
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=498738 

 

يدعو إلى دمج جريمة التعذيب في القوانين الوطنية" شمس"مركز   

09:09انغبػخ  26/06/2012( آخش رحذٚش) 26/06/2012َشش انضالصـبء   

  

إنٗ ػشٔسح ديظ عشًٚخ انزؼزٚت فٙ " شًظ"دػب يشكض إػالو حمٕق اإلَغبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ  -يؼب -ساو اهلل

انمٕاٍَٛ انٕطُٛخ ٔػشٔسح يشاعؼخ انمٕاٍَٛ انًطجمخ يٍ اعم ػًبٌ ػذو اسركبة أفؼبل انزؼزٚت ٔرُظٛى دٔساد 

ٔسعبل األيٍ ٔانمؼبح ٔانًذػٍٛ ٔاألطجبء انششػٍٛٛ ٔانطبلى انطجٙ انز٘ رذسٚجٛخ نًٕظفٙ رُفٛز انمبٌَٕ 

ٚزؼبيم يغ انًحزغضٍٚ حٕل انششٔؽ انٕاسدح فٙ ارفبلٛخ يُبْؼخ انزؼزٚت ٔكٛفٛخ كشف ٔرٕصٛك اٜصبس 

انغغذٚخ ٔانُفغٛخ نهزؼزٚت ٔإَٔاع أخشٖ يٍ انًؼبيهخ أٔ انًؼبلجخ انمبعٛخ ٔانالَغبَٛخ ٔانًُٓٛخ ٔانغؼٙ 

صٚبدح رطٕٚش ٔرمٕٚخ انزذسٚجبد ٔانجشايظ انزشثٕٚخ يٍ اعم ػًبٌ أٌ عًٛغ انًغؤٔنٍٛ ثًب فٙ رنك يغؤٔنٙ فٙ 

 .رُفٛز األحكبو ٔاأليٍ ٔيغؤٔنٙ انغغٌٕ ػهٗ دساٚخ ثأحكبو االرفبلٛخ ،ٔاالرفبلٛبد انذٔنٛخ راد انظهخ

 

، نًُبعجخ انٕٛو انؼبنًٙ "شًظ"عبء رنك ػجش ثٛبٌ طحفٙ أطذسِ يشكض إػالو حمٕق اإلَغبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ 

انًؼزًذح يٍ طشف . نًُبْؼخ انزؼزٚت ٔغٛشِ يٍ ػشٔة انًؼبيهخ أٔ انؼمٕثخ انمبعٛخ أٔ انالإَغبَٛخ أٔ انًُٓٛخ

 26ٔانُبفز فٙ حضٚشاٌ فٙ . 1984دٚغًجش  10انًؤسخ فٙ  39/46انغًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزحذح فٙ لشاسْب 

/6/1987  . 

 

حظش انزؼزٚت ٚحظٗ ثمًٛخ انمبػذح اٜيشح،ٔػهّٛ فئٌ انذٔل يطبنجخ ثبالنزضاو ثًُغ  ثأٌ" شًظ"ٔرّكش يشكض 

انزؼزٚت ٔانؼمبة ػهّٛ ،يٍ خالل انٕلبٚخ يُّ،ْٕٔ انًُٓغٛخ األعبعٛخ نًكبفحخ انزؼزٚت، إٌ اػزجبس يجذأ حظش 

انحشة ٔانغشائى ػذ انزؼزٚت ثبػزجبسِ لبػذح آيشح، ٚزًبشٗ رًبيًب يغ انمٕاػذ انذٔنٛخ نؼذو رمبدو عشائى 

اإلَغبَٛخ،إر ٚشكم ْزا انًجذأ ػبياًل آخشًا نًكبفحخ اإلفالد يٍ انؼمبة ٔاناليغؤٔنٛخ نًشركجٙ االَزٓبكبد 

انغغًبَٛخ نحمٕق اإلَغبٌ األعبعٛخ،كًب أٌ انمًٛخ اٜيشح نًجذأ انحظش رشكم دػبيخ أعبعٛخ نمبػذح 

س رًضم ْزِ انمبػذح انزكبيم ثٍٛ انمؼبء انذاخهٙ إعشائٛخ أخشٖ، أال ْٔٙ لبػذح االخزظبص انؼبنًٙ حٙ

 .ٔانمؼبء انذٔنٙ يٍ عٓخ

 

كًب ٔأداٌ انًشكض أػًبل انمزم ٔانزؼزٚت انًُٓغٛخ،ٔاألعبنٛت انالأخاللٛخ انزٙ ٚزؼشع نٓب انًؼزمهٌٕ 

عزؼالء انفهغطٌُٕٛٛ ػهٗ ٚذ عُٕد االحزالل اإلعشائٛهٙ ٔانًحممٍٛ ، ٔحبالد انزًٛٛض انؼُظش٘ ،ٔانشؼٕس ثبال

اإلصُٙ ٔانؼشلٙ ٔانذُٚٙ، انز٘ رًبسعّ دٔنخ االحزالل ثحك انشؼت انفهغطُٛٙ ،فذٔنخ االحزالل اإلعشائٛهٙ 

ْٙ انذٔنخ انٕحٛذح فٙ انؼبنى انزٙ رشّشع انزؼزٚت ػهُب رحذ شؼبس األيٍ، إٌ انزًٛٛض انؼُظش٘ ٚزؼًٍ ػُفًب 

يحفضًا نزفشٙ أػًبل انزؼزٚت ٔانًؼبيهخ  ثطجٛؼزّ فؼُذيب ٚطجك كُظبو فئَّ عٛزشكم ثبنؼشٔسح ػبياًل

 .انمبعٛخ، انالإَغبَٛخ أٔ انًُٓٛخ

 

ٔطبنت انًغزًغ انذٔنٙ انٕلٕف ثحضو ػذ ْزِ األػًبل انًٓغٛخ انًُبفٛخ نهمٛى ٔانًجبدا ٔاألػشاف اإلَغبَٛخ 

 .ٔانؼًم ػهٗ رمذٚى انًغؤٔنٍٛ ػٍ اسركبثٓب إنٗ انمؼبء
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ػحبٚب انزؼزٚت ٔعٕء انًؼبيهخ،ٔػشٔسح حظٕنٓى ػهٗ حمٕلٓى  ثؼشٔسح ػًبٌ حمٕق" شًظ"ٔطبنت يشكض 

غٛش يُمٕطخ،ٔػهٗ حمٓى فٙ اإلَظبف انز٘ ٚشًم انزؼٕٚغ ،ْزا إنٗ عبَت رأْٛهٓى انزبو ،ٔثأًْٛخ رٕفٛش 

ػهٗ أٌ رزؼًٍ . انًؼهٕيبد ػٍ اإلَظبف ٔإعشاءاد انزؼٕٚغ انزٙ رظذسْب انًحبكى ٔانًزبحخ نؼحبٚب انزؼزٚت

ٔثبإلػبفخ . انطهجبد انًمذيخ ٔانؼذد انز٘ رى رغهًّٛ ٔانًجبنغ انًمشسح ٔانزٙ رى يُحٓب ثبنفؼم انًؼهٕيبد ػذد

إنٗ رٕفٛش انًؼهٕيبد ػٍ أٚخ ثشايظ رؼٕٚغ يغزًشح ثًب فٙ رنك ػالط انظذيخ ٔإَٔاع أخشٖ يٍ انزأْٛم 

 . انًزبحخ نؼحبٚب انزؼزٚت ٔعٕء انًؼبيهخ

 

ح انُظش فٙ انمٕاػذ انٕاسدح فٙ ارفبلٛخ عُٛف انضبنضخ ٔعُٛف انشاثؼخ ، ٔشذد انًشكض فٙ ثٛبَّ ػهٗ أًْٛخ إػبد

يٍ ارفبلٛخ عُٛف انضبنضخ انخبطخ ثًؼبيهخ أعشٖ انحشة، نٛظجح انزؼزٚت يٍ ثٍٛ األػًبل انزٙ  13/ٔثبألخض و

يٍ  1/طبق ورشكم اَزٓبكًب نٓزِ االرفبلٛخ إنٗ عبَت انزشّٕٚ انجذَٙ أٔ انزغبسة انطجٛخ أٔ انؼهًٛخ، ٔرٕعٛغ ٌ

 .ارفبلٛخ يُبْؼخ انزؼزٚت ٔغٛشِ يٍ ػشٔة انًؼبيهخ انالإَغبَٛخ أٔ انؼمٕثخ انمبعٛخ أٔ انًُٓٛخ أٔ انالإَغبَٛخ

 

إنٗ ػشٔسح أٌ رزؼبٌٔ انذٔل فًٛب ثُٛٓب ػهٗ أعبط صُبئٙ أٔ يزؼذد األطشاف ثٓذف " شًظ"كًب ٔدػب يشكض 

ٔارخبر انزذاثٛش انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ انؼشٔسٚخ يٍ أعم رحمٛك إٚمبف ٔيُغ عشائى انحشة ٔانغشائى ػذ اإلَغبَٛخ، 

ٔأٌ رزجبدل انذٔل انًغبػذح فٙ انجحش ػٍ األشخبص انًشزجّ فٙ اسركبثٓى رهك انغشائى ٔإنمبء .ْزا انغشع

ٔيحبكًخ األشخبص انزٍٚ رشٛش انذالئم .انمجغ ػهٛٓى ٔيحبكًزٓى ٔيؼبلجزٓى فٙ حبنخ صجٕد انغشو ػهٛٓى

سائى انحشة ٔعشائى ػذ اإلَغبَٛخ، ٔيؼبلجزٓى فٙ حبنخ صجٕد انزًٓخ ػهٛٓى، فٙ انجهذاٌ انزٙ إنٗ اسركبثٓى ط

ُْٔب ُٚجغٙ ػهٗ انذٔل انزؼبٌٔ فٙ انًغبئم انخبطخ ثزغهٛى ْؤالء . اسركجٕا فٛٓب ْزِ انغشائى كمبػذح ػبيخ

 .األشخبص

 

ٚغ أَحبء انؼبنى نهزخفٛف يٍ يؼبَبح أٔنئك انزٍٚ ٚؼًهٌٕ فٙ عى" شًظ"ٔفٙ َٓبٚخ ثٛبَّ انظحفٙ حّٛب يشكض 

ٔانزٍٚ ٚؼًهٌٕ ػهٗ رٕفٛش انشػبٚخ انطجٛخ ٔانُفغٛخ ٔانًغبػذح انمبََٕٛخ .انُبعٍٛ يٍ ػحبٚب انزؼزٚت ٔأعشْى

 .ٔاالعزًبػٛخ ٔانذػى انًبنٙ نؼحبٚب انزؼزٚت

 


