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  بيان للنشر الفوري صادر عن

  "شمس"مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

  بالتعذيب للمحققين للقيام تعديل قانون التحقيق الجنائي رخصة ىعل ،اإلسرائيلي "الكنيست" مصادقة
قانون التحقيق الجنائي، الذي على تعديل  والثالثة بالقراءتين الثانيةاإلسرائيلي،"الكنيست" على أن مصادقة"شمس"مركز يؤكد 

الذي ينص  القانون بالصورة، خالفاً للمتبع وفق أومن توثيق التحقيق بتهم أمنية، بالصوت  )الشباكالشرطة وجهاز  (يعفي

يكشف عن الوجه الحقيقي لدولة محتلـة ال  .سنوات على توثيق مرئي وصوتي ألي تحقيق في تهمة تزيد عقوبتها عن عشر
   .وقانون حقوق اإلنسان ،بل أنها عاصية لهذا القانون،دولة تضرب بعرض الحائط القانون الدولي اإلنسانيدوليون التحترم القان

  

يؤكد التواطؤ بين  أعضاء 7عارضه وم عضواً 29 بتأيده من قبل )الكنيست(أن إقرار القانون من قبل  "شمس"مركز  يرى

بالتغطية بـل بإعطـاء   ) المشرع(النحطاط التي وصل إليه هذا يكشف مدى اوكل مكونات النظام السياسي اإلسرائيلي،بل 

إن هـذا  .رخصة للمحققين بأن يستخدموا ما يحلوا لهم من أساليب ال إنسانية وال أخالقية وغير قانونية بحق الفلسـطينيين 

وأيضاً .وق اإلنسانالقانون العنصري يبن مدى اإلصرار على انتهاك حقوق اإلنسان،كونه ال ينسجم مع المعايير الدولية لحق

يجب أن تكون راسخة في الوجدان لكي تكـون   ياإلنسان، والتبحقوق ) الكنيست(يبن مدى عدم االهتمام والمباالة من قبل 

إن هذا القانون يكشف مدى زيف ومدى عنصرية هذا االحتالل الذي يريد أن ينعم باألمن والسالم على حساب . ثقافة ابتداء

  .  كرامة وإنسانية وحقوق شعب آخر

  

االتفاقية ال سيما جنيف  تواتفاقيا ،ان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسأن هذا القانون العنصري يتنافى و "شمس"مركز  يذّكر

العهد الدولي الخـاص  ،و 1955مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام وأيضاً ، االتفاقية الرابعة،والثالثة 

إعالن األمم المتحدة لحماية جميع األشخاص من التعذيب وغيره مـن ضـروب   و،1966بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب ،و 1975لمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة لعام ا

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة لعـام   و، 1984المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، لعام 

  .ية الدوليةالذي أنشأ المحكمة الجنائ 1988

  

القوانين خالل التحقيق وإلخفاء التعذيب النفسي  على خرقجاء للتغطية  على أن هذا القانون العنصري"شمس"مركز  يشدد 

ألنـه يسـتهدف    بامتيـاز  القانون عنصري ،إن هذا فلسطينيينالمعتقلين ال بحق محققي االحتاللمارسه يوالجسدي، الذي 

يمس بحقـوقهم ، وبـالحق   كما أنه ألنه يفسح المجال للدوس على حقوق اإلنسان،  مقراطيةالفلسطينيين تحديداً، ومناف للدي

هـو بمثابـة   . وغير مبرر وغير قـانوني  اًصارخ اًتمييز هذا اإلعفاء يشكلكما أن باإلجراء العادل وبالمساواة والكرامة، 

  .للقيام بالتعذيب للمحققين  رخصة

 "انتهى"


