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م�شروع قانون للوقايه من التعذيب)1(
قرار رئي�س جمهورية م�شر العربية 

بالقانون رقم )   ( ل�شنة 2015 
ب�شاأن “قانون للوقايه من التعذيب .

رئي�ض اجلمهورية 
بعد الطالع على الد�ستور . 

وعلي التفاقيه الدوليه ملناه�سه التعذيب التي �سدقت عليها م�سر بتاريخ 6 ابريل 
1986  ون�سرت باجلريده الر�سميه بتاريخ 7 يناير 1988.

وعلي املعاهدة الدوليه للحقوق املدنيه وال�سيا�سيه التي �سدقت عليها م�سر بتاريخ  
4 اغ�سط�ض 1967 ون�سرت يف اجلريده الر�سميه بتاريخ 15 ابريل 1982.

وبعد الطالع علي قانون العقوبات.
وبعد الطالع قانون الجراءات اجلنائيه .

وبعد الطالع قانون تنظيم ال�سجون رقم ٣96 ل�سنه 1956 
وبعد الطالع علي قانون املحاماه 17 ل�سنه 198٣.

وبعد الطالع علي معاهدات ت�سليم املجرمني واملحكوم عليهم واملوقعه ما بني 
م�سر وغريها من الدول .

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء 
وبناء على ما اأرتاآه جمل�ض الدولة 

قرر القانون الآتي ن�شه
املادة الأوىل

التعذيب هو كل عمل اأو اإمتناع غري م�سروع ينتج عنه اأمل اأو عذاب ج�سديًا كان اأم 
معنويًا يلحق عمدًا �سخ�سًا بق�سد احل�سول منه اأو اآخر علي اأقوال اأو معاقبته عن ت�سرف 

امل�ست�سار عا�سم عبد  القانون حيث اجري عليها  اعداد  له جلنة  ملا خل�ست  امل�سودة هى حتديث  تعد هذه   )1(

اجلبار ت�سويبات لغوية واعادة ترقيم املواد  »
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اأتاه اأو ي�ستبه يف انه اأتاه اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو �سخ�ض اأخر على الأتيان بت�سرف ما . 
اأو لأي �سبب من الأ�سباب التى تقوم على التمييز اأيا كان نوعه.

املادة الثانية
ت�شتبدل هذه املادة باملادة  126 من قانون العقوبات

كل موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة اأمر بتعذيب �سخ�ض ,اأو فعل ذلك بنف�سه , اأو 
باأذن منه , اأو علم بذلك  واإمتنع عن اإيقافه رغم قدرته على ذلك , يعاقب بال�سجن امل�سدد.
واذا كان التعذيب بق�سد حمل ال�سخ�ض على الإدلء باقوال اأمام �سلطات ال�سبط 
او التحقيق او املحاكمة او اأحدي و�سائل الإعالم يعاقب بال�سجن امل�سدد الذى ل يقل عن 

خم�ض �سنوات.
اما اذا كان التعذيب واقعا على الن�ساء او الطفال فتكون العقوبة ال�سجن املوؤبد .)2(

واذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدًا .  
وفى جميع الحوال يحكم بالعزل من الوظيفة او اخلدمة العامة. 

املادة الثالثة
ت�ستبدل هذه املادة باملادة  128 من قانون العقوبات :

كل موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادًا علي وظيفته اأو �سفته  منزًل 
م�سكونًا اأو مكانًا م�سورًا يف حيازة �سخ�ض بغري ر�سائه فى غري الأحوال املبينة يف القانون 

يعاقب باحلب�ض .
املادة الرابعة

ت�ستبدل هذه املادة باملادة  129 من قانون العقوبات :
كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اإ�ستعمل الق�سوة مع النا�ض او اأمر بها اعتمادًا 
على وظيفته اأو �سفته بحيث اأنه اخل ب�سرفهم او اأحدث المًا بابدانهم, يعاقب باحلب�ض مدة 
ل تقل عن �ستة �سهور وبغرامة ل تقل عن ع�سرة اللف جنية ول تزيد على ثالثني الف جنيه 

او باحدي هاتني العقوبتني.

)2(  فى مراجعة امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار مت حذف هذه الفقرة .
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املادة اخلام�شة
ت�ستبدل هذه املادة باملادة  280 من قانون العقوبات :

كل من قب�ض علي �سخ�ض اأو حجزه اأو حب�سه بغري م�سوغ يعاقب باحلب�ض مدة ل تقل 
األف جنية ول تزيد علي ع�سرين الف جنية  اأو بالغرامة التي ل تقل عن ع�سرة  عن �سنة 
وت�ساعف هذه العقوبة اإذا وقعت اجلرمية من موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة اعتمادًا 

علي وظيفته اأو �سفته.
املادة ال�شاد�شة

كل ماأمور ق�سم اأو مركز اأو �سجن اأو مدير مكان احتجاز اأخل بواجبات وظيفته يف 
علي  فيه  التعذيب  جرميه  ارتكاب  ايل  اأدي  مما  الحتجاز  مكان  علي  وال�سراف  الرقابه 
�سهور  �ستة  تقل عن  ل  باحلب�ض مده  يعاقب   , القانون  الويل من هذا  باملاده  املبني  النحو 

والعزل من الوظيفه .
املادة ال�شابعة

علي النائب العام فور تلقيه بالغًا اأو ات�سال علمه بح�سول تعذيب اأن ياأمر ب�سرعة 
اجراء التحقيقات الالزمة للك�سف عن هذه اجلرمية ومرتكبيها , وله ان يطلب من اجلهة 
التابع لها امل�سكو فيه فى هذه اجلرائم وقفه عن العمل طوال فرتة التحقيق اأذا خيف اأن 
يوؤثر على �سريها , وعليه ان ميكن املجني عليه من الطالع على الوراق والتحقيقات متي 

طلب ذلك ولو كان التحقيق �سريًا.
املادة الثامنة

اأو  للم�سرور  يجوز  اجلنائيه  الج���راءات  قانون  من   6٣ امل��اده  حكم  من  اإ�ستثناء 
ورثته من جرمية التعذيب اأو الإكراه و�سوء معاملة املوظفني لأفراد النا�ض,  اإقامه الدعوي 
اجلنائية مبا�سرة ايل املحكمه املخت�سة . وعلي املحكمة اأن تاأمر بالزام اية جهه تقدمي ما 
لديها من اأوراق اأو م�ستندات يطلبها امل�سرور اأو ورثته او وكالوؤهم لت�سهيل اإثبات الواقعه .
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املادة التا�شعة
اأن  التعذيب   جرمية  فى  لجرائه  املنتدبني  التحقيق  ق�ساة  او  العامه  النيابه  علي 
ينتهوا من التحقيقات فى اأجل اأق�ساه �ستة �سهور من تاريخ بدئهم فى اإجرائه, واذا انق�سى 
يلجاأ  اأن  ورثته  اأو  اجلرمية  من  للم�سرور  جاز  التحقيقات  فى  الت�سرف  دون  الأج��ل  هذا 
اىل اإقامة الدعوي بطريق الدعاء املبا�سر دون اإخالل بحقه  فى اللجوء اإبتداء اىل اقامة 

الدعوي بهذا الطريق ما مل ي�سبقها حتقيق جنائي.

املادة العا�شرة
اأو  مع مراعاة ن�ض املادة 64 من قانون الإج��راءات اجلنائية يجوز لكل من املتهم 
املجني عليه اأو امل�سرور من اجلرائم املن�سو�ض عليها يف هذا القانون اأن يطلب من رئي�ض 
املحكمة البتدائية ندب قا�ض للتحقيق يف هذه اجلرائم, وعلي رئي�ض املحكمة اأن يبت يف 

هذا الطلب خالل ثمانية واأربعني �ساعة من تقدميه .

املادة احلادية ع�شر
لكل من املجني عليه اأو امل�سرور من اجلرائم الواردة  يف هذا القانون اأو رثتهم ولو 
بهيئة  امام حمكمة اجلنايات  يطعنوا  اأن  بالتحقيقات,  املدنية  باحلقوق  يكونوا مدعني  مل 
باأل وجه لقامة  التحقيق   اأو قا�ض  العامة  النيابة  ال�سادر من  القرار  امل�سورة علي  غرفة 
الدعوي اجلنائية. وتف�سل املحكمة يف الطعن خالل �سهر من تقدميه بعد �سماع مرافعة 
النيابة العامة والطاعن. ويح�سل الطعن بتقرير يف قلم كتاب حمكمة ال�ستئناف املخت�سة 
النيابة  ال�سادر من  بالقرار  اإقامتهم  ال�ساأن يف حمال  اأويل  اإعالن  اأيام من  خالل ع�سرة 

العامة اأو قا�ض التحقيق.

املادة الثانية ع�شر
ل  ؛  املدين  القانون  من  و164و170و174و221و222   16٣ باملواد  الخالل  مع عدم 
التعذيب عن  لورثتة عن جرمية  اأو  عليه  للمجني  به  املق�سي  التعوي�ض  مبلغ  يقل  اأن  يجوز 
مائتني وخم�سني اإلف جنيه م�سري وتلتزم الدولة بتقدمي العالج البدين والنف�سي للمجني 

عليه وتاأهيله نف�سيًا واجتماعيًا حتى يتم �سفائه.
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املادة الثالثة ع�شر
 « التعذيب  مكافحه  »ادارة  ت�سمي  العام   النائب  تتبع  ال�سرطة  من  ق��وة)٣(  ت�سكل 
تخت�ض  باجراء التحريات والقيام باأعمال ال�سبط والتفتي�ض وكل ما من �ساأنه ان يوؤدي اىل 
ك�سف جرمية التعذيب وتقدمي مرتكبيها اىل العدلة.  وي�سدر بت�سكيل تلك القوة قرار من 
النائب العام بالت�ساور مع وزير الداخليه . ويحدد النائب العام فى قرار ان�سائها  ميزانيتها 

ودرجات افرادها ومقارها وتبعيتها الدارية )4(.
املادة الرابعة ع�شر

ين�ساأ بقرار من وزير العدل)5( نيابه خمت�سة بالتحقيق يف جرائم التعذيب يف دائرة 
يف  بالتحقيق  وتخت�ض  العام  النائب  وكالء  من  كاف  عدد  بها  ويعني  ابتدائيه  حمكمه  كل 
الحتجاز غري  اأو  النا�ض  املوظفني لفراد  املعاملة من  �سوء  او  والك��راه   التعذيب  بالغات 
القانوين التي تقدم ايل النيابة العامة ؛ كما تخت�ض بال�سراف علي اماكن الحتجاز الواقعه 

يف نطاق اخت�سا�سها املكاين .
املادة اخلام�شة ع�شر

ل يجوز ل�سلطات الدولة  اأن تطرد اأي �سخ�ض من مواطني دوله اأخرى اأو تعيده اأو 
ت�سلمه اإىل دولته اأو دوله اأخرى اإذا خيف عليه من خطر التعر�ض للتعذيب و اأن يكون الطرد 

او الإعادة او الت�سليم من قا�سى الأمور امل�ستعجلة املخت�ض .
املادة ال�شاد�شة ع�شر

ي�سكل بقرار من رئي�ض جمل�ض الوزراء جمل�سا دائمًا ملكافحة جرمية التعذيب مكون 
من اأحد ع�سرة ع�سوًا برئا�سة النائب العام وع�سوية ممثلني عن وزارات الداخلية واملالية 
وال�سحة والرتبية والتعليم والثقافة والوقاف وع�سوين من اع�ساء املجل�ض القومي حلقوق 

الن�سان وخبريان يتم اختيارهما من منظمات املجتمع املدين املهتمة بحقوق الن�سان .

)٣(   قبل املراجعة كانت  ادارة �سرطية

)4(   قبل املراجعة كانت العبارة وتتلقى تلك القوة تعليماتها من النائب العام 

)5(   قبل املراجعة كانت النائب العام
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ويكون من بني مهامه .
مراجعه الت�سريعات امل�سريه لت�ساعد علي مكافحه تلك اجلرميه وو�سع خطه . 1

وطنيه للق�ساء عليها .
و�سع برامج تدريبيه ل�سباط ال�سرطه والطب ال�سرعي حول ك�سف اجلرميه . 2

والتعامل معها . 
و�سع برامج تعليميه وثقافيه ودينيه تك�سف عن ب�ساعه جرميه التعذيب . ٣

وت�ساعد علي خلق راأي عام �سد اجلرميه ومرتكبيها .
التعامل مع الليات الدوليه اخلا�سه مبكافحه جرميه التعذيب وال�ستفاده من . 4

برامج التبادل الدوليه ملكافحه هذه اجلرميه .
ا�سدار تقارير ن�سف �سنويه عن او�ساع املحتجزين واماكن الحتجاز . 5

والتو�سيه مبا يجب اتباعه لتح�سني تلك الماكن ومكافحه جرميه التعذيب 
ب�سكل عام .

التعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين املهتمه مبكافحة التعذيب ل�سمان تكامل . 6
اجلهود يف هذا املجال. 

املادة ال�شابعة ع�شر
ين�سر هذا القانون باجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره.

يب�سم هذا القانون بخامت الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
رئي�ض اجلمهورية 
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 املذكرة الإي�شاحية مل�شروع قانون للوقايه من التعذيب 
ال�شادر بقرار رئي�س جمهورية م�شر العربية 

بالقانون رقم )   ( ل�شنة 2015 
ب�شاأن »قانون للوقايه من التعذيب .

فى مواجهة تف�سي ظاهرة التعذيب فى م�سر حتى �سارت انتهاكًا ممنهجًا لل�سلطة 
ثورة  �سبقت  طويلة  ل�سنوات   – طالب  العقاب,  من  املجرمني  اإف��الت  بظاهرة  واملقرتنة 
املادة 126 من  بتعديل  امل�سري  املدين  –  املجتمع  يناير 2011   والع�سرين من  اخلام�ض 
الإعرتاف,  اإجبار متهم على  التعذيب على  والتى تق�سر جرمية  العقوبات امل�سري  قانون 
وقد كانت تلك املطالبات ت�ستند لأ�سا�ض قانوين ود�ستوري يتعلق بتوقيع م�سر على اتفاقية 
مناه�سة التعذيب واأ�سبحت مبوجب الد�ستور جزءًا ل يتجزاأ من الت�سريع الداخلي, اإل اأن 

تلك املطالبات مل يكن هناك من ي�ستمع اإليها فى اأجهزة الدولة فى ذلك الوقت.
وبقيام ثورة اخلام�ض والع�سرين من يناير عام 2011 والتى كانت �سرارتها الأويل 
احلديث  كرث  �سعيد«,  خالد  بالإ�سكندرية«ال�سهيد  املواطنني  لأحد  تعذيب  جرمية  ب�سبب 
واأ�سبح لدي املطالبني بهذه  املواطنني منها,  الظاهرة وحماية  حول �سرورة مواجهة هذه 
التعديالت �سندًا ثوريًا و�سعبيًا متمثاًل فى خروج املاليني لل�سارع لإ�سقاط النظام ال�سيا�سي 
فى  اأنعك�ض  الذى  الأمر  وهو  الجتماعية,  والعدالة  واحلرية  الإن�سانية  بالكرامة  مطالبني 
�سوره  بجميع  التعذيب   « على  ن�ست  م�ستحدثة  مادة  وهي  الد�ستور احلايل  من   52 املادة 

واأ�سكاله, جرمية ل ت�سقط بالتقادم«. 
الد�ستورية  الن�سو�ض  من  وغريها  الذكر  �سالفه  الد�ستور  من   52 املادة  ومبوجب 
الواردة فى الباب الثالث من الد�ستور واملعنون« احلقوق واحلريات والواجبات العامة« اأ�سبح 
لزمًا اأن يتم تعديل املنظومة الت�سريعية لتتوؤام مع الد�ستور, وهو ما ي�ستلزم كبداية تعديل 
فى قوانني العقوبات والإجراءات اجلنائية , وهو ما �سعت اإليه املجموعة املتحدة من خالل 

مناق�سات �سمت نخبة من اخلرباء.
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يتاآلف القانون من ع�سرة مواد خ�س�ض اأولها)6( لو�سع تعريف حمدد و�سامل جلرمية 
اأحكام حمكمة النق�ض امل�سرية وكذلك للتعريف الوارد  التعذيب ي�ستند ملا ا�ستقرت عليه 
املواد  لتعديل  القانون  من  الثانية  املادة  تخ�سي�ض  مت  بينما  التعذيب,  مناه�سة  باتفاقية 
126 , 128,129, 280 من قانون العقوبات وهي الن�سو�ض العقابية على جرمية التعذيب 

واجلرائم املرتبطة بها.
الإج��راءات  قانون  فى  جديدًا  ف�ساًل  لت�سيف  القانون  من  الثالثة  امل��ادة  وج��اءت 
املوظفني  املعاملة من  و�سوء  والإك��راه  التعذيب  التحقيق فى جرائم  » فى  بعنوان  اجلنائية 
الإج���راءات  بقانون  جديدة  م��واد  خم�ض  الف�سل  لهذا  القانون  واأ���س��اف  النا�ض«  لأف��راد 
اجلنائية, وذلك لأهمية اجلانب الإجرائي الذى تقوم به النيابة العامة حيث راعي القانون 
�سرعة اإجراء التحقيقات الالزمة للك�سف عن مرتكبي جرمية التعذيب ومتكني املجني عليه 
من الإطالع على التحقيقات لو كانت الأخرية �سرية, كما اأعطي القانون للنائب العام احلق 
فى وقف امل�سكو فى حقه فى جرائم التعذيب حتى ل يوؤثر على �سري التحقيقات ) املادة 122 

مكررًا(.
كما اأعطي القانون احلق للم�سرور من جرائم التعذيب والأكراة و�سوء املعاملة من 
املوظفني فى اإقامة الدعوى اجلنائية مبا�سرة للمحكمة املخت�سة وذلك نفاذًا لن�ض املادة 
99 من الد�ستور, واإلزم املحكمة فى تلك الدعاوي باأن تاأمر باإلزام اأي جهة اإدارية بتقدمي 
ما لديها من اأوراق اأو م�ستندات لزمة يطلبها امل�سرور اأو مقيم الدعوي )املادة 122 مكررًا 

)اأ((
ق�سايا  للتحقيقات فى  زمنية  املادة 122 مكررًا )ب( مدة  فى  القانون  و�سع   كما 
التعذيب والأكراة و�سوء املعاملة ل تتجاوز �ستة �سهور مع مراعاة حق امل�سرور اللجوء لإقامة 

الدعوى اجلنائية مبا�سرة اأمام املحكمة املخت�سة.
وا�ستحدث القانون مادة برقم 122 مكررًا )ج( يحق للمتهم واملجني عليه وامل�سرور 
فى جرائم التعذيب والكراة و�سوء املعاملة اأن يطلب ندب قا�سي للتحقيق على اأن يبت فى 

هذا الطلب خالل ثمانية واأربعني �ساعة.

)6(  اتفق اع�ساء اللجنة على تكليف امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار للقيام مبراجعة نهائية ولغوية لن�سو�ض امل�سروع 

العدد  وا�سبح  وم�سامينها  باحكامها  امل�سا�ض  ودون  القانون  مواد  ترتيب  اعادة  تعديالته  بني  من  كان  املقرتح 
النهائي ملواد امل�سروع املقرتح �سبعة ع�سر مادة بدل من ع�سرة مواد 
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واأخريًا ا�ساف القانون فى الف�سل امل�ساف لقانون الإجراءات اجلنائية مادة جديدة 
برقم 122 مكررًا )د( لتعطي احلق للمجني عليه وامل�سرور فى جرائم التعذيب والأكراة 
و�سوء املعاملة فى الطعن على القرارات ال�سادرة باإل وجه لإقامة الدعوى اجلنائية على اأن 

تف�سل فيها املحكمة خالل �سهر من التقرير بالطعن.
برقم  العقوبات  لقانون  جديدة  مادة  منه  الرابعة  املادة  مبوجب  القانون  واأ�ساف 
فيها  تتم  التى  الحتجاز  اأماكن  عن  امل�سئول  معاقبة  على  فيها  ن�ض  والتى  مكررًا   126
جرمية التعذيب باحلب�ض والعزل من الوظيفة وذلك لإخالله بواجبات وظيفته فى الرقابة 

والأ�سراف.
والنف�سي  البدين  العالج  بتقدمي  الدولة  لتلزم  القانون  املادة اخلام�سة من  وجاءت 
نف�سيًا  تاأهيلهم  وك��ذل��ك  املعاملة  و���س��وء  والك���راة  التعذيب  ج��رائ��م  ف��ى  عليهم  للمجني 
واجتماعيًا, ف�سال عن و�سع حد اأدين للتعوي�ض املق�سي به فى هذه اجلرائم والتى يجب اإل 

يقل عن مائتي وخم�سني األف جنية م�سري.
وا�ستحدث القانون فى املادة ال�ساد�سة »الإدارة العامة ملكافحة التعذيب« وهي اإدارة 
�سرطية تتبع النائب العام مبا�سرة وتخت�ض باإجراء التحريات واأعمال ال�سبط والتفتي�ض, 

ون�ض القانون على اأن تلك القوات تتلقي تعليماتها من النائب العام.
كما اأن�ساأ القانون باملادة ال�سابعة منه نيابة متخ�س�سة خمت�سة بالتحقيق فى جرائم 
التعذيب والأكراة و�سوء املعاملة والحتجاز القانوين تن�ساأ بقرار من النائب العام وتكون فى 

دائرة كل حمكمة ابتدائية, وتخت�ض كذلك بال�سراف على اأماكن الحتجاز.
واإلزم القانون اأجهزة الدولة باملادة الثامنة منه بحظر ت�سليم اأو طرد اأو اإعادة اأي 
�سخ�ض من الأجانب اإذا كان معر�ض خلطر التعذيب فى الدولة امل�سلم لها اأو املعاد اإليها, 

على اأن يكون الطرد اأو الإعادة اأو الت�سليم بقرار من قا�سي الأمور امل�ستعجلة املخت�ض.
واأخريًا  ن�ست املادة التا�سعة من القانون على ت�سكيل جمل�سًا دائمًا ملكافحة التعذيب 
املجل�ض  من  اأع�ساء  وكذلك  ال���وزارات  بع�ض  عن  ممثلني  وع�سوية  العام  الناب  برئا�سة 
هذا  مهام  من  يكون  اأن  على  التعذيب,  مكافحة  مبجال  وخ��رباء  الإن�سان  حلقوق  القومي 
املجل�ض مراجعة الت�سريعات املتعلقة بهذه اجلرمية وو�سع برامج تدريبية ل�سباط ال�سرطة 
والطب ال�سرعي, وكذا برامج تعليمية وثقافية ودينية , والتعامل مع الأليات الدولية اخلا�سة 
مبكافحة جرمية التعذيب, وكذلك واإ�سدار تقارير ن�سف �سنوية عن اأو�ساع املحتجزين , 

والتعاون مع املجتمع املدين ملكافحة جرمية التعذيب
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جمملها  فى  ت�سكل  والتى  والأ�س�ض  املبادئ  من  لعدد  القانون  وا�ستند  اأعتنق  وقد 
املالمح الرئي�سية لهذا القانون وفيما يلي عر�ض لأبرز هذه املالمح: 

ولي�ض  التعذيب  من  للوقاية  قانون  �سورة  فى  �سدر  حيث  الت�سريعية  الوحدة  مبداأ 
ظاهرة  ملواجهة  ت�سريعيًا  تكاماًل  يوفر  ما  وهو  القوانني,  لبع�ض  متناثرة  تعديالت  جمرد 
التعذيب وما ي�ساحبها من ظواهر اأخري مثل الإفالت من العقاب, اإل اأن القانون فى نف�ض 
الوقت راعي عدم اإهدار اجلهود ال�سابقة وتبناها ومنها م�سروع قانون حماية ال�سهود الذى 

اأعدته وزارة العدل.
تعريف وا�سح و�سامل جلرمية التعذيب: راعي القانون الن�ض املادة 52 من الد�ستور 
و�سع  يقت�سي  كان  الذى  الأمر  وهو  التعذيب جرمية,  واأ�سكال  �سور  كافة  اأن  اعترب  والذى 
تعريف وا�سح جلرمية التعذيب يراعي فيها كذلك املبادئ الد�ستورية امل�ستقرة فى الت�سريع 
اجلنائي, لذلك جاء التعريف ي�سمل كافة �سور التعذيب واأ�سكاله, ومل ي�سرتط التعريف حد 
معينًا لل�سرر الناجت عن التعذيب فيكفي وجود اأمل اأو عذاب باجل�سد وهو ما ا�ستقرت عليه 

حمكمة النق�ض امل�سرية بل واإذا كان العذاب اأو الأمل نف�سيًا اأو معنويًا اأعترب تعذيبًا.
وتو�سع التعريف فى حماية املواطنني وذلك باأن اعترب الأعمال الغري م�سروعة تعذيبًا 

لو كانت بغر�ض التاأثري اأو ال�سغط اأو معاقبة �سخ�ض غري �سحية التعذيب.
كما تو�سع التعريف فى الغاية اأو املربر من القيام بهذه اجلرمية – مت�سيًا مع اتفاقية 
من  للح�سول  الغاية  امتدت  حيث   – للتعذيب  ال�سائعة  احل��الت  ومع  التعذيب  مناه�سة 
اأو �سخ�ض اآخر علي اقوال اأو معاقبته عن ت�سرف  ال�سخ�ض الواقع عليه جرمية التعذيب 
اأتاه اأو ي�ستبه يف انه اأتاه اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو �سخ�ض اأخر عن ت�سرف ما . اأو لأي 

�سبب من الأ�سباب التى نقوم على التمييز اأيا كان نوعه.
حماية الن�ساء والأطفال: عزز القانون حماية الدولة ل�سحايا التعذيب من الن�ساء 
والأطفال وذلك باأن �سدد العقوبة على مقرتف هذه اجلرمية لو كانت ال�سحية من الن�ساء 

والأطفال, وذلك مراعاة لكون هذه الفئات هي الأكرث عر�سة لهذه اجلرمية البغي�سة.
التدرج فى العقوبة وتنا�سبها: عمل القانون على اأعمال املبداأ الت�سريعي فى التدرج 
فى العقوبات وتنا�سبها, وهو ما يت�سح فى التدرج فى عقوبة جرمية التعذيب لتكون ال�سجن 
امل�سدد, لتكون ال�سجن امل�سدد الذى ل يقل عن خم�ض �سنوات اإذا كان التعذيب بغر�ض الإدلء 
باأقوال اأمام جهات التحقيق واملحاكمة اأو�سلطات ال�سبط اأو كان بغر�ض الإدلء باأقوال اأمام 

اأحدي و�سائل الإعالم.
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على  واقعًا  التعذيب  كان  اإذا  املوؤبد  ال�سجن  العقوبة  لتكون  العقوبة  القانون  و�سدد 
الن�ساء اأو الأطفال,اأما اإذا مات املجني عليه نتيجة التعذيب فيحكم بعقوبة القتل العمد.

م�سئولية امل�سئولني عن اأماكن الحتجاز: راعي القانون و�سع م�سئولية على امل�سرفني 
على اأماكن الحتجاز �سوءا اأكانت �سجونًا اأو مراكز واأق�سام ال�سرطة اأو غريها وذلك باعتبار 

وقع التعذيب فى اأحد 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 
باإعتبارها عقوبة تبعية للعقوبات املقررة فى جرائم التعذيب والكراة و�سوء املعاملة, وذلك 
خلطورة ا�ستمرار ال�سخا�ض املدانني فى هذه اجلرائم فى وظائفهم ملا ميثل خطورة على 

املجتمع وكذلك على اجلهات العاملني بها.
التو�سع فى �سلطات و�سالحيات النيابة العامة:

 تو�سع القانون فى اإعطاء �سالحيات و�سلطات للنيابة العامة ممثلة فى النائب العام 
مل�ساعدتها ومتكينها من القيام بواجبها فى مواجهة هذه اجلرمية وتقدمي اجلناة للعدالة, 

وذلك من عدة اأوجه:
ن�سًا  القانون  ا�ستحدث  العمل:  عن  حقهم  فى  امل�سكو  وقف  فى  العام  النائب  حق 
جديدًا مبوجبه يحق للنائب العام وقف امل�سكو فى حقهم فى جرائم التعذيب والأكراة و�سوء 

املعاملة حلني النتهاء من التحقيقات.
�سرطية  اإدارة  ت�سكيل  على  القانون  ن�ض  حيث  العام:  للنائب  تابعة  �سرطية  اإدارة 
تتبع النائب العام مبا�سرة تقوم باإجراء التحريات وغريها من الأعمال ال�سرطية, وقد كفل 
القانون لهذه الإدارة ا�ستقالليه عن جهاز ال�سرطة الأمر الذى �سيعطي املزيد من امل�سداقية 

لدي ال�سحايا خا�سة فى اجلرائم املتهم فيها �سباط �سرطة.
نيابة متخ�س�سة فى التعذيب: ن�ض القانون على اإن�ساء نيابة متخ�س�سة فى جرائم 
التعذيب تكون فى دائرة كل حمكمة ابتدائية وتخت�ض بالتحقيق فى جرائم التعذيب والأكراة 

و�سوء املعاملة وكذلك التفتي�ض عن حول هذه اجلرائم  
متكني امل�سرور واملجني عليهم وورثتهم

 راعي القانون �سحايا جرائم التعذيب والإكراة و�سوء املعاملة وذللك بتمكينهم من 
الو�سول للعدالة وذلك من عدة اأوجه وهي

تتجاوزها  اأن  يجوز  ل  زمنية  م��دة  و�سع  القانون  راع��ي  للتحقيقات:  اأق�سي  حد 
التحقيقات  تتجاوز هذه  ل  بحيث  املعاملة  و�سوء  والإك��راة  التعذيب  ق�سايا  فى  التحقيقات 
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مدة �ستة اأ�سهر.
احلق فى طلب ندب قا�سي حتقيق: اأعطي القانون للم�سرور وكذلك للمتهم احلق 

فى طلب ندب قا�سي حتقيق فى الواقعة وحدد مدى زمني للف�سل فى طلبه.
للمجني  القانون احلق  اأعطي  �سرية:  ولو كانت  التحقيقات  احلق فى الطالع على 
القواعد  من  ا�ستثناءًا  وذلك  �سرية  كانت  ولو  حتى  ق�سيته  اأوراق  على  احل�سول  فى  عليه 

العامة فى الطالع والتى تبيح للنيابة العامة اإجراء التحقيقات فى �سرية.
راعي  دع��واه:  واإثبات  املبا�سرة  اجلنائية  الدعوي  اإقامة  من  عليه  املجني  متكني 
اإثبات  فى  عليه عقبات  املجني  يواجه  وقد  �سلطة  التعذيب هي جرمية  اأن جرمية  القانون 
اجلرمية وخا�سة اإذا ما قرر اإقامة الدعوى اجلنائية مبا�سرة اأمام املحكمة املخت�سة, وذلك 
من خالل اإلتزام املحكمة باإلزام اأي جهة بتقدمي ما لديها من اأوراق اأو م�ستندات بناء على 

طلب املجني عليه.
الدولة  تنه�ض  اأن  القانون  راع��ي  التعذيب:  ل�سحايا  ال�سرر  بجرب  الدولة  اإل��زام 
ال�سحايا  بعالج  اإلتزامها  وذلك من خالل  التعذيب  ل�سحايا  ال�سرر  فى جرب  مب�سئوليتها 
فى هذه اجلرمية وتاأهيلهم ج�سديًا ونف�سيًا, كما و�سع القانون حد اأدين للتعوي�ض عن هذه 

اجلرائم مببلغ مائتي وخم�سون األف جنية م�سري.
ت�سكيل جمل�ض دائم ملكافحة التعذيب: مبوجب القانون �سين�ساأ جمل�سًا دائما ملكافحة 
التعذيب وذلك من خالل مراجعة الت�سريعات املرتبطة وو�سع برامج تعليمية وثقافية ودينية 
الربامج  و�سع  على  املجل�ض  �سيعمل  كذلك  واأ�سرارها,  التعذيب  ظاهرة  بخطورة  للتوعية 
التدريبية ل�سباط ال�سرطة والعاملني بالطب ال�سرعي لكيفية ك�سف اجلرمية والتعامل معها, 
التعذيب,  الدولية اخلا�سة مبكافحة جرمية  الأليات  التعامل مع  املجل�ض على  �سيعمل  كما 
واأو�ساع جرمية  اأو�ساع املحتجزين والحتجاز  وكذلك �سي�سدر املجل�ض تقارير دورية عن 

التعذيب, و�سيمار�ض املجل�ض عمله كله بالتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�سلة.
حماية الأجانب من جرمية التعذيب: اإلزم القانون اأجهزة الدولة بحظر ت�سليم اأو 
اإبعاد اأو طرد اأي �سخ�ض اأجنبي اإذا خيف عليه من تعر�سه للتعذيب, ورهن القانون قرار 
الدولة بالت�سليم اأو الإبعاد اأو الطرد فى هذه احلالة بالعر�ض على قا�سي الأمور امل�ستعجلة 

املخت�ض.
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اأوراق خلفية

اأوًل : مقرتحات وتعديالت اأع�شاء اللجنة 
على امل�شودة الولية املعدة من املحامي بالنق�س جناد الربعي 

مالحظات ومقرتحات اع�شاء اللجنةالن�س املقرتح
املادة الأوىل

عنه  ينتج  عمل  اأي  بالتعذيب   يق�سد 
اأم  كان  ج�سديا  �سديد,  عذاب  اأو  اأمل 
بق�سد  ما  ب�سخ�ض  يلحق عمدًا  نف�سيًا, 
من  اأو  ال�سخ�ض,  هذا  من  احل�سول 
على  اأو  معلومات  على  ثالث,  �سخ�ض 
ارتكبه  عمل  على  معاقبته  اأو  اعرتاف, 
�سخ�ض  اأو  هو  ارتكبه,  اأنه  ي�ستبه يف  اأو 
اأي  اأو  هو  اإرغامه  اأو  تخويفه  اأو  ثالث 
�سخ�ض ثالث, اأو عندما يلحق مثل هذا 
اأو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب  الأمل 
اأو  نوعه,  كان   اأيا  التمييز  على  يقوم 
ي�سكت  اأو  عليه  يوافق  اأو  عليه  يحر�ض 
اآخر  �سخ�ض  اأي  اأو  ر�سمي  موظف  عنه 
يت�سمن  ول  الر�سمية.  ب�سفته  يت�سرف 
اأو العذاب النا�سئ فقط عن  ذلك الأمل 
عقوبات قانونية اأو املالزم لهذه العقوبة 

اأو الذي يكون نتيجة عر�سية لها.

الدكتور عماد الفقى : 
عرفت املادة الأويل من امل�سروع التعذيب كما عرفته الفقرة الأويل من املادة الأويل 

من التفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب . ولنا علي ذلك املالحظات التالية :
اأن تعريف امل�سطلحات لي�ض �ساأن امل�سرع بل هو من اخت�سا�ض الفقه والق�ساء. - 1
تعرف املادة مدار التعليق التعذيب باأنه “ اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد - 2

....” ويثري هذا التعريف العديد من امل�سكالت التي �ستظهر – حتما – عند 
تطبيقه , تتمثل يف الإجابة علي الت�ساوؤل الآتي : ما هو معيار التفرقة بني الأمل 
اأو العذاب ال�سديد الذي يدخل حتت مدلول التعذيب وبني الأمل اأو العذاب غري 
ال�سديد الذي ل يدخل �سمن هذا املدلول ؟ هل هو معيار �سخ�سي يختلف من 
جمني عليه لآخر اأم هو معيار مو�سوعي ؟ . اإن الأخذ بهذا التعريف يعيد اإيل 
الأذهان تعريفات �سابقة قريبة منه من حيث امل�سمون واإن اختلفا يف الألفاظ 
نذكر منها : تعريف حمكمة جنايات طنطا للتعذيب يف حكمها ال�سادر �سنة 
القا�سي  الإيذاء  هو  املتهمني  تعذيب   “  : بقولها  عرفته  حيث   1927/6/28
بالء  قبول  علي  فيحمله   , املعذب  عزمية  من  ويفت  فعله  يفعل  الذي  العنيف 
العرتاف للخال�ض منه “ . وتطبيقا لذلك : اعتربت املحكمة اأن تعدي العمدة 
واخلفراء بال�سرب علي متهمني يف �سرقة حماريث ل ي�سكل جرمية التعذيب 
عامة  من  وهو  عليهم  املجني  مثل  لأن  ق�سوة  ا�ستعمال  جرمية  ي�سكل  واإمنا   ,
لها  يقدر  مل  �سربات  فيهم  توؤثر  ل  ال�سلوك  واملريب  امل�سبوه  ومنهم  القرويني 
تاأديب  طريقة  علي  بهم  ال�سربات  هذه  نزلت  وقد  اأهمية  اأية  الطبي  التقرير 

�سبيان املكاتب .
٣ - “ اإذا كان لي�ض هناك بد من تعريف التعذيب فاأقرتح التعريف التايل :  لكن 

التعذيب هو كل فعل اأو امتناع يرتتب عليه اإحلاق الأذى باملجني عليه �سواء كان 
هذا الإيذاء ماديا اأو معنويا , ج�سيما اأم غري ج�سيم “ . 

امل�شت�شار ه�شام رءوف :
اأقرتح اأن يكون تعديل املادة 126 من قانون العقوبات تقابل املادتني الأويل و الثانية 

من امل�سروع املقرتح لتكون علي النحو التايل :
يعاقب بال�سجن امل�سدد الذي ل يقل عن خم�سة �سنوات كل موظف عام اأو مكلف 

بخدمة عامة اأمر بتعذيب اأن�سان اأو فعل ذلك بنف�سه,بق�سد حمله هو اأو غريه 
علي الإعرتاف ,اأو معاقبته علي عمل اأرتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه اأرتكبه هو اأوغريه اأو 

احل�سول علي معلومات  اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو غريه علي القيام بعمل , اأو 
العقاب علي عمل اأو ب�سبب التمييز اأيا كان نوعه.

ويعاقب بذات العقوبة كل من علم اأو �سكت عن تعذيب اإن�سان رغم قدرته علي 
اإيقافه .

واإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا.
وليجوز اأ�ستعمال املادة 17 من هذا القانون , بالن�سبة لهذه اجلرائم ويحكم يف 

جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة اأو اخلدمة العامة.
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امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
اأري اأن يكون ن�سها علي النحو التايل :

التعذيب هو اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب)6( ج�سديا كان اأم معنويا ) نف�سيا ( يلحق عمدًا 
�سخ�سا بق�سد احل�سول من هذا ال�سخ�ض اأو اآخر علي اأموال)7( اأو معاقبته عن)8( ت�سرف 

اأتاه اأو ي�ستبه يف انه اأتاه اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو �سخ�ض اأخر اأو لأي �سبب اآخر.
ويعد م�ساهما)9( يف التعذيب كل من يوافق عليه اأو ي�سكت عنه وكان يف مكنته)10( منعه �سواء 

كان موظفًا ر�سميًا ومن يف حكمه)11( اأم كان من اأحاد النا�ض.

املاده الثانيه.
يعاقب بال�سجن امل�سدد الذي ل يقل عن 

خم�ض ع�سر عاما كل موظف عام اأو مكلف 
بخدمة عمومية اأو اأحد رجال ال�سبط 

اأمر اأو حر�ض اأو ا�سرتك يف تعذيب احد 
ال�سخا�ض علي الوجه املبني يف املاده 

الويل من هذا القانون .ويعاقب بذات 
العقوبة كل من �سكت عن هذا التعذيب 

رغم قدرته على اإيقافه؛ او علم به ونكل 
علن ابالغ ال�سلطات عنه يف وقت ي�سمح 

باإنقاذ املجني عليه . واإذا مات املجني عليه 
يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدًا مع �سبق 

ال�سرار .ويحكم فى جميع الأحوال علي 
اجلاين  بالعزل من الوظيفة اأو اخلدمة 

العامة واحلرمان من حقوقه ال�سيا�سيه ملده 
ت�ساوي �سعفي املده التي حكم عليه فيها 

بال�سجن .

الدكتور عماد الفقى :
ال�سياغة حتتاج اإيل �سبط لأنها تنطوي علي كثري من التزيد .- 1
مثل - 2 العامة  القواعد  تتناولها  التي  الأحكام  الن�ض عن طريق حذف  اخت�سار  يف�سل 

عبارة “ رجل ال�سبط “ , “ اأو ا�سرتك “ , “ �سكت “ , “ علم ومل يبلغ “ . لتقت�سر 
هذه املادة علي جترمي مو�سوع واحد هو فعل التعذيب . 

ا�سرتطت املادة حمل التعليق �سفة خا�سة يف املجني عليه دون اأن ت�سرتط �سفة خا�سة - ٣
يف اجلاين . ونري �سرورة اأن تفرق بني ما اإذا كان املجني عليه “ متهم “ اأم �سخ�ض 

عادي . وتقرر للجرمية يف احلالة الأويل عقوبة اأ�سد من احلالة الثاين . 
قانون - 4 يف  العامة  للقواعد  تركها  ويف�سل  الن�ض  يف  الواردة  التبعية  العقوبات  حتذف 

العقوبات املن�سو�ض عليها يف املادة 24 منه وما بعدها . 
هو - 5 اجلبار  عبد  عا�سم  اجلليل  امل�ست�سار  قال  كما  لأنه  الإ�سرار  �سبق  ظرف  يحذف 

ظرف من الظروف امل�سددة للجرمية .كما اأنه ي�سكل افرتا�سا للركن املعنوي . 

89101112( 7(

)7(  يري معظم الفقه كما ا�ستقر ق�ساء النق�ض علي عدم ا�سرتاط اجل�سامة يف التعذيب ليكون جمرمًا فنجد اأن حمكمة النق�ض 
ق�ست باأن اإيثاق يدي املجني عليه وقيد رجليه باحلبال واإ�سابته من ذلك بحجات وورم, ذلك ي�سح اعتباره تعذيبا بدنيا ) نق�ض 
جنائي ال�سنة ال�سابقة �سفحة 650( كما جري ق�ساء النق�ض علي انه ل ي�سرتط يف التعذيب اأن يوؤدي اإيل اإ�سابة املجني عليه ) نق�ض 

جنائي ال�سنة ال�سابعة والثالثني �سفحة 827 (  
)8(   اأري اأن كلمة ) اأقوال ( ت�سمل معني احل�سول من ال�سخ�ض علي معلومات اأو اعرتافات

)9(   اأري اأن كلمة ) ت�سرف ( اأ�سمل من كلمة ) عمل ( لأنه قد يفهم من الكلمة الأخرية اأنها تعني الفعل اليجابي فقط دون ال�سلبي 
) المتناع ( كاأحد مكونات الفعل املادي يف جرمية التعذيب

)10( اأري اأن كلمة ) م�ساهم ( اأ�سمل من كلمة �سريك لن امل�ساهم تعني الفاعل الأ�سلي وال�سريك يف اأي �سورة من �سور ال�سرتاك 
) التحري�ض والتفاق وامل�ساعدة (

)11(   اأري اأن كلمة ) وكان يف مكنته ذلك ( تفيد تناول الركن املعنوي جلرمية التعذيب امل�سندة اإيل املوظف العام بح�سبانه م�ساهمًا 
اأو امل�سنع الذي  النا�ض كرب العمل يف املزرعة  اأحاد  يف اجلرمية وانه كان يف مكنته منع وقوع اجلرمية. وكذلك حتى لو كان من 

ي�ستطيع ب�سلطانه علي تابعيه اأن مينعهم من تعذيب �سخ�سي اقرتف اإثما يف حمل عمله.
)12(   كلمة ) ومن يف حكمه ( ت�سمل كل من هو �ساحب �سلطة وظيفية كان يكون مكلفًا بخدمة عامة ب�سفة دائمة اأو موؤقتة وان نرتك 

للقا�سي تف�سري هذا ال�سلطان ح�سب ظروف كل واقعة.
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امل�شت�شار ه�شام رءوف 
انظر مالحظتة على املادة ال�سابقة 

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
كل موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة اأمر اأو ا�سرتاك )12( يف تعذيب اأحد الأ�سخا�ض)1٣( اأو 
�سكت عن هذا التعذيب رغم علمه)14( حلدوثه وكان يف مكنته منعه يعاقب بال�سجن امل�سدد 

مدة ل تقل عن ثالث �سنوات ول تزيد علي خم�سة ع�سرة �سنة. واإذا مات املجني عليه يحكم 
عليه بالعقوبة املقررة للقتل العمد. ويحكم)15( يف جميع الأحوال علي اجلاين بالعزل من 

الوظيفة اأو اخلدمة العامة واحلرمان من حقوقه ال�سيا�سية مدة ت�ساوي �سعفي مدة احلب�ض 
املق�سي بها عليه.

املاده الثالثه.
علي  تقل  ل  مده  امل�سدد  بال�سجن  يعاقب 
خم�سه اعوام والعزل من الوظيفه واحلرمان 
�سعفي  ت�ساوي  مده  ال�سيا�سيه  احلقوق  من 
؛كل  بال�سجن  فيها  عليه  حكم  التي  املده 
ماأمور ق�سم او مركز او �سجن اومدير مكان 
الرقابه  يف  وظيفته  بواجبات  اخل  احتجاز 
ادي  مما  الحتجاز  مكان  علي  وال�سراف 
ايل ارتكاب جرميه التعذيب فيه علي النحو 

املبني باملاده الويل من هذا القانون .

الدكتور عماد الفقى:
جوهر هذه اجلرمية هو الإهمال الوظيفي لذا نري اأنه من املالئم اأن يفر�ض لها - 

عقوبة اجلنح ل اجلنايات .    
امل�ست�سار ه�سام روؤوف

بالن�سبة لفكرة معاقبة امل�سرف علي مكان الأحتجاز فاإنني موؤيد له , املادة الثالثة - 
من امل�سروع 

امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار
كل ماأمور ق�سم اأو مركز اأو �سجن اأو مدير مكان احتجاز اأخل بواجبات وظيفة يف الرقابة 

والإ�سراف علي اأماكن الحتجاز اإخالل اأدي اإيل حدوث تعذيب ب�سخ�ض ما. يعاقب11 
باحلب�ض مدة ل تقل عن ثالث �سنوات)16(

املاده الرابعه.
يعاقب بال�سجن امل�سدد مده ل تقل علي 
م�ستخدم  او  موظف  كل  اعوام  خم�ض 
دخل  عامه  بخدمه  مكلف  او  عمومي 
مكانا  او  منزل  حق  وجه  وبدون  عمدا 
ا�سخا�ض  او  �سخ�ض  حيازه  يف  م�سورا 
معينني بغري موافقتهم كتابه علي ذلك .

الدكتور عماد الفقى:
نري  عقوبة احلب�ض الوجوبي وهو العقوبة املقررة للجنح .- 

امل�ست�سار ه�سام روؤوف:
ت�سديد العقوبة بالن�سبة جلرمية املادة 128 عقوبات وهي ذاتها املادة الرابعة - 

من امل�سروع جيدة و لكن حتتاج مراجعة ومناق�سة حول جعلها جناية وهل 
الأبقاء عليها جنحة مع رفع العقوبة عليها اأف�سل ليكون من املمكن حتريك 

الدعوي بطريق الإدعاء املبا�سر 
امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار

كل موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادًا علي وظيفته منزًل م�سكونًا اأو 
مكانًا م�سورًا يف حيازة �سخ�ض بغري ر�سائه فيما عدا الأحوال املبينة يف القانون 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن خم�ض �سنوات.
اأري اأن العقوبة املقرتحة يف هذه احلالة وهي ال�سجن فقط تتنا�سب مع اجلرم

1

)12(   كلمة ا�سرتاك تعني وتت�سمن �سور ال�سرتاك الثالثة ) التحري�ض والتفاق وامل�ساعدة ( فال ي�سوغ ذكر حر�ض اأو ا�سرتاك لن 
التحري�ض اأحد �سور ال�سرتاك.

)1٣(  ذكر عبارة ) علي الوجه املبني يف املادة الأويل ( تزيد لن املادة الثانية جاءت بعقوبات علي الأفعال املجرمة يف املادة الأويل 
وهي ال�سابقة عليها مبا�سرة.

)14(   لبد من الن�ض علي توافر العلم للرئي�ض اأو القائد بوقوع التعذيب الذي مبكنته منعه .
)15(  اأري �سرورة الن�ض علي العقوبات التبعية يف هذه اجلرمية.

)16(  يتعني عدم خروج الت�سريع علي الأ�سول العامة يف فل�سفته حيث اأن جرائم الإهمال تكون يف اإطار جرائم اجلنح والتي عقوبتها 
احلب�ض والذي اأري انه يكفي لتغليظها اإل تقل مدته عن ثالث �سنوات بح�سبان اجلرمية يف هذه احلالة جرمية غري عمديه اإما اإن 

كانت عمديه فمحل العقاب عليها هي املادة الثانية من هذا القانون.
)17(  ل يت�سور عقوبات تبعية بهذه الق�سوة يف حالة اخلطاأ الذي ي�سكل جنحة يف القانون.
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املاده اخلام�شه.
يعاقب بال�سجن امل�سدد كل من قب�ض 
على �سخ�ض اأو حب�سه اأو حجزه بدون 

م�سوغ قانونى . ويعاقب بالعقوبه نف�سها  
ماأمور الق�سم او املركز او ال�سجن او 

مدير مكان الحتجاز

الدكتور عماد الفقى:
يف�سل عدم و�سع عقوبة واحدة بل عقوبة تتدرج يف ال�سدة مع مدة احلب�ض اأو 

احلجز دون وجه حق
امل�ست�سار ه�سام روؤوف 

وهي مقابلة للمادة 280 عقوبات وت�سع عقوبة للم�سرف علي مكان - 
الأحتجاز و من ثم تتفق مع املنهج ال�سابق و نري مالئمة ذلك لروح امل�سروع

امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار
كل موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة قب�ض علي �سخ�ض اأو حب�سه اأو حجزه دون 

م�سوغ قانوين يعاقب بال�سجن هو ورئي�سه املبا�سر اإذا علم بالواقعة.
املاده ال�شاد�شه.

يجب علي النائب العام فور تلقيه بالغا 
با�ستدعاء  فورا  ياأمر  او  تعذيب  بوجود 
امل�سكو يف حقهم فاإن مل ي�ستطع املجني 
عليه حتديد ا�سماء او �سفات من قاموا 
تلقيه  فور  يجري  ان  عليه  بالتعذيب 
البالغ عمليه عر�ض قانوين لكل امل�ستبه 

فيهم .
 وله ان راأي ذلك ان يامر بايقاف 

اجلناه عن العمل ومنعهم من الت�سال 
بال�سهود او الوراق والتحفظ علي كل 
ما يراه ذو فائده يف ك�سف اجلرميه . 

الدكتور عماد الفقى:
نري حذفها خلروجها عن ما هو ماألوف وتعر�سها من مبداأ ا�ستقالل الق�ساء . 

ويف�سل ترك املو�سوع للقواعد العامة يف الإجراءات اجلنائية
امل�ست�سار ه�سام روؤوف

اإرجاء املواد من 6 اإيل 10 حاليا واإيل اأخر املواد فيما عدا مو�سوع - 
حتريك الدعوي اجلنائية بطريق الإدعاء املبا�سر 

اأري مالئمة التعديالت الواردة مب�سروع وزارة العدل بالن�سبة للدعوي - 
املبا�سرة وحتريكها 

امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار
اري حذف املادة

املاده ال�شابعه.
يجب علي النيابه العامه او ق�ساه 

التحقيق املنتدبني لجراوؤه ان ينتهوا 
من التحقيقات يف خالل مده ل تزيد 

علي ت�سعني يوما من تاريخ البالغ 
والت�سرف فيه . ويعاقب علي خمالفه 

ذلك بال�سجن وبغرامه ل تقل عن 
مائتي جنيه ولتزيد علي خم�سائه جنيه 

وبالعزل .

الدكتور عماد الفقى
نري عدم جترمي ما جترميه هذه املادة , واقرتح و�سع ميعاد تنظيمي فقط وحث 

املحقق علي النتهاء من التحقيق خالل املدة املقررة .
امل�ست�سار ه�سام رروف 

- انظر املالحظة اخلا�سة باملادة 6
امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار

اأري الكتفاء بو�سع ميعاد تنظيمي حلث املتفق علي اجناز التحقيق يف مدة 
مالئمة.

املاده الثامنه.
يجب علي النيابه العامه او ق�ساه 

التحقيق املنتدبني لجراوؤه ال�ستجابه 
ايل طلب حمام املجني عليه بالطالع 
علي الوراق او التحقيقات وقت طلبها 

حتي لو كانت النيابه العامه قد ا�سدرت 
قرارا بالتحقيق يف �سريه .كما يجب 
عليهم حتقيق اي دليل يطلب املجني 

عليه حتقيقه لإثبات اجلرميه مبا 
يف ذلك �سماع ال�سهود او النتقال 

للمعاينه او طلب �سم اوراق او دفاتر او 
غريها من الدله التي تعني علي اثبات 

اجلرميه يف خالل ا�سبوع من تاريخ 
تقدميه طلبا بذلك . 

امل�شت�شار ه�شام رءوف 
- انظر املالحظة اخلا�سة باملادة 6

امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار
علي قا�سي التحقيق اأو ع�سو النيابة اأن يي�سر ملحامي املجني عليهم الطالع علي 

الأوراق والتحقيقات عند طلب ذلك وان يحقق اي دليل من �سانه اإثبات اأو نفي 
جرمية العتداء علي حرية املجني عليه واأن يكون ذلك يف وقت منا�سب.
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املاده التا�شعه .
مع عدم الخالل بالعقوبه الوارده يف 
املاده ال�سابعه ,يعترب النائب العام او 

وكالئه او ق�ساه التحقيق املنتدبون 
لجراوؤه قد ارتكبوا خطاأ مهنيا ج�سيما 
يوؤدي ايل خما�سمتهم عند خمالفتهم 

احكام املواد ال�ساد�سه وال�سابعه 
والثامنه من هذا القانون . 

امل�شت�شار ه�شام رءوف 
- انظر املالحظة اخلا�سة باملادة 6

امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار
اأري حذفها

املاده العا�شره .
علي النائب العام او وكالوؤه او ق�ساه 
التحقيق املنتدبون لجراوؤه النتقال 
خالل �ساعه واحده ايل مكان جري 

ابالغه باحتجاز احد ال�سخا�ض فيه 
بغري م�سوغ قانوين . ويعترب امتناعه 

عن النتقال يف املده املحدده بهذه املاده 
خطاأ مهنيا ج�سيما يبيح للم�سرور 

اقامه دعوي املخا�سمه �سده .

امل�شت�شار ه�شام رءوف 
- انظر املالحظة اخلا�سة باملادة 6

امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار
اأري حذفها

املاده احلاديه ع�شر .
ا�ستثناء من احكام املاده 6٣ من قانون 

الجراءات اجلنائيه يجوز للم�سرور 
او ورثته يف اجلرائم املو�سوفه يف 

هذا القانون اقامه الدعوي العموميه 
مبا�سره ايل املحكمه املخت�سه . وعلي 

املحكمه ان تاأمر بالزام اي جهه اداريه 
بتقدمي ما لديها من اوراق او م�ستندات 

يطلبها امل�سرور او ورثته او عن طريق 
حماموهم لت�سهيل اثبات الواقعه .

الدكتور عماد الفقى:
نقرتح تعديل املادة 6٣ من قانون الإجراءات اجلنائية , لكي تكون مت�سقة - 1

مع ويكون ن�ض املادة 99 من الد�ستور , الذي ي�سمح  ي�سمح بتحريك الدعوي 
اجلنائية بطريق الإدعاء املبا�سر يف اجلنح واجلنايات �سد املوظفني العموميني 
يف جرائم العتداء علي احلرية ال�سخ�سية للمواطنني واأن يكون ذلك مق�سورا 

علي اجلرائم امل�ستثناه من �سقوط الدعوي اجلنائية فيها مب�سي املدة التي 
ن�ست عليها املادة 15 من قانون الإجراءات اجلنائية .

امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار
اأري اإ�سافة كلمتي ) مو�سوع اجلرمية ( يف عجز املادة لتكون ) لت�سهيل اإثبات 

الواقعة مو�سوع اجلرمية (

املاده الثانيه ع�شر.
مع مراعاه ن�ض املاده 64 من قانون 

الجراءات اجلنائيه يجب على رئي�ض 
املحكمة البتدائية ال�ستجابة لطلب 

املتهم اأو املجني عليه  او امل�سرور من 
اجلرميه او ورثتهم بح�سب الحوال  
باإ�سدار قرار بندب قا�ض للتحقيق 

فى اجلرائم املن�سو�ض عليها فى هذا 
القانون .ويجب عليه ان يبت يف هذا 

الطب خالل ثمانيه واربعني �ساعه علي 
الكرث . وعلي النيابه العامه ت�سليم 

كل اوراق التحقيقات ان كانت قد 
بدئت فيها ايل القا�سي املنتدب خالل 
اربعه وع�سرين �ساعه من �سدور قرار 

بتعيينه . 

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
مع مراعاة ن�ض املادة 64 من قانون الإجراءات اجلنائية لكل من املتهم واملجني 

عليه وامل�سرور من اجلرائم املن�سو�ض عليها يف هذا القانون اأن يطلب من رئي�ض 
املحكمة البتدائية ندب قا�سي للتحقيق يف هذه اجلرائم وعلي رئي�ض املحكمة اأن 

يبت يف هذا الطلب خالل ثمانية واأربعني �ساعة. ويف حالة ندب قا�سي للتحقيق 
ت�سلمه النيابة العامة كل اأوراق التحقيقات اإن كانت قد بداأت فيها خالل اأربعة 

وع�سرين �ساعة من �سدور قرار ندبه.
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املاده الثالثه ع�شر .
يجوز للمجني عليه او امل�سرور من 
اجلرميه او ورثتهما ان يطعنا امام 
حمكمه اجلنايات منعقده يف غرفه 

امل�سوره علي القرار ال�سادر من 
النيابه العامه او قا�سي التحقيق 

املنتدب لجراوؤه  بحفظ التحقيق او 
بان ل وجه لقامه الدعوي العموميه 

�سد املتهمني. ويكون طعنه مقبول يف 
الدعويني املدنيه واجلنائيه حتي لو مل 
يدع باحلقوق املدنيه اثناء التحقيقات 

. وتف�سل املحكمه يف الطعن بحكم 
م�سبب خالل ا�سبوع من تقدميه بعد 

�سماع مرافعه النيابه العامه والطاعن. 
ويح�سل الطعن بتقرير يف قلم كتاب 

حمكمه ال�ستئاف التي يقع يف دائرتها 
حمل وقوع اجلرميه ؛ خال ع�سره ايام 

من اعالن املجني عليه او امل�سرور من 
اجلرميه او ورثتهما يف حمل اقامتهم 

بالمر او القرار الذي ا�سدرته النيابه 
العامه او قا�سي التحقيق. 

الدكتور عماد الفقى 
اأوؤيد م�سمونها ولكن يف �سكل تعديل املادة 210 من قانون الإجراءات اجلنائية - 

بحيث ي�سمح للمدعي باحلق املدين الطعن يف الأمر ال�سادر باحلفظ اأو باأل 
وجه لإقامة الدعوي اجلنائية يف جرائم العتداء علي احلرية ال�سخ�سية املتهم 

فيها موظفني عموميني . 
امل�ست�سار عا�سم عبد اجلبار

لكل من املجني عليه وامل�سرور من اجلرائم املن�سو�ض عليها يف هذا القانون اأو 
رثتهم ولو مل يكونوا مدعني باحلقوق املدنية بالتحقيقات, اأن يطعن اإمام حمكمة 

اجلنايات بهئيه غرفة امل�سورة علي القرار ال�سادر من النيابة العامة اأو قا�سي 
التحقيق باحلفظ اأو بالأوجه ل قامة الدعوي اجلنائية. وتف�سل املحكمة يف الطعن٣1 

خالل �سهر من تقدميه بعد �سماع مرافعة النيابة العامة والطاعن. وحت�سيل 
الطعن بتقرير يف قلم كتاب حمكمة ال�ستئناف التابع لها حمل وقوع اجلرمية خالل 

ع�سرة اأيام من اإعالن اأويل ال�ساأن يف حمل اإقامتهم بالأمر اأو القرار ال�سادر من 
النيابة العامة اأو قا�سي التحقيق.

املاده الرابعه ع�شر .
مع عدم الخالل باحكام املواد 16٣ 

و164و170و174و221و222 من القانون 
املدين ؛ل يجوز ان يقل مبلغ التعوي�ض 

املق�سي به للمجني عليه او ورثته يف 
جرميه التعذيب علي ن�سف مليون 

جنيه م�سري . 
 تلتزم الدوله بتعوي�ض ا�سايف للمجني 

عليه او ورثته ي�سمل . 
1. اعفاوؤه من جميع ال�سرائب والر�سوم 

امل�ستحقه للحكومه ايا كان �سبب 
ال�ستحقاق ملده ثلثا �سنوات من تاريخ 

ثبوت اجلرميه �سده . 
2. تقدمي العالج الطبي النف�سي 

والبدين للمجني عليه ولورثته  ل�سمان 
اإعاده تاأهيلهم علي نفقه الدوله ايل 

حني متام ال�سفاء . 
ويجوز للم�سئول عن التعوي�ض ان يرجع 

علي مرتكب اجلرميه بكل ما دفعه 
وبتعوي�ض ا�سايف تقدره املحكمه وفقا 

لحكام املاده 175 من القانون املدين  .

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
مع عدم الإخالل باملواد 16٣ , ...

ل يجوز اأن يقل مبلغ التعوي�ض املق�سي به للمجني عليه اأو لو رثته عن مائتني 
وخم�سني اإلف جنية وتلتزم الدولة بتقدمي العالج البدين والنف�سي للمجني عليه 

وتاأهيله نف�سيًا واجتماعيًا حتى يتم �سفائه.
اأري اأن مبلغ املائة وخم�سني اإلف جنية تعوي�سا منا�سبًا للمجني عليه اأو ورثته - 

يف ظل ال�سياق العام ملا تق�سي به املحاكم من تعوي�سات عن جرائم ا�سد من 
جرمية التعذيب.

اأري حذف اإعفاء املجني عليه اأو ورثته من جميع اأنواع ال�سرائب امل�ستحقة - 
للدولة والر�سوم

كما اأري اأن رجوع امل�سئول باحلق املدين علي مرتكب اجلرمية يرتك للقواعد - 
العامة يف القانون املدين.
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املاده اخلام�شه ع�شر .
علي النيابه العامه او قا�ض التحقيق 

املنتدب لجراوؤه ان تاأمر بتوفري احلمايه 
الالزمة لل�سهود واملبلغني واخلرباء 

املعر�سني للخطر يف البالغات والتحقيقات 
التي جتري يف اجلرائم املن�سو�ض عليها يف 
هذا القانون  وت�سمل احلماية ذوي ال�سهود 

واملبلغني واخلرباء املكلفني برعايتهم من 
الأقارب حتى الدرجة الثانية.

ت�سمل احلماية اإجراء اأو اأكرث من 
الإجراءات التالية:

ال�سخ�سية احلقيقية  البيانات  اإخفاء    •
يف  بها  والحتقاظ   ا   جزئًيّ اأو  ا  كلًيّ

ال�سجل امل�سار اإليه يف املادة الثالثة.
بني  للتوا�سل  هاتف  رقم  حتديد     •
ال�سخ�ض حمل احلماية واإدارة احلماية 

والنيابة العامة.
بالو�سائط  والأقوال  ال�سهادة  عر�ض   •
الإلكرتونية اأو غريها مع اإمكانية تغيري 

ال�سوت اأو اإخفاء مالمح الوجه. 
و�سع احلرا�سة على ال�سخ�ض وامل�سكن.  
  التو�سية لدى جهة العمل بنقل اأو ندب.
  اأي اإجراء اآخر تقدره النيابة او قا�سي 

التحقيق املنتدب لجراوؤه.

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
اأرى اإن حملها قانون حماية املبلغني و ال�سهود اجلاري اإعداده األن بوزارة العدل
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املاده ال�شاد�شه ع�شر .
تعترب بيانات امل�سمول باحلماية �سرية 
ول يجوز الإف�ساح عنها . ويعاقب كل 

من يف�سي اي بيانات او معلومات او 
ا�سرار او يهمل يف اداء واجب احلرا�سه 

لل�ساهد او اخلبري امل�سمول باحلمايه 
بال�سجن امل�سدد خم�ض �سنوات ؛ مع 
العزل من الوظيفه العامه ؛ حتي لو 

مل يرتتب علي الف�ساء او الهمال ايه 
ا�سرار . 

وا�ستثناء من احكام الفقره ال�سابقه 
يكون الك�سف عن هوية امل�سمول 

باحلماية للمحكمة فقط ومبوافقته, 
وللمحكمة ال�ستماع اإليه مبا�سرة اأو من 

خالل الو�سائط الإلكرتونية او غريها 
يف ح�سور باقي اخل�سوم. واإذا مل يقبل 

امل�سمول باحلماية الك�سف عن هويته 
للمحكمة . ول يعترب رف�ض امل�سمول 

باحلمايه الك�سف عن هويته �سببا 
لعدم اخذ املحكمه مبا �سبق ان قرره 
يف التحقيقات او ما اودعه فيها من 

تقارير فنيه .  

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
اأرى اإن حملها قانون حماية املبلغني و ال�سهود اجلاري اإعداده األن بوزارة العدل

املادة ال�شابعه ع�شر .
تلتزم الدولة بتعوي�ض ال�ساهد اأو املبلغ 

اأو اخلبري امل�سمول بحمايتها متى التزم 
بهذه احلماية, وذلك يف حالة التعر�ض 
لالعتداء كما تلتزم بتعوي�ض ورثته يف 

حالة الوفاة, وذلك اإذا كان العتداء اأو 
الوفاة ب�سبب اإدلئه بال�سهادة اأو الإبالغ 

عن اجلرمية اأو اأدلتها عن اأي من 
اجلناة اأو اإيداع تقريره عنها ؛ ويجري 

تقدير التعوي�ض علي النحو املو�سح 
باملواد 221 و222 من القانون املدين .

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
اأرى اإن حملها قانون حماية املبلغني و ال�سهود اجلاري اإعداده األن بوزارة العدل

املادة الثامنه  ع�شر .
تن�ساأ اإدارة مبكتب النائب العام ت�سمى 

“اإدارة احلماية” وتخت�ض بحماية 
ال�سهود واملبلغني واخلرباء امل�سمولني 

بهذه احلماية ؛ وي�سدر بتنظيم عملها 
قرار من النائب العام. 

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
اأرى اإن حملها قانون حماية املبلغني و ال�سهود اجلاري اإعداده األن بوزارة العدل
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املاده التا�شعه ع�شر.
ت�ستمر اإجراء احلماية اإىل اأن يف�سل 

يف الدعوى اجلنائية بحكم بات , اأو اإذا 
راأت النيابة العامة اإنهاءها قبل ذلك 

بناًء على قرار ق�سائي م�سبب. ويجوز 
التظلم من هذا القرار امام حمكمه 
اجلنايات منعقده يف غرفه امل�سوره 

خالل ا�سبوع من �سدوره ويكون التظلم 
بتقرير يف قلم الكتاب. 

 ويف حالة ال�سرورة يجوز للنيابة العامة 
بناء على طلب امل�سمول باحلماية اأن 

تقرر با�ستمرار احلماية املدة التي 
تراها.

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
اأرى اإن حملها قانون حماية املبلغني و ال�سهود اجلاري اإعداده األن بوزارة العدل

املاده الع�شرون . 
ت�سكل اإداره �سرطيه تابعه ملكتب النائب 

العام ت�سمي “الداره العامه ملكافحه 
التعذيب “ تكون خمت�سه باجراء 

التحريات واعمال ال�سبط والتفتي�ض 
وغريها من المور اخلا�سه بك�سف 

جرائم التعذيب وامل�ساعده يف تقدمي 
اجلناه ايل العداله ؛ وي�سدر بت�سكيل 
تلك القوه قرار من النائب العام بعد 

الت�ساور مع وزير الداخليه . وتتلقي تلك 
القوه تعليماتها من النائب العام او من 

ينيبه ويحدد قرار ان�ساوؤها ميزانيتها 
ودرجات افرادها ومقارها .

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
  كما هي بعد �سبط اللغة و ال�سياغة

املاده واحد وع�شرون . 
ين�ساأ بقرار من النائب العام نيابه 

خمت�سه بالتحقيق يف جرائم التعذيب 
يف دائره كل حمكمه ابتدائيه ويعني 

فيها عدد كاف من وكالء النائب العام 
وتخت�ض بالتحقيق يف بالغات التعذيب 

او الحتجاز غري القانوين التي تقدم 
ايل مكتب النائب العام او وكالوؤه 
؛ ف�سال عن ال�سراف علي اماكن 

الحتجاز الواقعه يف نطاق اخت�سا�سها 
املكاين .

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
  كما هي بعد �سبط اللغة و ال�سياغة
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املاده الثانيه والع�شرين . 
ل يجوز لأية دولة طرف . 1

اأن تطرد اأي �سخ�ض اأو اأن 
تعيده(”اأن ترده “( اأو اأن ت�سلمه 

اإىل دولة اأخرى, اإذا توافرت 
لديها اأ�سباب حقيقية تدعو اإىل 

العتقاد باأنه �سيكون يف خطر 
التعر�ض للتعذيب.

تراعي ال�سلطات املخت�سة . 2
لتحديد ما اإذا كانت هذه 
الأ�سباب متوافرة, جميع 

العتبارات ذات ال�سلة, مبا 
يف ذلك, يف حالة النطباق, 

وجود منط ثابت من الإنتهاكات 
الفادحة اأو ال�سارخة اأو 

اجلماعية حلقوق الإن�سان يف 
الدول املعنية.

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
ل يجوز ل�سلطات األدوله اأن تطرد اأي �سخ�ض من مواطني دوله اأخرى اأو تعيده اأو 

ت�سلمه اإىل دولته اأو دوله اأخرى اإذا �سيف عليه من خطر التعر�ض للتعذيب و اأن 
يكون قرار الطرد و الإعادة و الت�سليم من قا�سى الأمور امل�ستعجلة املخت�ض 

املاده الثالثه والع�شرين .
ي�سكل بقرار من رئي�ض جمل�ض الوزراء 
جمل�سا دائما ملكافح التعذيب من احد 

ع�سر ع�سوا برئا�سه النائب العام وع�سويه 
ممثلني عن وزارات الداخليه واملاليه 
وال�سحه والرتبيه والتعليم والثقافه 

والوقاف وع�سوين من اع�ساء املجل�ض 
القومي حلقوق الن�سان وخبريان يتم 
اختيارهما من بني اخلرباء يف جمال 

مكافحه التعذيب تكون من بني مهامه .
1. مراجعه الت�سريعات امل�سريه لت�ساعد 
علي مكافحه تلك اجلرميه وو�سع خطه 

وطنيه للق�ساء عليها .
2. و�سع برامج تدريبيه ل�سباط ال�سرطه 

والطب ال�سرعي حول ك�سف اجلرميه 
والتعامل معها . 

٣. و�سع برامج تعليميه وثقافيه ودينيه 
تك�سف عن ب�ساعه جرميه التعذيب 

وت�ساعد علي خلق راأي عام �سد اجلرميه 
ومرتكبيها .

4. التعامل مع الليات الدوليه اخلا�سه 
مبكافحه جرميه التعذيب وال�ستفاده 

من برامج التبادل الدوليه ملكافحه هذه 
اجلرميه .

5. ا�سدار تقارير ن�سف �سنويه عن او�ساع 
املحتجزين واماكن الحتجاز والتو�سيه 
مبا يجب اتباعه لتح�سني تلك الماكن 
ومكافحه جرميه التعذيب ب�سكل عام .

6. التعاون مكع موؤ�س�سات املجتمع املدين 
املهتمه مبكافحه التعذيب ل�سمان تكامل 

اجلهود يف هذا امل�سمار . 

امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
  كما هي بعد �سبط اللغة و ال�سياغة

املادة الرابعه والع�شرين  
ين�سر هذا القانون باجلريدة الر�سمية , 
ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره.

يب�سم هذا القانون بخامت الدولة , 
وينفذ كقانون من قوانينها.

رئي�س اجلمهورية 
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ثانيا مقرتحات بعمل تعديالت على قانون العقوبات وقانون الجراءات:
تعديالت مقدمة من الدكتور عماد الفقى 

 املادة 126 عقوبات 
الن�س احلايل .- 1

“ كل موظف اأو م�ستخدم عمومي اأمر بتعذيب متهم اأو فعل ذلك بنف�سه حلمله علي 
العرتاف يعاقب بال�سجن امل�سدد اأو ال�سجن من ثالث �سنوات اإيل ع�سر .واإذا مات املجني 

عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا “ .
التعديل املقرتح .- 2

“ كل موظف اأو م�ستخدم عمومي اأمر بتعذيب متهم اأو فعل ذلك بنف�سه حلمله علي 
العرتاف يعاقب بال�سجن امل�سدد , وتكون العقوبة ال�سجن اإذا كان التعذيب لغر�ض اآخر . 

واإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا “.
جوهر التعديل و�شببه .- 3

اأبقي التعديل املقرتح علي ال�سفة اخلا�سة باجلاين "املوظف العام" , واملجني - 
عليه "املتهم" نظرا لأهميتهما يف اجلرمية مدار البحث . فعلي الرغم من اأن 
هذه اجلرمية تدخل يف نطاق جرائم العتداء علي احلق يف �سالمة اجل�سد فاإن 
ن�سها مل ياأت �سمن اجلرائم الواردة يف الباب الأول من الكتاب الثاين من قانون 
, واإمنا وقع �سمن اجلرائم املن�سو�ض  العقوبات )القتل واجلرح وال�سرب ( 
و�سوء  )الإكراه  العقوبات  لقانون  الثاين  الكتاب  ال�ساد�ض من  الباب  عليها يف 
املعاملة من املوظفني لأفراد النا�ض(, ومرد ذلك هو متيز جرمية التعذيب عن 
غريها من جرائم العتداء علي �سالمة اجل�سد الأخرى لكونها ترتكب بوا�سطة 
رجال ال�سلطة وبا�سم ال�سلطة وحل�سابها , ولكون امل�سا�ض ب�سالمة اجل�سد فيها 

مي�ض نزاهة التحقيق وكرامة الوظيفة العامة .
ومن ناحية اأخري فاإن ن�ض املادة 126 عقوبات هو الن�ض الوحيد يف ذلك القانون 
ول جرم اأن اأ�سد النا�ض حاجة اإيل احلماية من يو�سع  الذي اأ�سبغ حمايته علي "املتهم" , 
منهم يف موقف التهام , ملا يحيط بنف�سه فيه من عوامل اخلوف واحلر�ض واحلذر وغريها 
من العوار�ض الطبيعية ل�سعف النفو�ض الب�سرية , ف�سال عن وجوده يف قب�سة رجال ال�سلطة 

وخ�سوعه لنفوذها .
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لذلك كله فنحن ل ن�ساطر الأ�سوات املنادية بحذف ال�سفة اخلا�سة للمجني عليه , 
اأو حذف ق�سد حمل املتهم علي العرتاف من ن�ض املادة 126 عقوبات .

و�سع الن�ض املقرتح من جمال احلماية اجلنائية للمتهم , فلم تعد حمايته كما - 
هو ال�ساأن يف الن�ض احلايل قا�سرة علي حماية املتهم اإذا كان تعذيبه بق�سد 

حمله علي العرتاف , واإمنا – اأي�سا – اإذا كان التعذيب باأي ق�سد اآخر .
�سدد الن�ض املقرتح العقاب – قليال - علي جرمية تعذيب املتهم ب�سفة عامة - 

هذه  خلطورة  نظرا  الع��رتاف  بق�سد  التعذيب  علي  اأ�سد  عقوبة  تقرير  مع   ,
احلالة .

الدولية -  التزامات م�سر  املقرتح متفقا مع  التعديل  يكون  تقدم  ما  وبناء علي 
�سروب  من  وغ��ريه  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  علي  ت�سديقها  عن  الناجمة 

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة .
املادة 129 عقوبات .

الن�س احلايل .- 1
“ كل موظف عام اأو م�ستخدم عمومي وكل �سخ�ض مكلف بخدمة عمومية ا�ستعمل 
الق�سوة مع النا�ض اعتمادا علي وظيفته بحيث اأخل ب�سرفهم اأو اأحدث اآلما باأبدانهم يعاقب 

باحلب�ض مدة ل تزيد عن �سنة اأو بغرامة ل تزيد علي مائتي جنية “ .
الن�س املقرتح .- 2

“ كل موظف عام اأو م�ستخدم عمومي اأو مكلف بخدمة عامة ا�ستعمل الق�سوة مع 
النا�ض اعتمادا علي وظيفته بحيث اأخل ب�سرفهم اأو اأحدث اآلما باأبدانهم يعاقب باحلب�ض 
مدة ل تقل عن �سنة ول تزيد علي خم�ض �سنوات وبغرامة ل تقل عن ع�سرين األف جنية ول 

تزيد عن خم�سني األف جنية اأو باأحدي هاتني العقوبتني “ .
جوهر التعديل و�شببه .- 3

مع -  الق�سوة  ا�ستعمال  جرمية  علي  العقاب  ت�سديد  اإيل  املقرتح  التعديل  يرمي 
النا�ض اعتمادا علي �سلطة الوظيفة , وذلك لأن العقوبة الواردة يف ن�ض التجرمي 
تزيد عن مائتي  التي ل  الغرامة  اأو  �سنة  تزيد عن  – احلب�ض مدة ل  احلايل 
جنية - من ال�ساآلة التي ل يتوافر معها حتقيق نوع من احلماية للموطنني يف 
مواجهة رجال ال�سلطة , ول حتقق ردعا كافيا يحول دون ارتكاب اجلناة لهذه 
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اجلرمية , كما اأنها اأي العقوبة ل تتنا�سب البتة مع النتيجة الإجرامية املرتتبة 
اأو اإحداث  اإتيان اجلاين لل�سلوك الإجرامي وهي الإخالل ب�سرف النا�ض  علي 

اآلما باأبدانهم . 
التحيز -  �سبهة  عن  امل�سرع  ينزه  املقرتح  التعديل  باأن  القول  ميكن  ذلك  وعلي 

واملجاملة لرجال ال�سلطة علي ح�ساب حقوق وحريات املواطنني .
املادة 280 عقوبات .

الن�س احلايل .- 1
“ كل من قب�ض علي اأي �سخ�ض اأو حب�سه اأو حجزه بدون اأمر اأحد احلكام املخت�سني 
بذلك ويف غري الأحوال التي ت�سرح بها القوانني واللوائح بالقب�ض علي ذوي ال�سبهة يعاقب 

باحلب�ض اأو بغرامة ل تتجاوز مائتي جنية “ .
الن�س املقرتح .- 2

“ كل من قب�ض علي اأي �سخ�ض اأو حب�سه اأو حجزه دون وجه حق يعاقب باحلب�ض 
ل تقل عن �ستة اأ�سهر , وتكون العقوبة احلب�ض مدة ل تقل عن �سنة اإذا وقعت اجلرمية من 

موظف عام اأو م�ستخدم عمومي اأو مكلف بخدمة عامة اعتمادا علي وظيفته .
اأو  اأو احلجز  القب�ض  اإذا جاوزت مدة  بال�سجن  يعاقب اجلاين  الأح��وال  ويف جميع 

احلب�ض دون وجه حق ثالثة اأ�سهر “ .
جوهر التعديل و�شببه .- 3

�سدد التعديل املقرتح العقوبة املقررة جلرمية القب�ض اأو احلجز اأو احلب�ض دون - 
وجه حق املن�سو�ض عليها يف املادة 280 من قانون العقوبات , واأ�ستحدث توافر 

�سفة خا�سة يف اجلاين , وجعل من هذه ال�سفة �سببا لت�سديد العقاب .
 - , العقوبات  املادة 280 من قانون  الوارد يف ن�ض  الق�سور  التعديل  كما تاليف 

ب�ساأن عدم تدرج العقوبة وتنا�سبها مع املدة التي �سلبت خاللها حرية املجني 
عليه والتي قد تتجاوز احلد الأق�سى للعقوبة التي يجوز احلكم بها يف الفقرة 
الأويل من الن�ض املقرتح , فجعل الن�ض املقرتح يف فقرته الأخرية من جتاوز 
اأ�سهر �سببا يتغري به و�سف اجلرمية من جنحة اإيل جناية  هذه املدة الثالثة 

عقوبتها ال�سجن . 
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تعديالت مقدمة من امل�شت�شار عا�شم عبد اجلبار
تعديل قانون العقوبات

املادة 126 : اأري اأن يكون ن�سها كالتايل :- 1
كل موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة اأمر بتعذيب متهم اأو فعل ذلك بنف�سه حلمله 
اأو املحاكمة يعاقب بال�سجن  اأو التحقيق  اأي من �سلطات ال�سبط  اأمام  باأقوال  علي الإدلء 

امل�سدد اأو ال�سجن.
واإذا كان التعذيب لغر�ض اآخر يعاقب بال�سجن من ثالث لع�سر �سنوات.

واإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدًا.
لأنه قد يفهم من موظف عام اأو م�ستخدم عام املوظفني وفقًا للقانون الإداري ( 1)

فقط ومن ثم يجب اإ�سافة املكلفني بخدمة عامة ملا لهم من �سلطات متاثل 
�سلطات املوظفني العموميني.

الإدلء بالأقوال ت�سمل احل�سول علي املعلومات والعرتافات( 2)
�سياق ( ٣) من  يفهم  ل  واملحاكمة حتى  والتحقيق  ال�سبط  �سلطات  من  اأي  اأمام 

فقط  التحقيق  �سلطات  اإم��ام  الع��رتاف  علي  قا�سرة  اأنها  احل��ايل  الن�ض 
باملخالفة ملا انتهي اإلية الق�ساء يف اإحكامه حيث ق�سي حمكمة النق�ض باأن 
مفهوم املادة 126 عقوبات اأن تعذيب املتهم حلمله علي العرتاف ين�سرف 
اأن  م��ادام  ال�ستدلل,  �سلطة  اأو  ق�سائية  جهة  اأي��ة  اأم��ام  ذلك  كان  اإذا  اإليه 
القا�سي اجلنائي حر يف اأخذ املتهم باعرتافه اإمام اأي جهة ) نق�ض جنائي 

ال�سنة ال�سابعة ع�سر �سفحة 1161 (
املادة 129 اأري اأن يكون ن�سها كالتايل :- 2

كل موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة ا�ستعمل الق�سوة مع النا�ض اعتمادًا علي �سفته 
بحيث انه اأخل ب�سرفهم  منهم اأو احدث بابدانهم , يعاقب باحلب�ض مدة ل تقل عن �ستة 
�سهور ول تزيد علي ثالث �سنوات وبغرامة ل تقل عن ع�سرة األف جنية ول تزيد علي ثالثني 

اإلف جنية اأو باأحدي هاتني العقوبتني.
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املادة 280 اأري اأن يكون ن�سها كالتايل :- ٣
كل من قب�ض علي اأي �سخ�ض اأو حب�سه اأو حجزه بدون اأمر من احلكام املخت�سني 
بذلك ويف غري الأحوال التي ت�سرح فيها القوانني واللوائح بالقب�ض علي ذوي ال�سبهة يعاقب 
باحلب�ض مدة ل تقل عن ثالثة �سهور اأو الغرامة التي ل تقل عن خم�سة األف جنية ول تزيد 
علي ع�سرة األف جنية وت�ساعف هذه العقوبة اإذا وقعت اجلرمية من موظف عام اأو مكلف 

بخدمة عامة اعتمادًا علي �سفته.
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تعديالت مقدمة من امل�شت�شار ه�شام رءوف
اأول : يف حالة اأ�ستقرار الراأي علي اأن يت�سمن امل�سروع ن�سا لتعريف جرمية التعذيب اأقرتح 

اأن يكون علي الوجه التايل :
ن�ض مقرتح :

يق�سد بالتعذيب اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد , ج�سديا كان اأم نف�سيا , يلحق - 
عمدا ب�سخ�ض ما بق�سد احل�سول منه اأو من �سخ�ض اأخر , علي اأعرتاف اأو معلومات 
اأيا كانت , اأو عقابه علي عمل اأرتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه اأرتكبه , هو اأو �سخ�ض اأخر , اأو 

تخويفه ,اأو اإرغامه , هو اأو �سخ�ض اأخر , اأو ب�سبب التمييز اأيا كان نوعه.
ويف هذه احلالة ميكن اأن تكون مادة التعريف برقم 126 من قانون العقوبات 

واأ�ستحداث مادة جديدة برقم 126 مكرر مثال تت�سمن مادة التجرمي و تكون 
�سياغتها علي النحو التايل :

ن�ض مقرتح:
كل موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة اأمر بتعذيب اإن�سان ,اأو فعل ذلك بنف�سه , اأو اأذن - 

به , اأو علم بذلك و�سكت عنه رغم قدرته علي اإيقافه , يعاقب بال�سجن امل�سدد الذي ل 
يقل عن خم�ض �سنوات.

واإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل العمد.
اأماكن  اأح��د  عن  م�سئول  عامة  بخدمة  مكلف  اأو  ع��ام  موظف  كل  ويعد 
الأحتجاز اأو ال�سجون متت فيه اجلرمية , �سريكا فيها بطريقي الأتفاق و امل�ساعدة.
ول يجوز اأ�ستعمال املادة 17 من هذا القانون بالن�سبة لهذه اجلرائم ويحكم 

يف جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة اأو اخلدمة العامة.
وبالإ�سارة للفقرة الثالثة فيه ت�سع حال للفكرة املطروحة حول امل�سئولية املفرت�سة 
فكرة  نبتعد عن  , حتي  فيه اجلرمية  تقع  الذي  ال�سجن  اأو  الأحتجاز  مكان  علي  للم�سرف 

امل�سئولية املفرت�سة.
و الفكرة املطروحة بالفقرة ال�سالفة هي اأن امل�سئول بعدم اأتخاذه اإجراء لوقف فعل 
التعذيب رغم علمه اليقيني به كم�سرف علي املكان , وبذلك يكون �سريكا بااأتفاق باأن علم 
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و مل يتخذ اإجراء لوقفه وبامل�ساعدة باأن �سمح با�ستخدام مكان الأحتجاز لعمل غري م�سروع 
و مل مينعه.

ثانيا :ويف حالة عدم الأخذ بفكرة ن�ض منفرد للتعريف نقرتح الن�ض ال�سابق اإر�ساله,بعد 
اإ�سافة الفقرة الثالثة من املادة ال�سابقة اإليه ليكون علي النحو التايل :

اأو مكلف  عام  كل موظف  �سنوات  يقل عن خم�سة  ل  الذي  امل�سدد  بال�سجن  يعاقب 
بخدمة عامة اأمر بتعذيب اأن�سان اأو فعل ذلك بنف�سه,بق�سد حمله هو اأو غريه علي الإعرتاف 
,اأو معاقبته علي عمل اأرتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه اأرتكبه هو اأوغريه اأو احل�سول علي معلومات  
اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو غريه علي القيام بعمل , اأو العقاب علي عمل اأو ب�سبب التمييز 

اأيا كان نوعه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من علم اأو �سكت عن تعذيب اإن�سان رغم قدرته علي اإيقافه.

واإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا.
اأو  الأحتجاز  اأماكن  اأحد  م�سئول عن  بخدمة عامة  اأو مكلف  عام  كل موظف  ويعد 

ال�سجون متت فيه اجلرمية, �سريكا فيها بطريقي الأتفاق و امل�ساعدة.
يف  ويحكم  اجلرائم  لهذه  بالن�سبة   , القانون  هذا  من   71 املادة  اأ�ستعمال  وليجوز 

جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة اأو اخلدمة العامة.
ثالثا : نري اإ�سافة مادة جديدة اأي�سا مل يت�سمنها امل�سروع املقرتح و مل تثار باملناق�سات 
وهي تنفيذا لن�ض املادة 2 / 2 من الأتفاقية و نذكر ن�سها ليكون حتت ب�سر القارئ 

وهو علي النحو التايل:
) ليجوز التذرع باأية ظروف اأ�ستثنائية اأيا كانت هذه الظروف حالة حرب اأو تهديدا 
باحلرب اأو عدم ا�ستقرار �سيا�سي داخلي اأو اأيه حالة من حالت الطوارئ العامة الأخري 

كمربر للتعذيب(.
الأمر  ترك  وعدم  العقوبات  قانون  يف  ن�ض  بو�سع  تفعيله  ال�سروري  من  اأنه  واأري 
لظروف التنفيذ فاجلرمية من الب�ساعة بحيث قرر لها امل�سرع عدم ال�سقوط بالتقادم دون 
القواعد العامة بقانون الأجراءات اجلنائية , لذلك يجب تقرير عدم اأ�ستفادة فاعلها من 

اأي ظروف اأ�ستثنائية متر بالبالد.
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ن�س مقرتح:
حال وقوع اجلرمية املن�سو�ض عليها باملواد 126 , 126 مكرر , ----- من هذا - 

القانون , يف زمن حرب اأو تهديد باحلرب , اأو اأي حالة من حالت الطوارئ اأو 
الكوارث الطبيعية  , اأو عدم الأ�ستقرار بالبالد , ل يعد ذلك �سببا من اأ�سباب 

الإباحة اأو موانع العقاب.
يالحظ هنا اأن ن�ض املادة ٣/2 من التفاقية يجري علي النحو التايل :

ل يجوز التذرع بالأوامر ال�سادرة عن موظفني اأعلي مرتبة اأو عن �سلطة عامة كمربر 
للتعذيب .

وبالطبع القواعد العامة بقانون العقوبات املعمول به يغنينا عن الن�ض عن مثل ذلك 
فهو ن�ض املادة 6٣ عقوبات.

رابعاأ : من الأمور التي ت�سكل عقبه كربي يف الواقع العملي للو�سول اإيل احلقيقة اأو حتى 
املجني  الأ�سا�سي يف �سياع حقوق غالب  ال�سبب  تكون  تكاد  بل   , اإدراك جزء منها 
التعذيب  بالف�سل بني حتقيق  العامة  النيابة  قيام  , هو  التعذيب  عليهم يف جرائم 
اأن الو�سع  اأو اجلنحة املتهم فيها, ذلك باعتبار  وبني التحقيق الأ�سلي يف اجلناية 
احلايل لقانون العقوبات يجعل تلك اجلرمية ل تقع اإل علي متهم يف جناية اأو جنحة 
, ومن ثم يجب اأن يعود الأمر اإيل الأ�سل بجعل الت�سرف يف واقعة اجلناية اأو اجلنحة 
مالزما للت�سرف يف واقعة التعذيب و ذلك مع مراعاة اأن التعريف الذي نتبناه ل 
ي�سرتط اأن يكون املجني عليه متهما اأ�سال يف جنحة اأو جناية كما هو الو�سع احلايل 
اأو  يكون متهما يف جناية  اأن  اأ�سرتاط  اأن�سان دون   ( تقع اجلرمية علي �سخ�ض  بل 
جنحة( لذلك اأقرتح ن�سا اإما ياأتي منفردا اأو فقرة اأخرية يف ن�ض التجرمي ح�سبما يتفق 

وذلك علي النحو التايل : 
ن�س مقرتح:

 يف حالة وقوع التعذيب علي متهم يف جناية اأو جنحة , و اأيا كان الق�سد من ذلك 
,يجب عدم الف�سل بني الواقعتني يف التحقيقات و ت�سرف النيابة العامة النهائي يف الأوراق.

امل�سروع املقرتح من املجموعة املتحدة وهو  الرابعة من  املادة  يتعلق بن�ض  خام�شا: فيما 
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يقابل املادة 128 من قانون العقوبات نري اأن العقوبة املو�سوعة بها مغالة ونقرتح 
اأن يكون الن�ض علي النحو التايل :

ن�س مقرتح:
اإذا دخل اأحد املوظفني العموميني اأو اأي �سخ�ض مكلف بخدمة عامة ,اأعتمادا علي 
وظيفته منزل �سخ�ض من اآحاد النا�ض بغري ر�سائه فيما عدا الأحوال املبينة يف القانون اأو 

بدون مراعاة القواعد املقررة فيه يعاقب باحلب�ض.
ونقرتح  الق�سوة  ا�ستعمال  جلرمية  بالن�سبة  العقوبة  لت�سديد  امل�سروع  يتعر�ض  �شاد�شا:مل 

الأخذ بالتعديل املقرتح من وزارة العدل فرباير 201٣ علي النحو التايل :
اآحاد -  الق�سوة مع  اأ�ستعمل  اأي �سخ�ض مكلف بخدمة عامة  اأو  كل موظف عام 

النا�ض – اأو اأمر بها – اأعتمادا علي وظيفته , باأن اأخل ب�سرفه اأو اأحدث اآلما 
ببدنه يعاقب باحلب�ض وبغرامة ل تقل عن خم�سة اآلف جنيه و ل جتاوز خم�سني 

األف جنيه. 
لي�ض  وهو  الق�سوة---  باأ�ستعمال  الأمر   --- فعل  للتجرمي  اأ�ساف  املقرتح  الن�ض 

موجودا بالن�ض احلايل لقانون العقوبات.
للفاعلني  بالن�سبة  العمومييني  امل�ستخدميني  املعدل  الن�ض  اأ�ستبعدنا فقط من  وقد 

اأكتفاء بو�سف املوظف العام.
�شابعا : اأري الأخذ بتعديل وزارة العدل بالن�سبة للمادة 280 عقوبات وهو علي النحو التايل:
يعاقب باحلب�ض مدة ل تقل عن �سنة كل من قب�ض علي �سخ�ض اأو حب�سه اأو حجزه 

بدون م�سوغ قانوين.
ثامنا :اأما فيما يتعلق باملواد اخلا�سة بتحريك الدعوي املبا�سرة  وقا�سي التحقيق اأري اأن 
التعديالت الواردة مب�سروع وزارة العدل فرباير 201٣ كافية و موؤدية للغر�ض منها 

بالكامل ونوردها علي النحو التايل كما وردت بامل�سروع لتكون حتت ب�سر القارئ:
اجلنائية -  الأج��راءات  قانون  من   6٣ امل��ادة  من  الثالثة  الفقرة  بن�ض  ي�ستبدل 

الن�ض التايل :



36

وفيما عدا اجلرائم املن�سو�ض عليها يف املواد 12٣, 126 , 127 , 128 , 129 , 
280 من قانون العقوبات ل يجوز لغري النائب العام اأو املحامي العام اأو رئي�ض النيابة 
اأو  اأو اأحد رجال ال�سبط بجناية  اأو م�ستخدم عام  رفع الدعوي اجلنائية �سد موظف 

جنحة وقعت منه اأثناء تاأدية وظيفته اأوب�سببها.
وهنا اأري اأ�ستبعاد العبارة املظللة باللون الأ�سفر فقط من الن�ض 

ي�ساف اإيل املادة 64 من قانون الإج��راءات اجلنائية فقرة ثالثة قبل الفقرة - 
الأخرية يكون ن�سها علي النحو التايل:

اأو  املتهم  لطلب  الأ�ستجابة  الأبتدائية  املحكمة  رئي�ض  علي  يجب  ذل��ك  وم��ع 
املجني عليه اأو املدعي باحلقوق املدنية باإ�سدار قرار بندب قا�ض للتحقيق يف اجلرائم 

املن�سو�ض عليها يف املواد 12٣, 126 ,127 , 128 , 129 , 280 من قانون العقوبات .
ي�ستبدل بن�ض الفقرة الأخرية من املادة 154 من قانون الأجراءات اجلنائية - 

بالن�ض التايل : 
ويعلن الأمر للمجني عليه و املدعي باحلقوق املدنية , ,اإذا كان قد تويف يكون - 

الإعالن لورثته جملة يف حمل اإقامته.
ي�ستبدل بن�ض املادة 162 من قانون الإجراءات اجلنائية بالن�ض التايل :- 

للمجني عليه اأو املدعي باحلقوق املدنية ا�ستئناف الأوامر ال�سادرة من قا�سي 
�سد  موجهة  تهمة  يف  �سادرا  الأم��ر  كان  اإذا  اإل  الدعوي  لإقامة  وجه  ل  باأن  التحقيق 
موظف اأو م�ستخدم عام اأو اأحد رجال ال�سبط جلرمية وقعت منه اأثناء تاأدية وظيفته 
اأو ب�سببها ما مل تكن من اجلرائم امل�سار اإليها يف  املواد 12٣, 126 ,127 , 128 , 129 

, 280 من قانون العقوبات ,فيجوز له الطعن يف الدعوي اجلنائية و املدنية.
ي�ستبدل بن�ض املادة 210 من قانون الإجراءات اجلنائية بالن�ض التايل : - 

اأو املدعي باحلقوق املدنية الطعن يف الأمر ال�سادر من النيابة  للمجني عليه 
العامة باأن ل وجه لإقامة اذا كان �سادرا يف تهمة موجهة �سد موظف اأو م�ستخدم عام 
اأو اأحد رجال ال�سبط جلرمية وقعت منه اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�سببها ما مل تكن من 
اجلرائم امل�سار اإليها يف املواد 12٣, 126 ,127 , 128 , 129 , 280 من قانون العقوبات 

فيجوز له الطعن يف الدعوي اجلنائية و املدنية.
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ويح�سل الطعن بتقرير يف قلم الكتاب يف ميعاد ع�سرة اأيام من تاريخ الإعالن 
بالأمر.

وبعد :
فاإننا بذلك نكون قد عر�سنا لالأفكار التي مت الأتفاق عليها كاأ�س�ض مل�سروع القانون 

وهي 
و�سع تعريف وا�سح و حا�سم للتعذيب هديا بالأتفاقية الدولية - 1
�سمان حتقيقات جادة و �سريعة - 2
حتريك الدعوي املبا�سرة - ٣

الطب  بدور  تتعلق  وهذه  الإ�سابات  اإثبات  كيفية  وهي  الرابعة  الفكرة  ويبقي 
ال�سرعي كاأداة فنية و كذلك املحامون باإعتبارهم اأغلب الأحوال اأول من يعلم بجرمية 

التعذيب من املجني عليه .
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ثالثًا : اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة 
القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة.

العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  والن�سمام  والت�سديق  للتوقيع  وعر�ست   اعتمدت 
 26 النفاذ:  بدء  الأول/دي�سمرب   1984تاريخ  كانون   10 املوؤرخ يف   46/٣9 املتحدة  لالأمم 

حزيران/يونيه 1987, وفقا لأحكام املادة 27 )1(
ب��احل��ق��وق  الع�����رتاف  اأن  ت���رى  الت���ف���اق���ي���ة,اإذ  ه���ذه  الأط������راف يف  ال�����دول  اإن 
امل��ت�����س��اوي��ة وغ���ري ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت�����س��رف, جل��م��ي��ع اأع�����س��اء الأ����س���رة ال��ب�����س��ري��ة ه���و, وفقا 
العامل,  يف  وال�سلم  وال��ع��دل  احلرية  اأ�سا�ض  املتحدة,  الأمم  ميثاق  يف  املعلنة   للمبادئ 
ل���الإن�������س���ان,  امل���ت���اأ����س���ل���ة  ال���ك���رام���ة  م����ن  ت�����س��ت��م��د  احل����ق����وق  ه�����ذه  اأن  ت������درك   واإذ 
واإذ ت�سع  يف  اعتبارها الواجب الذي  يقع  على  عاتق الدول  مبقت�سى امليثاق, وبخا�سة  مبوجب 
 املادة  55  منه, بتعزيز احرتام حقوق الإن�سان  وحرياته  الأ�سا�سية,  ومراعاتها على م�ستوى العامل,
الدويل  العهد  7 من  وامل��ادة  الإن�سان  العاملي حلقوق  الإع��الن  5 من  للمادة  منها  ومراعاة 
اأح��د  تعر�ض  ج��واز  ع��دم  على  تن�ض  وكلتاهما  وال�سيا�سية,  املدنية  باحلقوق  اخل��ا���ض 
اأي�سا  منها  املهينة, ومراعاة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو  للتعذيب 
املعاملة  ���س��روب  م��ن  وغ���ريه  للتعذيب  التعر�ض  م��ن  الأ���س��خ��ا���ض  جميع  حماية  لإع���الن 
 9 يف  العامة  اجلمعية  اعتمدته  ال��ذي  املهينة,  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو 
التعذيب  �سد  الن�سال  فعالية  زي���ادة  يف  منها  1975, ورغ���ب���ة  الأول/دي�����س��م��رب  ك��ان��ون 
قاطبة, ال��ع��امل  يف  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  ���س��روب  م��ن   وغ���ريه 

اتفقت على ما يلي:
اجلزء الأول 

املادة 1 
اأو عذاب - 1 اأمل  عنه  ينتج  اأي عمل  “بالتعذيب”  يق�سد  التفاقية,   لأغرا�ض هذه 

�سديد, ج�سديا كان اأم عقليا, يلحق عمدا ب�سخ�ض ما بق�سد احل�سول من هذا 
ال�سخ�ض, اأو من �سخ�ض ثالث, على معلومات اأو على اعرتاف, اأو معاقبته على 
اإرغامه  اأو  تخويفه  اأو  ثالث  �سخ�ض  اأو  هو  ارتكبه,  اأنه  ي�ستبه يف  اأو  ارتكبه  عمل 
هو اأو اأي �سخ�ض ثالث - اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب لأي �سبب من 
الأ�سباب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه, اأو يحر�ض عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت 
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عنه موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�ض اآخر يت�سرف ب�سفته الر�سمية. ول يت�سمن ذلك 
اأو  العقوبات  لهذه  املالزم  اأو  قانونية  النا�سئ فقط عن عقوبات  العذاب  اأو  الأمل 

الذي يكون نتيجة عر�سية لها.
 ل تخل هذه املادة باأي �سك دويل اأو ت�سريع وطني يت�سمن اأو ميكن اأن يت�سمن - 2

اأحكاما ذات تطبيق اأ�سمل .
املادة 2 

اأية - 1 اأو  اأو ق�سائية فعالة  اإداري��ة  اأو  ت�سريعية  اإج��راءات  تتخذ كل دولة طرف 
لخت�سا�سها  يخ�سع  اإقليم  اأي  يف  التعذيب  اأعمال  ملنع  اأخ��رى  اإج���راءات 

الق�سائي.
ل يجوز التذرع باأية ظروف ا�ستثنائية اأيا كانت, �سواء اأكانت هذه الظروف - 2

حالة حرب اأو تهديدا باحلرب اأو عدم ا�ستقرار �سيا�سي داخلي اأو اأية حالة 
من حالت الطوارئ العامة الأخرى كمربر للتعذيب.

ل يجوز التذرع بالأوامر ال�سادرة عن موظفني اأعلى مرتبة اأو عن �سلطة عامة - ٣
كمربر للتعذيب .

املادة 3 
اأو اأن - 1 ل يجوز لأية دولة طرف اأن تطرد اأي �سخ�ض اأو اأن تعيده )“اأن ترده”( 

ت�سلمه اإىل دولة اأخرى, اإذا توافرت لديها اأ�سباب حقيقية تدعو اإىل العتقاد 
باأنه �سيكون يف خطر التعر�ض للتعذيب .

متوافرة, - 2 الأ�سباب  هذه  كانت  اإذا  ما  لتحديد  املخت�سة  ال�سلطات   تراعى 
جميع العتبارات ذات ال�سلة, مبا يف ذلك, يف حالة النطباق, وجود منط 
اأو اجلماعية حلقوق الإن�سان يف  اأو ال�سارخة  ثابت من النتهاكات الفادحة 

الدولة املعنية .
املادة 4 

ت�سمن كل دولة طرف اأن تكون جميع اأعمال التعذيب جرائم مبوجب قانونها - 1
ملمار�سة  حماولة  باأية  �سخ�ض  اأي  قيام  على  ذاته  الأم��ر  وينطبق  اجلنائي, 

التعذيب وعلى قيامه باأي عمل اآخر ي�سكل تواطوؤا وم�ساركة يف التعذيب.
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 جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم م�ستوجبة للعقاب بعقوبات منا�سبة تاأخذ - 2
يف العتبار طبيعتها اخلطرية .

املادة 5 
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإج��راءات لإقامة وليتها الق�سائية على - 1

اجلرائم امل�سار اإليها يف املادة 4 يف احلالت التالية:
لوليتها أ-  يخ�سع  اإقليم  اأي  يف  اجل��رائ��م  ه��ذه  ارت��ك��اب  عند 

الق�سائية اأو على ظهر �سفينة اأو على منت طائرة م�سجلة يف تلك الدولة.
عندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم من مواطني تلك الدولة.ب- 
عندما يكون املعتدى عليه من مواطني تلك الدولة, اإذا اعتربت ه- 

تلك الدولة ذلك منا�سبا.
 تتخذ كل دولة طرف باملثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة وليتها الق�سائية - 2

املزعوم  اجلرمية  مرتكب  فيها  يكون  التي  احل��الت  يف  اجلرائم  هذه  على 
موجودا يف اأي اإقليم يخ�سع لولياتها الق�سائية ول تقوم بت�سليمه عمال باملادة 

8 اإىل اأية دولة من الدول التي ورد ذكرها يف الفقرة 1 من هذه املادة.
ل ت�ستثنى هذه التفاقية اأي ولية ق�سائية جنائية متار�ض وفقا - ٣

للقانون الداخلي.
املادة 6 

تقوم اأي دول طرف, لدى اقتناعها, بعد درا�سة املعلومات املتوفرة لها, باأن - 1
الظروف تربر احتجاز �سخ�ض موجود يف اأرا�سيها يدعى اأنه اقرتف جرما 
م�سارا اإليه يف املادة 4 باحتجازه اأو تتخذ اأية اإجراءات قانونية اأخرى ل�سمان 
وجوده فيها. ويكون الحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة ملا ين�ض 
اإل للمدة الالزمة  األ ي�ستمر احتجاز ال�سخ�ض  عليه قانون تلك الدولة على 

للتمكني من اإقامة اأي دعوى جنائية اأو من اتخاذ اأي اإجراءات لت�سليمه.
 تقوم هذه الدولة فورا باإجراء التحقيق الأوىل فيما يتعلق بالوقائع.- 2
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 تتم م�ساعدة اأي �سخ�ض حمتجز وفقا للفقرة 1 من هذه املادة على الت�سال - ٣
الدولة  اأو مبمثل  التي هو من مواطنيها,  للدولة  باأقرب ممثل خمت�ض  فورا 

التي يقيم فيها عادة اإن كان بال جن�سية .
على - 4 تخطر  ما,  �سخ�ض  باحتجاز  امل��ادة,  بهذه  عمال  ما,  دول��ة  قيام   لدى 

اإليها يف الفقرة 1 من املادة 5, باحتجاز هذا ال�سخ�ض  الفور الدول امل�سار 
وبالظروف التي تربر اإعتقاله. وعلى الدولة التي جترى التحقيق الأوىل الذي 
تتوخاه الفقرة 2 من هذه املادة اأن ترفع فورا ما تو�سلت اإليه من النتائج اإىل 
الدول املذكورة مع الإف�ساح عما اإذا كان يف نيتها ممار�سة وليتها الق�سائية .

املادة 7 
 تقوم الدولة الطرف التي يوجد يف الإقليم اخلا�سع لوليتها الق�سائية �سخ�ض - 1

احلالت  يف   4 امل��ادة  يف  عليها  املن�سو�ض  اجلرائم  من  لأي  ارتكابه  يدعى 
التي تتوخاها املادة 5, بعر�ض الق�سية على �سلطاتها املخت�سة بق�سد تقدمي 

ال�سخ�ض للمحاكمة, اإذا مل تقم بت�سليمه.
 تتخذ هذه ال�سلطات قرارها بنف�ض الأ�سلوب الذي تتبعه يف حالة ارتكاب اأية جرمية - 2

عادية ذات طبيعة خطرية مبوجب قانون تلك الدولة. وفى احلالت امل�سار اإليها 
 يف الفقرة 2 من املادة 5 ينبغي األ تكون معايري الأدلة املطلوبة للمقا�ساة والإدانة 
التي تنطبق يف احلالت امل�سار  اأقل �سرامة من تلك  باأي حال من الأح��وال 

اإليها يف الفقرة 1 من املادة .5
 تكفل املعاملة العادلة يف جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي �سخ�ض تتخذ - ٣

�سده تلك الإجراءات فيما يتعلق باأي من اجلرائم امل�سار اإليها يف املادة .4
املادة 8 

تعترب اجلرائم امل�سار اإليها يف املادة 4 جرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها يف اأية - 1
الدول  وتتعهد  الأط��راف.  الدول  بني  قائمة  تكون  املجرمني  لت�سليم  معاهدة 
الأطراف باإدراج هذه اجلرائم كجرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها يف كل معاهدة 

ت�سليم تربم بينها.
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 اإذا ت�سلمت دولة طرف طلبا للت�سليم من دولة ل تربطها بها معاهدة لت�سليم - 2
معاهدة  بوجود  م�سروطا  الت�سليم  جتعل  الأوىل  الدولة  وكانت  املجرمني, 
قانونيا  اأ�سا�سا  التفاقية  هذه  اعتبار  الدولة  لهذه  يجوز  املجرمني,  لت�سليم 
للت�سليم فيما يخت�ض مبثل هذه اجلرائم. ويخ�سع الت�سليم لل�سروط الأخرى 

املن�سو�ض عليها يف قانون الدولة التي يقدم اإليها طلب الت�سليم.
باأن - ٣ معاهدة  بوجود  الت�سليم مرهونا  التي ل جتعل  الأط��راف  الدول  تعرتف 

املن�سو�ض  لل�سروط  بينها طبقا  فيما  مرتكبيها  لت�سليم  قابلة  اجلرائم  هذه 
عليها يف قانون الدولة التي يقدم اإليها طلب الت�سليم.

لو - 4 الأط��راف, كما  الدول  الت�سليم بني  وتتم معاملة هذه اجلرائم, لأغرا�ض 
اأنها اقرتفت ل يف املكان الذي حدثت فيه فح�سب, بل اأي�سا يف اأرا�سى الدول 

املطالبة باإقامة وليتها الق�سائية طبقا للفقرة 1 من املادة .5
املادة 9 

اأك��رب قدر من - 1 ال��دول الأط��راف الأخ��رى  اإىل  اأن تقدم  على كل دول��ة طرف 
اجلرائم  من  اأي  ب�ساأن  املتخذة  اجلنائية  بالإجراءات  يتعلق  فيما  امل�ساعدة 
امل�سار اإليها يف املادة 4, مبا يف ذلك توفري جميع الأدلة املوجودة يف حوزتها 

والالزمة لالإجراءات.
 تنفذ الدول الأطراف التزاماتها مبقت�سى الفقرة 1 من هذه املادة وفقا ملا قد - 2

يوجد بينها من معاهدات لتبادل امل�ساعدة الق�سائية.
املادة 10 

ت�سمن كل دولة اإدراج التعليم والإعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه - 1
الكامل يف برامج تدريب املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني, �سواء اأكانوا من 
اأو  اأو الع�سكريني, والعاملني يف ميدان الطب, واملوظفني العموميني  املدنيني 
من  �سكل  لأي  معر�ض  فرد  اأي  باحتجاز  عالقة  لهم  تكون  قد  ممن  غريهم 

اأ�سكال التوقيف اأو العتقال اأو ال�سجن اأو با�ستجواب هذا الفرد اأو معاملته.
 ت�سمن كل دولة طرف اإدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات التي يتم - 2

اإ�سدارها فيما يخت�ض بواجبات ووظائف مثل هوؤلء الأ�سخا�ض.
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املادة 11 
تبقى كل دولة قيد ال�ستعرا�ض املنظم قواعد ال�ستجواب, وتعليماته واأ�ساليبه 

وممار�ساته, وكذلك الرتتيبات املتعلقة بحجز ومعاملة الأ�سخا�ض الذين يتعر�سون لأي 
�سكل من اأ�سكال التوقيف اأو العتقال اأو ال�سجن يف اأي اإقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية, 

وذلك بق�سد منع حدوث اأي حالت تعذيب.
املادة 12 

ت�سمن كل دولة طرف قيام �سلطاتها املخت�سة باإجراء حتقيق �سريع ونزيه كلما 
وجدت اأ�سباب معقولة تدعو اإىل العتقاد باأن عمال من اأعمال التعذيب قد ارتكب يف اأي 

من الأقاليم اخلا�سعة لوليتها الق�سائية.
املادة 13 

ت�سمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى باأنه قد تعر�ض للتعذيب يف اأي اإقليم يخ�سع 
لوليتها الق�سائية, احلق يف اأن يرفع �سكوى اإىل �سلطاتها املخت�سة وفى اأن تنظر هذه 

ال�سلطات يف حالته على وجه ال�سرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�سمان 
حماية مقدم ال�سكوى وال�سهود من كافة اأنواع املعاملة ال�سيئة اأو التخويف نتيجة ل�سكواه اأو 

لأي اأدلة تقدم.
املادة 14 

ت�سمن كل دولة طرف, يف نظامها القانوين, اإن�ساف من يتعر�ض لعمل من - 1
اأعمال التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعوي�ض عادل ومنا�سب مبا يف 
ذلك و�سائل اإعادة تاأهيله على اأكمل وجه ممكن, وفى حالة وفاة املعتدى عليه 
نتيجة لعمل من اأعمال التعذيب, يكون لالأ�سخا�ض الذين كان يعولهم احلق   

يف التعوي�ض.
لي�ض يف هذه املادة ما مي�ض اأي حق للمعتدى عليه اأو لغريه من الأ�سخا�ض فيما - 2

قد يوجد من تعوي�ض مبقت�سى القانون الوطني.
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املادة 15 
ت�سمن كل دولة طرف عدم ال�ست�سهاد باأية اأقوال يثبت اأنه مت الإدلء بها نتيجة 
للتعذيب, كدليل يف اأية اإجراءات, اإل اإذا كان ذلك �سد �سخ�ض متهم بارتكاب التعذيب 

كدليل على الإدلء بهذه الأقوال.
املادة 16 

تتعهد كل دولة طرف باأن متنع, يف اأي اإقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية حدوث - 1
اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأعمال  من  اأخرى  اأعمال  اأي 
يرتكب  عندما   ,1 املادة  حددته  كما  التعذيب  حد  اإىل  ت�سل  ل  التي  املهينة 
اأو  الأع��م��ال  ه��ذه  ر�سمية  ب�سفة  يت�سرف  اآخ��ر  �سخ�ض  اأو  عمومي  موظف 
وتنطبق  عليها.  ب�سكوته  اأو  مبوافقته  تتم  عندما  اأو  ارتكابها,  على  يحر�ض 
بوجه خا�ض اللتزامات الواردة يف املواد 10, 11, 12, 1٣ وذلك بال�ستعا�سة 
عن الإ�سارة اإىل التعذيب بالإ�سارة اإىل غريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.
وطني - 2 قانون  اأو  اآخر  دويل  �سك  اأي  باأحكام  التفاقية  هذه  اأحكام  تخل   ل 

يحظر املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة اأو يت�سل بت�سليم 
املجرمني اأو طردهم.

 اجلزء الثاين
املادة 17 

تن�ساأ جلنة ملناه�سة التعذيب )ي�سار اإليها فيما بعد با�سم اللجنة( وت�سطلع - 1
على  خرباء  ع�سرة  من  اللجنة  وتتاألف  بعد.  فيما  عليها  املن�سو�ض  باملهام 
م�ستوى اأخالقي عال وم�سهود لهم بالكفاءة يف ميدان حقوق الإن�سان, يعملون 
يف اللجنة ب�سفتهم ال�سخ�سية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة 
التوزيع اجلغرايف العادل وفائدة ا�سرتاك بع�ض الأ�سخا�ض من ذوى اخلربة 

القانونية.
 ينتخب اأع�ساء اللجنة بطريق القرتاع ال�سري من قائمة باأ�سخا�ض تر�سحهم - 2

اأن تر�سح �سخ�سا واحدا من مواطنيها.  الدول الأطراف. ولكل دولة طرف 
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اأي�سا  يكونون  اأ�سخا�ض  تر�سيح  فائدة  اعتبارها  يف  الأط��راف  الدول  وت�سع 
الدويل  العهد  مبقت�سى  املن�ساأة  الإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  يف  اأع�ساء 
جلنة  يف  للعمل  ال�ستعداد  ولديهم  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض 

مناه�سة التعذيب.
يجرى انتخاب اأع�ساء اللجنة يف اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو اإىل - ٣

عقدها مرة كل �سنتني الأمني العام لالأمم املتحدة. وفى تلك الجتماعات التي 
ينبغي اأن يتكون ن�سابها القانوين من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأ�سخا�ض 
املنتخبون لع�سوية اللجنة هم احلائزون على اأكرب عدد من الأ�سوات وعلى 

الأغلبية املطلقة لأ�سوات ممثلي الدول الأطراف احلا�سرين امل�سوتني.
هذه - 4 نفاذ  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  يتجاوز  ل  موعد  يف  الأول  النتخاب  يجرى 

التفاقية. ويقوم الأمني العام لالأمم املتحدة, قبل موعد كل انتخاب باأربعة 
اإىل  فيها  يدعوها  الأط���راف  ال��دول  اإىل  ر�سالة  بتوجيه  الأق��ل,  على  اأ�سهر 
تقدمي تر�سيحاتها يف غ�سون ثالثة اأ�سهر. ويقوم الأمني العام باإعداد قائمة 
باأ�سماء جميع املر�سحني على هذا النحو مرتبة ترتيبا اأبجديا, مع بيان الدول 

الأطراف التي ر�سحتهم, ويقدم هذه القائمة اإىل الدول الأطراف.
لإعادة - 5 موؤهلني  ويكونون  �سنوات,  اأربع  لفرتة مدتها  اللجنة  اأع�ساء   ينتخب 

اأن مدة ع�سوية خم�سة من  اأخ��رى. غري  تر�سيحهم مرة  انتخابهم يف حالة 
الأع�ساء الذين يتم انتخابهم يف املرة الأوىل تنتهي بعد �سنتني, ويقوم رئي�ض 
الجتماع امل�سار اإليه يف الفقرة ٣ من هذه املادة بعد النتخاب الأول مبا�سرة, 

باختيار اأ�سماء هوؤلء الأع�ساء اخلم�سة بطريق القرعة.
اآخر عن - 6 اأو عجزه لأي �سبب  ا�ستقالته  اأو  اللجنة  اأع�ساء  اأحد  يف حالة وفاة 

اأداء مهامه املتعلقة باللجنة, تقوم الدولة الطرف التي ر�سحته بتعيني خبري 
اآخر من مواطنيها للعمل يف اللجنة للفرتة املتبقية من مدة ع�سويته �سريطة 
احل�سول على موافقة اأغلبية الدول الأطراف, وتعترب املوافقة قد متت ما مل 
اأكرث على ذلك بالنفي وذلك يف  اأو  اإجابة ن�سف عدد الدول الأطراف  تكن 
غ�سون �ستة اأ�سابيع بعد قيام الأمني العام لالأمم املتحدة باإبالغها بالتعيني 

املقرتح.
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تتحمل الدول نفقات اأع�ساء اللجنة اأثناء اأدائهم ملهامهم املتعلقة باللجنة.- 7
املادة 18 

تنتخب اللجنة اأع�ساء مكتبها ملدة �سنتني. ويجوز اإعادة انتخابهم.- 1
 ت�سع اللجنة نظامها الداخلي على اأن ين�ض, يف جملة اأمور على ما يلي:- 2

يكتمل الن�ساب القانوين بح�سور �ستة اأع�ساء,أ- 
تتخذ مقررات اللجنة باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين.ب- 

 يقوم الأمني العام لالأمم املتحدة بتوفري ما يلزم من املوظفني والت�سهيالت - ٣
لأداء اللجنة مهامها مبقت�سى هذه التفاقية على نحو فعال.

 يقوم الأمني العام لالأمم املتحدة بالدعوة اإىل عقد الجتماع الأول للجنة. - 4
عليها  ين�ض  التي  املواعيد  يف  اللجنة  جتتمع  الأول,  اجتماعها  عقد  وبعد 

نظامها الداخلي.
 تكون الدول الأطراف م�سوؤولة عما يتم حتمله من نفقات فيما يتعلق بعقد - 5

الأمم  اإىل  نفقات  اأي  رد  ذلك  يف  مبا  واللجنة  الأط��راف  ال��دول  اجتماعات 
املتحدة مثل تكلفة املوظفني والت�سهيالت التي تكون الأمم املتحدة قد حتملتها 

وفقا للفقرة ٣ من هذه املادة.
املادة 19 

املتحدة, - 1 العام لالأمم  الأمني  اللجنة, عن طريق  اإىل  الأطراف  الدول  تقدم 
تقارير عن التدابري التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها مبقت�سى هذه التفاقية, 
للدولة  بالن�سبة  التفاقية  هذه  نفاذ  بدء  بعد  واحدة  �سنة  غ�سون  يف  وذلك 
الطرف املعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل اأربع 
�سنوات عن اأية تدابري جديدة مت اتخاذها, وغري ذلك من التقارير التي قد 

تطلبها اللجنة.
يحيل الأمني العام لالأمم املتحدة التقارير اإىل جميع الدول الأطراف.- 2
تنظر اللجنة يف كل تقرير, ولها اأن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها - ٣

منا�سبة واأن تر�سلها اإىل الدولة الطرف املعنية. وللدولة الطرف اأن ترد على 
اللجنة مبا ترتئيه من مالحظات.
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اأن تدرج يف تقريرها ال�سنوي الذي تعده - 4 اأن تقرر, كما يرتاءى لها,  وللجنة 
وفقا للمادة 24 اأية مالحظات تكون قد اأبدتها وفقا للفقرة ٣ من هذه املادة, 
هذه  ب�ساأن  املعنية  الطرف  الدولة  من  اإليها  ال��واردة  املالحظات  جانب  اإىل 
املالحظات. وللجنة اأي�سا اأن ترفق �سورة من التقرير املقدم مبوجب الفقرة 

1 من هذه املادة, اإذا طلبت ذلك الدولة الطرف املعنية.
املادة 20 

اإذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها اأنها تت�سمن دلئل لها اأ�سا�ض - 1
قوى ت�سري اإىل اأن تعذيبا ميار�ض على نحو منظم يف اأرا�سى دولة طرف, تدعو 
اللجنة الدولة الطرف املعنية اإىل التعاون يف درا�سة هذه املعلومات, وحتقيقا 

لهذه الغاية اإىل تقدمي مالحظات ب�سدد تلك املعلومات.
الدولة - 2 قدمتها  قد  تكون  مالحظات  اأية  اعتبارها  يف  تاأخذ  اأن  بعد  وللجنة 

قررت  اإذا  تعني,  اأن  لها,  متاحة  �سلة  ذات  معلومات  واأي��ة  املعنية  الطرف 
اأع�سائها لإجراء حتقيق �سرى  اأكرث من  اأو  اأن هنالك ما يربر ذلك, ع�سوا 

وتقدمي تقرير بهذا ال�ساأن اإىل اللجنة ب�سورة م�ستعجلة.
اللجنة - ٣ تلتم�ض  املادة,  الفقرة 2 من هذه  اإجراء حتقيق مبقت�سى  وفى حالة 

الدولة  مع  بالتفاق  التحقيق,  ي�سمل  وق��د  املعنية.  الطرف  ال��دول��ة  تعاون 
الطرف, القيام بزيارة اأرا�سى الدولة املعنية.

وعلى اللجنة, بعد فح�ض النتائج التي يتو�سل اإليها ع�سوها اأو اأع�سائها وفقا - 4
للفقرة 2 من هذه املادة اأن حتيل اإىل الدولة الطرف املعنية هذه النتائج مع 

اأي تعليقات واقرتاحات قد تبدو مالئمة ب�سبب الو�سع القائم.
تكون جميع اإجراءات اللجنة امل�سار اإليها يف الفقرات 1 اإىل 4 من هذه املادة - 5

الدولة الطرف. ويجوز  يلتم�ض تعاون  الإج��راءات  �سرية, وفى جميع مراحل 
للفقرة  يتم وفقا  باأي حتقيق  املتعلقة  الإج��راءات  ا�ستكمال هذه  للجنة وبعد 
2, اأن تقرر بعد اإجراء م�ساورات مع الدولة الطرف املعنية اإدراج بيان موجز 

بنتائج الإجراءات يف تقريرها ال�سنوي املعد وفقا للمادة .24
املادة 21 
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لأية دولة طرف يف هذه التفاقية اأن تعلن, يف اأي وقت, مبوجب هذه املادة, - 1
اأنها تعرتف باخت�سا�ض اللجنة يف اأن تت�سلم بالغات تفيد اأن دولة طرفا تدعي 
اأن دولة طرف اأخرى ل تفي بالتزاماتها مبوجب هذه التفاقية يف اأن تنظر 
ت�سلم البالغات والنظر فيها وفقا لالإجراءات  يف تلك البالغات. ول يجوز 
املبينة يف هذه املادة, اإل يف حالة تقدميها من دولة طرف اأعلنت اعرتافها 
باخت�سا�ض اللجنة فيما يتعلق بها نف�سها. ول يجوز للجنة اأن تتناول, مبوجب 
مثل هذا  باإ�سدار  تقم  بدولة طرف مل  يتعلق  كان  اإذا  بالغ  اأي  امل��ادة,  هذه 
الإعالن. ويتم تناول البالغات الواردة مبوجب هذه املادة, وفقا لالإجراءات 

التالية:
بتنفيذ أ-  تقوم  ل  اأخرى  دولة طرفا  اأن  راأت  اإذا  دولة طرف,  لأي  يجوز 

اأحكام التفاقية احلالية, اأن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر 
بر�سالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تت�سلم الر�سالة اأن تقدم اإىل 
اأ�سهر من تاريخ  اإليها بها يف غ�سون ثالثة  التي بعثت  الدولة الطرف 
ت�سلمها الر�سالة, تف�سريا اأو اأي بيان خطى يو�سح فيه الأمر ويت�سمن, 
بقدر ما هو ممكن ومالئم, اإ�سارة اإىل الإجراءات وو�سائل النت�ساف 
لهذا  بالن�سبة  تتوفر  التي  اأو  اتخاذها  ينتظر  اأو  اتخذت  التي  املحلية 

الأمر.
الطرفني ب-  الدولتني  من  كال  ير�سى  مبا  الأم��ر  ت�سوية  ع��دم  حالة  يف 

اإيل  الأوىل  الر�سالة  ورود  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  غ�سون  يف  املعنيتني 
اللجنة  اإىل  الأم��ر  حتيل  اأن  الدولتني  من  لأي  يحق  املت�سلمة  الدولة 

بوا�سطة اإخطار توجهه اإىل اللجنة واإىل الدولة الأخرى.
ل تتناول اللجنة اأي م�ساألة حتال اإليها مبقت�سى هذه املادة اإل بعد اأن ت- 

تتاأكد من اأنه مت اللتجاء اإىل جميع و�سائل النت�ساف املحلية املتوفرة 
بالن�سبة لهذا الأمر وا�ستنفادها, وفقا ملبادئ القانون الدويل املعرتف 
بها عموما, ول ت�سرى هذه القاعدة يف حالة اإطالة مدة تطبيق و�سائل 
اإن�ساف  احتمال  ع��دم  حالة  يف  اأو  معقولة  غري  ب�سورة  النت�ساف 

ال�سخ�ض الذي وقع �سحية لنتهاك هذه التفاقية على نحو فعال.
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تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدرا�سة البالغات املقدمة ث- 
لها مبوجب هذه املادة.

م�ساعيها أ-  اللجنة  تتيح  )ج(,  الفرعية  الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع 
احلميدة للدول الأطراف املعنية بهدف التو�سل اإىل حل ودي للم�ساألة 
اأ�سا�ض احرتام اللتزامات املن�سو�ض عليها يف هذه التفاقية.  على 
وحتقيقا لهذا الغر�ض, يجوز للجنة اأن تن�سئ, عند القت�ساء, جلنة 

خم�س�سة للتوفيق.
اإليها يف ج-  امل�سار  املعنية,  الأط��راف  الدول  اإىل  اأن تطلب  للجنة  يجوز 

اأية  يف  �سلة  ذات  معلومات  باأية  تزودها  اأن  )ب(  الفرعية  الفقرة 
م�سالة حمالة اإليها مبقت�سى هذه املادة.

يحق للدول الأطراف املعنية, امل�سار اإليها يف الفقرة الفرعية )ب(, ح- 
مذكرات  تقدم  واأن  امل�ساألة  يف  اللجنة  نظر  اأثناء  ممثلة  تكون  اأن 

�سفوية اأو كتابية اأو كليهما.
ا�ستالم خ-  تاريخ  من  �سهرا  ع�سر  اثني  خ��الل  تقريرا,  اللجنة  تقدم 

الإخطار املن�سو�ض عليه يف الفقرة الفرعية )ب(.
الفقرة - 1 واردة يف  اأحكام  اإط��ار  حل يف  اإىل  التو�سل  حالة  يف 

موجز  بيان  على  تقريرها  اللجنة  تق�سر  )ه���(,  الفرعية 
بالوقائع واحلل الذي مت التو�سل اإليه.

يف حالة عدم التو�سل اإىل حل يف اإطار اأحكام الفقرة الفرعية - 2
)ج(, تق�سر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على 
اأن ترفق به املذكرات اخلطية وحم�سرا باملذكرات ال�سفوية 

التي اأعدتها الدول الأطراف املعنية.
ويبلغ التقرير يف كل م�ساألة اإىل الدول الأطراف املعنية- ٣
ت�سبح اأحكام هذه املادة نافذة املفعول اإذا اأ�سدرت خم�ض من - 4

الدول الأطراف يف هذه التفاقية اإعالنات مبوجب الفقرة 1 
لدى  الإعالنات  الأطراف هذه  الدول  وتودع  املادة.  من هذه 
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اإىل  الذي �سري�سل ن�سخا منها  العام لالأمم املتحدة,  الأمني 
الدول الأطراف الأخرى. ويجوز �سحب اأي اإعالن يف اأي وقت 
باإخطار يوجه اإىل الأمني العام. ول يخل هذا ال�سحب بنظر 
اإحالته مبقت�سى هذه  �سبقت  ت�سكل مو�سوع بالغ  اأية م�سالة 
املادة, ول يجوز ت�سلم اأي بالغ من اأية دولة طرف مبقت�سى 
هذه املادة بعد اأن يت�سلم الأمني العام اإخطار �سحب الإعالن 
ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد اأ�سدرت اإعالنا جديدا.

املادة 22 
تعرتف - 1 اأنها  وقت  اأي  يف  تعلن  اأن  التفاقية  هذه  يف  طرف  دول��ة  لأي��ة  يجوز 

مبقت�سى هذه املادة باخت�سا�ض اللجنة يف ت�سلم ودرا�سة بالغات واردة من 
اأنهم �سحايا  القانونية ويدعون  لوليتها  اأفراد يخ�سعون  نيابة عن  اأو  اأفراد 
لنتهاك دولة طرف يف اأحكام التفاقية. ول يجوز للجنة اأن تت�سلم اأي بالغ 

اإذا كان يت�سل بدولة طرف يف التفاقية مل ت�سدر مثل هذا الإعالن.
تعترب اللجنة اأي بالغ مقدم مبوجب هذه املادة غري مقبول اإذا كان غفال من - 2

التوقيع اأو اإذا راأت اأنه ي�سكل اإ�ساءة ل�ستعمال حق تقدمي مثل هذه البالغات 
اأو اأنه ل يتفق مع اأحكام هذه التفاقية.

هذه - ٣ يف  الطرف  الدولة  نظر  اللجنة  توجه   ,2 الفقرة  ن�سو�ض  مراعاة   مع 
التفاقية التي تكون قد اأ�سدرت اإعالنا مبوجب الفقرة 1 ويدعى باأنها تنتهك 
اأيا من اأحكام التفاقية اإىل اأية بالغات معرو�سة عليها مبقت�سى هذه املادة. 
وتقدم الدولة التي تت�سلم لفت النظر امل�سار اإليه اإىل اللجنة يف غ�سون �ستة 
التي  النت�ساف  وو�سائل  الأم��ر  تو�سح  كتابية  بيانات  اأو  تف�سريات  اأ�سهر 

اتخذتها تلك الدولة, اإن وجدت.
املادة يف �سوء جميع - 4 تت�سلمها مبوجب هذه  التي  البالغات  اللجنة يف  تنظر 

الدولة  وم��ن  عنه  ينوب  من  اأو  البالغ  مقدم  من  لديها  املتوفرة  املعلومات 
الطرف املعنية.

اأي فرد مبوجب هذه املادة ما مل - 5 اأية بالغات يتقدم بها  ل تنظر اللجنة يف 
تتحقق من:



52

اأن امل�ساألة نف�سها مل يجر بحثها, ول يجرى بحثها مبوجب اأي اإجراء من أ- 
اإجراءات التحقيق اأو الت�سوية الدولية.

اأن الفرد قد ا�ستنفد جميع و�سائل النت�ساف املحلية املتاحة, ول ت�سرى ب- 
هذه القاعدة يف حالة اإطالة مدة تطبيق و�سائل النت�ساف ب�سورة غري 
الذي وقع �سحية  ال�سخ�ض  اإن�ساف  اأو يف حالة عدم احتمال  معقولة 

لنتهاك هذه التفاقية على نحو فعال.
لها - 6 املقدمة  البالغات  بدرا�سة  قيامها  عند  مغلقة  اجتماعات  اللجنة  تعقد 

مبوجب هذه املادة.
تبعث اللجنة بوجهات نظرها اإىل الدولة الطرف املعنية واإيل مقدم البالغ.- 7
ت�سبح اأحكام هذه املادة نافذة املفعول اإذا اأ�سدرت خم�ض من الدول الأطراف - 8

الدول  وت��ودع  امل��ادة.  1 من هذه  الفقرة  اإعالنات مبوجب  التفاقية  يف هذه 
�سري�سل  الذي  املتحدة,  لالأمم  العام  الأمني  لدى  الإعالنات  الأط��راف هذه 
ن�سخا منها اإىل الدول الأطراف الأخرى. ويجوز �سحب اأي اإعالن يف اأي وقت 
باإخطار يوجه اإىل الأمني العام, ول يخل هذا ال�سحب بنظر اأية م�ساألة ت�سكل 
مو�سوع بالغ �سبقت اإحالته مبقت�سى هذه املادة, ول يجوز ت�سلم اأي بالغ من 
اأية دولة طرف مبقت�سى هذه املادة بعد اأن يت�سلم الأمني العام اإخطار �سحب 

الإعالن ما مل تكن الدولة الطرف املعنية اأ�سدرت اإعالنا جديدا.
املادة 23 

يحق لأع�ساء اللجنة ولأع�ساء جلان التوفيق املخ�س�سة, الذين يعينون مبقت�سى 
الفقرة الفرعية 1 )ه�( من املادة 21 التمتع بالت�سهيالت والمتيازات واحل�سانات التي 

يتمتع بها اخلرباء املوفدون يف مهام متعلقة بالأمم املتحدة كما هو من�سو�ض عليه يف 
الفروع ذات ال�سلة من اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة وح�ساناتها.

املادة 24 
تقدم اللجنة اإىل الدول الأطراف واإىل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة تقريرا 

�سنويا عن اأن�سطتها امل�سطلع بها مبوجب هذه التفاقية.
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 اجلزء الثالث
املادة 25 

يفتح باب التوقيع على هذه التفاقية جلميع الدول.- 1
 تخ�سع هذه التفاقية لإجراء الت�سديق. وتودع �سكوك الت�سديق لدى الأمني - 2

العام لالأمم املتحدة.
املادة 26 

يفتح باب الن�سمام اإىل هذه التفاقية جلميع الدول. وي�سبح الن�سمام �ساري 
املفعول عند اإيداع �سك الن�سمام لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.

املادة 27 
يبداأ نفاذ هذه التفاقية يف اليوم الثالثني بعد تاريخ اإيداع �سك الت�سديق اأو - 1

الن�سمام الع�سرين لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.
 يبداأ نفاذ التفاقية بالن�سبة لكل دولة ت�سدق عليها اأو تن�سم اإليها بعد اإيداع - 2

قيام  تاريخ  بعد  الثالثني  اليوم  يف  الع�سرين  الن�سمام  اأو  الت�سديق  �سك 
الدولة باإيداع وثيقة الت�سديق اأو الن�سمام اخلا�سة بها.

املادة 28 
الن�سمام - 1 اأو  التفاقية  هذه  على  الت�سديق  اأو  التوقيع  وقت  دولة  لأي  ميكن 

املادة  اللجنة املن�سو�ض عليه يف  اأنها ل تعرتف باخت�سا�ض  تعلن  اأن  اإليها, 
20.

اأن - 2 امل��ادة  للفقرة 1 من  وفقا  اأب��دت حتفظا  قد  تكون  دولة طرف  لأي  ميكن 
العام  الأمني  اإىل  اإخطار  باإر�سال  ت�ساء,  وقت  اأي  يف  التحفظ,  هذا  ت�سحب 

لالأمم املتحدة.
املادة 29 

واأن - 1 تعديل عليها  اإدخ��ال  اأن تقرتح  التفاقية  دولة طرف يف هذه  لأي  يجوز 
تقدمه اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة. ويقوم الأمني العام بناء على ذلك. 
كانت  اإذا  مبا  باإخطاره  طلب  مع  املقرتح  بالتعديل  الأط��راف  ال��دول  باإبالغ 
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هذه الدول حتبذ عقد موؤمتر للدول الأطراف للنظر يف القرتاح والت�سويت 
عليه. وفى حالة تاأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل يف غ�سون اأربعة اأ�سهر 
من تاريخ هذا التبليغ, لعقد هذا املوؤمتر, يدعو الأمني العام اإىل عقده حتت 
رعاية الأمم املتحدة. ويقدم الأمني العام اأي تعديل تعتمده اأغلبية من الدول 

الأطراف احلا�سرة يف املوؤمتر وامل�سوتة اإىل جميع الدول الأطراف لقبوله.
 يبداأ نفاذ اأي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه املادة عندما يخطر - 2

بقبولها  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  التفاقية  الأطراف يف هذه  الدول  ثلثا 
التعديل طبقا لالإجراءات الد�ستورية لكل منها.

قبلتها. - ٣ التي  الأط��راف  للدول  ملزمة  نفاذها,  بدء  عند  التعديالت,   تكون 
وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة باأحكام هذه التفاقية وباأية تعديالت 

تكون قد قبلتها.
املادة 30 

اأي نزاع ين�ساأ بني دولتني اأو اأكرث من الدول فيما يتعلق بتف�سري هذه التفاقية - 1
اأو تنفيذها ول ميكن ت�سويته عن طريق التفاو�ض, يطرح للتحكيم بناء على 
طلب اإحدى هذه الدول. فاإذا مل تتمكن الأطراف يف غ�سون �ستة اأ�سهر من 
تاريخ طلب التحكيم, من املوافقة على تنظيم التحكيم, يجوز لأي من تلك 
الأطراف اأن يحيل النزاع اإىل حمكمة العدل الدولية بتقدمي طلب وفقا للنظام 

الأ�سا�سي لهذه املحكمة.
 يجوز لكل دولة اأن تعلن يف وقت توقيع هذه التفاقية اأو الت�سديق عليها اأو - 2

اأنها ل تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة 1 من هذه املادة. ولن  اإليها,  الن�سمام 
تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه املادة بالن�سبة لأي 

دولة طرف تكون قد اأبدت هذا التحفظ.
يجوز يف اأي وقت لأي دولة طرف اأبدت حتفظا وفقا للفقرة 2 من هذه املادة - ٣

اأن ت�سحب هذا التحفظ باإر�سال اإخطار اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة.
املادة 31 

يحوز لأي دولة طرف اأن تنهى ارتباطها بهذه التفاقية باإخطار كتابي تر�سله - 1
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اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة. وي�سبح الإنهاء نافذا بعد مرور �سنة على 
تاريخ ت�سلم الأمني العام هذا الإخطار.

لن يوؤدى هذا الإنهاء اإىل اإعفاء الدولة الطرف من اللتزامات الواقعة عليها - 2
مبوجب هذه التفاقية فيما يتعلق باأي عمل اأو اإغفال يحدث قبل التاريخ الذي 
ي�سبح فيه الإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء باأي �سكل با�ستمرار نظر اأي م�ساألة 
تكون اللجنة ما�سية يف نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي ي�سبح فيه الإنهاء 

نافذا.
اإنهاء ارتباط دولة طرف بالتفاقية نافذا, ل - ٣ التاريخ الذي ي�سبح فيه  بعد 

تبداأ اللجنة النظر يف اأية م�ساألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
املادة 32 

التي  الدول  وجميع  املتحدة  الأمم  اأع�ساء  املتحدة جميع  لالأمم  العام  الأمني  يعلم 
وقعت هذه التفاقية اأو ان�سمت اإليها بالتفا�سيل التالية:

التوقيعات والت�سديقات والن�سمامات التي تتم مبوجب املادتني 25, 26.أ- 
تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية مبوجب املادة 27, وكذلك تاريخ بدء نفاذ اأية ب- 

تعديالت تدخل عليها مبوجب املادة 29.7
حالت الإنهاء مبقت�سى املادة .٣1ت- 

املادة 33 
والرو�سية - 1 والإنكليزية  الأ�سبانية  ن�سو�سها  تت�ساوى  التي  التفاقية,  هذه  ت��ودع 

وال�سينية والعربية والفرن�سية يف احلجية لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.
اإىل جميع - 2 التفاقية  ن�سخا م�سدقة من هذه  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  ير�سل 

الدول.
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ملحة عن اأع�شاء جلنة اخلرباء التى اعدت امل�شودة
القا�شي عا�شم عبد اجلبار

عني  جامعة  من  القانون  يف  لي�سان�ض  على  ح�سل  النق�ض,  حمكمة  رئي�ض  نائب 
�سم�ض ودبلوم يف ال�سرطة من كلية ال�سرطة �سنة 197٣ ودبلوم يف ال�سريعة الإ�سالمية من 
جامعة الإ�سكندرية �سنة 1975م, يعمل ا�ستاذًا م�ساركًا بكلية احلقوق جامعة الإ�سكندرية 
جامعة  والفنادق  ال�سياحة  وكلية  بالإ�سكندرية  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  والأكادميية 

الإ�سكندرية . 
له عدد من املوؤلفات من بينها ؛ اأ�سول القانون البحري �سنة 1990م ,� قانون البحار 
من  العديد  له  كما  1992م,  �سنة  والفندقية  ال�سياحية  الت�سريعات   ,1995 �سنة  ال��دويل 

البحاث واملقالت القانونية وفى جمالت قانونية خمتلفة .
القا�شى ه�شام رءوف 

الديوان  ل�سئون  ال�سبق  العدل  وزير  م�ساعد   , القاهرة  ا�ستئناف  الرئي�ض مبحكمة 
العام  القانون  دبلوم  القانون عام 1982 كما ح�سل على  لي�سان�ض فى  , ح�سل على  العام 
�سنة1994 , عمل قا�سى مبحاكم امارة ابو ظبي وفى دولة المارات العربية املتحدة عمل 
حما�سر مبعهد الدر�سات الق�سائية كما �سارك فى و�سع برنامج املحكمة الليكرتونية بها .
من  العديد  مراجعة  فى  �سارك  فقد  �سابقا  العدل  لوزير  م�ساعدا  عمله  ومبنا�سبة 
العلمية  املوؤمترات  من  العديد  فى  ا�سرتك  فقد  اخر  جانب  وعلى   , والقوانني  الت�سريعات 
والقانونية وله ا�سهامات وموؤلفات 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�سري ومدافع عن حقوق الن�سان , موؤ�س�ض اجلماعة الوطنية حلقوق الن�سان 
منذ عام 2012 وهى ت�سم جمموعة من الن�سطاء امل�سريني ال�سبان واللذين يهدفون اىل 

تدعيم حقوق الن�سان فى م�سر.
توىل من�سب املدير التنفيذي ملركز ه�سام مبارك للقانون فى الفرتة من 2009 اىل 

2012 كما عمل به كمحام  منذ العام 200٣ .
املوؤ�س�ض لعدد من الئتالفات واملجموعات املعنية بحقوق الن�سان مثل جبهة الدفاع 

عن املتظاهرين امل�سريني و ل للمحااكات الع�سكرية ودعونا نكتب د�ستورنا .
الدفاع عن  �سنوات توىل راغب  العمل احلقوقي طوال ع�سرة  انخراطه فى  وخالل 
العديد من �سحايا التعذيب �سواء فى م�سر او بع�ض البلدان العربية واختري عام  2011 
ع�سو ببعثة تق�سى احلقائق للثورة اللليبية , وفى عام 2012 اختري ع�سوا اي�سا ببعثة تث�سى 
احلقائق التى �سكلت بقرار رئي�ض اجلمهورية لتق�سى احلقائق لالحداث فى م�سر بعد ثورة 

25 يناير .
الدكتور  عماد الفقي .

ا�ستاذ القانون اجلنائي امل�ساعد بكلية احلقوق جامعة القاهرة, دكتوراه يف احلقوق 
حيث ح�سل على درجة الدكتوراة عام 2007 وجاءت الر�سالة بعنوان » امل�سئولية اجلنائية 
عن تعذيب املتهم كما يعمل م�ست�سارا للمنظمة العربية حلقوق الن�سان, له ا�سهامات بحثية 
عديدة فى جمال القانون وحقوق الن�سان من بينها كتاب عقوبة الإعدام يف م�سر)النا�سر 
املنظمة العربية حلقوق الأن�سان( احلماية اجلنائية للحيازة )دار النه�سة العربية – 2010( 
الإج��راءات   )2010  – العربية  النه�سة  دار   ( ال�سربية  اجلرائم  عن  اجلنائية  امل�سوؤلية 
اجلنائية امل�ستحدثة يف د�ستور 2014 ) دار النه�سة العربية 2014( وغريها من ال�سهامات 

الخري فى هذا املجال.
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راجية عمران
 حا�سلة على درجة املاج�ستري يف القانون 200٣, كلية كوين ماري, جامعة لندن – 

لندن, اململكة املتحدة. 
زكي  قانونية يف مكتب  وم�ست�سارة  والتمويل,  والبنوك  ال�سركات  حمامية يف جمال 

ها�سم و�سركاه– حمامون وم�ست�سارون قانونيون
جمل�ض  وع�سوة  اجلديدة  امل��راأة  موؤ�س�سة  يف  ن�سطة  العام: ع�سوة  العمل  عن  نبذة 
الأمناء منذ 2005 اإيل 2007. حمامية ونا�سطة حقوقية متطوعة يف مركز ه�سام مبارك 
وع�سوة  م�سر  متظاهرى  عن  الدفاع  جبهة  يف  نا�سطة  ع�سوة   .2005 عام  منذ  للقانون 
موؤ�س�سة يف جمموعة »ل للمحاكمات الع�سكرية للمدنيني« يف مار�ض 2011. اإحدى الأع�ساء 
املوؤ�س�سني حلركة امل�سري احلر التي بداأت بعد ثورة 25 يناير. حا�سلة على جائزة روبرت 
كينيدي حلقوق الإن�سان لعام 201٣ عن عملها يف جمال حقوق الإن�سان والدفاع عن حقوق 
املراأة منذ 1995 حتى الآن, ومت تكرميها من قبل نقابة املحامني لعملها يف جمال حقوق 
اأجل  الإن�سان يف م�سر ومت تكرميها يف احتفالية يوم املراأة امل�سرية يف مار�ض 201٣ من 
عملها يف جمال حقوق املراأة والدفاع عن حقوق الإن�سان, ومت تكرميها يف عام 2012 من قبل 
منظمة م�سريون �سد الف�ساد وحركة �سايفنكم مبنحها لقب فار�ض �سد الف�ساد لعملها يف 

جمموعة ل للمحاكمات الع�سكرية للمدنيني والدفاع عن حقوق الإن�سان واملعتقلني
جناد الربعي

جيد  بتقدير   1977 عام  القاهره  جامعه  احلقوق  كليه  من  تخرج  بالنق�ض  حمام 
وح�سل علي دبلوم الدرا�سات العليا يف القانون اجلنائي من الكليه نف�سها عام 1982 بتقدير 

جيد .  
العالم  ق�سايا  وخا�سه  اجلنائي  القانون  يف  متخ�س�ض  كمحام  عمله  جانب  ايل 
والعالميني عمل الربعي كمدرب قانوين وباحث وله خم�سه ع�سر كتابا وتقريرا من اهمها 
مو�سوعتني حول القوانني املنظمه حلريات الراأي والتعبري يف م�سر با�سم “ املق�سله والتنور 
“ كما �سارك يف كخبري يف كتابه م�سروع القانون الفريقي  “علي مقربه من احلافه  و   “
للو�سول  م�سري  قانون  م�سروع  قدم  كما  ؛   2011 عام  املعلومات  ايل  للو�سل  النموذجي 
ايل املعلومات عام 2012 كتابه اكرث من اربعه م�سروعات قوانني من اهمها م�سروع قانون 
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للح�سول علي املعلومات ؛ وم�سروعي قانون ملبا�سره احلقوق ال�سيا�سيه ؛ كما �سارك كا�ستاذ 
زائر يف تدري�ض ماده النظم النتخابيه بدبلوم الدرا�سات الربملانيه بكليه القت�ساد والعلوم 
ال�سيا�سيه جامعه القاهره . عمل جناد الربعي كامني عام للمنظمه امل�سريه حلقوق الن�سان 
ثم  الدميقراطيه  تنميه  جلماعه  ومدير  الدميقراطيه  للتنميه  العربيه  لل�سبكه  عام  وامني 

رئي�سا ملجل�ض اإدارتها وهو حاليا ال�سريك الرئي�ض يف املجموعه املتحده ورئي�سها التنفيذي.
ايهاب �شالم

مديرا  ال��وق��ت  لبع�ض  يعمل  ع��ام,   18 منذ  حقوقى  ونا�سط  بال�ستئناف  حم��ام 
للم�سروعات باملجموعة املتحدة خربة ممتدة فى ادارة امل�ساريع والربامج املتعلقة بحقوق 
الن�سان ,  , خبري فى جمال التدريب ولدية خربة ممتدة لكرث من 15 عام فى تدريب مئات 
وو�سائل  اليات  على  العربية  البلدان  اغلب  من  وكذلك  امل�سريني  وال�سحفيني  املحاميني 
جتنب امل�سائلة القانونية بخ�سو�ض جرائم الن�سر املختلفة  , كما درب املئات من العاملني 
فى كيانات املجتمع املدين املختلفة على ق�سايا ومو�سوعات حقوق الن�سان اخلتلفة �سواء 
وال�سجناء  ال�سجون  باأحوال  املتعلقة  الق�سايا  يف   طويلة  خربة   , خارجها   او  م�سر  داخل 
والتعذيب يف م�سر والدول العربية,  له العديد من الوراق القانونية والدلة التدريبية التى 

نفذها مع ع�سرات الهيئات املحلية والقليمية  والدولبة .
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ك�شف با�شماء اخلرباء اللذين �شاركوا فى ور�شة العمل اخلا�شة مبناق�شة 
م�شودة القانون املقرتح واملنعقدة فى 11 مار�س 2015

ال�شفةالإ�شمم

دكتور – اأ�ستاذ باجلامعة الأمريكية بالقاهرةاإبراهيم عو�ض1

حزب النوراأحمد اإ�سماعيل حممد2

الأمني العام للحزب الإ�سرتاكي امل�سرياأحمد بهاء الدين �سعبان٣

حماماأحمد راغب4

حمام – املنظمة العربية حلقوق الإن�ساناأحمد ر�سا طلبة5

 املحامي بالنق�ض - نائب رئي�ض املنظمة امل�سرية حلقوقاأحمد عبد احلفيظ6
الإن�سان

حماماأ�سرف عبا�ض7

مر�سحة جمل�ض النوابتريزة �سمري8

حمام – مر�سح جمل�ض النوابجمال الدين �سعيد ال�سريف9

برملانية �سابقةجمالت عبد احلليم10

ع�سو املجل�ض القومي حلقوق الإن�سانجورج اإ�سحق11

مهند�ض – مر�سح جمل�ض النوابجوزيف ن�سيم12

املحامي بالنق�ض - ع�سو املجل�ض القومي حلقوق الإن�سانحافظ اأبو �سعدة1٣

حمامح�سام اجلندي14

الرئي�ض ال�سابق للمجل�ض القومى لرعاية املعاقنيح�سام امل�ساح15
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