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مقدمة :
مبنا�سبة مرور  30عام على �إ�صدار اتفاقية مناه�ضة التعذيب نظمت املجموعةاملتحدة
م�ؤمتر علمي مو�سع قى  25يونية  2014بالقاهرة وحتت عنوان (نحو خطة وطنية للق�ضاء
على جرمية التعذيب )2020 -2015 ..؛ وكان الهدف الرئي�سي لهذا امل�ؤمتر هو تقدمي
�إ�سهام بناء فى الت�صدي لق�ضية التعذيب فى م�صر على �ضوء ال�ضمانات واحلماية التى �أقرها
الد�ستور اجلديد؛ متمثال فى تقدمي خطة ملدة خم�سة �سنوات يقرتحها خرباء متخ�ص�صون
وتقوم على ت�ضافر كل اجلهود فى املجتمع حكومة وجمتمع مدين وبرملان و�إعالم ومواطنني
� ...إلخ ,وتكون مبثابة ج�سر علمي وبناء للتعاون مع رئي�س اجلمهورية والربملان واحلكومة
وكافة القطاعات الأخرى فى املجتمع.
وقد �شارك فى هذا امل�ؤمتر نخبة متميزة من اخلرباء واملتخ�ص�صني ,وكان ملناق�شاتهم
ومداخالتهم الأثر الكبري فى تطوير املقرتحات والأفكار التى قدمها املتحدثني الرئي�سيني
وخرج امل�ؤمتر فى نهايته ب�إعالن يت�ضمن ا�سرتاتيجية عامة ملواجهة ومكافحة التعذيب
خالل ال�سنوات اخلم�س التالية متميزة بكونها تناولت ظاهرة التعذيب من كل جوانبها �سواء
القانونية �أو الثقافية �أو الأمنية وا�ستهدفت فى تنفيذها كافة القطاعات �سواء احلكومية �أو
الإعالمية �أو املجتمع املدين.
ومن �أجل و�ضع هذا الإطار العام والذى خرج به امل�ؤمتر فى �صورة خطة تنفيذية
تقرتح �أن�شطة �أولية وفق ًا ملخطط زمني� ,أ�سندت املجموعة املتحدة هذه املهمة �إىل �أحد
اخلرباء املتميزين وهو الأ�ستاذ عبد الغفار �شكر نائب رئي�س املجل�س القومي حلقوق الإن�سان،
والذى توىل �إعداد م�سودة �أولية لرتجمة هذه اخلطة العامة فى �إطار تنفيذي ،وهي امل�سودة
التى رغبت املجموعة املتحدة بطرحها على خرباء متنوعني فى تخ�ص�صاتهم التى تناولتها
اخلطة ومن خالل ور�شة عمل مغلقة �شارك فيها �أربعة ع�شر خبري ًا هم ،الأ�ستاذ يا�سر عبد
العزيز الكاتب واخلبري الإعالمى ع�ضو املجل�س القومى حلقوق الإن�سان ،الأ�ستاذ فريد زهران
نائب رئي�س احلزب امل�صرى الدميقراطى االجتماعى ،الدكتور كمال مغيث اخلبري الرتبوى،
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الدكتور قدرى حفنى �أ�ستاذ علم النف�س ال�سيا�سي ،اللواء الدكتور �شادن ن�صري �أ�ستاذ الإدارة
ب�أكادميية ال�شرطة ،الدكتور عبد اهلل النجار �أ�ستاذ ال�شريعة الإ�سالمية بجامعة الأزهر،
الأ�ستاذ �أحمد فوزى الأمني العام للحزب امل�صري الدميقراطى ،الدكتور فخرى �صالح كبري
الأطباء ال�شرعيني الأ�سبق ،الأ�ستاذ �أحمد عبد احلفيظ املحامى بالنق�ض ونائب رئي�س املنظمة
امل�صرية حلقوق الإن�سان ،والأ�ستاذ حممد زارع املحامى بالنق�ض ورئي�س املنظمة العربية
للإ�صالح اجلنائي ،الدكتور �شادى خ�ضر ع�ضو اللجنة القانونية حلزب النور  ،والأ�ستاذ خالد
البل�شى ال�صحفى وع�ضو نقابة ال�صحفيني ،والدكتور ر�ضا هالل مدر�س العلوم ال�سيا�سية
امل�ساعد بجامعة � 6أكتوبر و�أخري ًا الأ�ستاذ عبدالغفار �شكر معد امل�سودة املقرتحة.
وعلى �ضوء خمرجات وم�ستخل�صات ور�شة العمل املغلقة توىل الأ�ستاذ عبد الغفار
�شكر تطوير وتنقيح امل�سودة لتكون فى ال�شكل ال�صادر فى هذا الكتاب وليكون ثمرة عمل
علمي مركز ميكن لكل من يرغب اال�ستفادة منه والعمل مبقت�ضاه.
المجموعة المتحدة

أو ً
ال :إعالن مؤتمر نحو خطة وطنية للقضاء على
جريمة التعذيب 2020 - 2015 ..
عهد لوطن..
من أجل مصر خالية من التعذيب
 2015ــــ 2020
●

●
●

●

لأن جرمية التعذيب ما زالت تتحدى الثورة التي كانت �ضمن �شعاراتها احلرية والكرامة
الإن�سانية ،ولأن املجتمع ما زال بحاجة لكثري من العمل حتى ي�ؤمن �أن التعذيب جرمية
ت�ستدعي عقاب مرتكبها ،ولأن اخلطاب الديني ما زال بحاجة �إىل ترميم ُيبعد عنه
الدخالء الذين �أ�ساءوا �إىل الدين والوطن م ًعا ،ولأن مناهج التعليم ما زالت تفتقد �إىل
كثري من املقومات التي ُتخرج مواطنا �سو ًيا ال يتقبل العنف وال التعذيب حتت �أي مربر،
ولأننا مازلنا نتح�س�س خطواتنا على طريق �إقامة دولة حترتم حقوق الإن�سان وتدرك �أنها
تهان حني ُيهان � ٌأي من مواطنيها ،ولأن �أن تبد�أ مت�أخ ًرا خري من �أال تبد�أ �أبدا.
نحن هنا اليوم.
الواقع يقول �إننا �أمام الع�شرات من وقائع التعذيب التي وقعت بعد الثورة ومل يتم التحقيق
فيها �أو �أفلت مرتكبوها من العقاب� ،إما ب�سبب خلل يف القوانني �أو لأ�سباب جمتمعية
و�أمنية و�سيا�سية �أخرى.
لذلك ولذلك كله ،ف�إن الف�شل �سيكون م�صري �أي منظمة �أو هيئة �أو جهة تظن �أن ب�إمكانها
مواجهة التعذيب و�ضمان احلق يف �سالمة اجل�سد وحدها ،فامل�شكالت �أكرب من �أن
ي�ستوعبها عقل واحد �أو تر�صدها عني واحدة �أو تزيلها يد واحدة ،وال�ضحايا ال ميلكون
رفاهية �إ�ضاعة املزيد من الوقت يف التنظريات واملناق�شات والتجارب ،وعليه فال مفر
من العمل �سويا من �أجل قطع جذور تربير التعذيب املت�أ�صلة يف العقول والأفئدة �أكرث من
ت�أ�صل الإرهاب يف تربة اجلهل والفقر.
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●

●

نحن هنا الآن لنعمل معا.
�سنعمل مع الربملان اجلديد لو�ضع القوانني التي تكفل الق�ضاء على التعذيب و�إحلاق �أ�شد
العقوبة مبرتكبه �أيا كان موقعه و�أيا كانت وظيفته ،ولإزالة الثغرات التي ينفذ اجلناة
منها هرب ًا من عقاب ي�ستحقونه ،ولإلزام هيئات الدولة وم�ؤ�س�ساتها و�أجهزتها باحرتام
الد�ستور امل�صري الذي يعترب وثيقة حقوقية ب�إمتياز.
�سنعمل مع وزارة الداخلية لتح�سني �أداء ال�ضباط ون�شر ثقافة احرتام حقوق الإن�سان
بينهم باعتبارهم الأكرث تعام ًال مع املواطنني والأكرث تعر�ض ًا التهامات التعذيب والأخطر
دور ًا باعتبارهم املكلفني بحماية �أمن الوطن واملواطن.
�سنعمل مع وزارة الرتبية والتعليم لإعادة النظر يف املناهج و�إزالة �أي ين�ص يح�ض على
الكراهية �أو العنف �أو ميكن اال�ستناد �إليه لتربير التعذيب وامتهان كرامة الآخرين،
ولو�ضع ن�صو�ص تعزز لدى الطالب ثقافة احرتام الآخر املختلف يف الر�أي �أو الدين �أو
اجلن�س ،ون�شر القيم ال�سمحة للأديان ال�سماوية التي حترم الإيذاء واالعتداء.
�سنعمل مع م�ؤ�س�سة الأزهر ووزارة الأوقاف ل�ضبط اخلطاب الديني ومراجعة �أداء
املنت�سبني �إليهما بعدما قر�أنا و�سمعنا من بع�ضهم خطابا ال ميت للدين ب�صلة ،قائم على
الإق�صاء والتكفري والدعوات ال�صريحة واملبطنة �إىل اتخاذ العنف طريقا �إىل اجلنة
والتعذيب �سبيال �إىل ر�ضا اهلل.
�سنعمل مع اجلمعيات الأهلية واملنظمات احلقوقية جلعل ثقافة حقوق الإن�سان هي
ال�سائدة ،ولتعريف النا�س ب�أن الأوطان ال ُتبنى بالتعذيب وال بالعنف وال بالكراهية� ،إمنا
تبنى باتفاق �ضمني بني �أفرادها على االنطالق من امل�شرتكات وطرح نقاط اخلالف
جانبا.
�سنعمل مع النقابات املهنية والعمالية لتوعية �أع�ضائها بخطورة جرمية التعذيب وكيفية
التعامل مع �أي حالة �أو �صورة منه ،والقنوات ال�شرعية التي ميكن �أن يلج�أوا �إليها �إذا
تعر�ض �أحدهم �إىل التعذيب �أو وقع �أمامه ،ولنقل هذه الثقافة من خاللهم �إىل قطاعات
�أو�سع و�أ�شمل.
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�سنعمل مع املنظمات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية لت�أهيل �ضحايا التعذيب حتى
يتجاوزوا حمنتهم يف �سالم وال يتحولوا �إىل قنابل موقوتة ميكن ا�ستغاللها من جهات
داخلية �أو خارجية يف ت�أجيج العنف �أو تنفيذ خمططات الإرهاب اخلبيثة.
�سنعمل مع و�سائل الإعالم املختلفة لك�شف �أي واقعة تعذيب وت�سليط ال�ضوء عليها
وال�ضغط على �صانع القرار لتحريكها و�إنزال العقاب الرادع مبرتكبها ،كما �سنعمل على
تعظيم دورها يف توعية املواطنني باملمار�سات واالنتهاكات التي تدخل حتت طائلة جرائم
التعذيب.وكيفية التعامل معها
�سنعمل مع ًا وجميع ًا من اليوم و�صو ًال �إىل م�صر خالية من التعذيب بحلول عام 2020
م�ستعينني على ذلك بح�سن النوايا و�صدق ال�سعي وتوفيق اهلل الذي عليه وحده ق�صد
ال�سبيل.
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ثانيًا :المبادرة الوطنية لمناهضة التعذيب
()1
 2015ـ 2020
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الخطة التنفيذية
للمبادرة الوطنية المناهضة للتعذيب
�إعداد
الأ�ستاذ  /عبد الغفار �شكر
نائب رئي�س املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
عانى ال�شعب امل�صرى من جرائم التعذيب فى مراحل خمتلفة من تاريخه .ومل تكن
مطالبة امل�صريني بالكرامة الإن�سانية يف ثورة  25يناير جمرد هتاف يرددونه ،بل كان مطلب ًا
ملح ًا تعبري ًا عن رف�ضهم لكل �أ�شكال املعاملة القا�سية واملهينة واحلاطة بالكرامة التى يرتتب
عليها الأذى اجل�سدى �أو النف�سى ،والتى عانوا منها ب�شدة ل�سنوات طويلة ،ورغم �أن هذه
الأ�شكال املختلفة من املعاملة القا�سية تعترب �أنواع ًا متعددة من التعذيب ،ورغم �أنها ت�شمل
جوانب خمتلفة فى املجتمع ما بني تعذيب الزوجة �أو الأبناء� ،أو تعذيب العاملني فى املنازل،
�أو عمالة الأطفال� ،إال �أن �أ�شدها خطر ًا علي املجتمع ويتطلب الرتكيز عليه فى الفرتة القادمة
هو التعذيب الذى يتم فى �أق�سام ومراكز ال�شرطة �أو يقوم به موظفون عموميون (موظفو
ال�ضبط الق�ضائى) فى �أماكن االحتجاز العلنية وال�سرية ،لأنها تندرج فى �إطار التع�سف فى
ا�ستخدام ال�سلطة ،حيث �أ�صبح التعذيب فى م�صر �سيا�سة منهجية معتمدة متار�س على نطاق
وا�سع من قبل رجال الأمن  -ال�سلطة العامة  -عند ا�ستجواب املتهمني وامل�شتبه فيهم ،مبا
ي�ؤكد �أن املناخ العام فى م�صر مالئم ال�ستمرار هذه اجلرمية النكراء ،ي�ساعد على ذلك �أوجه
الق�صور القانونى التى ت�سهل للقائمني على التعذيب واملحر�ضني عليه الإفالت من العقاب.
ورغم قيام ثورتى  25يناير 30 ،يونيو و�إ�سقاط رئي�سني ،ما يزال هذا اخلطر قائم ًا يتحدى
�إ�صرار امل�صريني على التمتع باحلرية والكرامة الإن�سانية ،وهو ما ي�ؤكد احلاجة امللحة الآن
(� )1صدر هذا االعالن يف ختام م�ؤمتر (نحو خطة وطنية للق�ضاء علي جرمية التعذيب)الذي نظمتة املجموعة املتحدة يف
 25يونيو .2014
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وفور ًا �إىل ح�شد كل القوى وتعبئة كل الطاقات من �أجل قطع جذور تربير التعذيب املت�أ�صلة
فى العقول والأفئدة وفى كثري من جوانب املجتمع.
وكما �شهد املجتمع امل�صرى العديد من جرائم التعذيب فى مراحل خمتلفة من
تاريخه احلديث ف�إنه �شهد �أي�ض ًا مقاومة �ضارية لهذه اجلرائم من منظمات املجتمع املدنى
ومن و�سائل الإعالم ومن املثقفني والق�ضاء ورجال القانون والقوى ال�سيا�سية.
وملا كان الواقع ي�ؤكد �أننا ما زلنا �أمام الع�شرات من وقائع التعذيب التى وقعت بعد
الثورة ،ومل يتم التحقيق فيها �أو �أفلت مرتكبوها من العقاب� ،إما ب�سبب خلل فى القوانني
�أو لأ�سباب جمتمعية و�أمنية و�سيا�سية �أخرى ،ف�إنه �أ�صبح من ال�ضرورى ال�شروع فور ًا للعمل
امل�شرتك بني كل القوى املناه�ضة للتعذيب من �أجل «احلد من التعذيب يف م�صر» من خالل
مبادرة منظمة جتمع كل الأطراف وتعبئ الطاقات املمكنة فى عمل من�سق ومتوا�صل لتحقيق
هذا الهدف خالل ال�سنوات اخلم�س التالية . 2020 - 2015
أوالً  :ماذا نقصد بالتعذيب ؟
من املهم �أن يكون وا�ضح ًا لكل امل�شاركني فى هذه املبادرة منذ البداية ماذا نق�صد
بالتعذيب الذى ندعو ال�ستئ�صاله فى املجتمع؟ �أو على الأقل حما�صرته واحلد منه فى البداية
خالل ال�سنوات القليلة القادمة ،ف�إن الأ�سا�س القانونى للمبادرة �سوف ينطلق من الوثائق
الأ�سا�سية التالية:
● الد�ستور امل�صرى .2014
● القوانني املكملة للد�ستور والن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة.
● االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب التى وقعتها م�صر و�صدقت عليها وتلتزم بها فى
الت�شريعات امل�صرية.
● �إعالن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ال�صادر�سنـ1975ـة حلماية جميع الأ�شخا�ص
من التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال �إن�سانية �أو
املهينة.
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مدونة �سلوك املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ال�صادرة من اجلمعية العامة للأمم
املتحدة فى دي�سمرب �سنة .1979
ومن هذه الوثائق ميكن القول �إجما ًال �إنه يق�صد بالتعذيب �أى عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب
�شديد ج�سدي ًا كان �أم نف�سي ًا ،يلحق عمد ًا ب�شخ�ص ،بق�صد احل�صول من هذا ال�شخ�ص
�أو من �شخ�ص ثالث على معلومات �أو اعرتافات �أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه فى
�أنه ارتكبه �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �شخ�ص ثالث� ،أو لأى �سبب �آخر كالتمييز  .ويعترب
م�شارك ًا فى التعذيب بهذا املعنى كل من يحر�ض عليه �أو يوافق عليه �أو �سكت عنه �سواء
كان موظف ًا ر�سمي ًا� ،أو يت�صرف ب�صفته الر�سمية.
الي�سمح باتخاذ الظروف اال�ستثنائية مثل حالة احلرب �أو خطر احلرب �أو عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سى� ،أو خطر طوارئ عامة �أخرى ،ذريعة لتربير التعذيب �أو غريه من
�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال �إن�سانية �أو املهينة.
اليجوز لأى موظف من املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني �أن يقوم ب�أى عمل من �أعمال
التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال �إن�سانية �أو احلاطة
بالكرامة� ،أو �أن يحر�ض عليه� ،أو �أن يتغا�ضى عنه ،كما ال يجوز لأى من املوظفني املكلفني
ب�إنفاذ القوانني �أن يتذرع ب�أوامر عليها �أو بظروف ا�ستثنائية كحالة احلرب �أو التهديد
باحلرب �أو �إحاقة اخلطر بالأمن القومى� ،أو قلقلة اال�ستقرار ال�سيا�سى الداخلى� ،أو �أية
حالة �أخرى من حاالت الطوارئ العامة لتربير التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة.
حما�سبة امل�سئول عن املوقع الذى جرى فيه التعذيب .
�إدانة تعذيب (الآخر) ولي�س فقط (النحن).
�إدانة االدعاء الكاذب بالتعر�ض للتعذيب والعقاب عليه.
حما�صرة التعذيب وتو�سيع نطاق جترميه
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ثانيًا  :أنشطة المبادرة فى إطار توجه إستراتيجى محدد :
من املهم �أن ينتظم ن�شاط املبادرة فى �إطار توجه �إ�سرتاتيجى حمدد ت�سرت�شد به
املبادرة فى ن�شاطها على مدار ال�سنوات اخلم�س ،وتقوم اللجنة التن�سيقية للمبادرة برتجمة
هذا التوجه الإ�سرتاتيجى من خالل �أن�شطة حمددة موزعة على جدول زمنى يعاد النظر فيه
دوري ًا فى �ضوء املمار�سة وما يواجه الن�شاط من م�شاكل ،ويت�ضمن هذا التوجه الإ�سرتاتيجى
بيان ر�سالة املبادرة (من نحن  -الر�ؤية  -الر�سالة  -املرجعية ،والهدف الرئي�سي للمبادرة،
والأهداف العامة واالطراف اال�سا�سية والفئات املتعاونة والفئات امل�ستهدفة ،واملهام املحددة
للن�شاط ،و�أ�شكال و�أ�ساليب الن�شاط).
وتقوم اللجنة التن�سيقية بتطوير هذه الر�سالة والر�ؤية يف �ضوء خربات املمار�سة.
�أو ًال  :بيان الر�سالة :
تت�ضمن ر�سالة املبادرة حتديد طبيعة املجموعة القائمة بالن�شاط ور�ؤيتها ور�سالتها :
من نحن :
نحن جماعة من امل�صريني ت�ضم هيئات �شعبية ومدنية وم�ؤ�س�سات و�أجهزة حكومية
و�شخ�صيات عامة ون�شطاء ن�سعى من �أجل احلد من جرمية التعذيب بحلول عام 2020
كخطوة �أوىل نحو ان تكون م�صر خالية من التعذيب� ،إميان ًا منا بحق الإن�سان امل�صرى فى
العي�ش بكرامة ومتتع املجتمع امل�صرى مبا �إلتزمت به احلكومة امل�صرية فى الد�ستور ويف
االتفاقات الدولية من احرتام وتطبيق ما ن�صت عليه من احرتام حلقوق الإن�سان.
الر�ؤية  :جمتمع يكفل حريات وحقوق جميع املواطنني دون النظر �إىل الدين �أو النوع �أو العرق
�أو الو�ضع االجتماعى �أو االنتماء ال�سيا�سى .وتنتفى فيه كافة �أ�شكال حقوق الإن�سان،
وب�شكل خا�ص كافة �أ�شكال التعذيب اجل�سدى والنف�سى التى تنتهك �آدمية وكرامة
الإن�سان �أمانه ال�شخ�صي.
الر�سالة  :ن�سعى �إىل امل�ساهمة فى احلد من كافة �أ�شكال التعذيب فى �إطار دعم وتعزيز
م�سرية حقوق الإن�سان فى م�صر ،والعمل من �أجل تفعيل وتعديل القوانني املحلية
وفق ًا للد�ستور اجلديد واالتفاقات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان والتى وقعت عليها
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الدولة امل�صرية ،والعمل على مواءمة القوانني املحلية معها وحتقيق الرقابة الفعلية
على امل�ؤ�س�سات املعنية .ويعترب احلد من التعذيب هدف ًا مرحلي ًا لل�سنوات اخلم�س
القادمة كمقدمة للتخل�ص من التعذيب يف م�صر.
املرجعية  :الد�ستور والقوانني امل�صرية وكافة مواثيق ومعاهدات حقوق الإن�سان الدولية
واتفاقية مناه�ضة التعذيب التى وقعت و�صدقت عليها م�صر �سنة .1986
الهدف الرئي�سي  :خلق بيئة مناه�ضة جلرمية التعذيب حتد من التعذيب يف م�صر وحتا�صره
بحلول عام .2020
األهداف العامة :
● بناء حوار فعال مع كل الأطراف املعنية بجرمية التعذيب.
● تفعيل امل�شاركة املجتمعية من �أجل م�صر خالية من التعذيب من خالل تطوير قدرة
املجتمع املدنى فى ر�صد الظاهرة و�أ�سبابها وت�أثريها وتو�صيل ذلك للهيئات املعنية
واملجتمع.
● توفري البيئة املجتمعية املناه�ضة للتعذيب ،ومتكني الهيئات املعنية واملجتمع من مالحقة
مرتكبى التعذيب.
● بناء منوذج ت�شريعى و�آخر �إجرائى متكاملني للحد من جرمية التعذيب فى م�صر.
● تطوير التعاون والتكاتل مع الوزارات املعنية.
الفئات المشاركة والمتعاونة والمستهدفة :
● منظمات املجتمع املدنى واملجل�س القومى حلقوق الإن�سان.
● الأحزاب ال�سيا�سية.
● �أع�ضاء جمل�س النواب.
● الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة واملحامون.
● وزارة الداخلية ووزارة العدل وجهاز الطب ال�شرعى والعاملون بقطاع الطب النف�سى
وعلم النف�س.
● وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الثقافة.
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● �ضحايا جرائم التعذيب.
● و�سائل الإعالم.
● رجال الدين الإ�سالمي وامل�سيحي.
المهام المحددة لنشاط المبادرة :
بالإ�ضافة �إىل ما ورد من �أن�شطة تقوم بها جلان الن�شاط النوعية ف�إن املبادرة �سوف
ت�سعى �إىل حتقيق ما يلى من خالل ن�شاطها:
 .1يف اجلانب الت�شريعى:
● �ضرورة �إدخال تعديالت ت�شريعية على مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات اجلنائية
وقانون ال�سجون�،أو �إ�صدار قانون منف�صل يناه�ض جرمية التعذيب مبا يتما�شى مع
الد�ستور اجلديد واملواثيق الدولية املعنية مبناه�ضة التعذيب.
حمام مع املتهم فى كل مراحل الدعوى اجلنائية منذ القب�ض
● الن�ص على �ضرورة وجود ٍ
على املتهم والن�ص على بطالن �أى �إجراء يتم باملخالفة لذلك.
● تفعيل دور الق�ضاء فى الإ�شراف على كل ال�سجون ومقار االحتجاز .
● م�ساندة املجل�س القومي حلقوق الإن�سان يف تعديل قانون �إن�شائه للن�ص على حقه يف
زيارة ال�سجون و�أماكن االحتجاز يف �أق�سام ومراكز ال�شرطة دون �إذن م�سبق .وحقه يف
احل�صول على املعلومات املت�صلة بحقوق الإن�سان من اجلهات احلكومية.
● �ضرورة اعتماد تعريف التعذيب الوارد باتفاقية مناه�ضة التعذيب كبديل ملا ورد بقانون
العقوبات وتغليظ العقوبة لتتنا�سب مع خطورة اجلرمية.
● مطالبة احلكومة امل�صرية بالإن�ضمام للربوتوكول االختيارى امللحق باالتفاقية الدولية
ملناه�ضة التعذيب.
● وفى �ش�أن �ضمان �إ�ستقاللية الطب ال�شرعى فى �ضوء دوره احلا�سم فى توجيه ق�ضايا
التعذيب فاجلدير بالذكر فى هذا ال�ش�أن ب�أن الد�ستور امل�صرى اجلديد ن�ص فى املادة
 182على �أن «خرباء الطب ال�شرعى ميار�سون �أعمالهم با�ستقالل �إال �أننا مازلنا فى
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حاجة �إىل �إ�صدار قانون لتحديد الآليات وال�ضمانات لتنفيذ ذلك».
 .2يف اجلانب الإجرائى :
● املوافقة على طلب املقرر اخلا�ص بالتعذيب فى الأمم املتحدة لزيارة م�صر.
● متكني منظمات املجتمع املدنى من زيارة ال�سجون و�أماكن االحتجاز.
● و�ضع مناه�ضة التعذيب ك�أولوية للحكومة ،و�إن�شاء حوار جمتمعى حول خطة عمل
احلكومة ملناه�ضة التعذيب.
● تزويد الطب ال�شرعى باالمكانيات الفنية التى تعزز قدراته على الو�صول للت�شخي�ص
الدقيق للحاالت التى يفح�صها ،ودعم قدراته باملوارد الب�شرية التى ت�سمح له ب�إ�صدار
تقاريره فى وقت منا�سب ،ومد انت�شاره �إىل املحافظات التى اليتوافر فيها مراكز الطب
ال�شرعى.
 .3فيما يتعلق بامل�ؤ�س�سة الأمنية :
● �أن ت�شمل جهود الإ�صالح فى وزارة الداخلية تعزيز قدرات فى �إدارة (التفتي�ش والرقابة)
على منع التجاوزات التى تقع من �ضباط و�أفراد ال�شرطة.
● �أن ت�شمل مراجعة اللوائح الداخلية بالوزارة تعزيز احرتام حقوق الإن�سان واحلريات
العامة.
● �أن ت�شمل �إعادة هيكلة هيئات وزارة الداخلية وذلك بان�ضمام املتعلمني املجندين فى
قطاع ال�شرطة بد ًال من املجندين الأميني (الفرز الثالث فى التجنيد).
●	�إعطاء عناية خا�صة للتدريب على التحقيقات لتعزيز قدرة املحققني من �ضباط ال�شرطة
وغريهم من املخت�صني.
● تطبيق املنهجيات التحولية الكفيلة بتغيري ثقافة القائمني على جهاز الأمن وال�سجون .
 .4التدريب ورفع الوعى مبناه�ضة التعذيب :
●	�إعادة النظر فى مكونات برامج التدريب املخ�ص�صة ملوظفى �إنفاذ القانون على نحو
يتجاوز التعريف بالآليات والإجراءات �إىل غر�س قيم حقوق الإن�سان ومناه�ضة التعذيب
وتعزيز الكرامة الإن�سانية.
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● رفع الوعى العام املجتمعى بثقافة مناه�ضة التعذيب� ،سواء من خالل و�سائل الإعالم
اجلماهريية �أومن خالل الربامج املتخ�ص�صة ،وذلك لتعزيز قدرات املجتمع املدنى على
مناه�ضة التعذيب.
● تقدمي الدعم الفنى والعلمى لأع�ضاء النيابة العامة والق�ضاء لكي يتعاملوا باملواثيق
واملعايري الدولية التى حتمى التعذيب وتعلى من كرامة الإن�سان.
● تقدمي اخلدمات اخلا�صة برفع وعى رجال ال�شرطة والنيابة حول �آليات الق�ضاء على كل
ممار�سات التعذيب.
● تفعيل دور املجتمع املدنى فى دعم ون�شر ثقافة مناه�ضة التعذيب.
● موا�صلة اجلهود الرامية لدمج مبادئ حقوق الإن�سان وقيمها برامج التعليم بجميع
م�ستوياتها.
أشكال وأساليب النشاط :
�سوف يتم ممار�سة الن�شاط بكل ال�سبل املمكنة والتى يتم حتديدها وتوقيتات تنفيذها
طبق ًا للربنامج الزمني لأن�شطة املبادرة والتى تقررها اللجنة التن�سيقية وت�ضعها الأمانة
التنفيذية مو�ضع التنفيذ وتتابع تنفيذها وتقييم نتائجها مثل :
● ور�ش العمل وامل�ؤمترات العلمية والندوات وامل�ؤمترات اجلماهريية.
● الدورات التدريبية.
● امل�ؤمترات واحلمالت الإعالمية.
● ر�صد وتوثيق الوقائع وجمع املعلومات.
●	�إ�صدار ن�شرة دورية ومطويات ومطبوعات عن ن�شاط املبادرة.
●	�إن�شاء موقع �إلكرتونى �أو �أكرث على مواقع التوا�صل االجتماعى.
●	�إ�صدار دليل �إر�شاد للأ�شخا�ص املعر�ضني للتعذيب حول حقوقهم والإجراءات الواجب
اتخاذها.
● بروتوكوالت تعاون مع هيئات ذات �صلة وخا�صة وزارة الداخلية ووزارة العدل والطب
ال�شرعى والطب النف�سي.
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ثالثًا  :األسس التى يقوم عليها نشاط المبادرة:
هناك توافق عام بني القوى وال�شخ�صيات املعنية مبناه�ضة التعذيب على �أن يكون
ن�شاطهم امل�شرتك �شام ًال كل الأطراف ذات ال�صلة ،وفق الأ�س�س الآتية :
1 .1هدف املبادرة ا�ستئ�صال جرمية التعذيب من املجتمع امل�صرى خالل ال�سنوات اخلم�س
القادمة .2020 - 2015
2 .2يقوم بناء املبادرة على �إ�ستيعاب كل الأطراف ذات ال�صلة مبناه�ضة التعذيب،من خالل
التعاون امل�شرتك بد ًال من الطابع الهجومى فى مواجهة بع�ض الأطراف ،وي�شمل هذا
التعاون وزارة الداخلية �أي�ض ًا لدورها املحورى فى هذه العملية.
3 .3يقوم ن�شاط املبادرة على الت�شبيك بني كل القوى التى �ساهمت من قبل والقوى التى
لديها ا�ستعداد للم�ساهمة م�ستقب ًال فى مناه�ضة التعذيب ،واال�ستفادة من كل اجلهود
ال�سابقة فى مناه�ضة التعذيب والبناء على هذه اجلهود وتطويرها بد ًال من البدء من
نقطة ال�صفر .
4 .4يتطلب ا�ستئ�صال جرمية التعذيب فى م�صر ممار�سة ن�شاط متنوع متكامل ي�شمل
املجاالت القانونية والثقافية والرتبوية والإعالمية والنف�سية وغريها من املجاالت ذات
ال�صلة بجرمية التعذيب �سواء لوجود ق�صور بها �أو لأن ن�شاطها ي�ساهم فى تفعيل عملية
املواجهة ال�شاملة لهذه اجلرمية و�أ�سبابها ،ومن املهم �أي�ضا التعامل مع جرمية التعذيب
على ثالثة حماور:
● الوقاية :وتت�ضمن منع �أو احلد من التعذيب قبل وقوعه بالتعريف بخطورته.
● االثبات :ب�ضمان توافر الأدلة والإثباتات ،وهو ما ميكن الطبيب ال�شرعي من
�إثبات التعذيب بالأدلة املادية امللمو�سة والقوية.
● املعاجلة :بعقاب الفاعل وتقدمي العالج لل�ضحية وجرب ال�ضرر مادي ًا و�أدبي ًا.
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●  تقوم المبادرة على ركنين أساسيين :
الركن الأول  :هو القوى التى ت�شكل قوام املبادرة والتى �ستقوم بالدور الأ�سا�سى فى
ن�شاطها
الركن الثانى  :هو املقومات الأ�سا�سية للمبادرة والتى ت�شكل جوهر ن�شاطها.
● ينقسم نشاط المبادرة إلى عدة مراحل :
املرحلة الأوىل  :مرحلة الت�أ�سي�س ويتم خاللها االت�صال بالأطراف املختلفة وت�شكيل بنائها
التنظيمى ،وت�شكيل جلان الن�شاط النوعية ،و�إقامة عالقة تعاون منتظمة مع الأطراف
ذات ال�صلة كال�سلطة الت�شريعية والإعالم والأزهر ال�شريف ،واجلامعات واملدار�س
ومراكز ال�شباب ومنظمات املجتمع املدنى والأحزاب والقوى ال�سيا�سية ،والتجمعات
ال�شبابية والن�سوية والنقابات املهنية والعمالية � ...إلخ
املرحلة الثانية  :بلورة املقومات الأ�سا�سية للمبادرة وب�صفة خا�صة :
●  ر�ؤية م�شرتكة ملفهوم التعذيب وطبيعة املبادرة و�أهدافها.
●  �إ�سرتاتيجية حمددة للو�صول �إىل الهدف من املبادرة.
●  الأدوات املطلوبة للن�شاط من مطبوعات ودرا�سات وم�ؤمترات ومواقع الكرتونية.
املرحلة الثالثة  :تفعيل الن�شاط وي�شمل:
●  بدء الإ�صالح الت�شريعى.
●  تطوير �أ�ساليب التن�شئة والرتبية.
● تطوير اخلطاب الدينى.
●  تكوين ر�أى عام �ضاغط نحو جترمي التعذيب واملعاقبة عليه.
املرحلة الرابعة  :احل�صاد :
● حتقيق نتائج فعلية فى اجتاه ت�صفية كل العوامل امل�ساعدة على ا�ستمرار جرمية التعذيب.
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رابعًا :القوى المشاركة في المبادرة:
انطالق ًا من التوافق العام حول �أهمية �إ�ستيعاب كل الأطراف ذات ال�صلة مبناه�ضة
التعذيب �سواء كانت قوى مدنية �أو �سيا�سية �أو ثقافية �أو حكومية فى قوام هذه املبادرة ،و�أن
تكون املبادرة �إطار ًا مالئم ًا للت�شبيك والتعاون بني كل الأطراف فى ن�ضال من�سق وم�شرتك فى
مناه�ضة التعذيب و�شمول املبادرة القوى التى �ساهمت من قبل فى مناه�ضة التعذيب والقوى
التى ميكن �أن ت�ساهم م�ستقب ًال والتى لها دور �أ�سا�سى فى تغطية جوانب متعددة من عملية
املناه�ضة ،ف�إن املبادرة ميكن �أن ت�ضم فى البداية الأطراف الآتية ،على �أن تو�سع ع�ضويتها
بعد ذلك ح�سب تطور ن�شاطها وما يك�شف عنه هذا الن�شاط من فر�ص الإ�ستفادة من دائرة
�أو�سع من القوى امل�شاركة ،ومتار�س هذه القوى دورها يف املبادرة ح�سب موقعها من ق�ضية
التعذيب ،ودورها يف املجتمع ،وميكن تق�سيمها ح�سب عالقتها باملبادرة ون�شاطها فيها �إىل
ثالثة �أق�سام:

 .1الأطراف الأ�سا�سية للمبادرة :
●
●

●
●
●

املجل�س القومى حلقوق الإن�سان .
منظمات املجتمع املدنى التى قدمت م�ساهمات �سابقة فى مواجهة جرمية التعذيب مثل:
املجموعة املتحدة ،املنظمة امل�صرية حلقوق الإن�سان ،مركز الندمي للعالج والت�أهيل
النف�سى ل�ضحايا العنف ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،مركز ه�شام مبارك
للقانون ،املبادرة امل�صرية للحقوق ال�شخ�صية ،جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء.
نقابة املحامني ونقابة ال�صحفيني.
خرباء فى القانون والرتبية والطب النف�سى وعلم النف�س والإعالم.
�شخ�صيات عامة ذات م�صداقية ومكانة فى املجتمع.

 .2القوى املتعاونة :

وهى تلك القوى التى ميكن �أن ت�ساهم فى حتقيق املبادرة لأهدافها دون �أن تكون طرف ًا
فيها وخا�صة:
● النقابات املهنية والعمالية.
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● وزارة الرتبية والتعليم.
● اجلامعات امل�صرية.
● وزارة الثقافة.
● و�سائل الإعالم.
● الأزهر ال�شريف ووزارة الأوقاف والكني�سة.

 .3الفئات امل�ستهدفة :
● املواطنون ب�صفة عامة.
● وزارة الداخلية.
خامسًا :التعاون أساس العمل المشترك مع مؤسسات الدولة
وأجهزة السلطة ومنظمات والمجتمع المدنى :
يقوم العمل امل�شرتك بني هذه الأطراف على مبد�أ التعاون بني الهيئات واملنظمات
ال�شعبية وبني م�ؤ�س�سات الدولة و�أجهزة ال�سلطة ب�إعتبارهم جميع ًا �شركاء فى هذا الوطن
يتحملون م�سئولية م�شرتكة فى توفري ال�شروط ال�ضرورية للحيلولة دون وقوع جرائم التعذيب
فى م�صر .ويقوم هذا التعاون من خالل حتمل كل طرف مل�سئوليات حمددة فى مواجهة
جرائم التعذيب� .سواء كانت الأطراف الأ�سا�سية �أو القوى املتعاونة �أو الفئات امل�ستهدفة ،وفى
هذا الإطار:
● �سنعمل مع الربملان اجلديد لو�ضع القوانني التى تكفل الق�ضاء على التعذيب و�إحلاق
�أ�شد العقوبة مبرتكبه �أيا كان موقعه و�أي ًا كانت وظيفته ،ولإزالة الثغرات التى
ينفذ اجلناة منها هرب ًا من عقاب ي�ستحقونه ،ولإلزام هيئات الدولة وم�ؤ�س�ساتها
و�أجهزتها ب�إحرتام الد�ستور امل�صرى الذى يعترب وثيقة حقوقية ب�إمتياز  .كما
�سنعمل من اجل ا�ستخدام الأدوات الربملانية من ا�ستجوابات وطلبات احاطة
وت�شكيل جلان تق�صي احلقائق لك�شف جرائم التعذيب واحلد منها.
● �سنعمل مع وزارة الداخلية لتح�سني �أداء ال�ضباط ون�شر ثقافة احرتام حقوق
الإن�سان بينهم باعتبارهم الأكرث تعام ًال مع املواطنني والأكرث تعر�ض ًا التهامات
التعذيب والأخطر دور ًا باعتبارهم املكلفني بحماية �أمن الوطن واملواطن.
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●

●  

●

●

●

●

�سنعمل مع وزارة الرتبية والتعليم لإعادة النظر فى املناهج و�إزالة �أى ن�ص يح�ض
على الكراهية �أو العنف �أو ميكن اال�ستناد �إليه لتربير التعذيب و�إمتهان كرامة
الآخرين ،ولو�ضع ن�صو�ص تعزز لدى الطالب ثقافة احرتام الآخر املختلف فى
الر�أى �أو الدين �أو اجلن�س ،ون�شر القيم ال�سمحة للأديان ال�سماوية التى حترم
الإيذاء واالعتداء.
�سنعمل مع م�ؤ�س�سة الأزهر ووزارة الأوقاف ل�ضبط اخلطاب الدينى ومراجعة �أداء
املنت�سبني �إليهما بعدما قر�أنا و�سمعنا من بع�ضهم خطاب ًا الميت للدين ب�صلة،
قائم ًا على الإق�صاء والتكفري والدعوات ال�صريحة واملبطنة �إىل اتخاذ العنف
طريق ًا �إىل اجلنة والتعذيب �سبي ًال �إىل ر�ضا اهلل.
�سنعمل مع اجلمعيات واملنظمات احلقوقية جلعل ثقافة حقوق الإن�سان هى
ال�سائدة ،ولتعريف النا�س ب�أن الأوطان التبنى بالتعذيب وال بالعنف وال بالكراهية،
�إمنا تبنى باتفاق �ضمنى بني �أفرادها على االنطالق من امل�شرتكات وطرح نقاط
اخلالف جانب ًا.
�سنعمل مع النقابات املهنية والعمالية لتوعية �أع�ضائها بخطورة جرمية التعذيب
وكيفية التعامل مع �أى حالة �أو �صورة منه ،والقنوات ال�شرعية التى ميكن �أن
يلج�أوا �إليها �إذا تعر�ض �أحدهم �إىل التعذيب �أو وقع �أمامه ،ولنقل هذه الثقافة من
خاللهم �إىل قطاعات �أو�سع و�أ�شمل.
�سنعمل مع املنظمات العاملة فى جمال ال�صحة النف�سية لت�أهيل �ضحايا التعذيب
حتى يتجاوزوا حمنتهم فى �سالم وال يتحولوا �إىل قنابل موقوتة ميكن ا�ستغاللها
من جهات داخلية �أو خارجية فى ت�أجيج العنف �أو تنفيذ خمططات الإرهاب
اخلبيثة.
�سنعمل مع و�سائل الإعالم املختلفة لك�شف �أى واقعة تعذيب وت�سليط ال�ضوء
عليها وال�ضغط على �صانع القرار لتحريكها و�إنزال العقاب الرادع مبرتكبها .
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كما �سنعمل على تعظيم دورها فى نوعية املواطنني باملمار�سات واالنتهاكات التى
تدخل حتت طائلة جرائم التعذيب وكيفية التعامل معها.
سادسًا  :المقومات األساسية للمبادرة
تكت�سب املبادرة فاعليتها ،وتنجح فى موا�صلة وتطوير ن�شاطها عام ًا بعد الآخر،
وتو�سيع نطاق ت�أثريها عندما تتوفر لها املقومات الأ�سا�سية الآتية ،وتنظيم ن�شاطها فى �إطار
هذه املقومات وا�ستناد ًا �إليها وخا�صة:
1 .1بلورة ر�ؤية م�شرتكة ملفهوم التعذيب و�أبعاده و�أ�سبابه ونتائجه على املجتمع.
�2 .2صياغة �إ�سرتاتيجية حمددة للتحرك على املدى الق�صري واملدى البعيد طبق ًا لقدرات
املبادرة و�إمكانياتها.
3 .3الإطار الت�شريعى املطلوب لإ�صالح منظومة القوانني فى م�صر ذات ال�صلة بجرمية
التعذيب.
4 .4حركة منظمة من خالل التعاون والتن�سيق بني �أطراف املبادرة فى خمتلف املجاالت.
5 .5ا�ستخدام الأدوات املنا�سبة ملمار�سة الن�شاط مثل الدرا�سات ،واملطبوعات ،وامل�ؤمترات،
وو�سائل الإعالم املختلفة من �صحافة وتليفزيون و�إذاعة ومواقع �إلكرتونية وغريها،
والربامج االنتخابية للمر�شحني فى انتخابات جمل�س النواب �سنة .2014
6 .6تكوين ر�أى عام �ضاغط من �أجل ت�صفية كل الأو�ضاع التى ت�ساهم فى ارتكاب جرائم
التعذيب� ،سواء كانت هذه الأو�ضاع متمثلة فى الق�صور الت�شريعى �أو غياب الت�أهيل
الكافى للقائمني على �إنفاذ القوانني ،والقائمني على اال�ستجواب والتحقيق مع املتهمني
فى وزارة الداخلية �أو النيابة العامة ،وكذلك القيم ال�سائدة التى ال ترف�ض التعذيب
واملعاملة القا�سية والالان�سانية بحجة حماية �أاملجتمع ،وخا�صة فى ظروف تعر�ض
املجتمع للإرهاب.
7 .7تطبيق مفهوم العدالة االنتقالية باعتبارها ال�شرط ال�ضرورى لت�صفية �آثار جرائم
التعذيب ومعاقبة مرتكبيه من خالل حماكمات عادلة وناجزة ،وجرب ال�ضرر الذى حلق
ب�ضحايا التعذيب ،على �أن ت�شمل هذه العملية اجلرائم التى �إرتكبت بحق ال�شعب �أثناء
حكم ح�سنى مبارك ،وبعد ثورة  25يناير فى ظل حكم املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة،
وحكم الإخوان امل�سلمني وحتى الآن.
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8 .8هيئة قانونية ت�ضم عدد ًا من املحامني وامل�ست�شارين القانونيني لإدارة اجلانب القانونى
من ن�شاط املبادرة
9 .9ومن اجلدير بالذكر �أن هذه املقومات لن تتوفر كاملة منذ البداية ،بل �ستت�شكل فى �سياق
الن�شاط ،و�سوف تكت�سب مزيد ًا من الفاعلية كلما تطور الن�شاط وازدادت فاعليته .من
هنا �أهمية حتديد املدى الزمنى للمبادرة بخم�س �سنوات لإتاحة الوقت الكافى لتبلور
هذه املقومات مبا ي�ضمن منو املبادرة وفاعلية ن�شاطها فى �إطار بيئة جمتمعية م�ساندة
فال تكون جمرد ن�شاط مو�سمى تقوم به هذه امل�ؤ�س�سه �أو تلك لفرتة من الزمن ثم ترتاجع
تدريجي ًا �إىل �أن تتوقف لعدم توافر امل�ساندة املجتمعية لها.
سابع َا  :محتوى (مضمون) المبادرة :
من املهم �أن ت�شمل الأعمال التح�ضريية للمبادرة كما �أو�ضحنا من قبل ر�ؤية م�شرتكة
ملفهوم التعذيب و�أبعاده و�أ�سبابه ونتائجه الكارثية على املجتمع ،كما ت�شمل �إ�سرتاتيجية
وا�ضحة لكيفية مناه�ضة التعذيب وا�ستئ�صاله من املجتمع ا�ستناد ًا �إىل م�ساندة قوى جمتمعية
م�ؤثرة لهذه املبادرة.
هناك بالفعل جهود مهمة فى هذا ال�صدد قامت بها م�ؤ�س�سات عديدة فى املجتمع
امل�صرى ت�صلح �أن تكون املادة اخلام والأ�سا�س الذى ت�صاغ منه هذه الر�ؤية والإ�سرتاتيجية.
ونقرتح فى هذا ال�صدد �أن ت�ستفيد املبادرة فى حتديد حمتوى ( م�ضمون املبادرة ) من
الأعمال الأ�سا�سية الآتية و�أى درا�سات �أخرى مل ترد هنا :
● اخلطة الإ�سرتاتيجية ملناه�ضة ظاهرة التعذيب فى م�صر التى قامت ب�صياغتها وحدة
مناه�ضة التعذيب باملجل�س القومى حلقوق الإن�سان ،وكذلك الدرا�سات التى قامت بها
هذه الوحدة خالل الفرتة من عام � 2009إىل عام  2013وب�صفة خا�صة الر�ؤية امل�شرتكة
بني املجل�س القومى حلقوق الإن�سان و 13من منظمات املجتمع املدنى .وكذلك درا�سة
الوحدة  2013بعنوان (نحو خلق مناخ مناه�ض للتعذيب).
● درا�سة نحو �إ�سرتاتيجية �شاملة ملكافحة التعذيب التى �أ�صدرتها املنظمة امل�صرية حلقوق
الإن�سان مايو �سنة  ،2014وكذلك تقرير جرمية التعذيب وا�ستمرار ظاهرة الإفالت من
العقاب بعد ثورة  30يونيو �سنة . 2013
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● تقرير (�أذرع الظلم) الذى �أ�صدره عام  2014مركز الندمي للعالج والت�أهيل النف�سى
باال�شرتاك مع عدة منظمات والذى ير�صد جتاوزات ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة
الق�ضائية وق�صور الت�شريعات مبا ي�ساهم فى �إ�ستمرار جرائم التعذيب ،وكذلك تقرير
املجل�س عن (التعذيب فى م�صر خالل عام من حكم الإخوان امل�سلمني) ال�صادر �سنة
 2013والتقرير امل�شرتك مع مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �سنة ،2012
وتقرير يوميات القمع بني حكم الع�سكر والإخوان امل�سلمني �سنة  ،2013وتقرير (بني
الف�ساد والتعذيب كيف تعمل ال�شرطة) وتقرير �شهادات حية على التعذيب اجلن�سى فى
ميدان التحرير وحميطه (فرباير .)2013
● تقرير مركز ه�شام مبارك للقانون عن ق�ضية ك�شوف العذرية �سنة .2012
● تقارير املبادرة امل�صرية للحقوق ال�شخ�صية فى جمال مناه�ضة التعذيب ومنها (�شهداء
خلف الق�ضبان) (عامان من الثورة  ...الظلم م�ستمر) تقرير (�إعاقة امل�ساءلة  -دور
النيابة العامة فى حت�صني ال�شرطة من املحا�سبة والعقاب) �سنة .2013
● تقارير جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء عن �أو�ضاع ال�سجون فى م�صر.
● تقارير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان عن مناه�ضة التعذيب فى االتفاقيات
الدولية.
● تو�صيات العميد خالد عكا�شة املقدمة مل�ؤمتر (خطة وطنية للق�ضاء على جرمية التعذيب
. )2020-2015
● الق�سم الأخري من درا�سة الدكتور ر�ضا حممد هالل املقدمة للم�ؤمتر والتى تت�ضمن
تو�صيات املجل�س القومى حلقوق الإن�سان ومنظمات املجتمع املدنى ب�ش�أن مناه�ضة
التعذيب ومقرتحات التغلب عليها.
ثامنًا :البناء التنظيمى للمبادرة
يتطلب جناح املبادرة فى حتقيق �أهدافها والنهو�ض مبهمتها �أن متار�س ن�شاطها من
خالل بناء تنظيمى مرن يكفل لها القدرة على ممار�سة ن�شاط منتظم وم�ستمر ومتكامل،
ونقرتح �أن تبد�أ املبادرة ن�شاطها من خالل البناء التنظيمى التاىل :
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●

جمل�س الأمناء :يقرتح ت�شكيل جمل�س �أمناء للمبادرة ي�ضم اخلرباء الذين �ساهموا يف
تطوير اخلطة التنفيذية مبناق�شة امل�سودة الأولية للخطة و�إبداء مالحظاتهم عليها.

●

ويجتمع املجل�س مرتني �سنويا ملراجعة الأداء.
اللجنة التن�سيقية للمبادرة  :وت�ضم ممث ًال لكل طرف من �أطراف املبادرة ،بالإ�ضافة �إىل
ثالثة من �أع�ضاء الأمانة التنفيذية ل�ضمان التكامل وتبادل اخلربات وتخطيط الن�شاط
يف �ضوء الدرو�س امل�ستفادة من املمار�سة .وتتوىل اللجنة التن�سيقية املهام الآتية:
●

تطوير الر�سالة والر�ؤية يف �ضوء الن�شاط املتحقق.

●

�إدارة املبادرة ومتثيلها لدى الغري .

●

تن�سيق الن�شاط بني الأطراف املكونة للمبادرة.

●

اعتماد اجلدول الزمنى للن�شاط ،واملهام املحددة ،ومراجعته دوري ًا فى �ضوء
املمار�سة وما تك�شف عنه من �أوجه ق�صور� ،أو احلاجة �إىل �إعادة النظر فى �أ�سلوب
العمل و�أولويات املهام.

●
●

توفري املوارد املالية الالزمة ال�ستمرار ن�شاط املبادرة وتغطية الأن�شطة املتعددة.

كاف من الن�شطاء فى حدود � 10-7أع�ضاء تتوفر
الأمانة التنفيذية  :تت�شكل من عدد ٍ
لديهم اخلربة القانونية والإعالمية وخربة �إدارة احلمالت ،تتوىل الأمانة التنفيذية
املهام الآتية:
●

و�ضع برامج العمل تنفيذ ًا لقرارات اللجنة التن�سيقية.

●

توزيع امل�سئوليات على �أع�ضاء الأمانة.

●

متابعة الن�شاط وتقييمه و�إعادة النظر فى اجلدول الزمنى للتنفيذ.

●

االت�صال بالهيئات ذات ال�صلة للتن�سيق معها فى �أن�شطة املبادرة.

●

تقدمي تقارير دورية للجنة التن�سيقية عن نتائج الن�شاط وامل�شاكل التى تواجهه
واقرتاحات تطوير الن�شاط وزيادة فاعليته.
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● جلان الن�شاط النوعية  :ميار�س ن�شاط املبادرة من خالل عدة جلان نوعية تتوىل كل منها
�أحد جوانب الن�شاط الأ�سا�سية منها:
 .1جلنة الإ�صالح الت�شريعى :
وتتوىل مراجعة الت�شريعات ذات ال�صلة بجرمية التعذيب واقرتاحات تعديلها� ،أو
تقدمي م�شروعات قوانني جديدة ملواجهة الظاهرة.
 .2جلنة امل�ساعدة القانونية :
تتوىل متابعة الدعاوى الق�ضائية فى جرائم التعذيب واملطالبة مبعاقبة مرتكبيها
وجرب �ضرر ال�ضحايا  .واالهتمام ب�شكل خا�ص بتطبيق العدالة االنتقالية.
 .3اللجنة الإعالمية :
● تتوىل االت�صال بو�سائل الإعالم واعداد املادة الإعالمية ،واقرتاح املتحدثني فى
الربامج التليفزيونية والإذاعية ،والكتابة لل�صحف ،وتزويد و�سائل الإعالم ب�أخبار
املبادرة ،وما تك�شف عنه متابعتها جلرائم التعذيب من حقائق.
● ت�ستهدف اللجنة مبا تقوم به من ن�شاط تكوين ر�أى عام راف�ض للتعذيب وم�ساند
لل�ضحايا وملعاقبة مرتكبى التعذيب والإ�سراع ب�إ�صدار قانون العدالة االنتقالية.
● الإت�صال باملر�شحني النتخابات جمل�س النواب لتبنى مناه�ضة التعذيب فى
براجمهم االنتخابية ،وتقدمي املادة العلمية لهم عن هذه الظاهرة واملطلوب تبنيه
فى الربامج االنتخابية من مواقف.
 .4جلنة االت�صال :
وتتوىل هذه اللجنة االت�صال بكل الهيئات وال�شخ�صيات ذات ال�صلة بجرمية التعذيب
و�إحاطتها علم ًا مبا ي�شهده املجتمع من جرائم ،والتطورات فى حتقيق هذه اجلرائم
واحل�صول على م�ساندة هذه الهيئات وال�شخ�صيات لن�شاط املبادرة ،وجذبهم
للم�شاركة فيها.
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 .5جلنة املطبوعات :
تتوىل اقرتاح املطويات واملل�صقات واملطبوعات التى تعرب عن ن�شاط املبادرة وت�صميم
هذه املطبوعات مبا ي�ساعد على حتقيق الغر�ض منها ،وحتديد �أ�سلوب عر�ض املعلومات
التى تت�ضمنها ب�شكل ميكن القارئ من التعاطف مع �أهداف املبادرة وا�ستنكار جرمية
التعذيب وامل�شاركة فى الت�صدى لها.
 .6اللجنة الإدارية واملالية:
تتوىل تنظيم ن�شاط اللجنة فى كل امل�ستويات (اللجنة التن�سيقية ،الأمانة التنفيذية،
جلان الن�شاط) و�إم�ساك الدفاتر املنتظمة لأوجه الإنفاق املختلفة واملوارد املالية
وم�صادرها.
 .7جلنة الر�صد (مر�صد التعذيب):
التي تتوىل توثيق حاالت التعذيب �سواء ب�شكل مبا�شر �أو من خالل ما ي�صلها من
منظمات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم وغريها.
 .8جلنة التوعية:
وتتوىل التن�سيق بني خمتلف اللجان لتو�صيل ر�سالتها �إىل املجتمع و�سائر املواطنني.
تاسعًا :البرنامج التنفيذى للمبادرة:
من كل ما�سبق يتاكد �أن تنفيذ مبادرة ناجحة ملناه�ضة التعذيب فى م�صر يتطلب
القيام مبجموعة من املهام والأن�شطة فى �إطار برنامج تنفيذى وفق جدول زمنى حمدد يغطى
الفرتة املقررة للمبادرة ومدتها خم�س �سنوات من � 2015إىل  2020و�أن يو�ضح هذا الربنامج
التنفيذى املهام �أو الأعمال املطلوب القيام بها فى كل فرتة زمنية ل�ضمان حتقيق الهدف
الأ�سا�سى من املبادرة وهو (من �أجل م�صر خالية من التعذيب) وما يتطلب ذلك من تكوين
ر�أى عام مناه�ض للتعذيب وخلق بيئة مناه�ضة للتعذيب .وفيما يلى نعر�ض هذا الربنامج
التنفيذى الذى يت�ضمن املهام والأن�شطة املطلوب القيام بها فى �إطار جدول زمنى مق�سم �إىل

30

فرتات مدة كل منها �ستة �شهور ويفرت�ض �أن يتم تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه املهام من خالل
الأمانة التنفيذية للمبادرة وحتت �إ�شراف اللجنة التن�سيقية ،و�أن جلان الن�شاط النوعية ال�ستة
هى التى �ستتوىل تزويد املبادرة باملادة العلمية كل فى جمالها لتكون حمور الن�شاط الذى
�سيتم فى كل فعالية ،و�أن املبادرة مبكوناتها الثالثة (اللجنة التن�سيقية  -الأمانة التنفيذية -
جلان الن�شاط النوعية) �ستقوم مبراجعة الأداء والتعرف على �أوجه الق�صور فى �أداء املبادرة
والعقبات وامل�شاكل التى تواجهها وتقدم االقرتاحات بكيفية تالفى ذلك فى املراحل التالية.
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أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 2014
اإلجراءات التحضيرية لبناء المبادرة :
1 .1االت�صال باجلهات املطلوب ا�شرتاكها فى املبادرة الوطنية ملناه�ضة التعذيب فى م�صر
الختيار ممثليها فى املبادرة ،ومايتطلبه ذلك من �إعداد ورقة تعريف باملبادرة والهدف
منها ،و�أهمية م�شاركة هذه اجلهات فيها.
2 .2عقد اجتماع حت�ضريى ي�ضم ممثلني للجهات امل�شاركة وعدد ًا من ال�شخ�صيات العامة
من تخ�ص�صات وجماالت متنوعة ذات �صلة بالق�ضية امل�شار �إليها فى اخلطة التنفيذية
للمبادرة يتوىل هذا االجتماع:
●

ت�شكيل اللجنة التن�سيقية للمبادرة.

● ت�شكيل الأمانة التنفيذية للمبادرة.
●

ت�شكيل جلان الن�شاط النوعية الثمانية.

�3 .3صياغة ورقة التعريف باملبادرة على �شكل بيان تا�سي�سى يت�ضمن تعريف جرمية التعذيب
ومدى اال�ضرار الناجمة عنها و�ضرورة اجتثاثها من املجتمع امل�صرى وم�سئولية اجلميع
فى الت�صدى لها ودور املبادرة الوطنية ملناه�ضة التعذيب فى ذلك بتحقيق الهدف منها
وهو �أن تكون م�صر عام 2020خالية من التعذيب وي�ساعد على ذلك خلق بيئة مناه�ضة
للتعذيب فى م�صر ور�أى عام مناه�ض للتعذيب.
�4 .4إن�شاء موقع الكرتونى للمبادرة حتت ا�سم (مع ًا �ضد التعذيب) �أو (املبادرة الوطنية
ملناه�ضة التعذيب فى م�صر) يراعى فى املوقع �أن يت�ضمن فى ت�صميمه:
●

ق�سم ًا �إخباري ًا يزود املتابع بالأخبار امل�ستجدة عن املبادرة.
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● �أر�شيف ًا ووثائق توثق جلرمية التعذيب فى م�صر.
●

ق�سم ًا تفاعلي ًا يتيح للمتابعني امل�شاركة فى احلوار حول مايعر�ض من �أخبار �أو

مواقف �أو �آراء �أو وثائق.
5 .5عقد خم�سة لقاءات مع �أهم املر�شحني ملجل�س النواب لت�ضمني براجمهم االنتخابية
مطالب متعلقة بتجرمي التعذيب وتعديل القوانني القائمة بتنفيذ املواد فى د�ستور
2014مبا يحا�صر هذه اجلرمية (املواد �أرقام .)52،54،55،93،99 ،51
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النصف األول من عام 2015
�إطالق املبادرة الوطنية ملناه�ضة التعذيب فى م�ؤمتر �صحفى يت�ضمن :
	�أ ـ �إعالن البيان الت�أ�سي�سى للمبادرة.
ب ـ كيفية امل�شاركة فى �أن�شطة املبادرة.
جـ ـ ت�شكيالت املبادرة :
● جمل�س الأمناء.
● اللجنة التن�سيقية.
● الأمانة التنفيذية.
● اللجان النوعية.
د ـ ا�سم املوقع الإلكرتونى فى املبادرة وكيفية التعامل معه.
هـ ـ مناق�شة مفتوحة حول املبادرة.
1 .1عقد خم�سة لقاءات ت�شاورية حول دور الإعالم فى مناه�ضة التعذيب ،يتم خاللها �إدارة
حوار حول جرمية التعذيب فى م�صر ،والأ�ضرار الناجمة عنها ،دور الإعالم فى تكوين
ر�أى عام مناه�ض للتعذيب فى م�صر ،ون�شر ماي�ستجد من وقائع مت�صلة بالتعذيب،
ومناق�شة الق�ضية مع �أطراف متعددة ذات �صلة كالأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع
املدنى ،واملحامني والق�ضاة و�أع�ضاء النيابة وال�ضحايا وال�شرطة ،ومتخ�ص�صني فى
االجتماع وعلم النف�س والطب النف�سى والطب ال�شرعى.
توزع اللقاءات التشاورية الخمسة على :
● لقاء مع ر�ؤ�ساء ومديري حترير ال�صحف القومية وكتّاب الأعمدة.
● لقاء مع ر�ؤ�ساء ومديري حترير ال�صحف اخلا�صة واحلزبية وكتّاب الأعمدة.
●  لقاء مع م�سئوىل القنوات التليفزيونية ومقدمى الربامج احلوارية بها.
● لقاء مع م�سئوىل املحطات الإذاعية ومقدمى الربامج بها.
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● لقاء مع م�سئوىل املواقع الإلكرتونية واملدونني على �شبكة الإنرتنت.
● يف�ضل ا�ستخدام تعبري لقاء ت�شاورى لأنه يعرب ب�صدق عن طبيعة اللقاء مع قيادات
�إعالمية لها ر�ؤية وموقف نتفاعل معهم للو�صول �إىل ر�ؤية م�شرتكة فى مواجهة جرمية
التعذيب.
2 .2عقد  4ور�ش عمل حول دور الثقافة والتعليم والقيم فى مناه�ضة جرمية التعذيب.
● ور�شة عمل حول دور املناهج التعليمية باملدار�س فى مواجهة جرمية التعذيب.
● ور�شة عمل حول دور اجلامعات فى مواجهة جرمية التعذيب.
● ور�شة عمل حول دور الإبداع الفنى والأدبى فى مواجهة جرمية التعذيب.
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النصف الثانى عام 2015
1 .1تنظيم �سل�سلة جل�سات ا�ستماع ل�ضحايا التعذيب تعقد فى القاهرة  -الإ�سكندرية -
املن�صورة  -طنطا  -بنى �سويف � -أ�سيوط  -قنا � -أ�سوان.
ويدعى لكل جل�سة مواطنون من املحافظات املجاورة ت�سجل اجلل�سات �صوت و�صورة
وي�ستفاد منها فى الأن�شطة الإعالمية املناه�ضة للتعذيب.
�2 .2إعداد وطبع مطوية عن املبادرة تت�ضمن معلومات �أ�سا�سية ت�ساعد على امل�ساهمة فى
ن�شاطها وت�سهيل االت�صال بها وطبع ع�شرة �آالف ن�سخة منها وتوزيعها مبناطق خمتارة
فى اجلمهورية.
�3 .3إعداد مل�صق يحمل �صورة معربة و�شعار رئي�سي ًا للمبادرة ي�ساهم فى اجتذاب املواطنني
مل�ساندة املبادرة وطبع ع�شرة �آالف ن�سخة منه ول�صقها مبواقع خمتارة فى خمتلف �أنحاء
اجلمهورية.
4 .4عقد بروتوكوالت تعاون مع اجلهات ذات ال�صلة والتي ميكن �أن ت�ساهم بدور �أ�سا�سي يف
حما�صرة جرمية التعذيب.
�أ ـ وزارة الرتبية والتعليم (املناهج التعليمية).
ب ـ نقابة ال�صحفيني والقنوات الف�ضائية والإذاعة (دور و�سائل الإعالم يف مناه�ضة
التعذيب).
 5 .5طرح ق�ضية العدالة االنتقايل.
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النصف األول من عام 2016
.1

.2
.3

.4

1عقد م�ؤمتر عن العوامل امل�ساعدة على انت�شار التعذيب فى م�صر مثل:
● ق�صور الت�شريعات.
● القيم االجتماعية املوروثة.
● �أ�ساليب ال�شرطة فى البحث اجلنائى وال�سيا�سى وجمع املعلومات.
● التعتيم على جرائم التعذيب وغياب ال�شفافية و�إتاحة املعلومات.
● غياب الرقابة ال�شعبية.
�2إنتاج فيلم ت�سجيلى (وثائقى) عن جرمية التعذيب تعر�ض فيه مناذج من الأ�ساليب
امل�ستخدمة فى التعذيب ،ويقدم بع�ض ال�ضحايا جتاربهم املريرة.
3عقد ثالثة لقاءات جماهريية مفتوحة فى القاهرة والوجه البحرى والوجه القبلى
(القاهرة  -املن�صورة � -أ�سيوط) .يتحدث فيها �ضحايا التعذيب ومعاناتهم فى احل�صول
على حقوقهم ي�ستخل�ص من �أقوالهم �أهم ا�سباب انت�شار جرمية التعذيب فى م�صر من
ق�صور ت�شريعى و�إعالمى وتعتيم �...إلخ.
4عقد م�ؤمتر (نحو ت�شريعات حتا�صر جرمية التعذيب) ي�شارك فيه عدد من �أع�ضاء
جمل�س النواب لديهم ا�ستعداد لتبنى الق�ضية فى جمل�س النواب ،كما ي�شارك �شخ�صيات
قانونية لديها ر�ؤية حول الت�شريعات املطلوب تعديلها ،وت�ساهم املبادرة بالإعداد امل�سبق
مل�شروعات قوانني تطرح للنقا�ش على امل�ؤمتر.
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النصف الثانى من عام 2016
1 .1م�ؤمتر «�أدباء وفنانون �ضد التعذيب» يعر�ض فيه �أدباء وفنانون جتاربهم ال�شخ�صية،
ومناذج من �إبداعهم �ضد جرمية التعذيب.
● �آراء لفنانني و�أدباء.
● عر�ض عمل فنى �أو �أدبى (فيلم �أو رواية).
● حوار مفتوح مع امل�شاركني.
2 .2حلقة نقا�شية حول (ا�سرتاتيجية جمتمعية مقرتحة ملناه�ضة التعذيب) (يدور النقا�ش
حول الهدف من اال�سرتاتيجية و�أطرافها ومالحمها الأ�سا�سية وو�سائل الن�شاط والنتائج
املتوقعة ،وعوامل القوة ونقاط ال�ضعف).
3 .3ندوة حول دور وزارة الداخلية فى مناه�ضة التعذيب ويدور احلوار فى الندوة بني ممثلني
لوزارة الداخلية و�أجهزة الأمن وممثلني لفئات املجتمع املختلفة حول :
● م�سئولية وزارة الداخلية عن انت�شار جرمية التعذيب فى م�صر.
●   ت�أهيل �أجهزة الأمن للبحث اجلنائى واحل�صول على املعلومات ب�أ�ساليب ال تتعار�ض
مع حقوق الإن�سان.
● املعوقات التى حتول دون ت�أهيل �أجهزة الأمن.
● احتياجات وزارة الداخلية الفنية واملادية وامل�ساندة املطلوبة من املجتمع للقيام بدورها
فى مناه�ضة التعذيب.
● خ�ضوع ال�سجون و�أماكن االحتجاز للتفتي�ش الدورى واملفاجئ دون �إخطار �أو �إذن
م�سبق يقوم به النيابة العامة واملجل�س القومى حلقوق الإن�سان وجمل�س النواب ومنظمات
املجتمع املدنى.
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النصف األول من عام 2017
1 .1عقد بروتوكوالت تعاون مع اجلهات ذات ال�صلة والتى ميكن �أن ت�ساهم بدور �أ�سا�سى فى
حما�صرة جرمية التعذيب.
�أ ـ الأزهر ال�شريف ووزارة الأوقاف (اخلطاب الدينى واملناهج فى جامعة الأزهر).
ب ـ وزارة الثقافة ودور الوزارة فى التب�شري بالقيم املناه�ضة للتعذيب فى �أن�شطتها
املختلفة.
جـ ـ احتاد الكتاب وم�شاركة الأدباء والكتاب فى احلمل.
د ـ وزارة الداخلية (ت�أهيل �أجهزة الأمن والتن�سيق فى احل�صول على املعلومات).
هـ ـ وزارة العدل (الت�شريعات).
و ـ وزارة ال�شباب (مراكز ال�شباب).
2 .2عقد م�ؤمتر (نتائج مبادرة مناه�ضة التعذيب فى عامني) ي�شمل:
● عر�ض النتائج املتحققة ومدى جتاوب املجتمع مع املبادرة.
● دور الأطراف ذات ال�صلة بجرمية التعذيب �سلب ًا وايجاب ًا.
● العقبات وامل�شاكل التى واجهت املبادرة.
● التو�صيات لتفعيل الن�شاط والتغلب على امل�شاكل.
● �أولويات الن�شاط فى املرحلة التالية.
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النصف الثانى من عام 2017
1 .1م�ؤمتر الت�شريعات املقرتحة ملناه�ضة التعذيب مب�شاركة �أع�ضاء جمل�س النواب وخرباء
فى القانون وعلم االجتماع والطب النف�سى والأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع
املدنى لدرا�سة:
 تعديالت فى قانون العقوبات. تعديالت فى قانون الإجراءات اجلنائية. تعديالت يف قانون ال�شرطة والقانون الع�سكري وقانون الطب ال�شرعي. تعديالت ال�ستكمال ا�ستقالل الق�ضاء والنيابة العامة. ت�شريع خا�ص يت�ضمن كل مايتعلق بجرمية التعذيب يناق�ش امل�ؤمتر ق�ضايا �أ�سا�سيةفى �ضوء مواد د�ستور  2014مثل:
● تعريف جرمية التعذيب.
● حق ال�ضحايا فى التقا�ضى املبا�شر.
● امل�سئولية اجلنائية.
●  دور النيابة العامة.
● دور املجل�س القومى حلقوق الإن�سان.
ينتهى امل�ؤمتر �إىل وثيقة �شاملة تكون �أ�سا�س التحرك فى جمل�س النواب نحو �إ�صدار
الت�شريعات �أو التعديالت الت�شريعية املطلوبة فى مواجهة جرمية التعذيب.
2 .2لقاءات نوعية مع �أع�ضاء جمل�س النواب ملناق�شة الوثيقة املقرتحة بالتعديالت الت�شريعية
لتبنيها فى املجل�س .وتنق�سم اللقاءات �إىل :
● لقاءات مع نواب الأحزاب.
● لقاءات مع نواب من مناطق حمددة (القاهرة  -الوجه البحرى  -ال�صعيد).
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● لقاءات مع نواب ح�سب مكانتهم االجتماعية (�شباب  -ن�ساء  -عمال وفالحني -
مثقفني).
3 .3لقاءات نوعية مع �إعالميني لتبنى الوثيقة فى �أعمالهم:
● �صحفيني وكتّاب �أعمدة.
● مقدمي برامج حوارية بالتليفزيون والإذاعة.
● معدي برامج تليفزيونية و�إذاعية.
● م�سئويل املواقع الإلكرتونية.
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النصف األول من عام 2018
.1
.2
.3
.4
.5

1ور�شة عمل حول املادة العلمية عن التعذيب فى املناهج التعليمية باملدار�س واجلامعات.
2ور�شة عمل حول املادة العلمية عن التعذيب فى اخلطاب الدينى.
3ور�شة عمل عن املادة العلمية عن التعذيب فى و�سائل الإعالم.
4وي�ستفاد من نتائج �أعمال هذه الور�شة لدى هذه اجلهات تنفيذ ًا لربوتوكول التعاون املوقع
معها.
5م�ؤمتر عن العدالة االنتقالية ودورها فى احلد من التعذيب فى م�صر ويناق�ش:
● مفهوم العدالة االنتقالية.
● �إجراءات تطبيق العدالة االننتقالية.
● �أ�سباب عدم تطبيق العدالة االنتقالية بعد ثورة  25يناير.
● كيف ي�ساهم تطبيق العدالة االنتقالية فى احلد من جرمية التعذيب فى م�صر.
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النصف الثانى من عام 2018
1 .1عقد �ستة م�ؤمترات جماهريية مبواقع خمتارة فى مناطق خمتلفة من اجلمهورية للتعبئة
اجلماهريية حول �أهداف املبادرة وم�ساندة جهودها لإ�صدار الت�شريعات املطلوبة من
جمل�س النواب ،وال�ضغط على �أع�ضاء جمل�س النواب للإ�سراع مبناق�شة هذه الت�شريعات
والتن�سيق مع و�سائل الإعالم لنقل هذه امل�ؤمترات على الهواء مبا�شرة �أو �إذاعة �أجزاء
كبرية منها ،لتو�سيع نطاق التعبئة اجلماهريية حولها.
2 .2تنظيم زيارات لعدد من املدار�س وامل�ساجد والكنائ�س ومراكز ال�شباب للتعرف على
مدى تبينها للأفكار املطروحة حول مناه�ضة التعذيب ،وذلك بالتن�سيق مع قيادات هذه
امل�ؤ�س�سات.
3 .3م�شاركة عدد من قيادات املبادرة و�شخ�صيات ذات �صلة فى حوارات بالربامج
التليفزيونية حول نتائج املبادرة وما حققته من �إجنازات ومايواجهها من م�شاكل
وعقبات ،هدف تو�سيع نطاق االهتمام اجلماهريى باملبادرة وم�ساندة جهودها.
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النصف األول من عام 2019
.1

.2
.3

.4

1ندوة علمية مو�ضوعها درا�سة مقارنة لتجارب مناه�ضة التعذيب تتناول جتارب الدول
التى واجهت نف�س الظاهرة ،وكيف جنحت فى احلد من التعذيب ،والدرو�س امل�ستفادة
مقارنة بالتجربة امل�صرية ،وكيفية تطوير املبادرة امل�صرية للو�صول �إىل الهدف املحدد
وهو م�صر خالية من التعذيب.
�2إجراء درا�سة علمية على عينة من اجلمهور لقيا�س اجتاهات الر�أى العام حول ن�شاط
املبادرة ومدى م�ساندته لها.
3ور�شة عمل لدرا�سة نتائج ا�ستطالع ر�أى اجلمهور وحتديد الأن�شطة ذات الأولوية فى
الفرتة القادمة لتعزيز عملية تكوين ر�أى عام �ضاغط نحو جترمي التعذيب واملعاقبة
عليه.
4م�ؤمتر �صحفى لإعالن نتائج ا�ستطالع الر�أى واولويات ن�شاط املبادرة فى الفرتة القادمة
باال�ستفادة من درا�سة نتائج اال�ستطالع ،والت�أكيد على دور الر�أى العام فى ال�ضغط من
�أجل حتقيق هدف املبادرة �أن تكون م�صر خالية من التعذيب عام .2020
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النصف الثانى من عام 2019
1 .1ور�شة عمل حول النتائج املتحققة فى ت�صفية العوامل امل�ساعدة على انت�شار جرمية
التعذيب فى م�صر ،وكيف ميكن تدارك �أوجه الق�صور :
تشمل المناقشات :
● الق�صور الت�شريعى.
● القمم املوروثة.
● دور الإعالم.
● املناهج التعليمية.
● اخلطاب الدينى.
● �أ�ساليب الأمن فى البحث اجلنائى وال�سيا�سى وجمع املعلومات.
2 .2لقاء ت�شاورى مع قيادات �إعالمية وكتاب الأعمدة ومعدى الربامج احلوارية حول النتائج
املتحققة فى ت�صفية العوامل امل�ساعدة على انت�شار جرمية التعذيب فى م�صر لطرحها
على املواطنني وتعزيز توجهات الر�أى العام نحو �إدانة ا�ستمرار جرمية التعذيب فى
م�صر.
�3 .3إعداد فيلم وثائقى عن النتائج ون�شره على �شبكة الإنرتنت ،وتنظيم عرو�ض جماهريية
خا�صة له ومناق�شة امل�شاركني حول دورهم فى تعزيز عملية الت�صدى جلرمية التعذيب.
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النصف األول من عام 2020
�1 .1إعداد تقرير ختامى عن املبادرة وتطوراتها وماواجهته من م�شاكل وعقبات وما حققته
من �إجنازات ،والدرو�س امل�ستفادة .وبحيث يت�ضمن التقرير �أي�ضا دور اجلهات ذات
ال�صلة والأطراف امل�شاركة فى املبادرة ،واملهام التى يتعني موا�صلة اجلهود حولها
ال�ستكمال هذه العملية.
�2 .2إعداد فيلم ت�سجيلى يت�ضمن عر�ض ًا كام ًال لتجربة املبادرة.
3 .3اقامة م�ؤمتر جماهريى حا�شد يت�ضمن :
● عر�ض ًا لأهم حمتويات التقرير اخلتامى.
● الدرو�س امل�ستفادة.
● تو�صيات للم�ستقبل.
● تكرمي ال�شخ�صيات التى قامت بدور �أ�سا�سى.
●  عر�ض الفيلم الوثائقى �أو فقرات فنية.
قد يتطلب املوقف النهائى للمبادرة القيام ب�أن�شطة الميكن توقعها م�سبق ًا
وميكن �إ�ضافتها على �ضوء النتائج الفعلية للمبادرة طوال عام .2020
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ثالثًا :مرفقات

 1.1كشف بأسماء الخبراء الذين شاركوا فى تطوير المسودة
األولية للخطة التنفيذية للمبادرة.
 2.2المقترحات المكتوبة التى أرسلت من قبل بعض الخبراء
لتطوير مسودة الخطة األولية.
 3.3المستخلصات والمقترحات الرئيسة التى خرجت من
جلسة الخبراء المغلقة لتطوير المسودة األولية والتى
انعقدت بتاربخ  28سبتمبر .2014
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 .1كشف بأسماء الخبراء( )2الذين شاركوا فى تطوير
المسودة األولية للخطة التنفيذية للمبادرة.

اال�سم
م
 1الأ�ستاذ� /أحمد عبد احلفيظ

ال�صفة
املحامى بالنق�ض ونائب رئي�س املنظمة امل�صرية حلقوق الإن�سان

2

الأ�ستاذ� /أحمد فوزي

املحامي والأمني العام للحزب امل�صري الدميقراطى

3

الأ�ستاذ /خالد البل�شي

ال�صحفى وع�ضو نقابة ال�صحفيني

4

الدكتور  /ر�ضا هالل

مدر�س العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد بجامعة � 6أكتوبر

5

اللواء� /شادن ن�صري

�أ�ستاذ الإدارة ب�أكادميية ال�شرطة

6

الدكتور� /شادي خ�ضر

ع�ضو اللجنة القانونية حلزب النور

7

الأ�ستاذ /عبد الغفار �شكر

نائب رئي�س املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

8

الدكتور /عبد اهلل النجار

�أ�ستاذ ال�شريعة الإ�سالمية بجامعة الأزهر

9

الدكتور /فخري �صالح

كبري الأطباء ال�شرعيني الأ�سبق

 10الأ�ستاذ /فريد زهران

نائب رئي�س احلزب امل�صرى الدميقراطى االجتماعى

 11الدكتور /قدري حفني

�أ�ستاذ علم النف�س ال�سيا�سي

 12الدكتور /كمال مغيث

اخلبري الرتبوى

 13الأ�ستاذ /حممد زارع

املحامى بالنق�ض ورئي�س املنظمة العربية للإ�صالح اجلنائي

 14الأ�ستاذ /يا�سر عبد العزيز

الكاتب واخلبري الإعالمى ع�ضو املجل�س القومى حلقوق الإن�سان

( )2تم إدراج األسماء وفقا للترتيب األبجدي.
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 .2المقترحات المكتوبة التي أرسلت
من قبل بعض الخبراء لتطوير
مسودة الخطة األولية

53

مقترحات األستاذ /أحمد عبد الحفيظ
المحامي بالنقض
السادة المجموعة المتحدة
بعد التحية

و�صلتنا امل�سودة املبدئية حلملة «نحو خطة وطنية ملناه�ضة جرمية التعذيب
 2015ـ »2020

«الخطة التنفيذية»
و�إذ ن�شكر لكم حر�صكم على م�شاركتنا فى هذا العمل الكبري،و�إذ اطلعنا ب�إمعان على
اخلطة املذكورة مثمنني اجلهد الكبري لوا�ضعها الأ�ستاذ /عبد الغفار �شكر والذى �أ�سفر عن
خطة �شاملة حمددة الأهداف وبرامج وخطط التنفيذ�،إال �أننا �إثرا ًء للنقا�ش نطرح عليكم
املالحظات الآتية:
     ● ملا كان من �أهم امل�ستهدفات التى �أدرجتها الوثيقة فى �آليات عملها ماقررته من
�أننا �سنعمل مع الربملان اجلديد لو�ضع القوانني التى تكفل الق�ضاء على التعذيب
و�إحلاق �أ�شد العقوبة مبرتكبه �أي ًا كان موقعه و�أي ًا كانت وظيفته ،ولإزالة الثغرات التى
ينفذ اجلناة منها هرب ًا من عقاب ي�ستحقونه ،ولإلزام هيئات الدولة وم�ؤ�س�ساتها
و�أجهزتها باحرتام الد�ستور امل�صرى الذى يعترب وثيقة حقوقية بامتياز .
�سنعمل مع وزارة الداخلية لتح�سني �أداء ال�ضباط ون�شر ثقافة احرتام حقوق الإن�سان
بينهم باعتبارهم الأكرث تعام ًال مع املواطنني والأكرث تعر�ض ًا التهامات التعذيب والأخطر
دور ًا باعتبارهم املكلفني بحماية �أمن الوطن واملواطن.
وقررت �أن مرجعية احلملة تتمثل فى  :الد�ستور والقوانني امل�صرية وكل مواثيق
ومعاهدات حقوق الإن�سان الدولية واتفاقية مناه�ضة التعذيب التى وقعت و�صدقت عليها
م�صر �سنة .1986
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و�أنه ،تكت�سب احلملة فاعليتها ،وتنجح فى موا�صلة وتطوير ن�شاطها عام ًا بعد الآخر،
وتو�سيع نطاق ت�أثريها عندما تتوفر لها.
املقومات الأ�سا�سية الآتية ،وتنظيم ن�شاطها فى �إطار هذه املقومات وا�ستناد ًا �إليها
وخا�صة:
 1 .1بلورة ر�ؤية م�شرتكة ملفهوم التعذيب و�أبعاده و�أ�سبابه ونتائجه على املجتمع.
�2 .2صياغة �إ�سرتاتيجية حمددة للتحرك على املدى الق�صري واملدى البعيد طبق ًا لقدرات
احلملة و�إمكانياتها.
3 .3الإطار الت�شريعى املطلوب لإ�صالح منظومة القوانني فى م�صر ذات ال�صلة بجرمية
التعذيب
4 .4تطبيق مفهوم العدالة االنتقالية باعتبارها ال�شرط ال�ضرورى لت�صفية �آثار جرائم
التعذيب ومعاقبة مرتكبيه من خالل حماكمات عادلة وناجزة ،وجرب ال�ضرر الذى حلق
ب�ضحايا التعذيب ،على �أن ت�شمل هذه العملية اجلرائم التى ارتكبت بحق ال�شعب �أثناء
حكم ح�سنى مبارك ،وبعد ثورة  25يناير فى ظل حكم املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة،
وحكم الإخوان امل�سلمني وحتى الآن،وحددت من بني ت�شكيالتها ،هيئة قانونية جلنة
الإ�صالح الت�شريعى :
وتتوىل مراجعة الت�شريعات ذات ال�صلة بجرمية التعذيب واقرتاحات تعديلها� ،أو
تقدمي م�شروعات قوانني جديدة ملواجهة الظاهرة .وجلنة امل�ساعدة القانونية ت�ضم عدد ًا من
املحامني وامل�ست�شارين القانونيني لإدارة اجلانب القانونى من ن�شاط احلملة.
وحددت مستهدفاتها فى الجانبين التشريعى واألمنى:

 .1يف اجلانب الت�شريعى:
●

●

�ضرورة �إدخال تعديالت ت�شريعية على مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات
اجلنائية وقانون ال�سجون� ،أو �إ�صدار قانون منف�صل يناه�ض جرمية التعذيب مبا
يتما�شى مع الد�ستور اجلديد واملواثيق الدولية املعنية مبناه�ضة التعذيب.
حمام مع املتهم فى كافة مراحل الدعوى اجلنائية منذ
الن�ص على �ضرورة وجود ٍ
القب�ض على املتهم والن�ص على بطالن �أى �إجراء يتم باملخالفة لذلك.
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تفعيل دور الق�ضاء فى الإ�شراف على كل ال�سجون ومقار الإحتجاز.
�ضرورة اعتماد تعريف التعذيب الوارد باتفاقية مناه�ضة التعذيب كبديل ملا ورد
بقانون العقوبات وتغليظ العقوبة لتتنا�سب مع خطورة اجلرمية.
مطالبة احلكومة امل�صرية باالن�ضمام للربوتوكول االختيارى امللحق باالتفاقية
الدولية ملناه�ضة التعذيب.
وفى �ش�أن �ضمان ا�ستقاللية الطب ال�شرعى فى �ضوء دوره احلا�سم فى توجيه
ق�ضايا التعذيب فاجلدير بالذكر فى هذا ال�ش�أن ب�أن الد�ستور امل�صرى اجلديد
ن�ص فى املادة  182على �أن «خرباء الطب ال�شرعى ميار�سون �أعمالهم با�ستقالل
�إال �أننا مازلنا فى حاجة �إىل �إ�صدار قانون لتحديد الآليات وال�ضمانات لتنفيذ
ذلك».

 .2فيما يتعلق بامل�ؤ�س�سة الأمنية :

●	�أن ت�شمل جهود الإ�صالح فى وزارة الداخلية تعزيز قدرات فى �إدارة (التفتي�ش
والرقابة) على منع التجاوزات التى تقع من �ضباط و�أفراد ال�شرطة.
●	�أن ت�شمل مراجعة اللوائح الداخلية بالوزارة تعزيز احرتام حقوق الإن�سان
واحلريات العامة.
●	�  أن ت�شمل �إعادة هيكلة هيئات وزارة الداخلية وذلك بان�ضمام املتعلمني املجندين
فى قطاع ال�شرطة بد ًال من املجندين الأميني (الفرز الثالث فى التجنيد).
●	�   إعطاء عناية خا�صة للتدريب على التحقيقات لتعزيز كل املحققني من �ضباط
ال�شرطة وغريهم من املخت�صني.
●	 تطبيق املنهجيات التحولية الكفيلة بتغيري ثقافة القائمني على جهاز الأمن
وال�سجون.

 .3التدريب ورفع الوعى مبناه�ضة التعذيب :
●

�إعادة النظر فى مكونات برامج التدريب املخ�ص�صة ملوظفى �إنفاذ القانون على
نحو يتجاوز التعريف بالآليات والإجراءات �إىل غر�س قيم حقوق الإن�سان ومناه�ضة
التعذيب وتعزيز الكرامة الإن�سانية.
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● رفع الوعى العام املجتمعى بثقافة مناه�ضة التعذيب� ،سواء من خالل و�سائل
الإعالم اجلماهريية �أومن خالل الربامج املتخ�ص�صة ،وذلك لتعزيز قدرات
املجتمع املدنى على مناه�ضة التعذيب.
تقدمي الدعم الفنى والعلمى لأع�ضاء النيابة العامة والق�ضاء حتى يتعاملوا باملواثيق
واملعايري الدولية التى حتمى التعذيب وتغني عن احلديث امل�ستمر عن بلورة مفهوم التعذيب
مع القوى الأخرى لأنه يتناق�ض مع �إعتماد احلملة مفهوم وتعريف التعذيب طبق ًا لالتفاقية
الدولية ملكافحة التعذيب.
● تقدمي اخلدمات اخلا�صة برفع وعى رجال ال�شرطة والنيابة حول �آليات الق�ضاء
على كافة ممار�سات التعذيب.
● تفعيل دور املجتمع املدنى فى دعم ون�شر ثقافة مناه�ضة التعذيب.
● موا�صلة اجلهود الرامية لدمج مبادئ حقوق الإن�سان وقيمها برامج التعليم بكافة
م�ستوياتها.
لما كان ما تقدم :
ف�إننا نقرتح تعديل اجلدول الزمنى املقرتح لن�شاطات احلملة ليكون �أكرث مواءمة
لتحقيق �أهدافه وذلك بالرتكيز على اجلانب الت�شريعى كمدخل �ضرورى و�أ�سا�س متني لن�شاط
احلملة ولذلك نرى.
�أو ًال :االنطالق نهائي ًا من حتديد مفهوم التعذيب وفق ًا لتعريف االتفاقية الدولية ملناه�ضة
التعذيب،ومبا يرفع عن كاهل احلملة الهدف الذى يرتدد طوال امل�سودة «بلورة مفهوم
التعذيب مع القوى الأخرى» وهو ما يتناق�ض مع اعتماد احلملة مفهوم وتعريف التعذيب
طبق ًا للإتفاقية الدولية ملكافحة التعذيب.والأحرى �أنه ميكن �إدارة نقا�ش مبدئى مع
امل�شاركني لإزالة �أى لب�س حول هذا التعريف الذى جعلته احلملة �أ�سا�س ًا لعملها.
ثاني ًا :نقرتح تعديل موعد �إطالق احلملة ليكون فى نهاية الن�شاط املحدد لل�شهور الثالثة
الأخرية من العام احلاىل ،2014والذى نوافق على ماجاء فيه من خطط.
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ثالث ًا  :نقرتح �أن يكون الن�شاط فى فرتة الن�صف الأول من العام ،2015خم�ص�ص ًا بالكامل
ومن جممل فاعليات وجلان احلملة ملو�ضوع الإ�صالح الت�شريعى وذلك للأ�سباب التالية:
�1 .1أن جناح احلملة فى حتقيق �أهدافها يرتبط بحجم ما ميكن �أن ندخله من �إ�صالح
ت�شريعى على منظومة القوانني اخلا�صة بالتعذيب فى م�صر،وهى قوانني العقوبات
والإجراءات وال�سجون وهيئة ال�شرطة بالذات،ثم قوانني الأزهر والتعليم.
� 2 .2أن الن�صف الثانى من العام القادم �سي�شهد االنتخابات الربملانية وبداية عمل
الربملان ،والإجماع منعقدد على �أن �أوىل مهام الربملان �سوف تكون �إ�صدار
الت�شريعات املكملة للد�ستور،وال �شك �أن ت�شريعات العقوبات والإجراءات وال�سجون
هى من �أهم الت�شريعات املكملة للد�ستور لأنها الت�شريعات التى تتعر�ض للحقوق
واحلريات التى كفلها الد�ستور ،على الأخ�ص �أن ثمة مواد متعددة فى القوانني
املذكورة قد �أ�صبحت حتتاج �إىل تعديالت جدية للتوافق مع الن�صو�ص الد�ستورية
اجلديدة.و�إذا مل تطرح ق�ضايا التعذيب على الربملان منذ حلظة البداية فقد
يرتاخى طرحها عليه نهائي ًا.
3 .3هذا ف�ض ًال عن �أن ال�شهور الأوىل لعمل الربملان �سوف تكون حمط جميع الأنظار،ور�صد
جميع �أجهزة الإعالم مما يوفر جهد ًا كبري ًا للجنة فى الإعالم والإت�صال.
�4 .4أن اخلطة نف�سها طرحت جل�سات ت�شاورية مع جمموعة من مر�شح الربملان،وال �شك
�أن علينا �أن ن�ستهدف و�صول هذه امل�شاورات �إىل نتاجها الطبيعى فى �شكل م�شروعات
قوانني تقدم للربملان.
5 .5على امل�ستوى الداخلى لفاعليات احلملة جمتمعة ولي�س فقط جلنة الإ�صالح الت�شريعى،
ف�إنها �ستكون ب�صدد �أعمال حمددة تخ�ص مواد قانونية معينة ،وهو ما يوفر عم ًال
ميكن قيا�سه وقيا�س نتائجه و�آثاره �سواء فى توحد فكر احلملة نف�سها �أو فى تفاعلها مع
الآخرين امل�شاركني معها.
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 6 .6و�إذا كانت احلملة قد اعتمدت تعريف التعذيب الوارد فى االتفاقية الدولية ملناه�ضة
التعذيب نهائي ًا ك�أ�سا�س لتحركها ف�إن املبادرة بالعمل فى ق�ضية الإ�صالح الت�شريعى
�سوف تفتح باب النقا�ش الوا�سع والطبيعى فى حتديد �إ�شكاليات اعتماد هذا التعريف فى
نظر �أجهزة الدولة امل�صرية وفى نظر بع�ض الفاعليات ال�سيا�سية و�صو ًال لفهم م�شرتك
�أو نقطة �إتفاق بني اجلميع.كما �سوف يتيح هذا احلوار الفر�صة العملية للو�صول �إىل
نوع العالقة بني املعاهدات والقوانني املحلية ب�صرف النظر عن الن�صو�ص الد�ستورية
اجلامدة �أو الت�أويالت الق�ضائية املت�ضابة واملتناق�ضة طبق ًا لظروف احلال.
�7 .7أن طرح قانون هيئة ال�شرطة على نطاق البحث فى �أجواء التعاون والتكامل التى حتكم
عمل اللجنة ميكن �أن تف�سح جما ًال لتقدمي بحوث ودرا�سات حول الآثار الإيجابية لإنهاء
ظاهرة التعذيب فى تطوير جهاز ال�شرطة نف�سه وتنمية قدراته املعلوماتية والتدريبية
فى الك�شف عن اجلرائم قبل وقوعها ،ومواجهتها فور وقوعها على الأخ�ص جرائم
الإرهاب التى ت�ستهدف رجاله والتى �أثبتت �أن ردود فعل ه�ؤالء الرجال على الهجمات
الإرهابية املباغتة لي�س بقدر الكفاءة واحلرفية املطلوب.لقد �آن الآوان لأن نتفهم جميع ًا
�أن اعتماد �أ�ساليب تعذيب املتهمني كحل �أ�سا�سى للتعامل مع اجلرائم ي�ؤثر �سلب ًا فى
�إح�سا�س رجل ال�شرطة باحلاجة للتدريب امل�ستمر وتطوير الأجهزة وو�سائل حل�صول على
املعلومات�00إلخ.
�8 .8أن ما نتح�صل عليه من نتاج قانونى �سوف يكون الزاد احلقيقى لن�شاطات احلملة
فى الفرتات الزمنية الالحقة وفى عمل اللجان املختلفة على الأخ�ص جلان امل�ساعدة
القانونية وجلان االت�صال والإعالم.
�أخري ًا  ..فمن امل�ؤكد �أن املناق�شة �سوف ترثى هذا االقرتاح فى جميع الأحوال �سواء
القبول �أو التعديل �أو الرف�ض.
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مقترحات اللواء دكتور  /شادن نصير
أستاذ اإلدارة بأكاديمية الشرطة
التن�سيق بني ممثلي احلملة وم�سئويل وزارات( :الداخلية والرتبية التعليم والتعليم
العايل) لإجراء بروتوكوالت ت�سمح بتنفيذ خرباء احلملة لربامج توعية قانونية و�أمنية يف
جمال مناه�ضة التعذيب ملنت�سبي هذه الوزارات ،تت�ضمن الآتي:
● دورات تدريبية ل�ضباط و�أفراد ال�شرطة.
● حما�ضرات تثقيفية �ضمن الدورات التدريبية املعتادة التي تنظمها وزارة الداخلية
ملنت�سبيها
● م�سابقات بحثية ل�ضباط وزارة الداخلية ،و�أخري لطالب املدار�س واجلامعات
واملعاهد العليا.
● تكرمي من يثبت للحملة �أدا�ؤه لعمله من رجال ال�شرطة ب�صورة تك�شف لي�س فقط
عن احرتامه للمواطن العادي ،بل عن مناه�ضته الفعالة للتعذيب.
● 	�إنتاج �أفالم وثائقية عن مناه�ضة التعذيب بالتن�سيق مع �إدارة املعهد العايل
لل�سينما �ضمن م�شاريع تخرجهم وعر�ضها علي رجال ال�شرطة ،واجلمهور العام
بالتليفزيون ،ومرتادي دور العر�ض ال�سينمائي.
● تخ�صي�ص جائزة �سنوية ،متنح ل�شخ�صية العام ،يف جمال مناه�ضة التعذيب�،سواء
من �ضحاياه �أو من رجال ال�شرطة �أو احلقوقيني.
● 	�إجراء ندوة م�شرتكة بني احلملة ومركز بحوث ال�شرطة ب�أكادميية ال�شرطة(،املعني
بتنظيم ندوات وزارة الداخلية) تتناول �أحد ق�ضايا مناه�ضة التعذيب.
● اال�ستفادة من بع�ض �ضباط ال�شرطة ال�سابقني (�إيل جانب احلقوقيني)،يف
�إجراء درا�سات ،وامل�شاركة يف الندوات حول الدوافع املختلفة للجوء رجل ال�شرطة
للتعذيب ،و�سبل ال�سيطرة عليها.
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مقترحات أولية على الخطة التنفيذية لمناهضة
جريمة التعذيب
د  /كمال مغيث الخبير التربوي
●

●

●

●

●
●
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مالحظات عامة على الوثيقة المقدمة:
فى اجلزء الأول من تعريف التعذيب هناك ماهو لي�س مفهوم ًا مثل :كل عمل� ،أو
قول �أو تهديد..يبعث على الأمل �أو تعذيب..واعترب �أن التمييز تعذيب كيف؟ ومل
�أفهم معنى كلمة �شخ�ص ثالث.
و�إن �سعت املقتطفات التالية �إىل بلورة تعريف وا�ضح ،وكنت �أحب لو �أن الورقة
�سعت �إىل و�ضع مفهوم ميكن مناق�شته هنا لبلورة ر�ؤية م�صرية تت�سق مع معطيات
الواقع امل�صرى للتعذيب� ،أر�ضيته وثقافته و�أ�شكاله وممار�ساته والقوى امل�ؤثرة فيه.
الدخالء على الدين�:أ�شارت الورقة �إىل بع�ض املمار�سات التى تن�ضوى حتت تعريف
التعذيب ممن يتبنون خطاب ًا ديني ًا متطرف ًا بو�صفهم ب�أنهم «الدخالء على الدين»
و�أكدت على ذلك بو�صفها خلطاب التحري�ض على العنف بو�صفه «خطاب ًا ال ميت
للدين ب�صلة».
و�أنا احتفظ على التعبريين امل�شار �إليهما فاملمار�سات املتطرفة التى تتبنى خطابا
دينيا ال ميكن و�صفها بالدخيلة �أو التى المتت للدين ب�صلة ،فاملمار�سات املتطرفة
التى تت�سربل برداء الدين ت�ستند �إىل الكثري من الأ�صول واملراجع الدينية املعتربة
منذ زمن اخلوارج فى القرن الأول الهجرى �إىل �سيد قطب ومعامل فى الطريق
وحممد عبد ال�سالم فرج وفري�ضته الغائبة وفر�سان حتت راية النبى لأمين
الظواهرى فى ع�صرنا هذا مرور ًا باجتهادات ابن تيمية واملودودى وابن عبد
الوهاب وغريهم.
التعذيب ال�سيا�سى فقط:
بد�أ التقرير بق�ضية الع�سكرى الأ�سود فى تعذيب �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني
 ،1948ات�ساقا مع �صدور الإعالن العاملى حلقوق الإن�سان دي�سمرب  ،1948مع �أن
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هناك العديد من الق�ضايا املتعلقة بالتعذيب ال�سيا�سى والتى من �أبرزها احلكم
باجللد على �أهل دن�شواى فى احلادثة ال�شهرية  ،1906وهناك مناذج للتعذيب
لأع�ضاء تنظيم الكف الأ�سود بعد قيام ثورة  ،1919كما كان تعذيب املعار�ضني
وخا�صة من الي�ساريني �سيا�سة منهجية جلميع �أحزاب الأقلية عندما تعتلى احلكم
قبل ثورة يوليو  ،1952ورغم هذا كله فقد كنت �أحب �أن ي�شري �إىل �أن التعذيب قد
�صار واحد ًا من �أهم �أركان نظام مبارك وما �أعقبه من نظم �إبتدا ًء من �ضرب
بدوى فى ال�شارع� ،إىل �ضرب عبد احلليم قنديل» ،وخطف وقتل ر�ضا هالل وقتل
خالد �سعيد.
        ● الوقوف عند حدود الأفراد فقط.
مع �أن هناك العديد من ممار�سات التعذيب والتهديد وثقافة وخطاب االحتقار الذى
توجهه جماعات �إىل جماعات �أخرى على �أ�س�س دينية �أو عرقية �أو غريها.
●

كتب املذكرات لل�سيا�سيني:

قر�أت ع�شرات الكتب من مذكرات ال�سيا�سيني امل�صريني ،وهى مادة خ�صبة لفهم
�أنواع التعذيب وال�سياق ال�سيا�سى والقانونى له ،ورمبا ت�شري �إىل الأر�ضية النف�سية واالجتماعية
للقائمني بالتعذيب ودرا�سة كل هذا �أمر �أ�سا�سى فى عملية مواجهة التعذيب على امل�ستويات
ال�سيا�سية بل والنف�سية كذلك.
كما �أن قراءتها ون�شرها �أو ن�شر ف�صول منها يعد �أ�سا�س ًا متين ًا لن�شر ثقافة منه�ضة
للتعذيب فى �أو�ساط النا�س ،و�أنا ال �أن�سى ما �أ�صبت به من ده�شة و�صدمة عندما قر�أت كتاب:
«�شيوعيون ونا�صريون» لفتحى عبد الفتاح ثم «الأقدام العارية» لعبد احلكيم طاهر وما تاله
من كتب لقادة احلركة الي�سارية فى م�صر ،وي�ضاف �إىل ذلك �أي�ضا كتب مذكرات املعتقالت
التى ن�شرها الإ�سالميون كالبوابة ال�سوداء لرائف.

●  حول الرتبية والتعليم:
●

يقول التقرير�« :سنعمل مع وزارة الرتبية والتعليم لإعادة النظر فى املناهج و�إزالة �أى
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ن�ص يح�ض على الكراهية �أو العنف �أو ميكن الإ�ستناد �إليه لتربير التعذيب و�إمتهان
كرامة الآخرين ،ولو�ضع ن�صو�ص تعزز لدى الطالب ثقافة احرتام الآخر املختلف
فى الر�أى �أو الدين �أو اجلن�س ،ون�شر القيم ال�سمحة للأديان ال�سماوية التى حترم
الإيذاء والإعتداء».
● وهو كالم ال ب�أ�س عليه ولكن ثقافة تربير التعذيب ال تتوقف عند املناهج فقط ،بل
يبدوا هذا جليا فى املناخ املدر�سى كله وثقافة املدر�سة التى يلعب مفهوم ال�سلطة
فيها دور ًا حموري ًا.
كما ال ميكن الوقوف عند حدود التعليم فى مناهج ومقررات وزارة الرتبية والتعليم،
ف�إن ما يدر�س فى مقررات املعاهد االزهرية يعد كارثة حقيقية و�س�أ�شري هنا �إىل واحد فقط
من املقتطفات التى يدر�سها ابنائنا.
ففى كتاب :الفقه املالكى لطالب ال�صف الثانى الثانوى فحول م�شروعية اجلهاد،
يقول �أنه فر�ض كفاية �إذا �أداه البع�ض �سقط عن االخرين ،ولكنه واجب �أي�ضا �إذا عينه الأمام
على �شخ�ص ولو عبد ًا �أو امر�أة �أو �صبي ًا مطيق ًا.
ويقول عن قتال البغاة :يقاتلون بكل �أنواع ال�سالح وما �أحلق به ،ويقطع املاء عنهم� ،أو
عليهم وبالنار �إن مل ميكن غريها ومل يكن فيهم م�سلم �إال �أن يكونوا بح�صن مع ذرية ون�ساء،
فيقاتلون بغري املاء والنار حلق الغامنني فى الذرية والن�ساء ،ف�إن ترت�سوا بهم تركوا بال قتال
حلق الغامنني� ،إال ل�شدة خوف على امل�سلمني ،فيقاتلون مطلق ًا بكل �شئ وعلى �أى حال و�أن
ترت�سوا مب�سلم قوتلوا وق�صد غريه”.
وحني يذكر من ال يقتلون فى اجلهاد ،يقول :املر�أة وال�صبى لأنهما من الأموال ،وحول
حكم الراهب والراهبة املنعزالن بال ر�أى ،يقول :حران ال يجوز قتلهما وال �أ�سرهما ،و�إن كان
الدية وال قيمة على قاتلهما.
وحول املحرم �أثناء اجلهاد ،يذكر �أنه من املحرم حمل ر�أ�س الكافر لبلد �آخر غري التى
وقع بها القتال� ،أو حملها لأمري جي�ش ولو ببلد القتال مامل يكن فى ذلك م�صلحة �شرعية
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كاطمئنان قلوب املجاهدين ،واجلزم بعني املقتول ،فقد حمل النبى «�صلي اهلل عليه و�سلم»
ر�أ�س كعب بن الأ�شرف من خيرب للمدينة.

واحلديث عن مقررات التعليم الأزهرى حديث ذو �شجون:
● ومالحظتى الأ�سا�سية هنا تتعلق بت�أجيل معاجلة الق�ضية مع وزارة الرتبية والتعليم
�إىل مطلع عام  ،2017ومن هنا ف�إنا �أقرتح البدء مع بداية امل�شروع بوزارة الرتبية
والتعليم وا�ضعني فى االعتبار الع�شرين مليون مواطن الذين ين�ضوون حتت لوائها..
واقرتح مثال درا�سة عن ال�ضرب فى املدار�س و�أ�شكال العنف الأخرى ،وميكن هنا
اال�ستفادة بالبحث الذى �أجراه الدكتور �أحمد زايد عن العنف فى املدر�سة منذ
�سنوات ،ثم تتم درا�سة حول مناهج التعليم والت�أ�سي�س لثقافة العنف �سواء فى
معاهد الأزهر �أو التعليم العام ،و�أخري ميكننا عمل بع�ض الوحدات الدرا�سية التى
ت�ؤ�س�س لنبذ العنف وا�ستخدامها كدليل تدريبي لبع�ض املدر�سني.
● املر�صد الوطنى ملناه�ضة التعذيب:
�أما �آخر مالحظاتى ،فمع التقدير البالغ والكامل للوثيقة وللخطوات التنفيذية فيها
و�آلياتها احلقيقية والتى �أراها ناجعة ف�إننا نخطئ لو ت�صورنا �أن الأمور �ستنتهى على ما نحب
�سنة  ،2020ومن هنا فنحن فى حاجة �إىل ت�أ�سي�س «املر�صد الوطنى ملناه�ضة التعذيب» والذى
يتكون من وحدات بحثية ودرا�سية فى خمتلف املجاالت املتعلقة بالتعذيب بالإ�ضافة �إىل وحدة
قانونية للتدخل فى ق�ضايا التعذيب مع �ضحاياه ،باال�ضافة �إىل �أن يكون له من�شوراته التى
ت�ساهم فى ك�شف النقاب عن تلك املمار�سات ال�شاذة والال�إن�سانية.

مقترحات األستاذ /محمد زارع
المحامى ورئيس المنظمة العربية لإلصالح الجنائى
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�أتقدم بال�شكر للمجموعة املتحدة على اجلهد املميز فى مناق�شة ق�ضية من �أخطر
الق�ضايا وهى جرمية التعذيب فى م�صر ،كما �أتقدم �أي�ضا بالتحية للأ�ستاذ عبد الغفار �شكر
على اخلطة التى و�ضعها للق�ضاء على تلك اجلرمية اخلطرية ،حيث تعد ورقته املقدمة �إ�ضافة
بناءة فى هذا ال�صدد.
كما ي�سعدنى �أن �أتقدم ببع�ض الأفكار التى نرى �أنها قد متثل �إ�ضافة ،والتى كانت
ح�صيلة جهد متوا�صل للمجتمع املدنى امل�صرى بهدف احلد من جرمية التعذيب وانت�شارها
داخل املجتمع امل�صرى .
و�سوف نناق�ش فى تلك الورقة �أ�سباب انت�شار التعذيب وا�سرتاتيجية احلد من اجلرمية
ومن ثم الق�ضاء عليها ،والتى تنت�شر فى م�صر ب�شكل منهجى وم�ستمر ،وذلك خالل ال�سطور
التالية:
حيث نعتقد �أن اللجوء �إيل معيار اللجنة الدولية ملناه�ضة التعذيب حول مفهوم منهجية
التعذيب من قبل �سلطات الدولة هو حجر الأ�سا�س فى كيفية مواجهة هذه اجلرمية ،وهو ما
اتخذته املحكمة اجلنائية الدولية عند تف�سري جرمية التعذيب كاالتى:
وا�ضحا �أن التعذيب ال يقع م�صادفة
"تعترب ممار�سة التعذيب منهجية عندما يكون
ً
�أو ً
وا�ضحا �أنه �أ�صبح ي�أخذ �شكل االعتياد
عر�ضا يف مكان واحد �أو يف وقت واحد ،لكنه بدا
ً
واالنت�شار ،كما يعترب التعذيب منهجيا كذلك عندما يكون حدوثه متعمدً ا علي الأقل يف مكان
واحد يف �إقليم الدولة حمل البحث ،وميكن �أن ي�أخذ التعذيب الطابع املنهجي (املنظم) يف
الواقع ،حتي ولو مل ي�أت نتيجة ق�صد متعمد من احلكومة امل�سئولة .فالتعذيب يكون منهج ًّيا
� ً
أي�ضا نتيجة لت�ضافر العديد من العوامل التي �أ�صبحت لدي احلكومة �صعوبة يف التحكم
فيها ،وميكن �أن يدل انت�شار التعذيب � ً
أي�ضا علي ت�ضارب ال�سيا�سات املتبعة واملقررة بوا�سطة
احلكومة املركزية وبني تلك املمار�سات املتبعة بني جهات الإدارة املحلية املنفذة لتلك الأوامر،
و�أخ ًريا ف�إن الق�صور الت�شريعي الذي ي�سمح بوجود ثغرات النت�شار التعذيب ميكن �أن ي�ضاف
�إيل هذه العوامل التي بوا�سطتها ينت�شر التعذيب وي�أخذ الطابع املنظم".
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أسباب انتشار التعذيب فى مصر:

�أو ًال :الت�شريع امل�صري  ..بيئة منا�سبة النت�شار التعذيب
 .1قانون العقوبات  ..حماية قا�صرة :
علي الرغم من احلماية الوا�سعة التي �أ�ضفاها قانون العقوبات علي احلق يف ال�سالمة
اجل�سدية ب�صفة عامة ،بتجرميه جرائم ال�ضرب واجلرح من �أحاد النا�س وبت�شديد العقوبات
علي هذه اجلرائم� ،إال �أن ذات الت�شديد واحلماية قد غابا عن جرائم االعتداء علي ال�سالمة
اجل�سدية من قبل املوظفني العموميني ،وهم الأ�شخا�ص الأكرث توقع ًا للقيام بالتعذيب،
وبالأخ�ص �ضباط ال�شرطة ،بالنظر �إيل ال�سلطات املمنوحة لهم .ومن مواد قانون العقوبات
التي ت�ؤثم االعتداء من �ضباط ال�شرطة علي �سالمة املواطنني ،املواد  .282 ،129 ،126وهي
علي الرتتيب :جناية تعذيب املتهم حلمله علي االعرتاف ،وجنحة ا�ستعمال الق�سوة من
املوظفني العموميني ،وجناية التعذيب البدنية التي تعاقب كل من يقب�ض علي �شخ�ص بدون
وجه حق �إذا وقع القب�ض م�صحوب ًا بالتهديد �أو التعذيب.
وقد انتقدت املادة  129التي تعاقب كل م�ستخدم عمومي وكل �شخ�ص مكلف بخدمة
عمومية �إذا ا�ستعمل الق�سوة اعتماد ًا علي وظيفته .بحيث �إنه �أخل ب�شرفهم �أو �أحدث �آالم ًا
ب�أبدانهم باحلب�س مدة ال تزيد علي �سنة �أو بغرامة ال تزيد علي مائتي جنيه م�صري .ان�صب
االنتقاد علي العقوبات الهزيلة بتلك املادة ،كما اقت�صرت باحلماية علي الإيذاء البدين دون
الإيذاء املعنوي� ،أما املادة  282فربغم اعتبارها جناية� ،إال �أنها قد انتقدت �أي�ض ًا بدورها
لأنها مل تفرق بني وقوع الأفعال الواردة بها من فرد علي فرد �أو من �سلطة علي فرد ،وكان
من واجبها ت�شديد العقوبة يف هذه احلالة الأخرية ،باعتبار �أن التعذيب يف هذه ال�صورة ي�أتي
اعتماد ًا علي ال�سلطة املمنوحة للموظفني العموميني متمثلني يف �ضباط ال�شرطة.
�أما �أكرث املواد �إثارة لالنتقاد واجلدل هي املادة  126التي جترم تعذيب املتهم حلمله
علي االعرتاف ،فقد ن�صت هذه املادة علي �أن " :كل موظف �أو م�ستخدم عمومي �أمر بتعذيب
متهم �أو فعل ذلك بنف�سه حلمله علي االعرتاف يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة �أو ال�سجن من ثالث
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�سنوات �إيل ع�شر .و�إذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمد ًا " ،فهذه املادة
ا�شرتطت ثالثة �أركان لوقوع اجلرمية ،هذه الأركان هي :وقوع تعذيب علي متهم ،وقوعه من
موظف �أو م�ستخدم عام ،و�أن يكون الق�صد من التعذيب هو حمل املتهم علي االعرتاف.
ويالحظ �أن الفقه قد انتقد ب�شدة هذه املادة ،حيث يالحظ ق�صورها ال�شديد يف
جترمي �أفعال كثرية ،علي خالف ال�ضوابط والتعريف الوا�سع جلرمية التعذيب يف االتفاقية
الدولية ملناه�ضة التعذيب وغريه من جميع �ضروب املعاملة القا�سية ،فهذه املادة ال ت�ؤثم مث ًال
حالة وقوع التعذيب من غري املوظف العام ،مر�شدي املباحث مث ًال ،كما ال ت�ؤثم وقوع التعذيب
بناء علي موافقة و�سكوت املوظف العام ،ولي�س �أمره بذلك� ،أي�ض ًا ال يعترب تعذيب ًا وفق هذه
املادة ،تعذيب غري املتهم ،مثل �أقارب �أو ذوي املتهم ،ويف هذا ال�سياق فهناك مث ًال ما �أ�سمته
منظمات حقوق الإن�سان بظاهرة احتجاز الرهائن ،والتي انت�شرت بقوة مع �أقارب املتهمني
الهاربني من �أع�ضاء اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة ،ووفق هذه املادة �أي�ض ًا ف�إن ذلك الذي
يحدث بغري هدف احل�صول علي االعرتاف ،كاالنتقام �أو املجاملة ال يعترب تعذيبا.
الفارق الوا�سع بني ن�ص هذه املادة اخلايل حتي من تعريف وا�ضح للتعذيب ،وتعريف
التعذيب يف االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب ميكن �أن يت�ضح بقراءة هذا التعريف يف
االتفاقية املذكورة ،فوفق ًا لن�ص املادة الأويل من هذه االتفاقية يق�صد بالتعذيب� " :أي عمل
ينتج عنه �أمل �أو عذاب �شديد ،ج�سدي ًا كان �أم عقلي ًا ،يلحق عمد ًا ب�شخ�ص ما بق�صد احل�صول
من هذا ال�شخ�ص� ،أو من �شخ�ص ثالث ،علي معلومات �أو علي اعرتاف� ،أو معاقبته علي
عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه ،هو �أو �شخ�ص ثالث� ،أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �شخ�ص
ثالث� ،أو عندما يلحق به مثل هذا الأمل �أو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم علي التمييز
�أيا كان نوعه� ،أو يحر�ض عليه �أو يوافق عليه �أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي� ،أو �أي �شخ�ص �آخر
يت�صرف ب�صفته الر�سمية".
هذه امل�سافة الوا�سعة بني االتفاقية وقانون العقوبات قد حاول الق�ضاء ملأها ،وقد
حاولت املحاكم امل�صرية �أحيان ًا مد نطاق الت�أثيم لي�شمل التعذيب املعنوي ،كما �أكدت حمكمة
النق�ض لتاليف عيب املادة التي ا�شرتطت التعذيب �أو الأمر به فقط� ،أنه ي�ستوي �أن يكون
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التعذيب ت�صريح ًا �أو تلميح ًا ،ف�أ�شارت �إيل �أنه" :عندما ي�صبح التعذيب عم ًال معتاد ًا ف�إن
امتناع الرئي�س عن نهي مر�ؤو�سيه عن القيام بتعذيب املتهمني املراد انتزاع االعرتاف منهم،
هو �أمر بالتعذيب هذا االجتهاد ،وغريه من االجتهادات ،قد ي�ساهم يف الو�صول لقدر من
احلماية للمتهمني �ضحايا التعذيب ،لكنه لن ي�صل باحلماية �إيل �أكرث من ذلك؛ وبالقطع لن
ي�صل بها �إيل ذات الدرجة الواردة باالتفاقية.

 .2قانون ال�سجون ..ت�سهيل التعذيب :
مل يخل قانون ال�سجون رقم  396ل�سنة  1956من بع�ض العيوب ،بالرغم من ن�صه علي
بع�ض احلقوق للم�سجونني ،ومن �أبرز هذه العيوب التي تخلق البيئة املواتية للتعذيب هو ذلك
الوارد باملادة الأويل مكرر ،فقد ن�صت هذه املادة علي �أن� " :إيداع كل من يحجز �أو يعتقل
�أو يتحفظ عليه �أو ت�سلب حريته يف �أحد ال�سجون املبينة باملادة الأويل �أو ( �أحد الأماكن)
التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وي�سري عليها جميع الأحكام الواردة يف هذا
القانون ،البد �أن يكون حق الدخول فيها من�صو�ص ًا عليه يف املادة  85للنائب العام �أو من ينيبه
من رجال النيابة بدرجة رئي�س نيابة علي الأقل".
وهذه املادة ال تعطي فقط لوزير الداخلية احلق يف �إن�شاء �سجون خا�صة واعتبار �أي
مكان خا�ص �سجن ًا ،مثل �أي مع�سكر �أو مبني وزارة الداخلية �أو املباحث العامة �أو مباحث
مبان �أو �أماكن خا�صة ،و�إمنا هي �أي�ض ًا
�أمن الدولة �أو مع�سكرات الأمن املركزي �أو �أية ٍ
تعترب كل هذه الأماكن �سجون ًا قانونية ت�سري عليها كل الأحكام الواردة يف قانون ال�سجون،
وهناك ا�ستحالة عملية بالطبع لأن تكون يف هذه الأماكن جميع ال�ضوابط الواردة بالليمانات
وال�سجون العمومية وال�سجون املركزية� ،أما عن �إعطاء النائب العام وحده �أو من ينيبه وحده
حق الإ�شراف وزيارة هذه الأماكن ،فهذا �أي�ض ًا منتقد بدوره لأنه ي�صعب عملي ًا علي النائب
العام ترك مهامه ومتابعة هذه الأماكن ،كما �أن �إ�شراف النيابة علي ال�سجون ،هو �إ�شراف
�شكلي غري موجود.

 .3ق�صور الإ�شراف علي ال�سجون :
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وفق ن�صو�ص املادتني 86 ،85من القانون رقم  396ل�سنة  1956ب�ش�أن تنظيم ال�سجون
ف�إن هناك بع�ض ال�سلطات املمنوحة للنائب العام ووكالئه ،ور�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف
واملحاكم االبتدائية يف الإ�شراف علي ال�سجون الكائنة بدوائر اخت�صا�صهم ملتابعة تنفيذ
�أحكام املحاكم ووجود �أ�شخا�ص حمبو�سني بطريقة غري قانونية ..و�إن لرئي�س ووكالء حمكمة
النق�ض حق املرور علي جميع ال�سجون ،وهذا ما ن�صت عليه �أي�ض ًا املادتني  43 ،42من قانون
الإجراءات اجلنائية .ي�شري الواقع العملي �إيل �أن الق�ضاة ووكالء النيابة يعتربون �أجانب عن
ال�سجون حتي �صارت زياراتهم لها متباعدة ،و�أدي ذلك �إيل �سيطرة رجال ال�شرطة علي
ال�سجون دون رقابة �أو �إ�شراف ق�ضائي ،و�إيل تفاقم �أعمالهم غري امل�شروعة ،ويدلل الواقع
العملي �أي�ض ًا علي �أن دور النيابة يف هذا الإ�شراف غري جدي ،نظر ًا لل�صالت الوثيقة التي
جتمعها بال�سلطة التنفيذية بوجه عام ،ولعدم متتعها باال�ستقالل الكايف عنها ،بالإ�ضافة �إيل
ت�ضخم م�سئوليات النيابة ومهامها.

 .4حظر ات�صال رجال الأمن باملحبو�سني احتياطي ًا واملعتقلني:

وفق ًا لن�صو�ص املادتني  140من قانون الإجراءات اجلنائية و  79من قانون ال�سجون
يحظر ات�صال رجال ال�سلطة العامة باملحبو�سني احتياطي ًا داخل ال�سجون �إال ب�إذن كتابي من
النيابة العامة ،وي�سري الأمر ذاته علي املعتقلني �إداري ًا ،لأن قانون تنظيم ال�سجون ي�سري
عليهم ،حيث ن�ص يف مادته رقم  20علي �أن " :يعامل كل من ت�سلب حريته بغري حكم ق�ضائي
املعاملة املقررة للمحبو�سني احتياطي ًا يف هذا القانون ويلغي ما يخالف ذلك من �أحكام"،
وذلك هو الأمر ذاته الذي ن�صت عليه املادة  3مكرر من قانون الطوارئ ،التي �أكدت �أن
"يعامل املعتقل معاملة املحبو�س احتياطيا ً" .هذه الن�صو�ص تعترب جمرد لغو يف حاالت
عديدة ت�ؤكدها تقارير منظمات حقوق الإن�سان ،خا�صة يف ق�ضايا �أمن الدولة التي ال يتم فيها
االحتجاز غري القانوين فقط ،و�إمنا �أي�ض ًا يتاح ل�ضباط هذا اجلهاز دخول ال�سجون و�إجراء
ا�ستجوابات جديدة بهدف انتزاع اعرتافات ،ت�ستخدم فيها طرق كثرية للتعذيب.

� . 5أطباء ال�سجون ومدي احرتام ن�صو�ص القانون:
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لظروف عديدة ف�إن واجب الأطباء املن�صو�ص عليه بالالئحة الداخلية لل�سجون يف
املواد  35 ،28 ،27من قرار وزير الداخلية رقم  79ل�سنة  1961بالالئحة الداخلية لل�سجون،
يعترب �أي�ض ًا مثا ًال منوذجي ًا لغياب روح احرتام القانون .كل الواجبات املذكورة بهذه املواد،
مثل تدوين بيانات احلاالت ال�صحية للم�سجونني ،والك�شف علي امل�سجونني فور دخولهم
ال�سجن و�ضرورة حترير الطبيب تقرير ًا طبي ًا ب�أي �إ�صابة تلحق مب�سجون ،يتم خمالفتها
بب�ساطة �شديدة ،ويف حاالت كثرية ف�إن الأمر ال يتجاوز حدود تق�صري �ضباط ال�سجون ،و�إمنا
للأ�سف قيامهم بالتعذيب ب�أنف�سهم ،خا�صة يف حالة �ضباط ال�شرطة الأطباء ،فه�ؤالء ك�أطباء
عليهم واجب مهني برعاية حالة امل�سجونني ال�صحية ،بينما هم ك�ضباط يخ�ضعون متام ًا
لرقابة وتعليمات ر�ؤ�سائهم ،وترقيتهم تكون وفق هذا الوالء ،هذه املخالفة هي ت�أكيد ب�أن مناخ
هيمنة ال�سلطة التنفيذية و�سطوتها هو عقبة �أ�سا�سية يف طريق حماية املواطنني من التعذيب،
ولي�ست امل�شكلة هي دوما ن�صو�ص .ففي حالة �أطباء ال�سجون ف�إن ه�ؤالء الأطباء يحجمون
عن القيام بدورهم هذا نظر ًا لعالقة التبعية التي تربط ه�ؤالء بال�سلطة الإدارية وخ�شيتهم
من بط�شها .ي�ؤدي ذلك �إيل �ضياع املعامل الإ�صابة الناجتة عن التعذيب وطم�س الأدلة نتيجة
املوقف ال�سلبي له�ؤالء.

 . 6اجلرمية ال�سيا�سية والإرهاب م ِربران للتعذيب !!
ت�ؤكد حدة النظرة العقابية يف جرائم �أمن الدولة يف م�صر الفكرة ال�سائدة بخطورة
هذه اجلرائم عما عداها من جرائم .هذا ما يف�سر مث ًال زيادة القوانني التي ت�صدرها الدولة
بغر�ض حماية �أمن الدولة .فربغم وجود قانون الطوارئ مث ًال �أ�ضافت الدولة ف�ص ًال خا�ص ًا
ملكافحة الإرهاب� ،أ�ضيف �إيل قانون العقوبات امل�صري ،وبالرغم من ذلك مل ي�ستخدم
حتي الآن وما يتم تطبيقه هو قانون الطوارئ ،ويعترب التربير الدائم للحكومة مث ًال لتمديد
قانون الطوارئ هو مواجهة الإرهاب ،وكثري ًا ما ي�صطنع عدا ًء وهمي ًا بني �أمن املجتمع (�أمن
الدولة) ،و�أمن املواطن ،هذا املناخ ي�سمح بانت�شار التعذيب وخا�صة يف الق�ضايا ال�سيا�سية.
يف هذا ال�سياق ن�شري �إيل �أن احلجج التي تثريها الدول ب�صدد تربير التعذيب بالإرهاب
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هي حجج واهية .فالقول �إن �أمن الدولة له �أولوية علي �أمن املواطن مردود عليه ب�أن احرتام
املواطنني ملجتمعهم مرهون بثقتهم ب�أنهم يعي�شون يف مكان �آمن ،هذا فقط ميكنه خلق �أمن
وا�ستقرار للمجتمع� .إن االحتجاز غري القانوين يف �أ�سو�أ الأحوال هو �أمر �أخف وط�أة من
التعذيب .ومن جهة �أخري ف�إن الدولة الدموية التي ينت�شر بها التعذيب ،وهذا ما ي�سمونه
بالإرهاب الر�سمي ،هي �أ�سو�أ حا ًال ومبراحل من تلك التي ميار�س فيها الإرهاب غري الر�سمي.
هذا هو �أي�ض ًا ما ي�ؤكده �آخرون من �أن مفهوم امل�صلحة العليا التي يربر بها التعذيب هو جمرد
غطاء �إيديولوجي يخفي وراءه �إهانة الب�شر ملوا�صلة حتقيق �أهداف �سلطوية ي�ستغل فيها
الإن�سان �أخاه الإن�سان ،وهي املربر احلقيقي ل�سيا�سات خدمة �أنظمة الر�أي الواحد ومتجيده
بد ًال من بناء جمتمع مدين علي �أ�س�س عادلة ودميقراطية و�سوية.
ما ي�ؤكد �صحة وجود هذا امل�ؤ�شر يف م�صر انت�شار التعذيب يف الق�ضايا ال�سيا�سية و�أن
امل�شكلة تكمن يف املناخ الدميقراطي هو تركز حاالت التعذيب مع خ�صوم الدولة ال�سيا�سيني،
واختالف ن�سبتهم �إيل ن�سبة التيارات ال�سيا�سية املختلفة من ع�صر لآخر ،وي�ؤكد ذلك
�أي�ض ًا االهتمام املبالغ فيه بالتدريب علي مكافحة الإرهاب يف �صورة فرق خا�صة ل�ضباط
ال�شرطة…�إلخ.

 .7بع�ض املحاكم ذات الطبيعة اال�ستثنائية
�أ -املحاكم الع�سكرية:
الأ�صل �أن املحاكم الع�سكرية وفقا لن�ص املادة الرابعة من قانون الأحكام الع�سكرية
رقم 25ل�سنة 1966يخ�ضع لأحكامها:
• �ضباط القوات امل�سلحة الرئي�سية والفرعية والإ�ضافية.
• �ضباط ال�صف وجنود القوات امل�سلحة عموما.
• طلبة املدار�س ومراكز التدريب املهني واملعاهد والكليات الع�سكرية.
• �أي قوات ع�سكرية ت�شكل ب�أمر من رئي�س اجلمهورية لت�أدية خدمة عامة �أو خا�صة
�أو وقتية.
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• ع�سكريو القوات احلليفة �أو امللحقون بهم �إذ كانوا يقيمون يف �أرا�ضي م�صر� ،إال
�إذا كانت هناك معاهدات �أو اتفاقيات خا�صة �أو دولية تق�ضي بخالف ذلك.
• امللحقون بالع�سكريني �أثناء خدمة امليدان ،وهم كل مدين يعمل يف وزارة احلربية
�أو يف خدمة القوات امل�سلحة علي �أي وجه كان.
كما �أن تلك املحاكم ال تخت�ص �إال بنظر اجلرائم التالية:
• اجلرائم التي ترتكب �ضد �أمن �أو �سالمة �أو م�صالح القوات امل�سلحة.
• اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قوانني اخلدمة الع�سكرية والوطنية.
• اجلرائم التي تقع يف املع�سكرات �أو الثكنات �أو امل�ؤ�س�سات �أو امل�صانع �أو ال�سفن �أو
الطائرات �أو املركبات �أو الأ�شياء التي ي�شغلها الع�سكريون ل�صالح القوات امل�سلحة
�أينما وجدت.
علي �أنه مبوجب ن�ص املادة ال�ساد�سة من القانون رقم 25ل�سنة 1966ب�إ�صدار قانون
الأحكام الع�سكري ف�إنه ت�سري �أحكام قانون الأحكام الع�سكرية علي اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف البابني الأول والثاين من الكتاب الثاين من قانون العقوبات العام ،التي حتال �إيل الق�ضاء
الع�سكري بقرار من رئي�س اجلمهورية ،واجلرائم امل�شار �إليها هي اجلنايات واجلنح امل�ضرة
ب�أمن احلكومة من جهة اخلارج واجلنايات واجلنح امل�ضرة باحلكومة من جهة الداخل.
وقد ا�ستخدم رئي�س اجلمهورية �سلطاته تلك يف �إحالة حوايل 45ق�ضية �إيل الق�ضاء
الع�سكري جميع املتهمني فيها مدنيون ،ومنهم ثالث ق�ضايا مل ت�سند �إيل املتهمني فيها تهم
بارتكاب جرائم عن طريق العنف ،وبلغت �أحكام الإعدام ال�صادرة عن املحاكم الع�سكرية يف
الفرتة من  1994وحتي  ،2010خم�سة وت�سعني حكم ًا بالإعدام ،بالإ�ضافة �إيل احلكم بال�سجن
لأعداد كبرية تعدت الألفني �سجني ،وبالرغم من الأحداث الأخرية يف م�صر بعد ثورة 25
يناير توقع الكثري من احلقوقيني �أن يتم �إلغاء حتويل املدنيني �إيل حماكم ع�سكرية� ،إال �أن
ذلك مل يكن �صحيح بل علي العك�س �أنه مت الإفراط يف حتويل املدنيني �إيل هذه املحاكم
اال�ستثنائية وو�صل عدد املحكوم عليهم يف خالل الفرتة من فرباير  2011وحتي � 2013إيل
�أكرث من � 12ألف �سجني مت حماكمتهم ب�شكل ا�ستثنائي وذلك لوجود املجل�س الأعلي للقوات
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امل�سلحة علي ر�أ�س احلكم يف م�صر ،وال تتيح املحاكم الع�سكرية فر�صة كافية للمتهمني يف
الدفاع عن �أنف�سهم �أو حت�ضري دفاعهم.
ب -حماكم �أمن الدولة امل�شكلة وفقا لقانون الطوارئ
مبوجب ن�ص املادة ال�سابعة الفقرة الأويل من قانون الطوارئ ف�إن حماكم �أمن الدولة
اجلزئية والعليا تف�صل يف اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام الأوامر التي ي�صدرها رئي�س
اجلمهورية �أو من يقوم مقامه ،كما ن�صت املادة التا�سعة من قانون الطوارئ علي �أن " :يجوز
لرئي�س اجلمهورية �أو من يقوم مقامه �أن يحيل �إيل حماكم �أمن الدولة اجلرائم التي يعاقب
عليها القانون العام" ،وقد �صدر �أمر ال�سيد رئي�س اجلمهورية رقم 1ل�سنة  1981ب�إحالة بع�ض
اجلرائم التي يعاقب عليها القانون العام �إيل حماكم �أمن الدولة طوارئ امل�شكلة طبق ًا لقانون
الطوارئ وهي اجلرائم الآتية:
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الأبواب الأول والثاين و الثاين مكرر من الكتاب الثاين
من قانون العقوبات ،ويف املواد  173و 174و 176و 177و 179وهذه اجلرائم هي من جرائم
الر�أي التي تقع بوا�سطة ال�صحف.
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد من �163إيل 170من قانون العقوبات ب�ش�أن تعطيل
املوا�صالت.
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون  394ل�سنة  1954يف �ش�أن الأ�سلحة والذخائر
والقوانني املعدلة له.
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون رقم 10ل�سنة  1914ب�ش�أن التجمهر ويف القانون
رقم 14ل�سنة 1923ب�ش�أن االجتماعات واملظاهرات ،ويف القانون رقم  85ل�سنة  1949اخلا�ص
بحفظ النظام يف معاهد التعليم والقانون رقم  40ل�سنة  1977بنظام الأحزاب ال�سيا�سية،
والقوانني املعدلة له.
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم  95ل�سنة 1945اخلا�ص ب�شئون
التموين واملر�سوم بقانون رقم 163ل�سنة 1950اخلا�ص بالت�سعري اجلربي وحتديد الأرباح
والقرارات املنفذة لهما.
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�إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة �أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بع�ضها ببع�ض
لغر�ض واحد وكانت �إحدي تلك اجلرائم داخلة يف اخت�صا�ص حماكم �أمن الدولة فعلي
النيابة تقدمي الدعوي برمتها �إيل حماكم �أمن الدولة "طوارئ وتطبق هذه املحاكم املادة
32من قانون العقوبات.
وميكن مالحظة �أن اجلرائم التي ي�ستطيع رئي�س اجلمهورية �إحالتها �إيل حماكم
�أمن الدولة العليا طوارئ ،تنتظم طائفة وا�سعة ت�شمل جرائم ال�سب والقذف و�إهانة رئي�س
اجلمهورية وحتي جرائم التظاهر وجرائم التموين وجرائم الأحزاب.
ولكن يجب مالحظة �أي�ضا ما ن�صت عليه الفقرة "و" من قرار رئي�س اجلمهورية رقم
 1ل�سنة  1981من �أنه �إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة �أو وقعت عدة جرائم مرتبطة
بع�ضها ببع�ض لغر�ض واحد ،وكانت �إحدي تلك اجلرائم داخلة يف اخت�صا�ص حماكم �أمن
الدولة ،فعلي النيابة تقدمي الدعوي برمتها �إيل حماكم �أمن الدولة (طوارئ) ،وهو ما يعني
مد �سلطة حماكم �أمن الدولة طوارئ �إيل جرائم غري تلك املن�صو�ص عليها يف قرار ًا رئي�س
اجلمهورية امل�شار �إليه.
وال ميكن الطعن ب�أي وجه من الوجوه يف �أحكام هذه املحاكم فقد حرم قانون الطوارئ
يف املادة  12الطعن ب�أي وجه من الوجوه يف الأحكام ال�صادرة من حماكم �أمن الدولة طوارئ،
مما يعترب �إخالال مببد�أ التقا�ضي علي درجتني.
وتعترب تلك املحاكم اخلا�صة التي ي�شكلها القانون امل�صري �سواء �أكانت ع�سكرية تعقد
ملحاكمة متهمني مدنيني �أو حماكم �أمن الدولة طوارئ �إخالال مببد�أ القا�ضي الطبيعي الذي
يتكون من خم�سة عنا�صر هي اال�ستقالل واخل�ضوع ملحكمة عليا واحدة ون�شوء املحكمة �سلف ًا
قبل وقوع اجلرمية ،و�أن تكون املحكمة دائمة.

 . 8املعاهدات الدولية … للم�صادقة فقط:

لقد �صادقت احلكومة امل�صرية علي العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية عام
 ،1982كما �صادقت علي االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب عام  ،1986ولقد ن�صت املادة 2
فقرة  ،1واملادة  12من االتفاقية علي التوايل علي الآتي:
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"تتخذ كل دولة طرف �إجراءات ت�شريعية �أو �إدارية �أو ق�ضائية فعالة �أو �أية �إجراءات
�أخري ملنع �أعمال التعذيب يف �أي �إقليم يخ�ضع الخت�صا�صها الق�ضائي" و"ت�ضمن كل دولة
طرف قيام �سلطاتها املخت�صة ب�إجراء حتقيق �سريع ونزيه كلما وجدت �أ�سبابا معقولة تدعو
�إيل االعتقاد ب�أن عم ًال من �أعمال التعذيب قد ارتكب يف �أي من الأقاليم اخلا�ضعة لواليتها
الق�ضائية".
ويف هذا الإطار ف�إنه عندما ت�صبح عالقة الدولة مبثل هذه املعاهدات جمرد تقرير
دوري ي�سلم للجان الدولية املعنية من دون اتخاذ خطوات جدية يف �سبيل تعديالت ت�شريعية،
وقبل ذلك مبمار�سة احرتام هذه احلقوق ،يكون الأمر يف جممله عبارة عن ترديد حريف
الحرتام الدولة لتعهداتها الدولية واحرتامها لن�ص املادة  151من الد�ستور التي ن�صت علي
�أن املعاهدات الدولية املُ�صادق عليها هي جزء ال يتجز�أ من الت�شريع الداخلي ،وعلي �سبيل
املثال ف�إن تو�صيات جلنة مناه�ضة التعذيب يف مايو 1999ونوفمرب  2002وبعد �أن فح�صت
تقريرا م�صر قد جاء فيه"�ضرورة �أن تتخذ م�صر �إجراءات فعالة ملنع التعذيب يف حجز
ال�شرطة ومباحث �أمن الدولة ومالحقة اجلناة ق�ضائي ًا" ،كما �أو�صت اللجنة ال�سلطات
امل�صرية ب�ضرورة القيام ب�إعداد �سجل �صحيح للمعتقلني لدي كل من ال�شرطة ومباحث �أمن
الدولة ،يكون حتت ت�صرف �أفراد اجلمهور ،واالحتفاظ بهذا ال�سجل ذات املالحظات تقريب ًا
ترددت يف تقرير اللجنة عام  .1996كل هذا ي�شري بو�ضوح �إيل �أن فكرة احرتام التعهدات
الدولية والتزامات الدولة الدميقراطية �أكرث بكثري من ذلك العمل الروتيني ،الذي ب�سببه
تعيد اللجان الدولية ،يف �أحيان كثرية نف�س مالحظاتها التي �سبق و�أن �أبدتها يف تقارير
�سابقة.
�إن فكرة احرتام الدولة لتعهداتها� ،أو الت�شدق اللفظي بن�ص املادة  193من الد�ستور،
لن يحوال ـ يف حد ذاتهما ،دون انت�شار التعذيب يف م�صر .العربة يف احرتام حقوق الإن�سان
تكمن يف املناخ ال�شامل املواتي الحرتام هذه الن�صو�ص والتعهدات ،ذلك املناخ الذي حترتم
فيه احلقوق الدميقراطية للمعار�ضني ال�سيا�سيني ،والذي ال يتم فيه احل�صول علي الدليل �أو
املعلومات �إال بطرق �شرعية.
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 .9ثقافة التعذيب… يف �أق�سام ال�شرطة وقبول املواطنني:
قد ي�صبح من قبيل الكالم املكرر القول ب�أن دخول املواطنني �أق�سام ال�شرطة �أ�صبح
مهمة ع�سرية� .إن القول ب�أن عالقة رجال ال�شرطة باملواطنني ال�سيما املواطنني العاديني،
هو عالقة ي�شوبها اخلوف والفزع لن ي�صبح نوع ًا من التجني �إذا دللنا علي ذلك بعديد من
امل�ؤ�شرات يف احلقائق �أو بع�ض الأفكار ال�سائدة.
بينما �أ�صبحت فكرة اخلوف من �أق�سام ال�شرطة فكرة �شائعة جد ًا لدي فئات كثرية
من املواطنني العاديني� ،أ�صبح من ال�شائع �أي�ض ًا لدي ه�ؤالء املواطنني التفرقة بني رجال
املباحث ورجال ال�شرطة العادية ،فطبق ًا ل�شهادات العديد من املحامني ،يعتقد مواطنون
كثريون خا�صة املتهمني �أو امل�شبوهني منهم �أنهم �إذا �أفلتوا من عقاب رجال ال�شرطة ال ميكن
�أن يفلتوا من عقوبات و�إيذاء رجال املباحث.
�أ�صبحت فكرة املجرم اجلنائي املتهم اخلطري الذي يتم تعذيبه النتزاع االعرتافات
منه فكرة مقبولة لدي قطاعات معقولة من النا�س ،فه�ؤالء امل�شبوهون خا�صة املجرمني
املحرتفني والذين ي�ستحقون التعذيب ،ال ميكن �أن يت�ساووا مع الأبرياء ،مثل هذه الأفكار
ي�ساعد علي انت�شار التعذيب بحجة �أن تقدير احلاالت ال�صعبة �أو اخلطرية يكون لرجل
املباحث �أو ال�شرطة �أو ًال و�أخري ًا.
واذا نظرنا للواقع القانوين وتطبيقه وحتليل الكثري من الق�ضايا املتعلقة بجرمية
التعذيب جند�أن هناك �أ�سبابا عديدة النت�شار هذه اجلرمية داخل املجتمع امل�صري وهي علي
�سبيل املثال ولي�س احل�صر:
�أوال� :أ�سباب ت�شريعية لوجود الت�شريعات غري املن�صفة والتي تتناق�ض مع اتفاقية مناه�ضة
التعذيب وجعل جرمية التعذيب مقيدة ب�شروط ال ميكن توافرها دائم ًا يف الأ�شخا�ص
املعر�ضني للتعذيب ،وهي تعذيب متهم بغر�ض انتزاع اعرتاف منه.
ثانيا :تدخل وزارة الداخلية باحلماية الإدارية لل�ضباط املتهمني يف ق�ضايا التعذيب حيث
يح�صل �أحيانا ال�ضباط علي �أوراق ر�سمية تفيد بقيامهم مب�أموريات عمل �أو �إجازات
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�أثناء وقت وقوع جرمية التعذيب ،مما ي�ساعدهم علي الإفالت من العقاب ،بالإ�ضافة
�إيل جلوء بع�ض ال�ضباط ال�ستخدام �أ�سماء �شهرة �أو حركية ت�ساعدهم علي الإفالت
من االتهام ،بالإ�ضافة �إيل بع�ض ال�ضباط املحكوم عليهم بال�سجن يق�ضون العقوبة
بطريقة غري قانونية(تنفيذ ورقي) ،خا�صة يف الأحكام الق�صرية املدة� ،أما يف
الأحكام الطويلة ن�سبيا فان العقوبة يق�ضيها املدان يف �سجن مزرعة طرة وامل�شهور
ب�سجن اخلم�س جنوم ,بالإ�ضافة لعودة �أغلب ال�ضباط املحكوم عليهم والذين متت
�إدانتهم للعمل مرة �أخري ،مما ي�ؤكد �أن ن�ص احلكم خال من عزل املوظف بعد �إدانته.
ثالثا :م�صلحة الطب ال�شرعي ,باعتباره �سبب ًا من �أ�سباب الإفالت من العقاب نتيجة عدم
ا�ستقالليته وتبعيته لوزارة العدل وهي جهة تنفيذية ،و�ضعف الإمكانات الفنية،
واملوارد الب�شرية املتخ�ص�صة واملدربة ب�شكل جيد للتحقيق يف ق�ضايا التعذيب ،وغياب
حما�سبة الأطباء ال�شرعيني �إداري ًا �أو جنائي ًا ،خا�صة �أن هناك �أخطا ًء مهنية ج�سيمة
يف بع�ض التقارير ال�صادرة منهم.
رابعا :النيابة العامة والتي تقوم بحفظ العديد من بالغات التعذيب دون �أ�سباب معقولة
بالإ�ضافة �إيل التباط�ؤ يف حتريك الدعوي اجلنائية يف ق�ضايا التعذيب و�إحالة
املتهمني فيها وفق ًا للمادة  129اخلا�صة با�ستعمال الق�سوة ،مما يجعل العقوبة غري
رادعة .كذلك تبعية النيابة العامة للنائب العام املعني من رئي�س اجلمهورية رئي�س
ال�سلطة التنفيذية ،مما ي�ؤدي �إيل عدم ا�ستقالليته وا�ستقالل ووكالء النيابة نحو
ممار�سة عملهم.
خام�سا :الق�ضاء الذي ي�صدر �أحكام ًا يف ق�ضايا التعذيب ال تتنا�سب مع حجم اجلرمية مبا ال
ي�شكل ردع ملرتكبي تلك اجلرائم ،وت�أخري الف�صل يف دعاوي التعذيب مما يولد �شعور ًا
لدي املجني عليهم و�أ�سرهم بال�سخط وعدم االنت�صاف حلقوقهم ،ويف الأحوال التي
يعاقب فيها �ضباط متهمني بق�ضايا تعذيب حتدد لهم جل�سات نق�ض يف وقت قيا�سي
مقارنة بق�ضايا �أخري ،كما ت�صدر �أحكام الق�ضاء ب�إدانة ال�ضباط دون العزل ويحكم
مببالغ تعوي�ضية �ضئيلة ب�شكل ال يتنا�سب مع طبيعة اجلرم وحجم الأ�ضرار.
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�ساد�سا :علي �صعيد املجني عليهم �شهدت الق�ضايا املطروحة تعر�ض املجني عليهم و�أ�سرهم
للعديد من ال�ضغوط بالوعد والوعيد بتدخل من قبل قيادات جمتمعية (�أع�ضاء جمل�س
�شعب ،وتنفيذيني) بالإ�ضافة �إيل تهديد ال�شهود لتغيري �شهادتهم �أمام الق�ضاء.
ويف النهاية يطرح التقرير تو�صيات التي قد ت�ساهم يف احلد من انت�شار ظاهرة
التعذيب يف م�صر ومنها:
فيما يتعلق بالتشريعات
• تبني تعريف التعذيب يف القوانني امل�صرية بحيث يتوافق كلي ًا مع التعريف املذكور
يف املادة الأويل الفقرة الأويل من اتفاقية مناه�ضة التعذيب.
• تعديل قوانني العقوبات والإجراءات اجلنائية وال�سجون يف املواد اخلا�صة بجرمية
التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناه�ضة التعذيب.
• رفع حالة الطوارئ التي �أ�صبحت بيئة خ�صبة النت�شار ظاهرة التعذيب واملطبقة
منذ ثالثني عام ًا
• �إعادة النظر من جانب احلكومة امل�صرية يف الإعالن اخلا�ص باملادة  21و 22من
املعاهدة.
• منا�شدة احلكومة امل�صرية بالتوقيع علي الربوتوكول االختياري الإ�ضايف التفاقية
مناه�ضة التعذيب.
• جعل الإدعاء يف ق�ضايا التعذيب �إدعاء مبا�شر من الأفراد.
• تغليظ عقوبة التعذيب وو�ضع معايري للتعوي�ض املادي املنا�سب.
• �إ�صدار قانون اعتبار جرمية التعذيب جرمية خملة بال�شرف وال يجوز ملرتكبها
العودة للعمل �أو امل�شاركة يف العمل العام ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات.
فيما يتعلق بوزارة الداخلية
• تدريب رجال الأمن علي االلتزامات املن�صو�ص عليها يف املعاهدة واحرتام حق
املعتقل �أو ال�سجني يف احل�صول علي حقوقه القانونية والطبية واالت�صال بذويه
دون تفرقه ،علي �أن ت�شمل جهود �إ�صالح وزارة الداخلية تعزيز قدرات �إدارة التفتي�ش
والرقابة علي نحو يكفل منع التجاوزات التي تقع من �ضباط و�أفراد ال�شرطة.
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• تفعيل اجلزاءات الداخلية و�إعالنها ومنع عودة ال�ضباط املدانني يف جرائم
التعذيب �إيل عملهم.
فيما يتعلق بالطب الشرعي
• ا�ستقاللية الطب ال�شرعي عن وزارة العدل وي�صبح جهة م�ستقلة بذاتها.
• تزويده بالإمكانيات الفنية التي تعزز قدراته علي الو�صول للت�شخي�ص الدقيق
للحاالت التي يفح�صها ،ودعم قدراته باملوارد الب�شرية التي ت�سمح له ب�إ�صدار
تقاريره يف وقت منا�سب.
• حما�سبة الأطباء الذين يثبت �أن تقاريرهم بها �أخطاء متعمدة.
فيما يتعلق بالنيابة العامة
• الت�أكيد علي قيام وكالء النيابة والق�ضاة من �إجراء التفتي�ش الدوري علي جميع
�أماكن االحتجاز،
• النظر يف �آلية اختيار النائب العام مبا ي�ضمن له قدر ًا �أكرب من اال�ستقاللية وزيادة
قدرته علي تفعيل القانون.
• تفعيل �آلية مراقبة �أعمال النيابة العامة.
• حتريك النيابة العامة للدعوي اجلنائية �ضد الأطباء الذين يثبت �إنهم قاموا
ب�إ�صدار تقارير طبية غري �صحيحة يف ق�ضايا التعذيب.
• التحقيق الفوري واحليادي امل�ستقل جلميع �شكاوي التعذيب.
فيما يتعلق بالقضاء
• عدم ا�ستخدام املادة  17مع مرتكبي جرائم التعذيب وهي املادة املتعلقة با�ستعمال
الر�أفة.
• الإ�سراع يف �إ�صدار الأحكام يف ق�ضايا التعذيب والتعوي�ض املادي.
• �أن ي�شمل احلكم علي املدان يف جرائم التعذيب العزل من الوظيفة.
• ا�ستقالل الق�ضاء مالي ًا و�إداري ًا عن ال�سلطة التنفيذية ل�ضمان احليادية.
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فيما يتعلق بالمجني عليه والشهود
• الإ�سراع ب�إ�صدار قانون يكفل احلماية القانونية للمجني عليه و�أ�سرته من تهديد
اجلناة ،بالإ�ضافة تغليظ عقوبة ال�شهادة الزور.
هذا بالإ�ضافة �إيل بع�ض التو�صيات العامة وهي كالتايل:
حمام وطبيب و�ضمان ات�صالهم
�1 .1ضمان ح�صول جميع الأ�شخا�ص املعتقلني علي
ٍ
بذويهم.
�2 .2ضرورة خ�ضوع جميع مقار الأمن الوطني للتفتي�ش الإلزامي و�أن يتم التحقيق الفوري
يف جميع ال�شكاوي املتعلقة بالتعذيب والتي حتدث داخل هذه املقار.
�3 .3إلغاء عقوبة احلب�س االنفرادي املن�صو�ص عليها يف قانون ال�سجون.
4 .4وقف حماكمة املدنيني �أمام حماكم �أمن الدولة طوارئ واملحاكم الع�سكرية،
وحماكمتهم �أمام القا�ضي الطبيعي لهم �أي ًا كانت التهمة.
5 .5ال�سماح بزيارة املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب مل�صر ومتكينه من زيارة �أماكن
االحتجاز وال�سجون.
6 .6عدم الت�ضييق علي عمل املنظمات غري احلكومية من موا�صلة �أن�شطتها ومتكينها من
دخول �أماكن االحتجاز وال�سجون وذلك ل�ضمان �أكرب قدر من االلتزام مبنع التعذيب.
7 .7و�ضع قواعد حمددة ومنوذجية يتمكن من خاللها �ضحايا التعذيب من احل�صول علي
تعوي�ض منا�سب مع حجم االنتهاك دون �أي تفرقة غري مربرة يف التعوي�ض املمنوح.
ومن هنا يجب الإ�شارة �إىل ما قامت به املنظمة العربية للإ�صالح اجلنائى ،بجهد
�سابق بعمل درا�سات ت�شريعية ملناه�ضة جرمية التعذيب وذلك فى �إطار حملتها ملناه�ضة
جرمية التعذيب ،حيث عقدت عدد من ور�ش عمل �ضمت عددا من القانونيني واحلقوقيني
وخرباء �أمنيني �سابقني و�أطباء �شرعيني ملناق�شة هذه الظاهرة و�إيجاد تعديالت ت�شريعية
بديلة حتد من تلك الظاهرة ،وجاءت كالتاىل :
حيث �أظهرت الور�شة الأوىل والتى ناق�شت املواد املتعلقة بالتعذيب فى قانونني وهما
قانون العقوبات وقانون الإجراءات اجلنائية �أن هذه املواد ال تتوافق مع التزامات م�صر
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الدولية وخا�صة اتفاقية مناه�ضة التعذيب والعهد الدوىل للحقوق املدنية وال�سيا�سية وامليثاق
الإفريقى حلقوق الإن�سان وال�شعوب والتى �صادقت عليها م�صر والتزمت بتعديل قوانينها
طبق ًا لتلك االتفاقيات.
ونظرا لأن الت�شريعات القائمة والإجراءات املتخذة ب�ش�أن حماية الأ�شخا�ص من
التعذيب تت�سم بالق�صور وتعجز عن توفري احلماية ل�ضحايا التعذيب وغريه من �ضروب
املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانيه �أو املهينة ولأن جرمية التعذيب من اجلرائم الأ�شد خطورة
التى ترتكب بحق الإن�سان والتى ت�صنف عامليا �أنها من اجلرائم �ضد الإن�سانية ،فقد �أوىل
املجتمع الدوىل هذه الق�ضية �أهمية ق�صوى ويظهر ذلك بو�ضوح ب�إ�ضافته جلرمية التعذيب
كجرمية من اجلرائم �ضد الإن�سانية فى اتفاقية روما اخلا�صة ب�إن�شاء املحكمة اجلنائية
الدولية ال�صادرة عام  1998والتى دخلت حيز التنفيذ فى  11ابريل  2002املادة ( )5وبذلك
�أ�صبح هناك اخت�صا�ص جنائي دويل بهذه اجلرمية.
هذا وقد ر�أت الور�شة �أن عددا من مواد التعذيب املوجودة فى قانون العقوبات حتتاج
�إىل �صياغة جديدة نظر ًا ملا يعرتيها من ق�صور وعدم توافقها مع املواثيق الدولية املوقعة
عليها م�صر ،كما �أن بع�ض هذه املواد قد ت�صل �إىل حد الإفالت من العقاب ،وهو ما يظهر
ب�شكل وا�ضح فى املواد  282 ،280 ،129 ،126من قانون العقوبات ،و�أي�ض ًا املواد ،77 ،63
 232 ،139 ،124و 475اخلا�صة بقانون الإجراءات اجلنائية.

وبالنظر �إىل بع�ض املواد على �سبيل املثال:

• املادة  129التي تعاقب "كل م�ستخدم عمومي وكل �شخ�ص مكلف بخدمة عمومية
�إذا ا�ستعمل الق�سوة اعتماد ًا علي وظيفته .بحيث �إنه �أخل ب�شرفهم �أو �أحدث
�آالم ًا ب�أبدانهم باحلب�س مدة ال تزيد علي �سنة �أو بغرامة ال تزيد علي مائتي جنيه
م�صري" .ان�صب االنتقاد علي العقوبات الهزيلة بتلك املادة ،كما اقت�صرت باحلماية
علي الإيذاء البدين دون الإيذاء املعنوي.
• املادة  282فربغم اعتبارها جناية� ،إال �أنها قد انتقدت �أي�ض ًا بدورها لأنها مل
تفرق بني وقوع الأفعال الواردة بها من فرد علي فرد �أو من �سلطة علي فرد،
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وكان من واجبها ت�شديد العقوبة يف هذه احلالة الأخرية ،باعتبار �أن التعذيب يف هذه
ال�صورة ي�أتي اعتماد ًا علي ال�سلطة املمنوحة للموظفني العموميني متمثلني يف �ضباط
ال�شرطة.
• املادة  126من قانون العقوبات �أكرث املواد �إثارة لالنتقاد واجلدل فهي التي جترم
تعذيب املتهم حلمله علي االعرتاف ،فقد ن�صت هذه املادة علي �أن" :كل موظف
�أو م�ستخدم عمومي �أمر بتعذيب متهم �أو فعل ذلك بنف�سه حلمله علي االعرتاف
يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة �أو ال�سجن من ثالث �سنوات �إيل ع�شر .و�إذا مات املجني
عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمد ًا" ،فهذه املادة ا�شرتطت ثالثة �أركان لوقوع
اجلرمية ،هذه الأركان هي :وقوع تعذيب علي متهم ،وقوعه من موظف �أو م�ستخدم
عام ،و�أن يكون الق�صد من التعذيب هو حمل املتهم علي االعرتاف.
ويالحظ �أن الفقه قد انتقد ب�شدة هذه املادة ،حيث يالحظ ق�صورها ال�شديد يف
جترمي �أفعال كثرية ،علي خالف ال�ضوابط والتعريف الوا�سع جلرمية التعذيب يف االتفاقية
الدولية ملناه�ضة التعذيب وغريه من كافة �ضروب املعاملة القا�سية ،فهذه املادة ال ت�ؤثم مث ًال
حالة وقوع التعذيب من غري املوظف العام ،مر�شدي املباحث مث ًال ،كما ال ت�ؤثم وقوع التعذيب
بناء علي موافقة و�سكوت املوظف العام ،ولي�س �أمره بذلك� ،أي�ض ًا ال يعترب تعذيب ًا وفق هذه
املادة ،تعذيب غري املتهم ،مثل �أقارب �أو ذوي املتهم ،ويف هذا ال�سياق فهناك مث ًال ما �أ�سمته
منظمات حقوق الإن�سان بظاهرة احتجاز الرهائن ،والتي انت�شرت بقوة مع �أقارب املتهمني
الهاربني من �أع�ضاء اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة ،ووفق هذه املادة �أي�ض ًا ف�إن ذلك الذي
يحدث بغري هدف احل�صول علي االعرتاف ،كاالنتقام �أو املجاملة ال يعترب تعذيبا.
الفارق الوا�سع بني ن�ص هذه املادة اخلايل حتي من تعريف وا�ضح التعذيب ،وتعريف
التعذيب يف االتفاقية الدولية ميكن �أن يت�ضح بقراءة هذا التعريف يف االتفاقية املذكورة،
فوفقا لن�ص املادة الأويل من هذه االتفاقية يق�صد بالتعذيب� " :أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب
�شديد ،ج�سدي ًا كان �أم عقلي ًا ،يلحق عمد ًا ب�شخ�ص ما بق�صد احل�صول من هذا ال�شخ�ص� ،أو
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من �شخ�ص ثالث ،علي معلومات �أو علي اعرتاف� ،أو معاقبته علي عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه
ارتكبه ،هو �أو �شخ�ص ثالث� ،أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �شخ�ص ثالث� ،أو عندما يلحق به مثل
هذا الأمل �أو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم علي التمييز �أيا كان نوعه� ،أو يحر�ض عليه
�أو يوافق عليه �أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي� ،أو �أي �شخ�ص �آخر يت�صرف ب�صفته الر�سمية".
هذه امل�سافة الوا�سعة بني االتفاقية وقانون العقوبات قد حاول الق�ضاء ملأها ،وقد
حاولت املحاكم امل�صرية �أحيان ًا مد نطاق الت�أثيم لي�شمل التعذيب املعنوي ،كما �أكدت حمكمة
النق�ض لتاليف عيب املادة التي ا�شرتطت التعذيب �أو الأمر به فقط� ،أنه ي�ستوي �أن يكون
التعذيب ت�صريح ًا �أو تلميح ًا ،ف�أ�شارت �إيل �أنه" :عندما ي�صبح التعذيب عم ًال معتاد ًا ف�إن
امتناع الرئي�س عن نهي مر�ؤو�سيه عن القيام بتعذيب املتهمني املراد انتزاع االعرتاف منهم،
هو �أمر بالتعذيب هذا االجتهاد ،وغريه من االجتهادات ،قد ي�ساهم يف الو�صول لقدر من
احلماية للمتهمني �ضحايا التعذيب ،لكنه لن ي�صل باحلماية �إيل �أكرث من ذلك ،وبالقطع لن
ي�صل بها �إيل ذات الدرجة الواردة باالتفاقية.

املادة  63من قانون الإجراءات اجلنائية
�إذا ر�أت النيابة العامة فى مواد املخالفات واجلنح �أن الدعوى �صاحلة لرفعها بناء
على اال�ستدالالت التى جمعت تكلف املتهم باحل�ضور مبا�شرة �أمام املحكمة املخت�صة.
وللنيابة العامة فى مواد اجلنح واجلنايات �أن تطلب ندب قا�ضى لتحقيق طبقا للمادة
 64من هذا القانون �أو �أن تتوىل هي التحقيق طبقا للمادة  199وما بعدها من هذا القانون
وفيما عدا اجلرائم امل�شار �إليها فى املادة  123من قانون العقوبات ال يجوز لغري النائب العام
�أو املحامى العام �أو رئي�س النيابة العامة رفع الدعوى اجلنائية �ضد موظف �أو م�ستخدم عام
�أو �أحد رجال ال�ضبط بجناية �أو جنحة وقعت منه �أثناء ت�أديته وظيفته �أو ب�سببها.
من عيوب هذه املادة �أنها ق�صرت حق االدعاء على النيابة العامة فقط فمن حقها
حتريك الدعوى او �إيقافها �أو حفظها وجتاهلت املجني عليه.
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املادة  77من قانون الإجراءات اجلنائية
للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعى باحلقوق املدنية وللم�سئول عنها
ولوكالئهم �أن يح�ضروا جميع �إجراءات التحقيق ولقا�ضى التحقيق �أن يجرى التحقيق فى
غيبتهم متى ر�أى �ضرورة ذلك لإظهار احلقيقة ومبجرد انتهاء تلك ال�ضرورة يبيح لهم
االطالع على التحقيق.
ومع ذلك فلقا�ضي التحقيق �أن يبا�شر فى حالة اال�ستعجال بع�ض �إجراءات التحقيق
فى غيبة اخل�صوم وله�ؤالء احلق فى االطالع على الأوراق املثبتة لهذه الإجراءات.
وللخ�صوم احلق دائما فى ا�ست�صحاب وكالئهم فى التحقيق.
�إن هذه املادة ق�صرت ح�ضور املحامى مع �أطراف الدعوى فى مراحل التحقيق
ويق�صد بها �أمام النيابة واملحكمة ،ونرى �أن هذا ق�صور �شديد ،لأن املادة مل تن�ص على
ح�ضور املحامى �أما كافة مراحل الدعوى وعلى الأخ�ص فى مراحلها الأوىل �أثناء عمل
حما�ضر اال�ستدالالت فى الأق�سام ومراكز ال�شرطة.
و�أظهرت الور�شة الثانية والتى ناق�شت املواد املتعلقة بقانون تنظيم ال�سجون �أن هذه
املواد ال تتوافق مع التزامات م�صر الدولية وخا�صة اتفاقية مناه�ضة التعذيب والعهد الدوىل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية وامليثاق الإفريقى حلقوق الإن�سان وال�شعوب والقواعد النموذجية
الدنيا ملعاملة ال�سجناء والتى �صادقت عليها م�صر والتزمت بتعديل قوانينها طبق ًا لتلك
االتفاقيات.
وقد ر�أت ور�شة العمل �أن عدد ًا من مواد قانون تنظيم ال�سجون امل�صري يحتاج �إىل
�صياغة جديدة نظر ًا ملا يعرتيها من ق�صور وعدم توافقها مع املواثيق الدولية املوقعة عليها
م�صر وخا�صة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء.

وبالنظر �إىل بع�ض املواد على �سبيل املثال:
املادة م ()1مكرر التي تن�ص (يودع كل من يحجز �أو يعتقل �أو يتحفظ عليه �أو ت�سلب
حريته على �أى وجه فى �أحد ال�سجون املبنية فى املادة ال�سابقة �أو �أحد الأماكن التى ي�صدر
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بتحديدها قرار من وزير الداخلية وت�سرى عليها جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون على
�أن يكون حق الدخول فيها املن�صو�ص عليه فى املادة  85للنائب العام �أو من ينويه من رجال
النيابة العامة بدرجة رئي�س النيابة على الأقل).
وبالنظر �إىل هذه املادة فقد �أعطت �صالحية لوزير الداخلية حتديد �أماكن االحتجاز
بنف�سه دون موافقة النائب العام على هذه الأماكن.
املادة م( )19تعامل امل�سجونة احلامل ابتداء من ال�شهر ال�ساد�س للحمل معاملة طيبة
خا�صة من حيث الغذاء والت�شغيل والنوم حتى حملها ومت�ضى �أربعني يوم ًا على الو�ضع .ويجب
�أن يبذل للأم وطفلها العناية ال�صحية الالزمة مع الغذاء وامللب�س املنا�سب والراحة وال يجوز
حرمان امل�سجون احلامل �أو الأم من الغذاء املقرر لها لأى �سبب كان".
�إن هذه املادة انتهكت حق امل�سجونة احلامل لعدم توفري الرعاية الطبية لها واملعاملة
الطيبة لها �إال فى ال�شهر ال�ساد�س من احلمل وحتى مرور �أربعني يوم ًا على الو�ضع ومل متنحها
حق الرعاية منذ بداية احلمل.
املادة م( )68ويوقف تنفيذ الإعدام على احلبلى �إىل ما بعد �شهرين من و�ضعها
وهذه املادة قد ق�صرت فرتة الرعاية للطفل املولود ل�سجينة حمكوم عليها بالإعدام
ملدة �شهرين فقط.

املادة م()85
للنائب العام ووكالئه فى دوائر اخت�صا�صهم حق الدخول فى جميع �أماكن ال�سجن
فى �أى وقت للتحقيق من :
� 1 .1إن �أوامر النيابة وقا�ضى التحقيق فى الق�ضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات
املحاكم يجرى تنفيذها على الوجه املبني فيها .
�2 .2إنه ال يوجد �شخ�ص م�سجون بغري وجه قانونى.
 3 .3عدم ت�شغيل مل يق�ض احلكم ال�صادر �ضده بت�شغيله فيما عدا الأحوال املبينة فى
القانون .
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4 .4عزل كل فئة من امل�سجونني عن الفئة الأخرى ومعاملتهم املعاملة املقررة لفئتهم.
�5 .5إن ال�سجالت املفرو�ضة طبقا للقانون م�ستعمله بطريقة منتظمة .وعلى العموم
مراعاة ما تق�ضى به القوانني واللوائح واتخاذ ما يرونه الزم ًا ب�ش�أن ما يقع من
خمالفات .ولهم قبول �شكاوى امل�سجونني وفح�ص ال�سجالت والأوراق الق�ضائية
للتحقيق من مطابقتها للنماذج املقررة  .وعلى مدير ال�سجن �أو م�أموره �أن
يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات اخلا�صة باملهمة املوكول �إليهم القيام
بها.

املادة م()86
لر�ؤ�ساء ووكالء حماكم اال�ستئناف واملحاكم االبتدائية وق�ضاة التحقيق حق الدخول
فى كل وقت فى ال�سجون الكائنة فى دوائر اخت�صا�ص املحاكم التى يعملون بها ،ولرئي�س
ووكيل حمكمة النق�ض حق الدخول فى جميع ال�سجون ،وعلى �إدارة ال�سجن �أن تبلغ املالحظات
التى يدونونها �إىل املدير العام.
وبالنظر �إىل املادتني  85و  86ق�صرت حق الدخول لأماكن االحتجاز وال�سجون دون
الت�أكيد على حق التفتي�ش والرقابة على جميع مرافق ال�سجن واكتفت باملراجعة الإدارية
وتطابق النماذج كما �أن املادتني مل حتدد موعد دورى للتفتي�ش �أم فرتات زمنية معينة.

املادة م( )91مكرر
يعاقب باحلب�س كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �أودع �أو �أمر ب�إيداع من ُت�سلب
حريته على وجه فى غري ال�سجون والأماكن املبينة فى املادتني الأوىل والأوىل مكرر من هذا
القانون.
وبالنظر �إىل تلك املادة جند �أن العقوبة املقررة هى باحلب�س فقط ومل يراع فيها
الت�شديد.
و�أظهرت الور�شة الثالثة والتى ناق�شت املواد املتعلقة بقانون الأحكام الع�سكرية �أن هذه
املواد ال تتوافق مع التزامات م�صر الدولية وخا�صة اتفاقية مناه�ضة التعذيب والعهد الدوىل
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للحقوق املدنية وال�سيا�سية وامليثاق الإفريقى حلقوق الإن�سان وال�شعوب والقواعد النموذجية
الدنيا ملعاملة ال�سجناء وقواعد املحاكمة العادلة والتى �صادقت عليها م�صر والتزمت بتعديل
قوانينها طبق ًا لتلك االتفاقيات.

وبالنظر �إىل بع�ض املواد على �سبيل املثال:
مادة ( 35ينتهي احلب�س االحتياطي ال�صادر من النيابة الع�سكرية مب�ضي خم�سة ع�شر
يوما على حب�س املتهم ومع ذلك يجوز لقا�ضى املحكمة الع�سكرية املركزية بعد �سماع �أقوال
النيابة الع�سكرية واملتهم �أن ي�صدر �أمر مبد احلب�س مدة �أو مدد ًَا �أخرى ال يزيد جمموعها
على  45يوما ،ف�إذا مل ينته التحقيق يعر�ض املتهم على املحكمة الع�سكرية العليا املخت�صة
حملي ًَا ال�ست�صدار قرار بامتداد حب�سه �أو الإفراج عنه).
الفقرة الأخرية من ن�ص املادة جتيز احلب�س املطلق ،وهو ما يتعار�ض مع املبادئ
الد�ستورية التى ال جتيز احلب�س املطلق وتتطلب �صراحة حتديد مدة احلب�س االحتياطي فى
جميع الأحوال ومن ثمة فيجب �أن ي�ضاف �إىل ن�ص املادة حتديد مدة احلب�س االحتياطي الذى
ال يجوز امتداده �أكرث من ذلك.
مادة ( 48ال�سلطات الق�ضائية الع�سكرية هي وحدها التى تقرر ما �إذا كان اجلرم
داخال يف اخت�صا�صها �أم ال).
فى الف�صل فى مدى اخت�صا�صه باجلرائم التى حتال �إليه من عدمه وذلك على
الرغم من �أن هذه اجلرائم قد ت�شمل حماكمة املدنني فى حني �أن الأ�صل العام ب�أن الأ�شخا�ص
املدنني يخ�ضعون للقا�ضي الطبيعي ومن ثم ف�إن الأ�صل فى حتديد االخت�صا�ص باجلرائم
التى يرتكبها املدنني هو للق�ضاء العادي حتى ولو كان �أحد �أطرافها ع�سكري ًا.
مادة( 49ال يقبل االدعاء باحلقوق املدنية �أمام املحاكم الع�سكرية �إال �أنها تق�ضى
بالرد وامل�صادرة وفقا لأحكام هذا القانون).
�إن ن�ص املادة مينع احلق فى التعوي�ض فى الأ�ضرار التى تلحق باملجني عليهم من
جراء اجلرائم التى يخت�ص بها الق�ضاء الع�سكري وهو الأمر الذى يخالف كافة القواعد
القانونية العامة واملواثيق الدولية املتعلقة بذلك.
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مادة ( 67للخ�صوم �أن يطلعوا على �أوراق الدعوى مبجرد تبليغهم باحل�ضور �أمام
املحكمة ويجوز منعهم من �أخذ �صور من الأوراق ال�سرية).
اجلزء الثاين من املادة وهو يجوز منعهم من �أخذ �صور الأوراق ال�سرية ومل يعرف ما
هي الأوراق ال�سرية ونوعية �سريتها.
مادة (107تبد�أ مدة العقوبة ال�سالبة للحرية من يوم النطق باحلكم �أو من يوم القب�ض
على املحكوم عليه بناء على احلكم مع مراعاة �إنقا�صها مبقدار مدة احلب�س االحتياطي).
يتعار�ض مع ن�ص املادة  84حيث �إن املادة تقر �أن الأحكام ال تعترب نهائية �إال بعد
الت�صديق عليها وعلى ذلك ال يجوز التنفيذ �ضد املحكوم عليه �إال بعد الت�صديق على احلكم
وي�صبح نهائي ًا فى حيث �إن ن�ص املادة يتيح �أن يبد�أ التنفيذ �ضد املحكوم عليه من يوم النطق
باحلكم دون التقيد بالت�صديق و�صريورته النهائية �أو من يوم القب�ض على املحكوم عليه
فى الأحكام الغيابية دون انتظار لإجراء الت�صديق وهو �إجراء جوهرى بالن�سبة للأحكام
الع�سكرية لكى ت�صبح نهائية والقاعدة العامة �أنه ال يجوز التنفيذ بالأحكام اجلنائية �إال بعد
�أن ت�صبح نهائية.
و�أظهرت الور�شة الرابعة والتى ناق�شت املواد املتعلقة بقانون ال�شرطة �أن هذه املواد ال
تتوافق مع التزامات م�صر الدولية وخا�صة اتفاقية مناه�ضة التعذيب والعهد الدوىل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية وامليثاق الإفريقى حلقوق الإن�سان وال�شعوب والتى �صادقت عليها م�صر
والتزمت بتعديل قوانينها طبق ًا لتلك االتفاقيات.
هذا وقد ر�أت الور�شة �أن عدد ًا من مواد قانون ال�شرطة يحتاج �إىل �صياغة جديدة
نظر ًا ملا يعرتيها من ق�صور.

وبالنظر �إىل بع�ض املواد على �سبيل املثال:
مادة  ( 53للوزير ومل�ساعد الوزير �أو رئي�س امل�صلحة كل يف دائرة اخت�صا�صه �أن يوقف
ال�ضابط احتياطي ًا عن عمله �إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك ،ويكون وقف ال�ضابط من
رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير �أو م�ساعد الوزير ،وال يجوز �أن تزيد مدة الوقف على
�شهر �إال عند اتهام ال�ضابط يف جناية �أو يف جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة فيجوز الوقف
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مدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر وال يجوز مد الوقف يف احلالتني �إال بقرار من جمل�س الت�أديب املدة
التي يحددها.
ويرتتب على وقف ال�ضابط عن عمله وقف �صرف ن�صف مرتبه ابتداء من تاريخ
الوقف ،ويجب عر�ض الأمر على جمل�س الت�أديب للبت يف ا�ستمرار وقف �صرف ن�صف املرتب
�أو يف �صرفه ،ف�إذا مل يتم ذلك العر�ض خالل ع�شرة �أيام من تاريخ الوقف وجب �صرف املرتب
كام ًال حتى يقرر املجل�س ما يتبع ب�ش�أنه ،وعلى جمل�س الت�أديب �إ�صدار قراره خالل ع�شرين
يوم ًا من تاريخ رفع الأمر �إليه.
ف�إذا برئ ال�ضابط �أو حفظ التحقيق �أو عوقب بعقوبة الإنذار �أو اخل�صم من املرتب
مدة ال جتاوز خم�سة �أيام �صرف �إليه ما يكون قد �أوقف �صرفه من املرتب ف�إن عوقب بعقوبة
�أ�شد تقرر اجلهة التي وقعت العقوبة ما يتبع يف �ش�أنه املرتب املوقوف �صرفه ،وعلى ال�ضابط
املوقوف العودة �إىل العمل مبجرد انتهاء مدة وقفه).
وتعليق ًا على ن�ص املادة ال�سابقة التى جعلت وقف ال�ضابط احتياطي ًا على خلفية
اتهامه فى جناية �أو جنحة ال تزيد على �شهر وقد ت�صل �إىل ثالث �أ�شهر �إذا كانت اجلناية �أو
اجلنحة خملة بال�شرف علما ب�أن جرمية التعذيب لي�ست جرمية خملة بالت�شرف ،وعليه ف�إن
اتهام �ضابط بالتعذيب ال يجوز وقفه عن العمل ملدة تزيد على �شهر ،كما �أنه �أعطى �سلطة
تنفيذ الوقف للوزير �أو مل�ساعد الوزير �أو رئي�س امل�صلحة التابع لها ال�ضابط الأمر الذى يرتتب
عليه بقاء ال�ضابط املتهم فى حمل عمله مما ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على التحقيق وجمرياته
والتدخل فى �سري الدعوى بحكم موقعه الوظيفي.
مادة  ( 71تنتهي خدمة ال�ضابط لأحد الأ�سباب التالية الفقرة الثامنة منها:
احلكم عليه بعقوبة جنائية يف �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات
�أو ما مياثلها من جرائم من�صو�ص عليها يف القوانني اخلا�صة �أو بعقوبة مقيدة للحرية يف
جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة.
ويكون الف�صل جوازي ًا للوزير �إذا كان احلكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
ومع ذلك �إذا كان احلكم قد �صدر عليه لأول مرة يف جرمية تفقده الثقة واالعتبار ،فال
ي�ؤدي �إىل �إنهاء اخلدمة �إال �إذا قدر املجل�س الأعلى لل�شرطة ،بقرار م�سبب من واقع �أ�سباب
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احلكم وظرف الواقعة� ،أن بقاء ال�ضابط يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة �أو طبيعة العمل.
تعليقا على تلك املادة ،حيث �إن انتهاء خدمة ال�ضابط فى حالة احلكم عليه فى عقوبة
جنائية فى �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فى قانون العقوبات �أو ما مياثلها من جرائم
من�صو�ص عليها فى القوانني اخلا�صة �أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جرمية خملة بال�شرف �أو
الأمانة ف�إن الفقرة التالية لهذا البند جعلت �إنهاء خدمة ال�ضابط �أمر ًا جوازي ًا لوزير الداخلية
�إذا كان احلكم ال�صادر فيها مع وقف تنفيذ العقوبة ،الأمر الذى يفرغ املادة من م�ضمونها
وي�شكل عوار ًا قانوني ًا ج�سيم ًا.
كما تتعامل املادة فى فقرتها الأخرية مع ال�ضابط املحكوم عليه لأول مرة �إن ال يتم
عزله �إال �إذا وافق على ذلك املجل�س الأعلى لل�شرطة.
مادة  :102لرجال ال�شرطة ا�ستعمال القوة بالقدر الالزم لأداء واجبهم �إذا كانت
هي الو�سيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب يقت�صر ا�ستعمال ال�سالح على الأحوال الآتية:

�أو ًال :القب�ض على:

 1 .1كل حمكوم عليه بعقوبة جناية �أو باحلب�س مدة تزيد على ثالثة �أ�شهر �إذا قاوم
�أو حاول الهرب.
2 .2كل متهم بجناية �أو متلب�س بجنحة يجوز فيها القب�ض �أو متهم �صدر �أمر بالقب�ض
عليه �إذا قاوم �أو حاول الهرب.
ثاني ًا :عند حرا�سة امل�سجون يف الأحوال وبال�شروط املن�صو�ص عليها يف قانون ال�سجن.
ثالث ًا :لف�ض التجمهر �أو التظاهر الذي يحدث من خم�سة �أ�شخا�ص على الأقل �إذا عر�ض
الأمن العام للخطر ،وذلك بعد �إنذار املتجمهرين بالتفرق وي�صدر �أمر ا�ستعمال
ال�سالح يف هذه احلالة من رئي�س جتب طاعته ،ويراعى يف جميع هذه الأحوال الثالثة
ال�سابقة �أن يكون �إطالق النار هو الو�سيلة الوحيدة لتحقيق الأغرا�ض ال�سابقة ،ويبد�أ
رجل ال�شرطة بالإنذار ب�أنه �سيطلق النار ثم يلج�أ بعد ذلك �إىل �إطالق النار ،ويحدد
وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع يف جميع احلاالت وكيفية توجيه الإنذار
و�إطالق النار.
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تعليق ًا على الفقرة الأوىل من املادة ،حيث تعطى احلق لرجال ال�شرطة با�ستعمال
ال�سالح فى حالة القب�ض على كل حمكوم عليه بعقوبة جناية �أو احلب�س مدة تزيد على ثالث
�أ�شهر �إذا قاوم �أو حاول الهرب دون و�ضع �ضوابط و�آليات لإطالق النار وحتديد الظروف
واملالب�سات التى يتم فيها �إطالق النار ،ولذا ف�إن هذه الفقرة تو�سعت ب�شكل كبري فى قواعد
�إطالق النار وهو �أمر �شديد اخلطورة ،حيث يفتح الباب �أمام رجال ال�شرطة ال�ستعمال
ال�سالح ب�شكل مفرط حتت �أية ظروف والتذرع بهذا الن�ص.
�أما الفقرة الثالثة من تلك املادة �أعطت احلق ب�إطالق النار لف�ض �أي جتمهر �أو تظاهر
يحدث من خم�سة �أ�شخا�ص على الأقل �أو �أكرث بدعوى تعري�ض الأمن العام للخطر ،وذلك بعد
�إنذار املتجمهرين ملرة واحدة فقط ثم �إطالق النار ،وهذا يخالف املواثيق واملعاهدات الدولية
التى تبيح حق التظاهر والإ�ضراب واالعت�صام ،كما �أعطت تلك الفقرة �سلطة مطلقة لوزير
الداخلية لإ�صدار الإجراءات املتبعة لإطالق النار دون رقابة عليه من �أحد.
و�أظهرت الور�شة اخلام�سة والتى ناق�شت املواد املتعلقة بالطب ال�شرعي �أن هذه املواد
ال تتوافق مع التزامات م�صر الدولية وخا�صة اتفاقية مناه�ضة التعذيب والعهد الدوىل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية وامليثاق الإفريقى حلقوق الإن�سان وال�شعوب والتى �صادقت عليها
م�صر والتزمت بتعديل قوانينها طبق ًا لتلك االتفاقيات.
هذا وقد ر�أت الور�شة �إن القانون ال�صادر مبر�سوم رقم  96ل�سنة  1952ب�ش�أن تنظيم
اخلربة �أمام جهات الق�ضاء يحتاج �إىل �صياغة جديدة نظر ًا ملا يعرتيه من ق�صور.

وبالنظر �إىل حمتوى القانون ال�سابق جند �أن :

�أو ًال� :أن القانون الذى ينظم عمل الطب ال�شرعي لي�س قانون منف�صل و�إمنا تابع �إىل وزير
العدل وهو املنوط به تنفيذه.
ثاني ًا� :أن تبعية الطب ال�شرعي �إىل وزارة العدل (ال�سلطة التنفيذية) تنفى عنه اال�ستقاللية
واحليادية وجعل ت�أثري ال�سلطة التنفيذية عليه ب�شكل كبري مما يجعل الأطباء ال�شرعيني
تابعني فى الرتقي واجلزاءات واملكاف�آت وكل ما يخ�ص العمل الإداري واملايل تابع
ب�شكل مبا�شر �إىل وزارة العدل.
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ثالث ًا :عدم وجود ح�صانة ق�ضائية للأطباء ال�شرعيني وقابليتهم للعزل جعل من ال�سلطة
التنفيذية مهيمنة على عمل الطب ال�شرعي.
بالإ�ضافة �إىل عدم وجود �ضبطية ق�ضائية للأطباء ال�شرعيني فيما يتعاملون معه من
ق�ضايا.
�إ�سهام ًا من املنظمة العربية للإ�صالح اجلنائى للحد من ظاهرة التعذيب والتى تعد
من اجلرائم الأ�شد خطورة والتى ترتكب بحق الإن�سان والتى ت�صنف عاملي ًا �إنها من اجلرائم
�ضد الإن�سانية فى �إطار حملتها للق�ضاء على ظاهرة التعذيب التى تف�شت داخل املجتمع
امل�صرى،
وقد �أوىل املجتمع الدوىل هذه الق�ضية �أهمية ق�صوى ويظهر ذلك بو�ضوح ب�إ�ضافته
جلرمية التعذيب كجرمية �ضد الإن�سانية يف اتفاقية روما اخلا�صة ب�إن�شاء املحكمة اجلنائية
الدولية ال�صادرة عام  1998والتى دخلت حيز التنفيذ فى  11ابريل  2002املادة ( )5وبذلك
�أ�صبح هناك اخت�صا�ص جنائي دويل بهذه اجلرمية.
بالإ�ضافة �إىل توقيع وت�صديق احلكومة امل�صرية على العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية واتفاقية مناه�ضة التعذيب وامليثاق الإفريقى حلقوق الإن�سان وال�شعوب وجميع
هذه املواثيق واالتفاقيات جرمت التعذيب ب�شكل كامل وحتت �أى ظرف كان �إال �أن هذه
اجلرمية مازالت منت�شرة داخل املجتمع.
يهيئ لذلك �أوجه الق�صور القانوين التي ت�ساعد علي انت�شار التعذيب .وملا كانت
م�صر فى مقدمة الدول التي بادرت باالن�ضمام مليثاق منظمة الأمم املتحدة ومن �أوائل الدول
التي �شاركت فى و�ضع م�سودة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان فبالأحرى �أن حتر�ص على
ت�أكيد التزاماتها الدولية .ونظرا لأن الت�شريعات القائمة والإجراءات املتخذة ب�ش�أن حماية
الأ�شخا�ص من التعذيب تت�سم بالق�صور وتعجز عن توفري احلماية ل�ضحايا التعذيب وغريه من
�ضروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة فرتى املنظمة �أن �إ�صالح البنية الت�شريعية
اخلا�صة مبناه�ضة جرمية التعذيب هو بداية للق�ضاء على جرمية التعذيب وانت�شارها داخل
املجتمع امل�صرى.
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وقد قامت املنظمة العربية للإ�صالح اجلنائى باقرتاح بع�ض التعديالت الت�شريعية
فى املواد املتعلقة بالتعذيب فى القوانني امل�صرية.

�أو ًال :قانون العقوبات رقم  58ل�سنة :1937

ن�صو�ص بديلة مقرتحة للمواد  ،290 ،128 ،280 ،129 ،126واقرتاح مادة �إ�ضافية
حتت رقم  126مكرر.

ثاني ًا :قانون الإجراءات اجلنائية رقم  150ل�سنة :1950

ن�صو�ص بديلة مقرتحة للمواد ،235 ،232 ،210 ،162 ،139 ،124 ،77 ،64 ،63

.475

ثالث ًا :قانون الأحكام الع�سكرية رقم  25ل�سنة :1966

ن�صو�ص بديلة مقرتحة للمواد  .107 ،67 ،49 ،35و�إلغاء املادة .48

رابع ًا :قانون هيئة ال�شرطة رقم  109ل�سنة:1971
ن�صو�ص بديلة مقرتحة للمواد .102 ،71 ،53

خام�س ًا :قانون ال�سجون رقم  396ل�سنة :1956

ن�صو�ص بديلة مقرتحة للمواد  1مكرر 91 ،86 ،85 ،68 ،مكرر ،واقرتاح مادة �إ�ضافية
حتت رقم  85مكرر 91 ،مكرر .1

�ساد�س ًا :التو�صية ب�إ�صدار قانون جديد للطب ال�شرعى واخلرباء.
�سابع ًا� :إعادة النظر فى بع�ض ن�صو�ص قانون الطوارئ التى ت�ساعد على انت�شار
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مقترحات د .شادى محمد خضر
المحامى ممث ً
ال عن حزب النور
• مبطالعة ما مت �أر�ساله لنا من �سيادتكم من ملف «نحو خطة وطنية ملناه�ضة
جرمية التعذيب  2015ـ 2020» �إعداد الأ�ستاذ  /عبد الغفار �شكر.
• ف�إننا نتفق مع ما جاء بها من بيان للأ�س�س التي يقوم عليها ن�شاط احلملة
ومراحل ن�شاط احلملة التي ال ميكن اال�ستغناء عن �أي منها ملا متثله كل مرحلة
من �أهمية بالغة و�صو ًال �إىل الغاية املن�شودة «م�صر خالية من التعذيب».
• غري �أننا ن�أمل �أن ن�ساهم بكل اجلهد فى عملية املناه�ضة� ،إذ ن�أمل �أن ي�ضم �إىل
�أطراف احلملة ممثل عن كل م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات الدولة وكذا �أجهزة الدولة
املعنية بجرائم التعذيب لتغطية جميع جوانب عملية املناه�ضة.
• وما نراه بخ�صو�ص املهام املحددة لن�شاط احلملة وخا�صة فى اجلانب الت�شريعي
وقبل �إدخال التعديالت الت�شريعية هو ال�سعى �إيل �إلزام الدولة ا�ستنادا �إىل ما
جاء بالد�ستور واملواثيق الدولية املعنية مبناه�ضة التعذيب ب�إن�شاء هيئة ر�سمية ذات
�شخ�صية اعتبارية تخت�ص باملراقبة واتخاذ التدابري الالزمة حيال جرائم التعذيب
يكون لها متثيل حقيقي فى كافة م�ؤ�س�سة و�أجهزة الدولة التي تعمل على انفاذ القانون
الذى ي�ستتبع معه وقوع جرائم التعذيب على �أن تلتزم الهيئة املن�ش�أة ب�إ�صدار تقارير
�شبه دورية يحق للكافة وخا�صة منظمات املجتمع املدنى االطالع عليها ون�شرها
بكافة و�سائل الإعالم حتتوى بيان ما ارتكب من جرائم تعذيب وما مت اتخاذه من
�إجراءات حيال تلك اجلرائم وما مت توقيعه من عقوبات على مرتكبها ومدى تعاون
الأجهزة املعنية ،ويف�ضل �أن ي�شمل ت�شكيل تلك الهيئة رجال القانون والطب حتى
يعى �أع�ضا�ؤها كل �أنواع التعذيب املمكن وقوعه ،وفى �سبيل تنفيذها لتلك املهام يحق
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لأع�ضاء تلك اللجنة التفتي�ش فى �أى وقت فى�أى مكان كما يلزم �إخطارها عند تنفيذ
عملية ال�ضبط واال�ستجواب.
• واجلدير بالذكر �ضرورة �إجراء تعديالت فيما يخ�ص حق الدفاع وذلك بتفعيل دور
املحامى ب�أن يلزم ح�ضوره رفاقه ال�شخ�ص املقيد احلرية وكذا عند كل ا�ستجواب
بل يلزم �أخطاره فور وقع ال�ضبط ومنحه احلق فى التوا�صل معه فى حمب�سه فى اى
وقت واالطالع على كافة �أحواله وما يلقي من معاملة .
• وال ي�سعنا �إال �أن ن�شكر ل�سيادتكم عظيم اجلهد.
وتف�ضلوا بقبول وافر االحرتام
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 .3المستخلصات والمقترحات الرئيسة التى خرجت من
جلسة الخبراء المغلقة لتطوير المسودة األولية والتى
انعقدت بتاربخ  28سبتمبر 2014
أوال  :المستخلصات والمقترحات الرئيسية للمناقشات وفقًا
لجلسات النقاش ومحاورة.

 .1فيما يتعلق بالر�ؤية ،الهدف العام ،مرجعية احلملية ،ال�شعار املقرتح لها :
•

•

•

•

•
•
•

ا�ستعرا�ض م�شكلة التعذيب كما وكيفا مع �إعطاء م�ساحة ال�ستعرا�ض الإطار �أو املناخ
ال�سيا�سي احلاىل خا�صة على �ضوء تقييم البع�ض له ب�أنه مناخ قد يكون متقب ًال
وجود �أمناط معينة من التعذيب فى �سبيل غايات �أخرى مثل الأمن واال�ستقرار.
الر�ؤية غري وا�ضحة وميكن �أن يتم �إ�سناد مهمة �صياغة الر�ؤية اخلا�صة باحلملة
للجنة التن�سيقية للحملة وعليه يجب تدقيق ال�صياغة املطروحة بامل�سودة بخ�صو�ص
البند اخلا�ص بالر�ؤية والذى بعطي انطباع ب�أنه امل�سودة قدمت �صياغة نهائية له.
احلر�ص على عدم طرح ق�ضية التعذيب باعتبارها انتهاك ًا جتاه ف�صيل بعينة
والعمل على جتريد هذه الأمر ،ومن ثم �أي�ضا عدم الرتكيز على التعذيب ذي
البواعث ال�سيا�سية وتو�سعة نطاقة لي�شمل كل �أنواع التعذيب مبا فيما التعذيب الذى
يتعر�ض له اجلنائني.
الت�أكيد على مرجعية احلملة فى الد�ستور امل�صري واالتفاقيات الدولية املعنية
بالتعذيب مع جتنب ت�أ�صيل بواعث مناه�ضة التعذيب للجوانب الدينية للخوف من
الدخول فى جدلية بخ�صو�ص بع�ض حاالت االنتهاكات.
الو�ضع فى االعتبار �أهمية �صياغة ر�ؤية احلملة ور�سالتها ب�شكل غري هجومي �ضد
الأطراف احلكومية �إذا �أرادت احلملة �أن تعمل معها ب�شكل تن�سيقى وتعاوين.
�إعادة �ضبط هدف احلملة العام ب�شكل يجعله �أكرث توا�ضع ًا وقابل للتحقيق.
يجب �أال تتحاهل احلملة الرتكيز على نقطة عدم قبول �أية اعذار للتعذيب مع
�إدانة االدعاء الكاذب بالتعذيب �أي�ضا.
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• بخ�صو�ص �شعار احلملة ر�أت الآراء �أهمية �أن ي�صاغ ب�شكل يعطي انطباع بالقوة
واحل�سم وفى الوقت ذاته عدم العدائية.
• ر�أت بع�ض الآراء عدم جدوي العمل مع �أطراف الدولة باعتبار �أن ذلك م�ضيعة
للوقت فى حني �أ�شار البع�ض �إىل �إمكانية التفرقة ما بني العمل التن�سيقى ،وهو ما
قد يكون �صعب ًا مع �أطراف الدولة وما بني خلق تعاون ن�سبي معها.
• الت�أكيد على �أهمية �ضبط امل�صطلحات وحتديد �أن احلملة تعمل فى �إطار مكافحة
جرمية التعذيب وا�ستعمال القوة وفقا ملا او�ضحته القوانني امل�صرية واالتفاقيات
الدولية دون التو�سع فى احلاالت �أو اجلرائم الأخري والتى جري جمتمعي ًا ا�ستخدام
لفظ التعذيب معها.

 .2فيما يتعلق بالأهداف املرحلية  -الأطراف املعنية  -الهيكل التنظيمي للحملة :
•

•
•
•

•

ملحوظة �إجرائية طرحت من الأ�ستاذ فريد زهران بخ�صو�ص االلتبا�س املت�ضمن
بامل�سودة املقرتحة عند �سردها لثالثة �أمناط وهى الفئات امل�ستهدفة ،الأطراف
املعنية ،الأطراف املتعاونة.
�إدراج كل من الكني�سة ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة الثقافة �إىل الفئات امل�ستهدفة
من احلملة.
مراعاة التفرقة ما بني العاملني فى جمال الطب النف�سي وجمال علم النف�س
للفرق بينها و�أن ت�شتملها الورقة معا عند الإ�شارة �إىل الفئات امل�ستهدفة.
يتم �ضم وزارة الداخلية �إيل الفئات امل�ستهدفة ولي�ست الفئات املعنية �أو املتعاونة
علي الأقل يف ال�سنوات الأوىل لتنفيذ اخلطة .كما ميكن �ضم الأحزاب �إيل قائمة
الفئات املتعاونة واملعنية مبناه�ضة اجلرمية وهو �أمر ي�ساعدها فيه دورها ال�سيا�سي
املطلوب منها.
عدم ت�أخري �أن�شطة التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم �إيل  ،2017حيث �إن هذه
الوزارة �أحد �أهم الأطراف املعنية ف�ضلاً عن �أن الروتني داخل الوزارة يحتم علينا
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•
•
•

•

•

•

بدء التفاعل مع الوزارة من الآن حتى يتحقق ذلك علي �أر�ض الواقع بعد �سنوات رمبا
تتخطي عام  2017الذي حددته امل�سودة الأولية.
�ضرورة اعتبار املواطنني هم الطرف امل�ستهدف الأول ،لأهمية توعية املواطنني
بخطورة هذه اجلرمية وتعريفه بحقوقه يف املجتمع.
الرتكيز على �ضم جرمية التعذيب �إيل قائمة اجلرائم املخلة بال�شرف والتي حترم
�صاحبها من العودة �إيل عمله جمددًا بعد ق�ضاء فرتة العقوبة.
االقرتاب الديني ملواجهة التعذيب قد يرتتب عليه بالفعل وجود طرف �آخر يحاول
ا�ستخدام نف�س االقرتاب لتربير هذه اجلرمية� ،إال �أن هذا ال يعني بحال من
الأحوال الرتاجع عن هذه املعركة مع �أطراف وتيارات �آخرى متطرفة حتاول تربير
جرائم عديدة با�سم الدين.
بخ�صو�ص الهيكل التنظيمي �أ�شارت الأغلبية لتخوفهم من �أن ي�ؤدي �إىل �إطار
ت�سلطي من قبل اللجنة التن�سيقية باعتبارها الإطار الأعلى واقرتح البع�ض �أن
ت�ضم اللجنة التن�سيقة بع�ض ًا من �أع�ضاء الأمانة التنفيذية �أع�ضاء فيها �أو �أن تقوم
املجموعة املتحدة بدور هذا الربط ب�أن تكون �أ�سا�سية فى اللجنة التن�سيقية وهي
حلقة الو�صل مع الأمانة التنفيذية.
كما اقرتح البع�ض �إ�ضافة جلنة للر�صد �أو �أن ي�ضع م�شروع احلملة ت�صور ًا �أو �آلية
لال�ستفادة من �أعمال الر�صد التى يقوم بها �أي من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
الأخري ،كما اقرتح �أي�ضا �إ�ضافة جلنة للتوعية.
وبخ�صو�ص الأهداف املرحلية ر�أي الكثريون �أنها �أقرب ما تكون �إىل �أهداف
عامة و�أن الهدف العام للحملة �أقرب لكونه الر�ؤية ،لذا ر�أه �أهمية �إعادة �صياغة
الأهداف املرحلية ب�شكل يتفق مع موا�صفاتها وميكن ا�ستخال�صها من الق�سم الذى
تت�ضمنته امل�سودة املقدمة اخلا�صة مبهام احلملة باعتباره ي�ضم م�ستهدفات قابلة
للتحقيق والقيا�س � ...إلخ.
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 .3فيما يتعلق بالربامج والأن�شطة والأولويات:
•

•

•
•
•
•

•

بداية �أبدي البع�ض �إىل �إعادة النظر للطبيعة هذه املهمة هل هي حملة �أم مبادرة
�أم حتالف �إلخ مع �إ�شارة البع�ض �إىل �أن احلملة �أقرب لكونها �آلية لتكوين جماعة
�ضغط.
�ضرورة �أن تبحث احلملة عن �آليات حتقق جذب املواطنني واجلمهور مع الت�أكيد
على �أن �أبرز هذه الآليات لتحقيق ذلك هو ا�ستخدام العواطف والرموز ال�شهرية
للمواطنني.
مراعاة �أن يتم ت�صميم الأن�شطة وفق ًا لت�صور �أو منهجية �سواء تراكم زمني �أو
مو�ضوعي لتحقيق االت�ساق فيما بينها.
لفت النظر ب�أن ت�أجيل الأن�شطة املتعلقة بالعدالة االنتقالية يعطي انطباع ًا �سيئ ًَا
للحملة.
�ضرورة طرح ق�ضية مناه�ضة التعذيب علي الربملان القادم مع جتيي�ش الر�أي العام
يف هذا الإطار.
�ضرورة �إ�ضافة ن�شاط الر�صد وذلك من خالل �إن�شاء مر�صد متخ�ص�ص يف
ر�صد وتوثيق جرائم التعذيب ،ف�ضلاً عن م�ساندة املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
والعمل علي تفعيل �صالحياته التي حددها له الد�ستور املعدل.
وبالن�سبة لوزارة الرتبية والتعليم �ضرورة مراجعة الوزارة للمناهج الدرا�سية ،وكذا
تنمية املكتبات املدر�سية وتزويدها بالكتب التي تعزز مبادئ حقوق الإن�سان.

