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6/6/6106 
 بيان للنشر الفوري صادر عن

 مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

 

 بالتعذيب للقيام رخصةالفلسطينيين  الأسرىمن توثيق التحقيق مع  نيقالمحق إعفاءمشروع قانون 

 
قانون و مشروع ه قانون إعفاء المحققين من توثيق التحقيق مع األسرى الفلسطينيين على أن مشروع"شمس"مركز  يشدد

عنصري جاء للتغطية على خرق القوانين خالل التحقيق وإلخفاء التعذيب النفسي والجسدي، الذي يمارسه محققي االحتالل بحق 
تمييزا  صارخا   ، كما أن هذا اإلعفاء يشكليستهدف الفلسطينيين تحديدا  عنصري الالقانون   مشروعالمعتقلين الفلسطينيين،إن 

من  األسرىلممارسة التعذيب والعنف ضد لهو مقدمة و  انوني. هو بمثابة رخصة للمحققين  للقيام بالتعذيب.وغير مبرر وغير ق
الفلسطينيين  األسرىهذا المشروع ينطوي على كثير من المخاطر التي تهدد حياة  إن اإلسرائيليقبل المحققين وجهاز المخابرات 

 رؤسائهم . أمامات مزعومة من قبل المحققين لتحقيق انتصارات ذلك هو بمثابة ضوء أخضر النتزاع اعتراف أن،كما 
 

أن مشزززروع  القزززانون يؤكزززد التواطزززؤ بزززين كزززل مكونزززات الن،زززام السياسزززي اإلسزززرائيلي،بل ويكشزززف مزززدى  "شرررمس"مركزززز  يررررى
سززاليب ال االنحطززاط التززي وصززل إليززه هززذا االمشززرعل بالتغطيززة بززل بقعطززاء رخصززة للمحققززين بزز ن يسززتخدموا مززا يحلززوا لهززم مززن أ

إنسانية وال أخالقية وغير قانونية بحق الفلسطينيين.إن  مشروع القزانون يزبن مزدى اإلصزرار علزى انتهزاك حقزوق اإلنسزان،كونه ال 
ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.وأيضزا  يزبن مزدى عزدم االهتمزام والمبزاالة مزن قبزل االكنيسزتل بحقزوق اإلنسزان، والتزي 

ة فزي الوجزدان لكزي تكزون ثقافزة ابتزداء. إن هزذا المشزروع يكشزف مزدى زيزف ومزدى عنصزرية هزذا االحزتالل يجب أن تكزون راسزخ
نسانية وحقوق شعب آخر.    الذي يريد أن ينعم باألمن والسالم على حساب كرامة وا 

 
كر ال سززيما جنيززف واتفاقيززات  اإلعززالن العززالمي لحقززوق اإلنسززان ،أن مشززروع القززانون العنصززري يتنززافى و  شررمس""مركززز  يررذر

،والعهد الدولي الخاص  5511وأيضا  مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام ، االتفاقية الرابعة،و االتفاقية الثالثة 
عالن األمم المتحدة لحماية جميع األشخاص من التعذيب وغيره مزن ضزروب المعاملزة 5511بالحقوق المدنية والسياسية لعام  ،وا 

،والتفاقيززة مناهضززة التعززذيب وغيززره مززن ضززروب المعاملززة أو  5591وبززة القاسززية أو الالإنسززانية أو الحاطززة بالكرامززة لعززام أو العق
الزذي أنشز   5599، ون،زام رومزا األساسزي للمحكمزة الجنائيزة الدوليزة لعزام 5591العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الُمهينة، لعام 

 المحكمة الجنائية الدولية.
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مؤسسات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية بالوقوف أمام مسؤوليتها المهنية واألخالقية في التصدي  "شمس"مركز  يطالب
لعنصرية المشرع اإلسرائيلي ، وأمام سياسة حكومة االحتالل  التي تتفنن في اقتراح مشاريع القوانين وما تحمله في طياتها من 

مؤسسات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية بقعالن موقفها من مشاريع القوانين التي أبعاد عنصرية وفي هذا الصدد يدعو المركز 
، وبالتالي فقننا ندعوها إلى اتخاذ موقفا  واضحا  وصريحا  حول التشريعات والقوانين يقدمها متطرفون وعنصريون إسرائيليون 

مشروع قانون إعفاء المحققين من تي كان أخرها العنصرية المطبقة على الفلسطينيين ، سواء القوانين أو مشاريع القوانين وال
ومشروع القانون التي قدمته وزيرة العدل اإلسرائيلية اييليت شكيد والقاضي باعتقال توثيق التحقيق مع األسرى الفلسطينيين 

 سنوات. 51األطفال راشقي الحجارة 
 

ة للوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية والى ضرورة المجلس التشريعي الفلسطيني وكتله البرلمانية المختلف "شمس"مركز  يدعو
التحرك على المستوى العربي والدولي لكبح جماح برلمان االحتالل وضرورة الضغط عليه من قبل اتحاد البرلمانات الدولية 

يلي، والتحرك القوي والجدي على مستوى دولي الطالع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة على عنصرية البرلمان اإلسرائ
وبضرورة الضغط على البرلمان اإلسرائيلي ومطالبته باحترام حقوق اإلنسان وعدم إصدار تشريعات تتنافى والمواثيق الدولية ذات 

 األراضيعلى  اإلنسانيوالقانون الدولي  اإلنسانالصلة بحقوق اإلنسان باعتبارها قواعد آمرة  . وبضرورة تطبيق قانون حقوق 
 الفلسطينية المحتلة . 

  
 
 

 "انتهى"
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