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  بيان للنشر الفوري صادر عن

  " شمس"مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية  

  المهينةأو  الالإنسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  ضروب المعاملة من التعذيب وغيره لمناهضة يوم العالميلمناسبة ال

 V�cF��« «uH�ËÃ ÆÆÆ V�cF��«ÊUN��« ÊU��ù« W�«dJ�  

بمنـع التعـذيب    بااللتزام ،وعليه فإن الدول مطالبةيحظى بقيمة القاعدة اآلمرة التعذيب  مبدأ حظر أن "شمس"مركز ر يذّك

قاعدة التعذيب باعتباره  ن اعتبار مبدأ حظرإوهو المنهجية األساسية لمكافحة التعذيب،،من خالل الوقاية منه،والعقاب عليه 

 اًآخـر  رائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية،إذ يشكل هذا المبدأ عامالًمع القواعد الدولية لعدم تقادم ج تماماً يتماشىآمرة، 

لمبدأ  ةالقيمة اآلمر أناإلنسان األساسية،كما  وقالجسمانية لحق االنتهاكات لمرتكبيلمكافحة اإلفالت من العقاب والالمسؤولية 

مي حيث تمثل هذه القاعدة التكامل بين العال االختصاصالحظر تشكل دعامة أساسية لقاعدة إجرائية أخرى، أال وهي قاعدة 

  .القضاء الداخلي والقضاء الدولي من جهة

  

 على يد نالفلسطينيو التي يتعرض لها المعتقلونالأخالقية ال أعمال القتل والتعذيب المنهجية،واألساليب "شمس"مركز  يدين

الـذي   الـديني، والعرقي و اإلثني باالستعالءالشعور وحاالت التمييز العنصري ،و، والمحققين  االحتالل اإلسرائيلي جنود

هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب  االحتالل اإلسرائيليدولة تمارسه دولة االحتالل بحق الشعب الفلسطيني ،ف

 محفزاً الًطبق كنظام فإنه سيتشكل بالضرورة عامفعندما ي بطبيعته ن التمييز العنصري يتضمن عنفاًإعلنا تحت شعار األمن،

الوقوف بحزم ضد هذه  ومن هنا فإننا نطالب المجتمع الدولي .لتفشي أعمال التعذيب والمعاملة القاسية، الالإنسانية أو المهينة

  .والعمل على تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء األعمال الهمجية المنافية للقيم والمبادئ واألعراف اإلنسانية

  

بضرورة ضمان حقوق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة،وضرورة حصولهم  علـى حقـوقهم غيـر     "شمس"مركز  يطالب

منقوصة،وعلى حقهم  في اإلنصاف الذي يشمل التعويض ،هذا إلى جانب تأهيلهم التام ،وبأهمية توفير المعلومـات عـن   

تضمن المعلومات عدد الطلبات على أن ت. اإلنصاف وإجراءات التعويض التي تصدرها المحاكم والمتاحة لضحايا التعذيب

وباإلضافة إلى توفير المعلومات عن أيـة بـرامج   . المقدمة والعدد الذي تم تسليمه والمبالغ المقررة والتي تم منحها بالفعل

  .تعويض مستمرة بما في ذلك عالج الصدمة وأنواع أخرى من التأهيل المتاحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة 
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إلى ضرورة دمج جريمة التعذيب في القوانين الوطنية،وإلى ضرورة مراجعة القوانين المطبقة ،مـن   "شمس"مركز يدعو 

ورجال األمن والقضاة . اجل ضمان عدم ارتكاب أفعال التعذيب،وإلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيذ القانون

 التعذيب مناهضةجزين حول الشروط الواردة في اتفاقية والمدعين واألطباء الشرعيين والطاقم الطبي الذي يتعامل مع المحت

وكيفية كشف وتوثيق اآلثار الجسدية والنفسية للتعذيب وأنواع أخرى مـن المعاملـة أو المعاقبـة القاسـية والالنسـانية      

فـي ذلـك   لين بما ووالسعي في زيادة تطوير وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من اجل ضمان أن جميع المسؤ.والمهينة

  .الدولية ذات الصلة  تمسؤولي تنفيذ األحكام واألمن ومسؤولي السجون على دراية بأحكام االتفاقية ،واالتفاقيا

اقية جنيف الثالثة وجنيف الرابعة، وبـاألخص  النظر في القواعد الواردة في اتف عادةأهمية إل أن هناك" شمس"مركز  يرى

املة أسرى الحرب، ليصبح التعذيب من بين األعمال التي تشكل انتهاكـاً لهـذه   من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمع13/م

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  1/وتوسيع نطاق مبية أو العلمية،االتفاقية إلى جانب التشويه البدني أو التجارب الط

  .قاسية أو المهينة أو الالإنسانيةضروب المعاملة الالإنسانية أو العقوبة ال

أن تتعاون الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد األطراف بهدف إيقـاف ومنـع   على ضرورة  "شمس"مركز  يشدد

أن تتبادل و.جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، واتخاذ التدابير المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض

ي ارتكابهم تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم في الدول المساعدة في البحث عن األشخاص المشتبه ف

محاكمة األشخاص الذين تشير الدالئل إلى ارتكابهم جرائم الحرب وجـرائم ضـد اإلنسـانية،    و.حالة ثبوت الجرم عليهم

وهنا ينبغي علـى الـدول   . ةومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة عليهم، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم كقاعدة عام

  .التعاون في المسائل الخاصة بتسليم هؤالء األشخاص

  

أولئك الذين يعملون في جميع أنحاء العالم للتخفيف مـن معانـاة النـاجين مـن ضـحايا التعـذيب        "شمس"مركز  يحيي

  . ية والدعم المالي لضحايا التعذيبتوفير الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية واالجتماععلى  نوالذين يعملو.وأسرهم
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