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 السيدات و السادة األعزاء
لحقوق اإلنسان و شركائو،  القوميو أشكركم عمى تمبية دعوة المجمس  أرحب بكم جميعاً  
يميت بطرس مؤسسة كو  –المنظمة المصرية لحقوق اإلنسانو  –المنظمة العربية لحقوق اإلنسان )

 غالى لمسالم والمعرفة( لمناقشة موضوع ييمنا جميعًا.
تتحمل عبء المواجية  التيذلك آليات األمم المتحدة  فيبنفس القدر من منظورات مختمفة سواء 

كوميين الذين يحممون عبء المواجية المحمية وصواًل إلى حأو المسئولين ال، لدولية ليذه القضيةا
ن عمى خط التماس مع كافة األطراف و يقفين المنظمات غير الحكومية المذو  ،المؤسسات الوطنية

 . ةالمعني
مكافحة  بوضعلحقوق اإلنسان  القوميجسده المجمس الذى من ىذا المفيوم  انطالقا 

، كما كان و اليزال اآلنإلى  0224عام تأسيسو  منذبيا  اىتم التيصدارة القضايا فى التعذيب 
الف حكما كان بالمثل موضوعًا لت ،ين المجمس و المسئولين الحكوميينموضع حوار متواصل ب

، كما تصدى و العديد من المنظمات الدولية ،حقوق اإلنسان المحميةعريض مع كافة منظمات 
 فيلمتحمل من المعايير الدولية الصارمة  اتجيت التيلمعديد من المبادرات الدولية المجمس 

الذين تسميم الالجئين  مقابل، "التأكيدات الدبموماسية"مثل جديدة مفاىيم  بابتداعمكافحة التعذيب 
 . بمدانيم  فيقد يتعرضون لمتعذيب 

 

 األعزاء السادةالسيدات و 
يف محدد الدولية لمناىضة التعذيب ىو النص عمى تعر  االتفاقيةلعل أىم ما جاءت بو  

الداخمي )المادة القانون  في بإدراجو كجريمة قائمة بذاتيا ةالمطالبلمتعذيب )المادة األولى( و 
ذلك الدول ذات األنظمة القانونية المتطورة  فييمكن القول أن معظم دول العالم بما ، و الرابعة(

ما ، و جيا لمتعذيب كجريمة قائمة بذاتيامن المجنة إما لعدم إدرا انتقادمحل  ظمت لوقت طويل ا 
  . االتفاقية فيعريف الوارد تلعدم تمشى تعريفيا لو مع ال

 

 :اآلتيشأن الجوانب التشريعية عمى  فيوق اإلنسان لحق القوميقد تركزت توصيات المجمس و 
غيره من ضروب المعاممة مناىضة التعذيب و  التفاقية االختياريإلى البروتوكول  االنضمام -1

 أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو المينية .
قانون ، و قانون اإلجراءات الجنائيةعية عمى مواد قانون العقوبات، و إدخال تعديالت تشري -0

غيره من مناىضة التعذيب و  اتفاقيةشأن تعريف جريمة التعذيب عمى نحو ما أوردتو  فيالسجون 
كذا أحكام محكمة النقض و ، ةينضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المي

ألم و ليس بالضرورة  أيمثل ) تفاقيةباالأضافت إيضاحات تفوق التعريف الوارد  التيالمصرية 
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ىذه أن تتضمن  ينبغيلبدنية لمتعذيب بينما عنى باآلثار ات   التيمالحظة القوانين ، و (األلم الشديد
 . آثاره البدنيةتفوق أحيانًا  التي، و اآلثار النفسية لمتعذيب القوانين أيضاً 

شأن صفة المجنى عميو حيث ركزت القوانين عمى المتيم بينما يوجد فئات كثيرة من  فيو  – 3
 فيتيم مثل المشتبو فييم أو أقارب المتيمين الذين ي ستخدمون مالضحايا ال تنطبق عمييم صفة ال

 .الضغط عمى المتيم
انب غير خاضعة ألى إشراف من ج االحتجازحيث توجد أماكن  االحتجازفى شأن أماكن و  -4

 .ية مثل مستشفيات األمراض العقميةالسمطات القضائ
 .توجيو قضايا التعذيب فيضوء دوره الحاسم  في الشرعيالطب  استقالليةفى شأن و  – 5
لطمبات  واالستجابة، االحتجازأماكن لمسجون و  المدنيكذلك السماح بزيارة منظمات المجتمع  -6

 .ونلزيارة السج الدوليالصميب األحمر 
 
خمص المجمس إلى حضراتكم بعض المقترحات التي  أود أن أضع تحت نظر هناو  

 مكافحة ظاهرة التعذيب : فيأهميتها 
عمى الوصول لمتشخيص الدقيق تعزز قدراتو  التيباإلمكانيات الفنية  الشرعيتزويد الطب  – أولا 

وقت  فيبإصدار تقاريره تسمح لو  التيدعم قدراتو بالموارد البشرية و  ،يفحصيا التيلمحاالت 
 التيىى الثغرة ، و الشرعيفييا مراكز لمطب  رال يتواف التيإلى المحافظات  انتشارهمد ، و مناسب

 .أظيرتيا الممارسة
توجيو عناية خاصة لمراقبة المرحمة األولى من القبض عمى المشتبو فييم بالسماح  -ثانياا 

لفحص  استشاريينأطباء  باستدعاءمع موكمييم ، و السماح  لممحامين بحضور التحقيقات األولية
 . لالعتداءالضحايا خالل الفترات األولى من تعرضيم 

إنفاذ القانون عمى نحو  لموظفيمكونات برامج التدريب المخصصة  فيإعادة النظر  -ثالثاا 
تعزيز تعذيب و مناىضة الو  إلى غرس قيم حقوق اإلنسان، اإلجراءاتوز التعريف باآلليات و يتجا

عطاء عناية خاصة لمتدريب عمى التحقيقات لتعزيز كفاءة المحققين من و  .الكرامة اإلنسانية ا 
الرقابة عمى نحو يكفل منع تعزيز قدرات إدارة التفتيش و و ، ىم من المختصينغير ة و ضباط الشرط
 .و أفراد الشرطة تقع من بعض ضباط التيالتجاوزات 

المجتمع بثقافة مناىضة التعذيب سواء من خالل وسائل اإلعالم  فيتعزيز الوعى العام  -رابعاا 
مناىضة  في المدنيالجماىيرية أو من خالل البرامج المخصصة لتعزيز قدرات المجتمع 

 .التعذيب
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 راا ــــــــــــــــــــو أخي
 التفاقية االختياريإلى البروتوكول  لالنضماملم تتييأ بعد  التينقترح عمى الدول  
نص عمييا البروتوكول لزيارة  التيالمستقمة اآللية الوقائية الوطنية  تنشئأن  "مناىضة التعذيب"

لممؤسسات الدستورية المختصة تقاريرىا و ، عمى أن يكون عمميا محميًا فقط االحتجازأماكن 
 .مجمس الوزراء( –البرلمان  –رئيس الدولة )
تزور أماكن  التيالتشريعات و اآلليات الوقائية  اكتمالعمينا أن ندرك أن  أخيراً و  

 منفذيغاب وعى ابت إرادة الدولة و مؤسساتيا ، و لن تكون كافية لمنع التعذيب إذا غ االحتجاز
حق  فيوجريمة لحقوق اإلنسان  صارما انتياكاتعتبر  التيالقانون بمدى بشاعة جريمة التعذيب 

 .تحريمًا قاطعًا  الدولياإلنسانية حرميا القانون الكرامة 
شأفة  استئصالأىمية التوعية باء أىمية خاصة لعمميات التثقيف و يقتضى األمر إعطو  

 .التعذيب 
*** 

 
  


