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يطالب بإلغاء عقوبة اإلعدام" شمس"مركز   

12:20َشش انـٛـٕو انغاػح   

انسكٕيح انًمانح فٙ لؽاع غضج "شًظ"ؼانة يشكض إػالو زمٕق اإلَغاٌ ٔانذًٚمشاؼٛح  -يؼا -ساو اهلل 

تانرٕلف انفٕس٘ ػٍ ذُفٛز أزكاو اإلػذاو فٙ انمؽاع، نرؼاسظّ يغ انششػح انذٔنٛح نسمٕق اإلَغاٌ،كًا أٌ 

األيش انز٘ . زًٕد ػثاطْزِ األزكاو ْٙ يخانفح دعرٕسٚح ٔلإََٛح زٛث أَٓا ذرؽهة يصادلح انشئٛظ و

ٚؼُٙ أٌ انًصادلح ػهٗ أزكاو اإلػذاو ْٕ زك زصش٘ نشئٛظ انغهؽح انٕؼُٛح انفهغؽُٛٛح تًٕخة لإٌَ 

، ٔأٌ أ٘ ذُفٛز نسكى إػذاو تذٌٔ يصادلح انشئٛظ ْٕ إخشاء يخانف 2001نغُح ( 3)اإلخشاءاخ اندضائٛح سلى 

  .نُصٕص انمإٌَ األعاعٙ ٔأزكاو انمإٌَ

 

، نًُاعثح انٕٛو " شًظ"خاء رنك ػثش تٛاٌ صسفٙ أصذسِ يشكض إػالو زمٕق اإلَغاٌ ٔانذًٚمشاؼٛح خاء رنك 

يٍ كم ػاو 10/10ٔانز٘ ٚصادف . انؼانًٙ نًُاْعح ػمٕتح اإلػذاو  . 

 

ْٔٙ ػمٕتح ال . ػهٗ أٌ ػمٕتح اإلػذاو ذشكم يُرٓٗ انمغٕج، ٔانالإَغاَٛح، ٔاالْاَح" شًظ"ٔشذد يشكض 

ٔنى ٚرثٍٛ لػ أَٓا ذشكم سادػًا ظذ اندشائى أكثش . ْا زال ذُفٛزْا، ًٔٚكٍ أٌ ُذُضل تاألتشٚاءًٚكٍ انشخٕع ػٍ

أٌ ػمٕتح اإلػذاو ٚغرسٛم يؼٓا إصالذ انًسكٕو ػهّٛ ٔإػادج ذمًّٕٚ.فؼانٛح يٍ انؼمٕتاخ األخشٖ .  

 

كًا أٌ ػمٕتح . ٔانؼمٕتحْٔزا يٍ األْذاف انرٙ ٚدة أٌ ذغؼٗ إنٛٓا انذٔنح تفشض انؼماب، ٔنٕ كأْذاف ثإَٚح 

اإلػذاو ذسشو انذٔنح يٍ لٕج ػايهح ًٚكٍ أٌ ذغٓى فٙ اإلَراج، ٔتخاصح تؼذ أٌ أصثر انؼًم فٙ انغدٌٕ 

كًا أٌ ْزِ انؼمٕتح ٚغرسٛم إصالذ آثاسْا زٍٛ ٚثذٔ أٌ انؼذٔل ػُٓا زك ٔٔاخة، فمذ . ػاياًل فٙ صٚادج اإلَراج

ٔتح، ٔرنك ألٌ األخؽاء انمعائٛح نٛغد َادسج ٔانؼذانح اإلَغاَٛح ذظٓش تشاءج انًسكٕو ػهّٛ تؼذ ذُفٛز انؼك

كًا أَٓا ػمٕتح غٛش ػادنح؛ . َغثٛح، زرٗ أٌ أغهة انرششٚؼاخ انٕظؼٛح ذمش انسك فٙ ذصسٛر أخؽاء األزكاو

  .ألَٓا غٛش لاتهح نهرذسج ٔفمًا نًثذأ يغؤٔنٛح انداَٙ أٔ يذٖ خؽٕسذّ أٔ يذٖ يا زممّ يٍ ظشس

 

أٌ انذٔنح انرٙ ذأخز ترؽثٛك ػمٕتح اإلػذاو، ذخّم تمٕاػذ انؼذانح ٔيؼاٚٛشْا، ٔذُرٓك زمًا " شًظ"ٔأكذ يشكض 

يمذعًا نإلَغاٌ، ْٕ زمّ فٙ انسٛاج، تذٌٔ أدَٗ يشاػاج نكشايرّ اإلَغاَٛح األصٛهح انًشذثؽح تزاذّ، ٔغٛش 

يا آند إنّٛ يغهكٛرّ انزاذٛح، انًُفصًح ػٍ شخصّ يُز ٔالدذّ انًرغًح تانثشاءج ٔانؽٓاسج، تصشف انُظش ع

ٔيا اسذكة يٍ أفؼال خشيٛح، ْٙ ٔنٛذج األٔظاع ٔانظشٔف االخرًاػٛح ٔااللرصادٚح انرٙ ٚؼٛشٓا، ٔانًغثثح 

يٍ ْزا انًُؽهك ذرشذة يغؤٔنٛح انذٔنح فٙ زفظ زٛاج اإلَغاٌ ٔكشايرّ، ألٌ انغهؽح انساكًح . نٓزِ األفؼال

ُٔخذخ فٙ األصم إلد ٔٚشكم رنك . اسج شؤٌٔ انثالد ٔانؼثاد، ٔانًسافظح ػهٗ أسٔازٓى ٔأسصالٓىانًُثثمح ػُٓا، 

  .عثثًا ٔيثشسًا نٕخٕدْا، زرٗ إرا اَسشفد ػٍ دٔسْا أٔ ذخهد ػُّ فمذخ أعاط يششٔػٛرٓا

 

أَّ اَؽاللًا يٍ ثٕاتد انًثادا انؼايح ٔغاٚاذٓا، ٚمرعٙ أَغُح انرششٚؼاخ ٔإتؼادْا ػٍ " شًظ"ٔلال يشكض 

الَرمايٛح يٍ صخش ٔػُف، تششػُح انُٓح انؼماتٙ، نصٛاغرٓا تًا ٚالئى يُؽك انرغاير ٔاإلصالذ، كًا انًؼاٚٛش ا
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نركٌٕ انرششٚؼاخ . أٌ يؼاندح انمعاٚا اندشيٛح ال ًٚكٍ أٌ ذدشٖ تًُأٖ ػٍ يؼاندح أعثاتٓا ٔظشٔف اسذكاتٓا

صهح انُٓائٛح ْادفح نسًاٚح آخزج يُساْا اإلصالزٙ خذيح نهًدرًغ ٔنإلَغاٌ، ٔنركٌٕ انمٕاٍَٛ فٙ انًر

زمٕق اإلَغاٌ، ٔػهٗ سأعٓا انسك فٙ انسٛاج، تاػرثاسِ ْثح يٍ اهلل ذؼانٗ، ال ٚدٕص أل٘ فشد أٔ عهؽح 

  .انرسكى تّ أٔ ذمشٚش يصٛشِ، ذسد ػُٕاٌ االلرصاص يٍ انًدشو ٔإَضال ػمٕتح اإلػذاو تّ

 

تاندًؼٛح انؼايح نأليى انًرسذج،  أٌ انًدرًغ انذٔنٙ زشص، يًثاًل تشكم خاص" شًظ"ّٔركش يشكض 

ٔتانٕكاالخ انًرخصصح فٙ انًُظًح انذٔنٛح، ػهٗ إصذاس يؼاْذاخ ٔلشاساخ ٔيٕاثٛك ٔذٕصٛاخ دٔنٛح، ذُذسج فٙ 

كًا زشصد انًُظًاخ اإللهًٛٛح تذٔسْا ػهٗ ذٕثٛك يؼاْذاخ تخصٕص . إؼاس يغٛشج إنغاء ػمٕتح اإلػذاو

فاذخز ػذد يٍ ْزِ انًٕاثٛك ٔانًؼاْذاخ راخ انؽاتغ انًهضو نهذٔنح . واإلصالذ اندُائٙ ٔإنغاء ػمٕتح اإلػذا

انرٙ لشسخ أٌ ذكٌٕ ؼشفًا فٛٓا، تئدخانٓا ذؼذٚالخ ػهٗ َصٕصٓا انرششٚؼٛح انًهغٛح نؼمٕتح اإلػذاو، نرؽاتمٓا 

إنغاء  فمذ ذؼذدخ انًٕاثٛك انذٔنٛح انرٙ أكذخ ػهٗ زك اإلَغاٌ فٙ انسٛاج ٔزعد ػهٗ.يغ انمٕاٍَٛ انذٔنٛح

يُٓا اإلػالٌ انؼانًٙ نسمٕق اإلَغاٌ ٔانؼٓذ انذٔنٙ انخاص تانسمٕق انًذَٛح ٔانغٛاعٛح . ػمٕتح اإلػذاو

انًهسك  6،ٔانثشٔذٕكٕل االخرٛاس٘ انثاَٙ نهؼٓذ انذٔنٙ انخاص تانسمٕق انًذَٛح ٔانغٛاعٛح ،ٔانثشٔذٕكٕل سلى 

انًهسك تاالذفالٛح األٔسٔتٛح 13ٔانثشٔذٕكٕل سلى .عاعٛحتاالذفالٛح األٔسٔتٛح نسًاٚح زمٕق اإلَغاٌ ٔزشٚاذّ األ  

. 

 

فٙ َٓاٚح تٛاَّ تعشٔسج انرأكٛذ ػهٗ ذؼًٛى يُر رٔ٘ انعسٛح انسك تانصفر؛ٔذؼًٛى اشرشاغ "ٔأٔصٗ انًشكض 

إخًاع انمعاج ػهٗ انُؽك تسكى اإلػذاو؛ٔاالْرًاو تًُٓح ذشتٕ٘ انز٘ ٚثُٗ ػهٗ غشط انمٛى انرٙ ذسط 

ندشًٚح، ٔذؼهٙ يٍ لًٛح انُفظ اإلَغاَٛح ٔاالْرًاو تانذساعاخ انًماسَح تٍٛ انششٚؼح ػهٗ انثؼذ ػٍ ا

ٔانمإٌَ، ٔػمذ انُذٔاخ ٔانًؤذًشاخ انرٙ ذُالش انًٕظٕػاخ انًشرشكح،ٔانثسث ػٍ ظشٔف انًدشو 

 .االلرصادٚح، االخرًاػٛح، انؼائهٛح، ٔانثسث ػٍ أعثاب اندشائى

 


