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()1

قرار رئي�س جمهورية م�صر العربية
بالقانون رقم ( ) ل�سنة 2015
ب�ش�أن “قانون للوقايه من التعذيب .

رئي�س اجلمهورية
بعد االطالع على الد�ستور .
وعلي االتفاقيه الدوليه ملناه�ضه التعذيب التي �صدقت عليها م�صر بتاريخ  6ابريل
 1986ون�شرت باجلريده الر�سميه بتاريخ  7يناير .1988
وعلي املعاهدة الدوليه للحقوق املدنيه وال�سيا�سيه التي �صدقت عليها م�صر بتاريخ
 4اغ�سط�س  1967ون�شرت يف اجلريده الر�سميه بتاريخ  15ابريل .1982
وبعد االطالع علي قانون العقوبات.
وبعد االطالع قانون االجراءات اجلنائيه .
وبعد االطالع قانون تنظيم ال�سجون رقم  ٣٩٦ل�سنه ١٩٥٦
وبعد االطالع علي قانون املحاماه  ١٧ل�سنه .١٩٨٣
وبعد االطالع علي معاهدات ت�سليم املجرمني واملحكوم عليهم واملوقعه ما بني
م�صر وغريها من الدول .
وبعد موافقة جمل�س الوزراء
وبناء على ما �أرت�آه جمل�س الدولة
قرر القانون الآتي ن�صه
املادة الأوىل
التعذيب هو كل عمل �أو �إمتناع غري م�شروع ينتج عنه �أمل �أو عذاب ج�سدي ًا كان �أم
معنوي ًا يلحق عمد ًا �شخ�ص ًا بق�صد احل�صول منه �أو �آخر علي �أقوال �أو معاقبته عن ت�صرف
( )1تعد هذه امل�سودة هى حتديث ملا خل�صت له جلنة اعداد القانون حيث اجري عليها امل�ست�شار عا�صم عبد
اجلبار ت�صويبات لغوية واعادة ترقيم املواد «
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�أتاه �أو ي�شتبه يف انه �أتاه �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �شخ�ص �أخر على الأتيان بت�صرف ما .
�أو لأي �سبب من الأ�سباب التى تقوم على التمييز �أيا كان نوعه.
املادة الثانية
ت�ستبدل هذه املادة باملادة  126من قانون العقوبات
كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �أمر بتعذيب �شخ�ص �,أو فعل ذلك بنف�سه � ,أو
ب�أذن منه � ,أو علم بذلك و�إمتنع عن �إيقافه رغم قدرته على ذلك  ,يعاقب بال�سجن امل�شدد.
واذا كان التعذيب بق�صد حمل ال�شخ�ص على الإدالء باقوال �أمام �سلطات ال�ضبط
او التحقيق او املحاكمة او �أحدي و�سائل الإعالم يعاقب بال�سجن امل�شدد الذى ال يقل عن
خم�س �سنوات.
اما اذا كان التعذيب واقعا على الن�ساء او االطفال فتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد .
واذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمد ًا .

()2

وفى جميع االحوال يحكم بالعزل من الوظيفة او اخلدمة العامة.
املادة الثالثة
ت�ستبدل هذه املادة باملادة  128من قانون العقوبات :
كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة دخل اعتماد ًا علي وظيفته �أو �صفته منز ًال
م�سكون ًا �أو مكان ًا م�سور ًا يف حيازة �شخ�ص بغري ر�ضائه فى غري الأحوال املبينة يف القانون
يعاقب باحلب�س .
املادة الرابعة
ت�ستبدل هذه املادة باملادة  129من قانون العقوبات :
كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة �إ�ستعمل الق�سوة مع النا�س او �أمر بها اعتماد ًا
على وظيفته �أو �صفته بحيث �أنه اخل ب�شرفهم او �أحدث االم ًا بابدانهم ،يعاقب باحلب�س مدة
ال تقل عن �ستة �شهور وبغرامة ال تقل عن ع�شرة االلف جنية وال تزيد على ثالثني الف جنيه
او باحدي هاتني العقوبتني.
( )2فى مراجعة امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار مت حذف هذه الفقرة .
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املادة اخلام�سة
ت�ستبدل هذه املادة باملادة  280من قانون العقوبات :
كل من قب�ض علي �شخ�ص �أو حجزه �أو حب�سه بغري م�سوغ يعاقب باحلب�س مدة ال تقل
عن �سنة �أو بالغرامة التي ال تقل عن ع�شرة �أالف جنية وال تزيد علي ع�شرين الف جنية
وت�ضاعف هذه العقوبة �إذا وقعت اجلرمية من موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة اعتماد ًا
علي وظيفته �أو �صفته.
املادة ال�ساد�سة
كل م�أمور ق�سم �أو مركز �أو �سجن �أو مدير مكان احتجاز �أخل بواجبات وظيفته يف
الرقابه واال�شراف علي مكان االحتجاز مما �أدي ايل ارتكاب جرميه التعذيب فيه علي
النحو املبني باملاده االويل من هذا القانون  ،يعاقب باحلب�س مده ال تقل عن �ستة �شهور
والعزل من الوظيفه .
املادة ال�سابعة
علي النائب العام فور تلقيه بالغ ًا �أو ات�صال علمه بح�صول تعذيب �أن ي�أمر ب�سرعة
اجراء التحقيقات الالزمة للك�شف عن هذه اجلرمية ومرتكبيها  ،وله ان يطلب من اجلهة
التابع لها امل�شكو فيه فى هذه اجلرائم وقفه عن العمل طوال فرتة التحقيق �أذا خيف �أن
ي�ؤثر على �سريها  ،وعليه ان ميكن املجني عليه من االطالع على االوراق والتحقيقات متي
طلب ذلك ولو كان التحقيق �سري ًا.
املادة الثامنة
�إ�ستثناء من حكم امل��اده  ٦٣من قانون االج��راءات اجلنائيه يجوز للم�ضرور �أو
ورثته من جرمية التعذيب �أو الإكراه و�سوء معاملة املوظفني لأفراد النا�س� ،إقامه الدعوي
اجلنائية مبا�شرة ايل املحكمه املخت�صة  .وعلي املحكمة �أن ت�أمر بالزام اية جهه تقدمي ما
لديها من �أوراق �أو م�ستندات يطلبها امل�ضرور �أو ورثته او وكال�ؤهم لت�سهيل �إثبات الواقعه .
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املادة التا�سعة
علي النيابه العامه او ق�ضاة التحقيق املنتدبني الجرائه فى جرمية التعذيب �أن
ينتهوا من التحقيقات فى �أجل �أق�صاه �ستة �شهور من تاريخ بدئهم فى �إجرائه ،واذا انق�ضى
هذا الأج��ل دون الت�صرف فى التحقيقات جاز للم�ضرور من اجلرمية �أو ورثته �أن يلج�أ
اىل �إقامة الدعوي بطريق االدعاء املبا�شر دون �إخالل بحقه فى اللجوء �إبتداء اىل اقامة
الدعوي بهذا الطريق ما مل ي�سبقها حتقيق جنائي.
املادة العا�شرة
مع مراعاة ن�ص املادة  64من قانون الإج��راءات اجلنائية يجوز لكل من املتهم �أو
املجني عليه �أو امل�ضرور من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أن يطلب من رئي�س
املحكمة االبتدائية ندب قا�ض للتحقيق يف هذه اجلرائم ،وعلي رئي�س املحكمة �أن يبت يف
هذا الطلب خالل ثمانية و�أربعني �ساعة من تقدميه .
املادة احلادية ع�شر
لكل من املجني عليه �أو امل�ضرور من اجلرائم الواردة يف هذا القانون �أو رثتهم ولو
مل يكونوا مدعني باحلقوق املدنية بالتحقيقات� ,أن يطعنوا امام حمكمة اجلنايات بهيئة
غرفة امل�شورة علي القرار ال�صادر من النيابة العامة �أو قا�ض التحقيق ب�أال وجه القامة
الدعوي اجلنائية .وتف�صل املحكمة يف الطعن خالل �شهر من تقدميه بعد �سماع مرافعة
النيابة العامة والطاعن .ويح�صل الطعن بتقرير يف قلم كتاب حمكمة اال�ستئناف املخت�صة
خالل ع�شرة �أيام من �إعالن �أويل ال�ش�أن يف حمال �إقامتهم بالقرار ال�صادر من النيابة
العامة �أو قا�ض التحقيق.
املادة الثانية ع�شر
مع عدم االخالل باملواد  ١٦٣و١٦٤و١٧٠و١٧٤و٢٢١و ٢٢٢من القانون املدين ؛ ال
يجوز �أن يقل مبلغ التعوي�ض املق�ضي به للمجني عليه �أو لورثتة عن جرمية التعذيب عن
مائتني وخم�سني �إلف جنيه م�صري وتلتزم الدولة بتقدمي العالج البدين والنف�سي للمجني
عليه وت�أهيله نف�سي ًا واجتماعي ًا حتى يتم �شفائه.
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املادة الثالثة ع�شر
ت�شكل ق��وة( )3من ال�شرطة تتبع النائب العام ت�سمي «ادارة مكافحه التعذيب «
تخت�ص باجراء التحريات والقيام ب�أعمال ال�ضبط والتفتي�ش وكل ما من �ش�أنه ان ي�ؤدي اىل
ك�شف جرمية التعذيب وتقدمي مرتكبيها اىل العدلة .وي�صدر بت�شكيل تلك القوة قرار من
النائب العام بالت�شاور مع وزير الداخليه  .ويحدد النائب العام فى قرار ان�شائها ميزانيتها
ودرجات افرادها ومقارها وتبعيتها االدارية (.)4
املادة الرابعة ع�شر
ين�ش�أ بقرار من وزير العدل( )5نيابه خمت�صة بالتحقيق يف جرائم التعذيب يف دائرة
كل حمكمه ابتدائيه ويعني بها عدد كاف من وكالء النائب العام وتخت�ص بالتحقيق يف
بالغات التعذيب واالك��راه او �سوء املعاملة من املوظفني الفراد النا�س �أو االحتجاز غري
القانوين التي تقدم ايل النيابة العامة ؛ كما تخت�ص باال�شراف علي اماكن االحتجاز الواقعه
يف نطاق اخت�صا�صها املكاين .
املادة اخلام�سة ع�شر
ال يجوز ل�سلطات الدولة �أن تطرد �أي �شخ�ص من مواطني دوله �أخرى �أو تعيده �أو
ت�سلمه �إىل دولته �أو دوله �أخرى �إذا خيف عليه من خطر التعر�ض للتعذيب و �أن يكون الطرد
او الإعادة او الت�سليم من قا�ضى الأمور امل�ستعجلة املخت�ص .
املادة ال�ساد�سة ع�شر
ي�شكل بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء جمل�سا دائم ًا ملكافحة جرمية التعذيب مكون
من �أحد ع�شرة ع�ضو ًا برئا�سة النائب العام وع�ضوية ممثلني عن وزارات الداخلية واملالية
وال�صحة والرتبية والتعليم والثقافة واالوقاف وع�ضوين من اع�ضاء املجل�س القومي حلقوق
االن�سان وخبريان يتم اختيارهما من منظمات املجتمع املدين املهتمة بحقوق االن�سان .

()3
()4
()5

قبل املراجعة كانت ادارة �شرطية
قبل املراجعة كانت العبارة وتتلقى تلك القوة تعليماتها من النائب العام
قبل املراجعة كانت النائب العام
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ويكون من بني مهامه .
1 .1مراجعه الت�شريعات امل�صريه لت�ساعد علي مكافحه تلك اجلرميه وو�ضع خطه
وطنيه للق�ضاء عليها .
2 .2و�ضع برامج تدريبيه ل�ضباط ال�شرطه والطب ال�شرعي حول ك�شف اجلرميه
والتعامل معها .
3 .3و�ضع برامج تعليميه وثقافيه ودينيه تك�شف عن ب�شاعه جرميه التعذيب
وت�ساعد علي خلق ر�أي عام �ضد اجلرميه ومرتكبيها .
4 .4التعامل مع االليات الدوليه اخلا�صه مبكافحه جرميه التعذيب واال�ستفاده من
برامج التبادل الدوليه ملكافحه هذه اجلرميه .
5 .5ا�صدار تقارير ن�صف �سنويه عن او�ضاع املحتجزين واماكن االحتجاز
والتو�صيه مبا يجب اتباعه لتح�سني تلك االماكن ومكافحه جرميه التعذيب
ب�شكل عام .
6 .6التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املهتمه مبكافحة التعذيب ل�ضمان تكامل
اجلهود يف هذا املجال.
املادة ال�سابعة ع�شر
ين�شر هذا القانون باجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره.
يب�صم هذا القانون بخامت الدولة  ،وينفذ كقانون من قوانينها.
رئي�س اجلمهورية
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املذكرة الإي�ضاحية مل�شروع قانون للوقايه من التعذيب
ال�صادر بقرار رئي�س جمهورية م�صر العربية
بالقانون رقم ( ) ل�سنة 2015
ب�ش�أن «قانون للوقايه من التعذيب .
فى مواجهة تف�شي ظاهرة التعذيب فى م�صر حتى �صارت انتهاك ًا ممنهج ًا لل�سلطة
واملقرتنة بظاهرة �إف�لات املجرمني من العقاب ،طالب – ل�سنوات طويلة �سبقت ثورة
اخلام�س والع�شرين من يناير  – 2011املجتمع املدين امل�صري بتعديل املادة  126من
قانون العقوبات امل�صري والتى تق�صر جرمية التعذيب على �إجبار متهم على الإعرتاف،
وقد كانت تلك املطالبات ت�ستند لأ�سا�س قانوين ود�ستوري يتعلق بتوقيع م�صر على اتفاقية
مناه�ضة التعذيب و�أ�صبحت مبوجب الد�ستور جزء ًا ال يتجز�أ من الت�شريع الداخلي� ،إال �أن
تلك املطالبات مل يكن هناك من ي�ستمع �إليها فى �أجهزة الدولة فى ذلك الوقت.
وبقيام ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير عام  2011والتى كانت �شرارتها الأويل
ب�سبب جرمية تعذيب لأحد املواطنني بالإ�سكندرية»ال�شهيد خالد �سعيد» ،كرث احلديث
حول �ضرورة مواجهة هذه الظاهرة وحماية املواطنني منها ،و�أ�صبح لدي املطالبني بهذه
التعديالت �سند ًا ثوري ًا و�شعبي ًا متمث ًال فى خروج املاليني لل�شارع لإ�سقاط النظام ال�سيا�سي
مطالبني بالكرامة الإن�سانية واحلرية والعدالة االجتماعية ،وهو الأمر الذى �أنعك�س فى
املادة  52من الد�ستور احلايل وهي مادة م�ستحدثة ن�صت على « التعذيب بجميع �صوره
و�أ�شكاله ،جرمية ال ت�سقط بالتقادم».
ومبوجب املادة  52من الد�ستور �سالفه الذكر وغريها من الن�صو�ص الد�ستورية
الواردة فى الباب الثالث من الد�ستور واملعنون» احلقوق واحلريات والواجبات العامة» �أ�صبح
الزم ًا �أن يتم تعديل املنظومة الت�شريعية لتت�ؤام مع الد�ستور ،وهو ما ي�ستلزم كبداية تعديل
فى قوانني العقوبات والإجراءات اجلنائية  ،وهو ما �سعت �إليه املجموعة املتحدة من خالل
مناق�شات �ضمت نخبة من اخلرباء.
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يت�آلف القانون من ع�شرة مواد خ�ص�ص �أولها( )6لو�ضع تعريف حمدد و�شامل جلرمية
التعذيب ي�ستند ملا ا�ستقرت عليه �أحكام حمكمة النق�ض امل�صرية وكذلك للتعريف الوارد
باتفاقية مناه�ضة التعذيب ،بينما مت تخ�صي�ص املادة الثانية من القانون لتعديل املواد
 280 ،128،129 ، 126من قانون العقوبات وهي الن�صو�ص العقابية على جرمية التعذيب
واجلرائم املرتبطة بها.
وج��اءت امل��ادة الثالثة من القانون لت�ضيف ف�ص ًال جديد ًا فى قانون الإج��راءات
اجلنائية بعنوان « فى التحقيق فى جرائم التعذيب والإك��راه و�سوء املعاملة من املوظفني
لأف��راد النا�س» و�أ��ض��اف القانون لهذا الف�صل خم�س م��واد جديدة بقانون الإج��راءات
اجلنائية ،وذلك لأهمية اجلانب الإجرائي الذى تقوم به النيابة العامة حيث راعي القانون
�سرعة �إجراء التحقيقات الالزمة للك�شف عن مرتكبي جرمية التعذيب ومتكني املجني عليه
من الإطالع على التحقيقات لو كانت الأخرية �سرية ،كما �أعطي القانون للنائب العام احلق
فى وقف امل�شكو فى حقه فى جرائم التعذيب حتى ال ي�ؤثر على �سري التحقيقات ( املادة 122
مكرر ًا).
كما �أعطي القانون احلق للم�ضرور من جرائم التعذيب والأكراة و�سوء املعاملة من
املوظفني فى �إقامة الدعوى اجلنائية مبا�شرة للمحكمة املخت�صة وذلك نفاذ ًا لن�ص املادة
 99من الد�ستور ،و�إلزم املحكمة فى تلك الدعاوي ب�أن ت�أمر ب�إلزام �أي جهة �إدارية بتقدمي
ما لديها من �أوراق �أو م�ستندات الزمة يطلبها امل�ضرور �أو مقيم الدعوي (املادة  122مكرر ًا
(�أ))
كما و�ضع القانون فى املادة  122مكرر ًا (ب) مدة زمنية للتحقيقات فى ق�ضايا
التعذيب والأكراة و�سوء املعاملة ال تتجاوز �ستة �شهور مع مراعاة حق امل�ضرور اللجوء لإقامة
الدعوى اجلنائية مبا�شرة �أمام املحكمة املخت�صة.
وا�ستحدث القانون مادة برقم  122مكرر ًا (ج) يحق للمتهم واملجني عليه وامل�ضرور
فى جرائم التعذيب واالكراة و�سوء املعاملة �أن يطلب ندب قا�ضي للتحقيق على �أن يبت فى
هذا الطلب خالل ثمانية و�أربعني �ساعة.
( )6اتفق اع�ضاء اللجنة على تكليف امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار للقيام مبراجعة نهائية ولغوية لن�صو�ص امل�شروع
املقرتح كان من بني تعديالته اعادة ترتيب مواد القانون ودون امل�سا�س باحكامها وم�ضامينها وا�ضبح العدد
النهائي ملواد امل�شروع املقرتح �سبعة ع�شر مادة بدال من ع�شرة مواد
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و�أخري ًا ا�ضاف القانون فى الف�صل امل�ضاف لقانون الإجراءات اجلنائية مادة جديدة
برقم  122مكرر ًا (د) لتعطي احلق للمجني عليه وامل�ضرور فى جرائم التعذيب والأكراة
و�سوء املعاملة فى الطعن على القرارات ال�صادرة ب�إال وجه لإقامة الدعوى اجلنائية على �أن
تف�صل فيها املحكمة خالل �شهر من التقرير بالطعن.
و�أ�ضاف القانون مبوجب املادة الرابعة منه مادة جديدة لقانون العقوبات برقم
 126مكرر ًا والتى ن�ص فيها على معاقبة امل�سئول عن �أماكن االحتجاز التى تتم فيها
جرمية التعذيب باحلب�س والعزل من الوظيفة وذلك لإخالله بواجبات وظيفته فى الرقابة
والأ�شراف.
وجاءت املادة اخلام�سة من القانون لتلزم الدولة بتقدمي العالج البدين والنف�سي
للمجني عليهم ف��ى ج��رائ��م التعذيب واالك ��راة و��س��وء املعاملة وك��ذل��ك ت�أهيلهم نف�سي ًا
واجتماعي ًا ،ف�ضال عن و�ضع حد �أدين للتعوي�ض املق�ضي به فى هذه اجلرائم والتى يجب �إال
يقل عن مائتي وخم�سني �ألف جنية م�صري.
وا�ستحدث القانون فى املادة ال�ساد�سة «الإدارة العامة ملكافحة التعذيب» وهي �إدارة
�شرطية تتبع النائب العام مبا�شرة وتخت�ص ب�إجراء التحريات و�أعمال ال�ضبط والتفتي�ش،
ون�ص القانون على �أن تلك القوات تتلقي تعليماتها من النائب العام.
كما �أن�ش�أ القانون باملادة ال�سابعة منه نيابة متخ�ص�صة خمت�صة بالتحقيق فى جرائم
التعذيب والأكراة و�سوء املعاملة واالحتجاز القانوين تن�ش�أ بقرار من النائب العام وتكون فى
دائرة كل حمكمة ابتدائية ،وتخت�ص كذلك باال�شراف على �أماكن االحتجاز.
و�إلزم القانون �أجهزة الدولة باملادة الثامنة منه بحظر ت�سليم �أو طرد �أو �إعادة �أي
�شخ�ص من الأجانب �إذا كان معر�ض خلطر التعذيب فى الدولة امل�سلم لها �أو املعاد �إليها،
على �أن يكون الطرد �أو الإعادة �أو الت�سليم بقرار من قا�ضي الأمور امل�ستعجلة املخت�ص.
و�أخري ًا ن�صت املادة التا�سعة من القانون على ت�شكيل جمل�س ًا دائم ًا ملكافحة التعذيب
برئا�سة الناب العام وع�ضوية ممثلني عن بع�ض ال��وزارات وكذلك �أع�ضاء من املجل�س
القومي حلقوق الإن�سان وخ�براء مبجال مكافحة التعذيب ،على �أن يكون من مهام هذا
املجل�س مراجعة الت�شريعات املتعلقة بهذه اجلرمية وو�ضع برامج تدريبية ل�ضباط ال�شرطة
والطب ال�شرعي ،وكذا برامج تعليمية وثقافية ودينية  ،والتعامل مع الأليات الدولية اخلا�صة
مبكافحة جرمية التعذيب ،وكذلك و�إ�صدار تقارير ن�صف �سنوية عن �أو�ضاع املحتجزين ،
والتعاون مع املجتمع املدين ملكافحة جرمية التعذيب
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وقد �أعتنق وا�ستند القانون لعدد من املبادئ والأ�س�س والتى ت�شكل فى جمملها
املالمح الرئي�سية لهذا القانون وفيما يلي عر�ض لأبرز هذه املالمح:
مبد�أ الوحدة الت�شريعية حيث �صدر فى �صورة قانون للوقاية من التعذيب ولي�س
جمرد تعديالت متناثرة لبع�ض القوانني ،وهو ما يوفر تكام ًال ت�شريعي ًا ملواجهة ظاهرة
التعذيب وما ي�صاحبها من ظواهر �أخري مثل الإفالت من العقاب� ،إال �أن القانون فى نف�س
الوقت راعي عدم �إهدار اجلهود ال�سابقة وتبناها ومنها م�شروع قانون حماية ال�شهود الذى
�أعدته وزارة العدل.
تعريف وا�ضح و�شامل جلرمية التعذيب :راعي القانون الن�ص املادة  52من الد�ستور
والذى اعترب �أن كافة �صور و�أ�شكال التعذيب جرمية ،وهو الأمر الذى كان يقت�ضي و�ضع
تعريف وا�ضح جلرمية التعذيب يراعي فيها كذلك املبادئ الد�ستورية امل�ستقرة فى الت�شريع
اجلنائي ،لذلك جاء التعريف ي�شمل كافة �صور التعذيب و�أ�شكاله ،ومل ي�شرتط التعريف حد
معين ًا لل�ضرر الناجت عن التعذيب فيكفي وجود �أمل �أو عذاب باجل�سد وهو ما ا�ستقرت عليه
حمكمة النق�ض امل�صرية بل و�إذا كان العذاب �أو الأمل نف�سي ًا �أو معنوي ًا �أعترب تعذيب ًا.
وتو�سع التعريف فى حماية املواطنني وذلك ب�أن اعترب الأعمال الغري م�شروعة تعذيب ًا
لو كانت بغر�ض الت�أثري �أو ال�ضغط �أو معاقبة �شخ�ص غري �ضحية التعذيب.
كما تو�سع التعريف فى الغاية �أو املربر من القيام بهذه اجلرمية – مت�شي ًا مع اتفاقية
مناه�ضة التعذيب ومع احل��االت ال�شائعة للتعذيب – حيث امتدت الغاية للح�صول من
ال�شخ�ص الواقع عليه جرمية التعذيب �أو �شخ�ص �آخر علي اقوال �أو معاقبته عن ت�صرف
�أتاه �أو ي�شتبه يف انه �أتاه �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �شخ�ص �أخر عن ت�صرف ما � .أو لأي
�سبب من الأ�سباب التى نقوم على التمييز �أيا كان نوعه.
حماية الن�ساء والأطفال :عزز القانون حماية الدولة ل�ضحايا التعذيب من الن�ساء
والأطفال وذلك ب�أن �شدد العقوبة على مقرتف هذه اجلرمية لو كانت ال�ضحية من الن�ساء
والأطفال ،وذلك مراعاة لكون هذه الفئات هي الأكرث عر�ضة لهذه اجلرمية البغي�ضة.
التدرج فى العقوبة وتنا�سبها :عمل القانون على �أعمال املبد�أ الت�شريعي فى التدرج
فى العقوبات وتنا�سبها ،وهو ما يت�ضح فى التدرج فى عقوبة جرمية التعذيب لتكون ال�سجن
امل�شدد ،لتكون ال�سجن امل�شدد الذى ال يقل عن خم�س �سنوات �إذا كان التعذيب بغر�ض الإدالء
ب�أقوال �أمام جهات التحقيق واملحاكمة �أو�سلطات ال�ضبط �أو كان بغر�ض الإدالء ب�أقوال �أمام
�أحدي و�سائل الإعالم.
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و�شدد القانون العقوبة لتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �إذا كان التعذيب واقع ًا على
الن�ساء �أو الأطفال�،أما �إذا مات املجني عليه نتيجة التعذيب فيحكم بعقوبة القتل العمد.
م�سئولية امل�سئولني عن �أماكن االحتجاز :راعي القانون و�ضع م�سئولية على امل�شرفني
على �أماكن االحتجاز �سوءا �أكانت �سجون ًا �أو مراكز و�أق�سام ال�شرطة �أو غريها وذلك باعتبار
وقع التعذيب فى �أحد تلك الأماكن يرتب م�سئولية جنائية على امل�سئولني عنها.
التو�سع فى توقيع عقوبة العزل من الوظيفة :تو�سع القانون فى ترتيب عقوبة العزل
ب�إعتبارها عقوبة تبعية للعقوبات املقررة فى جرائم التعذيب واالكراة و�سوء املعاملة ،وذلك
خلطورة ا�ستمرار اال�شخا�ص املدانني فى هذه اجلرائم فى وظائفهم ملا ميثل خطورة على
املجتمع وكذلك على اجلهات العاملني بها.
التو�سع فى �سلطات و�صالحيات النيابة العامة:
تو�سع القانون فى �إعطاء �صالحيات و�سلطات للنيابة العامة ممثلة فى النائب العام
مل�ساعدتها ومتكينها من القيام بواجبها فى مواجهة هذه اجلرمية وتقدمي اجلناة للعدالة،
وذلك من عدة �أوجه:
حق النائب العام فى وقف امل�شكو فى حقهم عن العمل :ا�ستحدث القانون ن�ص ًا
جديد ًا مبوجبه يحق للنائب العام وقف امل�شكو فى حقهم فى جرائم التعذيب والأكراة و�سوء
املعاملة حلني االنتهاء من التحقيقات.
�إدارة �شرطية تابعة للنائب العام :حيث ن�ص القانون على ت�شكيل �إدارة �شرطية
تتبع النائب العام مبا�شرة تقوم ب�إجراء التحريات وغريها من الأعمال ال�شرطية ،وقد كفل
القانون لهذه الإدارة ا�ستقالليه عن جهاز ال�شرطة الأمر الذى �سيعطي املزيد من امل�صداقية
لدي ال�ضحايا خا�صة فى اجلرائم املتهم فيها �ضباط �شرطة.
نيابة متخ�ص�صة فى التعذيب :ن�ص القانون على �إن�شاء نيابة متخ�ص�صة فى جرائم
التعذيب تكون فى دائرة كل حمكمة ابتدائية وتخت�ص بالتحقيق فى جرائم التعذيب والأكراة
و�سوء املعاملة وكذلك التفتي�ش عن حول هذه اجلرائم
متكني امل�ضرور واملجني عليهم وورثتهم
راعي القانون �ضحايا جرائم التعذيب والإكراة و�سوء املعاملة وذللك بتمكينهم من
الو�صول للعدالة وذلك من عدة �أوجه وهي
حد �أق�صي للتحقيقات :راع��ي القانون و�ضع م��دة زمنية ال يجوز �أن تتجاوزها
التحقيقات فى ق�ضايا التعذيب والإك��راة و�سوء املعاملة بحيث ال تتجاوز هذه التحقيقات
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مدة �ستة �أ�شهر.
احلق فى طلب ندب قا�ضي حتقيق� :أعطي القانون للم�ضرور وكذلك للمتهم احلق
فى طلب ندب قا�ضي حتقيق فى الواقعة وحدد مدى زمني للف�صل فى طلبه.
احلق فى االطالع على التحقيقات ولو كانت �سرية� :أعطي القانون احلق للمجني
عليه فى احل�صول على �أوراق ق�ضيته حتى ولو كانت �سرية وذلك ا�ستثناء ًا من القواعد
العامة فى االطالع والتى تبيح للنيابة العامة �إجراء التحقيقات فى �سرية.
متكني املجني عليه من �إقامة الدعوي اجلنائية املبا�شرة و�إثبات دع��واه :راعي
القانون �أن جرمية التعذيب هي جرمية �سلطة وقد يواجه املجني عليه عقبات فى �إثبات
اجلرمية وخا�صة �إذا ما قرر �إقامة الدعوى اجلنائية مبا�شرة �أمام املحكمة املخت�صة ،وذلك
من خالل �إلتزام املحكمة ب�إلزام �أي جهة بتقدمي ما لديها من �أوراق �أو م�ستندات بناء على
طلب املجني عليه.
�إل��زام الدولة بجرب ال�ضرر ل�ضحايا التعذيب :راع��ي القانون �أن تنه�ض الدولة
مب�سئوليتها فى جرب ال�ضرر ل�ضحايا التعذيب وذلك من خالل �إلتزامها بعالج ال�ضحايا
فى هذه اجلرمية وت�أهيلهم ج�سدي ًا ونف�سي ًا ،كما و�ضع القانون حد �أدين للتعوي�ض عن هذه
اجلرائم مببلغ مائتي وخم�سون �ألف جنية م�صري.
ت�شكيل جمل�س دائم ملكافحة التعذيب :مبوجب القانون �سين�ش�أ جمل�س ًا دائما ملكافحة
التعذيب وذلك من خالل مراجعة الت�شريعات املرتبطة وو�ضع برامج تعليمية وثقافية ودينية
للتوعية بخطورة ظاهرة التعذيب و�أ�ضرارها ،كذلك �سيعمل املجل�س على و�ضع الربامج
التدريبية ل�ضباط ال�شرطة والعاملني بالطب ال�شرعي لكيفية ك�شف اجلرمية والتعامل معها،
كما �سيعمل املجل�س على التعامل مع الأليات الدولية اخلا�صة مبكافحة جرمية التعذيب،
وكذلك �سي�صدر املجل�س تقارير دورية عن �أو�ضاع املحتجزين واالحتجاز و�أو�ضاع جرمية
التعذيب ،و�سيمار�س املجل�س عمله كله بالتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�صلة.
حماية الأجانب من جرمية التعذيب� :إلزم القانون �أجهزة الدولة بحظر ت�سليم �أو
�إبعاد �أو طرد �أي �شخ�ص �أجنبي �إذا خيف عليه من تعر�ضه للتعذيب ،ورهن القانون قرار
الدولة بالت�سليم �أو الإبعاد �أو الطرد فى هذه احلالة بالعر�ض على قا�ضي الأمور امل�ستعجلة
املخت�ص.
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�أوراق خلفية
�أو ًال  :مقرتحات وتعديالت �أع�ضاء اللجنة
على امل�سودة االولية املعدة من املحامي بالنق�ض جناد الربعي
الن�ص املقرتح

املادة الأوىل
يق�صد بالتعذيب �أي عمل ينتج عنه
�أمل �أو عذاب �شديد ،ج�سديا كان �أم
نف�سي ًا ،يلحق عمد ًا ب�شخ�ص ما بق�صد
احل�صول من هذا ال�شخ�ص� ،أو من
�شخ�ص ثالث ،على معلومات �أو على
اعرتاف� ،أو معاقبته على عمل ارتكبه
�أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه ،هو �أو �شخ�ص
ثالث �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �أي
�شخ�ص ثالث� ،أو عندما يلحق مثل هذا
الأمل �أو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب
يقوم على 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 .وال يت�ضمن
ذلك الأمل �أو العذاب النا�شئ فقط عن
عقوبات قانونية �أو املالزم لهذه العقوبة
�أو الذي يكون نتيجة عر�ضية لها.

مالحظات ومقرتحات اع�ضاء اللجنة

الدكتور عماد الفقى :
عرفت املادة الأويل من امل�شروع التعذيب كما عرفته الفقرة الأويل من املادة الأويل
من االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب  .ولنا علي ذلك املالحظات التالية :
�1 -1أن تعريف امل�صطلحات لي�س �ش�أن امل�شرع بل هو من اخت�صا�ص الفقه والق�ضاء.
2 -2تعرف املادة مدار التعليق التعذيب ب�أنه “ �أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب �شديد
 ”....ويثري هذا التعريف العديد من امل�شكالت التي �ستظهر – حتما – عند
تطبيقه  ،تتمثل يف الإجابة علي الت�سا�ؤل الآتي  :ما هو معيار التفرقة بني الأمل
�أو العذاب ال�شديد الذي يدخل حتت مدلول التعذيب وبني الأمل �أو العذاب غري
ال�شديد الذي ال يدخل �ضمن هذا املدلول ؟ هل هو معيار �شخ�صي يختلف من
جمني عليه لآخر �أم هو معيار مو�ضوعي ؟ � .إن الأخذ بهذا التعريف يعيد �إيل
الأذهان تعريفات �سابقة قريبة منه من حيث امل�ضمون و�إن اختلفا يف الألفاظ
نذكر منها  :تعريف حمكمة جنايات طنطا للتعذيب يف حكمها ال�صادر �سنة
 1927/6/28حيث عرفته بقولها  “ :تعذيب املتهمني هو الإيذاء القا�سي
العنيف الذي يفعل فعله ويفت من عزمية املعذب  ،فيحمله علي قبول بالء
االعرتاف للخال�ص منه “  .وتطبيقا لذلك  :اعتربت املحكمة �أن تعدي العمدة
واخلفراء بال�ضرب علي متهمني يف �سرقة حماريث ال ي�شكل جرمية التعذيب
 ،و�إمنا ي�شكل جرمية ا�ستعمال ق�سوة لأن مثل املجني عليهم وهو من عامة
القرويني ومنهم امل�شبوه واملريب ال�سلوك ال ت�ؤثر فيهم �ضربات مل يقدر لها
التقرير الطبي �أية �أهمية وقد نزلت هذه ال�ضربات بهم علي طريقة ت�أديب
�صبيان املكاتب .
3 -3لكن �إذا كان لي�س هناك بد من تعريف التعذيب ف�أقرتح التعريف التايل “ :
التعذيب هو كل فعل �أو امتناع يرتتب عليه �إحلاق الأذى باملجني عليه �سواء كان
هذا الإيذاء ماديا �أو معنويا  ،ج�سيما �أم غري ج�سيم “ .
امل�ست�شار ه�شام رءوف :
�أقرتح �أن يكون تعديل املادة  126من قانون العقوبات تقابل املادتني الأويل و الثانية
من امل�شروع املقرتح لتكون علي النحو التايل :
يعاقب بال�سجن امل�شدد الذي ال يقل عن خم�سة �سنوات كل موظف عام �أو مكلف
بخدمة عامة �أمر بتعذيب �أن�سان �أو فعل ذلك بنف�سه,بق�صد حمله هو �أو غريه
علي الإعرتاف �,أو معاقبته علي عمل �أرتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه �أرتكبه هو �أوغريه �أو
احل�صول علي معلومات �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو غريه علي القيام بعمل � ,أو
العقاب علي عمل �أو ب�سبب التمييز �أيا كان نوعه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من علم �أو �سكت عن تعذيب �إن�سان رغم قدرته علي
�إيقافه .
و�إذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا.
واليجوز �أ�ستعمال املادة  17من هذا القانون  ,بالن�سبة لهذه اجلرائم ويحكم يف
جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة �أو اخلدمة العامة.
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امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
�أري �أن يكون ن�صها علي النحو التايل :
التعذيب هو �أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب( )6ج�سديا كان �أم معنويا ( نف�سيا ) يلحق عمد ًا
�شخ�صا بق�صد احل�صول من هذا ال�شخ�ص �أو �آخر علي �أموال(� )7أو معاقبته عن( )8ت�صرف
�أتاه �أو ي�شتبه يف انه �أتاه �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �شخ�ص �أخر �أو لأي �سبب �آخر.
ويعد م�ساهما( )9يف التعذيب كل من يوافق عليه �أو ي�سكت عنه وكان يف مكنته( )10منعه �سواء
كان موظف ًا ر�سمي ًا ومن يف حكمه(� )11أم كان من �أحاد النا�س.

املاده الثانيه.
يعاقب بال�سجن امل�شدد الذي ال يقل عن
خم�س ع�شر عاما كل موظف عام �أو مكلف
بخدمة عمومية �أو �أحد رجال ال�ضبط
�أمر �أو حر�ض �أو ا�شرتك يف تعذيب احد
اال�شخا�ص علي الوجه املبني يف املاده
االويل من هذا القانون .ويعاقب بذات
العقوبة كل من �سكت عن هذا التعذيب
رغم قدرته على �إيقافه؛ او علم به ونكل
علن ابالغ ال�سلطات عنه يف وقت ي�سمح
ب�إنقاذ املجني عليه  .و�إذا مات املجني عليه
يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمد ًا مع �سبق
اال�صرار .ويحكم فى جميع الأحوال علي
اجلاين بالعزل من الوظيفة �أو اخلدمة
العامة واحلرمان من حقوقه ال�سيا�سيه ملده
ت�ساوي �ضعفي املده التي حكم عليه فيها
بال�سجن .

الدكتور عماد الفقى :
1 -1ال�صياغة حتتاج �إيل �ضبط لأنها تنطوي علي كثري من التزيد .
2 -2يف�ضل اخت�صار الن�ص عن طريق حذف الأحكام التي تتناولها القواعد العامة مثل
عبارة “ رجل ال�ضبط “ � “ ،أو ا�شرتك “ � “ ،سكت “  “ ،علم ومل يبلغ “  .لتقت�صر
هذه املادة علي جترمي مو�ضوع واحد هو فعل التعذيب .
3 -3ا�شرتطت املادة حمل التعليق �صفة خا�صة يف املجني عليه دون �أن ت�شرتط �صفة خا�صة
يف اجلاين  .ونري �ضرورة �أن تفرق بني ما �إذا كان املجني عليه “ متهم “ �أم �شخ�ص
عادي  .وتقرر للجرمية يف احلالة الأويل عقوبة �أ�شد من احلالة الثاين .
4 -4حتذف العقوبات التبعية الواردة يف الن�ص ويف�ضل تركها للقواعد العامة يف قانون
العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة  24منه وما بعدها .
5 -5يحذف ظرف �سبق الإ�صرار لأنه كما قال امل�ست�شار اجلليل عا�صم عبد اجلبار هو
ظرف من الظروف امل�شددة للجرمية .كما �أنه ي�شكل افرتا�ضا للركن املعنوي .

( )7يري معظم الفقه كما ا�ستقر ق�ضاء النق�ض علي عدم ا�شرتاط اجل�سامة يف التعذيب ليكون جمرم ًا فنجد �أن حمكمة النق�ض
ق�ضت ب�أن �إيثاق يدي املجني عليه وقيد رجليه باحلبال و�إ�صابته من ذلك بحجات وورم ,ذلك ي�صح اعتباره تعذيبا بدنيا ( نق�ض
جنائي ال�سنة ال�سابقة �صفحة  )650كما جري ق�ضاء النق�ض علي انه ال ي�شرتط يف التعذيب �أن ي�ؤدي �إيل �إ�صابة املجني عليه ( نق�ض
جنائي ال�سنة ال�سابعة والثالثني �صفحة ) 827
(� )8أري �أن كلمة ( �أقوال ) ت�شمل معني احل�صول من ال�شخ�ص علي معلومات �أو اعرتافات
(� )9أري �أن كلمة ( ت�صرف ) �أ�شمل من كلمة ( عمل ) لأنه قد يفهم من الكلمة الأخرية �أنها تعني الفعل االيجابي فقط دون ال�سلبي
( االمتناع ) ك�أحد مكونات الفعل املادي يف جرمية التعذيب
(� )10أري �أن كلمة ( م�ساهم ) �أ�شمل من كلمة �شريك الن امل�ساهم تعني الفاعل الأ�صلي وال�شريك يف �أي �صورة من �صور اال�شرتاك
( التحري�ض واالتفاق وامل�ساعدة )
(� )11أري �أن كلمة ( وكان يف مكنته ذلك ) تفيد تناول الركن املعنوي جلرمية التعذيب امل�سندة �إيل املوظف العام بح�سبانه م�ساهماً
يف اجلرمية وانه كان يف مكنته منع وقوع اجلرمية .وكذلك حتى لو كان من �أحاد النا�س كرب العمل يف املزرعة �أو امل�صنع الذي
ي�ستطيع ب�سلطانه علي تابعيه �أن مينعهم من تعذيب �شخ�صي اقرتف �إثما يف حمل عمله.
( )12كلمة ( ومن يف حكمه ) ت�شمل كل من هو �صاحب �سلطة وظيفية كان يكون مكلف ًا بخدمة عامة ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة وان نرتك
للقا�ضي تف�سري هذا ال�سلطان ح�سب ظروف كل واقعة.
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املاده الثالثه.
يعاقب بال�سجن امل�شدد مده ال تقل علي
خم�سه اعوام والعزل من الوظيفه واحلرمان
من احلقوق ال�سيا�سيه مده ت�ساوي �ضعفي
املده التي حكم عليه فيها بال�سجن ؛كل
م�أمور ق�سم او مركز او �سجن اومدير مكان
احتجاز اخل بواجبات وظيفته يف الرقابه
واال�شراف علي مكان االحتجاز مما ادي
ايل ارتكاب جرميه التعذيب فيه علي النحو
املبني باملاده االويل من هذا القانون .

املاده الرابعه.
يعاقب بال�سجن امل�شدد مده ال تقل علي
خم�س اعوام كل موظف او م�ستخدم
عمومي او مكلف بخدمه عامه دخل
عمدا وبدون وجه حق منزال او مكانا
م�سورا يف حيازه �شخ�ص او ا�شخا�ص
معينني بغري موافقتهم كتابه علي ذلك .

امل�ست�شار ه�شام رءوف
انظر مالحظتة على املادة ال�سابقة
امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �أمر �أو ا�شرتاك ( )12يف تعذيب �أحد الأ�شخا�ص(� )13أو
�سكت عن هذا التعذيب رغم علمه( )14حلدوثه وكان يف مكنته منعه يعاقب بال�سجن امل�شدد
مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد علي خم�سة ع�شرة �سنة .و�إذا مات املجني عليه يحكم
عليه بالعقوبة املقررة للقتل العمد .ويحكم( )15يف جميع الأحوال علي اجلاين بالعزل من
الوظيفة �أو اخلدمة العامة واحلرمان من حقوقه ال�سيا�سية مدة ت�ساوي �ضعفي مدة احلب�س
املق�ضي بها عليه.
الدكتور عماد الفقى:
	-جوهر هذه اجلرمية هو الإهمال الوظيفي لذا نري �أنه من املالئم �أن يفر�ض لها
عقوبة اجلنح ال اجلنايات .
امل�ست�شار ه�شام ر�ؤوف
	-بالن�سبة لفكرة معاقبة امل�شرف علي مكان الأحتجاز ف�إنني م�ؤيد له  ,املادة الثالثة
من امل�شروع
امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
كل م�أمور ق�سم �أو مركز �أو �سجن �أو مدير مكان احتجاز �أخل بواجبات وظيفة يف الرقابة
11
والإ�شراف علي �أماكن االحتجاز �إخالال �أدي �إيل حدوث تعذيب ب�شخ�ص ما .يعاقب
()16
باحلب�س مدة ال تقل عن ثالث �سنوات

الدكتور عماد الفقى:
	-نري عقوبة احلب�س الوجوبي وهو العقوبة املقررة للجنح .
امل�ست�شار ه�شام ر�ؤوف:
	-ت�شديد العقوبة بالن�سبة جلرمية املادة  128عقوبات وهي ذاتها املادة الرابعة
من امل�شروع جيدة و لكن حتتاج مراجعة ومناق�شة حول جعلها جناية وهل
الأبقاء عليها جنحة مع رفع العقوبة عليها �أف�ضل ليكون من املمكن حتريك
الدعوي بطريق الإدعاء املبا�شر
امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
ً
ً
ً
كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا علي وظيفته منزال م�سكونا �أو
مكان ًا م�سور ًا يف حيازة �شخ�ص بغري ر�ضائه فيما عدا الأحوال املبينة يف القانون
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات.
�أري �أن العقوبة املقرتحة يف هذه احلالة وهي ال�سجن فقط تتنا�سب مع اجلرم

( )12كلمة ا�شرتاك تعني وتت�ضمن �صور اال�شرتاك الثالثة ( التحري�ض واالتفاق وامل�ساعدة ) فال ي�سوغ ذكر حر�ص �أو ا�شرتاك الن
التحري�ض �أحد �صور اال�شرتاك.
( )13ذكر عبارة ( علي الوجه املبني يف املادة الأويل ) تزيد الن املادة الثانية جاءت بعقوبات علي الأفعال املجرمة يف املادة الأويل
وهي ال�سابقة عليها مبا�شرة.
( )14البد من الن�ص علي توافر العلم للرئي�س �أو القائد بوقوع التعذيب الذي مبكنته منعه .
(� )15أري �ضرورة الن�ص علي العقوبات التبعية يف هذه اجلرمية.
( )16يتعني عدم خروج الت�شريع علي الأ�صول العامة يف فل�سفته حيث �أن جرائم الإهمال تكون يف �إطار جرائم اجلنح والتي عقوبتها
احلب�س والذي �أري انه يكفي لتغليظها �إال تقل مدته عن ثالث �سنوات بح�سبان اجلرمية يف هذه احلالة جرمية غري عمديه �إما �إن
كانت عمديه فمحل العقاب عليها هي املادة الثانية من هذا القانون.
( )17ال يت�صور عقوبات تبعية بهذه الق�سوة يف حالة اخلط�أ الذي ي�شكل جنحة يف القانون.
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املاده اخلام�سه.
يعاقب بال�سجن امل�شدد كل من قب�ض
على �شخ�ص �أو حب�سه �أو حجزه بدون
م�سوغ قانونى  .ويعاقب بالعقوبه نف�سها
م�أمور الق�سم او املركز او ال�سجن او
مدير مكان االحتجاز

املاده ال�ساد�سه.
يجب علي النائب العام فور تلقيه بالغا
بوجود تعذيب او ي�أمر فورا با�ستدعاء
امل�شكو يف حقهم ف�إن مل ي�ستطع املجني
عليه حتديد ا�سماء او �صفات من قاموا
بالتعذيب عليه ان يجري فور تلقيه
البالغ عمليه عر�ض قانوين لكل امل�شتبه
فيهم .
وله ان ر�أي ذلك ان يامر بايقاف
اجلناه عن العمل ومنعهم من االت�صال
بال�شهود او االوراق والتحفظ علي كل
ما يراه ذو فائده يف ك�شف اجلرميه .
املاده ال�سابعه.
يجب علي النيابه العامه او ق�ضاه
التحقيق املنتدبني الجرا�ؤه ان ينتهوا
من التحقيقات يف خالل مده ال تزيد
علي ت�سعني يوما من تاريخ البالغ
والت�صرف فيه  .ويعاقب علي خمالفه
ذلك بال�سجن وبغرامه ال تقل عن
مائتي جنيه والتزيد علي خم�سائه جنيه
وبالعزل .
املاده الثامنه.
يجب علي النيابه العامه او ق�ضاه
التحقيق املنتدبني الجرا�ؤه اال�ستجابه
ايل طلب حمام املجني عليه باالطالع
علي االوراق او التحقيقات وقت طلبها
حتي لو كانت النيابه العامه قد ا�صدرت
قرارا بالتحقيق يف �سريه .كما يجب
عليهم حتقيق اي دليل يطلب املجني
عليه حتقيقه لإثبات اجلرميه مبا
يف ذلك �سماع ال�شهود او االنتقال
للمعاينه او طلب �ضم اوراق او دفاتر او
غريها من االدله التي تعني علي اثبات
اجلرميه يف خالل ا�سبوع من تاريخ
تقدميه طلبا بذلك .
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الدكتور عماد الفقى:
يف�ضل عدم و�ضع عقوبة واحدة بل عقوبة تتدرج يف ال�شدة مع مدة احلب�س �أو
احلجز دون وجه حق
امل�ست�شار ه�شام ر�ؤوف
	-وهي مقابلة للمادة  280عقوبات وت�ضع عقوبة للم�شرف علي مكان
الأحتجاز و من ثم تتفق مع املنهج ال�سابق و نري مالئمة ذلك لروح امل�شروع
امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة قب�ض علي �شخ�ص �أو حب�سه �أو حجزه دون
م�سوغ قانوين يعاقب بال�سجن هو ورئي�سه املبا�شر �إذا علم بالواقعة.
الدكتور عماد الفقى:
نري حذفها خلروجها عن ما هو م�ألوف وتعر�ضها من مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء .
ويف�ضل ترك املو�ضوع للقواعد العامة يف الإجراءات اجلنائية
امل�ست�شار ه�شام ر�ؤوف
	�-إرجاء املواد من � 6إيل  10حاليا و�إيل �أخر املواد فيما عدا مو�ضوع
حتريك الدعوي اجلنائية بطريق الإدعاء املبا�شر
	�-أري مالئمة التعديالت الواردة مب�شروع وزارة العدل بالن�سبة للدعوي
املبا�شرة وحتريكها
امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
اري حذف املادة
الدكتور عماد الفقى
نري عدم جترمي ما جترميه هذه املادة  ،واقرتح و�ضع ميعاد تنظيمي فقط وحث
املحقق علي االنتهاء من التحقيق خالل املدة املقررة .
امل�ست�شار ه�شام رروف
 انظر املالحظة اخلا�صة باملادة 6امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
�أري االكتفاء بو�ضع ميعاد تنظيمي حلث املتفق علي اجناز التحقيق يف مدة
مالئمة.
امل�ست�شار ه�شام رءوف
 انظر املالحظة اخلا�صة باملادة 6امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
علي قا�ضي التحقيق �أو ع�ضو النيابة �أن يي�سر ملحامي املجني عليهم االطالع علي
الأوراق والتحقيقات عند طلب ذلك وان يحقق اي دليل من �شانه �إثبات �أو نفي
جرمية االعتداء علي حرية املجني عليه و�أن يكون ذلك يف وقت منا�سب.

املاده التا�سعه .
مع عدم االخالل بالعقوبه الوارده يف
املاده ال�سابعه ،يعترب النائب العام او
وكالئه او ق�ضاه التحقيق املنتدبون
الجرا�ؤه قد ارتكبوا خط�أ مهنيا ج�سيما
ي�ؤدي ايل خما�صمتهم عند خمالفتهم
احكام املواد ال�ساد�سه وال�سابعه
والثامنه من هذا القانون .
املاده العا�شره .
علي النائب العام او وكال�ؤه او ق�ضاه
التحقيق املنتدبون الجرا�ؤه االنتقال
خالل �ساعه واحده ايل مكان جري
ابالغه باحتجاز احد اال�شخا�ص فيه
بغري م�سوغ قانوين  .ويعترب امتناعه
عن االنتقال يف املده املحدده بهذه املاده
خط�أ مهنيا ج�سيما يبيح للم�ضرور
اقامه دعوي املخا�صمه �ضده .
املاده احلاديه ع�شر .
ا�ستثناء من احكام املاده  ٦٣من قانون
االجراءات اجلنائيه يجوز للم�ضرور
او ورثته يف اجلرائم املو�صوفه يف
هذا القانون اقامه الدعوي العموميه
مبا�شره ايل املحكمه املخت�صه  .وعلي
املحكمه ان ت�أمر بالزام اي جهه اداريه
بتقدمي ما لديها من اوراق او م�ستندات
يطلبها امل�ضرور او ورثته او عن طريق
حماموهم لت�سهيل اثبات الواقعه .
املاده الثانيه ع�شر.
مع مراعاه ن�ص املاده  ٦٤من قانون
االجراءات اجلنائيه يجب على رئي�س
املحكمة االبتدائية اال�ستجابة لطلب
املتهم �أو املجني عليه او امل�ضرور من
اجلرميه او ورثتهم بح�سب االحوال
ب�إ�صدار قرار بندب قا�ض للتحقيق
فى اجلرائم املن�صو�ص عليها فى هذا
القانون .ويجب عليه ان يبت يف هذا
الطب خالل ثمانيه واربعني �ساعه علي
االكرث  .وعلي النيابه العامه ت�سليم
كل اوراق التحقيقات ان كانت قد
بدئت فيها ايل القا�ضي املنتدب خالل
اربعه وع�شرين �ساعه من �صدور قرار
بتعيينه .

امل�ست�شار ه�شام رءوف
 انظر املالحظة اخلا�صة باملادة 6امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
�أري حذفها

امل�ست�شار ه�شام رءوف
 انظر املالحظة اخلا�صة باملادة 6امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
�أري حذفها

الدكتور عماد الفقى:
1 -1نقرتح تعديل املادة  63من قانون الإجراءات اجلنائية  ،لكي تكون مت�سقة
مع ويكون ن�ص املادة  99من الد�ستور  ،الذي ي�سمح ي�سمح بتحريك الدعوي
اجلنائية بطريق الإدعاء املبا�شر يف اجلنح واجلنايات �ضد املوظفني العموميني
يف جرائم االعتداء علي احلرية ال�شخ�صية للمواطنني و�أن يكون ذلك مق�صورا
علي اجلرائم امل�ستثناه من �سقوط الدعوي اجلنائية فيها مب�ضي املدة التي
ن�صت عليها املادة  15من قانون الإجراءات اجلنائية .
امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
�أري �إ�ضافة كلمتي ( مو�ضوع اجلرمية ) يف عجز املادة لتكون ( لت�سهيل �إثبات
الواقعة مو�ضوع اجلرمية )
امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
مع مراعاة ن�ص املادة  64من قانون الإجراءات اجلنائية لكل من املتهم واملجني
عليه وامل�ضرور من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أن يطلب من رئي�س
املحكمة االبتدائية ندب قا�ضي للتحقيق يف هذه اجلرائم وعلي رئي�س املحكمة �أن
يبت يف هذا الطلب خالل ثمانية و�أربعني �ساعة .ويف حالة ندب قا�ضي للتحقيق
ت�سلمه النيابة العامة كل �أوراق التحقيقات �إن كانت قد بد�أت فيها خالل �أربعة
وع�شرين �ساعة من �صدور قرار ندبه.
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املاده الثالثه ع�شر .
يجوز للمجني عليه او امل�ضرور من
اجلرميه او ورثتهما ان يطعنا امام
حمكمه اجلنايات منعقده يف غرفه
امل�شوره علي القرار ال�صادر من
النيابه العامه او قا�ضي التحقيق
املنتدب الجرا�ؤه بحفظ التحقيق او
بان ال وجه القامه الدعوي العموميه
�ضد املتهمني .ويكون طعنه مقبوال يف
الدعويني املدنيه واجلنائيه حتي لو مل
يدع باحلقوق املدنيه اثناء التحقيقات
 .وتف�صل املحكمه يف الطعن بحكم
م�سبب خالل ا�سبوع من تقدميه بعد
�سماع مرافعه النيابه العامه والطاعن.
ويح�صل الطعن بتقرير يف قلم كتاب
حمكمه اال�ستئاف التي يقع يف دائرتها
حمل وقوع اجلرميه ؛ خال ع�شره ايام
من اعالن املجني عليه او امل�ضرور من
اجلرميه او ورثتهما يف حمل اقامتهم
باالمر او القرار الذي ا�صدرته النيابه
العامه او قا�ضي التحقيق.
املاده الرابعه ع�شر .
مع عدم االخالل باحكام املواد ١٦٣
و١٦٤و١٧٠و١٧٤و٢٢١و ٢٢٢من القانون
املدين ؛ال يجوز ان يقل مبلغ التعوي�ض
املق�ضي به للمجني عليه او ورثته يف
جرميه التعذيب علي ن�صف مليون
جنيه م�صري .
تلتزم الدوله بتعوي�ض ا�ضايف للمجني
عليه او ورثته ي�شمل .
 .١اعفا�ؤه من جميع ال�ضرائب والر�سوم
امل�ستحقه للحكومه ايا كان �سبب
اال�ستحقاق ملده ثلثا �سنوات من تاريخ
ثبوت اجلرميه �ضده .
 .٢تقدمي العالج الطبي النف�سي
والبدين للمجني عليه ولورثته ل�ضمان
�إعاده ت�أهيلهم علي نفقه الدوله ايل
حني متام ال�شفاء .
ويجوز للم�سئول عن التعوي�ض ان يرجع
علي مرتكب اجلرميه بكل ما دفعه
وبتعوي�ض ا�ضايف تقدره املحكمه وفقا
الحكام املاده  ١٧٥من القانون املدين .
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الدكتور عماد الفقى
	�-أ�ؤيد م�ضمونها ولكن يف �شكل تعديل املادة  210من قانون الإجراءات اجلنائية
بحيث ي�سمح للمدعي باحلق املدين الطعن يف الأمر ال�صادر باحلفظ �أو ب�أال
وجه لإقامة الدعوي اجلنائية يف جرائم االعتداء علي احلرية ال�شخ�صية املتهم
فيها موظفني عموميني .
امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
لكل من املجني عليه وامل�ضرور من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو
رثتهم ولو مل يكونوا مدعني باحلقوق املدنية بالتحقيقات� ,أن يطعن �إمام حمكمة
اجلنايات بهئيه غرفة امل�شورة علي القرار ال�صادر من النيابة العامة �أو قا�ضي
31
التحقيق باحلفظ �أو بالأوجه ال قامة الدعوي اجلنائية .وتف�ضل املحكمة يف الطعن
خالل �شهر من تقدميه بعد �سماع مرافعة النيابة العامة والطاعن .وحت�صيل
الطعن بتقرير يف قلم كتاب حمكمة اال�ستئناف التابع لها حمل وقوع اجلرمية خالل
ع�شرة �أيام من �إعالن �أويل ال�ش�أن يف حمل �إقامتهم بالأمر �أو القرار ال�صادر من
النيابة العامة �أو قا�ضي التحقيق.

امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
مع عدم الإخالل باملواد ... , 163
ال يجوز �أن يقل مبلغ التعوي�ض املق�ضي به للمجني عليه �أو لو رثته عن مائتني
وخم�سني �إلف جنية وتلتزم الدولة بتقدمي العالج البدين والنف�سي للمجني عليه
وت�أهيله نف�سي ًا واجتماعي ًا حتى يتم �شفائه.
	�-أري �أن مبلغ املائة وخم�سني �إلف جنية تعوي�ضا منا�سب ًا للمجني عليه �أو ورثته
يف ظل ال�سياق العام ملا تق�ضي به املحاكم من تعوي�ضات عن جرائم ا�شد من
جرمية التعذيب.
	�-أري حذف �إعفاء املجني عليه �أو ورثته من جميع �أنواع ال�ضرائب امل�ستحقة
للدولة والر�سوم
	-كما �أري �أن رجوع امل�سئول باحلق املدين علي مرتكب اجلرمية يرتك للقواعد
العامة يف القانون املدين.

املاده اخلام�سه ع�شر .
علي النيابه العامه او قا�ض التحقيق

املنتدب الجرا�ؤه ان ت�أمر بتوفري احلمايه
الالزمة لل�شهود واملبلغني واخلرباء
املعر�ضني للخطر يف البالغات والتحقيقات
التي جتري يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون وت�شمل احلماية ذوي ال�شهود
واملبلغني واخلرباء املكلفني برعايتهم من
الأقارب حتى الدرجة الثانية.
ت�شمل احلماية �إجراء �أو �أكرث من
الإجراءات التالية:
• �إخفاء البيانات ال�شخ�صية احلقيقية
كل ًّيا �أو جزئ ًّيا واالحتقاظ بها يف
ال�سجل امل�شار �إليه يف املادة الثالثة.
• 		 حتديد رقم هاتف للتوا�صل بني
ال�شخ�ص حمل احلماية و�إدارة احلماية
والنيابة العامة.
• عر�ض ال�شهادة والأقوال بالو�سائط
الإلكرتونية �أو غريها مع �إمكانية تغيري
ال�صوت �أو �إخفاء مالمح الوجه.
و�ضع احلرا�سة على ال�شخ�ص وامل�سكن.
التو�صية لدى جهة العمل بنقل �أو ندب.
�أي �إجراء �آخر تقدره النيابة او قا�ضي
التحقيق املنتدب الجرا�ؤه.

امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
�أرى �إن حملها قانون حماية املبلغني و ال�شهود اجلاري �إعداده �أالن بوزارة العدل
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املاده ال�ساد�سه ع�شر .
تعترب بيانات امل�شمول باحلماية �سرية
وال يجوز الإف�صاح عنها  .ويعاقب كل
من يف�شي اي بيانات او معلومات او
ا�سرار او يهمل يف اداء واجب احلرا�سه
لل�شاهد او اخلبري امل�شمول باحلمايه
بال�سجن امل�شدد خم�س �سنوات ؛ مع
العزل من الوظيفه العامه ؛ حتي لو
مل يرتتب علي االف�شاء او االهمال ايه
ا�ضرار .
وا�ستثناء من احكام الفقره ال�سابقه
يكون الك�شف عن هوية امل�شمول
باحلماية للمحكمة فقط ومبوافقته،
وللمحكمة اال�ستماع �إليه مبا�شرة �أو من
خالل الو�سائط الإلكرتونية او غريها
يف ح�ضور باقي اخل�صوم .و�إذا مل يقبل
امل�شمول باحلماية الك�شف عن هويته
للمحكمة  .وال يعترب رف�ض امل�شمول
باحلمايه الك�شف عن هويته �سببا
لعدم اخذ املحكمه مبا �سبق ان قرره
يف التحقيقات او ما اودعه فيها من
تقارير فنيه .
املادة ال�سابعه ع�شر .
تلتزم الدولة بتعوي�ض ال�شاهد �أو املبلغ
�أو اخلبري امل�شمول بحمايتها متى التزم
بهذه احلماية ،وذلك يف حالة التعر�ض
لالعتداء كما تلتزم بتعوي�ض ورثته يف
حالة الوفاة ،وذلك �إذا كان االعتداء �أو
الوفاة ب�سبب �إدالئه بال�شهادة �أو الإبالغ
عن اجلرمية �أو �أدلتها عن �أي من
اجلناة �أو �إيداع تقريره عنها ؛ ويجري
تقدير التعوي�ض علي النحو املو�ضح
باملواد  ٢٢١و ٢٢٢من القانون املدين .
املادة الثامنه ع�شر .
تن�ش�أ �إدارة مبكتب النائب العام ت�سمى
“�إدارة احلماية” وتخت�ص بحماية
ال�شهود واملبلغني واخلرباء امل�شمولني
بهذه احلماية ؛ وي�صدر بتنظيم عملها
قرار من النائب العام.
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امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
�أرى �إن حملها قانون حماية املبلغني و ال�شهود اجلاري �إعداده �أالن بوزارة العدل

امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
�أرى �إن حملها قانون حماية املبلغني و ال�شهود اجلاري �إعداده �أالن بوزارة العدل

امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
�أرى �إن حملها قانون حماية املبلغني و ال�شهود اجلاري �إعداده �أالن بوزارة العدل

املاده التا�سعه ع�شر.
ت�ستمر �إجراء احلماية �إىل �أن يف�صل
يف الدعوى اجلنائية بحكم بات � ،أو �إذا
ر�أت النيابة العامة �إنهاءها قبل ذلك
بنا ًء على قرار ق�ضائي م�سبب .ويجوز
التظلم من هذا القرار امام حمكمه
اجلنايات منعقده يف غرفه امل�شوره
خالل ا�سبوع من �صدوره ويكون التظلم
بتقرير يف قلم الكتاب.
ويف حالة ال�ضرورة يجوز للنيابة العامة
بناء على طلب امل�شمول باحلماية �أن
تقرر با�ستمرار احلماية املدة التي
تراها.
املاده الع�شرون .
ت�شكل �إداره �شرطيه تابعه ملكتب النائب
العام ت�سمي “االداره العامه ملكافحه
التعذيب “ تكون خمت�صه باجراء
التحريات واعمال ال�ضبط والتفتي�ش
وغريها من االمور اخلا�صه بك�شف
جرائم التعذيب وامل�ساعده يف تقدمي
اجلناه ايل العداله ؛ وي�صدر بت�شكيل
تلك القوه قرار من النائب العام بعد
الت�شاور مع وزير الداخليه  .وتتلقي تلك
القوه تعليماتها من النائب العام او من
ينيبه ويحدد قرار ان�شا�ؤها ميزانيتها
ودرجات افرادها ومقارها .
املاده واحد وع�شرون .
ين�ش�أ بقرار من النائب العام نيابه
خمت�صه بالتحقيق يف جرائم التعذيب
يف دائره كل حمكمه ابتدائيه ويعني
فيها عدد كاف من وكالء النائب العام
وتخت�ص بالتحقيق يف بالغات التعذيب
او االحتجاز غري القانوين التي تقدم
ايل مكتب النائب العام او وكال�ؤه
؛ ف�ضال عن اال�شراف علي اماكن
االحتجاز الواقعه يف نطاق اخت�صا�صها
املكاين .

امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
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امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
املاده الثانيه والع�شرين .
طرف
1 .1ال يجوز لأية دولة
ال يجوز ل�سلطات �ألدوله �أن تطرد �أي �شخ�ص من مواطني دوله �أخرى �أو تعيده �أو
�أن تطرد �أي �شخ�ص �أو �أن
تعيده)”�أن ترده “) �أو �أن ت�سلمه ت�سلمه �إىل دولته �أو دوله �أخرى �إذا �ضيف عليه من خطر التعر�ض للتعذيب و �أن
�إىل دولة �أخرى� ،إذا
توافرت�إىل يكون قرار الطرد و الإعادة و الت�سليم من قا�ضى الأمور امل�ستعجلة املخت�ص
لديها �أ�سباب حقيقية تدعو
االعتقاد ب�أنه �سيكون يف خطر
التعر�ض للتعذيب.
2 .2تراعي ال�سلطات املخت�صة
لتحديد ما �إذا كانت هذه
الأ�سباب متوافرة ،جميع
االعتبارات ذات ال�صلة ،مبا
يف ذلك ،يف حالة االنطباق،
وجود منط ثابت من الإنتهاكات
الفادحة �أو ال�صارخة �أو
اجلماعية حلقوق الإن�سان يف
الدول املعنية.

املاده الثالثه والع�شرين .

ي�شكل بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء
جمل�سا دائما ملكافح التعذيب من احد
ع�شر ع�ضوا برئا�سه النائب العام وع�ضويه
ممثلني عن وزارات الداخليه واملاليه
وال�صحه والرتبيه والتعليم والثقافه
واالوقاف وع�ضوين من اع�ضاء املجل�س
القومي حلقوق االن�سان وخبريان يتم
اختيارهما من بني اخلرباء يف جمال
مكافحه التعذيب تكون من بني مهامه .
 .١مراجعه الت�شريعات امل�صريه لت�ساعد
علي مكافحه تلك اجلرميه وو�ضع خطه
وطنيه للق�ضاء عليها .
 .٢و�ضع برامج تدريبيه ل�ضباط ال�شرطه
والطب ال�شرعي حول ك�شف اجلرميه
والتعامل معها .
 .٣و�ضع برامج تعليميه وثقافيه ودينيه
تك�شف عن ب�شاعه جرميه التعذيب
وت�ساعد علي خلق ر�أي عام �ضد اجلرميه
ومرتكبيها .
 .٤التعامل مع االليات الدوليه اخلا�صه
مبكافحه جرميه التعذيب واال�ستفاده
من برامج التبادل الدوليه ملكافحه هذه
اجلرميه .
 .٥ا�صدار تقارير ن�صف �سنويه عن او�ضاع
املحتجزين واماكن االحتجاز والتو�صيه
مبا يجب اتباعه لتح�سني تلك االماكن
ومكافحه جرميه التعذيب ب�شكل عام .
 .٦التعاون مكع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
املهتمه مبكافحه التعذيب ل�ضمان تكامل
اجلهود يف هذا امل�ضمار .

املادة الرابعه والع�شرين
ين�شر هذا القانون باجلريدة الر�سمية ،
ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره.
يب�صم هذا القانون بخامت الدولة ،
وينفذ كقانون من قوانينها.
رئي�س اجلمهورية
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ثانيا مقرتحات بعمل تعديالت على قانون العقوبات وقانون االجراءات:
تعديالت مقدمة من الدكتور عماد الفقى
املادة  126عقوبات
1 -1الن�ص احلايل .

“ كل موظف �أو م�ستخدم عمومي �أمر بتعذيب متهم �أو فعل ذلك بنف�سه حلمله علي
االعرتاف يعاقب بال�سجن امل�شدد �أو ال�سجن من ثالث �سنوات �إيل ع�شر .و�إذا مات املجني
عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا “ .
2 -2التعديل املقرتح .

“ كل موظف �أو م�ستخدم عمومي �أمر بتعذيب متهم �أو فعل ذلك بنف�سه حلمله علي
االعرتاف يعاقب بال�سجن امل�شدد  ،وتكون العقوبة ال�سجن �إذا كان التعذيب لغر�ض �آخر .
و�إذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا “.
3 -3جوهر التعديل و�سببه .

	�-أبقي التعديل املقرتح علي ال�صفة اخلا�صة باجلاين "املوظف العام"  ،واملجني
عليه "املتهم" نظرا لأهميتهما يف اجلرمية مدار البحث  .فعلي الرغم من �أن
هذه اجلرمية تدخل يف نطاق جرائم االعتداء علي احلق يف �سالمة اجل�سد ف�إن
ن�صها مل ي�أت �ضمن اجلرائم الواردة يف الباب الأول من الكتاب الثاين من قانون
العقوبات (القتل واجلرح وال�ضرب )  ،و�إمنا وقع �ضمن اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف الباب ال�ساد�س من الكتاب الثاين لقانون العقوبات (الإكراه و�سوء
املعاملة من املوظفني لأفراد النا�س) ،ومرد ذلك هو متيز جرمية التعذيب عن
غريها من جرائم االعتداء علي �سالمة اجل�سد الأخرى لكونها ترتكب بوا�سطة
رجال ال�سلطة وبا�سم ال�سلطة وحل�سابها  ،ولكون امل�سا�س ب�سالمة اجل�سد فيها
مي�س نزاهة التحقيق وكرامة الوظيفة العامة .
ومن ناحية �أخري ف�إن ن�ص املادة  126عقوبات هو الن�ص الوحيد يف ذلك القانون
الذي �أ�سبغ حمايته علي "املتهم"  ،وال جرم �أن �أ�شد النا�س حاجة �إيل احلماية من يو�ضع
منهم يف موقف االتهام  ،ملا يحيط بنف�سه فيه من عوامل اخلوف واحلر�ص واحلذر وغريها
من العوار�ض الطبيعية ل�ضعف النفو�س الب�شرية  ،ف�ضال عن وجوده يف قب�ضة رجال ال�سلطة
وخ�ضوعه لنفوذها .
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لذلك كله فنحن ال ن�شاطر الأ�صوات املنادية بحذف ال�صفة اخلا�صة للمجني عليه ،
�أو حذف ق�صد حمل املتهم علي االعرتاف من ن�ص املادة  126عقوبات .
	-و�سع الن�ص املقرتح من جمال احلماية اجلنائية للمتهم  ،فلم تعد حمايته كما
هو ال�ش�أن يف الن�ص احلايل قا�صرة علي حماية املتهم �إذا كان تعذيبه بق�صد
حمله علي االعرتاف  ،و�إمنا – �أي�ضا – �إذا كان التعذيب ب�أي ق�صد �آخر .
	�-شدد الن�ص املقرتح العقاب – قليال  -علي جرمية تعذيب املتهم ب�صفة عامة
 ،مع تقرير عقوبة �أ�شد علي التعذيب بق�صد االع�تراف نظرا خلطورة هذه
احلالة .
	-وبناء علي ما تقدم يكون التعديل املقرتح متفقا مع التزامات م�صر الدولية
الناجمة عن ت�صديقها علي اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغ�يره من �ضروب
املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .
املادة  129عقوبات .
1 -1الن�ص احلايل .

“ كل موظف عام �أو م�ستخدم عمومي وكل �شخ�ص مكلف بخدمة عمومية ا�ستعمل
الق�سوة مع النا�س اعتمادا علي وظيفته بحيث �أخل ب�شرفهم �أو �أحدث �آالما ب�أبدانهم يعاقب
باحلب�س مدة ال تزيد عن �سنة �أو بغرامة ال تزيد علي مائتي جنية “ .
2 -2الن�ص املقرتح .

“ كل موظف عام �أو م�ستخدم عمومي �أو مكلف بخدمة عامة ا�ستعمل الق�سوة مع
النا�س اعتمادا علي وظيفته بحيث �أخل ب�شرفهم �أو �أحدث �آالما ب�أبدانهم يعاقب باحلب�س
مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد علي خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل عن ع�شرين �ألف جنية وال
تزيد عن خم�سني �ألف جنية �أو ب�أحدي هاتني العقوبتني “ .
3 -3جوهر التعديل و�سببه .

	-يرمي التعديل املقرتح �إيل ت�شديد العقاب علي جرمية ا�ستعمال الق�سوة مع
النا�س اعتمادا علي �سلطة الوظيفة  ،وذلك لأن العقوبة الواردة يف ن�ص التجرمي
احلايل – احلب�س مدة ال تزيد عن �سنة �أو الغرامة التي ال تزيد عن مائتي
جنية  -من ال�ض�آلة التي ال يتوافر معها حتقيق نوع من احلماية للموطنني يف
مواجهة رجال ال�سلطة  ،وال حتقق ردعا كافيا يحول دون ارتكاب اجلناة لهذه
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اجلرمية  ،كما �أنها �أي العقوبة ال تتنا�سب البتة مع النتيجة الإجرامية املرتتبة
علي �إتيان اجلاين لل�سلوك الإجرامي وهي الإخالل ب�شرف النا�س �أو �إحداث
�آالما ب�أبدانهم .
	-وعلي ذلك ميكن القول ب�أن التعديل املقرتح ينزه امل�شرع عن �شبهة التحيز
واملجاملة لرجال ال�سلطة علي ح�ساب حقوق وحريات املواطنني .
املادة  280عقوبات .
1 -1الن�ص احلايل .

“ كل من قب�ض علي �أي �شخ�ص �أو حب�سه �أو حجزه بدون �أمر �أحد احلكام املخت�صني
بذلك ويف غري الأحوال التي ت�صرح بها القوانني واللوائح بالقب�ض علي ذوي ال�شبهة يعاقب
باحلب�س �أو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنية “ .
2 -2الن�ص املقرتح .

“ كل من قب�ض علي �أي �شخ�ص �أو حب�سه �أو حجزه دون وجه حق يعاقب باحلب�س
ال تقل عن �ستة �أ�شهر  ،وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة �إذا وقعت اجلرمية من
موظف عام �أو م�ستخدم عمومي �أو مكلف بخدمة عامة اعتمادا علي وظيفته .
ويف جميع الأح��وال يعاقب اجلاين بال�سجن �إذا جاوزت مدة القب�ض �أو احلجز �أو
احلب�س دون وجه حق ثالثة �أ�شهر “ .
3 -3جوهر التعديل و�سببه .

	�-شدد التعديل املقرتح العقوبة املقررة جلرمية القب�ض �أو احلجز �أو احلب�س دون
وجه حق املن�صو�ص عليها يف املادة  280من قانون العقوبات  ،و�أ�ستحدث توافر
�صفة خا�صة يف اجلاين  ،وجعل من هذه ال�صفة �سببا لت�شديد العقاب .
	-كما تاليف التعديل الق�صور الوارد يف ن�ص املادة  280من قانون العقوبات ،
ب�ش�أن عدم تدرج العقوبة وتنا�سبها مع املدة التي �سلبت خاللها حرية املجني
عليه والتي قد تتجاوز احلد الأق�صى للعقوبة التي يجوز احلكم بها يف الفقرة
الأويل من الن�ص املقرتح  ،فجعل الن�ص املقرتح يف فقرته الأخرية من جتاوز
هذه املدة الثالثة �أ�شهر �سببا يتغري به و�صف اجلرمية من جنحة �إيل جناية
عقوبتها ال�سجن .
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تعديالت مقدمة من امل�ست�شار عا�صم عبد اجلبار
تعديل قانون العقوبات
1 -1املادة � : 126أري �أن يكون ن�صها كالتايل :
كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �أمر بتعذيب متهم �أو فعل ذلك بنف�سه حلمله
علي الإدالء ب�أقوال �أمام �أي من �سلطات ال�ضبط �أو التحقيق �أو املحاكمة يعاقب بال�سجن
امل�شدد �أو ال�سجن.
و�إذا كان التعذيب لغر�ض �آخر يعاقب بال�سجن من ثالث لع�شر �سنوات.
و�إذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمد ًا.
(((1لأنه قد يفهم من موظف عام �أو م�ستخدم عام املوظفني وفق ًا للقانون الإداري
فقط ومن ثم يجب �إ�ضافة املكلفني بخدمة عامة ملا لهم من �سلطات متاثل
�سلطات املوظفني العموميني.
(((2الإدالء بالأقوال ت�شمل احل�صول علي املعلومات واالعرتافات
((�(3أمام �أي من �سلطات ال�ضبط والتحقيق واملحاكمة حتى ال يفهم من �سياق
الن�ص احل��ايل �أنها قا�صرة علي االع�تراف �إم��ام �سلطات التحقيق فقط
باملخالفة ملا انتهي �إلية الق�ضاء يف �إحكامه حيث ق�ضي حمكمة النق�ض ب�أن
مفهوم املادة  126عقوبات �أن تعذيب املتهم حلمله علي االعرتاف ين�صرف
�إليه �إذا كان ذلك �أم��ام �أي��ة جهة ق�ضائية �أو �سلطة اال�ستدالل ,م��ادام �أن
القا�ضي اجلنائي حر يف �أخذ املتهم باعرتافه �إمام �أي جهة ( نق�ض جنائي
ال�سنة ال�سابعة ع�شر �صفحة ) 1161
2 -2املادة � 129أري �أن يكون ن�صها كالتايل :
كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة ا�ستعمل الق�سوة مع النا�س اعتماد ًا علي �صفته
بحيث انه �أخل ب�شرفهم منهم �أو احدث بابدانهم  ,يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة
�شهور وال تزيد علي ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن ع�شرة �أالف جنية وال تزيد علي ثالثني
�إلف جنية �أو ب�أحدي هاتني العقوبتني.
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3 -3املادة � 280أري �أن يكون ن�صها كالتايل :
كل من قب�ض علي �أي �شخ�ص �أو حب�سه �أو حجزه بدون �أمر من احلكام املخت�صني
بذلك ويف غري الأحوال التي ت�صرح فيها القوانني واللوائح بالقب�ض علي ذوي ال�شبهة يعاقب
باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �شهور �أو الغرامة التي ال تقل عن خم�سة �أالف جنية وال تزيد
علي ع�شرة �أالف جنية وت�ضاعف هذه العقوبة �إذا وقعت اجلرمية من موظف عام �أو مكلف
بخدمة عامة اعتماد ًا علي �صفته.
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تعديالت مقدمة من امل�ست�شار ه�شام رءوف
�أوال  :يف حالة �أ�ستقرار الر�أي علي �أن يت�ضمن امل�شروع ن�صا لتعريف جرمية التعذيب �أقرتح
�أن يكون علي الوجه التايل :
ن�ص مقرتح :
	-يق�صد بالتعذيب �أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب �شديد  ,ج�سديا كان �أم نف�سيا  ,يلحق
عمدا ب�شخ�ص ما بق�صد احل�صول منه �أو من �شخ�ص �أخر  ,علي �أعرتاف �أو معلومات
�أيا كانت � ,أو عقابه علي عمل �أرتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه �أرتكبه  ,هو �أو �شخ�ص �أخر � ,أو
تخويفه �,أو �إرغامه  ,هو �أو �شخ�ص �أخر � ,أو ب�سبب التمييز �أيا كان نوعه.
ويف هذه احلالة ميكن �أن تكون مادة التعريف برقم  126من قانون العقوبات
و�أ�ستحداث مادة جديدة برقم  126مكرر مثال تت�ضمن مادة التجرمي و تكون
�صياغتها علي النحو التايل :
ن�ص مقرتح:
	-كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �أمر بتعذيب �إن�سان �,أو فعل ذلك بنف�سه � ,أو �أذن
به � ,أو علم بذلك و�سكت عنه رغم قدرته علي �إيقافه  ,يعاقب بال�سجن امل�شدد الذي ال
يقل عن خم�س �سنوات.
و�إذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل العمد.
ويعد كل موظف ع��ام �أو مكلف بخدمة عامة م�سئول عن �أح��د �أماكن
الأحتجاز �أو ال�سجون متت فيه اجلرمية � ,شريكا فيها بطريقي الأتفاق و امل�ساعدة.
وال يجوز �أ�ستعمال املادة  17من هذا القانون بالن�سبة لهذه اجلرائم ويحكم
يف جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة �أو اخلدمة العامة.
وبالإ�شارة للفقرة الثالثة فيه ت�ضع حال للفكرة املطروحة حول امل�سئولية املفرت�ضة
للم�شرف علي مكان الأحتجاز �أو ال�سجن الذي تقع فيه اجلرمية  ,حتي نبتعد عن فكرة
امل�سئولية املفرت�ضة.
و الفكرة املطروحة بالفقرة ال�سالفة هي �أن امل�سئول بعدم �أتخاذه �إجراء لوقف فعل
التعذيب رغم علمه اليقيني به كم�شرف علي املكان  ,وبذلك يكون �شريكا با�أتفاق ب�أن علم
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و مل يتخذ �إجراء لوقفه وبامل�ساعدة ب�أن �سمح با�ستخدام مكان الأحتجاز لعمل غري م�شروع
و مل مينعه.
ثانيا :ويف حالة عدم الأخذ بفكرة ن�ص منفرد للتعريف نقرتح الن�ص ال�سابق �إر�ساله,بعد
�إ�ضافة الفقرة الثالثة من املادة ال�سابقة �إليه ليكون علي النحو التايل :
يعاقب بال�سجن امل�شدد الذي ال يقل عن خم�سة �سنوات كل موظف عام �أو مكلف
بخدمة عامة �أمر بتعذيب �أن�سان �أو فعل ذلك بنف�سه,بق�صد حمله هو �أو غريه علي الإعرتاف
�,أو معاقبته علي عمل �أرتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه �أرتكبه هو �أوغريه �أو احل�صول علي معلومات
�أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو غريه علي القيام بعمل � ,أو العقاب علي عمل �أو ب�سبب التمييز
�أيا كان نوعه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من علم �أو �سكت عن تعذيب �إن�سان رغم قدرته علي �إيقافه.
و�إذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا.
ويعد كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة م�سئول عن �أحد �أماكن الأحتجاز �أو
ال�سجون متت فيه اجلرمية� ,شريكا فيها بطريقي الأتفاق و امل�ساعدة.
واليجوز �أ�ستعمال املادة  71من هذا القانون  ,بالن�سبة لهذه اجلرائم ويحكم يف
جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة �أو اخلدمة العامة.
ثالثا  :نري �إ�ضافة مادة جديدة �أي�ضا مل يت�ضمنها امل�شروع املقرتح و مل تثار باملناق�شات
وهي تنفيذا لن�ص املادة  2 / 2من الأتفاقية و نذكر ن�صها ليكون حتت ب�صر القارئ
وهو علي النحو التايل:
( اليجوز التذرع ب�أية ظروف �أ�ستثنائية �أيا كانت هذه الظروف حالة حرب �أو تهديدا
باحلرب �أو عدم ا�ستقرار �سيا�سي داخلي �أو �أيه حالة من حاالت الطوارئ العامة الأخري
كمربر للتعذيب).
و�أري �أنه من ال�ضروري تفعيله بو�ضع ن�ص يف قانون العقوبات وعدم ترك الأمر
لظروف التنفيذ فاجلرمية من الب�شاعة بحيث قرر لها امل�شرع عدم ال�سقوط بالتقادم دون
القواعد العامة بقانون الأجراءات اجلنائية  ,لذلك يجب تقرير عدم �أ�ستفادة فاعلها من
�أي ظروف �أ�ستثنائية متر بالبالد.
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ن�ص مقرتح:
	-حال وقوع اجلرمية املن�صو�ص عليها باملواد  126 , 126مكرر  ----- ,من هذا
القانون  ,يف زمن حرب �أو تهديد باحلرب � ,أو �أي حالة من حاالت الطوارئ �أو
الكوارث الطبيعية � ,أو عدم الأ�ستقرار بالبالد  ,ال يعد ذلك �سببا من �أ�سباب
الإباحة �أو موانع العقاب.
يالحظ هنا �أن ن�ص املادة  3/2من االتفاقية يجري علي النحو التايل :
ال يجوز التذرع بالأوامر ال�صادرة عن موظفني �أعلي مرتبة �أو عن �سلطة عامة كمربر
للتعذيب .
وبالطبع القواعد العامة بقانون العقوبات املعمول به يغنينا عن الن�ص عن مثل ذلك
فهو ن�ص املادة  63عقوبات.
رابع�أ  :من الأمور التي ت�شكل عقبه كربي يف الواقع العملي للو�صول �إيل احلقيقة �أو حتى
�إدراك جزء منها  ,بل تكاد تكون ال�سبب الأ�سا�سي يف �ضياع حقوق غالب املجني
عليهم يف جرائم التعذيب  ,هو قيام النيابة العامة بالف�صل بني حتقيق التعذيب
وبني التحقيق الأ�صلي يف اجلناية �أو اجلنحة املتهم فيها ,ذلك باعتبار �أن الو�ضع
احلايل لقانون العقوبات يجعل تلك اجلرمية ال تقع �إال علي متهم يف جناية �أو جنحة
 ,ومن ثم يجب �أن يعود الأمر �إيل الأ�صل بجعل الت�صرف يف واقعة اجلناية �أو اجلنحة
مالزما للت�صرف يف واقعة التعذيب و ذلك مع مراعاة �أن التعريف الذي نتبناه ال
ي�شرتط �أن يكون املجني عليه متهما �أ�صال يف جنحة �أو جناية كما هو الو�ضع احلايل
بل تقع اجلرمية علي �شخ�ص ( �أن�سان دون �أ�شرتاط �أن يكون متهما يف جناية �أو
جنحة) لذلك �أقرتح ن�صا �إما ي�أتي منفردا �أو فقرة �أخرية يف ن�ص التجرمي ح�سبما يتفق
وذلك علي النحو التايل :
ن�ص مقرتح:
يف حالة وقوع التعذيب علي متهم يف جناية �أو جنحة  ,و �أيا كان الق�صد من ذلك
,يجب عدم الف�صل بني الواقعتني يف التحقيقات و ت�صرف النيابة العامة النهائي يف الأوراق.
خام�سا :فيما يتعلق بن�ص املادة الرابعة من امل�شروع املقرتح من املجموعة املتحدة وهو
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يقابل املادة  128من قانون العقوبات نري �أن العقوبة املو�ضوعة بها مغاالة ونقرتح
�أن يكون الن�ص علي النحو التايل :
ن�ص مقرتح:
�إذا دخل �أحد املوظفني العموميني �أو �أي �شخ�ص مكلف بخدمة عامة �,أعتمادا علي
وظيفته منزل �شخ�ص من �آحاد النا�س بغري ر�ضائه فيما عدا الأحوال املبينة يف القانون �أو
بدون مراعاة القواعد املقررة فيه يعاقب باحلب�س.
�ساد�سا:مل يتعر�ض امل�شروع لت�شديد العقوبة بالن�سبة جلرمية ا�ستعمال الق�سوة ونقرتح
الأخذ بالتعديل املقرتح من وزارة العدل فرباير  2013علي النحو التايل :
	-كل موظف عام �أو �أي �شخ�ص مكلف بخدمة عامة �أ�ستعمل الق�سوة مع �آحاد
النا�س – �أو �أمر بها – �أعتمادا علي وظيفته  ,ب�أن �أخل ب�شرفه �أو �أحدث �آالما
ببدنه يعاقب باحلب�س وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف جنيه و ال جتاوز خم�سني
�ألف جنيه.
الن�ص املقرتح �أ�ضاف للتجرمي فعل  ---الأمر ب�أ�ستعمال الق�سوة ---وهو لي�س
موجودا بالن�ص احلايل لقانون العقوبات.
وقد �أ�ستبعدنا فقط من الن�ص املعدل امل�ستخدميني العمومييني بالن�سبة للفاعلني
�أكتفاء بو�صف املوظف العام.
�سابعا � :أري الأخذ بتعديل وزارة العدل بالن�سبة للمادة  280عقوبات وهو علي النحو التايل:
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة كل من قب�ض علي �شخ�ص �أو حب�سه �أو حجزه
بدون م�سوغ قانوين.
ثامنا �:أما فيما يتعلق باملواد اخلا�صة بتحريك الدعوي املبا�شرة وقا�ضي التحقيق �أري �أن
التعديالت الواردة مب�شروع وزارة العدل فرباير  2013كافية و م�ؤدية للغر�ض منها
بالكامل ونوردها علي النحو التايل كما وردت بامل�شروع لتكون حتت ب�صر القارئ:
	-ي�ستبدل بن�ص الفقرة الثالثة من امل��ادة  63من قانون الأج��راءات اجلنائية
الن�ص التايل :
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وفيما عدا اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد , 129 , 128 , 127 , 126 ,123
 280من قانون العقوبات ال يجوز لغري النائب العام �أو املحامي العام �أو رئي�س النيابة
رفع الدعوي اجلنائية �ضد موظف �أو م�ستخدم عام �أو �أحد رجال ال�ضبط بجناية �أو
جنحة وقعت منه �أثناء ت�أدية وظيفته �أوب�سببها.
وهنا �أري �أ�ستبعاد العبارة املظللة باللون الأ�صفر فقط من الن�ص
	-ي�ضاف �إيل املادة  64من قانون الإج��راءات اجلنائية فقرة ثالثة قبل الفقرة
الأخرية يكون ن�صها علي النحو التايل:
وم��ع ذل��ك يجب علي رئي�س املحكمة الأبتدائية الأ�ستجابة لطلب املتهم �أو
املجني عليه �أو املدعي باحلقوق املدنية ب�إ�صدار قرار بندب قا�ض للتحقيق يف اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف املواد  280 , 129 , 128 , 127, 126 ,123من قانون العقوبات .
	-ي�ستبدل بن�ص الفقرة الأخرية من املادة  154من قانون الأجراءات اجلنائية
بالن�ص التايل :
	-ويعلن الأمر للمجني عليه و املدعي باحلقوق املدنية �, ,إذا كان قد تويف يكون
الإعالن لورثته جملة يف حمل �إقامته.
	-ي�ستبدل بن�ص املادة  162من قانون الإجراءات اجلنائية بالن�ص التايل :
للمجني عليه �أو املدعي باحلقوق املدنية ا�ستئناف الأوامر ال�صادرة من قا�ضي
التحقيق ب�أن ال وجه لإقامة الدعوي �إال �إذا كان الأم��ر �صادرا يف تهمة موجهة �ضد
موظف �أو م�ستخدم عام �أو �أحد رجال ال�ضبط جلرمية وقعت منه �أثناء ت�أدية وظيفته
�أو ب�سببها ما مل تكن من اجلرائم امل�شار �إليها يف املواد 129 , 128 , 127, 126 ,123
 280 ,من قانون العقوبات ,فيجوز له الطعن يف الدعوي اجلنائية و املدنية.
	-ي�ستبدل بن�ص املادة  210من قانون الإجراءات اجلنائية بالن�ص التايل :
للمجني عليه �أو املدعي باحلقوق املدنية الطعن يف الأمر ال�صادر من النيابة
العامة ب�أن ال وجه لإقامة اذا كان �صادرا يف تهمة موجهة �ضد موظف �أو م�ستخدم عام
�أو �أحد رجال ال�ضبط جلرمية وقعت منه �أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها ما مل تكن من
اجلرائم امل�شار �إليها يف املواد  280 , 129 , 128 , 127, 126 ,123من قانون العقوبات
فيجوز له الطعن يف الدعوي اجلنائية و املدنية.
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بالأمر.

ويح�صل الطعن بتقرير يف قلم الكتاب يف ميعاد ع�شرة �أيام من تاريخ الإعالن

وبعد :
وهي

ف�إننا بذلك نكون قد عر�ضنا للأفكار التي مت الأتفاق عليها ك�أ�س�س مل�شروع القانون
1 -1و�ضع تعريف وا�ضح و حا�سم للتعذيب هديا بالأتفاقية الدولية
�2 -2ضمان حتقيقات جادة و �سريعة
3 -3حتريك الدعوي املبا�شرة
ويبقي الفكرة الرابعة وهي كيفية �إثبات الإ�صابات وهذه تتعلق بدور الطب
ال�شرعي ك�أداة فنية و كذلك املحامون ب�إعتبارهم �أغلب الأحوال �أول من يعلم بجرمية
التعذيب من املجني عليه .
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ثالث ًا  :اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة  46/39امل�ؤرخ يف  10كانون الأول/دي�سمرب 1984تاريخ بدء النفاذ26 :
حزيران/يونيه  ،1987وفقا لأحكام املادة )1( 27
�إن ال� ��دول الأط� � ��راف يف ه ��ذه االت��ف��اق��ي��ة�،إذ ت ��رى �أن االع �ت��راف ب��احل�ق��وق
امل�ت���س��اوي��ة وغ�ي�ر ال�ق��اب�ل��ة ل�ل�ت���ص��رف ،جل�م�ي��ع �أع �� �ض��اء الأ�� �س ��رة ال�ب���ش��ري��ة ه ��و ،وفقا
للمبادئ املعلنة يف ميثاق الأمم املتحدة� ،أ�سا�س احلرية وال�ع��دل وال�سلم يف العامل،
و�إذ ت�� ��درك �أن ه� ��ذه احل� �ق���وق ت �� �س �ت �م��د م���ن ال� �ك ��رام ��ة امل �ت ��أ� �ص �ل��ة ل�ل��إن� ��� �س ��ان،
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول مبقت�ضى امليثاق ،وبخا�صة مبوجب
املادة  55منه،بتعزيزاحرتامحقوقالإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،ومراعاتهاعلىم�ستوىالعامل،
ومراعاة منها للمادة  5من الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان وامل��ادة  7من العهد الدويل
اخل��ا���ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وكلتاهما تن�ص على ع��دم ج��واز تعر�ض �أح��د
للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،ومراعاة منها �أي�ضا
لإع�ل�ان حماية جميع الأ��ش�خ��ا���ص م��ن التعر�ض للتعذيب وغ�ي�ره م��ن ��ض��روب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،ال��ذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 9
ك��ان��ون الأول/دي �� �س �م�بر  ،1975ورغ� �ب ��ة منها يف زي ��ادة فعالية الن�ضال �ضد التعذيب
وغ�ي�ره م��ن � �ض��روب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية يف ال �ع��امل قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
اجلزء الأول
املادة 1
 1 -1لأغرا�ض هذه االتفاقية ،يق�صد “بالتعذيب” �أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب
�شديد ،ج�سديا كان �أم عقليا ،يلحق عمدا ب�شخ�ص ما بق�صد احل�صول من هذا
ال�شخ�ص� ،أو من �شخ�ص ثالث ،على معلومات �أو على اعرتاف� ،أو معاقبته على
عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه ،هو �أو �شخ�ص ثالث �أو تخويفه �أو �إرغامه
هو �أو �أي �شخ�ص ثالث � -أو عندما يلحق مثل هذا الأمل �أو العذاب لأي �سبب من
الأ�سباب يقوم على التمييز �أيا كان نوعه� ،أو يحر�ض عليه �أو يوافق عليه �أو ي�سكت
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عنه موظف ر�سمي �أو �أي �شخ�ص �آخر يت�صرف ب�صفته الر�سمية .وال يت�ضمن ذلك
الأمل �أو العذاب النا�شئ فقط عن عقوبات قانونية �أو املالزم لهذه العقوبات �أو
الذي يكون نتيجة عر�ضية لها.
 2 -2ال تخل هذه املادة ب�أي �صك دويل �أو ت�شريع وطني يت�ضمن �أو ميكن �أن يت�ضمن
�أحكاما ذات تطبيق �أ�شمل .
املادة 2
1 -1تتخذ كل دولة طرف �إج��راءات ت�شريعية �أو �إداري��ة �أو ق�ضائية فعالة �أو �أية
�إج ��راءات �أخ��رى ملنع �أعمال التعذيب يف �أي �إقليم يخ�ضع الخت�صا�صها
الق�ضائي.
2 -2ال يجوز التذرع ب�أية ظروف ا�ستثنائية �أيا كانت� ،سواء �أكانت هذه الظروف
حالة حرب �أو تهديدا باحلرب �أو عدم ا�ستقرار �سيا�سي داخلي �أو �أية حالة
من حاالت الطوارئ العامة الأخرى كمربر للتعذيب.
-3

-1
-2

-1

3ال يجوز التذرع بالأوامر ال�صادرة عن موظفني �أعلى مرتبة �أو عن �سلطة عامة
كمربر للتعذيب .
املادة 3
1ال يجوز لأية دولة طرف �أن تطرد �أي �شخ�ص �أو �أن تعيده (“�أن ترده”) �أو �أن
ت�سلمه �إىل دولة �أخرى� ،إذا توافرت لديها �أ�سباب حقيقية تدعو �إىل االعتقاد
ب�أنه �سيكون يف خطر التعر�ض للتعذيب .
 2تراعى ال�سلطات املخت�صة لتحديد ما �إذا كانت هذه الأ�سباب متوافرة،
جميع االعتبارات ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك ،يف حالة االنطباق ،وجود منط
ثابت من االنتهاكات الفادحة �أو ال�صارخة �أو اجلماعية حلقوق الإن�سان يف
الدولة املعنية .
املادة 4
1ت�ضمن كل دولة طرف �أن تكون جميع �أعمال التعذيب جرائم مبوجب قانونها
اجلنائي ،وينطبق الأم��ر ذاته على قيام �أي �شخ�ص ب�أية حماولة ملمار�سة
التعذيب وعلى قيامه ب�أي عمل �آخر ي�شكل تواط�ؤا وم�شاركة يف التعذيب.
40

 2 -2جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم م�ستوجبة للعقاب بعقوبات منا�سبة ت�أخذ
يف االعتبار طبيعتها اخلطرية .
املادة 5
1 -1تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإج��راءات لإقامة واليتها الق�ضائية على
اجلرائم امل�شار �إليها يف املادة  4يف احلاالت التالية:
 أعند ارت �ك��اب ه��ذه اجل��رائ��م يف �أي �إقليم يخ�ضع لواليتهاالق�ضائية �أو على ظهر �سفينة �أو على منت طائرة م�سجلة يف تلك الدولة.
 بعندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم من مواطني تلك الدولة. هعندما يكون املعتدى عليه من مواطني تلك الدولة� ،إذا اعتربتتلك الدولة ذلك منا�سبا.
 2 -2تتخذ كل دولة طرف باملثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة واليتها الق�ضائية
على هذه اجلرائم يف احل��االت التي يكون فيها مرتكب اجلرمية املزعوم
موجودا يف �أي �إقليم يخ�ضع لوالياتها الق�ضائية وال تقوم بت�سليمه عمال باملادة
� 8إىل �أية دولة من الدول التي ورد ذكرها يف الفقرة  1من هذه املادة.
3 -3ال ت�ستثنى هذه االتفاقية �أي والية ق�ضائية جنائية متار�س وفقا
للقانون الداخلي.
املادة 6
1 -1تقوم �أي دول طرف ،لدى اقتناعها ،بعد درا�سة املعلومات املتوفرة لها ،ب�أن
الظروف تربر احتجاز �شخ�ص موجود يف �أرا�ضيها يدعى �أنه اقرتف جرما
م�شارا �إليه يف املادة  4باحتجازه �أو تتخذ �أية �إجراءات قانونية �أخرى ل�ضمان
وجوده فيها .ويكون االحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة ملا ين�ص
عليه قانون تلك الدولة على �أال ي�ستمر احتجاز ال�شخ�ص �إال للمدة الالزمة
للتمكني من �إقامة �أي دعوى جنائية �أو من اتخاذ �أي �إجراءات لت�سليمه.
 2 -2تقوم هذه الدولة فورا ب�إجراء التحقيق الأوىل فيما يتعلق بالوقائع.
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 3 -3تتم م�ساعدة �أي �شخ�ص حمتجز وفقا للفقرة  1من هذه املادة على االت�صال
فورا ب�أقرب ممثل خمت�ص للدولة التي هو من مواطنيها� ،أو مبمثل الدولة
التي يقيم فيها عادة �إن كان بال جن�سية .
 4 -4لدى قيام دول��ة ما ،عمال بهذه امل��ادة ،باحتجاز �شخ�ص ما ،تخطر على
الفور الدول امل�شار �إليها يف الفقرة  1من املادة  ،5باحتجاز هذا ال�شخ�ص
وبالظروف التي تربر �إعتقاله .وعلى الدولة التي جترى التحقيق الأوىل الذي
تتوخاه الفقرة  2من هذه املادة �أن ترفع فورا ما تو�صلت �إليه من النتائج �إىل
الدول املذكورة مع الإف�صاح عما �إذا كان يف نيتها ممار�سة واليتها الق�ضائية .
املادة 7
1 -1تقوم الدولة الطرف التي يوجد يف الإقليم اخلا�ضع لواليتها الق�ضائية �شخ�ص
يدعى ارتكابه لأي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف امل��ادة  4يف احلاالت
التي تتوخاها املادة  ،5بعر�ض الق�ضية على �سلطاتها املخت�صة بق�صد تقدمي
ال�شخ�ص للمحاكمة� ،إذا مل تقم بت�سليمه.
2 -2تتخذهذهال�سلطاتقرارهابنف�سالأ�سلوبالذيتتبعهيفحالةارتكاب�أيةجرمية
عادية ذات طبيعة خطرية مبوجب قانون تلك الدولة .وفى احلاالت امل�شار �إليها
يف الفقرة  2من املادة  5ينبغي �أال تكون معايري الأدلة املطلوبة للمقا�ضاة والإدانة
ب�أي حال من الأح��وال �أقل �صرامة من تلك التي تنطبق يف احلاالت امل�شار
�إليها يف الفقرة  1من املادة 5.
 3 -3تكفل املعاملة العادلة يف جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي �شخ�ص تتخذ
�ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق ب�أي من اجلرائم امل�شار �إليها يف املادة 4.
املادة 8
1 -1تعترب اجلرائم امل�شار �إليها يف املادة  4جرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها يف �أية
معاهدة لت�سليم املجرمني تكون قائمة بني الدول الأط��راف .وتتعهد الدول
الأطراف ب�إدراج هذه اجلرائم كجرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها يف كل معاهدة
ت�سليم تربم بينها.
42

� 2 -2إذا ت�سلمت دولة طرف طلبا للت�سليم من دولة ال تربطها بها معاهدة لت�سليم
املجرمني ،وكانت الدولة الأوىل جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة
لت�سليم املجرمني ،يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه االتفاقية �أ�سا�سا قانونيا
للت�سليم فيما يخت�ص مبثل هذه اجلرائم .ويخ�ضع الت�سليم لل�شروط الأخرى
املن�صو�ص عليها يف قانون الدولة التي يقدم �إليها طلب الت�سليم.
3 -3تعرتف الدول الأط��راف التي ال جتعل الت�سليم مرهونا بوجود معاهدة ب�أن
هذه اجلرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها فيما بينها طبقا لل�شروط املن�صو�ص
عليها يف قانون الدولة التي يقدم �إليها طلب الت�سليم.
4 -4وتتم معاملة هذه اجلرائم ،لأغرا�ض الت�سليم بني الدول الأط��راف ،كما لو
�أنها اقرتفت ال يف املكان الذي حدثت فيه فح�سب ،بل �أي�ضا يف �أرا�ضى الدول
املطالبة ب�إقامة واليتها الق�ضائية طبقا للفقرة  1من املادة 5.
املادة 9
1 -1على كل دول��ة طرف �أن تقدم �إىل ال��دول الأط��راف الأخ��رى �أك�بر قدر من
امل�ساعدة فيما يتعلق بالإجراءات اجلنائية املتخذة ب�ش�أن �أي من اجلرائم
امل�شار �إليها يف املادة  ،4مبا يف ذلك توفري جميع الأدلة املوجودة يف حوزتها
والالزمة للإجراءات.
 2 -2تنفذ الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى الفقرة  1من هذه املادة وفقا ملا قد
يوجد بينها من معاهدات لتبادل امل�ساعدة الق�ضائية.
املادة 10
1 -1ت�ضمن كل دولة �إدراج التعليم والإعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه
الكامل يف برامج تدريب املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني� ،سواء �أكانوا من
املدنيني �أو الع�سكريني ،والعاملني يف ميدان الطب ،واملوظفني العموميني �أو
غريهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجاز �أي فرد معر�ض لأي �شكل من
�أ�شكال التوقيف �أو االعتقال �أو ال�سجن �أو با�ستجواب هذا الفرد �أو معاملته.
 2 -2ت�ضمن كل دولة طرف �إدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات التي يتم
�إ�صدارها فيما يخت�ص بواجبات ووظائف مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
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املادة 11
تبقى كل دولة قيد اال�ستعرا�ض املنظم قواعد اال�ستجواب ،وتعليماته و�أ�ساليبه
وممار�ساته ،وكذلك الرتتيبات املتعلقة بحجز ومعاملة الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي
�شكل من �أ�شكال التوقيف �أو االعتقال �أو ال�سجن يف �أي �إقليم يخ�ضع لواليتها الق�ضائية،
وذلك بق�صد منع حدوث �أي حاالت تعذيب.
املادة 12
ت�ضمن كل دولة طرف قيام �سلطاتها املخت�صة ب�إجراء حتقيق �سريع ونزيه كلما
وجدت �أ�سباب معقولة تدعو �إىل االعتقاد ب�أن عمال من �أعمال التعذيب قد ارتكب يف �أي
من الأقاليم اخلا�ضعة لواليتها الق�ضائية.
املادة 13
ت�ضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى ب�أنه قد تعر�ض للتعذيب يف �أي �إقليم يخ�ضع
لواليتها الق�ضائية ،احلق يف �أن يرفع �شكوى �إىل �سلطاتها املخت�صة وفى �أن تنظر هذه
ال�سلطات يف حالته على وجه ال�سرعة وبنزاهة .وينبغي اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�ضمان
حماية مقدم ال�شكوى وال�شهود من كافة �أنواع املعاملة ال�سيئة �أو التخويف نتيجة ل�شكواه �أو
لأي �أدلة تقدم.
املادة 14
1 -1ت�ضمن كل دولة طرف ،يف نظامها القانوين� ،إن�صاف من يتعر�ض لعمل من
�أعمال التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعوي�ض عادل ومنا�سب مبا يف
ذلك و�سائل �إعادة ت�أهيله على �أكمل وجه ممكن ،وفى حالة وفاة املعتدى عليه
نتيجة لعمل من �أعمال التعذيب ،يكون للأ�شخا�ص الذين كان يعولهم احلق
يف التعوي�ض.
2 -2لي�س يف هذه املادة ما مي�س �أي حق للمعتدى عليه �أو لغريه من الأ�شخا�ص فيما
قد يوجد من تعوي�ض مبقت�ضى القانون الوطني.
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املادة 15
ت�ضمن كل دولة طرف عدم اال�ست�شهاد ب�أية �أقوال يثبت �أنه مت الإدالء بها نتيجة
للتعذيب ،كدليل يف �أية �إجراءات� ،إال �إذا كان ذلك �ضد �شخ�ص متهم بارتكاب التعذيب
كدليل على الإدالء بهذه الأقوال.
املادة 16
1 -1تتعهد كل دولة طرف ب�أن متنع ،يف �أي �إقليم يخ�ضع لواليتها الق�ضائية حدوث
�أي �أعمال �أخرى من �أعمال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة التي ال ت�صل �إىل حد التعذيب كما حددته املادة  ،1عندما يرتكب
موظف عمومي �أو �شخ�ص �آخ��ر يت�صرف ب�صفة ر�سمية ه��ذه الأع�م��ال �أو
يحر�ض على ارتكابها� ،أو عندما تتم مبوافقته �أو ب�سكوته عليها .وتنطبق
بوجه خا�ص االلتزامات الواردة يف املواد  13 ،12 ،11 ،10وذلك باال�ستعا�ضة
عن الإ�شارة �إىل التعذيب بالإ�شارة �إىل غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
 2 -2ال تخل �أحكام هذه االتفاقية ب�أحكام �أي �صك دويل �آخر �أو قانون وطني
يحظر املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة �أو يت�صل بت�سليم
املجرمني �أو طردهم.
اجلزء الثاين
املادة 17
1 -1تن�ش�أ جلنة ملناه�ضة التعذيب (ي�شار �إليها فيما بعد با�سم اللجنة) وت�ضطلع
باملهام املن�صو�ص عليها فيما بعد .وتت�ألف اللجنة من ع�شرة خرباء على
م�ستوى �أخالقي عال وم�شهود لهم بالكفاءة يف ميدان حقوق الإن�سان ،يعملون
يف اللجنة ب�صفتهم ال�شخ�صية .وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة
التوزيع اجلغرايف العادل وفائدة ا�شرتاك بع�ض الأ�شخا�ص من ذوى اخلربة
القانونية.
 2 -2ينتخب �أع�ضاء اللجنة بطريق االقرتاع ال�سري من قائمة ب�أ�شخا�ص تر�شحهم
الدول الأطراف .ولكل دولة طرف �أن تر�شح �شخ�صا واحدا من مواطنيها.
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وت�ضع الدول الأط��راف يف اعتبارها فائدة تر�شيح �أ�شخا�ص يكونون �أي�ضا
�أع�ضاء يف اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان املن�ش�أة مبقت�ضى العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ولديهم اال�ستعداد للعمل يف جلنة
مناه�ضة التعذيب.
3 -3يجرى انتخاب �أع�ضاء اللجنة يف اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو �إىل
عقدها مرة كل �سنتني الأمني العام للأمم املتحدة .وفى تلك االجتماعات التي
ينبغي �أن يتكون ن�صابها القانوين من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأ�شخا�ص
املنتخبون لع�ضوية اللجنة هم احلائزون على �أكرب عدد من الأ�صوات وعلى
الأغلبية املطلقة لأ�صوات ممثلي الدول الأطراف احلا�ضرين امل�صوتني.
4 -4يجرى االنتخاب الأول يف موعد ال يتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ نفاذ هذه
االتفاقية .ويقوم الأمني العام للأمم املتحدة ،قبل موعد كل انتخاب ب�أربعة
�أ�شهر على الأق��ل ،بتوجيه ر�سالة �إىل ال��دول الأط��راف يدعوها فيها �إىل
تقدمي تر�شيحاتها يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر .ويقوم الأمني العام ب�إعداد قائمة
ب�أ�سماء جميع املر�شحني على هذا النحو مرتبة ترتيبا �أبجديا ،مع بيان الدول
الأطراف التي ر�شحتهم ،ويقدم هذه القائمة �إىل الدول الأطراف.
 5 -5ينتخب �أع�ضاء اللجنة لفرتة مدتها �أربع �سنوات ،ويكونون م�ؤهلني لإعادة
انتخابهم يف حالة تر�شيحهم مرة �أخ��رى .غري �أن مدة ع�ضوية خم�سة من
الأع�ضاء الذين يتم انتخابهم يف املرة الأوىل تنتهي بعد �سنتني ،ويقوم رئي�س
االجتماع امل�شار �إليه يف الفقرة  3من هذه املادة بعد االنتخاب الأول مبا�شرة،
باختيار �أ�سماء ه�ؤالء الأع�ضاء اخلم�سة بطريق القرعة.
6 -6يف حالة وفاة �أحد �أع�ضاء اللجنة �أو ا�ستقالته �أو عجزه لأي �سبب �آخر عن
�أداء مهامه املتعلقة باللجنة ،تقوم الدولة الطرف التي ر�شحته بتعيني خبري
�آخر من مواطنيها للعمل يف اللجنة للفرتة املتبقية من مدة ع�ضويته �شريطة
احل�صول على موافقة �أغلبية الدول الأطراف ،وتعترب املوافقة قد متت ما مل
تكن �إجابة ن�صف عدد الدول الأطراف �أو �أكرث على ذلك بالنفي وذلك يف
غ�ضون �ستة �أ�سابيع بعد قيام الأمني العام للأمم املتحدة ب�إبالغها بالتعيني
املقرتح.
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7 -7تتحمل الدول نفقات �أع�ضاء اللجنة �أثناء �أدائهم ملهامهم املتعلقة باللجنة.
-1
-2

-3
-4

-5

املادة 18
1تنتخب اللجنة �أع�ضاء مكتبها ملدة �سنتني .ويجوز �إعادة انتخابهم.
 2ت�ضع اللجنة نظامها الداخلي على �أن ين�ص ،يف جملة �أمور على ما يلي:
 أيكتمل الن�صاب القانوين بح�ضور �ستة �أع�ضاء، بتتخذ مقررات اللجنة ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين. 3يقوم الأمني العام للأمم املتحدة بتوفري ما يلزم من املوظفني والت�سهيالت
لأداء اللجنة مهامها مبقت�ضى هذه االتفاقية على نحو فعال.
 4يقوم الأمني العام للأمم املتحدة بالدعوة �إىل عقد االجتماع الأول للجنة.
وبعد عقد اجتماعها الأول ،جتتمع اللجنة يف املواعيد التي ين�ص عليها
نظامها الداخلي.
 5تكون الدول الأطراف م�س�ؤولة عما يتم حتمله من نفقات فيما يتعلق بعقد
اجتماعات ال��دول الأط��راف واللجنة مبا يف ذلك رد �أي نفقات �إىل الأمم
املتحدة مثل تكلفة املوظفني والت�سهيالت التي تكون الأمم املتحدة قد حتملتها
وفقا للفقرة  3من هذه املادة.
املادة 19

1 -1تقدم الدول الأطراف �إىل اللجنة ،عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة،
تقارير عن التدابري التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها مبقت�ضى هذه االتفاقية،
وذلك يف غ�ضون �سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالن�سبة للدولة
الطرف املعنية .وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل �أربع
�سنوات عن �أية تدابري جديدة مت اتخاذها ،وغري ذلك من التقارير التي قد
تطلبها اللجنة.
2 -2يحيل الأمني العام للأمم املتحدة التقارير �إىل جميع الدول الأطراف.
3 -3تنظر اللجنة يف كل تقرير ،ولها �أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها
منا�سبة و�أن تر�سلها �إىل الدولة الطرف املعنية .وللدولة الطرف �أن ترد على
اللجنة مبا ترتئيه من مالحظات.
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4 -4وللجنة �أن تقرر ،كما يرتاءى لها� ،أن تدرج يف تقريرها ال�سنوي الذي تعده
وفقا للمادة � 24أية مالحظات تكون قد �أبدتها وفقا للفقرة  3من هذه املادة،
�إىل جانب املالحظات ال��واردة �إليها من الدولة الطرف املعنية ب�ش�أن هذه
املالحظات .وللجنة �أي�ضا �أن ترفق �صورة من التقرير املقدم مبوجب الفقرة
 1من هذه املادة� ،إذا طلبت ذلك الدولة الطرف املعنية.
املادة 20
�1 -1إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها �أنها تت�ضمن دالئل لها �أ�سا�س
قوى ت�شري �إىل �أن تعذيبا ميار�س على نحو منظم يف �أرا�ضى دولة طرف ،تدعو
اللجنة الدولة الطرف املعنية �إىل التعاون يف درا�سة هذه املعلومات ،وحتقيقا
لهذه الغاية �إىل تقدمي مالحظات ب�صدد تلك املعلومات.
2 -2وللجنة بعد �أن ت�أخذ يف اعتبارها �أية مالحظات تكون قد قدمتها الدولة
الطرف املعنية و�أي��ة معلومات ذات �صلة متاحة لها� ،أن تعني� ،إذا قررت
�أن هنالك ما يربر ذلك ،ع�ضوا �أو �أكرث من �أع�ضائها لإجراء حتقيق �سرى
وتقدمي تقرير بهذا ال�ش�أن �إىل اللجنة ب�صورة م�ستعجلة.
3 -3وفى حالة �إجراء حتقيق مبقت�ضى الفقرة  2من هذه املادة ،تلتم�س اللجنة
تعاون ال��دول��ة الطرف املعنية .وق��د ي�شمل التحقيق ،باالتفاق مع الدولة
الطرف ،القيام بزيارة �أرا�ضى الدولة املعنية.
4 -4وعلى اللجنة ،بعد فح�ص النتائج التي يتو�صل �إليها ع�ضوها �أو �أع�ضائها وفقا
للفقرة  2من هذه املادة �أن حتيل �إىل الدولة الطرف املعنية هذه النتائج مع
�أي تعليقات واقرتاحات قد تبدو مالئمة ب�سبب الو�ضع القائم.
5 -5تكون جميع �إجراءات اللجنة امل�شار �إليها يف الفقرات � 1إىل  4من هذه املادة
�سرية ،وفى جميع مراحل الإج��راءات يلتم�س تعاون الدولة الطرف .ويجوز
للجنة وبعد ا�ستكمال هذه الإج��راءات املتعلقة ب�أي حتقيق يتم وفقا للفقرة
� ،2أن تقرر بعد �إجراء م�شاورات مع الدولة الطرف املعنية �إدراج بيان موجز
بنتائج الإجراءات يف تقريرها ال�سنوي املعد وفقا للمادة 24.
املادة 21
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1 -1لأية دولة طرف يف هذه االتفاقية �أن تعلن ،يف �أي وقت ،مبوجب هذه املادة،
�أنها تعرتف باخت�صا�ص اللجنة يف �أن تت�سلم بالغات تفيد �أن دولة طرفا تدعي
�أن دولة طرف �أخرى ال تفي بالتزاماتها مبوجب هذه االتفاقية يف �أن تنظر
يف تلك البالغات .وال يجوز ت�سلم البالغات والنظر فيها وفقا للإجراءات
املبينة يف هذه املادة� ،إال يف حالة تقدميها من دولة طرف �أعلنت اعرتافها
باخت�صا�ص اللجنة فيما يتعلق بها نف�سها .وال يجوز للجنة �أن تتناول ،مبوجب
هذه امل��ادة� ،أي بالغ �إذا كان يتعلق بدولة طرف مل تقم ب�إ�صدار مثل هذا
الإعالن .ويتم تناول البالغات الواردة مبوجب هذه املادة ،وفقا للإجراءات
التالية:
 أيجوز لأي دولة طرف� ،إذا ر�أت �أن دولة طرفا �أخرى ال تقوم بتنفيذ�أحكام االتفاقية احلالية� ،أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر
بر�سالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تت�سلم الر�سالة �أن تقدم �إىل
الدولة الطرف التي بعثت �إليها بها يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من تاريخ
ت�سلمها الر�سالة ،تف�سريا �أو �أي بيان خطى يو�ضح فيه الأمر ويت�ضمن،
بقدر ما هو ممكن ومالئم� ،إ�شارة �إىل الإجراءات وو�سائل االنت�صاف
املحلية التي اتخذت �أو ينتظر اتخاذها �أو التي تتوفر بالن�سبة لهذا
الأمر.
 بيف حالة ع��دم ت�سوية الأم��ر مبا ير�ضى كال من الدولتني الطرفنياملعنيتني يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من تاريخ ورود الر�سالة الأوىل �إيل
الدولة املت�سلمة يحق لأي من الدولتني �أن حتيل الأم��ر �إىل اللجنة
بوا�سطة �إخطار توجهه �إىل اللجنة و�إىل الدولة الأخرى.
 تال تتناول اللجنة �أي م�س�ألة حتال �إليها مبقت�ضى هذه املادة �إال بعد �أنتت�أكد من �أنه مت االلتجاء �إىل جميع و�سائل االنت�صاف املحلية املتوفرة
بالن�سبة لهذا الأمر وا�ستنفادها ،وفقا ملبادئ القانون الدويل املعرتف
بها عموما ،وال ت�سرى هذه القاعدة يف حالة �إطالة مدة تطبيق و�سائل
االنت�صاف ب�صورة غري معقولة �أو يف حالة ع��دم احتمال �إن�صاف
ال�شخ�ص الذي وقع �ضحية النتهاك هذه االتفاقية على نحو فعال.
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 ثتعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدرا�سة البالغات املقدمةلها مبوجب هذه املادة.
 أمع مراعاة �أحكام الفقرة الفرعية (ج) ،تتيح اللجنة م�ساعيهااحلميدة للدول الأطراف املعنية بهدف التو�صل �إىل حل ودي للم�س�ألة
على �أ�سا�س احرتام االلتزامات املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية.
وحتقيقا لهذا الغر�ض ،يجوز للجنة �أن تن�شئ ،عند االقت�ضاء ،جلنة
خم�ص�صة للتوفيق.
 جيجوز للجنة �أن تطلب �إىل الدول الأط��راف املعنية ،امل�شار �إليها يفالفقرة الفرعية (ب) �أن تزودها ب�أية معلومات ذات �صلة يف �أية
م�سالة حمالة �إليها مبقت�ضى هذه املادة.
 حيحق للدول الأطراف املعنية ،امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (ب)،�أن تكون ممثلة �أثناء نظر اللجنة يف امل�س�ألة و�أن تقدم مذكرات
�شفوية �أو كتابية �أو كليهما.
 ختقدم اللجنة تقريرا ،خ�لال اثني ع�شر �شهرا من تاريخ ا�ستالمالإخطار املن�صو�ص عليه يف الفقرة الفرعية (ب).
1 -1يف حالة التو�صل �إىل حل يف �إط��ار �أحكام واردة يف الفقرة
الفرعية (ه �ـ) ،تق�صر اللجنة تقريرها على بيان موجز
بالوقائع واحلل الذي مت التو�صل �إليه.
2 -2يف حالة عدم التو�صل �إىل حل يف �إطار �أحكام الفقرة الفرعية
(ج) ،تق�صر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على
�أن ترفق به املذكرات اخلطية وحم�ضرا باملذكرات ال�شفوية
التي �أعدتها الدول الأطراف املعنية.
3 -3ويبلغ التقرير يف كل م�س�ألة �إىل الدول الأطراف املعنية
4 -4ت�صبح �أحكام هذه املادة نافذة املفعول �إذا �أ�صدرت خم�س من
الدول الأطراف يف هذه االتفاقية �إعالنات مبوجب الفقرة 1
من هذه املادة .وتودع الدول الأطراف هذه الإعالنات لدى
50

الأمني العام للأمم املتحدة ،الذي �سري�سل ن�سخا منها �إىل
الدول الأطراف الأخرى .ويجوز �سحب �أي �إعالن يف �أي وقت
ب�إخطار يوجه �إىل الأمني العام .وال يخل هذا ال�سحب بنظر
�أية م�سالة ت�شكل مو�ضوع بالغ �سبقت �إحالته مبقت�ضى هذه
املادة ،وال يجوز ت�سلم �أي بالغ من �أية دولة طرف مبقت�ضى
هذه املادة بعد �أن يت�سلم الأمني العام �إخطار �سحب الإعالن
ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد �أ�صدرت �إعالنا جديدا.
املادة 22
1 -1يجوز لأي��ة دول��ة طرف يف هذه االتفاقية �أن تعلن يف �أي وقت �أنها تعرتف
مبقت�ضى هذه املادة باخت�صا�ص اللجنة يف ت�سلم ودرا�سة بالغات واردة من
�أفراد �أو نيابة عن �أفراد يخ�ضعون لواليتها القانونية ويدعون �أنهم �ضحايا
النتهاك دولة طرف يف �أحكام االتفاقية .وال يجوز للجنة �أن تت�سلم �أي بالغ
�إذا كان يت�صل بدولة طرف يف االتفاقية مل ت�صدر مثل هذا الإعالن.
2 -2تعترب اللجنة �أي بالغ مقدم مبوجب هذه املادة غري مقبول �إذا كان غفال من
التوقيع �أو �إذا ر�أت �أنه ي�شكل �إ�ساءة ال�ستعمال حق تقدمي مثل هذه البالغات
�أو �أنه ال يتفق مع �أحكام هذه االتفاقية.
 3 -3مع مراعاة ن�صو�ص الفقرة  ،2توجه اللجنة نظر الدولة الطرف يف هذه
االتفاقية التي تكون قد �أ�صدرت �إعالنا مبوجب الفقرة  1ويدعى ب�أنها تنتهك
�أيا من �أحكام االتفاقية �إىل �أية بالغات معرو�ضة عليها مبقت�ضى هذه املادة.
وتقدم الدولة التي تت�سلم لفت النظر امل�شار �إليه �إىل اللجنة يف غ�ضون �ستة
�أ�شهر تف�سريات �أو بيانات كتابية تو�ضح الأم��ر وو�سائل االنت�صاف التي
اتخذتها تلك الدولة� ،إن وجدت.
4 -4تنظر اللجنة يف البالغات التي تت�سلمها مبوجب هذه املادة يف �ضوء جميع
املعلومات املتوفرة لديها من مقدم البالغ �أو من ينوب عنه وم��ن الدولة
الطرف املعنية.
5 -5ال تنظر اللجنة يف �أية بالغات يتقدم بها �أي فرد مبوجب هذه املادة ما مل
تتحقق من:
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 أ�أن امل�س�ألة نف�سها مل يجر بحثها ،وال يجرى بحثها مبوجب �أي �إجراء من�إجراءات التحقيق �أو الت�سوية الدولية.
 ب�أن الفرد قد ا�ستنفد جميع و�سائل االنت�صاف املحلية املتاحة ،وال ت�سرىهذه القاعدة يف حالة �إطالة مدة تطبيق و�سائل االنت�صاف ب�صورة غري
معقولة �أو يف حالة عدم احتمال �إن�صاف ال�شخ�ص الذي وقع �ضحية
النتهاك هذه االتفاقية على نحو فعال.
6 -6تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدرا�سة البالغات املقدمة لها
مبوجب هذه املادة.
7 -7تبعث اللجنة بوجهات نظرها �إىل الدولة الطرف املعنية و�إيل مقدم البالغ.
8 -8ت�صبح �أحكام هذه املادة نافذة املفعول �إذا �أ�صدرت خم�س من الدول الأطراف
يف هذه االتفاقية �إعالنات مبوجب الفقرة  1من هذه امل��ادة .وت��ودع الدول
الأط��راف هذه الإعالنات لدى الأمني العام للأمم املتحدة ،الذي �سري�سل
ن�سخا منها �إىل الدول الأطراف الأخرى .ويجوز �سحب �أي �إعالن يف �أي وقت
ب�إخطار يوجه �إىل الأمني العام ،وال يخل هذا ال�سحب بنظر �أية م�س�ألة ت�شكل
مو�ضوع بالغ �سبقت �إحالته مبقت�ضى هذه املادة ،وال يجوز ت�سلم �أي بالغ من
�أية دولة طرف مبقت�ضى هذه املادة بعد �أن يت�سلم الأمني العام �إخطار �سحب
الإعالن ما مل تكن الدولة الطرف املعنية �أ�صدرت �إعالنا جديدا.
املادة 23
يحق لأع�ضاء اللجنة ولأع�ضاء جلان التوفيق املخ�ص�صة ،الذين يعينون مبقت�ضى
الفقرة الفرعية ( 1هـ) من املادة  21التمتع بالت�سهيالت واالمتيازات واحل�صانات التي
يتمتع بها اخلرباء املوفدون يف مهام متعلقة بالأمم املتحدة كما هو من�صو�ص عليه يف
الفروع ذات ال�صلة من اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة وح�صاناتها.
املادة 24
تقدم اللجنة �إىل الدول الأطراف و�إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة تقريرا
�سنويا عن �أن�شطتها امل�ضطلع بها مبوجب هذه االتفاقية.
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اجلزء الثالث
املادة 25
1 -1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول.
 2 -2تخ�ضع هذه االتفاقية لإجراء الت�صديق .وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني
العام للأمم املتحدة.
املادة 26
يفتح باب االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية جلميع الدول .وي�صبح االن�ضمام �ساري
املفعول عند �إيداع �صك االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
املادة 27
1 -1يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني بعد تاريخ �إيداع �صك الت�صديق �أو
االن�ضمام الع�شرين لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
 2 -2يبد�أ نفاذ االتفاقية بالن�سبة لكل دولة ت�صدق عليها �أو تن�ضم �إليها بعد �إيداع
�صك الت�صديق �أو االن�ضمام الع�شرين يف اليوم الثالثني بعد تاريخ قيام
الدولة ب�إيداع وثيقة الت�صديق �أو االن�ضمام اخلا�صة بها.
املادة 28
1 -1ميكن لأي دولة وقت التوقيع �أو الت�صديق على هذه االتفاقية �أو االن�ضمام
�إليها� ،أن تعلن �أنها ال تعرتف باخت�صا�ص اللجنة املن�صو�ص عليه يف املادة
20.
2 -2ميكن لأي دولة طرف تكون قد �أب��دت حتفظا وفقا للفقرة  1من امل��ادة �أن
ت�سحب هذا التحفظ ،يف �أي وقت ت�شاء ،ب�إر�سال �إخطار �إىل الأمني العام
للأمم املتحدة.
املادة 29
1 -1يجوز لأي دولة طرف يف هذه االتفاقية �أن تقرتح �إدخ��ال تعديل عليها و�أن
تقدمه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة .ويقوم الأمني العام بناء على ذلك.
ب�إبالغ ال��دول الأط��راف بالتعديل املقرتح مع طلب ب�إخطاره مبا �إذا كانت
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هذه الدول حتبذ عقد م�ؤمتر للدول الأطراف للنظر يف االقرتاح والت�صويت
عليه .وفى حالة ت�أييد ثلث الدول الأطراف على الأقل يف غ�ضون �أربعة �أ�شهر
من تاريخ هذا التبليغ ،لعقد هذا امل�ؤمتر ،يدعو الأمني العام �إىل عقده حتت
رعاية الأمم املتحدة .ويقدم الأمني العام �أي تعديل تعتمده �أغلبية من الدول
الأطراف احلا�ضرة يف امل�ؤمتر وامل�صوتة �إىل جميع الدول الأطراف لقبوله.
 2 -2يبد�أ نفاذ �أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  1من هذه املادة عندما يخطر
ثلثا الدول الأطراف يف هذه االتفاقية الأمني العام للأمم املتحدة بقبولها
التعديل طبقا للإجراءات الد�ستورية لكل منها.
 3 -3تكون التعديالت ،عند بدء نفاذها ،ملزمة للدول الأط��راف التي قبلتها.
وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة ب�أحكام هذه االتفاقية وب�أية تعديالت
تكون قد قبلتها.
املادة 30
�1 -1أي نزاع ين�ش�أ بني دولتني �أو �أكرث من الدول فيما يتعلق بتف�سري هذه االتفاقية
�أو تنفيذها وال ميكن ت�سويته عن طريق التفاو�ض ،يطرح للتحكيم بناء على
طلب �إحدى هذه الدول .ف�إذا مل تتمكن الأطراف يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من
تاريخ طلب التحكيم ،من املوافقة على تنظيم التحكيم ،يجوز لأي من تلك
الأطراف �أن يحيل النزاع �إىل حمكمة العدل الدولية بتقدمي طلب وفقا للنظام
الأ�سا�سي لهذه املحكمة.
 2 -2يجوز لكل دولة �أن تعلن يف وقت توقيع هذه االتفاقية �أو الت�صديق عليها �أو
االن�ضمام �إليها� ،أنها ال تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة  1من هذه املادة .ولن
تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة  1من هذه املادة بالن�سبة لأي
دولة طرف تكون قد �أبدت هذا التحفظ.
3 -3يجوز يف �أي وقت لأي دولة طرف �أبدت حتفظا وفقا للفقرة  2من هذه املادة
�أن ت�سحب هذا التحفظ ب�إر�سال �إخطار �إىل الأمني العام للأمم املتحدة.
املادة 31
1 -1يحوز لأي دولة طرف �أن تنهى ارتباطها بهذه االتفاقية ب�إخطار كتابي تر�سله
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�إىل الأمني العام للأمم املتحدة .وي�صبح الإنهاء نافذا بعد مرور �سنة على
تاريخ ت�سلم الأمني العام هذا الإخطار.
2 -2لن ي�ؤدى هذا الإنهاء �إىل �إعفاء الدولة الطرف من االلتزامات الواقعة عليها
مبوجب هذه االتفاقية فيما يتعلق ب�أي عمل �أو �إغفال يحدث قبل التاريخ الذي
ي�صبح فيه الإنهاء نافذا .ولن يخل الإنهاء ب�أي �شكل با�ستمرار نظر �أي م�س�ألة
تكون اللجنة ما�ضية يف نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي ي�صبح فيه الإنهاء
نافذا.
3 -3بعد التاريخ الذي ي�صبح فيه �إنهاء ارتباط دولة طرف باالتفاقية نافذا ،ال
تبد�أ اللجنة النظر يف �أية م�س�ألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
املادة 32
يعلم الأمني العام للأمم املتحدة جميع �أع�ضاء الأمم املتحدة وجميع الدول التي
وقعت هذه االتفاقية �أو ان�ضمت �إليها بالتفا�صيل التالية:
 أالتوقيعات والت�صديقات واالن�ضمامات التي تتم مبوجب املادتني .26 ،25 بتاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية مبوجب املادة  ،27وكذلك تاريخ بدء نفاذ �أيةتعديالت تدخل عليها مبوجب املادة 29.7
 تحاالت الإنهاء مبقت�ضى املادة 31.املادة 33
1-1ت��ودع هذه االتفاقية ،التي تت�ساوى ن�صو�صها الأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية
وال�صينية والعربية والفرن�سية يف احلجية لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
2-2ير�سل الأمني العام للأمم املتحدة ن�سخا م�صدقة من هذه االتفاقية �إىل جميع
الدول.
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ملحة عن �أع�ضاء جلنة اخلرباء التى اعدت امل�سودة
القا�ضي عا�صم عبد اجلبار
نائب رئي�س حمكمة النق�ض ،ح�صل على لي�سان�س يف القانون من جامعة عني
�شم�س ودبلوم يف ال�شرطة من كلية ال�شرطة �سنة  1973ودبلوم يف ال�شريعة الإ�سالمية من
جامعة الإ�سكندرية �سنة 1975م ،يعمل ا�ستاذ ًا م�شارك ًا بكلية احلقوق جامعة الإ�سكندرية
والأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإ�سكندرية وكلية ال�سياحة والفنادق جامعة
الإ�سكندرية .
له عدد من امل�ؤلفات من بينها ؛ �أ�صول القانون البحري �سنة 1990م ،ـ قانون البحار
ال��دويل �سنة  ،1995الت�شريعات ال�سياحية والفندقية �سنة 1992م ،كما له العديد من
االبحاث واملقاالت القانونية وفى جماالت قانونية خمتلفة .
القا�ضى ه�شام رءوف
الرئي�س مبحكمة ا�ستئناف القاهرة  ،م�ساعد وزير العدل اال�سبق ل�شئون الديوان
العام  ،ح�صل على لي�سان�س فى القانون عام  1982كما ح�صل على دبلوم القانون العام
�سنة ، 1994عمل قا�ضى مبحاكم امارة ابو ظبي وفى دولة االمارات العربية املتحدة عمل
حما�ضر مبعهد الدر�سات الق�ضائية كما �شارك فى و�ضع برنامج املحكمة االليكرتونية بها .
ومبنا�سبة عمله م�ساعدا لوزير العدل �سابقا فقد �شارك فى مراجعة العديد من
الت�شريعات والقوانني  ،وعلى جانب اخر فقد ا�شرتك فى العديد من امل�ؤمترات العلمية
والقانونية وله ا�سهامات وم�ؤلفات وابحاث قانونية كان اخرها اعداد دليل اجرائي لوكالء
النيابة فى التحقيق فى جرائم التعذيب وا�ستعمال الق�سوة.
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احمد راغب
حمام م�صري ومدافع عن حقوق االن�سان  ،م�ؤ�س�س اجلماعة الوطنية حلقوق االن�سان
منذ عام  2012وهى ت�ضم جمموعة من الن�شطاء امل�صريني ال�شبان واللذين يهدفون اىل
تدعيم حقوق االن�سان فى م�صر.
توىل من�صب املدير التنفيذي ملركز ه�شام مبارك للقانون فى الفرتة من  2009اىل
 2012كما عمل به كمحام منذ العام . 2003
امل�ؤ�س�س لعدد من االئتالفات واملجموعات املعنية بحقوق االن�سان مثل جبهة الدفاع
عن املتظاهرين امل�صريني و ال للمحااكات الع�سكرية ودعونا نكتب د�ستورنا .
وخالل انخراطه فى العمل احلقوقي طوال ع�شرة �سنوات توىل راغب الدفاع عن
العديد من �ضحايا التعذيب �سواء فى م�صر او بع�ض البلدان العربية واختري عام 2011
ع�ضو ببعثة تق�صى احلقائق للثورة اللليبية  ،وفى عام  2012اختري ع�ضوا اي�ضا ببعثة تث�صى
احلقائق التى �شكلت بقرار رئي�س اجلمهورية لتق�صى احلقائق لالحداث فى م�صر بعد ثورة
 25يناير .
الدكتور عماد الفقي .
ا�ستاذ القانون اجلنائي امل�ساعد بكلية احلقوق جامعة القاهرة ،دكتوراه يف احلقوق
حيث ح�صل على درجة الدكتوراة عام  2007وجاءت الر�سالة بعنوان « امل�سئولية اجلنائية
عن تعذيب املتهم كما يعمل م�ست�شارا للمنظمة العربية حلقوق االن�سان ،له ا�سهامات بحثية
عديدة فى جمال القانون وحقوق االن�سان من بينها كتاب عقوبة الإعدام يف م�صر(النا�شر
املنظمة العربية حلقوق الأن�سان) احلماية اجلنائية للحيازة (دار النه�ضة العربية – )2010
امل�س�ؤلية اجلنائية عن اجلرائم ال�ضربية ( دار النه�ضة العربية –  )2010الإج��راءات
اجلنائية امل�ستحدثة يف د�ستور  ( 2014دار النه�ضة العربية  )2014وغريها من اال�سهامات
االخري فى هذا املجال.
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راجية عمران
حا�صلة على درجة املاج�ستري يف القانون  ،2003كلية كوين ماري ،جامعة لندن –
لندن ،اململكة املتحدة.
حمامية يف جمال ال�شركات والبنوك والتمويل ،وم�ست�شارة قانونية يف مكتب زكي
ها�شم و�شركاه– حمامون وم�ست�شارون قانونيون
نبذة عن العمل العام :ع�ضوة ن�شطة يف م�ؤ�س�سة امل��ر�أة اجلديدة وع�ضوة جمل�س
الأمناء منذ � 2005إيل  .2007حمامية ونا�شطة حقوقية متطوعة يف مركز ه�شام مبارك
للقانون منذ عام  .2005ع�ضوة نا�شطة يف جبهة الدفاع عن متظاهرى م�صر وع�ضوة
م�ؤ�س�سة يف جمموعة «ال للمحاكمات الع�سكرية للمدنيني» يف مار�س � .2011إحدى الأع�ضاء
امل�ؤ�س�سني حلركة امل�صري احلر التي بد�أت بعد ثورة  25يناير .حا�صلة على جائزة روبرت
كينيدي حلقوق الإن�سان لعام  2013عن عملها يف جمال حقوق الإن�سان والدفاع عن حقوق
املر�أة منذ  1995حتى الآن ،ومت تكرميها من قبل نقابة املحامني لعملها يف جمال حقوق
الإن�سان يف م�صر ومت تكرميها يف احتفالية يوم املر�أة امل�صرية يف مار�س  2013من �أجل
عملها يف جمال حقوق املر�أة والدفاع عن حقوق الإن�سان ،ومت تكرميها يف عام  2012من قبل
منظمة م�صريون �ضد الف�ساد وحركة �شايفنكم مبنحها لقب فار�س �ضد الف�ساد لعملها يف
جمموعة ال للمحاكمات الع�سكرية للمدنيني والدفاع عن حقوق الإن�سان واملعتقلني
جناد الربعي
حمام بالنق�ض تخرج من كليه احلقوق جامعه القاهره عام  ١٩٧٧بتقدير جيد
وح�صل علي دبلوم الدرا�سات العليا يف القانون اجلنائي من الكليه نف�سها عام  ١٩٨٢بتقدير
جيد .
ايل جانب عمله كمحام متخ�ص�ص يف القانون اجلنائي وخا�صه ق�ضايا االعالم
واالعالميني عمل الربعي كمدرب قانوين وباحث وله خم�سه ع�شر كتابا وتقريرا من اهمها
مو�سوعتني حول القوانني املنظمه حلريات الر�أي والتعبري يف م�صر با�سم “ املق�صله والتنور
“ و “علي مقربه من احلافه “ كما �شارك يف كخبري يف كتابه م�شروع القانون االفريقي
النموذجي للو�صل ايل املعلومات عام  ٢٠١١؛ كما قدم م�شروع قانون م�صري للو�صول
ايل املعلومات عام  ٢٠١٢كتابه اكرث من اربعه م�شروعات قوانني من اهمها م�شروع قانون
59

للح�صول علي املعلومات ؛ وم�شروعي قانون ملبا�شره احلقوق ال�سيا�سيه ؛ كما �شارك كا�ستاذ
زائر يف تدري�س ماده النظم االنتخابيه بدبلوم الدرا�سات الربملانيه بكليه االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سيه جامعه القاهره  .عمل جناد الربعي كامني عام للمنظمه امل�صريه حلقوق االن�سان
وامني عام لل�شبكه العربيه للتنميه الدميقراطيه ومدير جلماعه تنميه الدميقراطيه ثم
رئي�سا ملجل�س �إدارتها وهو حاليا ال�شريك الرئي�س يف املجموعه املتحده ورئي�سها التنفيذي.
ايهاب �سالم
حم��ام باال�ستئناف ونا�شط حقوقى منذ  18ع��ام ،يعمل لبع�ض ال��وق��ت مديرا
للم�شروعات باملجموعة املتحدة خربة ممتدة فى ادارة امل�شاريع والربامج املتعلقة بحقوق
االن�سان  ، ،خبري فى جمال التدريب ولدية خربة ممتدة الكرث من  15عام فى تدريب مئات
املحاميني وال�صحفيني امل�صريني وكذلك من اغلب البلدان العربية على اليات وو�سائل
جتنب امل�سائلة القانونية بخ�صو�ص جرائم الن�شر املختلفة  ،كما درب املئات من العاملني
فى كيانات املجتمع املدين املختلفة على ق�ضايا ومو�ضوعات حقوق االن�سان اخلتلفة �سواء
داخل م�صر او خارجها  ،خربة طويلة يف الق�ضايا املتعلقة ب�أحوال ال�سجون وال�سجناء
والتعذيب يف م�صر والدول العربية ،له العديد من االوراق القانونية واالدلة التدريبية التى
نفذها مع ع�شرات الهيئات املحلية واالقليمية والدولبة .
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ك�شف با�سماء اخلرباء اللذين �شاركوا فى ور�شة العمل اخلا�صة مبناق�شة
م�سودة القانون املقرتح واملنعقدة فى  11مار�س 2015
م

الإ�سم

1

�إبراهيم عو�ض

2

�أحمد �إ�سماعيل حممد

حزب النور

3

�أحمد بهاء الدين �شعبان

الأمني العام للحزب الإ�شرتاكي امل�صري

4

�أحمد راغب

5

�أحمد ر�ضا طلبة

6

�أحمد عبد احلفيظ

7

�أ�شرف عبا�س

8

تريزة �سمري

9

ال�صفة

دكتور – �أ�ستاذ باجلامعة الأمريكية بالقاهرة

حمام
حمام – املنظمة العربية حلقوق الإن�سان
املحامي بالنق�ض  -نائب رئي�س املنظمة امل�صرية حلقوق
الإن�سان
حمام
مر�شحة جمل�س النواب

جمال الدين �سعيد ال�شريف حمام – مر�شح جمل�س النواب
برملانية �سابقة

10

جماالت عبد احلليم

11

جورج �إ�سحق

ع�ضو املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

12

جوزيف ن�سيم

مهند�س – مر�شح جمل�س النواب

13

حافظ �أبو �سعدة

املحامي بالنق�ض  -ع�ضو املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

14

ح�سام اجلندي

حمام

15

ح�سام امل�ساح

الرئي�س ال�سابق للمجل�س القومى لرعاية املعاقني

16

خالد البل�شي

ع�ضو جمل�س نقابة ال�صحفيني

17

خالد عكا�شة

العميد  -مدير املركز الوطني للدرا�سات الأمنية

18

راجية عمران

املحامية بالنق�ض  -ع�ضو املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

61

م

الإ�سم

ال�صفة

19

�سمري علي�ش

دكتور  -الأمني العام للمركز الوطني لدعم م�ؤ�س�سات املجتمع
الأهلي

20

�شادي حممد خ�ضر

21

�صالح �سالم

دكتور – ع�ضو املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

22

�صالح �سليمان

23

طه عبد العليم

24

عا�صم عبد اجلبار

25

عبد العال �أبو ال�سعود

26

عبد املنعم عمارة

املحامي بالنق�ض – رئي�س م�ؤ�س�سة النقيب
دكتور – م�ست�شار مركز الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية
والإ�سرتاتيجية
امل�ست�شار – نائب رئي�س حمكمة النق�ض
نائب رئي�س الإحتاد الإقليمي للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية
ب�شمال �سيناء
دكتور – وزير ال�شباب الأ�سبق

27

ع�صام �شيحة

املحامي بالنق�ض

28

عمرو زهرة

املدير التنفيذي للمنظمة الإقليمية حلقوق الإن�سان

29

فريد �سامل ال�شريف

30

قدري حفني

31

جمدة اخلواجة

نائب الإحتاد العام لن�ساء م�صر

32

جمدي اجلارحي

امل�ست�شار الدكتور – نائب رئي�س جمل�س الدولة

33

حممد �أمني

املتحدث الر�سمى حلزب املحافظني

34

حممد زارع

35

حممد قدري �سعيد

36

حممد هويدي

املحامي بالنق�ض  -رئي�س املنظمة العربية للإ�صالح اجلنائي
دكتور – رئي�س الوحدة الأمنية مبركز الأهرام للدرا�سات
ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية
رئي�س الإحتاد النوعي للجمعيات الأهلية ب�أ�سوان

37

حممود حممد عبد الغني

38

م�صطفى الزرقا
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دكتور – حمام – حزب النور

حمام – مر�شح جمل�س النواب
دكتور – �أ�ستاذ علم النف�س ال�سيا�سي

حمام
رئي�س الإحتاد النوعي حلقوق الإن�سان بالغربية

ال�صفة

م

الإ�سم

39

م�صطفى متويل

40

منى حامد

مدير عام العالقات العامة وم�سئول املر�أة مبحافظة القاهرة

41

نزار الريدي

�صحفي – مر�شح جمل�س نواب

42

ه�شام قا�سم

الكاتب ال�صحفي والنا�شر

43

ه�شام حممد رءوف

دكتور – حمام

امل�ست�شار  -الرئي�س مبحكمة �إ�ستئناف القاهرة
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