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26/6/2016 
 بيان للنشر الفوري صادر عن

 مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"  

 

 المهينةأو  ةاللاإنسانيأو  العقوبة القاسيةأو  ضروب المعاملة من التعذيب وغيره يوم العالمي لمناهضةناسبة البم

 هيئة وطنية لمناهضة التعذيب إنشاء

 

 التي يتعرض لها األسرى واألسيراتالالأخالقية  واألساليب جيةأعمال التعذيب المنه"شمس" مركز  يدين
إسرائيل هي الدولة الوحيدة على يد جنود االحتالل والمحققين في سجون االحتالل اإلسرائيلي ، فالفلسطينيين 

ن بالسماح للمحققي 6991المحكمة العليا اإلسرائيلية عام قرار في العالم التي تشرع التعذيب، وذلك من خالل 
، كما أن دولة االحتالل تحتل المرتبة األولى  ضد األسرى الفلسطينيين ) المعتدل(الضغط الجسدي استخدامب

في العالم من ناحية تأييد سكانها لممارسة التعذيب ضد من تسميهم بالمشتبهين بممارسة "اإلرهاب"، كما 
التعذيب، حسب تقرير لمنظمة العفو وتتصدر دولة االحتالل اإلسرائيلي الدول المنتجة والمصدرة ألدوات 

مختلفة، واستخدامها وتصديرها واالتجار بها التعذيب الأكثر الدول من حيث إنتاجها لوسائل فهي من الدولية 
مثل القيود، السالسل، األصفاد وكراسي التكبيل، ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز األعصاب، الغاز 

وبالتالي فإن دولة االحتالل اإلسرائيلي هي األكثر  جهزة الصعق الكهربائي.المسيل للدموع والسموم المخدرة، أ
ي حفجاء ذلك عبر بيان ص إرهابًا في العالم واألقل إنسانيًة واألكثر انتهاكًا للمواثيق واالتفاقيات الدولية.

 من عذيب وغيرهالت لمناهضة بمناسبة  اليوم العالمي شمس"حقوق اإلنسان والديمقراطية "إعالم أصدره مركز 
التي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في المهينة  أو الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو ضروب المعاملة

 حزيران من كل عام.  61 يصادف فيوالذي  ، 6991كانون األول  61
 

س والعشرون من حزيران من كل أن حظر التعذيب من قبل األسرة الدولية بقرار أممي، واعتبار الساد "شمس"مركز  يشدد
، 6991كانون األول  66المؤرخ  26/619الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم  أقرته الذياستنادًا إلى قرار ، عام

بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقًا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
التعذيب حيث اعتبرت ، 6991كانون األول  61أو الالإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تمامًا، وال يمكن تبريره في ظل أية ظروف وفق جميع الصكوك الدولية ذات 
ن العرفي الدولي، فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي دون اعتبار لما إذا كانت الصلة. ويعتبر حظر التعذيب جزء من القانو 

  الدولة قد صادقت على المعاهدات التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها.
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يعني أن اتفاقية مناهضة التعذيب  ، مما هيئة وطنية لمناهضة التعذيب تأسيس إلى "شمس"مركز يدعو 
 يتجزأ من التشريع الفلسطيني النافذ، وبالتالي يمكن التمسك بنصوصها أمام المحاكم الوطنية ستصبح جزء ال

مة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية مناهضة التعذيب، ءوأنواعها ، هذا يعني ابتدًأ موا على اختالف درجاتها
ذا كان القانون األساسي الفلسطيني ينص في الباب الثاني باب الحقوق ال ). 6الفقرة ( 61والحريات مادة ) وا 

 .(ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة يجوز إخضاع أحد
حسنًا فعل ،يقع باطاًل كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة.(  ).6 الفقرة

ظر جريم التعذيب في القانون األساسي، ولكن يبقى إصدار قانون لحالمشرع الفلسطيني بالنص على ت
ر ظر التعذيب في الممارسة وأن يصبح حظولكن األهم من كل هذا وذاك أن يح ،التعذيب هو أمر مهم
القانون الدولي تشكيل الهيئة الوطنية من خبراء وخبيرات وأصحاب اختصاص في  إنالتعذيب بمثابة ثقافة .

ومن نشطاء في حقوق اإلنسان، وأطباء شرعيين، وأطباء نفسيين،  ، ون حقوق اإلنساناإلنساني، وقان
عالميين، وأساتذة جامعات،وقضاة، من خالل قانون ينضم عملها وبين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وا 

أشخاص  اختصاصها وآليات تشكيلها  وتمتعها باالستقاللية المالية واإلدارية وأن يكون لها مجلس أمناء من
ر ظموثوقين ذو سمعة حسنة، وطاقم تنفيذي مهني، سيؤكد بال أدنا شك على أن اإلرادة السياسية متوافرة لح

 التعذيب وحفظ كرامة اإلنسان واحترام إنسانيته.
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السعي لزيادة تطوير وتقوية التدريبات و  ،وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقابل "شمس"مركز  يطالب
التربوية من اجل ضمان أن جميع المسؤولين بما في ذلك مسؤولي تنفيذ األحكام واألمن ومسؤولي والبرامج 

تنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيذ القانون حول حقوق و  ،اتفاقية مناهضة التعذيبالسجون على دراية بأحكام 
دي إلى إفالت مرتكبي التعذيب ، وأن تلغي أية قوانين تؤ جديدة أو تعديل النافذ منها تشريعات سنو اإلنسان. 

ضرورة تضافر كافة و تعويض األشخاص الذين يتم تعذيبهم. و وغيره من ضروب سوء المعاملة من العقاب. 
الجهود الممكنة من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى األجهزة المختلفة في األمم المتحدة 

حقوق اإلنسان والعمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب  بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية
المعاملة إال إنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم،  والحرص على مكافحة هذه الجريمة سواء على 

 الصعيد المحلي أو اإلقليمي أو الدولي.
 "انتهى"
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