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7/01/0101  

  الفوري للنشر بيان

 " شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عن صادر

 جديد إعدام حكم بإصدارها اإلعدام عقوبة لمناهضة العالمي اليوم تحيي غزة قطاع محاكم

 

 بإعدام 6/01/0101 بتاريخ غزة بداية محكمة عن الصادر الحكم ،األسف من بكثير" شمس" مركز تلقى

 عن فضل   أحكام( 8) إلى العام هذا الصادرة اإلعدام أحكام عدد يرفع بما. الموت حتى شنقا  ( أ.م) المواطن

 يأتي لذيا اإلعدام عقوبة لمناهضة العالمي اليوم أعتاب على يأتي الذي الحكم وهو. متفرقة أخرى أحكام تأييد

 ". اإلعدام عقوبة يواجهون قد الذين لألفراد القانوني التمثيل في الحق" شعار تحت العام هذا

 الخدمات يمتقد في تفشل التي الواقع، األمر سلطة إرادة مع القطاع محاكم من مسؤول وال غريب تماه   يعكس بما

 بالحكم فردهاوت المتتالية والحروب القطاع على اإلسرائيلي الحصار نتيجة ات/للمواطنين األساسية الحياتية

 قيةوحقي جذرية حلول نحو السعي بدل سهل كحل باإلعدام المتهمين على وتحكم الحوكمة، إجراءات وغياب

 واالقتصادية يةالمعيش الظروف وتحسين االجتماعية العدالة تحقيق من تنطلق معلنة استراتيجيات ضمن للجريمة

 .أوال  
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 فلسطين في المطبقة اإلعدام عقوبة أن إضافيا   دليل   يقدم أنه على الجديد الحكم هذا إلى" شمس" مركز ينظر

 مصادقة راطاشت ضمنها من والتي العادلة المحاكمة ضمانات توفير في األدنى الحد مستوى إلى حتى ترتقي ال

 .الفلسطيني األساسي القانون من( 011) للمادة سندا   األحكام على الرئيس

 ات/المواطنين جميع بين والمساواة العدالة تحقيق في يتمثل الفلسطيني الكل أمام التحدي أن" شمس" مركز يؤكد

يجاد  بمشاهدة كتفاءاال وأن مهدها، في مسبباتها على ويقضي الجريمة منابع يجفف بما الكريم العيش وسائل وا 

 جمعي خطأ وه والنفسية، والسياسية واالقتصادية االجتماعية المركب، القهر عوامل نتيجة إجرامية بيئة تشكل

 . الجريمة انتشار عن مسؤوال   الكل يجعل

 عن الكليو  الفوري التوقف إلى غزة قطاع في القضائية السلطة مقدمته وفي العدالة قطاع" شمس" مركز يدعو

لى قديمة، أحكام تأييد أو باإلعدام جديدة أحكام إصدار  والقانون ية،الدول فلسطين والتزامات الحياة، قيمة احترام وا 

 .أيام بعد تحل التي العالمي اليوم وذكرى الفلسطيني، األساسي

 "انتهى"
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