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0202/0/11  
 
بحق مواطن باإلعدامحكم  بداية خان يونسحول إصدار محكمة  بيان للنشر صادر عن مركز شمس    

 بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
بحق مواطن باإلعدامحكم  بداية خان يونسحول إصدار محكمة   

إصدار محكمة بداية خانيونس  وأكساهايدين مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" بأشد العبارات 
. وذلك في وهو األول لهذا العامحكمًا باإلعدام شنقًا حتى الموت بحق المواطن )أ.أ(.  5/2/2222بتاريخ 

 للبروتوكو الزمة في فلسطين وعلى رأسها انتهاك ُممنهج صارخ للحق في الحياة وخالفًا لالتفاقيات الدولية الم
االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إللغاء عقوبة اإلعدام وحظر 

، ولم يجري بذل جهود كافية في إنفاذه حتى اللحظة. 2202تطبيقها، والذي انضمت إليه فلسطين في العام 
 ة.وخالفًا لإلجراءات الدستورية التي نصت عليها القوانين الوطني

يشدد مركز "شمس" أن احترام القوانين الوطنية لالتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتحديدًا فيما يتعلق 
بالنظام القضائي وضمانات المحاكمة العادلة أمر ملزم ويشكل أهم ضمانة من ضمانات حقوق اإلنسان، وأن 

، لنظام القانوني العالمي المتشكل والعابر للحدودالسيادة ال يمكن التذرع بها النتهاك حقوق اإلنسان في ظل ا
وأن النظام القضائي الوطني ملزم وفقًا للقانون واألعراف وقرارات المحاكم الدولية باحترام األحكام التي حددتها 
االتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين وعدم مخالفتها. على الرغم من ذلك تخالف أحكام اإلعدام الصادرة عن 

جراءات تنفيذها ما نصت عليه التشريعات الوطنية نفسها من إجراءات واجبة  محاكم تحت  تباعاإلقطاع غزة وا 
 طائلة البطالن.

يذكر مركز "شمس" األطراف كافة أن مطالبته بإلغاء عقوبة اإلعدام ال يعني تساهله بأي حال من األحوال مع 
االنتقام  ة ال تحترم إنسانية اإلنسان وكرامته، تأخذ طابعالمدانين بجرائم خطيرة، بل يمثل موقفه الثابت ضد عقوب

، وال تحقق األهداف التي تسعى إليها الدولة من فلسفة العقاب، وال تتوفر على والتأهيلال الردع واإلصالح 
ضمانات المحاكمة العادلة، وتمثل حالة من التعذيب النفسي المستمر للمدان، وتلحق أشد الضرر بعائلته 

ما يدخلها في خانة العقوبات غير الشخصية، فضاًل عن كونها قتل ال يمكن التراجع عنه حال تنفيذه، وأطفاله 
أو استئنافه، وعالج للخطأ الفردي بخطأ جمعي ُمَمْأَسْس. هذا الموقف المبدئي ال يعني مطالبتنا بإطالق سراح 

 سانية.ص والعام، وتحترم الكرامة والحياة اإلنالمدانين بل باستبدال جريمة اإلعدام بعقوبة الئقة تحقق الردع الخا
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ينظر مركز "شمس" بقلق بالغ الستمرار المحاكم في قطاع غزة بإصدار هذه األحكام بوتيرة مختلفة في انتهاك 
جسيم للحق في الحياة في الوقت الذي يناضل فيه شعبنا الفلسطيني من أجل نيل هذا الحق، وعلى الرغم من 

ركز م متناع الرئيس الفلسطيني عن المصادقة على تنفيذ أحكام اإلعدام، إال أنه يرىتقدير مركز "شمس" ال
في بقاء األطر التشريعية في النظام القانوني الفلسطيني التي تجيز الحكم باإلعدام تهديد دائم بخطر  "شمس" 

ألطر البنيوية، يس ال باعودتها لحيز الممارسات في الضفة الغربية، الرتباط االمتناع عن المصادقة بشخص الرئ
على الرغم من ذلك تستمر محاكم غزة في إصدار األحكام وتستمر جهات إنفاذ القانون فيها في تنفيذها وهو 
ما يدعو مركز "شمس" إلى أن يجدد مطالبته للرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يلغي تشريعات عقوبة 

مستوى الممارسات في قطاع غزة، وعلى مستوى الثقافات اإلعدام مما يساعد على حصر المعركة ضدها على 
 الداعمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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