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بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
حول إصدار محكمة بداية غزة حكماً بالإعدام على مواطن
يدين مركز " شمس " إصدار محكمة بداية غزة اليوم الالثالو  1122/4/21حكمو ب عدودا قوً داوم الموما.ك عد ب ود
اته مه ب تل المما.ك حمدي أبم قرخ ،كم ميوددم المركوز إلوم رورمرة احتو ار تمتهو ق ال يو دة الناةو.يًية الراميوة إلوم ا ًروم
إلم مزيد مك اتن قي ق ح مق اعًة ك التي تكنل الحق في الحي ة  ،كم ميددم المركوز الةوا.ة المً.يوة الناةو.يًية إلوم رورمرة

التمقيع دام البرمتمكمل الال ًي لةًة  2191الماحق ب ل هد الدملي لاح مق المدًية مالةي ةية مالخ ص بإلغ د مبة اعددا ع

يذ ّكر مركز "شمس" أًه ممًذ تأةيس الةا.ة المً.ية الناة.يًية في ال

 2114حتم ،1122/4/21

أصدرق الةا.ة المً.ية الناة.يًية ( )274حكم ب عددا بحق مماً.يك .ب عداًة في ترائ مختانة (بم

فيه إداًة بترائ تت اق ب ألمك ال ممي)عصدر مًه ( )244حكم في ق .ع غزة ،م( )01حكم في الرنة
الص درة في ق .ع غزة ،صدر ( )92حكم مًه مًذ ال

الغربية ممك بيك األحك

1117ع كم ًنذق

الةا.ة الناة.يًية مًذ ًقأته  00 ،حكم ب عددا  ،مًه ًُ 02نذق في ق .ع غزة ،ماالً ك ًنذا في الرنة
الغربية ،ممك بيك األحك المًنذة في ق .ع غزةًُ ،نذ  11حكم مًذ ال  ،1117دمك مص دقة الرئيس

الناة.يًي خثف لا ًمكع

يطالب مركز "شمس" بإلغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الفلسطينية ،حيث أن عقوبة اإلعدام هي أبشع أشكال القتل
المتعمد .كما أًه د مبة ق ةية مفظة و تح ق األهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب،كما أن هناك اةتح لة
الرتمع دك د مبة اعددا إذا م أترح ب د تًنيذه ب ار ة مك ًنذق فيهعكم ميدعو المركز إلى أوسع حملة دعم ومناصرة
االئتالف العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام ،ولبذل كل جهد مستطاع لتخليص العالم من عقوبة اإلعدام.
يتوجه مركوز "شهمس" إلوم الةويد الورئيس محمومد دبو س رئويس الةوا.ة المً.يوة الناةو.يًية إلوم دود التصوديق داوم أحكو
اعددا عمالم ررمرة اةتخدا صثحي ته الدةتمرية لا ي بكل م ياز علغ د مبة اعددا مك التقري ق الناة.يًيةع
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