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 عن السيد وبالنيابة نفسي عن باألصالةبتوجيه الشكر لحضراتكم  كلمتيأن أستهل  الكرام: يشرفنيالسيدات والساده الحضور 
 الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب

 السادةوجميع الفاعلية دعوتي لحضور هذه  االنسان علىلحقوق  العربية المنظمة شلبي رئيسعالء لسيد/أتقدم بالشكر 
 الحضور

المتحدة والسادة أعضاء البعثة للسيد السفير/ عالء يوسف مندوب مصر لدي األمم وتقديري شكري خالص كما أعرب عن 
من تقدم في كافة اشكال حقوق االنسان  هالدبلوماسية علي دورهم الوطني وتوضيح حقائق األوضاع في مصر وما تشهد

 المختلفة
 الجنائية، والعدالة التشريعياإلصالح  قضيةفي التفاعل مع  االعربية وتوصيته المنظمةقد حرصت على متابعه فاعليات 

صالح نظ  .م االحتجازوا 
وما يفرضه التطور  السجون الي مؤسسه اصالحيه  متطور مفهو حيث الجنائية  والسياسةقد تحول مفهوم التجريم والعقاب 

بتقنين نصوص توسع من نطاق مجال تطبيق  الحديثةللحريات لتتواكب مع التشريعات  السالبةمن تغيير فلسفه العقوبات 
 لحمايه الفئات األكثر حاجه للرعاية المصرية الخصوصيةوتنوعها في قانون العقوبات مع مراعاه  البديلةالعقوبات 

 الدولةحق لكل أنسان، وال يجوز المساس بها وتلتزم  الكرامةعلى أنه "  المصريمن الدستور  51 المادةحيث تنص 
 باحترامها

ال تسقط بالتقادم،  جريمةتعذيب بجميع صوره وأشكاله على أن ال المصريمن الدستور  52 المادةوحمايتها " كما نصت 
لجرائم التعذيب بمحاكمات  ارتكابهتطبيق لمواد الدستور وتفعيل للنصوص القانونية لمن ثبت  السابقة الفترةوقد رأينا في 

ويعكس كذلك  المصريان مؤسسات الدولة تمتلك االرادة لمعاقبة من ينتهك كرامة المواطن  ىما يعن ووتأديبيه وه جنائية
 وسالمة جسده  الكرامةبحقه في  المصريعدم تسامح الدولة ومؤسساتها على اي اعتداء على تمتع المواطن 

قيد يجب تعامله بما يحفظ  بأيمن الدستور على أن " كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته  55 المادةكما نصت 
كراهه و ال ايزائه بدنيا او معنويا و ال يكون حجزة وال حبسه اال في أماكن مخصصه كرامته وال يجوز تعذيبه وال ترهيبه وال ا

 اعتبرها بمثابة دستور حماية كرامة المواطن في مصر ، التيانسانيا وصحيا وهى المادة  الئقةلذلك 
ناء جحبوسين والسبمتابعة مدى تمتع المتولى اهتمام خاص   لجنه حقوق االنسان بمجلس النواب  وتعلموا حضراتكم ان

بحقوقهم وقمنا في هذا الصدد بعدد من الزيارات الماكن االحتجاز داخل األقسام والسجون للوقوف على مدى   والمحتجزين



سجون  (10) عدد 2019الي  2017 وكان عدد الزيارة التي قامت بها اللجنة منذ نهاية عام  تطبيق معايير حقوق االنسان
من الغذاء للنزالء، وخلق منهم نماذج  الذاتيوكيف يتم تحقيق االكتفاء سجون شديدة الحراسة  وسجون إنتاجية  نما بي

 .للتعايش مع المجتمع بعد قضاء فترة السجن وانخراطهم في المجتمع بنجاح
النزالء بتعليم  وأصبحت مشروعات السجون تنافس بقوة في األسواق المصرية، فضال عن قيام أصحاب الحرف اليدوية من

المساجين اآلخرين تلك الحرف؛ حتى أصبحوا فعالين، ومنهم من قضى العقوبة وخرج من السجن ليزاول نشاطه من الحرفة 
 التي أمتهنها بالداخل.

ومصنع  والداجينكما سجلت أعلى نسبة مبيعات في عدة معارض خاصة، باإلضافة إلى مشروعات اإلنتاج الحيواني  
عن أكبر ورش للنجارة بسجن  الحديثة فضالالتقنيات الفنية واآلالت هو على درجة عالية من  لأبو زعبالبالستيك بسجن 

 الذي يعد أكبر قلعة لصناعة الجلود. لأبو زعبالقناطر للرجال، ومزارع سمكية، مع تواجد سجن 
لنعام بسجون طرة والمرج ووادي النطرون، باإلضافة إلى فضال عن مشروعات السجاد ومزارع العجول والدواجن والطيور وا

مصنع المياه المعدنية بوادي النطرون، باإلضافة إلى صناعات صغيرة مثل إنتاج لمفروشات المنزل و"الهاند ميد" والمالبس 
 الحريمي.

االمن واإلسكندرية الي جانب مديريات  الجيزة، الفيومزيارة اقسام الشرطة وأماكن االحتجاز في القاهرة ب قد قامت اللجنةو 
خطة تطوير المؤسسات العقابية من تحديث وتوافر  تتابع اللجنة العقابية كمامن المستشفيات داخل المؤسسات  وعدد

تم نقل فاعليات الزيارات عن طريق وسائل  سجون وبالفعل أربعاالشتراطات والمعاير الدولية بها وبالفعل تم تحديث عدد 
نها وغير الحكومية صرية الحكومية ممنعمل مع جميع المؤسسات ال وإلنزالالمصاحب لنا في جميع زياراتنا وكنا االعالم 

 ميع بحقوقهم جلضمان تمتع ال
تكون  الشكاوىواغلبية  بنفسهالتي ترسل اليها من أهلية المسجون او المسجون  الشكاوىمن كل  للتأكدكما تسعي اللجنة 
 او طلبات عفو بنصف المدة )افراج شرطي(  طلبات نقل سجون 

 المدة( افراج شرطي بنصف 15،000) رئاسيالعفو بال (20،000غارمه ) (20،000)قد بلغ عدد المفرج عنهم بالعفو و 
 2019( حالة افراج صحي في عام 13)

إجراء التحاليل الطبية لجميع من وجه الرعاية الصحية المقدمة لنزالء السجون، اكما تحرص اللجنة اثناء زيارتها التأكد من 
بطاقة صحية لكل نزيل ليثبت من خاللها المالحظات الكاملة لهم،  وجودلهم للوقاية من األمراض،  الدوريالنزالء، والكشف 

 داخل السجونداعهم بغرفة المعيشة والدرن قبل إي السحائيتطعيمهم ضد االلتهاب  من التأكد
 الكرامة اإلنسانية والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية علىفضال عن سعي اللجنة الدائم لضمان الحفاظ 

بمجلس النواب والذى يمثل  التشريعية اللجنةفي  الجنائيةجارى مناقشه مشروع قانون اإلجراءات وعلي الجانب التشريعي 
 عاما ومن أبرز تعديالته : 47على القانون منذ  تشريعيأوسع تعديل 



 الثانية الدرجةالطعن على أحكام محاكم جنايات  هإتاحتعلى درجتين في الجنايات مع  التقاضياعتماد نظام  -
 استحداث نصوصا لحمايه الشهود والمبلغين والمجنى عليهم. -
 .القضائية لإلعالناتاستحداث منظومه جديده  -
 ،يرة في محال حقوق االنسان في مصرستعد طفرة كب التيائل الحبس االحتياطي ، وغيرها من التعديالت التوسع في بد -

في مجال .الدولية التزامات مصر تحقيق الدولة المصرية ومجلس النواب المصري علي نؤكد حرص  كلمتيوفى ختام 
 لتوفيق ،،،لمؤتمركم وكافة اعمالكمكل النجاح وا ونتمنىإذ نشكركم مرة أخرى على جهودكم  حقوق االنسان 
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