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مقدمة:   
ياأتي هذا التقرير يف اإطار م�سروع تعزيز حقوق االإن�سان و�سيادة القانون، 
ـ  وبدعم من  املنفذ من قبل املجموعة املتحدة ـ حمامون وا�ست�ساريون قانونيون 

املركز الوطني ملحاكم الدولة.
يهدف امل�سروع اإىل دعم �سحايا التعذيب وانتهاكات حقوق االإن�سان الناجمة 
عن اال�ستخدام املفرط للقوة واالحتجاز بدون وجه حق، بغر�س حتقيق العدالة 
لديها  لي�سبح  املدين  املجتمع  منظمات  قدرات  وتعزيز  تقوية  واأي�سا  لل�سحايا، 
ك�سب  واإدارة حمالت  العقاب  من  اجلناة  اإفالت  مكافحة ظاهرة  فعاال يف  دورا 

التاأييد الداعية اإىل مزيد من ال�سفافية وامل�ساءلة يف جمال العدالة اجلنائية.
ومتثل الوحدة القانونية مل�ساندة �سحايا التعذيب وغريه من �سروب املعاملة 
اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، اأحد مكونات امل�سروع.، و يركز هذا 
وي�ستمل  العدالة.  اإىل  ال�سحايا  و�سول  �سبل  توفري  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  املكون 
امل�سروع علي  مكونات اأخرى واإن كانت مرتبطة  مع مكون الوحدة القانونية وهي: 

تفعيل دور املجتمع املدين يف توعية املواطنني بجرمية التعذيب.. ١
اجلنائية . 2 العدالة  نظام  للتطوير  التاأييد  وك�سب  الدعوة  حمالت  اإدارة 

جرائم  ملكافحة  اأ�سا�سية  مكونات  الثالثة  املكونات  هذه  وتعترب  م�سر.  يف 
التعذيب وغريه  من �سروب املعاملة القا�سية. 

وقد مت اإعداد هذا التقريريف �سوء الق�سايا التي تبا�سرها الوحدة القانونية 
و ذلك يف حماولة لت�سليط ال�سوء على جرائم واقعية للتعذيب وغريه من �سروب 
املوؤثرة  العوامل  �ساملة حول  نظرة  التقرير  ويعر�س  القا�سية يف م�سر.  املعاملة 
االجتماعية  املوؤ�سرات  بني  العالقة  ويبني  م�سر  يف  التعذيب  جرمية  انت�سار  يف 
واالقت�سادية وجرمية التعذيب. و لكن جتدر االإ�سارة اإىل اأن هذا التقرير ال يقدم 
العقوبة  اأو  واملعاملة  التعذيب  جرمية  اوجه  لكل  ومعمقًا  جامعا  �سامال  حتليال 
القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة يف م�سر، حيث اإن نطاق عمل الوحدة القانونية، 
يف املقام االأول هو تقدمي امل�ساعدة القانونية لل�سحايا، وهو االأمر الذي يحد من 

نطاق التحليل يف هذا التقرير.
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خلفية:

التعذيب،  ملناه�سة  املتحدة  االأمم  جلنة  عن  �سادر  م�سرتك  بيان  يف 
واللجنة الفرعية لالأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب، ومقرر االأمم املتحدة اخلا�س 
بالتعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، 
اأمناء �سندوق االأمم املتحدة الطوعي ل�سحايا التعذيب،مبنا�سبة اليوم  وجمل�س 
العاملي لدعم �سحايا التعذيب املوافق ال�ساد�س والع�سرين من يونيو عام 20١4، 
قال جوان منذير املقرر اخلا�س بالتعذيب “تخيلوا عاملا ال يتم فيه التغا�سي عن 
جرائم التعذيب و يتم فيه تقدمي مرتكبي  مثل هذه اجلرائم فورا اإىل العدالة يف 
اأن يكون هذا املطلب دربًا من  اخليال.  ينبغي  القانون. حقيقة، ال  اإطار �سيادة 
بالتحقيق ومقا�ساة ومعاقبة كافة  الدويل  القانون  الدول ملزمة مبوجب  فجميع 

اأ�سكال التعذيب و�سوء املعاملة”.
وقد اعتمدت االتفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة 
اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأواملهينة من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف العا�سر من دي�سمرب عام١٩٨4، ودخلت حيز التنفيذ يف ال�ساد�س والع�سرين من 
يونيو عام ١٩٨7، ويف جوهرها ُتلزم االتفاقية االأطراف املوقعة باتخاذ التدابري 
وجه  على  الق�سائية،  واليتها  نطاق  يف  التعذيب  جرمية  على  للق�ساء  الالزمة 

التحديد  تن�س  املادة الثانية من االتفاقية  على اأن:
اأية ١.  اأو  اأو ق�سائية فعالة  اإدارية  اأو  اإجراءات ت�سريعية   تتخذ كل دولة طرف 

الخت�سا�سها  يخ�سع  اإقليم  اأى  يف  التعذيب  اأعمال  ملنع  اأخرى  اإجراءات 
الق�سائى. 

ال يجوز التذرع باأية ظروف ا�ستثنائية اأيًا كانت، �سواء اأكانت هذه الظروف . 2
حالة حرب اأو تهديدا باحلرب اأو عدم ا�ستقرار �سيا�سي داخلى اأو اأية حالة 

من حاالت الطوارئ العامة االأخرى كمربر للتعذيب.
�سلطة 3.  اأو عن  اأعلى مرتبة  ال�سادرة عن موظفني  باالأوامر  التذرع   ال يجوز 

عامة كمربر للتعذيب.«
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التعذيب يف  مناه�سة  اتفاقية  بالتوقيع على  قيام م�سر  الرغم من  وعلى 
يونيو عام ١٩٨6، واأي�سا توافر بع�س ال�سمانات القانونية يف الت�سريعات امل�سرية 
مازالت   التعذيب  جرمية  اأن  اإال  والتطويرـ  االإ�سالح  اإيل  حاجة  يف  كانت  واإن  ـ 
االإن�سان  كرامة  حلفظ  الدعوة  اأن  لالآمال  املخيب  واالأمر  هوادة.  بال  م�ستمرة 
كانت يف �سدارة املطالب ال�سعبية خالل ثورة اخلام�س والع�سرين من يناير عام 
20١١ اإال اأن �سجل حقوق االإن�سان يف م�سر مل ي�سهد اأيًا من االإ�سالحات املاأمولة.  
على  خا�س  ب�سكل  التقرير  هذا  ويركز  تنتهك.   مازالت  احلقوق  من  فالعديد 
اإفالت مرتكبي مثل  جرمية التعذيب وغريه من �سروب املعاملة القا�سية، وعلى 
ال�سابقة،  واأ�سبح االأمل يف التخل�س من املمار�سات  هذه اجلرائم من العقاب.  
والذي ينعك�س يف االإدانة ال�سريحة والعلنية واملتكررة جلرائم التعذيب واملعاملة 
القا�سية، واعتماد اإ�سالحات حقيقية ملكافحة التعذيب  اأبعد ما يكون عن الواقع.
ب�سفة عامة، هناك العديد من  االأ�سباب وراء انت�سار جرمية التعذيب يف 
م�سر، علي راأ�سها  قوات �سرطية غري مدربة اأو موؤهلة ت�ستخدام القوة املفرطة 
ب�سكل روتيني ودون رادع مع عدم وجود،-اأو على اأق�سى تقدير، وجود حد اأدين 
والذي  اجلنائية  العدالة  نظام  وجود  ق�سوريف  واأي�سا  اأدائها،  على  الرقابة  من 
اجلنائية  باالإجراءات  املتعلقة  واملمار�سات  القواعد  منها  جوانب  عدة  ي�سمل 
واأي�سا القوانني والقرارات ال�سادرة عن املحاكم التي حتكم االإجراءات اجلنائية 
تقبل  جمتمعية   ثقافة  �سيوع  و  العامة،  النيابة  وممار�سات  اأداء   اإيل  باالإ�سافة 
على  وعالوة  مربرات.  لها  جتد  احلاالت  بع�س  اأو-يف  للقوة  املفرط  اال�ستخدام 
ذلك، يعد الدوراالأقل من املطلوب الذي يلعبه املجتمع املدين، مبا يف ذلك و�سائل 
االإعالم، مبثابة قيد اإ�سايف ملحاوالت مكافحة ظاهرة التعذيب ب�سكل فعال. ونتيجة 
واأي�سا  املعاملة يف م�سر منت�سرة،  التعذيب و�سوء  لكل ما �سبق، ال تزال جرمية 
ظاهرة اإفالت اجلناة من العقاب، يف بيئة ال ت�سع �سغوطًا كافية للت�سدي لهذا 
النوع من اجلرائم. وت�سري البيانات الواردة اأدناه اإىل اأن التعذيب ال يقت�سر فقط 
القب�س  اإلقاء  يتم  اأي�سا ي�سيب من  ال�سجناء ولكن  اأو  ال�سيا�سيني  على املعتقلني 
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عليهم بتهمة ال�سرقة الب�سيطة، ويف بع�س احلاالت، امل�ستبه بهم يف ارتكاب جرائم 
معينة. واأغلب جرائم التعذيب وا�ستعمال الق�سوة تتم اأثناء اال�ستجواب، ويف بع�س 
االأحيان، يقوم امل�سوؤولون بتعذيب املعتقلني/امل�ستبه بهم للح�سول على معلومات 
وانتزاع االعرتافات منهم. و يف بع�س االحيان تقوم ال�سرطة اأي�سًا بانتهاك ذويهم 

للح�سول علي معلومات.
و بالرغم من انت�سار جرائم التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة 
القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة على نطاق وا�سع يف م�سر، اإال اأنه يجب اأال ينظر 
اإيل هذا االأمر علي اأنه اأمر حتمي.  فهذا النوع من اجلرائم ميكن الت�سدي له. 
ولكل من اجلهات احلكومية والغري حكومية دور حموري يف مناه�سة التعذيب، وال 
بد من توحيد اجلهود لتهيئة الظروف التي متكن املواطنني اأن يعي�سوا يف ماأمن 
من التعذيب، لي�س فقط  لكونه مبداأ اأ�سا�سيًا يف القانون الدويل واالتفاقات الدولية 

التي �سدقت عليها م�سر، ولكنه اأي�سا اأمر اأ�سا�سي خللق جمتمع �سلمي ومنتج. 
اأي  يف  املعاملة  و�سوء  التعذيب  جرمية  على  توؤثر  كثرية  عوامل  وهناك 
جمتمع. وت�سمل عوامل اخلطر التي تزيد من اإمكانية حدوث جرائم التعذيب يف 
املجتمع: البيئة ال�سيا�سية، والبيئة االجتماعية والثقافية، واالإطار القانوين ونظام 
العدالة اجلنائية، والبيئة املوؤ�س�سية ب�سكل عام)١(. ووجود اأوجه ق�سور يف اأي من 
اأو كل من هذه العنا�سر يزيد من خطر انت�سار جرائم التعذيب و�سوء املعاملة، 
وي�ساهم اأي�سا يف انت�سار ظاهرة االإفالت من العقاب، و يبقي حمافظاعلى بيئة ال 

ت�سمح اأو ت�ساعدعلي خلق �سغطا كاٍف للحد من جرائم التعذيب.

)١(  جمعية الوقاية من التعذيب: معاجلة جذور واأ�سباب التعذيب،

 http//:www.apt.ch/en/risk-factors/



10

البيئة ال�صيا�صية:

على الرغم من االنتقادات اخلا�سة مب�سطلح »االرادة ال�سيا�سية« وو�سفها 
العنا�سر يف ق�سية  اأهم  اأحد  �ستظل  ال�سيا�سية  االإرادة  اأن  اإال  بالغمو�س،  اأحيانا 
مناه�سة �سد التعذيب. والزالت م�سر تفتقر اإىل توافر اإرادة  �سيا�سية  وا�سحة  
وحا�سمة،  علي اأعلي م�ستوي، ملواجهة جرائم التعذيب وغريه من �سروب املعاملة 
القا�سية واحلد منها. وجند اأنه يف االأحيان التي يتم  تناول جرائم التعذيب  يف 
وغالبا  ادعاء،  على  فعل  رد  اإطار  تذكر يف  ما  دائما  للدولة،   الر�سمي  اخلطاب 
فقط.   فردية  حاالت  متثل  كونها  علي  التاأكيد  مع  ا�ستحياء  على  ذلك  يكون  ما 
ونادرا ما يتطرق اخلطاب الر�سمي ب�سكل علني ووا�سح حلجم جرمية التعذيب 
وا�ستعمال الق�سوة وتكرارها ومدى انت�سارها، وكذلك لظاهرة اإفالت اجلناة من 
االإعالم.  كما  وو�سائل  االإن�سان  قبل منظمات حقوق  العقاب، كما هو موثق من 
يتم  لن  التعذيب  اأن جرائم  ب�سكل علني  الت�سريح  اإىل  الر�سمي  يفتقر اخلطاب 
واأن  اأفعالهم  م�سوؤولية  �سيتحملون  اجلناة  واأن  فيها  الت�سامح  اأو  عنها  التغا�سي 

الدولة �ست�سع حدا لظاهرة االإفالت من العقاب. 
ويتجلى هذا الق�سور يف االإرادة ال�سيا�سية يف التقاع�س من جانب احلكومة 
اإليها  دعت  والتي  الالزمة،  واملوؤ�س�سية  القانونية  لالإ�سالحات  اال�ستجابة  عن 
االإن�سان،  حلقوق  القومي  واملجل�س  والدولية  املحلية  االإن�سان  حقوق  منظمات 
التعذيب  بجرمية  اخلا�سة  بالت�سريعات  واملتعلقة  الدولة،  قبل  من  واملُ�سكل 
االنتهاكات  ملعاجلة  ال�سرطة  هيكلة  اإعادة  اأو  الدولية،  املعايري  مع  يتما�سى  مبا 
اخلطرية حلقوق االإن�سان التي يرتكبها رجال ال�سرطة. فعلى �سبيل املثال، فحتى 
العقوبات-والتي  قانون  املادة١26)2( من  بتعديل  املطالبة  الدعوات  تلق  االآن، مل 
املادة 62١ من قانون العقوبات: كل موظف اأو م�ستخدم عمومي اأمر بتعذيب متهم اأو فعل ذلك بنف�سه    )2(

حلمله على االعرتاف يعاقب باالأ�سغال ال�ساقة اأو ال�سجن من ثالث �سنوات اإىل ع�سر �سنوات.
واإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدًا.  
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تعرف جرمية التعذيب ب�سكل �سيق وتربطها مبحاوالت احل�سول على معلومات اأو 
انتزاع االعرتافات من املتهمني  و كذلك احلال بالن�سبة للمادة ١2٩3 من القانون 
ذاته والتي تن�س على عقوبات ال تتنا�سب مع خطورة جرمية التعذيب وغريه من 
من  ا�ستجابة  اي  املهينة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب 

الدولة علي مر ال�سنني. 
مل  املتكررة،  الدعوات  من  بالرغم  و  االآن  وحتى  �سبق،  ما  اإىل  باالإ�سافة 
من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  التفاقية  االختياري  الربوتوكول  على  م�سر  توقع 
اأو املهينة، والذي ين�س على  اأو الالاإن�سانية  اأو العقوبة القا�سية  �سروب املعاملة 
واملحلية  الدولية  الهيئات  جانب  من  دورية  لزيارات  عاملي  ونظام  معايري  و�سع 
املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  جرائم  من  للحد  وذلك  االحتجاز  الأماكن 
الدول  اأي�سا قيام   الربوتوكول  يتطلب هذا  و  املهينة.  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية 
املوقعة “ت�ستبقـي كل دولة طرف اأو تعنينّ اأو تن�سئ، يف غ�سون فرتة اأق�ساها �سنة 
اآلية  اإليه،  اأو االن�سمام  اأو الت�سديق عليه  واحدة بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول 
وقائية وطنية م�ستقلة واحدة اأو اأكرث ملنع التعذيب على امل�ستوى املحلي. واالآليات 
اآليات وقائية وطنية الأغرا�س  املن�ساأة بوا�سطة وحدات ال مركزية ميكن تعيينها 

هذا الربوتوكول اإذا كان ن�ساطها متفقا مع ما ين�س عليه من اأحكام.”4. 
اأ�سباب منها االإميان بجدوى  وقد يعزى اخللل يف االإرادة ال�سيا�سية لعدة 
التعذيب كاأداة فعالة ملمار�سة ال�سلطة وال�سيطرة على املجتمع مبا يخدم م�سالح 
الدولة اأو النظام، اأو خماوف متعلقة بالتكلفة ال�سيا�سية الباهظة التي ميكن ان  
ت�ساحب حماوالت تفكيك البنية التحتية جلرمية التعذيب.  و من عنا�سر البيئة 
ال�سيا�سية و التي ت�ساعد علي ق�سور ال�سفافية واحرتام �سيادة القانون يف م�سر، 
املادة ٩2١ من قانون العقوبات: كل موظف اأو م�ستخدم عمومي وكل �سخ�س مكلف بخدمة عمومية   )3(

باأبدانهم  اآالمًا  اأحدث  اأو  ي�سرفهم  اأخل  اإن  النا�س اعتمادًا على وظيفته بحيث  الق�سوة مع  ا�ستعمل 
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة اأو بغرامة ال تزيد على مائتي جنيه«.

)4(  الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 

الالاإن�سانية اأو املهينة، اجلزء الرابع )االآليات الوقائية الوطنية( املادة 7١ 
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
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وبالتايل زيادة خطر انت�سار جرائم التعذيب دون رادع حقيقي، وهو عدم وجود 
اآليات للم�ساءلة الدميقراطية، باالإ�سافة اإىل القيود املفرو�سة على حرية التعبري 

والتجمع والتنظيم.
البيئة الثقافية والجتماعية: 

التعر�س  خطر  زيادة  يف  حا�سما  دورا  والثقافية  االجتماعية  البيئة  تلعب 
قبل  �سواء من  املختلفة،  العنف  اأ�سكال  مع  تت�سامح فقط  ال  اأنها  للتعذيب، حيث 
لتقُبل هذا  توفر مربرات  االأحيان،  اأي�سا، يف كثري من  ولكن  املجتمع،  اأو  الدولة 
النوع من اجلرائم.  وجتدر االإ�سارة اإىل اأن انت�سار “ثقافة العنف” يف املجتمع 
ما حتدد منطًا  غالبا  ولكنها  التعذيب،  لظاهرة  اأكرب  انت�سار  بال�سرورة  تعني  ال 
وقوتها٥.  لنفوذها  ل�سالحيتهاوا�ستخدامها  ال�سلطة  واإدراك   فهم  كيفية  يعك�س 
وتعد الثقافة ال�سائدة يف م�سر- الثقافة االأبوية ـ اأحد عوامل اخلطر التي ت�ساهم 

يف انت�سار جرمية التعذيب. فهذه الثقافة
ويخ�سع  والنقا�س  بالتفكريالنقدي  ت�سمح  وال  وال�سلطة  القوة  فيها  ترتكز 
فيها االأدين لالأعلي وال تتفق ب�سكل كاٍف مع مبداأ الفرد و اإعالئه، و تت�سامح مع 
تنتج  الثقافة  مثل هذه  االأذى اجل�سدي.  والعقاب مبا يف ذلك  االن�سباط  فر�س 
جمتمعًا �سعيفًا م�ست�سعفا يربر العنف ويعتربه بب�ساطة “الطريقة احلتمية ل�سري 
االأمور” والتي ال ميكن جتنبها، ويعترب التعذيب اأداة تاأديبية �سرورية. وي�ساف 
اإيل ذلك، اأنه يف االأغلب، ال يتعاطف املجتمع يف م�سر مع املجرمني، خ�سو�سًا مع 
اأحيان كثرية يدعم  ممار�سات ال�سرطة  ارتفاع معدالت اجلرمية، بل جنده فى 

القا�سية مع املجرمني.
العنف  ا�ستخدام  مع  �سمنيا،  اأو  �سريحا  كان  �سواء  املجتمعي،  والت�سامح 
لدرجة معينة �سد امل�ستبه بارتكابهم اجلرائم اجلنائية اأو ال�سادر �سدهم اأحكام 

التغيري،  واأجندة  واملمار�سة  القانون   .2  | العامل  نطاق  على  التعذيب  جمال  يف  العدالة  اأو�ساع   )٥(

 )REDRESS( 3١02اأكتوبر
http://www.redress.org/downloads/publications/Redress-Global_Report_5_Oct_2013-
Arabic.pdf
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اأو املعار�سني ال�سيا�سيني ويوفر متنف�سا الرتكاب وانت�سار جرمية التعذيب.  ومن 
من  القا�سية  املعاملة  التعذيب وغريه من �سروب  ارتكاب جرائم  اأن  املفارقات، 
قبل االأجهزة االأمنية كانت من  الق�سايا التي مت توظيفها ـ عن حق ــ حل�سد الراأي 
من  العديد  ولكن    .20١١ يناير  من  والع�سرين  اخلام�س  اأحداث  لدعم  العام 
االأمور ال�سلبية والتي ميزت فرتة التحول يف م�سر كاال�ستقطاب والتجزوؤ وعدم 
من  العديد  اأمل  خيبة  اإىل  اأدى  مغزى  ذات  اأو  ملمو�سة  با�سالحات  اال�سطالع 
امل�سريني، وتقوي�س جهود ودعوات منظمات حقوق االإن�سان وغريها من اجلهات 
االمر  يزيد  مما  القا�سية.و  واملعاملة  التعذيب  جرمية  ملجابهة  املعنية  الفاعلة 
تعقيدا االآن، وجود تاأييد �سعبي وا�سع ملبداأ “ا�ستعمال الق�سوة” من اأجل حتقيق 

اال�ستقرار والنظام يف املجتمع و الذي يري الكثري اأنه اأخل به مع ثورة يناير. 
الإطار القانوين: 

يحظر  و  يحرم  التي   الدول  يف  للتعذيب  التعر�س  خطر  يقل  عام  ب�سكل 
القانوين  اإطارها  يكر�س  والتي  التعذيب،  جرائم  ارتكاب  وقانونها  د�ستورها 

�سمانات اإجرائية الأولئك املحرومني من حريتهم عن غريها من الدول.
وحقوق  احلريات  حلماية  القانونية  ال�سمانات  امل�سري  الد�ستور  ويوفر 
على  عام 20١4  د�ستور  وين�س  �سالمة اجل�سد.  االإن�سان، مبا يف ذلك احلق يف 
�سمانات �سد التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 
اأو املهينة، على �سبيل املثال، تن�س املادة ٥١ من الد�ستور على اأن »الكرامة حق 
اإن�سان، واليجوز امل�سا�س بها، وتلتزم الدولة باحرتامها وحمايتها.«. واملادة  لكل 
٥2 من الد�ستور تن�س على اأن “التعذيب بجميع �سوره واأ�سكاله، جرمية ال ت�سقط 
بالتقادم«. وعالوة على ذلك، تن�س املادة ٥٥ على اأن “كل من يقب�س عليه، اأو 
يحب�س، اأو تقيد حريته جتب معاملته مبا يحفظ عليه كرامته، وال يجوز تعذيبه، 
وال ترهيبه، وال اإكراهه، وال اإيذاوؤه بدنًيا اأو معنوًيا، وال يكون حجزه، اأو حب�سه اإال 
فى اأماكن خم�س�سة لذلك الئقة اإن�سانًيا و�سحيًا، وتلتزم الدولة بتوفري و�سائل 
االإتاحة لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة. وخمالفة �سىء من ذلك جرمية يعاقب مرتكبها 



14

وفًقا للقانون. وللمتهم حق ال�سمت. وكل قول يثبت اأنه �سدر من حمتجز حتت 
وطاأة �سىء مما تقدم، اأو التهديد ب�سىء منه، يهدر وال يعول عليه.«

وتعد  املادة٩٩ ، التي لها �سلة وثيقة  بجرمية التعذيب واملعاملة القا�سية  
واملت�سررين  ال�سحايا  الد�ستور عام 20١4.فقد منحت   التطورات يف  اأهم  اأحد 
من اأي اعتداء على احلريات ال�سخ�سية اأو حرمة احلياة  اأو غريها من احلقوق 
واحلريات العامة التي يكفلها الد�ستور والقانون احلق يف رفع دعاوى جنائية �سد 
اأمام املحاكم اجلنائية.  فقد ن�ست املادة  مرتكبي هذه اجلرائم ب�سكل مبا�سر 
على اأن »كل اعتداء على احلرية ال�سخ�سية اأو حرمة احلياة اخلا�سة للمواطنني، 
وغريها من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها الد�ستور والقانون، جرمية ال 
اإقامة  وللم�سرور  بالتقادم،  عنها  النا�سئة  املدنية  وال  اجلنائية  الدعوى  ت�سقط 
عليه  وقع  ملن  عاداًل  ا  تعوي�سً الدولة  وتكفل  املبا�سر.  بالطريق  اجلنائية  الدعوى 
االعتداء، وللمجل�س القومى حلقوق االإن�سان اإبالغ النيابة العامة عن اأى انتهاك 
اإيل امل�سرور بناء على  اأن يتدخل يف الدعوي املدنية من�سًما  لهذه احلقوق، وله 

طلبه، وذلك كله على الوجه املبني بالقانون.« 
وبينما ال ُتعرف املادة ٥2 من الد�ستور امل�سري جرمية التعذيب على النحو 
الوارد يف االتفاقية الدولية و ملناه�سة التعذيب)6(، اإال اأن املادة ٩3 من الد�ستور 
تن�س على اأن “تلزم الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق االإن�سان 
لالأو�ساع  وفقا  ن�سرها  بعد  القانون  قوة  لها  وت�سبح  م�سر،  عليها  ت�سدق  التي 

)6(  اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، 

اجلزء االأول، املادة ١ »الأغرا�س هذه االتفاقية،يق�سد ›بالتعذيب › اأى عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب 
اأم عقليا، يلحق عمدا ب�سخ�س ما بق�سد احل�سول من هذا ال�سخ�س،اأو من  �سديد، ج�سديا كان 
اأنه ارتكبه  اأو ي�ستبه يف  اأو معاقبته على عمل ارتكبه  اأو على اعرتاف،  �سخ�س ثالث،على معلومات 
،هو اأو �سخ�س ثالث اأوتخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأى �سخ�س ثالث - اأو عندما يلحق مثل هذا االأمل 
اأو العذاب الأى �سبب يقوم على التمييز ايًا كان نوعه، اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه 
النا�سئ  اأو العذاب  اأي �سخ�س يت�سرف ب�سفته الر�سمية وال يت�سمن ذلك االأمل  اأو  موظف ر�سمي 

فقط عن عقوبات قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�سية لها”.
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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الدولية  االتفاقية  يف  الوارد  التعذيب  جرمية  تعريف  ي�سبح  وعليه  املقررة”. 
اأي�سا  املادة  هذه  وتتيح  للبالد.  القانوين  النظام  من  جزء  التعذيب  ملناه�سة 
للمحاكم امل�سرية تطبيق االأحكام الواردة يف االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق 

االإن�سان، حتى لو كان هذا ال ينعك�س يف الت�سريعات. 
ويكفل د�ستور 20١4 �سمانات �سريحة وكافية �سد جرمية التعذيب وغريه 
من �سروب املعاملة القا�سية، اأما الت�سريعات القائمة، والتي من املتوقع تعديلها 
ال  فاإنها   التعذيب،  جرمية  معاجلة  يخ�س  فيما  اجلديد  الد�ستور  مع  لتتما�سى 
ترقي اإىل امل�ستوى الذي ي�سمح مبكافحة هذا النوع من اجلرائم )مع مالحظة اأن 
مقدمة املادة ٩3 من د�ستور عام 20١4 ت�سمح للمحاكم امل�سرية بتطبيق االأحكام 
ال  هذا  كان  لو  حتى  االإن�سان،  حلقوق  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات  يف  الواردة 

ينعك�س يف الت�سريعات(.
وبالرغم من اأن بع�س املواد الواردة يف قانون العقوبات )حتديدا املادتني 
١26 و ١2٩( تن�س على اأن التعذيب واملعاملة القا�سية تعد جرائم مبوجب القانون 
امل�سري، فاإنها ال تتوافق مع املعايري الدولية، وال توفر ال�سمانات احلقيقية للحماية 
من ومكافحة جرمية التعذيب واملعاملة القا�سية. فعلى �سبيل املثال، يتناول قانون 
املادة ١26  القا�سية يف ثالث مواد رئي�سية،  واملعاملة  التعذيب  العقوبات جرمية 
والتي تن�س على اأن “كل موظف اأو م�ستخدم عمومي اأمر بتعذيب متهم اأو فعل 
ذلك بنف�سه حلمله على االعرتاف يعاقب باالأ�سغال ال�ساقة اأو ال�سجن من ثالث 
للقتل  املقررة  بالعقوبة  عليه يحكم  املجني  واإذا مات  �سنوات.  اإىل ع�سر  �سنوات 
جترم  اأنها  ذكرها  ال�سابق  املادة  ن�س  من  البادي  اأن  من  الرغم  على  عمدا”، 
التعذيب، اإال اأنها مل تعرف جرمية التعذيب، وت�سيق الظروف التي يعرتف فيها 
واقع على متهم حلمله على االعرتاف(  تعذيب  التعذيب )وهو  القانون بجرمية 

هو ما يتعار�س مع املعايري الدولية، ويزيد من خطر التعر�س للتعذيب وانت�ساره.
جرمية  يرتكبون  ال�سرطة  رجال  اأن  م�سر  يف  العملي  الواقع  اأثبت  وقد 
اأخرى بخالف احل�سول على االعرتافات من املتهمني،  التعذيب الأ�سباب كثرية 
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اأنواع احلماية لل�سحايا. ويف  اأي نوع من  ويف مثل هذه احلاالت ال يوفر القانون 
مل�ساندة  القانونية  الوحدة  بيانات  من  ُمالحظ  هو  كما  التعذيب،  حاالت  معظم 
الق�سد  كان  “متهمني”  لي�سوا  ال�سحية  اأغلب  اأن  اأدناه(  )واملذكورة  ال�سحايا 
للجناة  تتيح  والقيود  ومثل هذه احلدود  اعرتافات،  تعذيبهم احل�سول على  من 
م�سر  تعهد  من  الرغم  وعلى  العقاب.  من  واالإفالت  العدالة  من  الفرار  فر�سة 
طوعٍا مبراجعة التعريف القانوين للتعذيب و�سمان ات�ساقة مع االتفاقية الدولية 

ملناه�سة التعذيب7 اإال اأنه حتى االآن ال يزال هذا التعهد حربا على ورق.
وتن�س املادة ١2٩ من قانون العقوبات والتي تعنى بجرمية ا�ستعمال الق�سوة 
-وت�سنفها على اأنها جنحة- على اأن »كل موظف اأو م�ستخدم عمومي وكل �سخ�س 
مكلف بخدمة عمومية ا�ستعمل الق�سوة مع النا�س اعتمادًا على وظيفته بحيث اإن 
�سنة  على  تزيد  ال  مدة  باحلب�س  يعاقب  باأبدانهم  اآالمًا  اأحدث  اأو  ب�سرفهم  اأخل 
ذاته  من   2٨2 املادة  تعاقب  املقابل،  ويف  جنيه«،  مائتي  على  تزيد  ال  بغرامة  اأو 
القانون مرتكبي جرمية التعذيب اأو التهديد بالقتل باالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة، يف 
�سابط  اأنه  يدعي  �سخ�س  قبل  من  �سرعية  غري  بطريقة  ال�سحية  اعتقال  حالة 
توفر عقوبة  املواد ال  اأن هذه  الوا�سح  لذا من  ال�سرطة.   اأو يرتدي زي  ال�سرطة 
تتنا�سب مع خطورة اجلرم، وكذلك ال تعالج احلالة التي يتم فيها تعذيب ال�سحية 
ال�سحية غري  تكون  اأو عندما  املعلومات،  للح�سول على  اأو معاقبتها  ترهيبها  اأو 
متهمه بارتكاب جرمية. وغالبا ما يوؤدي هذا الق�سور، حتى يف احلاالت النادرة 
اأحكام  اإ�سدار  اإىل  التعذيب،  ال�سرطة الرتكابهم  يتم فيها مقا�ساة �سباط  التي 
بالرباءة �سد املتهمني بارتكاب التعذيب اأو ح�سولهم على اأحكام ال تعك�س خطورة 
اإ�سالح،  اإىل  يحتاج  كان  واإن  اجلنائية،  االإجراءات  قانون  فاإن  واأخريا،  اجلرم. 
يتناول جرائم التعذيب واملعاملة القا�سية يف عدة مواد. فعلى �سبيل املثال، حتظر 
جمل�س حقوق االإن�سان، الفريق العامل املعني باال�ستعرا�س الدوري ال�سامل، الدورة ال�سابعة، جنيف،   )7(

من ٨ ـ– ٩١ فرباير ٩002.
تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة ٥١ )اأ( من مرفق قرار جلنة حقوق االإن�سان ٥/١.  
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اأو  للمعتقلني  واملعنوي  املادي  ال�سرر  اجلنائية  االإجراءات  قانون  من   40 املادة 
الق�سائي )الق�ساة  النظام  املادة 42 على حتميل  املحجوزين)٨(، يف حني تن�س 
على  الواقعة  وامل�سوؤولية  ال�سجون)٩(،  تفتي�س  م�سوؤولية  العامة(  النيابة  واأع�ساء 
ال�سجون  تنظيم  قانون  يف  تف�سيلي  ب�سكل  عليها  من�سو�س  العامة  النيابة  عاتق 
رقم 3٩6 ل�سنة ١٩٥6 يف املواد ٨٥ و٨6 على التوايل، والتي حُتمل -جنبا اإىل جنب 
اأنواع  كافة  تفتي�س  العامة م�سوؤولية  النيابة  القانون،  نف�س  املادة ١ مكرر من  مع 

ال�سجون واأماكن االحتجاز يف اأق�سام ال�سرطة. 
نظام العدالة اجلنائية)10(:

يعتمد الو�سول اإيل عدالة �سامنة  وعادلة و مت�سقه مع الد�ستور والقوانني، 
ب�سكل رئي�سي، على توافر منظومة للعدالة اجلنائية تت�سم  بالفاعلية و اال�ستقاللية 
ال�سرطة والنيابة  و الكفاءة. ويتكون نظام العدالة اجلنائية يف م�سر من جهاز 
يف  ودور  معينة  التزامات  منها  ولكل  واالإ�سالحيات،  وال�سجون  واملحاكم  العامة 

ك�سب ثقة املواطنني وفقا ملجموعة حمددة من القواعد االإجرائية. 
ووفقا للد�ستور، جهاز ال�سرطة يعرف كهيئة قانونية مدنية مكلفة بخدمة 
ال�سعب وحماية القانون والنظام)١١(، ووزارة الداخلية امل�سرية جهاز بريوقراطي 

قانون االإجراءات اجلنائية، املادة 04 »ال يجوز القب�س على اأى ان�سان اأو حب�سع اإال باأمر من ال�سلطات   )٨(

اأو  املخت�سة بذلك قانونا كما جتب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة االن�سان وال يجوز ايذاوؤه بدنيا 
معنويا«.

املحاكم  ووكالء  وروؤ�ساء  العامة  النيابة  اأع�ساء  من  »لكل   :24 املادة  اجلنائية،  االإجراءات  قانون   )٩(

االبتدائية واال�ستئنافية زيارة ال�سجون العامة واملركزية املوجودة فى دوائر اخت�سا�سها والتاأكد من 
القب�س  اأوامر  وعلى  ال�سجن  دفاتر  على  يطلعوا  ان  ولهم  قانونية  غري  ب�سفة  حمبو�س  وجود  عدم 
واحلب�س واإن ياأخذوا �سورا منها واأن يت�سلوا باأى حمبو�س وي�سمعوا منه اأى �سكوى يريد ان يبديها 
لهم وعلى املدير وموظفى ال�سجون اأن يقدموا لهم كل م�ساعدة على ح�سولهم على املعلومات التى 

يطلبونها«.
على الرغم من اأن املحاكم تعد قلب نظام العالة اجلنائية، اإال اأن هذا الق�سم ال ي�سمل حتليال لعدم   )١0(

وجود م�سادر كافية للمعلومات.

)١١(   املادة 602 من الد�ستور امل�سري: »ال�سرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة ال�سعب، ووالوؤها له، 
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�سخم، يقوم باال�سطالع مبهام واأعباء متعددة وفيما يخ�س هذا التقرير، هناك 
يف  بالتورط  اتهامها  يتم  ما  عادة  ال�سرطة  جهاز  من  رئي�سية  قطاعات  ثالثة 
ارتكاب جرائم التعذيب واملعاملة القا�سية ب�سكل منتظم. وت�سمل هذه القطاعات، 
القطاع العام للتحقيقات اجلنائية وامل�سوؤول عن اكت�ساف والتحقيق يف اجلرائم 
ومنعها، وقوات االأمن املركزي ويتمثل دورها يف املقام االأول يف اإخماد املظاهرات 
واالحتجاجات يف ال�سارع امل�سري، وجهاز االأمن الوطني والذي يتمتع ب�سلطات 

وا�سعة وم�سوؤول عن نطاق كبري من املهام املتعلقة باالأمن القومي.
االإجراءات  وقانون  العقوبات  قانون  يف  املواد  من  عددا  اأن  حني  ويف 
اجلنائية توفر بع�س ال�سمانات، واإن كانت قا�سرة، �سد انتهاكات ال�سرطة -كما 
ذكر اأعاله اإال اأن هناك عددًا من العنا�سر االأخرى، �سواء بحكم االمر الواقع او 
اأثناء  ال�سرطة  قوات  ترتكبها  التي  االنتهاكات  زيادة  يف  ت�ساهم  القانون،  بحكم 
االعتقال واالحتجاز. وت�سمل هذه العنا�سر االعتماد على ال�سرطة حلماية وتعزيز 
ال�سرطة  جهاز  دور  عن  البعد  كل  البعيد  االأمر  وهو  للدولة  ال�سيا�سة  االأهداف 
واملهنية  التقنية  للكفاءات  واالفتقار  اجلرائم،  وك�سف  مبنع  واملتعلق  االأ�سا�سي 
املتعلقة  مبهارات التحقيق يف اجلرائم، والق�سور يف االإ�سراف والرقابة الداخلية 
اأو اخلارجية علي جهاز ال�سرطة كما حتتمه  القوانني و ا�ستغالل جهاز ال�سرطة، 
املواد  من  عدد  اإىل  باالإ�سافة  القانون،  يف  التعذيب  جلرمية  القا�سر  للتعريف 

الواردة يف القانون الذي يحدد �سلطة جهاز ال�سرطة. 

وتكفل للمواطنني الطماأنينة واالأمن، وت�سهر على حفظ النظام العام، واالآداب العامة، وتلتزم مبا 
االأ�سا�سية، وتكفل  االإن�سان وحرياته  الد�ستور والقانون من واجبات، واحرتام حقوق  يفر�سه عليها 

الدولة اأداء اأع�ساء هيئة ال�سرطة لواجباتهم، وينظم القانون ال�سمانات الكفيلة بذلك«.
قانون هيئة ال�سرطة رقم ٩0١، املادة 3: »تخت�س هيئة ال�سرطة باملحافظة على النظام واالأمن العام   
واالآداب، وبحماية االأرواح واالأعرا�س واالأموال وعلى االأخ�س منع اجلرائم و�سبطها، كما تخت�س 
بكفالة الطماأنينة واالأمن للمواطنني يف كل املجاالت، وتنفيذ ما تفر�سه عليها القوانني واللوائح من 

واجبات”.
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للتعذيب  التعر�س  خطر  من  تزيد  منفردة،  اأو  جمتمعة  العنا�سر،  وهذه   
خ�سوعا  واأقل  قوة  اأكرث  وجتعلهم  ال�سرطة  رجال  اأيدي  على  القا�سية  واملعاملة 
القانون،  فوق  باأنهم  �سعورهم  وتزيد  القانون،  يف  عليها  املن�سو�س  للم�ساءلة 
وثقتهم باأن غالبية االنتهاكات �ستمر دون عقاب، اأو يف اأ�سواأ االأحوال، قد تنطوي 
 ٥3 املادة  املثال،  حتدد   �سبيل  فعلى  كبرية.  تداعيات  دون  اأحكام خمففة  على 
واملادة 7١ من قانون هيئة ال�سرطة  االإجراءات التاأديبية الداخلية التي تتخذ �سد 
ال�سباط فيما يتعلق مبختلف املخالفات واالنتهاكات. ويبدو اأن مثل هذه االإجراءات 
التاأديبية الرادعة ال متتد اإىل احلاالت التي مت فيها اتهام �سابط بجنحة مرتبطة 
با�ستعمال الق�سوة، على �سبيل املثال. و ميكن ل�سابط ال�سرطة العودة اإىل اخلدمة 
فور انتهاء مدة عقوبته. باالإ�سافة اإىل ذلك، تعطي املادة 7١ وزير الداخلية احلق 

يف عدم اإقالة �سابط اإذا مت تعليق احلكم �سده يف ق�سية جنائية.
وواجب)١2(«  دور   ... التعذيب  “الداخلية مواجهة  بعنوان  بحثية  ورقة  ويف 
الداخلية ملعاجلة  التي متار�سها وزارة  الداخلية  الرقابة  اأن  اإىل  الباحث  يخل�س 
االأ�سكال املختلفة من املعاملة القا�سية لي�ست منتظمة  وال مت�سقة، وتختلف وفقا 
ال�سرطة  �سباط  على  الداخلي  التاأديب  �سيا�سة  تفر�س  ما  االأغلب  ويف  للموقف. 
كان  اإذا  اأو  باجلرمية،  العام  النائب  ال�سحية  اإبالغ  وهي  فقط  واحدة  حالة  يف 
االعتداء متعلقا ب�سوء ا�ستغالل ال�سلطة ال�سارخ من قبل �سابط �سرطة يف غري 
وقت خدمته. و عليه ميكن ان نخل�س باأنه،علي االأقل يف حاالت ا�ستخدام الق�سوة، 
ال�سمت  ف�سيا�سة  داخلية.  �سمانات  اأي   جدوي  من  لتقلل  عوامل  عدة  تت�سافر 
والت�سامح وتربير احلاجة اإىل ا�ستخدام القوة من قبل �سباط ال�سرطة باالإ�سافة 
لوزارة  واملقدمة  املوثقة  االنتهاكات  يف  التحقيقات  ب�ساأن  ال�سفافية  انعدام  اإيل 
الداخلية ت�سبب ق�سوريف عملية  م�ساءلة و حما�سبة امل�سوؤولني يف وزارة الداخلية 

مما ي�ساعد علي ا�ستمرار تلك اجلرائم.
)١2(  »وزارة الداخلية يف مواجهة التعذيب .. دور وواجب«. بحث مقدم من العميد خالد عكا�سة خالل 

موؤمتر »نحو خطة وطنية للق�ساء علي التعذيب ٥١02ـ0202« و الذي نظمته املجموعة املتحدة يف ٥2 
يونيو 4١02.



20

وب�سبب ق�سور  الر�سيد.  اأهم عنا�سر احلكم  اأحد  الفعالة  الرقابة  وتعترب 
اآليات الرقابة الداخلية علي  ممار�سات ال�سرطة، وانت�سار ظاهرة �سوء ا�ستخدام 
اأهمية  ال�سلطة بني �سباط ال�سرطة، يتعظم دور النيابة العامة بحيث ت�سبح له 
بالغة يف الت�سدي جلرمية التعذيب واملعاملة القا�سية، بحيث ينظر لها ال�سحايا 
على اأنها املالذ االأخري، ويف بع�س االأحيان املالذ الوحيد، الذي ميكن اللجوء اإليه 

للبحث عن االن�ساف.
تخت�س  التي  الق�سائية  اجلهة  بدور  العامة  النيابة  تقوم  عامة،  وب�سفة   
بالتحقيق ومالحقة اجلرائم وحماية املواطنني يف اإطار نظام العدالة اجلنائية. 
و حتى اإقرار د�ستور عام ،20١4 كانت النيابة العامة هي الكيان الوحيد املخول له 
رفع الدعاوى اجلنائية املتعلقة بالتعذيب واملعاملة القا�سية اأمام املحاكم اجلنائية، 
وكما ُذكر �سابقا، تكفل املادة ٩٩ من الد�ستور اجلديد لالأطراف املت�سررة من اأي 
اعتداء على احلريات ال�سخ�سية اأو حرمة احلياة اأو غريها من احلقوق واحلريات 
العامة التي يكفلها الد�ستور والقانون، احلق يف رفع دعاوى جنائية �سد مرتكبي 
هذه اجلرائم اأمام املحاكم اجلنائية مبا�سرة.  وباالإ�سافة اإىل هذا الدور، يعطي 
“الطابع  ذات  ال�سرطية  املهام  على  االإ�سراف  م�سئولة  العامة  النيابة  القانون، 
الق�سائي” )مثال البحث و التفتي�س واالعتقال والتحقيق االأويل واال�ستجواب وما 
اإىل ذلك، والتي ميكن اأن ي�سار اإليها با�سم ال�سرطة الق�سائية()١3( باالإ�سافة اإيل 
اأعطائها  احلق يف طلب اإعادة النظر والتحقيق يف اأي م�ساألة تتعلق ب�سابط �سرطة 
يف حني قيامه بتنفيذ اإحدى املهام الق�سائية اإذا �ساورها ال�سك يف تق�سريه يف 
اأداء واجباته اأو ارتكابه الأي نوع من اأنواع االنتهاكات.  ووفقا للمادة 42 من قانون 

)١3(   املادة   22 من قانون االإجراءات اجلنائية والتي تن�س على »يكون ماأمورو ال�سبط الق�سائى تابعني 

للنائب العام وخا�سعني ال�سرافه فيما يتعلق باأعمال وظيفتهم . وللنائب العام اأن يطلب اإىل اجلهة 
املخت�سة النظر فى اأمر كل من تقع منه خمالفات لواجباته اأو تق�سري فى عمله وله اأن يرفع الدعوى 

التاأديبية عليه وهذا كله ال مينع من رفع الدعوى اجلنائية«. 
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ال�سجون  على  الرقابة  م�سئولية  للنيابة  القانون  يعطي  اجلنائية)١4(،  االإجراءات 
واأماكن االحتجاز. وتوفر التعليمات العامة للنيابات املزيد من االإر�سادات ب�ساأن 
التفتي�س، على �سبيل املثال، املادة  ١747 تتطلب من اأع�ساء النيابة العامة القيام 
بعمليات تفتي�س مفاجئة لل�سجون مرة واحدة يف ال�سهر على االأقل١٥.وبالرغم من 
كل ما �سبق ذكره، التزال هذه االأحكام غري قادرة على منع االإ�ساءة للمواطنني 
املحتجزين من قبل ال�سرطة، خا�سة اإذا اأخذ يف االعتبار قلة عدد اأع�ساء النيابة 
مقارنة باملهام املنوطة بهم والعدد الهائل من مراكز ال�سرطة واأماكن االحتجاز 

التي يجب تفتي�سها.
و لكي تتمكن النيابة من تاأدية وظيفتها بطريقة فعالة وونزيهة و حمايدة 
فمن املهم اأن تتمتع  باال�ستقاللية واأن تتبنى طرق فعالة للتحقيق. فبالرغم من 
تاكيد كل من د�ستور20١4 و قبله اأحكام وقرارات املحاكم علي كون النيابة العامة 
هيئة ق�سائية تظل  ق�سية ا�ستقالل النيابة العامة حماطة بالكثري  من الت�ساوؤالت.
العام  النائب  اأن  على  ين�س  احلايل  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  اأن  من  فبالرغم  
يتم تعيينه من قبل رئي�س اجلمهورية، ويتم اختياره من بني نواب روؤ�ساء حماكم 

املحاكم  ووكالء  وروؤ�ساء  العامة  النيابة  اأع�ساء  من  »لكل   24 املادة  اجلنائية،  االإجراءات  قانون    )١4(

االبتدائية واال�ستئنافية زيارة ال�سجون العامة واملركزية املوجودة فى دوائر اخت�سا�سها والتاأكد من 
القب�س  اأوامر  وعلى  ال�سجن  دفاتر  على  يطلعوا  اأن  ولهم  قانونية  غري  ب�سفة  حمبو�س  وجود  عدم 
واحلب�س واأن ياأخذوا �سورا منها واأن يت�سلوا باأى حمبو�س وي�سمعوا منه اأى �سكوى يريد اأن يبديها 
لهم وعلى املدير وموظفى ال�سجون اأن يقدموا لهم كل م�ساعدة على ح�سولهم على املعلومات التى 

يطلبونها«.
روؤ�ساء  اأو  العامني  املحامني  على  »يجب  على  تن�س  للنيابات  العامة  التعليمات  من   747١ املادة    
النيابات الكلية اأو من يقوم مقامهم تفتي�س ال�سجون العمومية التي تقع يف دائرة اخت�سا�س كل منهم 
وعلى روؤ�ساء النيابات اجلزئية اأو مديريها تفتي�س ال�سجون املركزية واأماكن احلجز التابعة لهم على 
اأن يكون ذلك مرة على االأقل يف كل �سهر وعلى نحو مفاجئ ولهم اأن يفح�سوا ال�سجالت ويطلعوا 
على اأوامر القب�س واحلب�س للتحقق من مطابقتها للنماذج املقررة وقبول �سكاوي امل�سجونني، ويجب 

على ماأمور ال�سجن وموظفيه اأن يقدموا اإليهم ما يطلبونه من بيانات يف هذا ال�ساأن
التعذيب جرمية �سد االإن�سانية: دليل العاملني يف جمال العدالة اجلنائية، امل�ست�سار ه�سام روؤوف.   )١٥(

�سفحة 4١١.
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اال�ستئناف اأو م�ست�ساري حمكمة النق�س اأو املحامني العامني االأول على االأقل١6. 
اأما بالن�سبة ل�سلطة وزير العدل على اأع�ساء النيابة العامة، ففي �سنة 2006 مت 
ال�سلطة املخوله  الق�سائية بحيث قيدت  ال�سلطة  )١7( من قانون  املادة 26  تعديل 
لوزير العدل علي رجال النيابة فيما يتعلق بتعامل النيابة مع الق�سايا  واإن بقيت 
�سيء علي �سري  تاثري  له  يكون  االإداري)١٨( وهو ما قد  واالإ�سراف  الرقابة  �سلطة 
النيابة  ال�ستقالل  كافية  �سمانات  يوفر  القانون  اأن  من  الرغم  وعلى  العدالة.  
التي  واملمار�سات  القانوين،  االإطار  يف  ق�سور  هناك  يزال  ال  ذلك،  مع  العامة، 
تعامل  كيفية  يف�سر  الذي  االأمر  وهو  العامة،  النيابة  ا�ستقالل  تعوق  اأن  ميكن 
اأع�ساء النيابة العامة مع ال�سكاوى املتعلقة بالتعذيب وغريه من �سروب املعاملة 
القا�سية. وت�سمل هذه املعوقات تعيني النائب العام من قبل رئي�س اجلمهورية )كما 
وزارة  قبل  من  االإدارية  والرقابة  احلايل(،  القانون  مبوجب  عليه  من�سو�س  هو 
واإ�سناد مهام  النيابة،  ال�سرطة يف  اأفراد من  وتعيني  العامة،  النيابة  العدل على 
اإجراء التحقيقات واملالحقة الق�سائية الأع�ساء النيابة، واإعطاء ال�سلطة الأع�ساء 
هو  )كما  االأحيان)١٩(  بع�س  يف  التحقيقات  ا�ستكمال  دون  الق�سايا  لغلق  النيابة 
احلال يف التعامل مع جنح، مع االأخذ يف عني االعتبار اأن ا�ستعمال الق�سوة من قبل 

)١6(   مع ذلك، د�ستور عام 4١02 اأعطى حق ت�سمية النائب العام اإىل املجل�س االأعلى للق�ساء، مما يحد 

من �سلطات رئي�س اجلمهورية ويعطيه حق التعيني فقط، ويحدد فرتة والية النائب العام اإىل اأربع 
�سنوات اأو حتى بلوغ �سن التقاعد وملدة واحدة فقط. ون�ست املادة 4٨١ من الد�ستور على: »ال�سلطة 
الق�سائية م�ستقلة، تتوالها املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها، وت�سدر اأحكامها وفقًا للقانون، 

ويبني القانون �سالحياتها، والتدخل فى �سئون العدالة اأو الق�سايا، جرمية ال ت�سقط بالتقادم”.
املادة ٩١١ من قانون ال�سلطة الق�سائية 24١  والتي تن�س على “يعني النائب العام بقرار من رئي�س   
اجلمهورية من بني نواب روؤ�ساء حماكم اال�ستئناف او م�ست�سارى حمكمة النق�س او املحامني العامني 

االول على االقل.......«.
)١7(  املادة 62 من قانون ال�سلطة الق�سائية: “رجال النيابة تابعون لروؤ�سائهم برتتيب درجاتهم “. 

)١٨(  املادة ٥2١ من قانون ال�سلطة الق�سائية: “اع�ساء النيابة يتبعون روؤ�ساءهم و النائب العام و لوزير 

العدل حق الرقابة و اال�سراف االداريني علي النيابة و اع�سائها.”
املادة ١6 من قانون االإجراءات اجلنائية: »اإذا راأت النيابة العامة اأن الحمل لل�سري فى الدعوى، تاأمر   )١٩(

بحفظ االأوراق«.
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املوظفني العموميني يعترب جنحة)20((، واإعطاء احلق للنيابة العامة يف االعتماد 
على ال�سرطة )اجلناة الرئي�سيني يف اجلرائم املتعلقة بالتعذيب وغريه من �سروب 
املعاملة القا�سية( يف احل�سول على امل�ساعدة فيما يتعلق باالأدلة اأثناء التحقيق يف 
ال�سكوى)2١(، واإعطاء ال�سلطة التامة للنيابة العامة الإ�سدار االأمر بتوقيع الك�سف 
على ال�سحية من قبل الطب ال�سرعي من عدمه بناء على طلب حمامي ال�سحية، 
االأوامر ال�سادرة من قا�سي  ويحظر املدعني باحلق املدين من االعرتا�س على 
اأ�سا�س  الدعوى اجلنائية، على  امل�سي قدما يف  بعدم  العامة  النيابة  اأو  التحقيق 
عدم وجود جدوى من امل�سي قدما يف التحقيق،اال للمدعي باحلقوق املدنية الطعن 
يف االأمر ال�سادر من النيابة العامة باأن ال وجه الإقامة الدعوى اإال اإذا كان �سادرا 
يف تهمة موجهة �سد موظف اأو م�ستخدم عام اأو اأحد رجال ال�سبط جلرمية وقعت 
ووجود  التحقيقات)23(،  الإغالق  املطلقة  وال�سلطة  وظيفته)22(،  تاأدية  اأثناء  منه 
)20(  املادة ٩2١ من قانون العقوبات، تناق�س املعاملة القا�سية، وتن�سفها على انها جنحة: “كل موظف اأو 

م�ستخدم عمومي وكل �سخ�س مكلف بخدمة عمومية ا�ستعمل الق�سوة مع النا�س اعتمادًا على وظيفته 
بحيث اأن اأخل ي�سرفهم اأو اأحدث اآالمًا باأبدانهم يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة اأو بغرامة ال 

تزيد على مائتي جنيه«. 
)2١(  املادة 002 من قانون االإجراءات اجلنائية »لكل من اأع�ساء النيابة العامة فى حالة اإجراء التحقيق 

بنف�سه اأن يكلف اأي ماأمور من ماأموري ال�سبط الق�سائي ببع�س االأعمال التي من اخت�سا�سه«.
)22(  املادة 26١ و املادة 0١2 من قانون االإجراءات اجلنائية. 

مادة 26١ للمدعي باحلقوق املدنية ا�ستئناف االأوامر ال�سادرة من قا�سي التحقيق باأن ال وجه الإقامة   
الدعوى اإال اإذا كان االأمر �ساد ار 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 املادة 32١ 

من  قانون العقوبات. 
املادة 0١2 للمدعي باحلقوق املدنية الطعن يف االأمر ال�سادر من النيابة العامة باأن ال وجه الإقامة   
ال�سبط  اأحد رجال  اأو  اأو م�ستخدم عام  ار يف تهمة موجهة �سد موظف  اإذا كان �ساد  اإال  الدعوى 
جلرمية  وقعت منه اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�سببها، ما مل تكن من الج ارئم امل�سار اإليها يف املادة 32١ 

من قانون العقوبات. 
ويح�سل الطعن بتقرير يف قلم الكتاب يف ميعاد ع�سر اأيام من تاريخ اإالن املدعي باحلق املدين  باالأمر. 

ويرفع الطعن اإيل حمكمة جلنايات منعقدة يف غرفة امل�سورة يف مواد اجلنايات وايل حمكمة اجلنح   
امل�ستاأنفة منعقدة يف غرفة امل�سورة يف مواد اجلنح واملخالفات، ويتبع يف رفعه والف�سل فيه االأحكام   

املقررة يف �ساأن ا�ستئناف االأوامر ال�سادرة من قا�سي التحقيق. 
)23(  وكالء النيابة لديهم احلق يف حتويل الق�سايا اإىل املحاكم اأو انهاء واإغالق التحقيق ر�سميا و�سع 

الق�سية يف ملف بعد تقرير عدم وجود اأ�سباب لرفع الدعوة.
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ا�ستقالل غام�س الأع�ساء النيابة العامة عن النائب العام على االأقل يف مرحلة 
�سوء جودة  مثل  اأخرى  عوامل  مع  اإىل جنب  العوامل، جنبا  كل هذه  التحقيق24. 
تقارير الطب ال�سرعي والتاأخر يف اإ�سدارها، وا�ستقالل م�سلحة الطب ال�سرعي 
عن ال�سلطة التنفيذية )م�سلحة الطب ال�سرعي خا�سعه لوزارة العدل(، وترهيب 
ال�سحية واأ�سرته/اأ�سرتها وال�سهود على الواقعة من قبل ال�سرطة، ت�سكل حتديا 
على  وح�سولهم  العدالة  اإىل  التعذيب  جرائم  �سحايا  و�سول  طريق  يف  خطريا 

حقوقهم ومعاقبة اجلناة.
ووجود قدرات عالية وكفاءات فيما يتعلق بالتحقيق واملالحقة الق�سائية اأمر 
بالغ االأهمية بالن�سبة لعمل النيابة العامة، وكذلك ا�ستقاللها، ل�سمان اال�ستجابة 
الفعالة الحتياجات وحقوق ال�سحايا، وبروتوكول ا�سطنبول)2٥( لعام ١٩٩٩ والذي 
اأو�ست به اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف عام 2000، يوفر املعايري واالإجراءات 
التغذيب وتوثيقها وبالتايل ميكن  التعرف على جرائم  الدولية واخلا�سة بكيفية 
الرئي�سية  املبادئ  وت�ستمل  املحكمة.  اأمام  اإدانة  كدليل  توثيقه  مت  ما  ا�ستخدام 
ووفقا للمادة 0١2 )١( واملادة 232)2( من قانون االإجراءات اجلنائية، ال يحق لالأ�سخا�س الذين   
يتقدمون ب�سكاوى �سد ال�سرطة يف جرائم متعلقة بالتعذيب اأو ا�ستعمال الق�سوة الطعن يف اأي قرار 
ي�سدر من مكتب املدعي العام اإىل اأي هيئة ق�سائية م�ستقلة، وميكنهم الطعن على قرارات وكالء 
النيابة االإدرارية بغلق التحقيق لروؤ�سائهم، ويخول القرار النهائي للنائب العام. والطريقة الوحيدة 
لتغيري هذا القرار واإعادة فتح التحقيق هو تقدمي التما�س واللجوء اإىل اأعلى �سلطة يف النيابة العامة 

يف ال�سكاوى �سد امل�سوؤولني واملتعلقة با�ستعمال الق�سوة.  
)24(  »ل�سالح من يعمل حمامي ال�سعب؟« اإعادة طرح لق�سية ا�ستقالل النيابة العامة ومدى انعكا�سها على 

– هدى ن�سر اهلل، املباردة امل�سرية للحقوق ال�سخ�سية،  م�سار العدالة اجلنائية فيما بعد الثورة 
اأغ�سط�س عام 4١02. 

http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/prosecution_study.pdf

)2٥(  بروتوكول ا�سطنبول »دليل التق�سى والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة 

اأو املهينة« هو اأول جمموعة من املبادئ التوجيهية الدولية لتوثيق التعذيب  اأو الالاإن�سانية  القا�سية 
العمل  اإىل  ويهدف   .٩٩٩١ عام  يف  املتحدة  لالأمم  ر�سمية  كوثيقة  الربوتوكول  واعتمد  وعواقبه، 
مبثابة جمموعة من املبادئ التوجيهية الدولية لتقييم االأ�سخا�س الذين يدعون تعر�سهم للتعذيب 
و�سوء املعاملة، وللتحقيق يف حاالت التعذيب املزعومة، ولالإبالغ عن مثل هذه النتائج اإىل ال�سلطة 

الق�سائية وغريها من هيئات التحقيق.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf
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التعذيب  جرائم  يف  وامل�ستقل  والفعال  الفوري  التحقيق  تعزيز  على  للربوتوكول 
املزعومة، وحماية ال�سحايا واأفراد اأ�سرهم، واإعطاء ال�سحايا اأو من ينوب عنهم 

احلق الكامل يف احل�سول على معلومات عن الق�سية.
ور�سدت تقاريرعدة  اأ�سدرتها املجموعة املتحدة)26( وغريها من منظمات 
التعذيب  ق�سايا  مع  العامة  النيابة  اأع�ساء  تعامل  توثق  االإن�سان-والتي  حقوق 
اإجراء  يف  البدء  وعدم  والرتاخي  التباطوؤ  حيث  من  العامة  النيابة  ق�سور  اأوجه 
التحقيقات )با�ستثناء احلاالت التي حتظى ب�سدى اعالمي �سخم(، وال�سعوبات 
قيد  بالق�سايا  اخلا�سة  معلومات  على  احل�سول  يف  املحامون  يواجهها  التي 
ال�سرطة،  قبل  من  ل�سغوط  اأ�سرهم  واأفراد  ال�سحايا  تعر�س  واأي�سا  التحقيق؛ 
مل  الذين  للجناة  الق�سائية  املالحقة  عمليات  جناح  من  تقلل  املمار�سات  وهذه 

ي�سل معظمهم اإىل املحكمة.
ويلعب حمامو �سحايا التعذيب دورًا رئي�سيًا يتعلق بحماية حقوق ال�سحايا 
ونظام العدالة اجلنائية. وينبغي على املحامني الذين ميثلون �سحايا التعذيب اأن 
يكون لديهم الكفاءة الالزمة للت�سدي للتحديات القانونية التي تواجه اإجراءات 
اجلدال  على  القدرة  لديهم  يكون  اأن  ويجب  التعذيب،  جرائم  يف  التقا�سي 
باالعتبارات  دراية  على  يكونوا  واأن  الدولية،  املواثيق  تف�سري  ب�ساأن  الق�ساة  مع 
واالإجراءات خا�سة التي يجب اإتباعها عندما يتعلق االأمر بجرمية التعذيب، مثل 
�سرعة توثيق االأدلة، باالإ�سافة اإىل التاأكد من اأن ال�سمانات القانونية واالإجرائية 

يتم تطبيقها على كل حمتجز للحد من خطر التعر�س للتعذيب.

)26(  العقبات يف طريق العدالة، وهو �سرد جلهود غري جمدية ملدة عامني للو�سول اإىل العدالة - املجموعة 

املتحدة، �سبتمرب عام 4١02. 
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ومما �سبق، واإن كان االإطار القانوين الذي من املفرت�س اأن يحمي املواطنني 
اإال  االإ�سالحات،  العديد من  اإىل  يحتاج  القا�سية  واملعاملة  التعذيب  �سد جرائم 
التعذيب واملعاملة  االإن�ساف ل�سحايا  االإطار بع�س  اأن  يوفرهذا  اأنه من املمكن 
القا�سية اأن متت اإدارة نظام العدالة اجلنائية يف م�سر بكفاءة وبطريقة م�ستقلة.

البيئة املوؤ�ص�صية ب�صكل عام:
درجة  علي  توؤثر  اأن  ميكن  املوؤ�س�سية  بالبيئة  مرتبطة  عدة  عوامل  هناك 
خطر انت�سار جرائم التعذيب يف اأي جمتمع.  فمدي توافر امل�ساءلة وال�سفافية يف  
موؤ�س�سات الدولة ووجود �سيا�سات عامة خا�سة بو�سع حد لهذا النوع من اجلرائم 
وجود  اإيل  باالإ�سافة  ومبا�سرتها،  والدعاوى  ال�سكاوى  لرفع  فعالة  اآليات  ووجود 
ومنظمات  االإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات  مثل  فاعلة  و  م�ستقلة  موؤ�س�سات 

املجتمع املدين27لها دور كبري يف احلد من الظاهرة.
جهاز  بعمل  اخلا�سة  الداخلية  للم�ساءلة  اآليات  وجود  من   الرغم  وعلي 
فاعليتها  و مدي  االآليات  ان هذه  اال  �سابقا،  ذكر  كما  العامة،  والنيابة  ال�سرطة 
تتبع   ال�سعب  املثال،من  �سبيل  فعلي  للمواطنني.  وا�سح  اأمرًا مبهمًا وغري  مازال 
ال�سكاوى التي تقدم لوزارة الداخلية، و معرفة ما اإذا مت فيها من حتقيق اأو اإذا 
مت حتويلها للنيابة اأم ال. وقد كان هناك العديد من االقرتاحات لوزارة الداخلية 
تن�سح وتو�سي باإ�سدار تقرير �سنوي اأو ن�سف �سنوي يبني عدد ال�سكاوى الواردة 
الوزارة،  التي عوجلت بها، ولكن حتى االآن ال توجد ا�ستجابة من  لها والطريقة 
واجلدير بالذكر اأن النيابة العامة اأي�سا ال توفر للجمهور اأية بيانات عن حاالت 

التعذيب التي تبا�سرها. 
واجلهات  املختلفة  لالآليات  ال�سماح  يقت�سي  فعالة  موؤ�س�سية  بيئة  ووجود 
الفاعلة بلعب دور فعال يف مكافحة التعذيب. ويتحقق ذلك عن طريق عدم الت�سرت 

)27(  جمعية الوقاية من التعذيب، »منع التعذيب« دليل عملي للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق االإن�سان، مايو 

عام 0١02
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Torture_Prevention_Guide_ar.pdf
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على الفاعلني واالإبالغ عن جرائم التعذيب وااملعاملة القا�سية، وتوفري اخلدمات 
ل�سحايا التعذيب مبا يف ذلك امل�ساعدة القانونية، وامل�ساركة يف رفع م�ستوى الوعي 
املجتمعي حول جرمية التعذيب، وت�سكيل جمموعات لل�سغط على احلكومة لتح�سني 
وحماية  اجلرائم  هذه  مثل  منع  �ساأنها  من  والتي  والت�سريعات  القانونية  البيئة 
املواطنني. ومن اجلهات التي ميكنها بل، ويجب اأن تلعب دورًا مهما، هي منظمات 
املجتمع املدين الرائدة يف جمال حقوق االإن�سان ،واملجل�س القومي حلقوق االإن�سان، 
واملجموعات الدولية املدافعة عن حقوق االإن�سان وو�سائل االإعالم،. وعلى الرغم 
من اأن البيئة القانونية والتنظيمية التي حتكم املجتمع املدين ب�سكل عام ومنظمات 
حقوق االإن�سان ب�سكل خا�س ال ت�سهل م�ساركتها للحد من جرائم التعذيب، وت�سع 
قيودا على التحقيق يف االإبالغ عن انتهاكات حقوق االإن�سان، اإال اأن هناك عددًا 
من اجلماعات املدافعة عن حقوق االإن�سان، م�ستمرة يف لعب دور ملحوظ يف توثيق 
ون�سر املعلومات حول التعذيب، واإدارة حمالت دعاوى ك�سب التاأييد من اأجل رفع 
و�سع  اإىل  والدعوة  والتنظيمي  القانوين  االإ�سالح  وتعزيز  العام،  الوعي  م�ستوى 
تلعبه  اأن  املفرت�س  من  الذي  الدور  كان  واإن  العقاب،  من  االإفالت  لظاهرة  حد 
منظمات املجتمع املدين يف التفتي�س على اأماكن االحتجاز-والذي يعد اآلية مهمة 
جدا للمراقبة على مثل هذه االأماكن معدومًا. اأما بالن�سبة للجهود املبذولة لتوفري 
القا�سية- املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  ل�سحايا  التاأهيل  اإعادة  خدمات 
خا�سة االأذى املادي والنف�سي واالجتماعي فالتزال حمدودة ومتفرقة، حيث يقوم 
عدد قليل جدا من املنظمات غري احلكومية بتوفري هذا النوع من اخلدمات. اأما 
بالن�سبة لدعم القانوين الذي تقدمه املنظمات غري احلكومية لل�سحايا، فاأكرثه 
املانحة، بحيث يعتهد  اإن مل يكن اغلبه يكون من خالل متويل من قبل اجلهات 
توافره علي مدى  توافر التمويل. ويقوم املجل�س القومي حلقوق االإن�سان-والذي 
حد  وو�سع  ال�سوء  لت�سليط  املحاوالت  من  بالعديد  للدولة-  ا�ست�سارية  هيئة  يعد 
املوؤمترات  مثل عقد  اأن�سطة  القا�سية من خالل عدة  واملعاملة  التعذيب  جلرمية 
ال�سكاوى،  لتلقي  اآليات  اإ�سالحات قانونية وتنظيمية، وخلق  اإجراء  اإىل  والدعوة 
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التقارير. ،لكن جهود املجل�س القومي حلقوق  واإ�سدار  اأماكن االحتجاز،  وزيارة 
االإن�سان ال تزال حمدودة وغري قادرة على اإحداث تغيري.

تنوعها،  الرغم من  التقلديةـ، فعلي  ــخا�سة  االإعالم  لو�سائل  بالن�سبة  اأما 
اإال اأنها ال تقوم بدور مبادر او فعال يف تغطية جرائم التعذيب واملعاملة القا�سية 
االأحيان  ففي  االأبرز.  هو  التقلدية  االإعالم غري  و�سائل  تلعبه  الذي  الدور  ويبقي 
ما  بالتغطية،غالبا  امل�ستقلةـ   اجلرائد  مثل  ـ  التقليدي  االإعالم  فيها  يقوم  التي 
و غالبا ما  تكون  اإىل املحكمة  للحاالت ذات ال�سدى،و بعد و�سولها  يكون ذلك 
القارئ  تثقيف  اإىل  تهدف  وال  تتنا�سب مع خطورة اجلرمية  ال  �سطحية  التغطية 
بالن�سبة لالإعالم املرئي فنادرًا  اأما  انت�سار هذه اجلرائم.  املواطنني من  واإنذار 
ما يتم التعامل مع جرمية التعذيب واملعاملة القا�سية كق�سية ت�ستحق الكثري اأما 
بالن�سبة للجهود املبذولة لتوفري خدمات اإعادة التاأهيل ل�سحايا التعذيب وغريه 
من �سروب املعاملة القا�سية -خا�سة االأذى املادي والنف�سي واالجتماعي- التزال 
نادرة ومتفرقة، وهناك عدد قليل جدا من املنظمات غري احلكومية تقوم بتوفري 
املنظمات  تقدمها  التي  القانونية  امل�ساعدات  واأخريا  اخلدمات.  من  النوع  هذا 
جودتها  وتتوقف  املانحة،  اجلهات  قبل  من  متويل  يتم  لل�سحايا  احلكومية  غري 

وا�ستمراريتها وفاعليتها على مدى توافر التمويل. 
مبنيًا على  توثيقا  التعذيب  توثق جرائم  التي  التقارير  اأغلب  اأن  ويف حني 
اأو كل عوامل  اأدلة حقيقية يف م�سر تقوم بربط انت�سار ظاهرة التعذيب ببع�س 
واالقت�سادية  االجتماعية  العوامل  بني  العالقة  اأن  اإال  ذكرها،  ال�سابق  اخلطر 

وظاهرة التعذيب مل حتظ بالتحليل الكايف. 
يف درا�سة2٨ ر�سدت املتغريات التي متثل اأو تعرب عن العنف املجتمعي والعنف 
الذي ترتكبه الدولة وعالقته مبوؤا�سرات عدم امل�ساواة االجتماعية واالقت�سادية، 
على  واالقت�سادية  االجتماعية  العوامل  بتاأثري  املتعلقة  االجتاهات  بع�س  لوحظ 

اإعداد  امل�ساواة والعنف، درا�سة متخ�س�سة من  الفقر وعدم  للتعذيب  االأ�سباب اجلذرية  )2٨(  مكافحة 

املنظمة العاملية ملناه�سة التعذيب عام 6002 
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منه  يجعل  و  االرتباط  هذا  علي  يوؤكد  بع�سها   كان  واأن  العنف  اأعمال  ارتكاب 
ظاهرة عاملية، يف حني  اأن البع�س االآخر ينفيه-. على �سبيل املثال، ا�ستنادا اإىل 
م�ستوى  واأي�سا  للتعذيب،  قويا  موؤ�سرا  يعد  التنمية  م�ستوى  فاإن  الدرا�سة،  نتائج 
الرثوة وعدالة التوزيع والذي يتم قيا�سه بالناجت املحلي االإجمايل للفرد،  له عالقة 
عك�سية مبا ي�سمى »مبقيا�س باالإرهاب ال�سيا�سي«)2٩(.  وبناء عليه فانخفا�س  الناجت 
املحلي االإجمايل للفرد واأي�سا م�ستوي االأمان املرتبط بدخل الفرد بني جمموعات 
االأمر  وهذا  ال�سيا�سي.  االإرهاب  حدوث  احتمالية  من  يزيد  ال�سكان،  من  معينة 
له عالقة وطيدة مبا يحدث يف م�سر، حيث اإن م�سر م�سنفه من �سمن الدول 
ذات الدخل املتو�سط، وبها ق�سور يف املوؤ�سرات االجتماعية واالقت�سادية. وفقا 
يف  البطالة  فمعدل   ،20١3 لعام  الدويل  للبنك  التابعة  العاملية  التنمية  ملوؤ�سرات 
م�سر بلغ ن�سبة و٪١3،4 ويعي�س ٪2٥،6 من ال�سكان يعي�سون حتت اخلط القومي 
للفقر و يتجاوز معدل الفقر يف الريف مثيله يف احل�سر بن�سبة 32،2٪ يف الريف 
 6،600 املحلي   االإجمايل  الناجت  من  الفرد  ون�سيب  احل�سر،  يف   ٪١٥،3 مقابل 

دوالد امريكي يف عام 20١١(. 
العنف  الروابط بني  امل�ستوى اجلزئي لظاهرةالتعذيب )ومبالحظة  وعلى 
امل�ساواة  عدم  وموؤ�سرات  جانب  من  املجتمعي  والعنف  الدولة  متار�سه  الذي 
االجتماعية واالقت�سادية من اجلانب االخر على امل�ستوى الفردي(، تربز اأهمية و 
داللة  االعتبارات االجتماعية واالقت�سادية، حيث ما ت�سيف حتديا اآخر لالأفراد 
يف مواجهة جرمية التعذيب. فغالبا ما يرتبط  بالو�سع االجتماعي واالقت�سادي  
متكن  عدم  اأو  املالية  املوارد  نق�س  اأو  االنتقام  من  اخلوف  مثل  العوامل  بع�س 
الطبقات  يف  فاملواطنون  القانونية.   اخلدمات  على  احل�سول  من  ال�سحايا 

)2٩(  مقيا�س االإرهاب ال�سيا�سي هو قيا�س �سنوي لالإرهاب الذي حلق بال�سكان. يتم تعريف »االإرهاب« 

كاإرهاب من الدولة، اأو اأي انتهاكات للحق يف �سالمة اجل�سد اأو احلقوق ال�سخ�سية التي تقوم بها 
الدولة اأو وكالئها.

واأنواع االرهاب ال�سيا�سي ت�سمل عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، واالختفاء، وال�سجن   
ال�سيا�سي. 
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االجتماعية واالقت�سادية املتوا�سعة يولد لديهم �سعور بال�سعف وقلة احليلة، وهو 
االأمر الذي يزيد من تقبلهم لفكرة التعذيب واملعاملة القا�سية، وعدم رغبتهم يف 
تقدمي ال�سكاوى، مما ي�ساهم يف تغذية احللقة املفرغة اخلا�سة باإفالت اجلناة 

من العقاب.
مداخالت امل�صروع:

و�سيادة  االإن�سان  تعزيز حقوق  القانونية يف م�سروع  امل�ساعدة  يركز مكون 
القانون يف املقام االأول على تو�سيع نطاق و�سول �سحايا التعذيب اإىل العدالة، و 
ذلك من خالل اإن�ساء وحدات  لتقدمي امل�ساعدة القانونية. وكما ذكر �سابقا، تهتم 
بالعنا�سر  القانونية،-  الوحدة  مبكون  ترتبط  والتي  للم�سروع،  االأخرى  املكونات 
دور  تعزيز  مثل  القا�سية  واملعاملة  التعذيب  جرائم  ملكافحة  ال�سرورية  االأخرى 
املجتمع املدين يف توعية اجلمهور حول جرمية التعذيب والدعوة اإىل اإ�سالح نظام 

العدالة اجلنائية يف م�سر.
مركزية  قانونية  وحدة  املتحدة  املجموعة  اأن�ساأت  امل�سروع،  اإطار  ويف 
املنيا،  الغربية،  هي  حمافظات  خم�س  يف  فرعية  وحدات  وخم�س  بالقاهرة 
اال�سكندرية، اأ�سوان، واالإ�سماعيلية)30(. ويعمل بالوحدة القانونية املركزية اأربعة 
حمامني لديهم خربة وا�سعة يف التعامل مع جرائم التعذيب. وت�ست�سيف منظمات 
غري حكومية حملية اخلم�س وحدات الفرعية باملحافظات ويراأ�س كل وحدة اأحد 
موظفي املنظمة غري احلكومية امل�ست�سيفة، وت�ستعني الوحدات القانونية الفرعية 
بخربات خم�سني حماميًا مت تدريبهم يف اإطار امل�سروع. وتعمل الوحدات الفرعية 
ال�سكاوى  ا�ستقبال  ويتم  املحلي.  امل�ستوى  على  ال�سكاوى  لتلقي  االأولية  كالقناة  
اإما ب�سكل مبا�سر  اأي�سا من قبل الوحدة املركزية. وعادة ما يتم تلقي ال�سكاوى 
اأو عن طريق اخلط  اأو ذويهم ملقر الوحدة املركزية،  عن طريق زيارة ال�سحايا 
وفقا  لل�سكاوى،  اأ�سا�س  ال�سحفية  التقارير  تكون  االأحيان  بع�س  ويف  ال�ساخن. 
يخدم  امل�سروع  اأن  اإال  بعينها،  املذكورة  املحافظات  للعمل يف  امل�سروع م�سمم  اأن  من  الرغم  على    )30(

حمافظات اأخرى كما هو مذكور يف اجلدول رقم ١. 
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للمادة 2٥ من قانون االإجراءات اجلنائية والتي ت�سمح لكل من لديهم معلومات 
عن جرمية باإبالغ النيابة العامة، والتي ميكنها بدورها اتخاذ االإجراءات القانونية 
الالزمة. ويقوم املحاميون يف الوحدات الفرعية بالتوا�سل مع ال�سحايا، والتاأكد 
من اأن جميع الوثائق املطلوبة متوفرة  لتقدمي ال�سكاوى،و  تقوم الوحدة املركزية 
مبراجعة الوثائق ومتابعة ومراقبة عمل املحامون يف الوحدات الفرعية، ويف حالة 
رفع ال�سكاوى ملكتب النائب العام بالقاهرة اأو املحافظات، يقوم حمامو الوحدة 

املركزية مببا�سرة ومتابعة الق�سايا. 
تعاملت  االآن،  اإبريل عام 20١4 وحتى  �سهر  الوحدات يف  بداية عمل  منذ 
الوحدة املركزية والوحدات الفرعية مع 7٩ �سحية وبا�سرت 63 ق�سية )3١( مت 
حتليل  يلي  وفيما  املحافظات.  اأو  القاهرة  يف  �سواء  العام  لنائب  ملكتب  تقدميها 

اإح�سائي للحاالت التي تبا�سرها الوحدة:

�ست ع�سرة �سحية قاموا ب�سحب ق�ساياهم الأ�سباب خمتلفة منها الرتهيب.   )3١(



32

التوزيع اجلغرايف:

عدد ال�سكاوى التي قدمت املحافظة
للوحدات القانونية 

الن�سبة مقارنة بالعدد الكلي 
لل�سكوى التي مت تقديهما )٪(

2٨3٥،4القاهره الكربى )١(
١١١4الغربية

٩١١،3االإ�سكندرية
٨١0البحرية
7٩ال�سوي�س

67،٥املنيا
4٥،١االإ�سماعيلية

2٥،2االأق�سر
اأ�سوان، بور�سعيد، الفيوم 

 ١،3يف حمافظة١ يف حمافظةوجنوب �سيناء

7٩١00االإجمايل
)١( القاهرة الكربى ت�سمل: القاهرة، اجليزة، �سربا اخليمة من حمافظة القليوبية.
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اخللفية التعليمية:

الن�سبة مقارنة بالعدد الكلي عدد ال�سحايا امل�ستوى التعليمي
لل�سحايا )٪(

١2١٥،3غري متعلم
43٥4،4تعليم الثانوي اأو اأقل

2430،3تعليم اجلامعي
7٩١00االإجمايل

اخللفية املهنية:

املهنة
عدد احلاالت 
التي تولتها 

الوحدة القانونية

الن�سبة مقارنة بالعدد 
الكلي لل�سحايا )٪(

٩١١عاطلون
١620طالب

٨١0موظفون مهنيون - دائمون )١(
43٥٥عمال اليومية )2(

34متقاعدون
7٩١00االإجمايل

)١( املوظفون املهنيون مثل: االأطباء وال�سحفيون  واأمناء ال�سرطة. 
)2( عمال اليومية مثل: الفنيون املهنيون واأ�سحاب االأعمال اليومية واملزارعون.
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الفئة العمرية:

الن�سبة مقارنة بالعدد الكلي عدد ال�سحاياالفئة العمرية )باالأعوام(
للحاالت)٪(

٨١0االأطفال )اأقل من ١٨ عامًا(
١٨-3٥46٥٨
36-4٩١٨23

٥07٩ فيما فوق
7٩١00االإجمايل
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اجلن�س:

الن�سبة مقارنة بالعدد الكلي عدد ال�سحايااجلن�س
لل�سحايا )٪(

6٩٨7ذكر 
١0١3اأنثى

7٩١00االإجمايل

ال�صياق املحيط بالنتهاك:  

نوع اجلرمية التي مت تعذيب ال�سحية يف 
�سياقها

الكلي عدد ال�سحايا بالعدد  الن�سبة مقارنة 
لل�سحايا )٪(

١٩24جرائم �سيا�سية
6076جرائم غري �سيا�سية )١(

7٩١00االجمايل
)١( يف االأغلب يرتكب التعذيب امل�ساحب لهذا النوع من اجلرائم يف �سياق اإما تنفيذ اأمر حمكمة بالقوة، اأو م�سادات مع 

�سباط ال�سرطة، اأو اأ�سخا�س م�ستبه فيهم يف جرائم املخدرات وال�سرقة باالإكراه. 
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نوع النتهاك 1:

الن�سبة مقارنة بالعدد عدد ال�سحايانوع االنتهاك
الكلي لل�سحايا )٪(

4٨4٩،4التعدي بال�سرب
١7١7،٥االإرهاب اللفظي

66،4ال�سعق بالكهرباء
وحدوث  املريي  ال�سالح  ا�ستخدام 

اإ�سابات بالغة
١2١2،3

١4١4،4القتل
٩7/2١00املجموع

)١( �ستة من احلاالت املذكورة اأعاله �ساحبها تدمري ممتالكات خا�سة بال�سحايا
اأعاله  املذكورة  احلاالت  انتهاك.من  من  الأكرث  ال�سحايا  بع�س  لتعر�س  ال�ساحيا  عدد  على  يزيد  االنتهاكات  عدد   )2(

�ساحبها تدمري ممتالكات خا�سة بال�سحايا.
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تعك�س احلجم احلقيقي  اأدناه ال  الواردة  البيانات  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
جلرمية العذيب واملعاملة القا�سية، حيث اإن بع�س ال�سحايا اأو ذويهم ال يبلغون 
عن اجلرائم، اإما العتقادهم اأن االإبالغ عن جرائم التعذيب خطوة غري جمدية اأو 
الأنهم يخ�سون االنتقام منهم من قبل رجال ال�سرطة. باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن كال 
من حجم العينة )املحدد بال�سكاوى التي تلقاها امل�سروع( ومتثيلها يفر�س بع�س 
القيود على القدرة على اإقامة عالقة قوية و�سببية بني جرمية التعذيب واالعتبارات 
االجتماعية واالقت�سادية. على �سبيل املثال، االإبالغ عن وقوع جرائم يحدده عدد 
من العوامل من بينها �سمات احلياة االجتماعية واالقت�سادية لل�سحايا، وفعالية 
توا�سل وحدة الدعم القانوين مع املجتمع، واالعتبارات الثقافية لكل حمافظة. اال 
اأن درا�سة الو�سع االجتماعي واالقت�سادي لل�سحايا ميكن من خالله اال�ستدالل 
على ال�سلة بني الو�سع االجتماعي واالقت�سادي وجرمية التعذيب، مع االأخذ يف 

االعتبار القيود التي �سبق التطرق لها.
وفيما يلي عر�س لبع�س املالحظات الرئي�صية :

• انت�سار التعذيب وخمتلف ا�سكال املعاملة القا�سية بني االأميني وغري احلا�سلني 	
�سهادات جامعية  )٥٥ مقابل  �سهادات جامعية مقبل احلا�سلني علي  على 

.)24
• اليومية 	 عمال  بني  القا�سية  املعاملة  اأ�سكال  من  وغريه  التعذيب  انت�سار 

مقابل  العمل  والعاطلني عن  املو�سميون(  العمال  ذلك  واحلرفيني )مبن يف 
املهنيني )٥2 مقابل ٨(.

• بارتكاب 	 املتهمني  بني  القا�سية  املعاملة  اأ�سكال  من  وغريه  التعذيب  انت�سار 
جرائم تقليدية مقابل تعذيب ال�سحايا لدوافع �سيا�سية )60 مقابل ١٩(.

• ال�سباب خا�سة يف 	 القا�سية بني  املعاملة  اأ�سكال  التعذيب وغريه من  انت�سار 
الفئة العمرية ما بني ١٨ اإىل 3٥ عاما مقابل الفئات العمرية االأكرب �سنا.)٥4 

مقابل 2٥(.
• انت�سار التعذيب وغريه من اأ�سكال املعاملة القا�سية بني الرجال مقابل الن�ساء 	

) 6٩ مقابل ١0(. 
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االجتماعية  الطبقات  من  املواطنني  اأن  ن�ستنتج  اأعاله،  مو�سح  هو  وكما 
ال�سحاياـ-  ومهن  تعليم  م�ستوى  خالل  من  املتوا�سعة-واملقا�سة   واالقت�سادية 
يزيد خطر تعر�سهم للتعذيب بدرجة اأكرب من غريهم. و بالرغم من اأن العوامل 
االجتماعية واالقت�سادية وحدها ال ميكن اأن تف�سر كل حاالت التعذيب واملعاملة 
القا�سية، حيث على �سبيل املثال، تعذيب ال�سحايا املتهمني يف جرائم ذات طابع 
�سيا�سية لي�س له عالقة بالو�سع االجتماعي واالقت�سادي، اإال اإنها التزال اإيل حد 

كبري
حاالت  وبا�ستثناء  والتعذيب.   العنف  ق�سايا  من  العديد  يف  داللة  ذو 
بيانات  وجود  عدم  من  بالرغم  و  �سيا�سية،  لدوافع  القا�سية  واملعاملة  التعذيب 
منتظمة ووافية عن حجم اجلرمية يف املجتمع، اإال اأنه من املعقول القول بتعر�س 
االأ�سخا�س ذوي امل�ستوى االقت�سادي واالجتماعي املتوا�سع خلطر التعذيب اأكرث 
من غريهم.، حيث من املالحظ اأن الفقر غالبا ما ي�سع �ساحبه يف مواجهة مع 
االأجهزة االأمنية الرتباط اجلرائم املعتادة مثل ال�سرقة وال�سطو والت�سول، بالفئات 
االجتماعية  الطبقات  يف  املواطنني  اأن  كما  املتوا�سعة،  االقت�سادية  االجتماعية 
�سبيل  )على  يومي  ب�سكل  االأمنية  االأجهزة  تفاعال  اأكرث  املتوا�سعة  واالقت�سادية 
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اإيل  االإ�سارة  ميكن  وهنا  ذلك(.  اإىل  وما  اجلائلون،  والباعة  ال�سائقون  املثال، 
اعتبار اآخر مرتبط بهذه املوؤ�سرات ي�ساعف من م�سكلة التعذيب واإفالت اجلناة 
من العقاب وهو �سعور املواطنني من الطبقات االجتماعية واالقت�سادية املتوا�سعة 
اأكرث عر�سة للتعذيب وغريه  باال�ست�سعاف والتهمي�س، وبالتايل فهم لي�س فقط  
اأو  نادرا ما يقومون بتقدمي �سكاوى  اأي�سا  القا�سية، ولكنهم  املعاملة  من �سروب 

�سحب �سكواهم ب�سبب الرتهيب.
التي  احلاالت  من  حالة   ١7 يف  باال�ست�سعاف   االإح�سا�س  هذا  ولوحظ 
نتيجة لرتهيبهم  االن�سحاب  ال�سهود  امل�سروع.  ففي حالة واحدة، قرر  يبا�سرها 
،و يف ١6 حالة اأخرى، وب�سبب ال�سغط، قرر ال�سحايا و/اأو اأ�سرهم اللجوء اإىل 
امل�ساحلة و�سحب ال�سكاوى. و من املهم هنا االإ�سارة اإيل درجة ثقة  املواطنني يف 
فعالية اللجوء اإىل الق�ساء ملعاجلة املظامل هو اأي�سا جانب اأخر ينبغي ان يوؤخذ يف 
االعتبار واإن كان  قد ال يرتبط بال�سرورة مع املوؤ�سرات االجتماعية واالقت�سادية.
وقراءة البيانات املتعلقة بال�سكاوى املقدمة من قبل وحدة الدعم القانوين 
العدالة  نظام  يف  الق�سور  اأوجه  من  العديد  وجود  توؤكد  العام  النائب  ملكاتب 
جمدية  غري  جلهود  �سرد  العدالة،  طريق  يف  “العقبات  تقريرها  ويف  اجلنائية. 
مف�سال  حتليال  املتحدة  املجموعة  قدمت  العدالة«  اإىل  للو�سول  عامني  ملدة 
للعقبات الرئي�سية املتعلقة بنظام العدالة اجلنائية والتي تواجه املحامني يف عملية 
البحث عن العدالة ل�سحايا التعذيب. ب�سكل عام،  جند اأن ق�سور اأداء  النيابة 
التاأخري يف بدء التحقيقات، جتاهل حق ال�سحية  اأوجه منها  العامة ي�سمل عدة 
يف اال�ستعانة مبحاٍم، وعدم جودة تقارير الطب ال�سرعي والتاأخر يف اإ�سدارها، 
واالعتماد على ال�سرطة لتقدمي االأدلة/التحريات، والتطويل واملط يف التحقيقات، 
وحق النيابة يف غلق التحقيقات. ويف احلاالت التي ي�ستعر�سها هذا التقرير، وكما 
ورد يف اجلدول املرفق الذي ي�سرح ب�سكل مف�سل حالة كل �سكوى من ال�سكاوى اأو 
احلاالت، اليزال التاأخري يف بدء التحقيق من قبل النيابة العامة ال�سمة املميزة 

يف جميع ال�سكاوى.
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 63 القانوين  الدعم  وحدة  التقرير،تبا�سر  هذا  كتابة  وقت  من  واعتبارا 
)متت  املحكمة  اإىل  اإحالتها  متت  الق�سايا  من  اأربع  قبل،  من  ذكر  كما  ق�سية 
اإحالة هذه الق�سايا اإىل املحكمة قبل بدء امل�سروع، ولكن امل�سروع ميثل ال�سحايا 
الدعم  وقدمت وحدة  بعد  فيها  التحقيق  يبداأ  �ست ق�سايا مل  و  املحكمة(،  اأمام 
القانوين طلبات اإىل النيابة العامة لالإ�سراع يف عملية التحقيق، وثالثًا وخم�سني 
الذي  الزمني  لالإطار  وفقا  ت�سري  ال  التحقيقات  كانت  واإن  التحقيق،  قيد  ق�سية 
ينبغي ت�سري به اجلرائم املتعلقة بالتعذيب. �سمن هذه احلاالت الثالث وخم�سني، 
ثالث يرجع التاأخر فيها لتباطوؤ ق�سم الطب ال�سرعي، وق�سايا يف انتظار تقارير 
التحقيق اخلا�سة بال�سرطة، والتاأخر يف ا�ستدعاء املتهمني. وجتدر االإ�سارة اإىل 
اأن �ست ع�سرة ق�سية مت �سحبها بعد ما قدمت وحدة الدعم القانوين ال�سكاوى اإىل 

النيابة، كما متت االإ�سارة �سابقا.
وميكن اأن تعزى املماطلة يف التحقيقات اإىل اأن جرائم التعذيب وغريه من 
اآليات  اأولوية، وعدم وجود  لها  لي�س  لها كق�سايا  القا�سية ينظر  املعاملة  �سروب 
كافية للم�ساءلة، والثغرات يف االإطار القانوين، والعبء الهائل امللقى على كاهل 
وكالء النيابة. وبغ�س النظر عن اأ�سباب التاأخر واملماطلة، يبدو اأن اأداء النيابة 
العامة يعاين من تق�سري من حيث توفر مبادئ التحقيق الفعال وتوثيق جرائم 
التعذيب وغريه من �سروب  املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة 
على النحو الوارد يف بروتوكول ا�سطنبول وت�سجيع البلدان على مراعاة اجلهود 

املبذولة ملكافحة التعذيب.
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اخلامتة:
هذا  يف  ال�ستخل�سة  النتائج  فاإن  القانونية،  الوحدات  عمل  نطاق  بحكم 
مت  الذي  التعذيب،  جرمية  انت�سار  واأ�سباب  نطاق  جوانب  كل  تغطى  ال  التقرير 
واإمنا  املتحدة،  املجموعة  ذلك  قبل جمموعات عديدة، مبا يف  توثيقه جيدا من 
توفر ملحة عن جرمية التعذيب وغريه من �سروب املعاملة القا�سية، كما وردت يف 

ال�سكاوى املقدمة اإىل وحدات قانونية.
ومن العوامل املهمة ملنع جرمية التعذيب وجود اإطار قانوين وتنظيمي ونظام 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  البيئة  مثل  اأخرى  عوامل  وهناك  فعال،  جنائية  عدالة 
واملوؤ�س�سية والتي توؤثر ب�سكل كبري يف حماربة جرائم التعذيب. واإن مل تتم معاجلة 
هذه العوامل بطريقة فعالة يف م�سر، فمن املرجح اأن ي�ستمر التعذيب حتى مع 

الت�سديق على املعاهدات الدولية التي حتظر هذا النوع من اجلرائم. 
التعذيب  بجرائم  وثيقة  لها عالقة  واالقت�سادية  االجتماعية  واالعتبارات 
وغريه من �سروب املعاملة القا�سية، فالو�سع االجتماعي واالقت�سادي املتوا�سع، 
احتمالية  يزيد من  االأمن، مما  قوات  مع  اأكرث  احتكاك  مو�سع  االأفراد يف  ي�سع 
وقوع التعذيب، وخا�سة عندما يكون العنف من املمار�سة الطبيعية من قبل قوات 
االجتماعي  للو�سع  امل�ساحب  احليلة  قلة  و  باال�ست�سعاف  ال�سعور  واأي�سا  االأمن. 
واالقت�سادي املتوا�سع يعوق و�سول ال�سحية اإىل العدالة مبجرد حدوث اجلرمية. 
اجلرائم،  عن  ال�سحايا  اإبالغ  عدم  اإىل  والرتهيب  االنتقام  من  اخلوف  ويوؤدي 
اإىل نق�س املوارد  اأو يف بع�س احلاالت �سحب ال�سكاوى بعد تقدميها، باالإ�سافة 
املالية التي حتد من قدرة ال�سحايا على اتخاذ اإجراءات قانونية اإال يف حالة توفر 
امل�ساعدة القانونية املجانية، وكذلك اخلوف من االنتقام وعدم الثقة من جانب 
اإىل  يوؤدي  والذي  للرتهيب  عر�سة  اأكرث  يجعلهم  القانوين  ممثلهم  يف  ال�سحايا 

التخلي عن حقهم يف التعوي�س. 
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كل هذه العوامل تدعم كذلك ر�سوخ ثقافة االإفالت من العقاب التي ت�سهم 
يف ا�ستمرار حدوث التعذيب وانت�ساره، �سواء يف �سياق حتقيق العدالة اجلنائية اأو 

كاأداة لقمع املعار�سني ال�سيا�سيني.

وحتقيق امل�ساءلة عن جرمية التعذيب وغريه من �سروب املعاملة القا�سية 
يعتمد ب�سكل كبري على قدرة وا�ستعداد الدولة الإطالق حماوالت جادة يف طريق 
واملوؤ�س�سية  والتنظيمية  القانونية  االإ�سالحات  باالإ�سالح  ويق�سد  االإ�سالح، 
اإرادة   اأن يدعهما  ينبغي  الالزمة الحتواء هذه اجلرائم. وهذ اجلهود  والثقافية 
جرمية  بانت�سار  �سراحة  االعرتاف  جمرد  فقط  ولي�س  �سلبة  و  قوية  �سيا�سية 
باتخاذ  تلتزم  اأن  الدولة  على  ولكن  املعاملة،  �سوء  �سروب  من  وغريه  التعذيب 
تدابري كافية ملعاجلة هذه امل�سكلة. ويجب ترجمة النهج ال�سامل على النحو املبني 
يف املادة 2)١( من االتفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب والتي تن�س على: »تتخذ 
اإجراءات  اأية  اأو  فعالة  ق�سائية  اأو  اإدارية  اأو  ت�سريعية  اإجراءات  طرف  دولة  كل 
اإىل  الق�سائي”   الخت�سا�سها  يخ�سع  اإقليم  اأي  يف  التعذيب  اأعمال  ملنع  اأخرى 
الوقت ذاته تتجاوب مع جتارب  التدابري، ويف  لت�سمل جمموعة من  ا�سرتاتيجية 
االجتماعية  االختالفات  االعتبار  يف  وتاأخذ  حقوقهم،  انتهكت  الذين  اأولئك 

واالقت�سادية التي تتجلى يف املجتمع.
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مرفق رقم )1(
جدول احلالت 

 

و�سف االإنتهاك التوزيع 
اجلغرايف هنة

امل

مر
الع نوع
ال

�سم
االإ م

وقيام  بال�سرب  علية  بالتعدي  ال�سابط  قيام 
علية  بالتعدي  له  املرافقة  القوة  افــراد  بع�س 

بال�سرب واطالق عيار ناري علية 

القاهرة 
الكربى  عامل  2٥ ذكر  ...... ١

قيام ال�سابط والقوة املرافقة له بالتعدي علية 
بال�سرب اثناء قيام ال�سابط بالقب�س علي احد 

اال�سخا�س املحكوم عليهم غيابيًا 
املنيا امني 

�سرطة  40 ذكر  ...... 2

ج�سمة  بــكــامــل  بــالــ�ــســرب  علية  االعـــتـــداء  مت 
بـــااليـــدي واالرجـــــل خمــلــفــني ا�ــســابــات بــيــده 
اليد  ر�ــســخ  على  و�سحجات  وكــدمــات  اليمني 
اليمني وكدمات بر�سخة االي�سر وكدمة و�سحج 
و�سعقة   - والي�سري  اليمني  بقدمة  واحــمــرار 

بالتيار الكهربائي بقدمة 

الغربية  طالب 23 ذكر  ...... 3

ــم الــ�ــســواحــى  ــس ــ� ـــام رئـــيـــ�ـــس مـــبـــاحـــث ق ـــي ق
للقب�س  منزله  على  بالهجوم  باال�سماعيلية 
على اأبنائه فقام بتك�سري كامل حمتويات املنزل 

وال�سب بالعن ال�ستائم واهانة زوجته  

اال�سماعيلية  �ساحب 
خمبز  4٩ ذكر  ...... 4

ــم الــ�ــســواحــى  ــس ــ� ـــام رئـــيـــ�ـــس مـــبـــاحـــق ق ـــي ق
بالهجوم  الق�سم  من  قوة  وبرقته  باال�سماعيلية 
على منزل ال�سحية و�سبها بافظع ال�ستائم هى 
وزوجها وذلك للقب�س على ابنها وقاموا بتك�سري 

كامل حمتويات املنزل 

اال�سماعيلية  ال تعمل 4٨ انثى  ...... ٥

ــم الــ�ــســواحــى  ــس ــ� ـــام رئـــيـــ�ـــس مـــبـــاحـــث ق ـــي ق
واثناء  ال�سحية  على  بالقب�س  باال�سماعيلية 
احتجازه بالق�سم قام ب�سربه وتعذيبه  وكهربته 

بال�ساعق الكهربائى فى خ�سيتيه 

اال�سماعيلية  طالب  ١6 ذكر  ...... 6

ــم الــ�ــســواحــى  ــس ــ� ـــام رئـــيـــ�ـــس مـــبـــاحـــث ق ـــي ق
واثناء  ال�سحية  على  بالقب�س  باال�سماعيلية 
احتجازه بالق�سم قام ب�سربه وتعذيبه  مما ادى 

اىل ا�سابته 

اال�سماعيلية  طالب  ١٨ ذكر  ...... 7
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ب�سيون  �سرطة  مركز  قوة  ومعه  ال�سابط  قيام 
تقييده من اخللف  بعد  بال�سرب  بالتعدى عليه 

مما ت�سبب من اإ�سابات وعالمات على ج�سده
الغربية  عامل  6٥ ذكر  ...... ٨

عليها  والتهجم  بال�سباب  الق�سم  ماأمور  قيام 
بلطمها  اآخر  �سابط  وقام  بال�سالح  وتهديدها 

باالأمل على وجهها وبالكر�سى على ظهرها.
املنيا ال تعمل 2٩ اأنثى ...... ٩

قيام �سابط بالتعدي عليه بال�سرب بالطبنجة 
بالتعدى  له  املرافقة  القوة  اأفــراد  بع�س  وقيام 

عليه بال�سرب  
الغربية  عامل ١٨ ذكر  ...... ١0

منقوالت  واإتــالف  وتك�سري  بال�سرب  االإعــتــداء 
حمل خا�س بال�سحية الغربية  ال تعمل 4٨ اأنثى ...... ١١

ق�سية  وتلفيق  منزله  على  بالتعدى  قيامهم 
لنجله ثم تلفيق ق�سية له والتعدى عليه وال�سب 

والقذف
الغربية  باملعا�س 6٥ ذكر  ...... ١2

مت التعدى عليه بال�سرب عند القب�س عليه وكذا 
فى مع�سكر االأمن املركزى

القاهرة 
الكربى  باملعا�س 3٩ ذكر  ...... ١3

اأ�ساب املجنى عليه بطلق نارى فى البطن االإ�سكندرية طالب ١٥ ذكر  ...... ١4
بال�سوم  بال�سرب  ال�سحية  على  االإعــتــدداء  مت 

على قدمه وعلى ظهره  االإ�سكندرية جنار 
م�سلح 30 ذكر  ...... ١٥

امني  كمني  قبل  من  ال�سحية  علي  التعدي  مت 
متمركز بدائرة ق�سم �سرطة الوراق اثر م�سادة 
امني  قيام  علي  وال�سحية  الكمني  �سابط  بني 
من  مــروريــة  خمالفة  علي  باحل�سول  �سرطة 
بـ  اي�سال  واعطائه  جنية   ١20 مببلغ  ال�سحية 

40 جنية 

القاهرة 
الكربى  �سائق 27 ذكر  ...... ١6

وذلك  بال�سرب  عليه  بالتعدي  ال�سابط  قيام 
وذلك  االأحكام  تنفيذ  وحدة  على  عر�سه  اأثناء 

اإثر م�سادة كالمية بينهما
الغربية ال يعمل 42 ذكر  ...... ١7

وقيام  بال�سرب  عليه  بالتعدي  ال�سابط  قيام 
عليه  بالتعدى  له  املرافقة  القوة  اأفــراد  بع�س 

بال�سرب  
االإ�سكندرية ال يعمل 3٨ ذكر  ...... ١٨

اإقتحام منزل ال�ساكى  ، وقام الظابط باالإعتداء 
على ال�ساكى بال�سرب ب�سالحة  الغربية فالح 32 ذكر  ...... ١٩
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والتعذيب  لل�سرب  تعر�س  علية  القب�س  اثناء 
علي يد رجال االمن الغربية طالب 22 ذكر  ...... 20

�سرطة  بق�سم  عليه  القب�س  اأثــنــاء  تعذيبه  مت 
بوالق الدكرور، ومن خالل خرب باإحدى املواقع 
داخل  علية  املجني  �سور  ا�ستعر�س  االإخباريه 
ال�سجن وكذلك تقرير طبي عن حالتة ال�سحية 

مبا يفيد وجود ا�سابات بج�سده.

القاهرة 
الكربى  غري معلوم 47 ذكر  ...... 2١

عليها  بالتعدي  له  املرافقة  والقوة  ظابط  قيام 
بال�سرب وال�سب اأثناء القب�س عليها من منزلها 

والتعدى عليها مرة اخري فى ق�سم ال�سرطة 
الغربية

�ساحبة 
حمل 

مالب�س 
2٨ اأنثى ...... 22

من  جمموعة  برفقة  ال�سباط  مــن  عــدد  قيام 
ال�ساكى  منزل  باإقتحام  االأمـــن،  قــوات  اأفـــراد 
وقـــامـــوا بــالــتــعــدي عــلــيــه بــالــ�ــســرب واإتــــالف 
حمتويات املنزل املقيم به كذلك �سرب �سقيقة 

ال�ساكى

اأ�سوان فالح 40 ذكر  ...... 23

اأمــاكــن  غــري  فــى  واإحــتــجــازه  عليه  القب�س  مت 
اإحتجازه املقررة قانونًا  املنيا طالب ١6 ذكر  ...... 24

اأثناء قيده ب�سجن برج العرب حلب�سه اإحتياطيًا 
واالأرجــل  بــاالأيــدى  بال�سرب  عليه  االإعــتــداء  مت 

و�سعقه كهربائيًا 
االإ�سكندرية عامل 

مقاوالت  23 ذكر  ...... 2٥

اأثناء قيده ب�سجن برج العرب حلب�سه اإحتياطيًا 
واالأرجــل  بــاالأيــدى  بال�سرب  عليه  االإعــتــداء  مت 

و�سعقه كهربائيًا 
االإ�سكندرية عامل 22 ذكر  ...... 26

اأثناء قيده ب�سجن برج العرب حلب�سه اإحتياطيًا 
واالأرجــل  بــاالأيــدى  بال�سرب  عليه  االإعــتــداء  مت 

و�سعقه كهربائيًا 
االإ�سكندرية مقاول 34 ذكر  ...... 27

اأثناء قيده ب�سجن برج العرب حلب�سه اإحتياطيًا 
واالأرجــل  بــاالأيــدى  بال�سرب  عليه  االإعــتــداء  مت 

و�سعقه كهربائيًا 
االإ�سكندرية مقاول 27 ذكر  ...... 2٨

ال�سرطة  م�ساعد  ومعه  ال�سرطة  ظابط  قــام 
بتوقيف املجنى عليه  و�سربه واالإعتداء عليه مم 
ت�سبب فى جرح فى فروة الراأ�س وكدمة باالأنف  

وجرح وكدمة بيده اليمنى وكدمات اخرى 

املنيا فالح 4٥ ذكر  ...... 2٩
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قام الظباط امل�سكو فى حقهم بالقيام باإقتحام 
حمتويات  مــن  مــابــه  واإتـــالف  ال�ساكية  مــنــزل 

وترويعها واإرهابها

القاهرة 
الكربى  ال تعمل 32 اأنثى ...... 30

وال�سب  بال�سرب  واأخــــوه  هــو  عليه  االإعـــتـــداء 
و�سحلة على االر�س البحرية طالب 22 ذكر  ...... 3١

وال�سب  بال�سرب  واأخــــوه  هــو  عليه  االإعـــتـــداء 
و�سحلة على االر�س البحرية طالب 27 ذكر  ...... 32

ب�سربه  ــامــوا  وق الــ�ــســاكــي  مــنــزل  مــداهــمــة  مت 
داخل  واإحتجزوه  وقيدوه  و�سبه  عليه  والتعدى 
عليه  واإنــهــالــوا  الــبــارود  اإيــتــاي  ال�سرطة  ق�سم 

بال�سرب 

البحرية ميكانيكى 3٩ ذكر  ...... 33

مما  عليه  نارية  طلقه  اإطــالق  مت  �سبطه  اأثناء 
اأدى اإىل اإ�سابة قدمه الي�سرى البحرية فالح 27 ذكر  ...... 34

اأدى  عليه مما  النار  اإطــالق  اثر  قتل  �سروع يف 
اىل اإ�سابة عينه االأ�سكندرية ميكانيكى 3١ ذكر  ...... 3٥

مت االإعتداء بال�سرب املربح و�سعقه بالكهرباء 
وتعذيبه لالإعرتاف باإن�سمامه جلماعة اإرهابية 

القاهرة 
الكربى  طالب ١7 ذكر  ...... 36

و�سعقه  املـــربح  بال�سرب  عليه  االإعـــتـــداء  مت 
بالكهرباء واإحتجازه بدون وجه حق يوم كامل

القاهرة 
الكربى  طالب ١4 ذكر  ...... 37

تعر�س للتعدي بال�سرب داخل ق�سم ال�سرطة  القاهرة 
الكربى  ال يعمل 2٨ ذكر  ...... 3٨

وال�سب  املـــربح  بال�سرب  عليها  االإعــتــداء  مت 
والقذف

القاهرة 
الكربى  موظفة 3١ اأنثي ...... 3٩

وال�سب  املـــربح  بــالــ�ــســرب  عليه  االإعـــتـــداء  مت 
والقذف

القاهرة 
الكربى  باملعا�س 64 ذكر  ...... 40

له  حمدثني  املربح  بال�سرب  عليه  االإعتداء  مت 
بالعني  كدمة  و  بال�سدر  �سحجات  و  اإرجتـــاج 

الي�سرى و خلف االأذن
االأ�سكندرية موظف 3١ ذكر  ...... 4١

قامت قوة من مباحث �سرطة مركز اأبو قرقا�س 
عليه  القب�س  واإلقاء  ال�سحية  منزل  باإقتحام 
وجه  دون  واإحتجازه  بال�سرب  عليه  واالإعتداء 

حق ملدة ثالثة اأيام 

املنيا �ساحب 
خمبز  32 ذكر  ...... 42
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ال�سحية  علي  بالتعدي  �سرطة  �سابط  قيام 
اإ�سابته بكي�س  بال�سرب ونتج عن ذلك التعدي 

ال�سفن والذي اأودي بحياته .
الغربية عامل  ١7 ذكر  ...... 43

 - قام اأمني �سرطة باإ�سابة ال�سحية بعدة اأعرية 
هو  حماولته  اأثناء  وذلك   ، بحياته  اأودت  نارية 
واآخرين من اأفراد ال�سرطة باإ�ستيقافه ب�سيارته.

بور�سعيد �سائق 2٨ ذكر  ...... 44

   -  قيام مندوب �سرطة ب�سرب ال�سحية عمدًا 
باأن اأطلق عدة اأعريه ناريه من �سالحه الناري 

املريي مما اأودي بحياته.

القاهرة 
الكربى  عامل 40 ذكر  ...... 4٥

بده�س  جمند  واآخـــر  �سرطة  �سابط  قــيــام   -
ال�سحية ب�سيارة ال�سرطة مما ت�سبب يف وفاتها 
علي  القب�س  اإلــقــاء  حماولتهم  اأثــنــاء  ــك  وذل  ،

جنلها.

البحرية ال تعمل ٥٨ اأنثي ...... 46

ق�سية  ذمــة  علي  املحتجز  ال�سحية  تعر�س   -
�سرطة  اأفــراد  قبل  من  حمب�سه  داخــل  لل�سرب 

ق�سم حدائق القبة مما اأودي ذلك بحياته .

القاهرة 
الكربى  �سائق 24 ذكر  ...... 47

قنبلة  باإلقاء  ال�سرطة  اأفــراد  من  قــوة  قيام   -
الرتحيالت  �سيارة  داخــل  للدموع  م�سيل  غــاز 
داخل  املحتجزيني  من  عــدد  بحياة  اأودي  مما 
حمب�سهم  مقر  من  نقلهم  اأثناء  وذلك  ال�سيارة 
داخل حجز ق�سم م�سر اجلديدة اإيل �سجن اأبو 

زعبل الع�سكري .

القاهرة 
الكربى  �سائق 3٥ ذكر  ...... 4٨

دميوتك�س  بــوكــالــة  �سحفي  قــيــام  اأثـــنـــاء   -   
ك�سحفي  وظيفته  ــــاأداء  ب بــلــنــدن  ــة  ــاري االإخــب
امل�سرية  ال�سرطة  فــ�ــس   اأحــــداث  تغطية  يف 
رابعة  مبــيــدان  امل�سلمني  االإخـــوان  لتظاهرات 
وال�سحل  بال�سرب  عليه  االإعــتــداء  مت  العدوية 

وحترير �سده حم�سر بالتظاهر.

القاهرة 
الكربى  �سحفي 2٨ ذكر  ...... 4٩

الكافتريات  اأ�سحاب  بني  م�ساجرة  اأثــنــاء   -   
وقوة من اأفراد ال�سرطة مبنطقة خليج نعمة – 
اأفراد ال�سرطة باإ�سابة  �سرم ال�سيخ ، قام اأحد 

ال�سحية بطلق ناري اأودي بحياته .

جنوب �سيناء امن خا�س 26 ذكر  ...... ٥0
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ق�سم  مباحث  �سرطة  اأفـــراد  مــن  قــوة  قيام   -
ال�سحية  باإ�سابة  املركزي  االأمن  وقوات  الفيوم 
القب�س علي جمموعة من  اأثناء حماولة  وذلك 

الهاربني .

الفيوم جندي 2١ ذكر  ...... ٥١

ب�سحبه  ال�سرطة  اأفــراد  من  جمموعة  قيام   -
�سابط �سرطة باالإعتداء علي ال�سحية بال�سرب 
مما  وال�سحل  ج�سده  اأنحاء  جميع  يف  بالع�سا 

اأدي اإيل اإ�ساباته اإ�سابات ج�سيمه .

االأق�سر عامل 23 ذكر  ...... ٥2

العزبة  مبنطقة  مب�ساجرة  ــالغ  ب اإثـــر  علي   -
باملنيب قامت قوة من �سرطة مباحث  القدمية 
ق�سم اجليزة ب�سحبة �سابط �سرطة الذي قام 
باالإعتداء بال�سرب وال�سحل علي ال�سحية مما 
ت�سبب يف اإ�سابته اإ�سابات بالغة ومت اإ�سطحابه 
ال�سرطة ومت االإعتداء عليه بال�سرب  اإيل ق�سم 

مما ت�سبب يف وفاته.

القاهرة 
الكربى 

موظف 
ب�سركة 
مقاوالت

24 ذكر  ...... ٥3

�سرطة  ق�سم  مــبــاحــث  وحـــدة  مــن  قـــوة  قــيــام 
الزيتون باإقتحام منزله وتفتي�سه واالإعتداء على 
حرمة منزله وبعرثة حمتوياته و�سرقة متعلقاته 
زوجــتــه  عــلــى  بــالــتــعــدى  وقـــامـــوا  ال�سخ�سية، 

املري�سة والتحر�س بها.

القاهرة 
الكربى 

مدير 
مطعم 4٥ ذكر  ...... ٥4

العال  اأبـــو  بـــوالق  بق�سم  �سرطة  �سابط  قــيــام 
مما  وال�سب  وال�سحل  بال�سرب  عليه  باالإعتداء 

ت�سبب فى اإ�سابته اإ�سابة بالغة بالعني الي�سرى

القاهرة 
الكربى 

مدير ق�سم 
املراجعة 
بجريدة 
االأهرام

40 ذكر  ...... ٥٥

ق�سم  وحــدة مباحث من  ــراد  اأف عــدد من  قيام 
ال�سرطة  اأمــنــاء  اأحـــد  ومــعــهــم  ـــرج  امل �ــســرطــة 
امل�ست�سفى  باإقتحام  امل�ست�سفى  بحرا�سة  املكلف 
بالتعدى  وقاموا  االأمريية  اأ�سلحتهم  �ساهرين 
اإنتقامًا من  بامل�ست�سفى  العاملني  بال�سرب على 
االإ�ساءه اإىل زميلهم وترويع املر�سى واملواطنني

القاهرة 
الكربى 

موظفة 
�سويت�س 

مب�ست�سفى 
جراحات 

اليوم 
الواحد 

3٥ اأنثى ...... ٥6
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ق�سم  وحــدة مباحث من  ــراد  اأف عــدد من  قيام 
ال�سرطة  اأمــنــاء  اأحـــد  ومــعــهــم  ـــرج  امل �ــســرطــة 
امل�ست�سفى  باإقتحام  امل�ست�سفى  بحرا�سة  املكلف 
بالتعدى  وقاموا  االأمريية  اأ�سلحتهم  �ساهرين 
اإنتقامًا من  بامل�ست�سفى  العاملني  بال�سرب على 
االإ�ساءه اإىل زميلهم وترويع املر�سى واملواطنني

القاهرة 
الكربى 

موظف 
مب�ست�سفى 

املرج
26 ذكر  ...... ٥7

ق�سم  وحــدة مباحث من  ــراد  اأف عــدد من  قيام 
ال�سرطة  اأمــنــاء  اأحـــد  ومــعــهــم  ـــرج  امل �ــســرطــة 
امل�ست�سفى  باإقتحام  امل�ست�سفى  بحرا�سة  املكلف 
بالتعدى  وقاموا  االأمريية  اأ�سلحتهم  �ساهرين 
اإنتقامًا من  بامل�ست�سفى  العاملني  بال�سرب على 
االإ�ساءه اإىل زميلهم وترويع املر�سى واملواطنني

القاهرة 
الكربى 

ممر�سة 
مب�ست�سفى 

املرج
2٨ اأنثى ...... ٥٨

ق�سم  وحــدة مباحث من  ــراد  اأف عــدد من  قيام 
ال�سرطة  اأمــنــاء  اأحـــد  ومــعــهــم  ـــرج  امل �ــســرطــة 
امل�ست�سفى  باإقتحام  امل�ست�سفى  بحرا�سة  املكلف 
بالتعدى  وقاموا  االأمريية  اأ�سلحتهم  �ساهرين 
اإنتقامًا من  بامل�ست�سفى  العاملني  بال�سرب على 
االإ�ساءه اإىل زميلهم وترويع املر�سى واملواطنني

القاهرة 
الكربى 

طبيب 
ب�سرى 

بامل�ست�سفى
٥١ ذكر  ...... ٥٩

اأول  ن�سر  مدينة  �سرطة  بق�سم  �سابط  قيام 
وتوجيه  وجهه  على  بال�سرب  عليه  بالتعدى 
قيامه  اإىل  باالإ�سافة  لــه  ــات  واالإهــان ال�سباب 
باإ�ستدعاء االأفراد املتواجدين بالق�سم من اأمناء 
التعدى  واإ�ستكمال  �سرطة  ومندوبني  و�سباط 
باإحتجازه  وقــامــوا  وال�سباب  بال�سرب  عليه 

بالق�سم دون وجه حق وحترير حم�سر �سده

القاهرة 
الكربى 

�ساحب 
�سركة ٥2 ذكر  ...... 60

اأثناء �سريه ب�سارع البحر مبدينة املحلة الكربى 
عائدًا  ثان  الكربى  املحله  �سرطة  ق�سم  بدائرة 
من عمله متجهًا اإىل منزله، وحيث كانت توجد 
لف�س  املركزى  االأمــن  ت�سكيالت  من  جمموعة 
مدرعة  �سرطة  �سيارة  هناك  كانت  تظاهرة، 
املتظاهرين،  على  النارية  االأعرية  تطلق  كانت 

فا�ستقرت اإحدى املقذوفات بعينه اليمنى.

الغربية
عامل 
مبحل 
حتف

23 ذكر  ...... 6١
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ــجــازه هــو واآخـــريـــن ب�سجن  اأثـــنـــاء فـــرتة اإحــت
بال�سجن  ال�سرطة  واأفراد  االأبعادية قام �سباط 
وجتريدهم  والقذف  بال�سب  عليهم  باالإعتداء 
واالإعــتــداء  عليهم  املياه  و�سكب  مالب�سهم  من 
من  مــتــفــرقــة  مــنــاطــق  فــى  بــالــ�ــســرب  عليهم 

اأج�سادهم.

البحرية اليعمل  23 ذكر  ...... 62

بال�سرب،  عليه  بالتعدى  �سرطة  �سابط  قيام 
 20 حـــواىل  مــن  مايقرب  بــاإحــتــجــازه  قــام  كما 
فيهم  عليه  االإعــتــداء  ومت  حق  وجه  دون  �ساعة 

داخل ق�سم �سرطة املنيا.

املنيا مرا�سل 
�سحفى 26 ذكر  ...... 63

اإحيائهم  ــاء  ــن اأث متظاهرين  عــلــى  االإعـــتـــداء 
من  والع�سرين  اخلام�س  لثورة  الثانية  الذكرى 
يناير20١١  وف�س تظاهرتهم بالقوة اأدى ذلك 

اإىل وفاته

ال�سوي�س طالب ١3 ذكر  ...... 64

اإحيائهم  ــاء  ــن اأث متظاهرين  عــلــى  االإعـــتـــداء 
من  والع�سرين  اخلام�س  لثورة  الثانية  الذكرى 
يناير20١١  وف�س تظاهرتهم بالقوة اأدى ذلك 

اإىل وفاته

ال�سوي�س طالب ١6 ذكر  ...... 6٥

اإحيائهم  ــاء  ــن اأث متظاهرين  عــلــى  االإعـــتـــداء 
من  والع�سرين  اخلام�س  لثورة  الثانية  الذكرى 
يناير20١١  وف�س تظاهرتهم بالقوة اأدى ذلك 

اإىل وفاته

ال�سوي�س عامل 27 ذكر  ...... 66

اإحيائهم  ــاء  ــن اأث متظاهرين  عــلــى  االإعـــتـــداء 
من  والع�سرين  اخلام�س  لثورة  الثانية  الذكرى 
يناير20١١  وف�س تظاهرتهم بالقوة اأدى ذلك 

اإىل اإ�سابته بطلق نارى فى ال�سدر

ال�سوي�س طالب ١٩ ذكر  ...... 67

اإحيائهم  ــاء  ــن اأث متظاهرين  عــلــى  االإعـــتـــداء 
من  والع�سرين  اخلام�س  لثورة  الثانية  الذكرى 
يناير20١١  وف�س تظاهرتهم بالقوة اأدى ذلك 

اإىل وفاته

ال�سوي�س عامل 26 ذكر  ...... 6٨
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اإحيائهم  ــاء  ــن اأث متظاهرين  عــلــى  االإعـــتـــداء 
من  والع�سرين  اخلام�س  لثورة  الثانية  الذكرى 
يناير20١١  وف�س تظاهرتهم بالقوة اأدى ذلك 

اإىل اإ�سابته بطلق نارى فى الوجه

ال�سوي�س ال يعمل 44 ذكر  ...... 6٩

اإحيائهم  ــاء  ــن اأث متظاهرين  عــلــى  االإعـــتـــداء 
من  والع�سرين  اخلام�س  لثورة  الثانية  الذكرى 
يناير20١١  وف�س تظاهرتهم بالقوة اأدى ذلك 

اإىل اإ�سابته بطلق نارى فى البطن

ال�سوي�س طالب 27 ذكر  ...... 70

الــوراق  �سرطة  بق�سم  ال�سحية  تواجد  اأثــنــاء   
�سخ�س  �سبيل  اإخــالء  اإجـــراءات  الإنهاء  وذلــك 
الق�سم  ماأمور  قام  م�سادة كالمية  وب�سبب  اآخر 
عليه  بــاالإعــتــداء  ال�سرطة  اأفـــراد  من  واآخــريــن 
جثة  �سار  حتى  االأر�ــس  على  و�سحله  بال�سرب 

هامدة.

القاهرة 
الكربى 

�ساحب 
حمل 4٥ ذكر  ...... 7١

الوقف  اإىل مركز �سرطة  ال�سحية  اأثناء ذهاب 
لل�سوؤال عن جنله املقبو�س عليه فحدثت م�سادة 
قام  الــذى  ال�سرطة   �سابط  وبني  بينه  كالمية 
ب�سفعه على وجهه و�سبه وهدده بتلفيق ق�سايا 
له وفوؤجى باالإعتداء عليه من قبل اأفراد �سرطة 

املركز

االأق�سر �سائق ٥6 ذكر  ...... 72

منزله  اإىل  عائدا  ال�ساعة  مبيدان  مــرور  اأثناء 
وجد قوات ال�سرطة تقوم بالقب�س عليه واآخرين 
و�سحله  بــالــ�ــســرب  عليه  بــاالإعــتــداء  وقـــامـــوا 
واإحــتــجــازه داخــل املــدرعــة ملــدة تزيد عــن ١0 

�ساعات دون وجه حق

البحرية طالب ١٩ ذكر  ...... 73

بال�سرب  واآخــريــن  ال�سحية  على  االإعــتــداء  مت 
والــ�ــســب اأنـــثـــاء تــواجــدهــم اأمــــام ديــــوان عــام 
اإعت�سام  اأثناء تنظيم  حمافظة البحرية وذلك 

�سلمى لتوفيق اأو�ساع عملهم

البحرية �سائق 3٥ ذكر  ...... 74

بال�سرب  عليها  واالإعـــتـــداء  منزلها  اإقــتــحــام 
واإتــــالف  ووالــدتــهــا  �سقيقها  ــى  وعــل والــ�ــســب 

حمتويات ال�سقة  

القاهرة 
الكربى 

مديرة 
حمل 
مالب�س

23 اأنثى ...... 7٥
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واإحتجازه  »ال�سحية«  الطفل  على  القب�س  مت 
االأمــن  »مع�سكر  قانونا  له  املقرر  املكان  بغري 

املركزى» واالإعتداء عليه بال�سرب وال�سحل

القاهرة 
الكربى  طالب ١٨ ذكر  ...... 76

حدثت  املطرية  مبيدان  ال�سحية  تواجد  اأثناء 
ــة  دوري مــرور  ــنــاء  واأث مــرور  وبــني �سابط  بينه 
عليه  فتعدى  بينهما  مــ�ــســادة  حــدثــت  �سرطة 
�سرطة  ق�سم  فى  واإحتجازه  وال�سب  بال�سرب 

املطرية دون وجه حق 

القاهرة 
الكربى  كيميائى 2٥ ذكر  ...... 77

العمرانية  �سرطة  ق�سم  مباحث  من  قوة  قامت 
حمتويات  وحتطيم  ال�سحية  منزل  باإقتحام 
منزله واإتالفه واالإعتداء عليه بال�سرب وال�سب 

واإحداث ما به من اإ�سابات

القاهرة 
الكربى 

مهند�س 
زراعى 3٨ ذكر  ...... 7٨

قام بالتعدى عليه بال�سرب وقام برتويع اأ�سرته 
اأكرث من مرة من عن طريق اإطالق �سراح كلبه 

عليهم لالإعتداء عليهم 

القاهرة 
الكربى 

طبيب 
نف�سى 3٩ ذكر  ...... 7٩








