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مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" بيان صادر عن  
  يدين إصدار هيئة الجنايات الكبرى حكمًا باإلعدام بحق مواطن مركز "شمس"

 

حيث أصدرت  بشدة استمرار حكومة األمر الوقع في قطاع غزة إصدار أحكام اإلعدام يستنكر مركز "شمس"
باإلجماع، حكمًا باإلعدام شنقًا حتى الموت على مواطن   5/2022/ 19الخميس  هيئة الجنايات الكبرى يوم  

حيث أدانت هيئة الجنايات المواطن )م/ي(، بالتهم المسندة  .( عاماً 31)  نهى سعيد خزيق”  متهم بقتل زوجته
 1936لسنة  74إليه في قضية مقتل زوجته ، وذلك استناًدا لقانون العقوبات رقم 

على أن إصدار أحكام اإلعدام في األراضي الفلسطينية المحتلة تنطوي على انتهاكات  يشدد مركز "شمس"
القانونية  العادلة واإلجراءات  للقواعد والمعايير الدولية، وفي مقدمتها عدم احترام ضمانات المحاكمة  واضحة 

صل في القضية كونها  يأتي في سابقة لدى هيئة الجنايات الكبرى بسرعة الف الواجبة، حيث أن الحكم المذكور
الحكم في القضية خالل مدة ال تتجاوز   قضية رأي عام ، وذلك حسب بيان مجلس القضاء األعلى، حيث تم 

الكبرى  الجنايات  هيئة  لدى  إيداعها  تاريخ  من  والنصف  بتاريخ . الشهر  زوجته  بقتل  اتهم  المواطن  وكان 
انهال عليها ضربًا مما أحدث ل18/02/2022 أّن  ها نزيفًا دمويًا حادًا .م، وذلك بعد أن  الجدير ذكره  من 

تأتي   للقضاء،  المجلس األعلى  المشكلة من قبل  الكبرى،  الجنايات  التي صدرت عن هيئة  حسب  –األحكام 
القتل والمخدرات والفساد،  العام ال سيما  الرأي  القضاء األعلى_ ضمن سياسته باالهتمام في قضايا  مجلس 

 .مجتمع آمن بعيدًا عن الجريمة وسرعة الفصل فيها؛ للسعي نحو

 

أن استمرار حكومة األمر الوقع في قطاع غزة إصدار أحكام اإلعدام تأتي في إطار تحد  يؤكد مركز "شمس"
األمم المتحدة المعارض لعقوبة اإلعدام. فقد صوتت الجمعية العامة  إلرادة المجتمع الدولي ، ال سيما لتوجه

تم التصويت مرة أخرى    2012، وفي كانون أول  2007  وقف العقوبة في عاملألمم المتحدة للمرة األولى على  
( عضوا القرار. ودعا القرار إلى التقييد 41(عضوا عن التصويت وعارض )34( دولة، وامتنع )111بدعم من )

  التدريجي في استخدام عقوبة اإلعدام.

  

 انتهى 
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