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 تقسيم 
إ  ذدد  نتي  ددو  انتقددد يكاريرادديي كادددة ا ددتعذيب انتعددذاب قنددد انتهقاددق ذدد  انذتيذددا   ددي    

انغراكة أ  ارو  انذ رم في وض  أه   هيال ذ  انكريء. أل  انثيني  دد اعتدرب كين راذدة تهدت 
وطدد ة انتعددذاب فتقددرر إدانتددوو أذددي األوب فبنددو ا تددير كددا  أنددم انتعددذاب وأنددم انعقوكددة انتددي ا ددتهقيي  

 ن و ذ  انعقوكة.فا تير األنم األوب ألنو أ ب نداو ذ  أنم انعقيب فاصذم قلى اإلنرير وا
وكفضددب نضدديب انذ تذدد  اإلن دديني النتددزاع هقو ددو اإلن دديناةو وقكددر تدديرا  إن دديني طواددب  

انتقدددب انتعدددذاب ذددد  دا دددرة اإلكيهدددة إندددى دا دددرة انت دددرام ناصدددكا  راذدددة قينذادددة ضدددد  دذادددة ورراذدددة 
 نعينم. اإلن ي و ونصت قلى ت راذو انذعيىدات وانذواثاق اندوناة ود يتار و وانا   ذا  دوب ا

 
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

تنص انذيدة ان يذ ة ذ  اإلق   انعينذي نهقوق اإلن ي  انذى اقتذد ونادر قلدى انذد  
قلى أنو  يال ا وز إ ضيع أهد  11/17/1493أنب انذؤرخ في  712كقرار ان ذعاة انعيذة ر م 

 نلتعذاب وال انذعيذلة أو انعقوكة انقي اة أو ان إن يناة أو انهيطة كينرراذةي.
 

  بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص 
نصدت انذدديدة ان دديكعة ذدد  انعيددد انددوني ان دديص كددينهقوق انذدناددة وان اي دداة قلددى أ  يال 
ا ددوز إ ضدديع أهدددد نلتعددذاب وال نلذعيذلدددة أو انعقوكددة انقي دداة أو ان إن ددديناة أو انهيطددة كينرراذدددة 

 دو  رضيه انهري.وقلى و و ان صوصو ال ا وز إ راء أاة ت ركة طكاة أو قذلاة قلى أهد 
 

 مدونة سموك الموظفين المكمفين بإنفاذ القوانين 
اقتذددددت ان ذعادددة انعيذدددة ن ذدددم انذتهددددة ذدوندددة نقواقدددد  دددلو   12/17/1424وكتددديرا  

هينتيددي إنددى انهروذديت ذدد  انتوصدداة كدد   تنظددر كعددا  انقكددوب  انذدوظفا  انذرلفددا  كبنفدديذ انقددوانا و وا 
ت أو انذذير دديت انوطناددةو كوصددفيي ذ ذوقددة ذدد  انذكدديدئ إنددى ا ددت داذيي دا ددب إطددير انتاددراعي

 ا ب أ  اتقاد كيي انذوظفو  انذرلفو  كبنفيذ انقوانا .
وتددنص انذدديدة ان يذ ددة ذدد  ىددذه انذدونددة قلددى أ  يال ا ددوز ألي ذوظددب ذدد  انذددوظفا  

أو انذرلفا  كبنفيذ انقدوانا  أ  اقدوم كد ي قذدب ذد  أقذديب انتعدذاب أو  ادره ذد  ضدروب انذعيذلدة 
انعقوكة انقي اة أو ان إن ديناة أو انهيطدة كينرراذدة أو أ  اهدرض قلادو أو أ  اتغيضدى قندوو رذدي 
ال ا ددوز ألي ذدد  انذددوظفا  انذرلفددا  كبنفدديذ انقددوانا  أ  اتددذرع كدد واذر قلاددي أو كظددروب ا ددتثني اة 

ر ان اي ددي رهينددة انهددرب أو انتيداددد كددينهرب أو إهي ددة ان طددر كدديألذ  انقددوذي أو  لقلددة اال ددتقرا
انددددا لي أو أادددة هيندددة أ دددرى ذددد  هددديالت انطدددوارئ انعيذدددة نتكرادددر انتعدددذاب أو  ادددره ذددد  ضدددروب 

 انذعيذلة أو انعقوكة انقي اة أو ان إن يناة أو انهيطة كينرراذةي.
 

 اتفاقية مناهضة التعذيب 
 اقتذدت ان ذعاة انعيذة ن ذم انذتهدة اتفي اة ذنيىضة انتعدذاب 11/17/1439وكتيرا   

 و اره ذ  ضروب انذعيذلة أو انعقوكة انقي اة أو ان إن يناة أو انذيانة.
و د قرفت انذيدة األونى ذ  ىذه االتفي اة انتعذاب ك نو يأي قذب انتج قنو أنم أو قذاب  

ادددادو   ددداي رددي  أم ققلاددي الهددق قذدددًا كادد ص ذددي كقصددد انهصددوب ذدد  ىددذا انادد صو أو ذدد  
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ى اقتددراب أو ذعي كتددو قلددى قذددب ارتركددو أو ااددتكو فددي أنددو ادد ص ثينددثو قلددى ذعلوذدديت أو قلدد
ارتركوو ىو أو ا ص ثينث أو ت وافو أو إر يذو ىو أو أي اد ص ثيندثو أو قنددذي الهدق ذثدب 
ىذا األنم أو انعذاب ألي  كب ذ  األ كيب اقوم قلى انتذااز أاي ري  نوقوو أو اهدرض قلادو أو 

ادددد ص   ددددر اعتددددرب كصددددفتو انر ددددذاةو وال اوافددددق قلاددددو أو ا ددددرت قنددددو ذوظددددب ر ددددذي أو أي 
اتضذ  ذن  األنم أو انعذاب اننيائ فقط ق  ققوكيت  ينونادة أو انذد زم نيدذه انعقوكديت أو اندذى 

 ارو  نتا ة قرضاة نيي .
 

 قلى أ    المادة الثالثة من االتفاقيةو د نصت  
إ راءات أ درى  تت ذ رب دونة طرب إ راءات تاراعاة أو إداراة أو  ضي اة فعينة أو أاة -1

 نذن  أقذيب انتعذاب في أي إ لام ا ض  ال تصيصيي انقضي ي.
ال ا وز انتذرع ك ادة ظدروب ا دتثني اة أادي ريندتو  دواء أريندت ىدذه انظدروب هيندة هدرب  -7

أو تيداددددًا كدددينهرب أو قددددم ا دددتقرار  اي دددي دا لددديو أو أادددة هيندددة ذددد  هددديالت انطدددوارئ 
 انعيذة األ رى رذكرر نلتعذاب.

انتدذرع كديألواذر انصديدرة قد  ذدوظفا  أقلدى ذرتكدة أو قد   دلطة قيذدة رذكدرر  ال ا وز -3
 نلتعذاب.

 
 قلى أ   المادة الرابعةونصت 

تضذ  ردب دوندة طدرب أ  تردو   ذاد  أقذديب انتعدذاب  درا م كذو دب  ينونيدي ان ندي يو  -1
وانطكق األذر ذاتو قلى  ايم أي ا ص ك اة ذهيونة نذذير ة انتعذاب وقلى  ايذو كد ي 

 قذب   ر اارب تواطؤا وذايررة في انتعذاب.
ت عب رب دونة طدرب ىدذه ان درا م ذ دتو كة نلعقديب كعقوكديت ذني دكة ت  دذ فدي االقتكدير  -7

 طكاعتيي ان طارة.
 

و دددددد صدددددد ت ذصدددددر قلدددددى االتفي ادددددة اندونادددددة نذنيىضدددددة انتعدددددذاب كذو دددددب  دددددرار ر ددددداس 
قلدى أ   2/1/1431ر دذاة فدي واندذى تدم نادره فدي ان راددة ان 1431ن نة  159ان ذيوراة ر م 

. وكددذن  أصددكا نيددذه االتفي اددة  ددوة انقددينو  اندددا لي كعددد 1431اوناددو  75اعذددب كيددي اقتكدديرًا ذدد  
 ذ  اند تور انذصري. 151انتصداق قلايي وفقًي نلذيدة 

 
ذنيددي  12و ددد أو دددت االتفي اددة اندوناددة نذنيىضددة انتعددذاب نظيذددي ر يكاددي  إذ نصددت انذدديدة 

ذنيىضة انتعذاب وىى تت نب ذ  قارة  كراء قلى ذ توى قديب تنت دكيم انددوب قلى إنايء ن نة 
األطددراب فددي االتفي اددة نذدددة أركدد   ددنوات... وتقدددم اندددوب األطددراب فددي ىددذه االتفي اددة إنددى انل نددة 
تقدديرار قدد  انتددداكار انتددي ات ددذتيي أو تت ددذىي فددي  ددكاب ذندد   راذددة انتعددذاب و ارىددي ذدد  ضددروب 

ة انقي اة أو ان إن يناة رب أركد   دنوات  هادث تر دب ىدذه انتقديرار إندى األذدا  انذعيذلة أو انعقوك
انعيم ن ذم انذتهدة اندذى اهاليدي قلدى ىدذه انل ندةو هادث تكددي ذ هظيتيدي وتعلاقيتيدي وتدرد انددوب 
قلددى ذندد و واذردد  نل نددة أ  توفددد أهددد أقضددي يي إنددى اندونددة نلت رددد ذدد  أذددر ذددي ك صددوص ىددذه 

قاق في ذعلوذيت وثاقة كييو وتقوم انل نة كدبدراج ردب ىدذه انذ هظديت قد  انددوب ان راذة أو انته
انتي تذيرس انتعذابو وفى  كاب انتو   ال تصيصيت ن نة ذنيىضة انتعذاب فقد أقطدت انددوب 
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نيدددذه انل ندددة هدددق تلقدددي ادددريوى ذددد  دوندددة ضدددد دوب أ دددرىو أو ذددد  فدددرد ضدددد دوندددة ك صدددوص 
 انذارو في هقيي  د  كلت ىذا اال تصيص.ذذير يتيي نلتعذاب ذيداذت اندونة 

 
 موقف الدستور المصري من التعذيب 

هدددرم اند دددتور انذصدددري أي إادددذاء كددددني أو ذعندددوي ندن دددي و وأر دددى انعدادددد ذددد  ذكددديدئ  
انهراددة انا صدداةو واقتكددر االقتددداء قلايددي  راذددة ال ت ددقط اندددقوى ان ني اددة أو انذدناددة اننيادد ة 

 قنيي كينتقيدم.
ذندددو قلدددى أندددو  يانتعدددذاب ك ذاددد  صدددوره وأادددرينو  راذدددة ال ت دددقط  57دة فدددنص فدددي انذدددي

 كينتقيدمي. 
ذ  اند تور قلى أ   يردب ذد  اقدكض قلادو أو اهدكس أو تقادد هراتدو  55ونصت انذيدة  

ونلذتيم  ك ي  اد ت ب ذعيذلتو كذي اهفظ قلاو رراذة اإلن ي و وال ا وز إاذاؤه كدناي أو ذعنواي....
ذذدي تقددم أو انتيدادد  يءورب  وب اثكت أنو صدر ذ  ذهت ز تهت وطد ة ادانهق في انصذت . 

 كايء ذنو ايدر وال اعوب قلاوي.
 

 موقف المشرع الجنائي المصري من التعذيب 
 دينو  اإل دراءات ان ني ادة أو  فديرم انذارع ان ني ي انذصري انتعدذاب  دواء ردي  ذند    

  ينو  انعقوكيت.
اإل دددراءات ان ني ادددة تدددنص قلدددى أ   يال ا دددوز انقدددكض قلدددى أي ذددد   دددينو   91فينذددديدة  

إن ي  أو هك دو إال كد ذر ذد  ان دلطة انذ تصدة كدذن   ينوندًيو رذدي ت دب ذعيذلتدو كذدي اهفدظ قلادو 
 رراذة اإلن ي و وال ا وز إاذاؤه كدناًي أو ذعنواًيي.

فدى انددقوى ذ   ينو  اإل راءات ان ني ادة قلدى أ   ياهردم انقيضدي  317ونصت انذيدة  
رونت نداو كريذب هراتوو وذ  ذن  ال ا وز نو أ  اكنى هرذدو قلدى أي دنادب  انتيه ب انعقادة 
ان ل دة. وردب  دوب اثكدت أندو صددر ذد  أهدد انذتيذدا  أو اناديود تهدت وطد ة  فدينم اطرح أذيذو 

 اإلرراه أو انتيداد ايدر وال اعوب قلاوي.
 

ذنددو كقونيددي  يرددب ذوظددب أو ذ ددت دم  171  ددينو  انعقوكدديتو فقددد  رذتددو انذدديدة فدديأذددي  
قذددوذي أذددر كتعددذاب ذددتيم نهذلددو قلددى االقتددراب اعي ددب كيألاددغيب اناددي ة أو ان دد   ذدد  ثدد ث 

ذا ذيت انذ ني قلاو اهرم كينعقوكة انذقررة نلقتب قذدًاي.   نوات إنى قار  نوات وا 
 

اننتدددي ج وكذقيرندددة ذو دددب انذادددرع انذصدددري ذددد   راذدددة انتعدددذاب ن دددتطا  أ  ن دددت لص 
 اآلتاة 

إ  نصددوص  ددينو  انعقوكدديت انذصددري  ددد كيتددت قددي زة قدد  تددوفار انهذياددة ان ني اددة  -1
انذ  ذة نلذتيذا  كصدفة  يصدة وانذدواطنا  كصدفة قيذدة ضدد  درا م انتعدذاب انوا عدة ذد  ذذثلدي 

 ترترب كي م ان لطة ونه يكيي. وانتيان لطة 
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ىددى أ  ارددو  انذ ندي قلاددو يذتيذدديي انذ نددي قلادو و  فديفينذادرع  ددد اادترط صددفة  يصددة  
 راذة ذعانةو وقلاو فب  تعدذاب أي اد ص ال اتذتد  كيدذه انصدفة ذثدب زو دة انذدتيم أو أهدد  في

أ يركو أو أي ا ص قزاز قلاو افتا كيكي ال ت ب اآلراء وتضيرب األهرديم هدوب اقتكديره تعدذاكي 
 دد اقتكرنديه كذثيكدة تعدذاب ذعندوي  أم ال اعتكدر ردذن و ر دم أنندي –إذ هدث أذيذدو  –ذعنواي نلذتيم 

 ذ   ينو  انعقوكيت. 171نلذتيم ا ض  فيقلو ننص انذيدة 
 ادر هضدور انذدتيم فد  تنطكدق قلادو انذديدة  فديأذي إذا  يم ان يني كتعذاب أ يرب انذتيم  

 ققوكيت وفقي نصراا نصيي. 171
تطلددب أ  ارددو  ذدد   ددينو  انعقوكدديت  ددد  171انذدديدة  فدديوذدد  نيهاددة ثيناددة فددب  انذاددرع  

 صددد ان دديني ذدد  وراء تعددذاب انذددتيم ىددو هذلددو قلددى االقتددرابو وقلاددو فددب  انددنص ال انطكددق إذا 
ذدديرس ان دديني انتعددذاب قلددى يانذددتيمي كقصددد   ددر  اددر انهصددوب قلددى االقتددرابو وذدد  ثددم فدد  

تلدذذ أو ققوكديت إادذاء انذدتيم كقصدد االنتقديم أو انت دادب أو ان 171اعتكر تعذاكي وفقي ندنص انذديدة 
 انزىو ك لطي  انوظافة.

 

ذدد   ددينو  انعقوكدديت قلددى إذريناددة ارتردديب  راذددة  171انذدديدة  فددينددم اددنص انذاددرع  -7
 انتعذاب كطراق االذتنيع أو انتر .

و دد  ضددت ذهرذددة ا ددت نيب ذصددر كدد    دروت ضدديكط انكددوناس قذددي ا ددرى فددى هضددوره  
   راذدة انتعدذابو وال ا علدو ادراري ذ  تعذاب انذتيم نهذلدو قلدى االقتدراب ال ا علدو ذ د وال قد

 .(1)تيذة انضرب أو إهداث ان رح فيهتى 
انهذياة ان ني اة نلذتيذا و فقد  دكق  فيوىذا أذر اعكر ق  و و   ر ذ  أو و انقصور  

 أ  أوضهني أنو ذ  انذتصور أ  اهقق ان يني نتا تو اإل راذاة كوا طة  لو   لكي.
 

رار انذنظذددديت انذعناددددة كهقدددوق اإلن دددي  واألهردددديم ندددوهظ ذددد  انتقددديرار اندوناددددة وتقدددي -3
وفددية انرثاددرا  ذدد   فدديانقضددي اة انتاددير  راذددة انتعددذاب قلددى نطدديق وا دد   األذددر انددذى ت ددكب 

 انضهياي كب راء انتعذاب.
 

 وبناء عمى ما تقدم فإننا نقترح لمكافحة التعذيب والوقاية منه اآلتي:
ققوكيتو كهادث ا دذا كت درام انتعدذاب انوا د  قلدى  171ضرورة تعداب نص انذيدة  -1

ذتيم أاي ري  انكيقث انذى دف  ان يني الرتريكو  أي  واء ري  انتعدذاب كقصدد هذدب انذدتيم قلدى 
االقتراب أو أي  صد   ر. ذد  ذراقدية تادداد انعقديب إذا ردي   صدد ان ديني ذد  ورا دو ىدو هذدب 

                                                 

 .111ص  ،11، جملة احلقوق، السنة 1011/ 5/ 11حمكمة استئناف مصر جلسة  (1)
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ىدددذه انهيندددة ال  فددديأ  ان ددديني  ىددديذددد  ىدددذا انتادددداد  -قنددددني –تدددراب وانهرذدددة انذدددتيم قلدددى االق
نذي اعتدي أاضًي قلى نزاىدة انتهقادقو وذد  نيهادة  اعتدي قلى ان  ذة ان  داة نلذتيم فه بو وا 
أ درى فدب  انذ ندي قلادو )انذدتيم( إذا ا دت يب نر كدة ان ديني واقتدرب كين راذدة ت لصدي ذد  كد ء 

 قتراب  د اؤدي إنى انهرم قلاو كينعقوكة انذقررة نل راذة انذعترب كيي.انتعذاب فب  ىذا اال
وىذا انتعداب اتفق ذ  نص انذيدة األونى ذ  اتفي اة ذنيىضة انتعذاب و اره ذ  ضروب  

قرفددت انتعددذاب ك نددو يأي قذددب انددتج  انتدديانذعيذلددة أو انعقوكددة انقي دداة أو ان إن دديناة أو انذيانددة 
و   داي ري  أو ققلاديو الهدق قذددا كاد ص ذدي كقصدد انهصدوب ذد  ىدذا قنو أنم أو قذاب اداد

انا ص أو ذ  ا ص ثينثو قلى ذعلوذيت أو اقتراب أو ذعي كتدو قلدى قذدب ارتركدو أو اادتكو 
أنو ارتركو ىو أو ا ص ثينث أو ت وافو أو إر يذو ىو أو أي ا ص ثينث أو قنددذي الهدق  في

  كيب اقوم قلى انتذااز أاي ري  نوقوي.ذثب ىذا األنم أو انعذاب ألي  كب ذ  األ
 

ضددددرورة انتددددد ب انتاددددراعي كدددديننص قلددددى إذريناددددة ارتردددديب  راذددددة انتعددددذاب كطراددددق  -7 
االذتنيع ذذ  أو ب قلاو انقينو  هذياة انذتيم وانذهيفظدة قلادو وذعيذلتدو كذدي اهفدظ قلادو رراذدو 

ذدد  ذاددروع  ددينو   91 ددينو  انعقوكدديت قلددى  ددرار انذدديدة  فددياإلن ددي و أو أ  اوضدد  نددص قدديم 
تقضي ك   يإذا ارتركت ان راذة انعذداة كطراق االذتنيع ذذ  أو دب قلادو انقدينو   انتيانعقوكيت 

أو االتفدديق أداء ذددي اذتندد  قنددوو قو ددب قلايددي ر نيددي و عددت كفعلددويو وذدد  ثددم فددب   ددروت ضدديكط 
 فديذتيم نهذلدو قلدى االقتدراب ا علدو فديق  أصدلاي هضوره ذ  تعذاب ان فيانكوناس قذي ا رى 

  راذة انتعذابو وارو  اذتنيقو كذثيكة أذر كينتعذاب.
 

ضدرورة انتدد ب انتادراعي نتادداد انعقديب قلددى  راذدة ا دتعذيب انق دوة اقتذديدا قلددى  -3 
  ددلطة انوظافددة كذددي ارفعيددي إنددى ذرتكددة ان نياددةو وذندد  نهذياددة انذددواطنا  ذذدد  ال ارت ددكو  صددفة
يانذتيمي ذ  كطش وق ب ر يب ان لطة انعيذدة. فينعقوكدة انذقدررة نيدذه ان راذدة وىدى انهدكس ذددة 

ال تزاد قلى ذي تي  ناو ض الة نلغياةو وال تتني ب ذ  اننتا ة  انتيال تزاد قلى  نةو أو انغراذة 
الم ترتكدددت قلدددى ان دددلو  اإل راذدددي نل ددديني ياإل ددد ب كادددرب اننددديس أو إهدددداث   انتدددياإل راذادددة 

ك كددددانيمي وقلادددو فدددب  ىدددذه انعقوكدددة ال ت لدددو ذددد  ادددكية ذ يذلدددة أو تهادددز ذددد  انذادددرع إندددى ر ددديب 
 ان لطة قلى ه يب انذواطنا .

 

ضددرورة انتددد ب انتاددراعي نوضدد  نددص  دديص كددينذوظفا  انعذددوذاا  انددذا  ارتركددو   -9 
انهدددكس أو  راذدددة انقدددكض دو  و دددو هدددقو ذددد  ذراقدددية أ  تتددددرج ققوكتيدددي وفقدددي نذددددة انقدددكض أو 

 انه ز كدو  و و هق.
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ذ   ينو  اإل دراءات ان ني ادة كذدي ا دذا نلذضدرور  711و 13تعداب نص انذيدتا   -5 
تيذة ذو ية ضد ذوظدب  فيذ  ان راذة أ  اطع  قلى األذر انصيدر ك ال و و إل يذة اندقوى 

 أو ذ ت دم قيم أو أهد ر يب انضكط ن راذة و عت ذنو أثنيء ت داة وظافتو أو ك ككيي.
 

ضددرورة انددنص صددراهة قلددى ذ دد وناة ر دداس ان يدديز انددذى اعذددب فاددو انذددتيم انقددي م  -1 
كينتعذاب هتى وندو ردي  ذ يدوال أو تعدذر قلدى انذعدذب انتعدرب قلادو ألندو ردي  ذعصدوب انعدا و 

ري  انذى اقوم كينتعذاب ا في و يو أو ا صاتوو فب  افتراض انذ  وناة ان ني اة  كدب ر داس أو 
ان ييز انذى و   انتعذاب فاو رفالة كذن  انتعدذاب  أل  انتيدادد كعقديب اندر اس اندذى ندو اإلادراب 

ب انذى انغين فيوانر يكة اهذلو قلى إهريم انر يكةو وانهالونة دو  و وع  راذة انتعذاب  ألنو ىو 
 توهي كو واإل دام قلاو. انتيا لق انظروب 

 

ضرورة أ  تقوم اندونة وذؤ  ديت انذ تذد  انذددني كنادر ثقيفدة هقدوق اإلن دي و كدا   -2 
انذندديىج  فدديانذددواطنا  وانذددوظفا  انقددي ذا  كبنفدديذ انقددوانا و وذندد  قدد  طراددق إد دديب ىددذه انثقيفددة 

 نلذوظفا  انعذوذاا .انذدر اة وان يذعاةو وتنظام دوراتو وذهيضرات 
* * * 


