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 بيان للنشر الفوري
 صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

  بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام  

 ؟0181لسنة  اإلعدامالبروتوكول الثاني الخاص بإلغاء عقوبة ماذا بعد انضمام فلسطين إلى 

صيييييم انضيييييمام دولة على ، 6/1108/ 6بتاريخ بتوقيع السييييييد الرحيو معمود عباو   "شممم  " مركز رحبي
اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضيييييييييمنوا البروتوكول الثاني الملعا بالعود الدولي للعقوا المدنية  7فلسييييييييطين إلى 

التطور على و  . 0110والذي دخل عيز النفاذ سيييييييينة  0181لسيييييييينة  اإلعداموالسييييييييياسييييييييية والخاص بإلغاء عقوبة 
ما ويثمن ك،  االيجابي والكبير لتوجوات دولة فلسيييييييييييييطين باالنضيييييييييييييمام إلى مزيد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية

العام يسييًا انتخابع رحالمركز عاليًا الموقف التاريخي للرحيو أبو مازن لعدم تصييديقع على أي من أعكام اإلعدام منذ 
معاكم الفلسييطينية لعدد من أعكام اإلعدام في الفترا السييابقة . إن ولغاية اللعظة، على الرغم من إصييدار ال 1112

هيذا الموقف ينسييييييييييييييجم تمياميًا مع قرارات الجمعيية العيامة للمم المتعدا بدعوا الدول إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، ومع 
لمعاكم ادعوات مؤسسات عقوا اإلنسان الفلسطينية لعدم تصديا الرحيو على أي من أعكام اإلعدام الصادرا عن 

 الفلسطينية .
من أن التوسيييييع بإصيييييدار أعكام اإلعدام وتنفيذها ال تعل المديييييكلة وال ترد  الجناا، فمنذ  "شمم  "مركز  يحذر
( 078  منوا عكما ( 118صييدر عن المعاكم المدنية والعسييكرية ما مجموعة   ،1/1/1108 لغايةو  0111العام 
( 011  صييدر غزا، قطا  في الصييادرا األعكام بين ومن.  يةالغرب الضييفة في عكماً ( 01 و غزا، قطا  في عكماً 
 غزا، قطا  في عكماً ( 01  منوا باإلعدام، عكماً ( 10  فقد بلغت أما األعكام المنفذا تم .1117العام  منذ عكماً 

 1117 العام منذ نفذت عكماً ( 18  غزا، قطا  في المنفذا األعكام بين ومن.  الغربية الضيييفة في اثنان وعكمان
( 6  1107بلغ عدد أعكام اإلعدام المنفذا عام  1107وفي العام  .للقانون خالفاً  الفلسطيني الرحيو مصادقة دون

( 01( عكمًا باإلعدام ، منوا  01فقد بلغت   1107أعكام باإلعدام . أما عدد أعكام اإلعدام التي صيييييييييييدرت عام 
،  1108 العامعكم تأييد ألعكام سييابقة، وقد صييدرت قرارات التأييد من قبل معاكم نظامية ومعاكم عسييكرية. وفي 
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 2منوا  ، (أعكام 6، فقد بلغت  1108أما األعكام الصيييادرا العام  فقد بلغت األعكام المنفذا: عكم واعد باإلعدام،
 لمدنيةا للعقوا الدولي بالعود الملعا الثاني للبروتوكول انضيييييماموا لصيييييم فلسيييييطين إيدا  بعد صيييييدرت (أعكام

يخ كم باإلعدام بعد تأسيييو السييلطة الوطنية كان بتار . جدير بالذكر أن أول تنفيذ عالماضييي عزيران في والسييياسييية
 في قطا  غزا ، وذلم بعا دقيقين أدينا بقتل دقيقين من دير البلح . 01/8/0118

 لسطينف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورا مواءمة التدريعات الفلسطينية بعد إيدا "ش  " مركز  يدعو
 اإلعدامقوبة والخاص بإلغاء ع والسياسية المدنية للعقوا الدولي بالعود الملعا الثاني للبروتوكول انضماموا لصم
ال يعدم أي دخص خاضع للوالية القضاحية لدولة طرف  “والذي نص في المادا األولى منع على أن  . 0181لسنة 

توا نطاا واليفي هذا البروتوكول، وأن تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل 
عركة قوية ندطة داعمة لعقوا اإلنسان ومناهضة لعقوبة اإلعدام من ندطاء وبالتالي نعن بعاجة إلى   ”.القضاحية

عقوا اإلنسان، والكتّاب، ورجال الدين، والسياسيين، والفنانين، ورجال القانون والقضاا والمعامين ونقابتوم، 
عالميين، ومؤسسات عقوا اإلنسان ، وأعضا ء المجلو التدريعي، واألعزاب السياسية، ورجال العكومة. نعتاج وا 

إلى سياسيين وبرلمانيين ومختصين يجيبون على السؤال التالي: هل عقوبة اإلعدام مجدية وتمنع وقو  الجراحم وتوفر 
 العماية للمجتمع؟. 

 
أن بلدًا دغوفًا بالقيم اإلنسانية، وعلى رأسوا كرامة اإلنسان وقدسية العياا، كفلسطين، لم  "ش  "مركز  يذكَر

يعد ممكنًا أن ُيبقي على عقوبة اإلعدام ضمن منظومتع التدريعية الوضعية، ليو فقط ألن عياا اإلنسان، عتى 
جود ن تطور الجريمة ووجود أو عدم و المجرم، هي مقدسة، بل أيضًا ألن العلم قد اثبت انتفاء أية رابطة سببية بي

وان هكذا عقوبة، فضاًل عن إزهاقوا لسلم العقوبات ال تعرف مثياًل لوا في أي تدريع جزاحي، من .عقوبة اإلعدام 
دأنوا أن تنز  سلطة تقدير القاضي في إنزال العقوبة المالحمة بالنظر لظروف كل قضية، كما تمنعع من عا األخذ 

بدال عقوبة اإلعدام  -لقانون العقوبات اداناست –باألسباب المخففة  وذلم يعتم على السلطة التدريعية تعديل وا 
 بالعقوبة التي تليوا في سلم العقوبات وهي األدغال الداقة المؤبدا.
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