
Human Rights & Democracy Media Center 

"SHAMS" 

 
 

 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية

 " شمس"

 

                                                                                                                                                                                       
،شارع لويس فافرو 924،ص.ب:1،ط 3فلسطين الماصيون،عمارة سنديان -رام اهلل   

Tel: 022985254 Fax: 02 2985255 ،P.O. Box: 429  

             Ramallah- Palestine: AL- Masuon: Sendian3 Building 1st Floor, Luis Favro St 

E-mail: c_shams@hotmail.com  & info@shams-pal.org Website: www.shams-pal.org 

 

01/01/9102  
  الفوري للنشر بيان

شمس والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عن صادر  
اإلعدام عقوبة لمناهضة العالمي اليوم بمناسبة  
"لإلعدام مخفيين ضحايا األطفال"  

 
 العقوبة بقاءو  غزة قطاع في اإلعدام أحكام وتنفيذ إصدار استمرار إلى والقلق الخطورة بعين "شمس" مركز ينظر

 مرور من الرغم لىع الدولية، لالتفاقيات خالفا   الفلسطينية، األراضي في التشريعية المنظومة ضمن الالإنسانية
 الخاص لدوليا بالعهد الملحق الثاني االختياري البروتوكول إلى فلسطين دولة انضمام تاريخ على عام من أكثر

 جهود بقاء عن يعبر ما وهو ،6/6/8102 بتاريخ اإلعدام وبةعق إلغاء إلى الهادف والسياسية المدنية بالحقوق
 .المأمول دون الدولية فلسطين التزامات مع الوطنية التشريعات مواءمة
 صارخ انتهاك نم تشكله لما اإلعدام، لعقوبة الرافضة والقطعية والمبدئية الثابتة مواقفه على "شمس" مركز يؤكد

 المحكوم عيشهي ومهين الإنساني وتعذيب نفسي ألم من تسببه وما الحياة، في الحق رأسها وعلى اإلنسان لحقوق
 رىج الذين أو المحكومين وعائالت أطفال على العام هذا خاص وبشكل الضوء يسلط فإنه ، باإلعدام عليه
 شخص ال بأكملها وعائلة بيت ُتعدم التي الجماعي العقاب أشكال من شكال   فاإلعدام ، بحقهم الحكم تنفيذ

 لمهمشينوا الفقراء من باإلعدام المحكومين معظم كون مع يتصادف الذي االنتهاك وهو ، فقط الجريمة مرتكب
عادة الجريمة أسباب بمكافحة الدولة منظومة تقوم أن من بدال   المحدود، دخل وذوي واألقليات  الدمجو  التأهيل وا 

 وأ التنازل أو للتصرف قابل غير حق الحياة أن كافة األطراف "شمس" مركز يذكر سبق ما على ورسما   ،
 .بدءا   يمنحه لم ما انتزاع أحد أي يملك فال كان، سبب ألي المس أو االنتقاص

 المواطنين، عجمي بين والمساواة العدالة تحقيق في يتمثل الفلسطيني الكل أمام التحدي أن "شمس" مركز يشدد
يجاد  في ستثماراال وأن مهدها، في مسبباتها على ويقضي الجريمة منابع يجفف بما الكريم العيش وسائل وا 

 التي ئةالبي على متفرجين الوقوف من ومنطقية عدالة أكثر خيار هو واألخالق والتعليم االقتصاد منظومات
 بتجاهل الجميع محس أن بعد بقتلهم، البيئة هذه من الخارجين من التخلص ثم تكبر، تاركينها الجريمة فيها تنمو

 .جمعي خطأ عبر القبلية المكافحة
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 عقوبة يُيبق أن له ممكنا   يعد لم كفلسطين، أجلها من ويناضل بالحياة شغوفا   بلدا   أن "شمس" مركز يذكر
 : يوصي مركز "شمس" بالتالي وعليه البنيوية، أو التشريعية أو الثقافية منظومته في اإلعدام

 

 وتمكينهم م،وعائالته اإلعدام عقوبة عليهم المنفذ أو المحكومين ألطفالل الالزمة النفسية والرعاية الدعم توفير .0
 .نبذهم ورغبات ضدهم االجتماعية الوصمة يكافح بما المجتمع في دمجهم جهود وتعزيز اقتصاديا ،

 المعاهدات ةبقي ومع معه الوطنية القوانين وموائمة للبروتوكول، باالنضمام اإليجابية الخطوة استكمال ضرورة .8
 ما وهو طينية،الفلس التشريعات من اإلعدام عقوبة إلغاء عبر فلسطين، إليها انضمت التي الدولية واالتفاقيات

 .كاملة بعضوية الدولية لألسرة لالنضمام فلسطين دولة أهلية على يؤكد

 المصادقة نع االمتناع كون التشريعي، المجلس انعقاد حين إلى اإلعدام يوقف بقانون قرار الرئيس إصدار السيد .3
صدار فقط، لتنفيذها تأجيل مجرد هو  إلى قوبةالع تخفض باإلعدام المحكومين عن الخاص بالعفو قرارات وا 

 .المؤبد الحبس

 لعادلةا والمحاكمة العدالة ضمانات من مزيد نحو سعيا   العدالة، ومؤسسات القضائية السلطة إصالح على العمل .4
 نم تتضمنه لما اإلعدام أحكام إصدار عن التوقف بضرورة غزة قطاع محاكم ويطالب المحاكمات، كافة في

 .الدولية فلسطين اللتزامات مخالفات

 بما الدينية،و  والمجتمعية الثقافية المستويات كافة في اإلعدام عقوبة حول الدائم والجدل المستمر النقاش إثارة .5
 الردع تحقيقو  اإلعدام بين المتوهمة العالقة عن الخاطئ المفهوم ويصحح تنفيذها، في التفكير بإعادة يسمح
 .والخاص العام

 المتمثلة والحديثة التقليدية اإلعالم وسائل عبر اإلعدام عقوبة مناقشة على بالعمل الفلسطيني اإلعالم قيام .6
 أير  إلى للوصول متعددة مستويات على إعالمية حمالت إطالق على والعمل االجتماعي، التواصل بمنصات

 .اإلعدام لعقوبة مناهض عام
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 على لرقابةا وتكثيف اإلعدام، عقوبة مناهضة أنشطة تنظيم على العمل بتكثيف الحقوقية المؤسسات أن تقوم .7
 زوتعزي الحياة، في اإلنسان حق حماية لضمان المحاكم، أعمال على الرقابة ذلك في بما العدالة مؤسسات
 .العالقة ذات والدولية اإلقليمية المنظمات مع والتنسيق التعاون

 
 

 "انتهى"
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