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62/5/6105 

 مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"بيان للنشر الفوري صادر عن 

 بعدم التصديق على عقوبة الإعدام يطالب الرئيس محمود عباس

 
التي  شنقًا حتى الموت على حكم اإلعدامالسيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بعدم التصديق  "شمس"مركز  طالبي

  (3) رقم الجزائية اإلجراءات قانون ، وذلك استنادًا إلى)م/ ح(بحق المواطن  52/2/5102 غزة يوم أصدرته محكمة بداية
 ."يجوز تنفيذ حكم اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، التي تنص أنه "ال  (914المادة )  5110سنة ل

مثل اإلعالن  على حق اإلنسان في الحياةالتي تؤكد المواثيق الدولية  أن عقوبة اإلعدام تتعارض مع "شمس" مركز يّذكر
والبروتوكول االختياري الثاني  ،(6( والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة )3العالمي لحقوق اإلنسان المادة )

بية لحماية حقوق اإلنسان ( الملحق باالتفاقية األورو 6والبروتوكول رقم ) للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
الخطة الوطنية الفلسطينية و  ،القانون األساسي الفلسطينيو  الملحق باالتفاقية األوروبية. 03والبروتوكول رقم  وحرياته األساسية.
 لحقوق اإلنسان. 

وق أن الحكم يتعارض وتوجهات دولة فلسطين في انضمامها لالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق "شمس" مركز يشدد
 04 في صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة جدير بالذكر أن، اإلنسان، وبالتوجهات الدولية األخيرة إللغاء عقوبة اإلعدام

القاضي بوقف العمل بعقوبة اإلعدام"، وهذا ُيظهر أن التوجه نحو إلغاء  A/RES/69/186 على قرار رقم   ،5109ديسمبر 
دولة وامتنعت  33في حين عارضته  مؤيدة،دولة  001فقد حظي القرار بدعم أغلبية بلغت  عقوبة اإلعدام شيٌء ال رجعة عنه،

 .دولة في حين غابت عن التصويت أربع دول 39عن التصويت 
تعددت وتباينت التشريعات العقابية  هي حالة فريدة في العالم حيث التشريعات العقابية في فلسطينأن  "شمس"مركز  يّذكر

راضي الفلسطينية بتعدد وتباين األنظمة السياسية واإلدارية التي حكمت ونظمت األوضاع على صعيد األراضي التي تحكم األ
الفلسطينية طوال السنوات الممتدة ما بين زوال اإلدارة العثمانية عن األراضي الفلسطينية ولغاية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية 

 اب التوقيع على االتفاقيات المرحلية. على أجزاء من اإلقليم الفلسطيني في أعق
 

 "انتهى"

 

 

 

 
 

 

SHAMS center calls for cancelling death penalty 
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Ramallah: Human Rights and Democracy Media Center “SHAMS” appealed to the Palestinian 
president Mr. Mahmoud Abbas in order not to endorse a death sentence, issued by the Court 
of First Instance in Gaza Strip yesterday.  Against the citizen (M/H) due to penal Procedures 
law No. (3) of 2001 article (409) which stipulates “ it is not permitted to execute death 
sentence unless the president of the state endorses it”.      

SHAMS center mentioned that death penalty contradicts international conventions which 
emphasize the right to life like article (3) of the Universal Declaration of Human Rights, article 
(6) of the International Convenant on Political and Civil Rights. And the second optional 
protocol of the International Convenant on Political and Civil rights, article (6) annexed to the 
European Court of Human Rights and Basic Freedoms, protocol no. 13 annexed to the 
European Court, Palestinian Basic Law and Palestinian National Plan of Human Rights.   

The center stresses that the sentence conflicts with the approaches of the State of Palestine in 
accession to the international treaties related to human rights and international approaches to 
cancel death penalty. It is worth mentioning that UN United General Assembly voted on 19th of 
December of 2014 on resolution no. A/RES/69/186  which sets forth stopping death penalty, 
and this indicates that approaches toward canceling death penalty is irrevocable. The resolution 
has got the support of the majority of countries, 38 countries opposed it while 34 countries 
abstained and 4 counties were absent.        

The center also clarified that penal legislations in Palestine is unique since penal procedures in 
Palestine differ due to the diverse political and administrative systems which have ruled 
Palestine. for the period following the elapsing of the Ottoman Management over Palestinian 
territories, until the establishment of Palestinian National Authority after the interim accords.     
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