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بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
حول إصدار القضاء العسكري في مدينة غزة الحكم بالإعدام على ( )6مواطنين بينهم
امرأة .
يستنكر مركز "شمس" بشدة أصدرت المحكمة العسةكرة الدائمة فة قطةع غةزة بقطةع غةزة الةةم اثنيةة
الحكة لىة

 )6مةماطية بةةةي

امةرأة  .بت مة التخةةعبر مةةح اثحةتسر ايسةرائةى

ةةةركر إ المحكمة العسةةكرة

ف قطع غزة أصدرت أحكعمع قضعئة متفعمت بحق  )41شخصةع بت مة التخةعبر مةح اثحةتسر تضةميت )6
أحكع بعيلدا  .مأ بة المحكةممة بعيلةدا "المماطية آمةعر  55 . .لعمةع) قةد صةدر بحق ةع حكة غةةعب

ثت عم ةةع بتشةةقةح قرةب ةةع فة غةزة لىة التعةةعم مةةح اثسةةتخبعرات ايسةرائةىة  .فقةةد أصةةدرت المحكمة العسةةكرة

الدائم ف قطع غةزة بتةعرة  1142/41/3خمسة أحكةع بعيلةدا شةيقع بحةق كةر مة
لعمع م ح الدرج بمدةي غزة مالمماط
لعمع م مدةي رفح مالمماط
خسفةةع لةةي

ُمععدةة

لىة المماطية

لي
المت

أ.أ)  11لعمع م مخةة الشةعط بمدةية غةزة مالمةماط

إ.أ) 31

.أ)  31لعمع ح الق اررة بمدةية خةعيةمي ،بت مة التخةعبر مةح ق ةعت أقيبةة

المةةعدة  )434مة قةةعيم العقمبةةعت النةةمر الفىسةةطةي لعةةع  4191كمةةع حكمةةت غةعبةةةع

أ 55 ). .لعمةةع سةةكع األ ارضة المحتىة لةةع  12بت مة التقسةة ،مةةح ق ةةعت مععدةة طبقةةع

المةعدة  )453مة قةعيم العقمبةعت النةمر لعةع  .4191كمةع أصةدرت رات المحكمة حكمةع سعدسةع لىة
ب.أ)  51لعمةع مة شةمعر غةزة بعيلةدا رمةةع بعلرصةع

خسفةةع لةةي
لي

المةماط

12 ) .

بت مة التخةعبر مةح ق ةعت أقيبةة ُمععدةة

المةةعدة  )411م ة قةةعيم العقمبةةعت النةةمر الفىسةةطةي لعةةع  4191مالتةةدخر ف ة القتةةر خسفةةع

المعدة  )22معطمفع لى المعدة /392أ) م قعيم العقمبعت النمر لعع . 4191

يدعو مركز "شمس" إل لد تقدة المديةة أمع القضعء العسكر
القعيم األسعس الفىسطةي الت تي
حق اثلتقعء إل قعضةه الطبةع
 -2ةحظر الي

مرلك استيعدا لىمعدة  )03م

لى  -1التقعض حق مصم ممكفمر لىيع ،كعف

ملكر فىسطةي

مةيظ القعيم إقراءات التقعض بمع ةضم سرل الفصر ف القضعةع.

ف القماية لى تحصة أ قرار أم لمر إدار م رقعب القضعء -0 .ةترتب لى
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الخطأ القضعئ تعمةض م السىط المطية ةحدد القعيم شرمطه مكةفةعته .مبعلتعل فإ تقدة المديةة
ممحعكمت

أمع القضعء العسكر هم مخعلف دستمرة .

يؤكد مركز "شمس" أيه ملى

الفىسطةي

مف

الرغ م

ضمعيعت المحعكم الععدل الماردة ف

قعيم ايقراءات القزائة رق  3لسي  .1002مالت

القعيم

حعمر المشر لة ،ف

األسعس

فىسطة

فحسب مايمع ف مختىف البىدا العربة إحعط لقمب ايلدا بضمعيعت تكفر حس تطبةق هره العقمب م
خسر الضمعيعت سعلف الركر إث أ الحدةث ل الضمعيعت م اليعحة اليظرة مكفمل

الماقح مع مدى كفعة الضمعيعت
قضعء مستقر  .هر ف

فم أه الضمعيعت الت ةقب أ تتمافر لىمت

بسديع مععةةر المحعكم الععدل متمافرة م

اليمعرج القعيمية لىقرائ الميصم

لى ع ف

القماية

ه المحعكم الععدل أمع

حةث ايقراءات مم

ممع ةؤسف له فإ

العقمبعت ث سةمع ف

القرائ الت

تيسب إل

حةث تطبةق

مععةةر المحعكم الععدل غةر

متمافرة ث م حةث ايقراءات مث م حةث تطبةق اليمعرج القعيمية لىقرائ الميصم
المحكم لىة

ملك لى أرض

لي ع ف

مالمتعىق بأم الدمل الداخى

قماية

أم الخعرق

 .فعلمحعك استنيعئة كعيت أ لعدة ث تتمتح بعثستقسلة مث بعلحةعدة  .فعلسىط التيفةرة مأق زت ع األمية
ت ةم متيعر م استقسلة القضعء مالقعض  .مغعلبة القضعة ةخضعم ل ةمي السىط التيفةرة متقعمزات ع
مةيفرم مشةئت ع مرغبعت ع .
"انتهى"
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