
 
 / محمد فايقاألستاذ السيد 

 رئيس المجمس القومي لحقوق اإلنسان،
 

  ،،،،السادةالسيدات و 
 

 الضيوف الكرام،
المؤتمر الذي يعقده المجمس القومي لحقوق اإلنسان ىذا اليوم في مثل وزارة الخارجية يسرني أن أ        

بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق اإلنسان والمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان ومؤسسة كيميت بطرس 
ويطيب لي بيذه . ""التشريعات واآلليات الالزمة لمناىضة التعذيبموضوع غالي لمسالم والمعرفة حول 

، وعمى رأسيم السيد / محمد أوجار، وزير العدل بالمممكة الكرامبضيوف مصر المناسبة أن أرحب 
، والسيدات والسادة ممثمي الييئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الشقيقة المغربية

اإلنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون ورجال 
 .بالتوفيق والنجاحىذا أن تكمل مساعييم الحميدة في مؤتمرىم ا متمنيً اإلعالم، 

 

 السيدات والسادة
ولرئيسو  لحقوق االنسان القوميان اعرب عن خالص تقدير الدولة المصرية لممجمس  لياسمحوا 

شركاء أساسيين في  ،المدنيالمجتمع مؤسسات و  ،، باعتبارهالمجمسبالتعاون مع التام ، والتزاميا واعضائو
تصنيف في  "أ"ما يحظى بو المجمس من وضعية بلالرتقاء بحقوق االنسان. وكم نسعد  المصريالتوجو 
لما يتمتع بو من اتساق مع مبادئ باريس التي نظرا لممؤسسات الوطنية لحقوق االنسان،  الدوليالتجمع 
ما تضمنو دستور البالد الصادر عام وغنى عن البيان  .عمى االستقاللية التامةضمن أمور أخرى تنص 
. وجو لممجمس كفيمة بأن يقوم بدوره عمى افضلواسعة من صالحيات واختصاصات ألول مرة  4102

بدراسة التقارير السنوية الصادرة  ىى ميتمةوسيجد المجمس من الدولة كل تعاون في انجاز ميامو، و 
يريد أمور  تنتقدادائما في االعتبار حتى وان تؤخذ  بما يصدر عن المجمس من اراء وبياناتكذا ، و وعن

 المجمس ان يبدى رأيو بشأنيا.
الشعب  أماللتحقيق ابق الزمن ، ونساإلنسانحقوق  بأىميةايمانا راسخا نؤمن فنحن في مصر    

جيودا حثيثة الدولة بذل تكما . الدوليةموفاء بالتزاماتنا التعاىدية لو  دستورىذا الالتي جسدىا  المصري
وصوال لتحقيق النقمة  غير الحكوميةو مكوناتيا الحكومية كافة نسان بحقوق اإلالوطنية لتيا منظومتطوير ل

األخيرة خالل المرحمة وقد كان من أىم المنجزات التي تحققت . الشعب المصرىالنوعية التي تميق ب
إنشاء لجنة عميا دائمة صدور قانون الجمعيات االىمية األخير بعد عممية تشاورية واسعة، باإلضافة الى 

الييا ت سندأبرئاسة السيد وزير الخارجية ستبدأ ميمتيا خالل األسابيع القميمة المقبمة، و لحقوق اإلنسان 



المؤسسات ذات الصمة فاءة تعزيز كلحقوق االنسان، وتطوير األداء و ميمة وضع استراتيجية وطنية 
، جنبا الى جنب مع نشر ثقافة مكوادر المختمفة في األجيزة الحكومية المختمفةلبناء القدرات التدريب و و 

. كما ان مصر ستقدم في حقوق االنسان وادماج مبادئيا في التعميم واقتراح اى تعديالت تشريعية مطموبة
راجعة الدورية الشاممة لمجمس حقوق االنسان في جنيف، لعممية الم الوطنينوفمبر المقبل تقريرىا  01

 في المرحمة المقبمة.  إلنجازهما حققناه وما نتطمع  إلبرازشركائنا الدوليين مختمف لمحوار مع مناسبة وىى 
 

 السيدات والسادة
لم تحقق فييا اى دولة الكمال.  ،حقوق االنسان في كافة دول العالم عممية مستمرة ومتواصمةان االرتقاء ب

لدييا تحديات من نوع او اخر، وجميعيا يخضع لعممية المراجعة الدورية بال استثناء، جميع الدول، ف
تقاريرىا الوطنية، وبالتالي جميعيم المجان التعاىدية لالتفاقيات الدولية لالشاممة، وجميعيا يخضع لمناقشة 

رادة  يف ةىو وجود توجو عام لمدول. الفيصل بتحتاج الى تصويمازالت لدييم سمبيات  االتجاه السميم وا 
ورسالتنا في ىذا المؤتمر ىي ان مصر جزء  .سمبيات أيمتغمب عمى لسياسية لمبناء عمى اإليجابيات و 

وبقناعة  ،نفسنااواننا نتحدث المغة الدولية لحقوق االنسان، ونقوم من تمقاء العام،  الدوليىذا التوجو من 
التي جزءا من عممية التنمية الشاممة  ان ذلك باعتبار ،ياباتخاذ اإلجراءات المطموبة لالرتقاء ب ،ذاتية

 رئيس الجميورية. السيسيالرئيس عبد الفتاح يقودىا 
 

   السيدات والسادة
فضمى العرض الممارسات لآلراء واألفكار، و ل الحر تبادلمليمثل فرصة سانحة إن مؤتمر اليوم  

جريمة الدول المختمفة في معرض التصدي ل تطبقياالتشريعية والمؤسسية واإلدارية والسياسات التي 
من أىم التحديات التي تعترض سبيل تعزيز حقوق اإلنسان، وأحد أخطر  ةواحدالتعذيب التي تعد 

ولعل مما  .االنتياكات التي تمس سالمة الفرد النفسية والجسدية، بل وحقو في الحياة في بعض األحيان
يتعين توضيحو ابتداء أن التعذيب ال يقتصر فقط عمى ما قد يتبادر إلى الذىن من أفعال تيدف إلى 

نما تتسع دائرتو  المعاممة  ًا أخرى منضروببحيث تشمل إحداث آالم مبرحة لنفس الضحية أو جسدىا، وا 
، وصواًل إلى األفعال العنيفة التي تؤدي إلى إيقاع اآلالم نسانية أو الميينةالالإأو العقوبة القاسية أو 

 .بالفردالمبرحة واإلصابات الجسيمة 
القانون المصري  . ويجرم0661قد كانت مصر من أوائل الدول التي جرمت التعذيب منذ عام و  

اقبة كافة صور التعذيب وأشكالو، سواء ارتكب بقصد الحصول عمى معمومات أو اعتراف، أو بقصد المع
األفعال  عمى التمييز، وذلك بالعقاب عمى تمك اعمى عمل، أو بقصد التخويف أو اإلرغام، أو كان قائمً 

تصدي القضاء المصري  معرضوفي  .من قانون العقوبات (مكرر 153، 153، 047، 044بالمواد )
أن ، أو فعالً ( عقوبات حصول االعتراف 044لتمك الجريمة؛ لم يشترط القضاء النطباق حكم المادة )

نما  ،يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عميو بغرض تعذيب بوقوع ال اكتفى في ىذا الصددوا 



صور المعاممة غير اإلنسانية أو الميينة  جميعتجريم بالكما تناول المشرع . عمى االعتراف الحمل
طبيعتو حتى التعدي المفظي الصادرة عن موظف عام ضد المواطنين، بداية من التعدي المادي أيًا كانت 

السجن المشدد تراوحت العقوبات التي قررىا القانون في تمك الصور السابقة بين السجن و وقد  .واإليحائي
السجن المؤبد إذا كانت تمك الممارسة مسبوقة بإصرار أو ترصد، وجعل العقوبة اإلعدام إذا اقترنت أو و 

ىذا، . تحقيق العدالة المنشودة ك في صورة متدرجة تؤدي إلى، وذلارتبطت بيا أو تمتيا جناية القتل العمد
وتقديًرا من المشرع المصري لخطورة جريمة التعذيب واآلثار النفسية والجسدية الجسيمة المترتبة عمييا، 

( من قانون اإلجراءات الجنائية عمى عدم انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن 03فقد نص في المادة )
كل والدولة من جانبيا، حريصة  .نسانية بمضي المدةغير اإلارتكاب ممارسات التعذيب والمعاممة 

جراءات تبادر بتنفيذىا النصوص التشريعية عمى وضع ىذه الحرص  موضع التنفيذ من خالل سياسات وا 
 .فردية قد تحدث انتياكات أيفي معرض تعامميما مع  كل من وزارة الداخمية والنيابة العامة

 

 ،والسادةالسادة 
يمثمون نظًما قانونية مختمفة، من شأنو إثراء شاركين متميزين ان ىذا المؤتمر بما يضمو من م

 لممارساتال عالفالتصدي  بصورة تكفلالوطنية والمؤسسات الخبرات الحقوقية وتعزيز األطر التشريعية 
اإلسيام في صيانة كرامة الفرد والمجتمع و نسانية أو الميينة، التعذيب وغيره من ضروب المعاممة الالإ

القضاء بال رجعة عمى ىذه اآلفة المتمثل في في النياية الى تحقيق ىدفنا المشترك بصورة تؤدي ، بأسره
 البغيضة؛ آفة التعذيب.

ذ  إنني مستيدفة والتي تأتي عقد مؤتمر اليوم، لحقوق االنسان ب القوميالمجمس شيد بمبادرة اوا 
الدور الميم الذي نوه باود ان ا فإننيوالتطبيق،  دولنا مع ىذه القضية من حيث التشريعتطوير تعامل 

ا رسميً  الوطنيةعمى سمم األولويات الدفع بيا في لحقوق االنسان تضطمع بو المؤسسات الوطنية 
حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية تعزيز احترام وعي األفراد والمجتمعات بأىمية  وفي إذكاء، ومجتمعًيا

ال يدع مجااًل لمشك أن  بما ةتمك المبادر  تؤكدمن ناحية أخرى، و  .الرؤى والتصورات في ىذا الشأنبمورة و 
وجزء ال  ،مشخصية العربيةلمكون أصيل األساسية كحقوق اإلنسان وحرياتو تعزيز احترام إيماننا بأىمية 
، وىو ما يعني أننا ال نقل إسياًما عن أمم العالم األخرى في لممستقبلومن امالنا بالنسبة  يتجزأ من تراثنا

إثراء منظومة القيم والمبادئ الحاكمة التي تجسدت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات 
المفوضية السامية لحقوق االنسان ان تقوم دعو ان ابيذه المناسبة واود  الدولية المختمفة لحقوق اإلنسان.

دعم جيود المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان بما يساعدىم عمى االضطالع بدورىم الرائد  فيبدورىا 
 حقوق االنسان الى االمام.    بأجندةالدفع  فيوالمقدر 

 

 
 



 ،السيدات والسادة
عن صادق التمنيات م لكل المشاركين ولمضيوف الكراعرب أسوى أن  يسعني، ال في الختام
في تحقيق التطور التشريعي ستسيم أن مخرجات المؤتمر كمى ثقة و  ،مداوالتيم في بالتوفيق والسداد

بنية حقوق اإلنسان في  يؤدى الى تعزيزو لجريمة التعذيب والمؤسسي المنشود الذي يكفل التصدي 
 .مجتمعاتنا

 شكرا لحسن االستماع
 والسالم عميكم ورحمة اهلل


