 :شممت، يةلكممات افتتاحية رسم كما استمع المؤتمر
كممة السيد وزير الخارجية المصري، وقدميا السفير "إيياب جمال الدين" مساعد وزير الخارجية  -

 لحقوق اإلنسان
العام المصري، وقدميا المستشار "ىاني جورجي" مدير اإلدارة العامة لحقوق كممة السيد النائب  -

 اإلنسان بالنيابة العامة
ل لجنة حقوق وقدميا النائب "عمي عبد الونيس" وكي كممة السيد رئيس مجمس النواب المصري، -

 ان بمجمس النوابساإلن
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مم المتحدة ل مفوض األافتتاحية لمسيد "جامشيد جازييف" ممث مداخمةكما استمع المؤتمر ل -
 السامي لحقوق اإلنسان

 

ألدوار عمى أىمية تكامؿ األدوار والتشاركية بيف ا "محمد فائق"وفي كممتو االفتتاحية، أكد األستاذ 
ات الوطنية لحقوؽ اإلنساف ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيؿ الدولية ودور مؤسسات الدولة والمؤسس

النتياكات، وخاصة فيما يتعمؽ بجرائـ التعذيب. منوىًا بتوصيات المجمس معايير حقوؽ اإلنساف والتصدي ل
مصر، وخاصة االنضماـ إلى القومي لحقوؽ اإلنساف في التصدي لجرائـ التعذيب وسوء المعاممة في 

جراء تعديالت تشريعية عمى قانوني العقوبات 9119مناىضة التعذيب التفاقية البروتوكوؿ اإلضافي  ، وا 
وتعزيز استقاللية  ،0984واإلجراءات الجنائية بما يكفؿ تفعيؿ االلتزامات بموجب اتفاقية مناىضة التعذيب 

االحتجاز أماـ الزيارات التفقدية  زيا، وفتح السجوف ومراكالطب الشرعي وتمكينيا مف النيوض بميام ةمؤسس
وصيات الصميب األحمر الدولي، مع والمجتمع المدني، واالستجابة لتلحقوؽ اإلنساف لممؤسسات الوطنية 

إيالء االىتماـ بالمرحمة األولية في االحتجاز وخالؿ التحقيقات، وتنمية الوعي المجتمعي العاـ، والعناية 
 امج تدريب موظفي انفاذ القوانيف لغرس القيـ واحتراـ الكرامة اإلنسانية.بمكونات بر 

ية مستقمة لموقاية مف التعذيب ألىمية دورىا وختـ باقتراح أف تبادر الدوؿ إلى إنشاء آليات وطن
 .9119مناىضة التعذيب اتفاقية ولحيف استكماؿ الخطوات لالنضماـ لبروتوكوؿ 

 

إلى خطورة جريمة التعذيب كإحدى أشد انتياكات حقوؽ اإلنساف في كممتو  "عالء شمبي"وأشار 
لعربية، مؤكدًا أف منظمات حقوؽ صـ بالسمب الصورة األخالقية لممجتمعات او جسامة، وكونيا عنواف ي

اإلنساف غير الحكومية وحركة حقوؽ اإلنساف تعتبر نفسيا طرفًا مع الدولة الوطنية في مكافحة جريمة 
لتزامات بحقوؽ اإلنساف، وعبر عف رفضو أف يكوف التسامح الدولي تجاه بعض األطراؼ التعذيب وتفعيؿ اال

التزاميا بتفعيؿ  تنصؿ الدوؿ العربية مف التزاماتيا، والتي أكد أفالدولية التي مارست ىذه الجرائـ سببًا في 
الصالح  يصب فياإلنساف متد إلى كوف احتراـ حقوؽ يتوقؼ عند احتراـ تعيداتيا الدولية، بؿ يال  االلتزامات

العاـ لمحكومات والشعوب ذاتيا، وبدليؿ أف إىدار حقوؽ اإلنساف كاف المدخؿ األساسي في إضعاؼ 
المواطنة وتيديد الوحدة الوطنية والسمـ األىمي وتيديد بقاء بعض الدوؿ العربية التي تعاني النزاعات 

القيود المتعاظمة عمى المجتمع لف تفمح في ظؿ المسمحة، باإلضافة إلى أف معركة المجتمعات ضد اإلرىاب 
 ضعؼ الثقافة المدنية ونمو البيئة الخصبة لمتطرؼ واإلرىاب.إلى  والتي أدتالمدني 

 

بتجربة المنظمة المصرية لحقوؽ اإلنساف في مجاؿ مناىضة  "هحافظ أبو سعد"ونوه الدكتور 
بيف التشريعات الوطنية ية جسر الفجوة ، وركز عمى أىم0985التعذيب في مصر منذ تأسيسيا في العاـ 

المادة مع مف قانوف العقوبات المصري  099و 096 تيفدلاًل عمى ذلؾ بالفجوة بيف المادوالمعايير الدولية، م
األولى مف اتفاقية مناىضة التعذيب، ومشددًا عمى ضرورة إفساح المجاؿ أماـ المنظمات غير الحكومية 

ومراكز االحتجاز وتمقي التعاوف الرسمي في معالجة  ؾ زيارة السجوفلمنيوض بمسئولياتيا، بما في ذل
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االنتياكات، وأولى عناية خاصة بتفعيؿ ميمة المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف بموجب واليتو الدستورية 
فيما يتعمؽ بزيارة كافة السجوف ومراكز االحتجاز دوف قيود، بما في ذلؾ  9107وقانونو المعدؿ في العاـ 

 اردة في تشريعات أخرى.المتضاربة الو  القيود
نشاء آلية وطنية مستقمة  ودعا إلى االنضماـ لمبروتوكوؿ اإلضافي التفاقية مناىضة التعذيب وا 

 لموقاية مف التعذيب، والعمؿ عمى تأىيؿ الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القوانيف لضماف تفعيؿ المعايير الدولية.
 

بالمشاركيف، وأعرب عف تقدير الدولة المصرية  "ل الدينايياب جما"وفي كممتو، رحب السفير 
لممجمس القومي لحقوؽ اإلنساف ودوره المحوري والتزاميا بالتعاوف مع المجمس، داعيًا األمـ المتحدة إلى دعـ 

التي اعتبرىا جيود محورية بالغة األىمية، وأشار إلى احتراـ مصر القومي لحقوؽ اإلنساف جيود المجمس 
عمى نحو ثري،  9104في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، والتي تمت ترجمتيا في دستور مصر ا الدولية اللتزاماتي

لى التحركات المصرية الجارية الستكماؿ الوفاء بالتزاماتيا انطالقًا مف المصالح الوطنية العميا والتوجيات  وا 
 التي قررىا رئيس الجميورية.

، وأف قانوف 0883 عاـ منذقبة عميو ذيب والمعاتجريـ التعي وأكد أف مصر مف أوائؿ دوؿ العالـ ف
، (مكرر 375و 375و 099و 096)العقوبات المصري يجـر بالفعؿ كافة صور التعذيب مف خالؿ المواد 

 "المجنة العميا الدائمة لحقوؽ اإلنساف"مف قانوف اإلجراءات الجنائية، ومنوىا بإنشاء  (05)باإلضافة لممادة 
عداد استراتيجية وطنية متكاممة لمنيوض بحماية ض بالوفاء كامؿ لمنيو كجياز حكومي مت بااللتزامات وا 

واحتراـ حقوؽ اإلنساف وتعزيز التفاعؿ اإليجابي مع اآلليات الدولية المتنوعة، ومتابعة تفعيؿ االلتزامات 
ة الدورية لتقريرىا الوطني الثالث في جمسة المراجع عرض مصر عـزالمصرية والتعيدات، وأشار إلى 

 قوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة في الجمسة المرتقبة في نوفمبر/تشريف ثاف المقبؿ.الشاممة لح
 

، والمشاركات تحيات النائب العاـ إلى المشاركيف" ىاني جورجي"وفي كممتو، نقؿ المستشار 
 حماية بتعزيزرية المصرصو عمى المشاركة في أعماؿ المؤتمر في إطار االىتماـ الكبير لمنيابة العامة حو 

حقوؽ اإلنساف والتصدي لجرائـ التعذيب ضمف واليتيا في تعزيز العدالة الجنائية، ودورىا كمكوف أساسي مف 
السمطة القضائية في مصر في تحقيؽ ذلؾ، والذي تضاعؼ بالمبادرة إلى تأسيس اإلدارة العامة لحقوؽ 

يرة النابعة عف الدستور وليات الكبيوض بالمسئلمن 9107اإلنساف بالنيابة العامة في نوفمبر/تشريف ثاف 
 المصري وااللتزامات الدولية لمصر في مجاؿ حقوؽ اإلنساف.

ونوه بالجيود المبذولة مف جانب النيابة العامة في التصدي النتياكات حقوؽ اإلنساف وخاصة في 
الفعاؿ  ًا لمتعاوفساف، ومشير التصدي لجرائـ التعذيب وسوء المعاممة عمى سند مف اإليماف باحتراـ حقوؽ اإلن

بيف النيابة العامة والمجمس القومي لحقوؽ اإلنساف وكذا المنظمات الشريكة في عقد المؤتمر، والفعاليات 
الميمة المنفتحة التي سبقت ىذا المؤتمر لتعزيز العدالة الجنائية، معربًا عف استعداد النيابة العامة المصرية 

 في الدوؿ العربية.ات العامة إلى النيابلنقؿ خبراتيا في ىذا المجاؿ 
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تحية كؿ مف رئيس مجمس النواب ورئيس لجنة حقوؽ  "عمي عبد الونيس"وفي كممتو، نقؿ النائب 
، وأشار إلى تقدير مجمس النواب لممجمس القومي لحقوؽ والمشاركات إلى المشاركيف النواب اإلنساف بمجمس

لى إي تعزيز األىمية لالء المجمس ولجنة حقوؽ اإلنساف فيو اإلنساف والمنظمات الشريكة في عقد المؤتمر، وا 
حماية واحتراـ حقوؽ اإلنساف ونشر ثقافتيا، وجيود المجمس ولجنة حقوؽ اإلنساف في المجاليف التشريعي 

زيارة السجوف ومراكز االحتجاز ومتابعة جيود تحسيف اقتراح تعديالت تشريعية والقياـ بفي ذلؾ والرقابي، بما 
 يشية والمعاممة لممحتجزيف.األوضاع المع

 

ميشيل "تحيات السيدة  المفوضة السامية لحقوق اإلنسانممثؿ  نقؿاالفتتاحية،  مداخمتووفي 
واعتذارىا الرتباطات دولية مسبقة، وأكد  المشاركاتو  لممشاركيفلحقوؽ اإلنساف المفوض السامي " باشميت

، منوىًا بأىمية التفاعؿ بيف المؤسسات لنتائجو عمى اىتماـ المفوضية الكبير بفعاليات المؤتمر وترقبيا
الوطنية والمنظمات غير الحكومية وسمطات الدولة، ودعا إلى تعزيز التفاعؿ مع اآلليات التعاىدية وتفعيؿ 

 توصياتيا.
عمى أىمية ما تضمنتو الكممات االفتتاحية مف إشارات ميمة حوؿ تكامؿ األدوار بيف كد كما أ

مجتمع المدني ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مؤكدًا عمى قياـ المؤسسات الوطنية وال
، قوؽ اإلنسافبدور جوىري في مساندة ودعـ جيود المؤسسات الوطنية لحالسامية لحقوؽ اإلنساف المفوضية 

، ومف بينيا المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف، واالىتماـ بتوصيات المجمس في مجاؿ مكافحة التعذيب
 واالستعداد الدائـ لتقديـ الدعـ التقني لمحكومات والمؤسسات الوطنية والمدنية.

 

التحية إلى ممثؿ المفوضة السامية  المقرر العام لممؤتمر، وجو ختام الجمسة االفتتاحيةوفي 
مثميف لحقوؽ اإلنساف ودورىا الميـ باعتبارىا الرئة التي تتنفس بيا حركة حقوؽ اإلنساف، مشيدًا بمشاركة م

تتاحية، ومؤكدًا أف حركة حقوؽ فعف الدولة المضيفة بأجنحتيا التنفيذية والقضائية والتشريعية في الجمسة اال
يد لمحكومات لتسريع وتيرة الوفاء بااللتزامات، خاصة مع تنامي الب نى المؤسساتية اإلنساف ستستمر في مد ال
التشاور والتعاوف بيف المجتمع المدني  آليات لتعزيزعمى نحو ما شيدتو مصر  المعنية بحقوؽ اإلنساف

تجزيف في والسمطات خالؿ العاميف األخيريف، ودعا لسرعة االنتياء مف إنشاء قاعدة بيانات السجناء والمح
، بػ"اختفاء قسري" المتداولة عاءاتد  االمصر وفقًا لمقرار الصادر والتي ست سيـ في معالجة االلتباسات بشأف 

ي مع مناشدة المنظمات الشريكة في اإلفراج عف غالبية موقوفي النائب العاـ المصر كما أشاد بتجاوب 
 خريف في أقرب وقت ممكف.يف اآلاالحتجاجات األخيرة في مصر، واألمؿ في تصفية موقؼ الموقوف

مشيدًا بأوراؽ العمؿ وعرض مقرر المؤتمر برنامج العمؿ الذي تناوؿ قضاياه في خمسة جمسات، 
والخبرات الثرية األخرى التي يضميا المؤتمر، واألمؿ أعدىا نخبة مف الخبراء المتخصصيف، الثمينة التي 

 في التوصؿ إلى برنامج عمؿ متميز قابؿ لمتفعيؿ.
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 لـــــأوراق العم
 

التي تضمنت اإلطار المرجعي لممؤتمر، فقد تناولت أوراؽ العمؿ ما  "ورقة المفيـو"وفضاًل عف 
 يمي:

ف المنظمة ممثاًل ع "أحمد رضا طمبو" مف إعداد األستاذة" يب في البمدان العربي"تحديات مكافحة التعذ -0
 مصر - العربية لحقوؽ اإلنساف

  

شارة إلى أىـ التحديات التي    وتناولت الورقة أسباب تفشي ظاىرة التعذيب في الدوؿ العربية، وا 
المتحدة لختامية لمجنة األمـ قراءة في المالحظات الواجيت مكافحة التعذيب في الدوؿ العربية، كما عرضت 

بعض الدورية لمدوؿ العربية، والتحفظات التي أبديت مف الدوؿ العربية عمى  لمناىضة التعذيب حوؿ التقارير
أىـ السمات المشتركة بيف الدوؿ العربية مف خالؿ الممارسة فيما يخص جريمة التعذيب و مواد االتفاقية، 

والتدابير اإلدارية والقضائية، تزاـ بدورية التقارير، والفجوات التشريعية، وسوء المعاممة، ومنيا التأخر في االل
صاص المجنة وفؽ عالف عف اختوانصاؼ الضحايا وجبر الضرر، ونشر التقارير ونشر التوصيات واإل

 ، والممارسات المتكررة أو المنيجية. مف اتفاقية مناىضة التعذيب (99)( و90المادتيف )
 

لمعاونة في مجال مكافحة التعذيب" ية دور المؤسسات العدلية انيات التحقيق وتقو "تطوير أساليب وتق -9
  مصر -المحامي والخبير الحقوقي"معتز باهلل عثمان"  مف إعداد األستاذ

 

تقارير المقرر الخاص المعنى بالتعذيب وغيره مف ضروب وتناولت الورقة إشارة إلى مالحظات 
سيما حقوؽ اإلنساف اللتعزيز واحتراـ  لتجارب الدوؿ المختمفة وعرضلمدوؿ بوجو عاـ،  المعاممة القاسية

لممتيميف والمحتجزيف وخاصة بشاف ممارسات التحقيؽ واالستجواب غير القسرية بيدؼ تعزيز فعالية عمميات 
 (PEACE)نموذج االستجواب ة، وكاف أبرز تمؾ التجارب، االستجواب واستخالص معمومات دقيقة وموثوق

البعد اإلنساني بيف المحقؽ والشخص الذي يتـ تيؼ" ويتضمف ا، وكذلؾ نموذج "كريوويمز في إنكمترا
أيضا عرًضا لنتائج دراسة الجمعية الدولية كما قدـ جراءات تسجيؿ االستجواب في "فيجي"، ا  استجوابو، و 

برتوكوؿ العالمي بمًدا، وعرًضا ألىـ مالمح المبادئ التوجييية المقترحة لم 06لمناىضة التعذيب عمى تجارب 
 جواب في التحقيقات.المقرر الخاص لالست مف

 

"الحبيب  مف إعداد األستاذقضايا بناء قدرات الفاعمين المعنيين في مجال الوقاية من التعذيب"  -3
 المغرب –مدير مركز دراسات حقوؽ اإلنساف والديمقراطية بمكوش" 

 

والمعرفي لمواجية التعذيب، وأىمية التثقيؼ وتناولت الورقة اىتماـ المجتمع الدولي لمبعد التثقيفي 
عزيز القدرات في مجاؿ حقوؽ اإلنساف باعتباره ركيزة أساسية لموقاية مف التعذيب، وأيًضا والتأىيؿ وت

مع اآلليات المختصة، كما  االنخراط في المصادقة عمى االتفاقيات الدولية ذات الصمة والتفاعؿ البناء
ضرورية في شريعي غير كاِؼ وحده لموقاية مف التعذيب بؿ ىناؾ حاجة أوضحت الورقة أف التعديؿ الت
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جميع إدماج حقوؽ اإلنساف في البرامج التعميمية، وتعزيز القدرات بما فييا كميات الحقوؽ، وضرورة إلماـ 
ات القضاة بالمقتضيات التشريعية في ىذا المجاؿ، والممارس الفئات وخاصة تمؾ المكمفة بإنفاذ القانوف وكذلؾ

مواصمة بناء قدرات كؿ فئة عبر ندوات وتدريبات وزيارات  ، وكذلؾضمى داخؿ البمد وخارجووالتجارب الف  
ميدانية ترافؽ مستجدات االلتزامات واالختيارات الجديدة لمدولة في مجاؿ الوقاية مف التعذيب، كما عرضت 

نفاذ القانوف لمواجية جريمة المكمفة بإ مع المؤسسات بة مركز دراسات حقوؽ اإلنساف والديمقراطيةالورقة تجر 
 .بالمغرب التعذيب

 

"حافظ أبو مف إعداد الدكتور  "تعزيز إنشاء اآلليات المستقمة لموقاية من التعذيب في البمدان العربية" -4
 مصر –رئيس المنظمة المصرية لحقوؽ اإلنساف سعده" 

 

ية موريتانيا( في إنشاء آل)تونس، المغرب، لبناف، ىي عربية  تجربة أربعة دوؿ ةورقال وعرضت  
مممحؽ االختياري باالتفاقية الدولية لمناىضة لالنضماـ لوطنية مستقمة لموقاية مف التعذيب وفؽ التزاماتيا 

التعذيب، وقد أشار إلى إجراءات وضوابط إنشاء اآللية الوطنية في كؿ دولة بدء مف الوضع القانوني 
كؿ آلية، وضمانات االستقاللية  وتنوعيـ واالنتخاب داخؿوتعييف وتشكيؿ األعضاء والتشريعي، وتسمية 

المالية واإلدارية، وأدوار واختصاصات وصالحيات كؿ آلية، وسمطة التفتيش والمتابعة لمراكز االحتجاز 
  ادعاءات التعذيب. ىوتمقي ودراسة شكاو 

 

 مف إعداد األستاذ "عذيب في مراكز االحتجاز"التطبيقات العممية والتكنولوجية في خدمة مناىضة الت -5
 مدير مؤسسة المحروسة لمتنمية وحقوؽ اإلنساف"ىاني ابراىيم" 

 

مناىج العممية في خدمة العدالة العممية ومنيا: استخداـ البصمات في مجاؿ موتناولت الورقة نماذج ل
األساليب لرقمية، وكذلؾ استخداـ إثبات الشخصية مف بصمة األصبع إلي البصمة الوراثية الجينية والبصمة ا

ثة مثؿ الفحص باألشعة فوؽ البنفسجية، واستخدامات االختبارات الكيميائية المونية، وبصمة العممية الحدي
المخ، وبصمة الصوت، باإلضافة إلى تحميؿ الدـ، ومضاىاة الخطوط اليدوية، وتحميؿ األحبار. كما أشار 

مف لجريمة والتنبؤ بيا، وأىمية التقميؿ (، واستخداـ الذكاء االصطناعي ورصد اDNAإلى أىمية استخداـ )
العامؿ البشري لصالح العامؿ التكنولوجي والعممي أثناء التحقيقات الجنائية واإلرىابية ما يقمؿ مف قضايا 

العممية  التعذيب واإلكراه المادي والمعنوي، كما أشارت الورقة إلى التحديات التي تواجو التطبيقات
 ارد البشرية والتكمفة العالية والوعي المجتمعي. حتية المعموماتية والتكنولوجية والمو والتكنولوجية مف البنية الت

 

"عبد  وأعدىا الدكتور"التشريعات الوطنية لمناىضة التعذيب في ليبيا ومدى موائمتيا لممعايير الدولية"  -6
 ليبيالحقوؽ اإلنساف في األميف العاـ لممنظمة العربية  المنعم الحر"

 

اف المقصود بالضمانات الوطنية لمناىضة التعذيب، ومبدأ الفصؿ بيف مفيـو وبي حيث تناولت  
، وثانييا: القضاء في بعض الدساتير العربية السمطات كضمانة لمناىضة التعذيب، وأوليا: مبدأ استقالؿ
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الدولة المعاىدات الدولية التي صادقت عمييا  الورقةحاكـ العادلة، كما أوضحت الحؽ في التقاضي أماـ الم
 01كذلؾ الزامية تطبيؽ المعاىدات الدولية في ليبيا، كما أشار إلى القانوف رقـ الميبية وقيمتيا القانونية، و 

 يز. يفي شأف تجريـ التعذيب واإلخفاء القسري والتم 9103لسنة 
 

مصر  -"مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منو -7
 أستاذ القانوف الجنائي"عماد الفقي"  أعدىا الدكتورنموذًجا" 

 

المعاممة أو العقوبة وغيره مف ضروب المعايير الدولية المعنية بمكافحة جريمة التعذيب ت وتناول
أو الميينة، كما عرض موقؼ الدستور المصري مف جريمة التعذيب، كما أشار إلى  القاسية أو الالإنسانية
تعديالت تشريعية لحماية  ، كما أبدى عدة اقتراحات بإجراءنائي المصري مف التعذيبموقؼ المشرع الج

ادة ( مف قانوف العقوبات بما يتفؽ مع الم096المجتمع ووقايتو مف التعذيب مف أبرزىا، تعديؿ نص المادة )
، بطريؽ االمتناعبالنص عمى إمكانية ارتكاب جريمة التعذيب  األولى مف االتفاقية، وأىمية التدخؿ التشريعي

ضرورة التدخؿ التشريعي لتشديد العقاب عمى جريمة استعماؿ القسوة اعتمادا عمى سمطة الوظيفة بما و
 .  الذى يعمؿ فيو المتيـ القائـ بالتعذيبوالنص صراحة عمى مسئولية رئيس الجياز ، يرفعيا إلى مرتبة الجناية

 

 "الدولية يب في مصر ومدى اتساقو مع المعاييراإلطار الدستوري والقانوني لحظر ومكافحة التعذ" -8
رئيس اإلدارة العامة لحقوؽ "ىاني جورجي"  قدميا المستشار النائب العاـ المصري(عف مكتب  مقدمة)ورقة 

 اإلنساف بمكتب النائب العاـ
 

حظر جريمة التعذيب بجميع ب، 9104أىـ الضمانات التي كفميا الدستور المصري وتناولت الورقة 
أف يجرى استجوابو بمعرفة  يحؽ المتيـ فومنيا ) االستجواب وأشكاليا، وضمانات المتيـ أثناءصورىا 

حاطة المتيـ بالتيمة و ، ستعانة بمدافعاال، و السمطة القضائية المختصة حماية المتيـ مف و ، المنسوبة إليوا 
حظر ، و ة الحديثةؿ العمميبالوسائ واالستعانة، حظر إجياد المتيـ نفسيا، و الصمت يحؽ المتيـ فو ، كراهاإل

في الدستور  تعزيز اجراءات مكافحة التعذيبكما أشارت الورقة إلى ، (استعماؿ وسائؿ الحيمة والخداع
 سجناءفعاؿ ألوضاع الالرصد الو  ،ونية لمحاسبة مرتكبي الجريمةليات قانآوتوفير والتشريعات الوطنية 

مساءلة و مالحقة جنائية، مف  د جريمة التعذيبنتصاؼ الوطنية ضوالمحبوسيف في السجوف، ووسائؿ اال
 .لتعويض المدنيواتأديبية، 

ودور  9107كما أشارت الورقة إلى إنشاء اإلدارة العامة لحقوؽ اإلنساف بمكتب النائب العاـ في  
المتواترة لمحكمة السوابؽ القضائية إلى أيضا  تأشار واختصاصات اإلدارة في حماية حقوؽ اإلنساف، و 

وضماف محاسبة  ة التعذيبزاـ السمطة القضائية بالمعايير الدولية لمتصدي الفعاؿ لجريمتال تتي تثبالنقض ال
عمى  الحصوؿمف العقاب وكفالة جبر الضرر الذي لحؽ المجني عمييـ و  االفالتمرتكبي تمؾ الجرائـ وعدـ 

لإلنفاذ الفعاؿ لجميع  النيابة العامة باعتبارىا سمطة ضامنةدور إلى  ت الورقة، كما أشار تعويض عادؿ
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اتخاذ في  وكذلؾ دورىا ،ذيببمكافحة ومالحقة التع لمواثيؽ والصكوؾ الدولية ذات الصمةاالتفاقيات وا
ؿ الوقائع التي يتـ االبالغ عنيا والتحقيؽ مع مرتكبييا وتقديميـ لممحاكمة باالجراءات الجنائية الواجبة ق

الرقابة القضائية كذلؾ أنواع لمساعدة وحماية المجني عمييـ، و الجنائية مع اتخاذ جميع االجراءات الالزمة 
اىضة التعذيب مف النيابة العامة ومحكمة الموضوع  والجزاءات المترتبة عمى تجاوزات مأموري في مجاؿ من

 الضبط القضائي.   
 

 اذد األستمف إعدا"التشريعات الوطنية المناىضة لتعذيب في الجزائر وفقا لمدساتير وقانون العقوبات"  -9
 الجزائر - اإلنسافرئيس الرابطة الجزائرية لحقوؽ "مختار بن سعيد" 

 

وتناولت الورقة جريمة التعذيب في الدساتير الجزائرية وآخرىا في التعديؿ الدستوري في العاـ 
، كما تناولت موقؼ المشرع الجزائري مف جريمة التعذيب بعد المصادقة عمى اتفاقية مناىضة 9106

ف اإلجراءات إلى الضمانات التي وضعيا المشرع لحماية المتيـ مف التعذيب في قانو التعذيب، كما أشارت 
إلى دور المنظمات غير الحكومية واآلليات التي جاءت بيا لمرقابة والوقاية مف ت أشار و الجزائية الجزائري، 

 جريمة التعذيب.
 

عضو المجمس " "محسن عوض مف إعداد األستاذ"تجربة المجمس في مناىضة التعذيب في مصر"  -01
 مصر –القومي لحقوؽ اإلنساف 

 

لحقوؽ اإلنساف لتي تضعيا المعايير الدولية عمى عاتؽ المؤسسات الوطنية المياـ اة وتناولت الورق
، تشجيع اإلصالحات القانونية، والتحقيؽ في مزاعـ التعذيب، وتدريب ومنيا مع جرائـ التعذيبفي تفاعميا 

ع الييئات الدولية، وتعزيز الوعى العاـ، ومراقبة أماكف االحتجاز والعمؿ الموظفيف العمومييف، والتعاوف م
، يبفي مكافحة التعذالقومي لحقوؽ اإلنساف لتجربة المجمس  اوتقييمً  ارصدً ورقة كآلية رقابة، كما عرضت ال

الجسد، مناىضة التعذيب، وكشؼ جرائمو، وأي انتياؾ لسالمة في موقفًا ثابتًا منذ تأسيسو المجمس واتخاذ 
دانتيا ببياناتو ا  تعذيب في مصر بؿ يحرص عمى بيانيا و  كما أوضح أف المجمس ال ينفى أف ىناؾ حاالت

ة المسئوليف المتورطيف في ىذه الجريمة وتقاريره وغيرىا مف مطبوعاتو المتعددة. لكنو يرصد أيضًا بالمثؿ إحال
يذه الجريمة مف وقت إلى آخر، ويخمص إلى المحاكـ، وتنشر النيابة العامة إحصاءات حوؿ متابعتيا ل
  بعض الييئات الدولية. تالمجمس إلى أنيا حاالت فردية وليست ممنيجة عمى نحو ما ذكر 

تعديؿ تعريؼ جريمة وأكدت الورقة عمى أىمية بعض التوصيات التي يطالب بيا المجمس وأبرزىا 
رات التي تؤثر عمى مجرى العدالة، الثغيسد لالتعذيب في القانوف بما يتفؽ مع اتفاقية مناىضة التعذيب 

مى إنشاء آلية والحرص عمى دعوة المقرر الخاص المعنى بمناىضة التعذيب لزيارة مصر، وحث الحكومة ع
البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية مناىضة التعذيب بشكؿ طوعي لحيف االنضماـ إلى البروتوكوؿ، 

 آللية.وأبدى المجمس االستعداد لكى يكوف تمؾ ا
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الموفؽ  "عبد الستار بن موسى" األستاذمف إعداد "تشريعات وآليات مناىضة التعذيب في تونس"  -00
 ية والرئيس السابؽ لمرابطة التونسية لحقوؽ اإلنسافتونسال لمجميورية اإلداري

 

وتناولت الورقة النصوص القانونية المعنية بمناىضة التعذيب، وكذا األحكاـ الدستورية  المتعمقة 
بيا، وآليات مناىضة التعذيب في تونس، كذلؾ النقائص والعقبات تجاه التشريع واآلليات منيا قصور 

، في تونس القانونية، كما أوضحت أوضاع الييئات والمؤسسات التي ليا عالقة بمناىضة التعذيبالنصوص 
الكافية لمقياـ بعمميا، أيضا  مف بينيا عدـ تمتع الييئة الوطنية لمكافحة التعذيب بالموارد المالية والبشرية

ي، وما والعرض والفحص الطبفيما يتعمؽ بالتتبعات العقبات والممارسات التي تساىـ في تواصؿ التعذيب 
 .يتعمؽ باإلفالت مف العقاب

كما اقترحت الورقة ضرورة وضع استراتيجية شاممة ومتكاممة لمناىضة التعذيب تقـو عمى مراجعة  
حقوؽ والحريات وجعميا متطابقة مع المعايير الدولية ومتناسقة مع االتفاقية الدولية القوانيف المتعمقة بال
صالح المنظومة القضائية مف لمناىضة التعذيب وا صالح المؤسسات وجعميا قادرة عمى أداء واجبيا، وا 

نية ظومة األمصالح المنإة، وكذلؾ يمخالؿ تخفيؼ العقوبات المتعمقة بالجرائـ البسيطة وتفعيؿ العقوبات البد
 والسجنية وذلؾ بالعمؿ عمى تغيير العقمية بغية استئصاؿ بقايا ثقافة التعذيب. 

 

 مف إعداد األستاذمجمس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب وآلية الوقاية من التعذيب" "تجربة ال -09
لحقوؽ الوطني المجمس رئيس قسـ حماية حقوؽ اإلنساف في أماكف الحرماف مف الحرية ب"عبد الحق الدوق" 

 المغرب  –اإلنساف 
 

المسار المغربي في مناىضة التعذيب والوقاية منو والمصادقة عمى البروتوكوؿ  الورقة وتناولت
نشاء، مناىضة التعذيبالتفاؽ  االختياري دور المجمس لموقاية مف التعذيب، كما أوضحت  اآللية الوطنية وا 

(، 76-05وطنية، ومياـ المجمس  الوطني وفؽ القانوف )الوطني لحقوؽ اإلنساف في إعداد وضع اآللية ال
كما عرض مياـ المجمس الحمائية والمياـ الوقائية، وكذلؾ صالحيات المجمس في مجاؿ حماية حقوؽ 

كيفية تأليؼ المجمس إلى اإلنساف، وصالحيات المجمس في مجاؿ الوقاية مف التعذيب، كما أشارت الورقة 
 سعى إليو اآللية.وتأليؼ اآللية وما يمكف أف ت

 

مف إعداد تجربة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في البحرين في مجال مكافحة التعذيب" " -03
 البحرين –عضو مجمس المفوضيف في المؤسسة الوطنية لحقوؽ اإلنساف "مال اهلل جعفر الحمادي"  الدكتور

 

السالمة الجسدية وتناولت الورقة دور المؤسسة الوطنية في مجاؿ تعزيز وحماية الحؽ في 
إلى  تمعنوية، وعرضت التنظيـ القانوني الدولي والوطني لمحؽ في السالمة الجسدية، حيث أشار وال

إلى  تالضمانات الدستورية في البحريف في الباب الثالث والمعنوف بػ)الحقوؽ والواجبات العامة(، كما أشار 
 وأيًضاالسالمة الجسدية،  في الحياة والحؽ في الضمانات القانونية في قانوف العقوبات لحماية حؽ اإلنساف
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اختصاص القضاء الطبيعي في نظر الجرائـ المتعمقة بالتعذيب والمعاممة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو 
إلى الضمانات  ت الورقةالوفاة المرتبطة بالجرائـ العسكرية استثناًء مف قانوف قوات األمف العاـ، كما أشار 

التأىيؿ والئحتو التنفيذية لتوفير الحماية الالزمة لمنزالء والمحبوسيف نوف مؤسسة اإلصالح و الواردة في قا
الجيود المبذولة مف المؤسسة الوطنية في مجاؿ تعزيز الحؽ في السالمة الجسدية  واستعرضتا، احتياطيً 

 والمعنوية.
 

كتور مف إعداد الدتانيا" "تأسيس واختصاصات وجيود اآللية الوطنية لموقاية من التعذيب في موري -04
 موريتانيا –رئيس اآللية الوطنية لموقاية مف التعذيب "محمد األمين ولد حمس" 

 

( تطبيًقا لمبروتوكوؿ 1134/9105وأشارت الورقة إلى أف إنشاء اآللية بموجب القانوف رقـ )
 4ًما يعينوف لمدة عضًوا وأميًنا عا 09مف رئيس و باتفاقية مناىضة التعذيب وتتألؼاالختياري الممحؽ 

عف رئيس مرة واحدة بموجب مرسـو رئاسي، أما األميف العاـ يعيف بموجب مرسـو صادر سنوات تجدد 
مجمس الوزراء، وأشار إلى مياـ اآللية الوطنية القياـ بزيارات منتظمة أو مفاجئة ألماكف االحتجاز أو أي 

بداء الرأي حوؿ مكاف يمكف أف يوجد بو أشخاص محروموف مف الحرية، وتمقي ش كاوى ومزاعـ التعذيب، وا 
الوقاية مف التعذيب، ونشر البحوث  مشاريع القوانيف ونظـ الوقاية مف التعذيب، وصياغة توصيات بغية

والدراسات المتعمقة بالتعذيب، ونشر تقرير سنوي حوؿ انشطة اآللية، وأشار إلى نص القانوف عمى التمتع 
 باالستقاللية الكاممة.

 

الخير " مف إعداد األستاذ ت الجزائرية لممعايير الدولية المتعمقة بمناىضة التعذيب"التشريعا"مواءمة  -05
 الجزائر –لمجمس الوطني لحقوؽ االنساف عضو ا "قشي

 

تشريعية الجراءات اإلوتناولت الورقة  تعريؼ التعذيب في التشريع الجزائري، كما أشارت إلى 
 ،التوقيؼ لمنظر، و الحجز اإلداري في المراكز األمنية) ومنيا ذيبلمنع التعالمتخذة قضائية الدارية و اإلو 
، الطرد واالعادة والتسميـ، و التعذيب واألعماؿ الغير اإلنسانية في السجوفمناىضة ،  و التدابير العقابيةو 
ا ومني ضمانات الوقاية مف التعذيب والمعاقبة عميو(، كما أشارت الورقة أيضا إلى نطاؽ الوالية القضائيةو 

ودور ، نسافاإل ؽو قالمجمس الوطني لح، ودور المجمس الدستوري، و اآللية القضائية، و اآللية الدستورية
شاعتيا، وحمالت المجتمع المدني مف خالؿ تمكيف  اآللية الفرديةعف  ، فضاًل التوعية بحقوؽ االنساف وا 

، واختتمت الورقة الذي لحقو الضحية مف حقو في المجوء الى مختمؼ اآلليات المعنية إلنصافو وجبر الضرر
غير ات جريمة التعذيب واألعماؿ بالتأكيد عمى اإلرادة السياسية في الدولة الجزائرية لمناىضة ممارس

الحكومة بوجود بعض حاالت التعذيب أو المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية،  عبر إقرار نسانية اإل
طالع الجيات الحقوقية المعنية في الداخؿ وتصدي القضاء بنظر ىذه الحاالت ومحاكم ة المسؤوليف عنيا  وا 
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والزيارات الدورية  مف خالؿ الحوارات المعمقةوالخارج، وكذلؾ التعاوف البناء مع اآلليات الدولية المعنية 
 .المتنوعة

 

اد مف إعد العراق نموذًجا" -"موائمة التشريعات الوطنية مع االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب -06
 العراق -المحامي عضو المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف " وليد عمي عبدي" ستاذاأل

 

وتناولت الورقة مسألة سمو القوانيف عف االتفاقيات الدولية في التشريع العراقي، وعدـ تناوؿ الدستور 
ود تعريؼ شامؿ لموقؼ االتفاقيات الدولية بالنسبة لمقانوف الداخمي، كما أشارت إلى عدـ وج 9115العراقي 

ر إلى آثار جريمة التعذيب واعتبارىا لجريمة التعذيب في التشريعات الوطنية، وأف التشريع الوحيد الذي أشا
شكالية إغير أف  9115لسنة  (01)قانوف المحكمة الجنائية العراقية العميا رقـ جريمة ضد اإلنسانية ىو 

اختالؼ آلية تشريع فقط، كما أشارت الورقة إلى  9113القانوف بأنو معني بالجرائـ المرتكبة قبؿ العاـ 
إلى ، وأشارت القوانيف والنطاؽ االقميمي لتطبيقيا بيف الحكومة المركزية في بغداد واقميـ كوردستاف العراؽ

لسجوف واالصالحيات بيف الحكومة المركزية واقميـ التابع ليا ا "اشكالية اختالؼ الجيات المسئولة "الوزارات
وجود كما أشارت الورقة إلى ضرورة يما يخص الموقوفيف مف الرجاؿ والنساء وكذلؾ األحداث، كردستاف ف

مف أحداث وجرائـ وانتياكات تـ  9113 عاـالعراؽ بعد خاصة مع ما شيده تعريؼ خاص بجريمة التعذيب 
وخاصة ، نسافوؽ اإلو القانوف الدولي لحقأنساني ة الخاضعة لمقانوف الدولي اإلمتعمقة بالجرائـ الدوليرصدىا 

 جريمةارتكاب جرائـ عديدة كاف مف ضمنيا و  عمى مناطؽ عدة بالعراؽ، رىابيبعد سيطرة تنظيـ )داعش( اإل
أيضا إلى أف موائمة التشريعات يجب أف ال تقتصر عمى  تكما أشار ، الطابع الدوليب اتسمتالتعذيب 

ى ايجاد أنظمة وتعميمات تخص كيفية موضوع تشريع قانوف خاص بالتعذيب، لكف يجب أف يتعدى ذلؾ إل
 التعامؿ مع المجني عمييـ في قضايا التعذيب.

 

 اتــــــالمناقش
 

"الفجوات والتحديات التي تواجو جيود  تحت عنواف بجمسة العمل األولى بدأت وقائع المؤتمر  
 مناىضة التعذيب". 

 ،فمسطيف –اإلنساف رئيس الييئة المستقمة لحقوؽ " عصام يونس"وترأس أعماؿ الجمسة األستاذ   
أوضح في مقدمة الجمسة أف ىناؾ حاجة ماسة لتوافر اإلرادة السياسية واالعتراؼ بالتحديات كخطوة بداية و 

حكاـ التشريعية لشكؿ السميـ والجاد الذي يحقؽ المبتغى، وأف ىناؾ فجوة كبيرة بيف األعمى طريؽ معالجتيا با
العديد مف المشاكؿ لذا يجب وجود قضاء فاعؿ ومستقؿ والرقابة والممارسة الفعمية في الدوؿ العربية، وىناؾ 

بية تمر بظروؼ فاعمة ىي األىـ ألف التعذيب يكوف خمؼ جدراف مغمقة، كما أشار إلى أف المنطقة العر 
عصيبة مف ارىاب واختالالت في مؤشرات التنمية وزيادة نسب البطالة والفقر والجميع مطالب بالوقوؼ 

الرغـ مف ذلؾ ال يمكف اف يشكؿ ذلؾ سببا أف تمارس جرائـ التعذيب، التعذيب مطمؽ  الجدي أماميا، عمى
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عذيبو، كما أشار إلى أف التعذيب جريمة ر الحرب او تالتجريـ حتى في حالة الحرب ولكف ال يجوز قتؿ أسي
العالـ ارس عامة في الغرب وفي حرب بحسب اتفاقيات جنيؼ، والعديد مف االتفاقيات ترى أف التعذيب يم

، كما أشار إلى خالؽ والقانوفبيف األعالمي، كما توجد فجوة في تناوليا اإل، ولكف يوجد ازدواجية وكم
 والجياز األمني ودور وفعالية المجتمع المدني الفمسطيني. التجربة الفمسطينية

 

إلى التأثيرات  أميف عاـ المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في ليبيا "عبد المنعم الحروأشار الدكتور "  
يا عمى جيود مكافحة التعذيب، مسمطًا الضوء أيضًا عمى الخمؿ السمبية لمصراعات واالضطراب في ليب

، حيث أشار إلى مشروع الدستور الميبي، وكذلؾ ةلقانوف الوطني الميبي وبيف المعيار الدوليالتشريعي بيف ا
ة فاء القسري والتميز، كما أشار إلى سيطر في شأف تجريـ التعذيب واإلخ 9103لسنة  (01)القانوف رقـ 

ؼ الحالية، كما المميشيات المسمحة عمى السجوف في ليبيا وصعوبات مالحقتيا قانونا وقضاًء في ظؿ الظرو 
أشار إلى االنتياكات المتعددة التي تشيدىا ليبيا مف قتؿ ومالحقة لمصحفييف وحاالت االختفاء القسري 

 .والتنكيؿ بالالجئيف والنازحيف
 

إلى  مصر – مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف "أحمد رضا"أشار األستاذ فيما   
الحكومات العربية في االلتزاـ بتفعيؿ التزاماتيا بموجب االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب، فال تزاؿ  ؤتباط

مف  (91)تنضـ غالبية الدوؿ العربية لممادة  كؿ مف السوداف وسمطنة عماف دوف االنضماـ لالتفاقية، فيما لـ
، فيما يوضح بجالء التنصؿ مف حؽ (99و 90)االتفاقية، وعزفت غالبيتيا الساحقة عف االنضماـ لممادتيف 

مناىضة التعذيب اتفاقية المجنة في نظر الشكاوى، باإلضافة إلى انضماـ خمسة بمداف عربية فقط لبروتوكوؿ 
 تعذيب بموجب البروتوكوؿ.اآلليات الوطنية المستقمة لموقاية مف الوتباطؤىا في تأسيس  9119

تامية والتوصيات التي أصدرتيا لجنة مناىضة التعذيب، وأشار إلى أف القراءة في المالحظات الخ  
تأخرًا في االلتزاـ بدورية التقارير، وتجاىؿ نشر تقاريرىا الدورية  الدوؿ يتبيف أف الدوؿ العربية بيف األكثر

العربي في اتساع الفجوات بيف مواد  نتائج مناقشات المجنة إلى الرأي العاـ المحمي فييا، فضاًل عف التشارؾو 
التفاقية وبيف التشريعات الوطنية، والمالحظات عمى نقص استقالؿ السمطات القضائية ونقص التدابير ا

قيؽ الجدي، ومحدودية المساءلة عف اإلدارية والقضائية لتفعيؿ االتفاقية، وتدني مستويات اإلنصاؼ والتح
 جرائـ التعذيب، ومحدودية جيود جبر ضرر الضحايا.

 

رئيس المنظمة المصرية لحقوؽ اإلنساف إلى المخاطر المرتبطة  "هبو سعدحافظ أ"وأشار الدكتور   
، مدلاًل باتفاقية مناىضة التعذيمف  (0)مف قانوف العقوبات المصري والمادة رقـ  (096)بالفجوة بيف المادة 

 95عمى ذلؾ بأمثمة لبعض القضايا، ومف بينيا قضية الضحية "خالد سعيد" التي كانت بيف مقدمات ثورة 
يناير، حيث تربط المواد القانونية وقوع الجريمة بثالثة شروط أوليا أف يكوف الجاني "موظؼ عاـ"، والثاني 

 عذيب ىو "حمؿ المتيـ عمى االعتراؼ".أف يكوف الضحية "متيمًا"، والثالثة بأف يكوف الغرض مف الت
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مف قانوف العقوبات التي تعطؿ الدعوى المدنية بحؽ  (939)باإلضافة ألىمية تعديؿ البند ثانيًا مف المادة 
 الموظفيف العمومييف.

وعبر عف تقديره لمجيود المبذولة حاليًا عمى صعيد المحاسبة عمى جرائـ التعذيب، لكنو أكد أف   
يبقى سببًا كامنًا في إمكانية إضعاؼ حقوؽ الضحايا، خاصة وأف القضاء المصري يعتني  الخمؿ التشريعي

التشريع الوطني إلى حد كبير رغـ االجتيادات المتميزة المستندة عمى بيير الدولية، لكنو يبقى مقيدًا بالمعا
 المعايير الدولية.

  
 : الجمسة األولى مناقشات وتناولت 

 ممارسات التعذيب واإلساءة البدنية وبخاصة لمنع في المجتمع ب الثقافي عمى الجان أىمية التركيز
  .المدرسي والمنزلي والعقوبة البدنيةالعنؼ 

 ا مف الدوؿ األوربية إلى عالـ حوؿ إعادة الالجئيف قسرً اولة في وسائؿ اإلدخطورة المعمومات المت
 .قامة مناطؽ تجمعات بديمو ليـ في دوؿ مثؿ ليبياإالمناطؽ العربية وخطط 

 رىابيةكيؼ يمكف توفير حماية لضحايا العمميات اإل. 
 األوضاع السياسية عمى مبدأ إفالت الجناة مف العقاب. عدـ جواز تأثير 
 التشريعات العربية ال تضمف آليات حماية لألشخاص ذوي اإلعاقة مف التعذيب وسوء المعاممة. 
  السجناء والمحتجزيف مف ذوي اإلعاقةعايير التعامؿ مع م تعزيزأىمية. 
 ماكف االحتجاز والسجوف، أشكاليات التعامؿ مع األشخاص ذوي اإلعاقة مف غياب اإلتاحة في إ

ضعؼ تدريب الموظفيف و مف ضحايا التعذيب،  وغياب اإلحصائيات الدقيقة المتعمقة بذوي اإلعاقة
 ذوي اإلعاقات وخاصة الذىنية.المكمفيف بإنفاذ القانوف بالتعامؿ مع 

  رىابية في دوؿ النزاعاتالتي يرتكبيا المميشيات المسمحة واإلاالنتياكات الجسيمة ايالء.  
 الحاجة إلى تعزيز آليات الحماية والوقاية وسبؿ االنصاؼ والمساءلة في مناطؽ النزاعات.  
 جراء تعديالت ا  ف التعذيب و أىمية الدعوة لتوحيد الجيود لصياغة مدونة سموؾ وطنية لمحماية م

 .تشريعية تعزز ضمانات الحماية
  تدريب الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القانوفأىمية دور المجتمع المدني في. 
  لموقاية مف التعذيبوطنية نشاء آلية إف تكوف مصر التجربة الخامسة في أأىمية. 
  ف يوافؽ عمى التعذيب أو عمى الموظؼ الممارس لمتعذيب ولكف كؿ م العقابأىمية عدـ اقتصار

 اًل عف مسئولية الموظؼ األعمى.، فضيسكت عنو وعمى صمة بممارستو
 

وترأس أعماؿ ، "مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية"حوؿ  جمسة العمل الثانية وفي
رت إلى الكويت، حيث أشا -نائب رئيس الديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف" سيام الفريح" الجمسة الدكتورة

دوؿ إلى البروتوكوؿ  5دولة عربية إلى االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب وانضمت بعد ذلؾ  91انضماـ 
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االختياري الممحؽ باالتفاقية، كما أشارت إلى أف التعذيب جريمة تعاني منيا كؿ المجتمعات فيي جريمة 
قافة تجاه جرائـ التعذيب وسوء المعاممة، إلى الحاجة الماسة لمتوعية المجتمعية وتغيير الث وأكدتة، عالمي

دساتير الدوؿ العربية تدعو الي الحد مف ىذه الجريمة، لكف السؤاؿ ىؿ ىذه التشريعات أغمب أف  واوضحت
ة حيث اسرائيؿ تكيؿ بمكيميف كافية لمحد منيا، كما أوضحت أيضا أف الطفؿ في فمسطيف يعاني أشد المعانا

فقد جعمت المساءلة الجنائية لمطفؿ االسرائيمي عند عمر الثامنة عشر التعذيب  لمناىضةفي االتفاقية الدولية 
ا، كذلؾ أوضحت أف جريمة ا عند عمر الثالثة عشر عامً عاـ في حيف جعمت الطفؿ الفمسطيني يحاكـ جنائيً 

قوانينا لتذرع بأنيا جاءت مف شخصيات أعمى، وضرورة إعادة النظر في التعذيب ال تسقط بالتقادـ وال يمكف ا
العربية مرة أخرى لنضيؼ ليا أو نعدؿ منيا، وأىمية دور منظمات المجتمع المدني في صالحية متابعة ىذه 

الكويتي  الوطني لحقوؽ اإلنساف كما أشارت إلى أف الديواف ،الجريمة والتفتيش عمى السجوف بشكؿ مفاجئ
 ييا.إنشائو يقـو أعضائو بزيارات عديدة إلى السجوف والتفتيش عممنذ 

 

مصر، لمضموف ورقتو تناوؿ فييا المعايير  –أستاذ القانوف الجنائي " عماد الفقي"وعرض الدكتور 
الدولية المعنية بمكافحة جريمة التعذيب، وموقؼ الدستور المصري مف جريمة التعذيب، وأشار إلى موقؼ 

ريعية لحماية المجتمع ووقايتو الجنائي المصري مف التعذيب، كما اقترح باتخاذ إجراءات تعديالت تشالمشرع 
( مف قانوف العقوبات بما يتفؽ مع المادة األولى مف االتفاقية، 096مف التعذيب عمى رأسيا تعديؿ المادة )

وضرورة التدخؿ ، االمتناع بالنص عمى إمكانية ارتكاب جريمة التعذيب بطريؽ وأىمية التدخؿ التشريعي
ماؿ القسوة اعتماًدا عمى سمطة الوظيفة بما يرفعيا إلى مرتبة التشريعي لتشديد العقاب عمى جريمة استع

 . والنص صراحة عمى مسئولية رئيس الجياز الذى يعمؿ فيو المتيـ القائـ بالتعذيب، الجناية
  

المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوؽ اإلنساف، إلى تناوؿ  "مختار بن سعيد"وأشار األستاذ 
ضمانات ف جريمة التعذيب، كما أشار إلى التعذيب، وموقؼ المشرع الجزائري مالدساتير الجزائرية لجريمة 

حماية المتيـ مف التعذيب في قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، كما أشار إلى دور المنظمات غير 
 آلليات التي جاءت بيا لمرقابة والوقاية مف جريمة التعذيب.الحكومية وا

 

عضو المنظمة العربية لحقوؽ و  المحامي "وليد عمي عبدي"تاذ وتضمنت الجمسة مداخمة مف األس
شكالية عدـ تنفيذ القضاء العراقي ألحكاـ االتفاقيات والمعاىدات الدولية إوأشار فييا إلى  ،العراؽ –اإلنساف 

وف عدـ تضميف الدستور العراقي لمكانة محددة لالتفاقيات الدولية بالنسبة لمقانوف الوطني، كما أوضح أف قانل
شكالية إلتعذيب لكف االجريمة أشار إلى تعريؼ  9115لسنة  (01)قـ المحكمة الجنائية العراقية العميا ر 

نما اقتصر عمى ما ارتكب قبمو ا  و  9113 العاـتكمف في أف ىذا القانوف لـ يجـر االفعاؿ التي ارتكبت بعد 
( إشارة إلى جريمة 333مادتو ) في 0969لسنة  000فقط، كما تضمف أيضا قانوف العقوبات العراقي رقـ 

تمؾ النصوص يتوافؽ مع االتفاقية التعذيب، كما أشار إلى عدـ وجود تعريؼ شامؿ لجريمة التعذيب في 
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اختالؼ آلية تشريع القوانيف والنطاؽ االقميمي لتطبيقيا بيف الحكومة المركزية في بغداد واقميـ خاصة مع 
ة اختالؼ الجيات المسئولة "الوزارات التابع ليا السجوف شكاليإكوردستاف العراؽ، وأشار أيضا إلى 

ميـ كردستاف فيما يخص الموقوفيف مف الرجاؿ والنساء وكذلؾ واالصالحيات بيف الحكومة المركزية واق
كما أشار أيضا إلى أف موائمة التشريعات يجب أف ال تقتصر عمى موضوع تشريع قانوف خاص األحداث، 

عدى ذلؾ إلى ايجاد أنظمة وتعميمات تخص كيفية التعامؿ مع المجني عمييـ في بالتعذيب، لكف يجب أف يت
 قضايا التعذيب.

 

 :  الجمسة الثانية مناقشاتوتناولت  
 تد غير مقصورة عمى المادة األولى المعنية بتعريؼ التعذيب فقط بؿ تم اتفاقية مناىضة التعذيب

 .ؽ عمى التعذيب ينطبؽ عمى سوء المعاممةما ينطب(، 06المادة ) إلى كافة أشكاؿ سوء المعاممة
  وى مف الدوؿ في حالة استخداـ االشكتمقي الخاصة بو مف االتفاقية  (90)أىمية استخداـ المادة

 .، بما في ذلؾ ضد انتياكات االستعمار في العصور السابقةجريمة التعذيب
 محتجزيف از إلى لجوء مأموري الضبط واالحتج مثؿ ،شكالية ظيور صور مبتكرة مف التعذيبإ

 الضحية.لتعذيب  يفآخر 
  االقميميةالفجوة بيف التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية و.  
 خذ في االعتبار قدرة تحمؿ كؿ شخص شكالية تعريؼ التعذيب ومفيـو )الجسامة والشدة( مع األإ

 .واالعتداءات مختمفة التناسب
 غير الدولة "المميشيات"، ومف ىو  شكاليات تعريؼ الموظؼ العمومي وفؽ الدولة، ووفؽإ

القانوف، وبيف اآللية الوطنية وتفعيؿ ضوابط المكمؼ بإنفاذ القانوف، ومف ىو غير المكمؼ بإنفاذ 
 .يا، والفارؽ بيف العنؼ والتعذيبممع

 شكالية التزاـ المحكمة باألخذ باالعتراؼ كدليؿ إدانةإ. 
  شكالية  وأيفة أو حضور الضابط أثناء التحقيقات وجود مبادئ قضائية ال تعتبر سمطاف الوظوا 

  .خالؿ إدالء المتيـ باالعتراؼ كسبب يجيض االعتراؼ
 

"فعالية التدابير اإلدارية والمؤسساتية لحماية حقوق الضحايا".  حوؿ جمسة العمل الثالثة وفي
رائـ التعذيب اليمف، حيث أشار إلى ج –حقوؽ اإلنساف  وكيؿ وزارة" نبيل عبد الحفيظ" األستاذ ياوترأس

والقسوة التي تمارسيا مميشيات الحوثي تجاه الشعب اليمني واختص في كممتو المرأة اليمنية التي كانت خط 
امرأة في بيوت وليس في  311 حيث تـ اعتقاؿ الوضع الحاليأحمر ال يمكف االعتداء عميو أو مسيا بعكس 

ف ىذا تطيير ليـ مف أؿ المميشيات بحجة االغتصاب مف قبوكاف يمارس ضدىف التعذيب و  ،احتجازماكف أ
، كذلؾ مورست جرائـ التعذيب يفحالة من 081رصدت وزارة حقوؽ اإلنساف اليمنية و خطائيف وذنوبيـ، أ

خ بالماء و مصابيف بالشمؿ وتعرضوا لمسمألرجاؿ وكثير منيـ فقدوا أعضائيـ بحؽ مف تـ اعتقالو مف ا
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وا التعذيب حتى في حؽ النساء ليمف بكافة اشكالو، ومارسالساخف، فالحوثيوف يمارسوف التعذيب في ا
طفاؿ، وقاموا بالتنكيؿ بكؿ أبناء الشعب اليمني، كما أشار إلى التشريعات الخاصة باليمف المتعمقة واأل
الخاصة  77حريات ومنيا المادة الحقوؽ والبص تمادة تخ 66أف آخر مسودة قدمت تتحدث عف و التعذيب ب

، كما أشار أيضا إلى التباينات الكبيرة بيف مسودات الدستور ومخرجات الحوار ذيببحظر االتجار والتع
 الوطني.

 

المغرب،  –رئيس مركز دراسات حقوؽ اإلنساف والديمقراطية " الحبيب بمكوش"وأشار األستاذ 
ي اإلنساف بتونس، إلى قضايا بناء قدرات الفاعميف المعنييف فوعضو مجمس إدارة المعيد العربي لحقوؽ 

مجاؿ الوقاية مف التعذيب، وكذلؾ اىتماـ المجتمع الدولي لمبعد التثقيفي والمعرفي لمواجية التعذيب، وأىمية 
ًضا التثقيؼ والتأىيؿ وتعزيز القدرات في مجاؿ حقوؽ اإلنساف باعتباره ركيزة أساسية لموقاية مف التعذيب، وأي

مة والتفاعؿ البناء مع اآلليات المختصة، كما أوضح االنخراط في المصادقة عمى االتفاقيات الدولية ذات الص
وؽ اإلنساف أف التعديؿ التشريعي غير كاِؼ وحده لموقاية مف التعذيب بؿ ىناؾ حاجة ضرورية في إدماج حق

 .في البرامج التعميمية
نساف والديمقراطية مع المؤسسات المكمفة بإنفاذ القانوف كما عرض لتجربة مركز دراسات حقوؽ اإل 

شكالية تتكرر مع التدريبات الحقوقية لممعنييف إ، كما أشار إلى في المغرب واجية جريمة التعذيبلم
، ودعا إلى أىمية أف يتـ تدريب موظفي "األمني أمني والحقوقي حقوقي"الحكومييف أف ينتيي التدريب ويظؿ 

، وكذا أىمية الربط بيف دماج )التممؾ(خؿ أماكف عمميـ وليس في الفنادؽ حتى يتـ اإلإنفاذ القانوف دا
خالقي والميني جزء منو المكوف خالؽ المينية وجسامة جرائـ التعذيب، وضرورة أف يكوف المقـو األاأل

 الحقوقي.
 

ؿ تطوير مصر، في مداخمتو حو  –المحامي والخبير الحقوقي  "معتز باهلل عثمان"وأشار األستاذ 
تجارب الدوؿ و لية المعاونة في مجاؿ مكافحة التعذيب، أساليب وتقنيات التحقيؽ وتقوية دور المؤسسات العد

المختمفة لتعزيز واحتراـ حقوؽ اإلنساف ال سيما لممتيميف والمحتجزيف وخاصة بشاف ممارسات التحقيؽ 
واالستجواب غير القسرية بيدؼ تعزيز فعالية عمميات االستجواب واستخالص معمومات دقيقة وموثوقة، كما 

عدـ احتجاز األفراد إال  وىيبمًدا  06 معية الدولية لمناىضة التعذيب عمى تجاربعرض لنتائج دراسة الج
في أماكف احتجاز قانونية، واخطار األسرة أو األصدقاء عمى الفور بتوقيؼ المشتبو بيـ، ومنحيـ حؽ 

 المثوؿ الفوري أماـو االتصاؿ الفوري بمحاـ، وحؽ الخضوع الفوري لمفحص الطبي عمى يد طبيب مستقؿ،
 .ما كاف ذلؾ ممكنالصوت والصورة كموتسجيؿ التحقيؽ با، قاض

التي وضعيا المقرر  المبادئ التوجييية المقترحة لمبرتوكوؿ العالميكما عرض ألىـ مالمح  
المينية، احتراـ القواعد القانونية، احتراـ كرامة المتيـ والمشتبو بو، لالستجواب في التحقيقات أبرزىا: الخاص 

لعممية، الرقابة القضائية لالحتجاز، الحؽ في االستعانة ير الثقافة والعقمية، استخداـ الوسائؿ االتدريب وتغي
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بمحاـ، الحؽ في التزاـ الصمت، الضمانات اإلضافية لألشخاص الضعفاء، تسجيؿ االستجواب، المساءلة 
 .عف طريؽ التعذيباألدلة المنتزعة وسبؿ االنتصاؼ، آليات الشكاوى والتحقيقات والجزاءات، استبعاد 

 

 إلى: الجمسة الثالثة  يفوبينت توجيات النقاش 
  أىمية تمكيف وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية بالدرجة األولى المؤسسات المعنية بحقوؽ

 .نسافاإل
 في التعامؿ مع القانوف الدولي  فقدرات المحاميؿ في ضمانة الدفاع خاصة في ضعؼ الخم

 .ة حقوؽ اإلنساففي مجاؿ حماي يـوأىمية تدريب
 وقبؿ الجامعي إلنساف في برامج التدريس الجامعيأىمية ادماج حقوؽ ا. 
 خفاء القسري باعتباره أشد مف التعذيبخطورة اإل.  
  وليس التشريع فقط المنفذيف بأحكاـ القانوفادارة تعاني الدوؿ العربية مف قصور.  
 في بعض الدوؿ. اشكالية السجوف السرية 
 الحرية في المجتمعات العربية لمواجية جرائـ التعذيب وغيرىاية تعزيز قيـ أىم. 
 غمبيـ متيميف بارتكاب التعذيبأجيزة التحقيؽ يديرىا ضباط شرطة و أف أشكالية إ. 
 رادة السياسية بقدر كاؼ لمواجية التعذيب والقضاء عميوأىمية توافر اإل. 
  ني لمواجية الحكومات باألخطاء منظمات المجتمع المدالحاجة إلى إرادة مدنية تعتمد عمى قوة

  .وتصحيح المسارات
 ىمية االستمرار في التكويف وبناء القدرات وفؽ المعايير الدوليةأ. 
 فالت مف العقابتعزيز ضمانات عدـ اإل.  
 أىمية اإلشارة إلى صعوبة تطبيؽ العدالة االنتقالية في كؿ الدوؿ.  
 نفاذ القانوفإخاصة لسجالت موظفي لمتابعة والرقابة" و أىمية تعزيز آلية التمحيص "ا. 
 دساتير العربية بضمانات بارزة ومتطورةالشكالية القصور في أدوات الحكـ عمى الرغـ تمتع إ.  
 

نماذج وفرص"،  .. اءلة والمحاسبة عن جرائم التعذيبالمسحوؿ " جمسة العمل الرابعة وفي
رصد السوداني لحقوؽ اإلنساف وعضو مجمس المحامي ورئيس الم "نبيل أديب"وترأس أعماؿ الجمسة األستاذ 

أمناء المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف، حيث أشار إلى أف السوداف لـ تنضـ لالتفاقية الدولية لمناىضة 
ح أف البيئة القانونية تعتبر بيئة حاضنة الرتكاب جرائـ التعذيب وسوء المعاممة، فال يسمح التعذيب، كما أوض

حقيقات وال يسمح لممعتقؿ مف إخطار ذويو، ويتعرض المعتقؿ لمتعذيب الجسيـ، عمى الت طالعااللممحامي 
 الكشؼ عف المعتقميف. ـكما توجد قرارات بعد

المحامي واألميف العاـ لممنظمة المصرية لحقوؽ  "عصام شيحة"وفي مداخمتو، أشار األستاذ 
الواردة في تقرير يث توفر األرقاـ اإلنساف إلى نماذج المحاسبة والمساءلة عف جرائـ التعذيب في مصر، ح
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يدتو مصر في شأنو وعمى خالؼ ما ، 9109مصر إلى آلية المراجعة الدورية الشاممة لحقوؽ اإلنساف 
واقعة  31شيدت األعواـ الخمس األخيرة إجراء التحقيقات الجنائية ألفراد الشرطة في العقود السابقة، فقد 
واقعة سوء معاممة، واسفرت التحقيقات والمحاكمات عف  905و واقعة استعماؿ قسوة، 66ممارسة تعذيب، و

محاكمة  344حالة متداولة، كما أشار إلى  85تزاؿ  حفظ الشكاوى والبالغات، وال 056إدانة جنائية، و 71
 .إدانة تأديبية 917شرطة أسفرت عف تأديبية ألفراد ال

قانوف جديد لمجمعيات األىمية يقـو  كما أشاد بالحوارات الوطنية الناجحة التي اطمقت حوؿ إصدار 
عمى فمسفة التنظيـ وليس التقييد، كما أشار إلى التحديات الكبيرة التي يسعى المجتمع المدني إلى تجاوزىا 

ار المشترؾ، كما اشار إلى بعض السوابؽ القضائية مف المحكمة الدستورية وقفت مع المجتمع عبر الحو 
 كذلؾ إلى انشاء المجنة العميا الدائمة لحقوؽ اإلنساف.  وانتصرت لحقوؽ اإلنساف، كما أشار 

وطنية كما اقترح أىمية متابعة تنفيذ االلتزامات الناشئة عف االتفاقيات الدولية، ووضع استراتيجية 
عالـ وتعميـ الكتب الدورية والتعميمات المرتبطة لحقوؽ اإلنساف ومتابعة تنفيذىا، واثارة القضايا في اإل

عادة النظر في برامج التدريب واالليات الحتراـ إواىمية اية حقوؽ اإلنساف أثناء المياـ األمنية، بإجراءات حم
ع في التدريبات عمى الوسائؿ الحديثة في التحريات، والتوس ،قيـ حقوؽ االنساف وتقدير الكرامة االنسانية

حالة أي شكاوى أو بالغات بالتجاوز في استخداـ القوة أو العنؼ أو الت عذيب إلى النيابة العامة. كما أشار وا 
ا حيث تـ التصدي ليا ا منيجيً إلى أف وقائع التعذيب التي تحدث في مصر تعد حاالت فردية وال تمثؿ تعذيبً 

 يابة العامة والتفتيش والرقابة بوزارة الداخمية، ومراقبة المجتمع المدني واإلعالـ.مف قبؿ الن
 

 –أميف عاـ المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في النمسا  "يضياء الشمر "وتمى ذلؾ مداخمة األستاذ 
انيو السجناء العراؽ، تناوؿ خالليا ما يشيده العراؽ مف انتياكات وجرائـ حرب مستمرة إلى اآلف، منيا ما يع

مف سوء معاممة وكذلؾ ما يعانيو أىالي السجناء مف عدـ السماح لزيارة السجناء لفترات مطولة تصؿ 
غمب المعتقميف اعتقموا بطريقة عشوائية أو احترازية، كما أشار أظاظ السجوف، كما أشار إلى أف ألعواـ، واكت

إلى استمرار جرائـ الحرب منيا احتجاز سجناء في وزارات حكومية )العدؿ، الداخمية، واالستخبارات(، 
ب بطرؽ مختمفة، التعذي وممارسةباإلضافة إلى سجوف المميشيات المسمحة التي ال يمكف الوصوؿ إلييا 

مف المنظمات الدولية لحقوؽ اإلنساف النتياكات حقوؽ اإلنساف في العراؽ، كما نبو إلى وتوثيؽ العديد 
 .ضرورة عدـ التعرض ألسر وأبناء المنضميف إلى داعش خاصة بعد خروج مميشيات داعش وترؾ أسرىـ

  
مصر ورقة  -بالنيابة العامة  رئيس اإلدارة العامة لحقوؽ اإلنساف" ىاني جورجي"وقدـ المستشار 

اإلطار الدستوري والقانوني لمكافحة جريمة التعذيب في جميورية مصر العربية ومدى اتساقيا "مؿ حوؿ ع
أىـ و ، والتي أوضح خالليا انضماـ مصر إلى االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب، مع المعايير الدولية"

يع صورىا وأشكاليا، ، ومنيا حظر جريمة التعذيب بجم9104الضمانات التي يكفميا الدستور المصري 
جراءات مكافحة التعذيب، ورصد فعاؿ ألوضاع المساجيف إوضمانات المتيـ أثناء االستجواب، وتعزيز 
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المالحقة -0والمحبوسيف في السجوف، ووسائؿ االنتصاؼ الوطنية ضد جريمة التعذيب عمى ثالثة مسارات )
زاـ تال تمحكمة النقض التي تثب حكاـأشار إلى التعويض المدني(، كما أ-3بية، المساءلة التأدي-9الجنائية، 

السمطة القضائية بالمعايير الدولية لمتصدي الفعاؿ لجريمة التعذيب، كما أشار إلى النيابة العامة باعتبارىا 
افحة ومالحقة سمطة ضامنة لإلنفاذ الفعاؿ لجميع االتفاقيات والمواثيؽ والصكوؾ الدولية ذات الصمة بمك

بالغ عنيا والتحقيؽ مع جراءات الجنائية الواجبة قبؿ الوقائع التي يتـ اإلاتخاذ اإلفي  وكذلؾ دورىا، يبالتعذ
جراءات الالزمة لمساعدة وحماية المجني عمييـ، مرتكبييا وتقديميـ لممحاكمة الجنائية مع اتخاذ جميع اإل

والجزاءات المترتبة عمى  الموضوع ابة العامة ومحكمةالني والرقابة القضائية في مجاؿ مناىضة التعذيب مف
 تجاوزات مأموري الضبط القضائي.   

مصر ورقة  –مدير مؤسسة المحروسة لمتنمية وحقوؽ اإلنساف  "ىاني إبراىيم"وعرض األستاذ 
فييا  العمؿ حوؿ "التطبيقات العممية والتكنولوجية في خدمة مناىضة التعذيب في مراكز االحتجاز"، شرح

أىمية االعتماد عمى الوسائؿ العممية في التحقيؽ الجنائي ما يؤدي إلى قمة االعتماد عمى ممارسات التعذيب 
ز االحتجاز كأداة مف أدوات البحث والتقصي الجنائي، وأشارت الورقة إلى نماذج لمناىج العممية داخؿ مراك

العامؿ البشري لصالح العامؿ التكنولوجي والعممي  أىمية التقميؿ مفإلى في خدمة العدالة العممية، كما أشار 
إلى  اه المادي والمعنوي، كما أشاركر أثناء التحقيقات الجنائية واإلرىابية ما يقمؿ مف قضايا التعذيب واإل

التحديات التي تواجو التطبيقات العممية والتكنولوجية مف البنية التحتية المعموماتية والتكنولوجية والموارد 
ة والتكمفة العالية والوعي المجتمعي. كما أبدى عدة توصيات إلى مؤسسات المجتمع المدني البشري

وأيضا  راكز العممية في المنطقة العربيةاإلنساف وأجيزة إنفاذ القانوف والموالمؤسسات الدولية المعنية بحقوؽ 
 .عالـ وقيادات المجتمعاإل

 

 : الجمسة الرابعة مناقشاتوتناولت 
 معرفة المقبوض عمييـ بحقوقيـ فور القبض عمييـ والحؽ جراءات كفيمة لضماف إ أىمية اتخاذ

 .في حاؿ طمبو وراخطار المحامي وتوقيع الكشؼ الطبي فإسرة والحؽ في خطار األإفي 
  ف النيابة في كثير ألالعامة لى القضاء مباشرة وليس إلى النيابة إتمكيف ضحايا التعذيب لمجوء

امكانية تحريؾ الدعوى الجنائية ضد الموظؼ العاـ في ، فضاًل عف يؽحواؿ تحفظ التحقمف األ
 .وقائع التعذيب

  التصديؽ واالنضماـ  إلى مناىضة التعذيب اتفاقية ىالتي لـ تصدؽ عمالعربية يجب دعوة الدوؿ
 .لالتفاقية

 يجب ضماف استقاللية القضاء.  
 يحث عمى نشر العنؼ العقوبات البدنية والعنؼ المدرسي باعتباره ىيجب القضاء عم. 
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 تشجيع باقي الدوؿ و ، آلية الوطنية لمناىضة التعذيب سستأ التي شادة ببعض الدوؿ العربيةاإل
 .ةمستقم اتيا بصالحيئنشاإضرورة  ىعم

 

بالوقاية من "المؤسسات واآلليات المختصة والتي جاءت بعنواف  جمسة العمل الخامسة وفي
 تونس -الموفؽ اإلداري لمجميورية " عبد الستار بن موسى" وترأس أعماؿ الجمسة الوزير التعذيب".

والرئيس السابؽ لمرابطة التونسية لحقوؽ اإلنساف وعضو رباعية الحوار الوطني التونسي سابقًا، وأشار إلى 
النصوص القانونية المعنية بمناىضة التعذيب في تونس، وكذا األحكاـ الدستورية  المتعمقة بيا، كما أشار 

شريع واآلليات منيا قصور النصوص ات مناىضة التعذيب في تونس، والنقائص والعقبات تجاه التإلى آلي
، كما أشار إلى أوضاع الييئات تفاقيةالالقانونية حيث لـ يحقؽ مواءمة التشريع المتعمؽ بالتعذيب مع أحكاـ ا

نية لمكافحة التعذيب بالموارد والمؤسسات التي ليا عالقة بمناىضة التعذيب، مف بينيا عدـ تمتع الييئة الوط
لمقياـ بعمميا، كذلؾ أشار إلى العقبات والممارسات التي تساىـ في تواصؿ التعذيب  المالية والبشرية الكافية

 .ي، وما يتعمؽ باإلفالت مف العقابفيما يتعمؽ بالتتبعات والعرض والفحص الطب
مة ومتكاممة تقـو عمى مراجعة وأشار إلى أف مناىضة التعذيب تستوجب وضع استراتيجية شام 

والحريات وجعميا متطابقة مع المعايير الدولية ومتناسقة مع االتفاقية الدولية  القوانيف المتعمقة بالحقوؽ
صالح إلمناىضة التعذيب كعامؿ عمى  نفاذ القانوف واصالح المؤسسات وجعميا قادرة عمى أداء واجبيا، وا 

ة، وكذلؾ ميقوبات المتعمقة بالجرائـ البسيطة وتفعيؿ العقوبات البدالمنظومة القضائية مف خالؿ تخفيؼ الع
 صالح المنظومة األمنية والسجنية وذلؾ بالعمؿ عمى تغيير العقمية بغية استئصاؿ بقايا ثقافة التعذيب.إ

  

لتجربة المجمس  ،مصر –عضو المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف  "محسن عوض"وعرض األستاذ 
مع جرائـ التعذيب، ومنيا في تفاعمو  في مناىضة التعذيب والمياـ التي مارسياف القومي لحقوؽ اإلنسا

تشجيع اإلصالحات القانونية، والتحقيؽ في مزاعـ التعذيب، وتدريب الموظفيف العمومييف، والتعاوف مع 
عض كما عرض ب .اكف االحتجاز والعمؿ كآلية رقابةالييئات الدولية، وتعزيز الوعى العاـ، ومراقبة أم

أف التعذيب وسوء المعاممة، أبرزىا: مجمس في مكافحة جريمة التوصيات العممية لتعزيز جيود ودور ال
يتخذ موقفًا ثابتًا منذ تأسيسو بمناىضة التعذيب، وكشؼ جرائمو، وأي انتياؾ لسالمة الجسد، كما المجمس 

دانتيا ببياناتو ا  يا و أوضح أف المجمس ال ينفى أف ىناؾ حاالت تعذيب في مصر بؿ يحرص عمى بيان
بالمثؿ إحالة المسئوليف المتورطيف في ىذه الجريمة  امطبوعاتو المتعددة. لكنو يرصد أيضً  وتقاريره وغيرىا مف

إلى المحاكـ، وتنشر النيابة العامة إحصاءات حوؿ متابعتيا ليذه الجريمة مف وقت إلى آخر، ويخمص 
ضافة إلى باإل ى نحو ما تذكر بعض الييئات الدولية.المجمس إلى أنيا حاالت فردية وليست ممنيجة عم

أىمية تعديؿ تعريؼ جريمة التعذيب في القانوف بما يتفؽ مع اتفاقية مناىضة التعذيب ويسد الثغرات التي 
بمناىضة التعذيب لزيارة مصر، وحث  يتؤثر عمى مجرى العدالة، والحرص عمى دعوة المقرر الخاص المعن
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مناىضة التعذيب بشكؿ طوعي لحيف ة البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية الحكومة عمى إنشاء آلي
 االنضماـ إلى البروتوكوؿ، وأبدى المجمس االستعداد لكى يكوف تمؾ اآللية.

 

رئيس المنظمة المصرية لحقوؽ اإلنساف إلى آليات الحماية " حافظ أبو سعدة"فيما أشار الدكتور 
ا منيا حؽ المقبوض عميو ئيً نوف والدستور المعنية بالتعذيب تعطؿ إجراوالضمانات المنصوص عمييا في القا

في االتصاؿ بمحاميو وذويو فيي ال تطبؽ، حيث لـ يسمح لممقبوض عمييـ في االحداث االخيرة بزيارة 
أياـ فيما يعتبر إكراه معنوي قابؿ لإلكراه المادي، وأشار إلى ضرورة أف يتـ تغيير جوىري  01ذوييـ إال بعد 

مف التعذيب تتولى زيارة السجوف والتحقيؽ في بالغات التعذيب  نشاء آلية وطنية لموقايةإوأساسي عف طريؽ 
وعمؿ برامج تأىيؿ وتدريب ألفراد الشرطة، وذلؾ سواء تـ االنضماـ إلى البروتوكوؿ االختياري أو ال، وىو 

قضية التعذيب مف أجؿ مكافحتيا ما يشكؿ استراتيجية لمكافحة التعذيب في مصر، وكذلؾ ضرورة مناقشة 
ممحة إلى تعديؿ التشريعات ومحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب، وأىمية دور المؤسسات الوطنية مع والحاجة ال

 المجتمع المدني كوسيمة فعالة لمحد مف قضية التعذيب.  
 

ممثاًل عف المجمس الوطني لحقوؽ " عبد الحق الدوق" وتضمنت الجمسة مداخمة مف األستاذ
المغرب، وتناوؿ في مداخمتو تجربة المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف في المغرب وآلية الوقاية مف  –نساف اإل

التعذيب ومسار المغرب في مناىضة التعذيب والوقاية منو، كما أشار إلى دور المجمس الوطني في إعداد 
مياـ المجمس الحمائية رض (، كما ع76-05وضع اآللية الوطنية، ومياـ المجمس الوطني وفؽ القانوف )

والمياـ الوقائية، وكذلؾ صالحيات المجمس في مجاؿ حماية حقوؽ اإلنساف، وصالحيات المجمس في مجاؿ 
 كيفية تأليؼ المجمس وتأليؼ اآللية وما يمكف أف تسعى إليو اآللية.إلى الوقاية مف التعذيب، كما أشار 

 

عضو المجنة الدولية لمناىضة التعذيب " يسيد قاسم المصر " كما تضمف الجمسة مداخمة السفير
وأوضح في مداخمتو بداية انتخابو كأوؿ عضو عربي ينضـ إلى لجنة األمـ المتحدة  ،مصر – اسابقً 

، ومتابعتو ألوضاع الدوؿ العربية وتقديميا التقارير الدورية إلى المجنة 0998لمناىضة التعذيب عاـ 
 إلى القانوف شار إلى التاريخ البشري لجريمة التعذيب وصواًل ا أواالتيامات التي وجيت لمدوؿ العربية، كم

الدولي لحقوؽ اإلنساف واتفاقية مناىضة التعذيب ومحاوالت الدوؿ العربية التيرب مف التزاماتيا في االتفاقية، 
ير عدـ تبر نا بعدـ جواز احتجاج الدوؿ بأحكاـ القانوف الداخمي ليقانوف المعاىدات في اتفاقية فيإلى كما أشار 

تنفيذ معاىدة ما، كما أشار إلى أىـ تدابير لمكافحة ظاىرة التعذيب ىو موائمة التشريعات الوطنية بالتعيدات 
مجاليا  ر. كما أشار إلى أف لجنة مناىضة التعذيب ال يقتصةالتي التزمت بيا الدولة بانضماميا إلى االتفاقي
يتطمب مف وجود بيئة مواتية لمناقشة جميع مجاالت ما ينة و يعمى التعذيب بؿ كؿ صور سوء المعاممة والم

حقوؽ اإلنساف، كما عرض لوسائؿ مكافحة التعذيب، كذلؾ أشار إلى مكافحة التعذيب والظروؼ االستثنائية 
مكافحة بحقوؽ اإلنساف ، وتأثر رىابرىاب"، كما أشار إلى تقيقر حقوؽ اإلنساف في ظؿ تفشي اإل"اإل
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األمف الداخمي، وظيور نزعات العداء لألجانب والالجئيف في  عتباراتاللعميا الكممة اأصبحت رىاب و اإل
 العالـ. 

 

رئيس اآللية الوطنية لموقاية مف " محمد األمين ولد حمس" كما تضمنت الجمسة مداخمة الدكتور
ب في ف التعذيموريتانيا، وتناولت مداخمتو تأسيس واختصاصات وجيود اآللية الوطنية لموقاية م –التعذيب 

( تطبيًقا لمبروتوكوؿ االختياري 1134/9105موريتانيا"، وأشار إلى أف إنشاء اآللية بموجب القانوف رقـ )
سنوات تجدد مرة واحدة بموجب مرسـو  4عضًوا وأميًنا عاًما يعينوف لمدة  09الممحؽ وتتكوف مف رئيس و

وزراء، وأشار إلى مياـ اآللية مجمس ال رئاسي، أما األميف العاـ يعيف بموجب مرسـو صادر عف رئيس
الوطنية القياـ بزيارات منتظمة أو مفاجئة ألماكف االحتجاز أو أي مكاف يمكف أف يوجد بو أشخاص 
بداء الرأي حوؿ مشاريع القوانيف ونظـ الوقاية مف التعذيب،  محروموف مف الحرية، وتمقي شكاوى التعذيب، وا 

نشر البحوث والدراسات المتعمقة بالتعذيب، وأشار إلى نص تعذيب، و وصياغة توصيات بغية الوقاية مف ال
 .القانوف عمى التمتع باالستقاللية الكاممة

يا وكذلؾ لصالح السمطات ئاآللية التكوينات لتمكيف أعضا منذ إنشائيا قامتأف  كما أشار إلى
كما قامت  ،لتعذيبالمتعمقة بالوالية مف امنية والمجتمع المدني حوؿ النصوص التشريعية األو القضائية 

السمطات إلى وتـ توجيو التوصيات المنبثقة عف ىذه الزيارات  ،بزيارات متعددة لكافة أماكف االحتجاز
كما . وتـ التعامؿ معيا بإيجابية مما يمكف مف تحسيف الكثير مف ظروؼ إقامة نزالء ىذه األماكف ،المختصة

رئيس و إلى لمقاـ بيا وتـ تسميمجميع األنشطة ا ىأصدرت اآللية الوطنية تقريرىا السنوي الذي يحتوي عم
نية وشركاء وطنييف رئيس البرلماف ونشره خالؿ حفؿ رسمي حضرتو الصحافة الوط إلىالجميورية وكذلؾ 

 .مدنيالمجتمع الو  ودولييف
 

عضو مجمس المفوضيف في المؤسسة الوطنية لحقوؽ  "مال اهلل جعفر الحمادي"وأشار الدكتور  
البحريف في  مكة البحريف، مف خالؿ عرضو لتجربة المؤسسة الوطنية لحقوؽ اإلنساف فياإلنساف في مم

مجاؿ مكافحة التعذيب، وكذلؾ الضمانات الدستورية القانوني الوطني لمحؽ في السالمة الجسدية، مف بينيا 
كما أشار إلى الحماية لحؽ اإلنساف في الحياة والحؽ في السالمة الجسدية في قانوف العقوبات البحريني، 

ب والمعاممة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو اختصاص القضاء الطبيعي في نظر الجرائـ المتعمقة بالتعذي
الوفاة المرتبطة بالجرائـ العسكرية استثناًء مف قانوف قوات األمف العاـ، كما أشار إلى الضمانات الواردة في 

ا، فيذية لتوفير الحماية الالزمة لمنزالء والمحبوسيف احتياطيً قانوف مؤسسة اإلصالح والتأىيؿ والئحتو التن
يضا إلى الجيود المبذولة مف المؤسسة الوطنية في مجاؿ تعزيز الحؽ في السالمة الجسدية وأشار أ
 .زيارة السجوف ومتابعتيا، فضاًل عف والمعنوية

 

 تونس، – اىضة التعذيبعضو لجنة األمـ المتحدة لمن" عبد الوىاب الياني"فيما أشار األستاذ  
ا بالقانوف، كما أشار إلى الفكرة المغموطة حوؿ أف حقوؽ حيث أشار أنو ال معنى لمحقوؽ إذا لـ تتـ حمايتي
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العكس مف ذلؾ مبادئ حقوؽ اإلنساف ىي وليدة تجارب ورؤى عربية، كما أكد  ىاإلنساف أفكار غربية عم
ا أوضح أف البروتوكوؿ االختياري ترؾ خياًرا مرف لمدوؿ عمى ضرورة التكامؿ بيف كافة اآلليات الدولية، كم

 ع أىمية أف تكوف منشأة بقانوف مع ضماف االستقاللية والتمكيف فيما يخص عمميا.  نشاء آليات مإل
 

 الختام والتوصيات
التحية إلى المشاركات والمشاركيف عمى العطاء " محمد فائق"وجو األستاذ  وفي الجمسة الختامية، 
أف المجمس عمى  امؤكدً في الوقوؼ عمى التحديات التي تكبؿ جيود مكافحة التعذيب وسبؿ معالجتيا، الرائع 

وشركائو قد وجيوا الدعوة لكافة المؤسسات المعنية الحكومية وغير الحكومية دونما استثناء ألية أطراؼ تتبنى 
موجيا الشكر إلى الشركاء الذيف مف أىمية الثراء الذي يحققو تنوع اآلراء،  اانطالقً  وجيات نظر متنوعة

لى طاقـ العمؿ المشترؾ في فريقي السكرتارية والمقرريف ومنسقا التحضير لممؤتمر،  ساندوا عقد المؤتمر، وا 
لى السمطات المصرية عمى التسييالت التي قدمتيا لعقد المؤتمر، مؤكدً  عمى أىمية األفكار والتوصيات  اوا 

 والمخرجات التي ستشكؿ برنامج عمؿ.
مف التوصيات اإلضافية  تمقى المؤتمر عدًداو  ،وتمت تالوة مسودة التوصيات، وجرت مناقشتيا 

 .الميمة تـ التوافؽ عمى تضمينيا، عمى النحو المبيف أدناه
 

فصيمية المعمقة، والتي غطت الجوانب وخالؿ يومي العمؿ أثيرت العديد مف المناقشات العامة والت
ساءة المعاممة، ود القانونية والمينية، في سياؽ عـ وتطوير اآلليات تذليؿ العقبات ومواجية جرائـ التعذيب وا 

لموقاية مف التعذيب، كما ع رضت العديد مف المقترحات والمالحظات والتوصيات العممية  الوطنية
 لتالي:وجاء أبرزىا عمى النحو اوالموضوعية 

 

 عمى صعيد االلتزامات الوطنية* 
لفصؿ بيف السمطات عمى نحو يكفؿ نيوض القضاء بمسئولياتو في التصدي تبني وتفعيؿ مبدأ ا أواًل:

النتياكات حقوؽ اإلنساف بموجب االلتزامات الدولية والقوانيف الوطنية، والمسارعة إلى إجراء التشريعات 
 الدستورية والتشريعية لضماف الحظر المطمؽ لجريمة التعذيب، بما في ذلؾ:

 مة التعذيب وغيرىا مف صور سوء المعاممة والحط بالكرامة لكامؿ لكافة صور جريالتجريـ ا
 .اإلنسانية

 إفالت الجناة مف العقابب السماح عدـ جواز سقوط جرائـ التعذيب عمى تنوعيا بالتقادـ وعدـ 
 توفير آليات جادة لممحاسبة واإلنصاؼ. 
 تسامح إزاء ال دوف ممارساتمولة والحي عذيبتتبني عقوبات مشددة تتناسب مع جسامة جريمة ال

 المدانيف بجريمة التعذيب. الجناة
  تمكيف السمطة القضائية مف بسط سمطتيا الكاممة عمى نحو يكفؿ التصدي لجريمة التعذيب

 .وتحقيؽ الردع
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  باإلضافة لمجيود الجارية في وقائع التعذيب الراىنة والمستقبمية، فال يمكف السماح بالتغافؿ عف
تقصي إنشاء آليات اضي دونما تحقيؽ، وي قترح المبادرة إلى جرائـ التعذيب التي وقعت في الم

 التعذيب عمى اختالؼ صورىا في الماضي جرائـلنظر في كافة االدعاءات بوقوع تختص با
نادًا عمى مبدأ عدـ جواز تقادـ جرائـ التعذيب، عمى أف تضـ ىذه اآلليات في تشكيميا قضاة واست

تيح ليـ إحالة ما تثبت صحتو إلى النيابة العامة ومحاميف وحقوقييف ذوي صمة، وعمى نحو ي  
 لمتحقيؽ فيو واتخاذ التدابير الالزمة نحوه.

 والتدابير المتخذة بموجبيا. التحقيقات تبني سياسات إفصاح وشفافية تكفؿ اإلعالف عف نتائج 
 مف تبني مفيـو أف العنؼ البدني واإليذاء المعنوي في محيط األسرة والمدرسة والعمؿ يندرج ض

 صور سوء المعاممة المحظورة والمجرمة.
  مستوى  أعمى هإعالف رسمي يصدر بإدانة جريمة التعذيب تأكيد توافر اإلرادة السياسية عبر

 .حقوقيـ" يسمب الشعار "سمب حرية البشر ، وتبني سياسي في الدولة
 

يالء  ثانيًا: االىتماـ مف خالليا لترقية تبني برامج فعالة لبناء قدرات موظفي الخدمة العامة المعنييف، وا 
التكويف القيمي والسموكي، وتبني تقنيات العمؿ النموذجية بما في ذلؾ خالؿ التحقيقات، واالستعانة بالنظـ 

قاية مف األخطاء التي تشمؿ المجوء لمضغط عمى المشتبو بيـ وتعرضيـ لمتعذيب واإلكراه البدني العممية لمو 
 .أو المعنوي

 

ر الالزمة لجبر ضرر الضحايا بما يؤدي لتمقي تعويض منصؼ، وتأميف اإلنصاؼ توفير التدابي ثالثًا:
 .المعنوي لمضحايا عبر محاسبة الجناة بشكؿ رادع

 

ات وطنية لموقاية مف التعذيب ومنحيا االستقاللية والصالحية واإلمكانيات لمنيوض تبني إنشاء آلي رابعًا:
لمتابعة تفعيؿ االلتزامات النابعة عف االنضماـ الضرورية بميمتيا، ومنحيا بموجب قانوف إنشائيا الوالية 

المجنة التعاىدية، لالتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب، وتفعيؿ التوصيات والتعميقات الختامية الصادرة عف 
 .فضاًل عف دورىا في التمييد لالنضماـ لمبروتوكوؿ الممحؽ باالتفاقية

 

مف ممارسة دورىا في التفتيش عمى السجوف ومراكز االحتجاز،  تمكيف الجيات القضائية المعنية خامسًا:
 .عف النتائج والتدابير المتخذة بموجب عمميات التفتيش اإلفصاحوضماف 

 

ضماف أف تكوف كافة مراكز االحتجاز معروفة وقانونية وعمنية ومتاحة لمتفتيش القضائي لمسمطات  سادسًا:
 .واآلليات المختصة دوف قيد أو شرط

تمكيف المجاف الوطنية المعنية بحقوؽ اإلنساف مف النيوض بمسئولياتيا في متابعة االلتزامات بموجب  سابعًا:
يكيا أماـ السمطات القضائية، ر حراكز االحتجاز، وتبني قضايا الضحايا وتلسجوف وما ةاالتفاقية، والقياـ بزيار 

 .حوؿ وسائؿ تنفيذ ىذه التوصياتعيا موالتشاور الجاف الوطنية  دراسة توصياتمع ضرورة التزاـ الدولة ب
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، ومراكز االحتجاز وفؽ لوائح واضحةتنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني في زيارة السجوف  ثامنًا:
تجابة لمتوصيات الجوىرية التي تصدرىا ىذه المنظمات، وضماف وجود آليات تشاور مستقرة تضمف واالس

 .مج االجتماعي والدعـ النفسيمشاركة المجتمع المدني في آليات التأىيؿ والد
 

السمطات بمشاركة إطالؽ مسار تشاور وطني إلجراء مراجعة شاممة لمنظومة التشريعات العقابية  تاسعًا:
ية والتشريعية والقضائية والمجاف الوطنية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث التنفيذ

وعصرنتيا ومواكبة التحديات التي تواجييا وتبني النظـ  بيدؼ تحديثيا ، وذلؾوكميات الحقوؽ بالجامعات
مات المقررة بالقانوف والممارسات الفضمى بما يضمف تعزيز العدالة الجنائية بشكؿ شامؿ يرتقي مع االلتزا

 .الدولي لحقوؽ اإلنساف
 

 عمى صعيد االلتزامات الدولية* 
 ،إلى االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب دعوة حكومتي سمطنة عماف وجميورية السوداف لالنضماـ عاشرًا:

األمـ المتحدة، بما دعوة الحكومات العربية لتفعيؿ التزاماتيا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف بموجب عضويتيا في و 
لـ تنضـ إلييا  التي التي انضمت أو –في ذلؾ االلتزاـ باالتفاقيات األساسية لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف 

كافة الدوؿ العربية في آلية المراجعة الدورية الشاممة لحقوؽ اإلنساف باألمـ  انخراطعتبار أخذًا في اال –بعد 
 .دونما استثناءو  التفاقياتبموجب جميع اجاؿ حقوؽ اإلنساف ي مالمتحدة، والتي تراجع سجؿ الدوؿ ف

 

التقارير بصورة  االستجابة لاللتزامات بموجب االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب في تقديـ حادي عشر:
إتاحة ونشر نصوص التقارير الدورية إلى إحاطة الراي العاـ مف خالؿ دورية دونما تأخير أو تراخي، وفي 

 .لتعاىدية، ونصوص التعميقات الختامية التي تصدرىا المجنةالمجنة ا
 

نحو عمى  (99 -90 -91)إنياء النكوص عف االنضماـ لمواد اتفاقية مناىضة التعذيب أرقاـ  ثاني عشر:
لتمكيف المجنة مف النظر في كافة  -تمتـز بكؿ أو بعض ىذه المواد الالتي -يؤكد استعداد الدوؿ العربية 

الشكاوى التي تتمقاىا حوؿ مخالفة االتفاقية، وبما يؤكد توافر اإلرادة السياسية عمى التخمص مف جريمة 
 .التعذيب

 

 9119ختياري الممحؽ باتفاقية مناىضة التعذيب االنضماـ دوف تأخير إلى البروتوكوؿ اال ثالث عشر:
توكوؿ(، والسماح لمجنة الفرعية بممارسة عمميا بموجب البروتوكوؿ دوف )لمدوؿ التي لـ تنضـ بعد لمبرو 

 .قيود
المسارعة إلى إنشاء اآلليات الوطنية لموقاية مف التعذيب دوف إبطاء لما ينطوي عميو مف تفعيؿ  رابع عشر:

 النضماـلمف شأنو أف يميد الخطوات و  اإلضافي التفاقية مناىضة التعذيب، وتوكوؿمسبؽ لمبر جزئي 
 .روتوكوؿلمب
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التي تكبؿ مسيرة التقدـ في احتراـ حقوؽ  في االعتراؼ بالتحديات والصعوبات الدوؿ ترددعدـ  خامس عشر:
لي وبيدؼ جمب الدعـ التقني تنظيـ آليات لمتفاعؿ مع اآلليات المعنية عمى المستوى الدو المبادرة ل، و اإلنساف

 .حاؿ الضرورة ليةالدو  المقرر في النظاـ الدولي، والمساندة المالية
 

دعوة الحكومات العربية التي لـ تنضـ لالتفاقية الدولية لحظر االختفاء القسري لممسارعة  سادس عشر:
 .باالنضماـ إلى االتفاقية واتخاذ التدابير الالزمة لتفعيميا

 

التنظيمات و  الميميشيات المسمحة ة إلى نيوض مجمس األمف بتطوير جيوده لمالحقةالحاج سابع عشر:
وي قترح جرائـ التعذيب،  ذلؾ في ساحات النزاع المسمح، بما فيالتي يرتكبوىا  اإلرىابية عمى كافة االنتياكات

راؽ باتجاه بتشكيؿ فريؽ أممي لتوثيؽ جرائـ تنظيـ "داعش" في الع 9107لسنة  9379القرار رقـ تطوير 
التنظيمات اإلرىابية في ساحات النزاع المسمح، بما في ميشيات المسمحة و الميميمة تشمؿ توثيؽ جرائـ كافة 

 ذلؾ في المنطقة العربية، وضماف محاسبة الجناة ومنع إفالتيـ مف العقاب. 
 

* * * 
 

 رـــــيـتقرد الـــــأع
 عالء شمبي

 رئيس المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف 
 لمؤتمر()مقرر عام ا
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