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يطالب بإقرار قانون عقوبات يعسز العدالة الجنائية" شمس"مركس   

13:42َشش أيـــظ انغاػح   

إنٗ ػشٔسج عٍ لإٌَ ػمٕتاخ " شًظ"دػا يشكض إػالو حمٕق اإلَغاٌ ٔانذًٚمشاطٛح  -يؼا -ساو اهلل 

انرششٚؼاخ فهغطُٛٙ جذٚذ كاعرجاتح نشؤٖ جذٚذج حٕل فهغفح انرجشٚى ٔانؼماب انرٙ ظٓشخ فٙ تؼغ 

انًماسَح، ٔإنٗ انرطٕساخ انرٙ شٓذْا انًجرًغ انفهغطُٛٙ فٙ ذكُّٕٚ انغٛاعٙ ٔااللرظاد٘ ٔاالجرًاػٙ، 

ٔإنٗ انرأثٛش انًرثادل تٍٛ انًجرًؼاخ َرٛجح انرحٕالخ انغشٚؼح فٙ يجال االذظال ٔعشػح اَرمال انًؼهٕياخ، 

انغاتك ٔتزنك أطثحد انحاجح يهحح إنٗ  تحٛث ظٓشخ أشكال ٔأًَاؽ إجشايٛح جذٚذج نى ذكٍ يؼشٔفح فٙ

إطذاس لإٌَ ػمٕتاخ جذٚذ ٚؼانج أٔجّ انمظٕس انمإٌَ انًؼًٕل تّ حانًٛا ٔٚغركًم َٕالظّ ٔٚفٙ تًرطهثاخ 

ٔأٔػح انًشكض إنٗ ػشٔسج ٔجٕب ذؼذٚم كافح انمٕاٍَٛ تًا ٚرالءو يغ يرطهثاخ انرؼأٌ انذٔنٙ ٔانُظشج .انًجرًغ

ق اإلَغاٌ ٔحشٚاذّ األعاعٛحانجذٚذج ٔانًرطٕسج نحمٕ  . 

 

ٔأػاف أٌ لإٌَ انؼمٕتاخ ُٚطٕ٘ ػهٗ ثغشاخ ٔفشاغاخ ذششٚؼٛح ٔيشاكم ذطثٛمٛح أتاٌ ػُٓا انفمّ ٔانمؼاء 

اسذثطد تانُظٕص انمإََٛح ٔتانٕالغ االجرًاػٙ ٔااللرظاد٘، األيش انز٘ جؼم لإٌَ انؼمٕتاخ انحانٙ لاطشًا ػٍ 

االجرًاػٛح انرٙ ٚؼٛشٓا انًجرًغ يًا أطثحد يؼّ انحاجح يهحح نرؼذٚم لإٌَ يٕاكثح انرطٕساخ االلرظادٚح ٔ

  . انؼمٕتاخ نٛرٕاءو ٔانرٕجّ انٕطُٙ ٔانذٔنٙ فٙ يجال يكافحح انجشًٚح

 

جاء رنك ػثش تٛاٌ طحفٙ أطذسِ انًشكض ذُذٚذًا تانجشًٚح انُكشاء انرٙ ذؼشػد نٓا طفهح يٍ يحافظح ساو اهلل 

ذظاب انجًاػٙ نٓا،ٔانرٙ ذًثهد فٙ االؽ . 

 

ٔلال انًشكض فٙ تٛاَّ أَّ ُٚظش إنٗ لإٌَ انؼمٕتاخ ػهٗ أَّ أحذ سكائض انغهى االجرًاػٙ،كًا أَّ ٚؼضص انؼذانح 

انجُائٛح، ٔيثذأ عٛادج انمإٌَ،ٔانُٕٓع تًؼاٚٛش انششػح انذٔنٛح نحمٕق اإلَغاٌ ػًٕيًا، ٕٔٚحذ انُظاو 

االعرمشاس نهًجرًغ انفهغطُٛٙ ،ٔتٓزا فاٌ لإٌَ انؼمٕتاخ ٚؼرثش انمإََٙ انفهغطُٛٙ تغٛح ذحمٛك األيٍ ٔ

ٔتانرانٙ لٛى ٔيثادئ انًجرًغ عاًْد فٙ تهٕسج ٔذحذٚذ انرٕجّ .لإًََا يجرًؼًٛا ًٚظ كم ششائح انًجرًغ

انؼاو نفهغفح انرششٚغ انجُائٙ ، ٔتانرانٙ فإٌ انًششع ،تاخ يحكٕيًا فٙ ٔلرُا انشاٍْ أٚؼًا تمٛى انًجرًغ 

دٔنٙ ٔيثادئّ،ٔعٛاعرّ انجُائٛح انًؼاطشج، ٔنٛظ ْزا فحغة،تم أٌ يثادئ انًجرًغ انذٔنٙ لذ اكرغثد ال

انمٕج انمإََٛح انًهضيح،جشاء االػرشاف انذٔنٙ انظشٚح تغًٕ لٕاػذْا ٔيثادئٓا ػهٗ يجًٕع انمٕاػذ ٔانًثادئ 

اخ انًمُُح تًرٍ انًٕاثٛك انذٔنٛح ْزِ انًثادئ تذٔسْا ٔتذٌٔ شك، ذؼثش ػٍ يجًٕع انحمٕق ٔانحش٘.انًحهٛح

انُاظًح نحمٕق اإلَغاٌ ٔحشٚاذّ، فؼال ػٍ يجًٕع انًثادئ انجُائٛح انذٔنٛح انُاظًح أُلعظ انرجشٚى 

 .ٔانؼماب، انرٙ ألشْا انًجرًغ انذٔنٙ كأعاط َاظى نهفهغفح انؼماتٛح

 

انذٔنٛح، أػحٗ انًششع انجُائٙ ػهٗ أَّ ٔاعرُادًا نهمًٛح انمإََٛح انًهضيح نهًثادئ " ٔشذد يشكض شًظ

انٕطُٙ يهضيًا تاحرشاو ٔيشاػاج ْزِ انًثادئ، عٕاء ػهٗ طؼٛذ ايرُاػّ أٔ ذجُثّ انُض ػهٗ ذجشٚى يا أتاحرّ 

األعشج انذٔنٛح، أٔ إتاحرّ نًا جشيّ انًجرًغ انذٔنٙ، فؼهّٛ أٌ ٚشاػٙ انمٕاػذ انرٙ ذرؼهك تانًغأاج تٍٛ 
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ذمانٛذ انًجرًغ انفهغطُٛٙ ، ٔكزنك ػذو انرًٛض تٍٛ انًٕاطٍُٛ ػهٗ أعاط انشجم ٔانًشأج يغ يشاػاج لٛى ٔ

انؼشق أٔ انذٍٚ، ٔأٚؼًا احرشاو حك األفشاد تانحٛاج، ٔخطش انرؼزٚة ٔغٛشِ يٍ ػشٔب انًؼايهح انحاطح تانكشايح 

ََٕٙ النرضو ْٔزا ٚمرؼٗ ذٕػٛح األعاط انما.اإلَغاَٛح،ٔاالذجاس تانثشش،ٔكافح األفؼال انرٙ جشيٓا انمإٌَ

انغهطح انٕطُٛح تاحرشاو انًٕاثٛك ٔانًؼاْذاخ ٔاالذفالٛاخ انذٔنٛح، ٔدٔاػٙ ٔيثشساخ إطذاس لإٌَ ػمٕتاخ 

فهغطُٛٙ جذٚذ، ٔانفهغفح انجُائٛح انًرثؼح فٙ إػذاد لإٌَ انؼمٕتاخ،ٔأْذاف لإٌَ انؼمٕتاخ، ٔيظادس 

ػمٕتاخ،ٔانغًاخ انؼايح نمإٌَ انؼمٕتاخ،األعاط يششٔع لإٌَ انؼمٕتاخ،انٓٛكم انرُظًٛٙ انؼاو نمإٌَ ال

ٔانغُذ انمإََٙ نٕجٕب انرضاو انغهطح انفهغطُٛٛح، تاحرشاو ٔذطثٛك يا ذؼًُرّ يٕاثٛك انمإٌَ انذٔنٙ 

 .نحمٕق

 

ٔأٔػح انًشكض إٌ ػذو ٔجٕد لٕاٍَٛ ٔطُٛح فؼانح إلَٓاء انؼُف ػذ انًشأج، أٔ ػذو ذُفٛز ْزِ انمٕاٍَٛ ػُذ 

ٔكثٛشًا يا ُٚجى اإلفالخ يٍ انؼماب ػهٗ اسذكاب انؼُف ػذ انًشأج ػٍ ػذو ذطثٛك . س ٔاعغ االَرشاسٔجٕدْا، أو

ٔفٙ كثٛش يٍ األياكٍ، ذرؼًٍ انمٕاٍَٛ ثغشاخ ذغًح .انذٔل نهًؼاٚٛش انذٔنٛح ػهٗ انظؼٛذ انٕطُٙ ٔانًحهٙ

ٌ نهًغرظة أٌ ٚرًرغ تحشٚرّ ٔفٙ ػذد يٍ انثهذاٌ، ًٚك. نهًُرٓكٍٛ تالرشاف جشائًٓى ٔاإلفالخ يٍ انؼماب

 .فٙ ظم لإٌَ انؼمٕتاخ فٙ حانح صٔاجّ تانؼحٛح

 

ترمذٚى انجُاج إنٗ انًحاكًح، ٔإنٗ ػشٔسج عٍ ذششٚؼاخ جذٚذج أٔ ذؼذٚم انُافز يُٓا، " شًظ"ٔطانة يشكض 

انذٔنٛح راخ تًا ٚغاْى فٙ إنغاء يظاْش انرًٛٛض ػذ انًشأج فٙ انًجاالخ انًخرهفح ٔتًا ٚرالءو يغ االذفالٛاخ 

ٔٚشًم رنك . انؼاللح تمؼاٚا انًشأج ٔحمٕلٓا ٔإنغاء يظاْش انرًٛٛض ػذْا،ٔٚؼضص دٔسْا فٙ تُاء انًجرًغ ٔذمذيّ

لٕاٍَٛ انجُغٛح ٔاألحٕال انشخظٛح ٔانرماػذ ٔانؼًاٌ االجرًاػٙ ٔانرأيٍٛ انظحٙ ٔانؼًم ٔلإٌَ انؼمٕتاخ 

ْٔزا ٚمرؼٙ اذخار . ٔانؼُف فٙ انؼائهح جشائى جُائٛح خطٛشج" جشائى انششف"ٔانُماتاخ انًُٓٛح،ٔػًاٌ اػرثاس 

إجشاء فٕس٘ يٍ أجم إنغاء يٕاد لإٌَ انؼمٕتاخ انرٙ ذُض ػهٗ ذٕلٛغ ػمٕتاخ يرغاْهح تشجم ٚمرم أَثٗ 

انششف"لشٚثح نّ أٔ ٚؼرذ٘ ػهٛٓا تذافغ  . 

 


