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71/9/5172 

 بيان للنشر الفوري صادر عن

 مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" 

 سابقة خطيرة فلسطيني  حكماً بالإعدام بحق مواطن استئناف رام هللا  إصدار محكمة

 

كام اإلعدام رامي الحمد اهلل على ضرورة إلغاء أح الدكتور على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء أنه  و "شمس"مركز  يذكر 
في قطاع غزة، خاصة في ظل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، خالل لقائه مع رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق 

من استئناف رام اهلل   ، في مقر رئاسة الوزراء في رام اهلل،إال أن ذلك لم يمنع محكمة  52/6/5102اإلنسان ماثياس بيلكية، 
استأنفت حيث سابقة خطيرة ، حق مواطن فلسطيني  من مدينة سلفيت في شمال الضفة الغربية في إصدار حكمًا باإلعدام ب

 اإلعدامبتطبيق حكم  النيابة العامة الحكم السابق بحق المتهم والقاضي بحبسه مدى الحياة كون النيابة العامة طالبت سابقاً 
 .06/6/5102وذلك يوم األربعاء  .0661لسنة  06ردني رقم قوبات األنصوص قانون العاستنادًا إلى  بحقه، في مرافعة خطية

 .5116منذ العام  في الضفة الغربية مجمد العمل بها اإلعدامحيث أن عقوبة 
 
 خمسة اآلن لغاية صدر حيث الفلسطينية األراضي في أن هناك تسارع في إصدار أحكام اإلعدام "شمس" مركز يذكّر 

 منذ اإلعدام أحكام ترتفع وبذلك ، الغربية الضفة في والخامس ،غزة قطاع في أربعة نية،الفلسطي األراضي في باإلعدام أحكام
 األحكام بين ومن  الغربية. الضفة في حكماً  (85و) غزة، قطاع في حكماً  (035) منها صدر حكمًا، (610) إلى 0662 العام

 حكماً  35 نشأتها، منذ الفلسطينية السلطة نفذت كما  .5114 العام منذ منها حكماً  (42) صدر غزة، قطاع في الصادرة
 ُنفذ غزة، قطاع في المنفذة األحكام بين ومن  الغربية. الضفة في نفذا واثنان غزة، قطاع في ُنفذت حكماً  31 منها باإلعدام،

 للقانون. خالفاً  الفلسطيني الرئيس مصادقة دون ،5114 العام منذ حكماً  06
 

كما أن  .توجهات وتأثيرات الرأي العامفي كثير من األحيان ل تخضع ام في فلسطينأن عقوبة اإلعد "شمس"مركز  يؤكد
هناك فهم مجتمعي خاطئ وردة فعل كبيرة لتأييد عقوبة اإلعدام دون أن يكون هناك رفع وعي بموضوعات التسامح والبحث عن 

، الخطير أن من يدعو لتنفيذ اإلعدام ليسوا أناس عادين فهناك المحامي والطبيب والمهندس واألستاذ الجامعي العقوبات البديلة
 وصانع القرار ... الخ، دون أن يكون هناك وعي .
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،حيث أن عقوبة اإلعدام هي أبشع أشكال القتل  من التشريعات الفلسطينية اإلعدامعقوبة  بإلغاء "شمس"مركز  يطالب

استحالة  التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب،كما أن هناك األهداف ال تحققو قاسية وفظة أنها عقوبة د. كماالمتعم
إلى أوسع حملة دعم ومناصرة  مركزليدعو اواإلعدام إذا ما أتضح بعد تنفيذها براءة من نفذت فيه.كما  الرجوع عن عقوبة

 العالم من عقوبة اإلعدام. لبذل كل جهد مستطاع لتخليصو االئتالف العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام،

 
إلزى السزيد الزرئيس محمزود عبزاس رئزيس السزلطة الوطنيزة الفلسزطينية إلزى عزدم التصزديق علزى أحكزام  "شهمس" مركززيتوجه  
لى ضرورة استخدام صالحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم إللغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات او اإلعدام.  .لفلسطينيةا 

 
 ى"انته"
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