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 : مقدمة
تضعيا المعايير  التيبالميام  أولها، يختص ه الورقة موضوعيا في ثالثة أقسامتتناول ىذ

برصد  ثانيها، ويختص نية في تفاعميا مع جرائم التعذيبالدولية عمى عاتق المؤسسات الوط
 ثالثها، ويختص كافحة التعذيبإلنسان في مصر في ملحقوق ا القوميوتقييم تجربة المجمس 

 .س في مكافحة ىذه الجريمة الخطيرةبتجربة المجم
 

 (1)التعذيب مهام المؤسسات الوطنية في مكافحة
 : نية ثمان ميام لمنع التعذيب تشمل، عمى عاتق المؤسسات الوطتضع األدلة المتخصصة -

، تدريب بالت، إجراء المقا، التحقيق في مزاعم التعذيباإلصالحات القانونية واإلجرائية تشجيع
، ، تعزيز الوعى العاماالحتجاز، مراقبة أماكن ، التعاون مع الييئات الدوليةالموظفين العموميين

 مناىضة التعذيب . التفاقية االختياريتمثل اآللية الوطنية المنصوص عمييا في البروتوكول 
 

: يمكن لمؤسسات الوطنية أن تروج لمتصديق عمى  في سياق تشجيع اإلصالحات القانونية
روتوكول ، والبمناىضة التعذيب اتفاقيةمعاىدات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصمة مثل 

وخاصة تجريم التعذيب  القانوني، كما يمكن ليا أن تشجع اإلصالح ق بياحالمم االختياري
 .االحتجاز، كما يمكن ليا أن تشجع إصالح إجراءات الوطنيبموجب القانون 

 

مزاعم التعذيب وتوثيقيا من العناصر  فييعد التحقيق : وفى سياق التحقيق في مزاعم التعذيب
عمى المؤسسات الوطنية أن توثق وتحقق  ينبغي، لذا لمنع التعذيب استراتيجية أي فيالحاسمة 

إجراء تحقيقاتيا الخاصة إذا  فيشكاوى تتمقاىا من الضحايا أو أقاربيم وأن تبدأ أيضًا  أي في
: جمع ويشمل ذلك االحتجازبعض أماكن  فياعتقدت بحدوث أعمال تعذيب أو سوء معاممة 

جراء مقابمة مع الضحية المزعومة المعمومات ، والتحقق من المعمومات أقرب وقت في، وا 
 ،ااتساقومدى  اتكما يشمل ذلك أيضًا فحص الشياد دعاءاتاإلوتقييم مدى دقة ، المتحصمة

وىل تتسق مع األنماط المعروفة لمتعذيب وسوء  ،وىل تتوافق مع مصادر أخرى مستقمة
طبية عمى وقوع التعذيب وىل ىناك عالمات  أو وثائقك أدلة مادية داعمة ، وىل ىنالمعاممةا

 .لتعذيباأو مؤشرات نفسية تدل عمى  جسديتدلل عمى حدوث تعذيب 
 

ؤىا عمى يتعين عمى المؤسسة الوطنية اجرا التيوال تقتصر المقابالت : إجراء المقابالت
 أي، وأن تحصل عمى شخص أيأن تستمع إلى  عمى المؤسسة الوطنية ينبغيالضحية بل 

 .اختصاصيانطاق  فيتدخل  التيالزمة لتقييم الحاالت  وثائق وأيمعمومات 
الحماية حاجتيم إلى  االعتبار فياألخذ  ينبغيوعند اجراء مقابالت مع الضحايا أو الشيود 

بعد  انتقاميةمقابمتو لعمميات  الجاريحين أنو ال يوجد ضمان كامل بعدم تعرض الشخص  فيو 
عدة تدابير لحماية الشخص منيا عمى سبيل المثال مقابمة  اتخاذ، إال أنو يمكن المقابمة انتياء

جراء المقابمة عمى الشخص بعينو االىتمامعدد كبير من األشخاص لتجنب تركيز  مكان  في، وا 
 .، عدم الكشف عن ىوية الشيودآمن
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، والموضوعيةوالصبر  ،االستماعجراء المقابالت ومنيا القدرة عمى أصول إ فيل األدلة ص  وتف
مع و واالحتفاظ بسجل دقيق لممقابمة ، وتدوين المالحظات  ،ومراعاة السرية واألمن، والتعاطف

، فإنو عتبر أفضل من المالحظات المكتوبةي صوتيل المقابمة عمى شريط يبأن تسج اإلقرار
كل األحوال موافقة الشخص المراد مقابمتو عمى تدوين  في، ويجب خطيرة يثير مخاوف أمنية

 وغير محايدةطرح أسئمة  ينبغيوخالل المقابمة  .المالحظات كتابيًا أو تسجيل المقاء صوتياً 
، وفى ختام المقابمة ومراعاة حسن االستماع، المراحل األولى من المقابمة فيموحية وخاصة 

، وكيف ينوى استخدام المعمومات ماذا سيحدث بعد ذلك المقابمة بوضوح رح مجرىأن يش   ينغى
 .ذلك، والتحقق من فيم الشخص الذى جرت مقابمتو لسجميا التي

 
لمموظفين العموميين استراتيجية  المينييمثل توفير التدريب : تدريب الموظفين العموميين

 وينبغي، ممة األشخاص المحرومين من حريتيمحاسمة لممساعدة عمى منع تعذيب وسوء معا
عمى تدريبًا واحتجاز األشخاص  واستجواب توقيفبالذين ليم عالقة أن يتمقى جميع الموظفين 

قوق اإلنسان ويمكن لمؤسسات ح لمتعذيب،وباألخص عمى الخطر المطمق  ،حقوق اإلنسان
توفير ىذا التدريب من خالل وضع أدوات  فيالمساىمة  فيالوطنية أن تمعب دورًا ميمًا 

 تدريبية.تدريبية وتقديم دورات 
 تدخاًل خارجياً عداء لما يرونو من ظير ضباط الشرطة وحراس السجون لكن من المحتمل أن ي  

أيدى ممثمى من تمقى التدريب عمى  ءباالستيابما يشعرون ، إذ أنيم ر طريقة أدائيم لعمميم في
 ،ليس لدييم فيم واقعى لصعوبة عمميممثاليون  أشخاصحيث يرون أنيم ، المؤسسات الوطنية

تبعيا لوضع وتنفيذ ت التي االستراتيجية في بعنايةولذلك فمن الميم أن تنظر المؤسسة الوطنية 
 .برامج التدريب

 
فعال لمييئات العمل ال في: يمكن لممؤسسات الوطنية أن تساىم  التعاون مع الهيئات الدولية

، االستعراض فيوالمشاركة ، يا تقديم معمومات مستقمة وموثوقةإذ يمكن، الدولية واإلقميمية
أجل منع التعذيب وسوء  ومن الميم التفاعل مع اآلليات الفاعمة من. صياتومتابعة التو 

 :المعاممة
 الشامل الدوريحقوق اإلنسان وال سيما عبر االستعراض مجمس األمم المتحدة ل.  
 التعذيب.ة بموجب معاىدات وخاصة ىيئة مناىضة الييئات المنشأ 
 يما مقرر األمم المتحدة الخاص المعنى بالتعذيب .اإلجراءات الخاصة وال س 
  مثل المجنة الفرعية لمنع التعذيب وعمى المستوى  الدولياآلليات الزائرة عمى المستوى

 اإلقميمي.
 

يعتبر تثقيف الجميور العام بأىمية حظر ومنع التعذيب عماًل وقائيًا ميمًا  :تعزيز الوعى العام
ن تشكل قوة ، وأرفع مستوى الوعى بيذه القضية فيويمكن لحمالت التثقيف العامة أن تساعد 

، ويمكن أن تركز أنشطة التوعية عمى األشخاص المحرومين من دفع ميمة نحو التغيير
 .ضة لخطر التعذيب أو سوء المعاممةحريتيم واألشخاص األكثر عر 

 
التجربة : يعتبر المقرر الخاص لألمم المتحدة المعنى بالتعذيب أن  مراقبة أماكن االحتجاز

من قبل آليات مراقبة مستقمة ومؤىمة بشكل  االحتجازأثبتت أن الزيارات المتكررة ألماكن 
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، التحدث عمى انفراد مع المحتجزين فيذلك الحق  فيمناسب ولدييا الصالحيات الالزمة بما 
 .ة لمحد من التعذيب وسوء المعاممةنظام المراقب فيتعتبر أكثر الضمانات 

ة تظمنبزيارات م االضطالعمراقبة أماكن االحتجاز من خالل  المتخصصة إلىاألدلة وتدعو 
أن تكون أماكن  وينبغي، "ضرر وال ضرار الوعمى رأسيا " لممراقبةاألساسية  المبادئتحترم 

المعمومات المتاحة ، وتقسيم الميام بين أعضاء  استعراضاالحتجاز جيدة التخطيط من حيث 
 .مسبقة اتصاالتالفريق واجراء 

، لى مع الشخص المسئول: لقاء أو  ية الالزمة لمقيام بزيارة ما يمىالخطوات الرئيسوتتضمن 
 ، لقاء أخيرالت خاصة مع المحتجزين، مقاب، الرجوع إلى السجالتجراء جولة داخل المكانإ

 .مع الشخص المسئول
شأنيا كآلية لممتابعة من أجل وصيات ب، واعداد تبمكان تقديم تقارير عن الزيارات ىميةومن األ

 .ة حوار مستقل مع السمطات المعنيةقامإ
 

 التالية:أخرى المسئوليات فى جممة أمور : تقع عمى المؤسسات الوطنية العمل كآلية رقابة
ن األمم ا إلى ىيئات ولجالمدول أن تقدمي غىبين التياعداد التقارير  فيالمسئولية  -

، المعاىدات فيالمنصوص عمييا  اللتزاماتيانفيذًا ، وكذلك المؤسسات اإلقميمية تالمتحدة
بداء   .اللياالستقمع إيالء االىتمام الواجب اإلقتضاء ىذا الموضوع عند  في الرأيوا 

مة األمم المتحدة منظو  فيالتعاون مع األمم المتحدة وجميع المؤسسات األخرى  -
تعزيز  مجالي فيالبمدان األخرى المختمفة  فياإلقميمية والمؤسسات الوطنية والمؤسسات 

 .اإلنسانوحماية حقوق 
ق المؤسسات الوطنية أن تشجع دوليا عمى إصدار دعوة وتضع ىذه المسئوليات عمى عات

األمم المتحدة  مقرريإلى مقرر األمم المتحدة الخاص المعنى بالتعذيب ، وغيره من دائمة 
وكذلك أن تحث دوليا عمى ضمان أن تكون التقارير ، لمقيام بزيارات واعداد التقارير المعنين

عداد تقارير إمكانية إ في، والنظر أيضًا المعاىدات مواكبة آلخر المستجداتالمحددة بموجب 
والمقررين  المختصةقبة وحث الدول عمى تنفيذ التوصيات الواردة فى تقارير لجان المرا ،موازية

 .الخاصين المعنيين
المؤسسات الوطنية ولجنة مناىضة : ذا التقرير تتوقف ىذه الورقة عندبموضوع ى واتصاال
المنصوص عمييا  بالتزاماتياالوفاء  فيتراقب أداء الدول األطراف  التي، وىى الييئة التعذيب

مؤسسات ال ىدات األخرى يجوز استشارةيئات المعا، وكما ىو الحال بالنسبة ليالمعاىدة في
، لكن منذ عام إلى المجنة الموازي، وأن تقدم تقريرىا عداد تقرير الدولة الطرفإ فيالوطنية 
قدمت معمومات مكتوبة أن تعقد أيضًا  التيأصبح فى إمكان المؤسسة الوطنية  5002

دولة وتساعد تعقدىا مع وفد ال التياجتماعًا خاصًا مع المجنة اليوم السابق لجمسة الحوار 
عمى إتاحة الفرصة لممؤسسات الوطنية ( ال تتعدى مدتيا الساعة التيجمسات اإلحاطة ىذه )

 .ة وموافاة المجنة بآخر مستجداتيالتسميط الضوء عمى القضايا الرئيسي
يا حالة تمقي فيمزاعم التعذيب  فيويمكن لمجنة مناىضة التعذيب أن تجرى تحقيقًا سريًا 

، وقد يشمل التحقيق القيام بمد معين فيمعمومات موثوقة تفيد بوجود ممارسة منيجية لمتعذيب 
 .بزيارة لمبمد المعنى



4 
 

تقريرىا  فيوعمى الرغم من سرية تقرير التحقيق إال أن المجنة تقدم ممخصًا لتقرير التحقيق 
مثل ىذه التحقيقات ومن أن تجرى المجنة  فيوىناك عدد محدود من الدول ال ترغب  ،السنوي

مناىضة  اتفاقيةعمى تصديقيا ( عند 50المادة مى المادة ذات الصمة )ثم قدمت تحفظًا ع
 .التعذيب

، وقد وضعت أم الما إذا كان التعذيب ممارسة منيجية القطرية تحدد المجنة وبعد الزيارة 
 :ى، وىالمنيجيالمجنة المعايير التالية لتحديد المقصود بالتعذيب 

  أجزاء كبيرة من  فيومعتمدة  االنتشاروواسعة  اعتياديةأن يكون ىذا التعذيب ممارسة
 البالد.

 الحكومة.ال يكون نتيجة مباشرة لسياسة  التعذيب أويكون ىذا  أن 
  لمتعذيب المنيجيقد يؤدى التقاعس عن سن قوانين منع التعذيب إلى زيادة الطابع. 

 
  مصر: فيلحقوق اإلنسان  القوميالمجمس تجربة 

جرا بمورة مقترحات فيأنيمك المجمس منذ تأسيسو  -1 ئية لموقاية من إجراء إصالحات قانونية وا 
عبر الحوار مع المسئولين التنفيذيين والمشرعين وتنظيم الندوات  التعذيب ومكافحتو

 :إلى اآلتى ىذا الشأن فيوورشات العمل وشممت أىم مخرجاتو 
حتى ال  االحتياطيموضوعية لنظام الحبس و إصدار تشريع يضع ضوابط إجرائية  - أ

خالفًا لقواعد مقاعدة البراءة األصمية لممتيم بالمخالفة الجنائية و خارج يتحول إلى نظام 
 نيائيبراءتو بحكم  تثبتوالذى  احتياطياالمتيم المحبوس وحق ، الشرعية الجنائية

 بالتعويض. بالمطالبة
التنفيذ وخاصة االشراف عمى تنفيذ العقوبات السالبة  فيإلشراف اإنشاء نظام قاضى  - ب

، ومدى مطابقتيا راقبة تنفيذ العقوبة المحكوم بيا، ويناط بو مالسجون فيلمحرية 
، والتأكد من تحقيق العقوبة ء الحد األدنى لمعاممة المسجونينوالوائح ومبادى لمقوانين

 صالحًا سجون حتى يعود إلى المجتمع عضوًا أىيل المليدفيا اإلصالحى وىو ت
 .ومنتجاً 

من قانون اإلجراءات الجنائية الخاصة بزيارة  24،  25العمل عمى تفعيل المادتين  - ج
، أو بصفة غير قانونيةسين أعضاء النيابة العامة لمسجون لمتأكد من عدم وجود محبو 

 .سماع شكاوى المسجونين
السجناء والتنفيذ  أىاليأمام زيارة  إستثناءالسجون بغير فتح بالكامل االحترام تأمين  - د

ت إغالق بعض السجون امام قرارا يةالدقيق لألحكام القضائية الصادرة بعدم قانون
 .الزيارة

مع نص المادة األولى من  متتوائمن قانون العقوبات لكى  651تعديل نص المادة   - ه
اق إلييا مصر بحيث يمتد نط انضمت التيالدولية لمناىضة التعذيب  االتفاقية

 :التعذيب الذى يعتبر جناية إلى
 لتصفيةأو  كاالنتقامأو لغرض آخر  االعتراف،عمى حممو تعذيب المتيم ل  (1)

 وغيرىا.الحسابات أو مجاممة لبعض أصحاب النفوذ 
ول تعذيب غير المتيم لحمل المتيم عمى االعتراف أو األدالء بمعمومات ح  (2)

 .المتيم
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 .اعتداء بدنى أو نفسى أيريف التعذيب أن يشمل تع  (3)
أو أقتصر دوره  بو،أو المستخدم إذا قام بالتعذيب بنفسو أو أمر  معاقبة الموظف  (4)

 .عمى عممية التعذيب التواطؤأو السكوت أو الموافقة  أوعمى مجرد التحريض 
المباشر أمام محكمة  دعاءاإل في المدنيو بإعداد تشريع يقر حق المدعى يالتوج (5)

، أو حرية الحياة الخاصة عمى الحرية الشخصية االعتداءجرائم  فيالجنايات 
لغاء القانون رقم  الخاص بتعديل  6521لسنة  656لممواطنين أو جرائم التعذيب وا 

من قانون اإلجراءات الجنائية والذى يحصر حق الدعوى العمومية ضد  14المادة 
، النيابة العامة فيضباط الشرطة ومنيم ، حكميم في ومنالموظفين العموميين 

 .المباشر دعاءاإلوالعودة لمنظام القديم الذى كان يمنح المجنى عميو حق 
 فيبمحام  ستعانةاإل فيتعديل قانون اإلجراءات الجنائية بما يعطى المتيم الحق  - و

 ام الشرطة .أقس فيأثناء سؤالو  الوجوبيالجنايات والجنح المعاقب عمييا بالحبس 
ومنيا وضع حد  االحتجازمراكز  فيالتعذيب  احتماالتتدابير وقائية لتقميل  اتخاذ - ز

 الخارجي.بالعالم  االتصالعيم من المحتجزين ومن لعزل
 التيلحقوق اإلنسان ووزارة الداخمية تجاه الشكاوى  القوميتعزيز التعاون بين المجمس  - ح

 فيوالتحقيق ، حقوق اإلنسان المصرية ترد إلى المجمس أو تمك التى ترد من منظمات 
 التحقيقات.البالغات المقدمة منيا إلى النائب العام ووزير الداخمية وتزويدىا بنتائج 

 
أعطى المجمس اىتمامًا بالغًا لمراقبة أماكن االحتجاز ورغم :  االحتجازوبالنسبة لمراقبة أماكن 

السجون زيارة  في( لم ينص عمى حقو لممجمس المنشئ) 5004لسنة  52ون رقم أن القان
 استنادا، فقد حرص المجمس منذ نشأتو عمى القيام بيذه الميمة ن أماكن االحتجازوغيرىا م

السيد بإستئذان ، انتياكاتتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتيا من أية  فيإلى اختصاصو العريض 
ىذه الثغرة بإقرار حق المجمس  5062دستور سد النائب العام والتعاون مع وزارة الداخمية وقد 

 المجمس.قانون  في االختصاصكما تم تضمين ىذا  ،زيارة السجون في
، ، والقناطرالنطرون ووادي، سجون منطقة طرةومن بينيا  الزيارات العديد من السجونشممت 
تتضمن تقارير ، و ، وأبو زعبلالعمومي، وطنطا ، وبورسعيدالعمومي، وبنيا ، والمنياودمنيور

 المجمس السنوية تقارير مفصمة عن زيارة ىذه السجون 
يل وشممت العديد من ىذه األقسام ومن بينيا عمى سب زيارة أقسام الشرطةالزيارات إلى  وامتدت

، وقسم مدينة نصر ، وقسم شرطة العجوزةالدقي، وقسم شرطة المثال أيضًا قسم شرطة النزىة
 .ثان
ل أيضًا المؤسسة العقابية ومنيا عمى سبيل المثا لمراكز احتجاز األحداثالزيارات  امتدتكما 

 .لعقابية بمينا البصل باإلسكندرية، والمؤسسة اقتادة بالجيزة بأبي، والمؤسسة العقابية بالمرج
 

نين الوطنية والمعايير واجون ومدى اتساقيا مع القوقد استيدفت ىذ الزيارات أوضاع الس
معينة بتفقد حاالت بعضيا أختص ، و لجة السجناء وغيرىم من المحتجزين، وبالمثل معاالدولية

، أو زيارة أحد السجناء حاالت اضراب عن الطعامفحص أو  لممجمس،وردت بشأنيا شكاوى 
 .خارجيالمنقولين لمستشفى 

 فيكما ىو متبع  اشتممتبل  فحسب،تحقيق ىذه األىداف  ىولم تقتصر الزيارات عم
، والمرافق والزنزانات المباني، تفقد زيارة أماكن االحتجاز فيالوطنية  المؤسساتاختصاص 
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، والرعاية الطبية ة، ونظم العقاب التأديبياكن التريض ( ونظم تقديم الشكاوىالعامة والمطعم وأم
، وتمقى الزيارات الخارجيبالعالم  واالتصال( الصيدليات إن وجدت -المستشفيات -العيادات )

عمى السجالت وغيرىا كما تشمل الزيارة  واالطالع، والمحتجزين واإلدارةوالعالقة بين العاممين 
 .ع مدير السجن وغيره من المسئولينالحوار م

 
تتضمن  االحتجازماكن ويصدر المجمس تقريرًا عن كل زيارة يقوم بيا لمسجون وغيرىا من أ

الجية الرسمية  باعتبارىاالداخمية كما تحيط النيابة العامة  لوزارةمالحظات وتوصيات محددة 
 الزيارات.كما تحاط سمطات الدولة واإلعالم بنتائج ىذه  السجون،تمارس مسئولية تفتيش  التي

 

بة الجيات أىميا بطء استجا متكررًا من العقباتنمط لمسجون لكن تواجو زيارة المجمس 
لبعثة الفرصة  تاحوإ، وثانيًا عدم أحيانًا لسنة كاممة امتدت والتي، المختمفة لطمب الزيارة

 فيتنفيذ ميامو وتعزيز جيود الدولة  فيوال يساعد ذلك المجمس  بالسجناء، لالنفرادالمجمس 
 االحتجاز.النيوض بأوضاع 

 
حقوق اإلنسان وتعميق الوعى بيا أحد الميام الجوىرية  : يعد نشر ثقافة الوعى العامتعزيز 
 مجرد تظل حقوق اإلنسان ، فبغير ىذه الثقافة تحقيق أىدافو فييعتمدىا المجمس  التي

 فيمجال أو آخر أو تصويب أخطاء  فيانجاز إصالح  فينصوص قانونية جامدة قد تساعد 
 ضمير فيولكن بيذه الثقافة وحدىا تتحول حقوق اإلنسان إلى وعى بالمجتمع عالقة السمطة 

وتعزيز العالقة بين قواه وتطوير العالقة بين المجتمع  سموكو،تكون قادرة عمى تغيير و المجتمع 
 والدولة.

وقد سعى المجمس منذ تأسيسو لتنسيق جيوده مع الجيود الرامية إلى تحقيق نفس اليدف من 
، والمؤسسات التعميمية الجماىيريعبر اإلعالم  المدنيالمجتمع  ىيئات الدولة ومؤسسات

س خالل ثالث محاور وخالل فترة واليتو األولى عمل المجم، التدريبية واألنشطة، لتربويةاو 
لنشر ثقافة  القوميالمشروع وىو " حقوق اإلنسان مبادئنشر ل طموح: مشروع رئيسية أبرزىا
 .لمدولةالخطة الخمسية  في دامجياإكان يسعى إلى  يةطنوضع خطة و ، و "حقوق اإلنسان

المناىج التعميمية وكتب المدارس  فيتعزيز قيم حقوق اإلنسان  فيكما تابع مجيوده 
 العالي.والتعميم  والثانوى  اإللزاميالتعميم إستيدفت  والجامعات

مع الجيات المعنية بيذا الشأن صيغ مؤسسية  إيجادتجو المجمس إلى وفى ىذا اإلطار ا
 لمجامعات.والمجمس األعمى  والتميفزيون،بالتعاون مع اتحاد اإلذاعة 

مكتب الشكاوى وفاعمياتو عبر أوليا  ،أدواتبعدة  التعذيبوقد تفاعل المجمس مع جريمة 
تداول  " وحدة مناىضة التعذيبحممت اسمعبر تأسيس وحدة تنظيمية خاصة "، وثانييا المختمفة

ضوة سيير لطفى ع/ثم األستاذة الدكتورة، سعيد الدقاق عضو المجمس/عمى رئاستيا الدكتور
بمكتب الشكاوى  المحامي شمبيوحمل مسئولياتيا باحث متميز ىو األستاذ نبيل . المجمس
، عمى المستوى األطراف المعنية بمكافحة التعذيب، نظمت جمسات عمل دعيت إلييا حينئذ
، والتربية ، والداخمية، ووزارة الصحة والسكانالشرعي: وزارة العدل ومصمحة الطب ميالحكو 
 .ذيب بالجيزة والقميوبية والغربيةوجمعيات مناىضة التعاالجتماعية ، والتضامن والعدالة والتعميم

يمو لضحايا التعذيب الذى مثمو األستاذ جورجيو كراتش الدوليووجدت دعمًا دوليًا من المجمس 
 .والسفارة اليولندية بالقاىرة
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األول من مارس  فيآليات لمتنفيذ ونبتت عمل وخطة تنفيذية  استراتيجيةىذه الورشات وأفرزت 
نحو ثقافة جديدة لمناىضة "بعنوان  5066أكتوبر فيميمًا  اً برنامجنبتت  كما 5060آذار

وحدة مناىضة التعذيب كتيبًا بعنوان  إصداراتوكان من أىم ، 5066أكتوبر 61 في " التعذيب
وآخر  شمبينبيل /أعده األستاذ 5065،  5066 عامي" خالل مصر فيلجريمة التعذيب  رؤية"

 .عضو المجمسسيير لطفى /" أعدتو دنحو ثقافة جديدة لمناىضة التعذيببعنوان "
 

 الخالصة والتوصيات
 انتياك وأي، ، وكشف جرائموالتعذيببمناىضة  ويتخذ المجمس موقفًا ثابتًا منذ تأسيس -1

 .لسالمة الجسد
وأدائيا بياناتو أن ىناك حاالت تعذيب بل ويحرص عمى بيانيا وال ينفى المجمس  -2

لكنو يرصد أيضًا بالمثل إحالة . من مطبوعاتو المتعددةا وغيرىة السنويوتقاريره 
النيابة العامة إحصاءات وتنشر ، المحاكمىذه الجريمة إلى  فيالمسئولين المتورطين 
أنيا حاالت ، ويخمص المجمس إلى الجريمة من وقت إلى آخرحول متابعتيا ليذه 

 .منيجة عمى نحو ما تذكر بعض الييئات الدوليةفردية وليست م
 فيويتدخل المجمس بتقديم المساندة القانونية بقضايا التعذيب بناء عمى طمبيم  -3

 فيومن ذلك تدخل المجمس ، ا بتعرضيم لمتعذيبفيي الذين يدعونالدعاوى القضائية 
كريم /المحاميد( وقضية 5062حسن الكبرئى عن ورثتو )/قضية المجنى عميو السيد

( وقد 5062رطة المطرية جراء التعذيب )قسم ش فيمحمد إبراىيم الذى توفى  حمدي
ت شبيب طمع- /صدر حكم بالسجن لمضابط الذى قام بتعذيبو ، وقضية المواطن

 /، وقضية المواطن(5061)-مدينة األقصر فيالذى توفى نتيجة التعذيب  الرشيدي
، (5061بركة السبع عام ) فيسعيد سعد سالم نصار الذى توفى من جراء التعذيب 

 .(5061) فيمصطفى محمد مصطفى الذى توفى نتيجة التعذيب والمواطن /
بما  المصريقانون العقوبات  فيويرى المجمس أىمية تعديل تعريف جريمة التعذيب  -4

تؤثر عمى مجرى العدالة  التيويسد الثغرات مناىضة التعذيب  اتفاقيةيتفق مع 
 .معنى بمناىضة التعذيب لزيارة مصردعوة المقرر الخاص الوالحرص عمى 

 باتفاقيةالممحق  االختياري كما يحث الحكومة أيضًا عمى أنشاء آلية البروتوكول -5
، وأبدى المجمس إلى البروتوكول االنضماملحين  طوعيمناىضة التعذيب بشكل 

 .لكى يكون تمك اآللية االستعداد
*  *  * 

   
      
 


