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6102/8/62
بيان للنشر الفوري صادر عن
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
يدين إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في غزة حكما ً بالإعدام بحق مواطن من مدينة غزة
يدين مركز "شممس" إصزارر رممككمزا رمكرزكراا رمار مزا نمااززا كز ً ككمزدا ندحقزارم نكز رممز ر (  .ع .أ)  73 ،قدمزدا،
م ركد كز رمزارب نمااززا كز ً ،نصزمحكد مككمزا ار زا أ مز  ،فقزا أصزار رممككمزا از م رثنززا رمم رفز ،4102 /8/ 42

قلا ز ككم زدا ندحقززارم رما زدص ندمرصززدع ،

ز قرززكر

.0131

ماف زدا مزززع رممززداً  070م ز نززدز

يشدد مرك "شمس" أ ررحزدا رممككما رمكركراا ف أككدمكد إم زص ع ندز
رمحكرار رمملر ازاا رمكدم  .0131ممدممدا ملقدز

رثردر  ،فقدز

م رمم لس رمحشراك حشزراكدا أ إنز رر رار ،كمزد أ رمقزدز
رمم رنا رما ماا كر

رمكق ند

رمن ر

رمكق نززد

رمكق ند
ندز

رمن ز ر رمملر ز از مكززدم

رمن ر رمصزدار قز مزةمزا

كار ارح ر ررحزدارا مكام إن ررره

رممزكك ر فز كنازر مز مز راه احكزدرر رمشزرقا رما مازا مكقز

رحزرزد

رمصلا.

يذكّر مرك "شمس" أ

زدك حردرع ف إصارر أككدم رحقارم ف رألررض رمملر ازاا كاث صار مغداا رآل أرنكا أككدم

ندحقارم كلكد ف ن دع ك ً ،نكمك حرحمع أككدم رحقارم مزك رمكدم  0112إم ( )021ككمدا ،صار مزكد ( )074ككمدا ف
ن دع ك ً )43( ،ككمدا ف رمضما رمغرناا.
 .4113كمد زمك
رمضما رمغرناا.

م نا رألككدم رمصدارً ف ن دع ك ً ،صار ( )32ككمدا مزكد مزك رمكدم

رمرل ا رمملر ازاا مزك زشأحكد 74 ،ككمدا ندحقارم ،مزكد  71ككمدا صزمك

ف ن دع ك ً ،رنزد زمكر ف

م نا رألككدم رممزمكً ف ن دع ك ً ،صزمك  01ككمدا مزك رمكدم  ،4113ا

مصدانا رمر اس رمملر از

مافدا ملقدز .
يطالب مركز "شمس" بالغاء عقوبة االعدام من التشريعات الفلسطينية ،حيث أن عقوبة اإلعدام هي أبشع أشكال القتل
المتعمد .كما أزكد قق نا ندراا فةا وث حكق رأل ارف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب،كما أن هناك ررحكدما
رمر ع ق قق نا رحقارم إكر مد أحضح نكا حزماك د نررءً م زمك فا .كمد يدعو امركز إلى أوسع حملة دعم ومناصرة
االئتالف العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام ،ولبذل كل جهد مستطاع لتخليص العالم من عقوبة اإلعدام.
يتوجم مركز "شممس" إمز رمرزاا رمزر اس مكمز ا قنزدس ر زاس رمرزل ا رم زازا رمملرز ازاا إمز قزام رمحصزاا قلز أككزدم
رحقارم .رم ضر رً ررحمارم صاكادح رمارح راا ملقادم نكل مد ال م حمغدء قق نا رحقارم م رمحشراكد
"انتهى"
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