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

 

إنٗ ػطٔضح زيح خطًٚخ " شًػ"زػب يطكع إػالو حمٕق اإلَؽبٌ ٔانسًٚمطاطٛخ  -ٔطٍ نالَجبء  –ضاو اهلل 
انزؼصٚت فٙ انمٕاٍَٛ انٕطُٛخ،ٔإنٗ ػطٔضح يطاخؼخ انمٕاٍَٛ انًطجمخ ،يٍ اخم ػًبٌ ػسو اضركبة أفؼبل 

ٌ ٔانمؼبح ٔانًسػٍٛ ٔضخبل األو. انزؼصٚت،ٔإنٗ ػطٔضح رُظٛى زٔضاد رسضٚجٛخ نًٕظفٙ رُفٛص انمبٌَٕ
ٔاألطجبء انشطػٍٛٛ ٔانطبلى انطجٙ انص٘ ٚزؼبيم يغ انًحزدعٍٚ حٕل انشطٔؽ انٕاضزح فٙ ارفبلٛخ يُبْؼخ 

انزؼصٚت ٔكٛفٛخ كشف ٔرٕثٛك اٜثبض اندؽسٚخ ٔانُفؽٛخ نهزؼصٚت ٔإَٔاع أذطٖ يٍ انًؼبيهخ أٔ انًؼبلجخ 
ض ٔرمٕٚخ انزسضٚجبد ٔانجطايح انزطثٕٚخ يٍ اخم ػًبٌ ٔانؽؼٙ فٙ ظٚبزح رطٕ٘.انمبؼٛخ ٔانالَؽبَٛخ ٔانًُٓٛخ

أٌ خًٛغ انًؽؤٔنٍٛ ثًب فٙ شنك يؽؤٔنٙ رُفٛص األحكبو ٔاأليٍ ٔيؽؤٔنٙ انؽدٌٕ ػهٗ زضاٚخ ثأحكبو 
خبء شنك ػجط ثٛبٌ طحفٙ أطسضِ يطكع إػالو حمٕق اإلَؽبٌ .االرفبلٛخ ،ٔاالرفبلٛبد انسٔنٛخ شاد انظهخ

ثخ انٕٛو انؼبنًٙ نًُبْؼخ انزؼصٚت ٔغٛطِ يٍ ػطٔة انًؼبيهخ أٔ انؼمٕثخ ، نًُبغ"شًػ"ٔانسًٚمطاطٛخ 
 39/46انًؼزًسح يٍ ططف اندًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزحسح فٙ لطاضْب . انمبؼٛخ أٔ انالإَؽبَٛخ أٔ انًُٓٛخ

6/1987/ 26ٔانُبفص فٙ حعٚطاٌ فٙ . 1984زٚؽًجط  10انًؤضخ فٙ   .  
 

ة ٚحظٗ ثمًٛخ انمبػسح اٜيطح،ٔػهّٛ فئٌ انسٔل يطبنجخ ثبالنزعاو ثًُغ ثأٌ حظط انزؼص٘" شًػ"ٔشّكط يطكع 
انزؼصٚت ٔانؼمبة ػهّٛ ،يٍ ذالل انٕلبٚخ يُّ،ْٕٔ انًُٓدٛخ األؼبؼٛخ نًكبفحخ انزؼصٚت،إٌ اػزجبض يجسأ حظط 

ئى ػس انزؼصٚت ثبػزجبضِ لبػسح آيطح، ٚزًبشٗ رًبيًب يغ انمٕاػس انسٔنٛخ نؼسو رمبزو خطائى انحطة ٔاندطا
اإلَؽبَٛخ،إش ٚشكم ْصا انًجسأ ػبياًل آذطًا نًكبفحخ اإلفالد يٍ انؼمبة ٔاناليؽؤٔنٛخ نًطركجٙ االَزٓبكبد 

اندؽًبَٛخ نحمٕق اإلَؽبٌ األؼبؼٛخ،كًب أٌ انمًٛخ اٜيطح نًجسأ انحظط رشكم زػبيخ أؼبؼٛخ نمبػسح إخطائٛخ 
نمبػسح انزكبيم ثٍٛ انمؼبء انساذهٙ ٔانمؼبء أذطٖ، أال ْٔٙ لبػسح االذزظبص انؼبنًٙ حٛث رًثم ْصِ ا

 .انسٔنٙ يٍ خٓخ
 

كًب ٔأزاٌ انًطكع أػًبل انمزم ٔانزؼصٚت انًُٓدٛخ،ٔاألؼبنٛت انالأذاللٛخ انزٙ ٚزؼطع نٓب انًؼزمهٌٕ 
انفهؽطٌُٕٛٛ ػهٗ ٚس خُٕز االحزالل اإلؼطائٛهٙ ٔانًحممٍٛ ، ٔحبالد انزًٛٛع انؼُظط٘ ،ٔانشؼٕض 

٘ ٔانؼطلٙ ٔانسُٚٙ، انص٘ رًبضؼّ زٔنخ االحزالل ثحك انشؼت انفهؽطُٛٙ ،فسٔنخ االحزالل ثبالؼزؼالء اإلثٍ
اإلؼطائٛهٙ ْٙ انسٔنخ انٕحٛسح فٙ انؼبنى انزٙ رشّطع انزؼصٚت ػهُب رحذ شؼبض األيٍ،إٌ انزًٛٛع انؼُظط٘ 

أػًبل انزؼصٚت  ٚزؼًٍ ػُفًب ثطجٛؼزّ فؼُسيب ٚطجك كُظبو فئَّ ؼٛزشكم ثبنؼطٔضح ػبياًل يحفعًا نزفشٙ
ٔيٍ ُْب فئَُب َطبنت انًدزًغ انسٔنٙ انٕلٕف ثحعو ػس ْصِ . ٔانًؼبيهخ انمبؼٛخ، انالإَؽبَٛخ أٔ انًُٓٛخ

األػًبل انًٓدٛخ انًُبفٛخ نهمٛى ٔانًجبزا ٔاألػطاف اإلَؽبَٛخ ٔانؼًم ػهٗ رمسٚى انًؽؤٔنٍٛ ػٍ اضركبثٓب إنٗ 
  .انمؼبء

 
ق ػحبٚب انزؼصٚت ٔؼٕء انًؼبيهخ،ٔػطٔضح حظٕنٓى ػهٗ ثؼطٔضح ػًبٌ حمٕ" شًػ"ٔطبنت يطكع 

حمٕلٓى غٛط يُمٕطخ،ٔػهٗ حمٓى فٙ اإلَظبف انص٘ ٚشًم انزؼٕٚغ ،ْصا إنٗ خبَت رأْٛهٓى انزبو ،ٔثأًْٛخ 
ػهٗ . رٕفٛط انًؼهٕيبد ػٍ اإلَظبف ٔإخطاءاد انزؼٕٚغ انزٙ رظسضْب انًحبكى ٔانًزبحخ نؼحبٚب انزؼصٚت

. ز انطهجبد انًمسيخ ٔانؼسز انص٘ رى رؽهًّٛ ٔانًجبنغ انًمطضح ٔانزٙ رى يُحٓب ثبنفؼمأٌ رزؼًٍ انًؼهٕيبد ػس
ٔثبإلػبفخ إنٗ رٕفٛط انًؼهٕيبد ػٍ أٚخ ثطايح رؼٕٚغ يؽزًطح ثًب فٙ شنك ػالج انظسيخ ٔإَٔاع أذطٖ 

  . يٍ انزأْٛم انًزبحخ نؼحبٚب انزؼصٚت ٔؼٕء انًؼبيهخ
 

ازح انُظط فٙ انمٕاػس انٕاضزح فٙ ارفبلٛخ خُٛف انثبنثخ ٔخُٛف انطاثؼخ ، ٔشسز انًطكع فٙ ثٛبَّ ػهٗ أًْٛخ إع
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يٍ ارفبلٛخ خُٛف انثبنثخ انربطخ ثًؼبيهخ أؼطٖ انحطة، نٛظجح انزؼصٚت يٍ ثٍٛ األػًبل  13/ٔثبألذض و
 1/َطبق و انزٙ رشكم اَزٓبكًب نٓصِ االرفبلٛخ إنٗ خبَت انزشّٕٚ انجسَٙ أٔ انزدبضة انطجٛخ أٔ انؼهًٛخ، ٔرٕؼٛغ

يٍ ارفبلٛخ يُبْؼخ انزؼصٚت ٔغٛطِ يٍ ػطٔة انًؼبيهخ انالإَؽبَٛخ أٔ انؼمٕثخ انمبؼٛخ أٔ انًُٓٛخ أٔ 
  . انالإَؽبَٛخ

 
إنٗ ػطٔضح أٌ رزؼبٌٔ انسٔل فًٛب ثُٛٓب ػهٗ أؼبغ ثُبئٙ أٔ يزؼسز األططاف " شًػ"كًب ٔزػب يطكع 

ٚخ، ٔارربش انزساثٛط انًحهٛخ ٔانسٔنٛخ انؼطٔضٚخ يٍ ثٓسف إٚمبف ٔيُغ خطائى انحطة ٔاندطائى ػس اإلَؽبٌ
ٔأٌ رزجبزل انسٔل انًؽبػسح فٙ انجحث ػٍ األشربص انًشزجّ فٙ اضركبثٓى رهك .أخم رحمٛك ْصا انغطع

ٔيحبكًخ األشربص انصٍٚ .اندطائى ٔإنمبء انمجغ ػهٛٓى ٔيحبكًزٓى ٔيؼبلجزٓى فٙ حبنخ ثجٕد اندطو ػهٛٓى
ْى خطائى انحطة ٔخطائى ػس اإلَؽبَٛخ، ٔيؼبلجزٓى فٙ حبنخ ثجٕد انزًٓخ ػهٛٓى، فٙ رشٛط انسالئم إنٗ اضركبة

ُْٔب ُٚجغٙ ػهٗ انسٔل انزؼبٌٔ فٙ انًؽبئم انربطخ . انجهساٌ انزٙ اضركجٕا فٛٓب ْصِ اندطائى كمبػسح ػبيخ
  .ثزؽهٛى ْؤالء األشربص

 
فٙ خًٛغ أَحبء انؼبنى نهزرفٛف يٍ يؼبَبح أٔنئك انصٍٚ ٚؼًهٌٕ " شًػ"ٔفٙ َٓبٚخ ثٛبَّ انظحفٙ حّٛب يطكع 
ٔانصٍٚ ٚؼًهٌٕ ػهٗ رٕفٛط انطػبٚخ انطجٛخ ٔانُفؽٛخ ٔانًؽبػسح انمبََٕٛخ .انُبخٍٛ يٍ ػحبٚب انزؼصٚت ٔأؼطْى

 .ٔاالخزًبػٛخ ٔانسػى انًبنٙ نؼحبٚب انزؼصٚت
  

 


