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بيان صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
حول الحكم على مواطن باإلعدام شنقا

مركزعالم حقوق إإلنسان وإلديمقرإطية"شمس"في فلسطين  ،إصدإرمحكمة بدإية شمال غزة حكما باإلعدإم
إ
يدين
شنقا يوم إالثنين  ، 2020/11/2بحق إلموإطن (س/ع)  ،بتهمةقتل إلموإطن عبد إلفتاح أحمد قصدإ خالفا

لموإد إلقانون إلفلسطيني.حيث قتل إلموإطن عبد إلفتاحبتاريخ  2016/10/10وذلك بأن قام بضربه في منطقة
إلرأس بوإسطة عصا وحجر .

وبهذإ إلحكم يرتفع عدد أحكام إإلعدإم منذ مطلع إلعام إلحالي وحتى وقت صدور هذإ إلبيان إلى ( )14حكما

باإلعدإم ،و( )15حكما باإلعدإم منذ إنضمام دولة فلسطين إلى إلبروتوكول إالختياري إلثاني إلملحق بالعهد

إلدولي إلخاص إلحقوق إلمدنية وإلسياسية للعام  ،1989إلخاص بإلغاء عقوبة إإلعدإم .

يذ ّكر مركز"شمس"أن هناك إسترإتيجية تبناها إلمجلس إألعلى للقضاء مؤخ إر تقوم على أساس إإلسرإع في

إنجاز قضايا إلقتل إلمنظورة أمام إلقضاء وعدم إلسماح بإطالة إجرإءإت إلتقاضي  ،إألمر إلذي من شأنه أن

يمس بحقوق إلمتهمين في إلمحاكمة إلعادلة  ،ومن ضمنها حقهم في إلدفاع عن أنفسهم  ،وعليه يطالب إلمركز

سلطات إألمر إلوإقع في قطاع غزة  ،بوضع إلخطط وإالسترإتيجيات وإلسياسات من شأنها أن تقلل من إألسباب
إلحقيقية إلتي تدفع إلموإطنين للقيام بمثل هذه إألعمال  ،ومن ضمنها إلفقر وإلبطالة وإلفاقة  ،وإنتهاك إلحقوق

وإلحريات إلعامة وإلخاصة .

يشدد مركز"شمس"على موقفة إلمبدئي إلمناهض لعقوبة إإلعدإم  ،ورفضه إلمطلق لكل إلحجج وإألسباب إلتي
تسوقها سلطات إألمر إلوإقع في قطاع غزة  ،وفي مقدمتها تحقيق إلردع إلعام  ،وتخليص إلمجتمع من شرور
(إلمجرمين)  ...إلخ  ،من إألسباب وإلمبررإت غير إلمنطقية  ،وعليه يطالب إلمركز سلطات إألمر إلوإقع في

قطاع عزة إلتوقف بشكل فوري عن إصدإر أحكاماإلعدإم في قطاع غزة  ،وإحترإم إلتزإمات دولة فلسطين إلدولية
 ،وعدم قتل إلناس باسم إلعدإلة .
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